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ZAPISNIK 
67. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 28. SVEČANA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav; poverjeniki Golia, 
Kristan, Prepeluh2, dr. Ravnihar, dr. Verstovšek. 

Začetek seje ob 4. uri 10 min. popoldne. 

Predsednik dr. Brejc pozdravi člane nove vlade, se spominja zaslug odsto- 
pivših članov in se jim za njih uspešno delovanje toplo zahvaljuje. Odstopivšim 
članom se izreče od strani predsedstva še pismena zahvala. 

Predsednik dr. Brejc poroča o zadnjem potovanju v Belgrad in o uspehih, ka- 
tere je dosegel. Zemaljska vlada v Zagrebu mu je obljubila 20 vagonov pšenične 
in 30 vagonov koruzne moke. 

V Belgradu sta se predsednik in podpredsednik zaprisegla. Vsi ministri, s ka- 
terimi sta predsednik in podpredsednik govorila, so izrazili svojo zadovoljnost z 
načinom vladanja deželne vlade za Slovenijo ter sta odobrila tudi vse korake, ki 
so se storili glede zunanje politike. 

O vprašanjih, katera so se z ministri obravnavala, omenja sledeča: 
Pokrajinsko veće. Min. preds. Protič in minister za notranje zadeve Pribiće- 

vič sta zadovoljna, da se skličejo zastopniki slovenskega naroda kot nekaka an- 
keta, medstrankarska konferenca ali nekaj podobnega, ki bi imela nalogo nadzo- 
rovati in grajati poslovanje vlade in stavljati nasvete, pri čemur bi bilo tudi vladi 
dana možnost se eventuelno zagovarjati. Ta zbor narodnih zastopnikov ne bi 
smel imeti imena "veće" ali "sabor" in bi se imel sklicevati bodisi od centralne 
ali pa deželne vlade morda vsak mesec za kak teden. Intervali se niso določili, 
to bodo stvar strank samih. O troških se ni govorilo. 

Repatriiranje delavcev na Vcstfalskem in v Švici. Predsednik je oddal vse 
spise, ki se nanašajo na to vprašanje ministrskemu predsedniku Protiču. Zadeva 
je pa, kakor se je po svojem povratku iz Belgrada, prepričal, že rešena. (Št. 
1057) 

Poročanje o važnih zadevah centralni vladi. Ministra dr. Korošec in dr. 
Kramar sta naprosila predsednika, da naj predsedstvo in posamezni poverjeniki 
o važnejših tekočih zadevah pošiljajo poročila, eventualno tudi naknadna, daje 
centralna vlada v Belgradu kolikor toliko informirana. (Vsem poverj.) 

Prehrana. Od prvotno od antante nakazanih 100 vagonov moke, ki so se pr- 
votno nahajali na Reki in o katerih seje moglo samo poizvedeti, da seje 72 va- 
gonov odpravilo v Zemun, se je doseglo, da se je 48 vagonov te moke iz 
Zemuna odkazalo Ljubljani. Dati je treba samo zadostno množino premoga za 
prevoz iz Zemuna v Ljubljano na razpolago. Pravilno odpremo blaga bo v Ze- 
munu nadziral ravnatelj Jovan. (Oddelku zaprehr. Napis: Poročilo predsednika 
dež. vlade za Slovenijo o svojem potovanju v Belgrad 7.3) 



Ravnatelju Jovanu je dovolil minister za prehrano, da nakupi v Banatu iz 
proste roke večje množine živil (moke, masti, ječmena itd.). 

V Trstu se nahaja 2.500 do 3.000 vagonov amerikanske moke namenjene za 
Jugoslavijo, ki je tam že vmagacinirana toda še ne plačana. Od te množine je 
določenih 40 vagonov takoj za Ljubljano, ki so najbrže že na poti, 500 vagonov 
jim sledi v najkrajšem času. 

V Gružu so pripravljene za prehrano Jugoslavije velike množine slanine, su- 
hega mesa, šunk, masti, osoljenega mesa, klobasic in kondenziranega mleka. 

Dobava premoga za Hrvaško železniško upravo. V Zagrebu je izvedel 
predsednik, da dobi hrvaška državna železniška uprava le 8 vagonov premoga 
dnevno. Po izkazih poverjeništva za promet smo poslali Hrvatom v 10 dneh 497 
vagonov, od teh je drž. železnica dobila samo 80 vagonov. Nerednosti je kriva 
najbrž tvrdka Grünwald v Zagrebu. Železniški upravi se je obljubilo, da se bo 
premog za transporte živil namenjenih za Slovenijo odslej nakazoval Hrvatom 
preko zajamčenega premoga. Od časa do časa se bo vposlal hrvaški železniški 
upravi tudi program naših transportov. Na tvrdko Grünwald naj železniška upra- 
va hrvaška sama vpliva, da pravilno razdeljuje premog. 

Telefonska in brzojavna popravila. V tem oziru minister Lukinič ni mogel 
ničesar obljubiti, ker ne razpolaga s tozadevnim materialom. (Poverjenik Kri- 
stan omeni, da leži na Brezovici veliko takega materiala neizrabljenega). 
(Višjemu prometnemu ravnateljstvu v Ljubljani. Napis isti 7.3) 

Uradniška deputacija je dosegla pri ministerskem predsedniku Protiču in 
ministru Ninčiču zadovoljive uspehe. 

Uradniška stanovanja. Predsednik je obravnaval tudi glede 10,0()0.()(X)- 
skega kredita, ki seje dovolil od strani deželne vlade za zgradbo uradniških sta- 
novanj in povdarjal, daje to le investicijski kredit. Obravnava seje radi zaposle- 
nosti ministra prekinila in se ni nadaljevala. (Pov. za javna dela. ¡sti napis 7.3) 

Imenovanja uradnikov naj se vrše po prejšnji avstrijski praksi. Spadala bi 
torej imenovanja do vključno IX. činovnega razreda v delokrog deželne vlade, 
kijih izvrši v skupni seji, do inkluzivno VII. razreda pa v delokrog ministrstva. 
Poverjenik Ravnihar omenja, daje po dosedanji praksi imenovalo višje deželno 
sodišče uradnike do IX. razreda, druge pa justični minister. Poverjenik Prepeluh 
je opozoril deželno vlado na sedanjo prakso centralne vlade v Belgradu, po ka- 
teri se slovenskim uradnikom zaposlenim v Belgradu nakazujejo od centralne 
vlade le dijete, medtem ko ima plače nakazovati deželna vlada. 

Komisija za enotno ureditev uradniškega vprašanja naj natančno prouči 
kompetenčna vprašanja glede imenovanja državnih uslužbencev v Sloveniji. (Iz- 
vršeno. Št. 1171) 

Poverjenik Kristan opozarja deželno vlado, da žigosa bankovce tudi Češka in 
Nemška Avstrija, in da se lahko dogodi, da se preplavi tudi Jugoslavija z njiho- 
vimi bankovci. Na to nevarnost se opozori brzojavno finančno ministrstvo v 
Belgradu. (Izvršeno. Št. 1169) 



Vojaški intendanci se dovoli za mesec marec kredit v znesku 14 '/2 milijona 
in sicer za dotacije itd. 10 milijonov, za perilo in čevlje 4 •• milijona. Od tega 
kredita naj se izplača za prvo dekado takoj 11 milijonov, za drugo dne 9. marca 
2 milijona kron in za tretjo dne 19. marca 1,500.000 kron. (Izpisek pov. za fi- 
nance in oddelku za nar. obrambo 6. 3. 19) 

Vojnemu ministrstvu v Belgradu se sporoči, da so se nakazali na izrecno 
zahtevo vojaške uprave zneski, katere bo specificirati, in danes zopet znesek 14 
Vi milijonov kron, za katerega vporabo pa odklanja deželna vlado vsako odgo- 
vornost, ker gre to za vojaško zadevo, ki spada izključno v območje vojnega mi- 
nistrstva. Deželna vlada odločno prosi, da se tudi intendanca podredi neposred- 
no vojnemu ministrstvu. Naglasa še to, da je te zneske samo izplačala za račun 
vojnega ministrstva na skupni državni konto in prosi, da se deželni vladi 
povrnejo, ker jih potrebuje za svoje tekoče izdatke, (v delu!) 

Deželni vladi je došla nastopna brzojavka: "Landesregierung Klagenfurt an 
Landesregierung für Slovenien Laibach. Zu Telegramm 14 Februar verwährt 
sich Landesregierung Klagenfurt energisch gegen Gerüchte, wonach unserer- 
seits trotz Waffenstillstandes Angriffe auf jugoslavische Steilung bei Karawan- 
kentunell Rosenbach geplant sei. Dass diese Gerüchte jeglicher Grundlage ent- 
behren muss dortiger Landesregierung schon aus derzeitigen gegenseitigen 
Kräfteverhältnis klar sein, da bei Assling nach verlässlichen Berichten circa 
2500 Jugoslaven stehen, wogegen unsere Truppen bei Rosenbach nur etwa 500 
Mann stark. Dortiges Telegramm kann demnach nur als Versuch aufgefasst 
werden, bei Entente gegen Land Kärnten Stimmung zu machen und ein Versc- 
hulden hiesiger Landesregierung anlässlig Lebensmitteltransporte zu Konstrui- 
ran, wogegen entschiedenste Verwahrung eingelegt wird. Landesregierung Kla- 
genfurt hat alles getan um Lebensmitteltransporte zu ermöglichen, hat trotz 
verschiedentlicher Provokationen durch jugoslavische Truppen strikte Einhal- 
tung Waffenstillstandes durchgesetzt und muss daher vollkommen grundlose 
Verdächtigung, dass unsererseits Angriff auf jugoslavische Truppen bei Kara- 
vankentunell geplant wurde, empört zurückweisen. Dagegen haben laut heute 
eingelangter Telephondepesche Jugoslaven bei Rosenbach etwa 50 Schritte 
südlich Demarkationslinie auf ihrem Gebiete Geleise neuerlich aufgerissen und 
dadurch Zugsverkehr und Lebensmitteltransporte unmöglich gemacht. Jugosla- 
vischer Kommandant erklärte auf Befragen, dass dies im Zusammenhange mit 
Einstellung Zugverkehres zwischen Italien und Jugoslavien vorgenommen wur- 
de. Während also dortige Landesregierung uns für Folgene einer uns frivoler 
Weise angedichteten Angriffsabsicht verantwortlich macht, wird von dortigen 
Truppen gegen Vereinbarung über Freigabe Verkehres Rosenbach - Assling 
Eröffnung Lebensmitteltransporte tatsächlich unmöglich gemacht. Landesregie- 
rung Klagenfurt erhebt hiegegen energisch Protest und verlangt sofortige Wie- 
derherstellung Verkehrsmöglichkeit Rosenbach - Assling. Ergeht aus-wärtiges 
Amt Wien Professor Coolidge Wien königliche Regierung Belgrad tschechoslo- 
wakischer Gesandter Tusar Wien = 1264 praes = ". 



O dejanskem stanju zadeve se informirajo čeho - slovaški poslanik Tusar, 
šef amerikanske misije Cooldige na Dunaju in centralna vlada v Belgradu. Pri- 
loži se listo padlih in ranjenih jugoslovanskih vojakov na Koroškem. (Izvrši 
podpredsednik dr. Žerjav). 

Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju brzojavi: "Dortamtliches Tele- 
gramm von Gestern betreffend Anforderung der Wohnung Dr. Ferdinand 
Müllers durch Stadtmagistrat Klagenfurt erst heute Vormittags 10 Uhr 30 Minu- 
ten eingelangt. Staatsamt des Auessern tritt im Kürzesten Wege an Landesregie- 
rung in Klagenfurt heran um Anforderung genannter Wohnung rückgängig zu 
machen und ersucht deshalb angedrohte Retorsion nicht zur Ausführung zu 
bringen. Staatsamt für Aeusseres." Brzojavka se vzame na znanje. 

Namestnik komisarja za Koroško dr. Janko Hočevar opisuje v daljši vlogi 
sedanji vojaški položaj na Koroškem in prosi, da se njegovo imenovanje za ko- 
misarjevega namestnika na Koroškem notificira deželni vladi v Celovcu. Sklene 
se notificirati to imenovanje državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju in 
sporočiti ministrstvu za zunanje zadeve v Belgradu, da seje ta notifikacija izvr- 
šila. (Izvršeno. Št. 1170) 

Prebere se poročilo omejnega poveljstva za vzhodno Koroško v zadevi re- 
presalij, katere zahtevajo zastopniki občine Ojstrica pri Spodnjem Dravogradu 
proti Nemcem. Poročilo se vzame na znanje. 

Dopis Nemško - avstrijskega državnega urada za promet glede prometa 
Nemške Avstrije s Čeho - slovaško republiko se odstopi tukajšnjemu ravnateljs- 
tvu državnih železnic. (Izvršeno.) 

Ministrstvo poljoprivrede poživlja deželno vlado, da mu dodeli čim preje 
strokovno gospodarsko moč, ki pozna gospodarske razmere v Bosni in Herce- 
govini, Sloveniji in Istri, Dalmaciji, Bački, Banatu in Baranju. Se odstopi kme- 
tijskemu oddelku, da tako moč predsedstvu deželne vlade predlaga. (Izvršeno.) 

Član revizijske in kontrolne komisije za revizijo deželne uprave dr. Vinko 
Gregorič poroča, da seje revizijski material že zbral in da ga bi bilo le še revidi- 
rati v sporazumu z ostalimi tremi člani komisije, Adolfom Ribnikarjem, dr. Ju- 
retom Adlešičem in A. Kocmurjem. Ti trije člani so pa zadržani in ne morejo 
sodelovati. Prosi tedaj, da deželna vlada odredi ali rekonstrukcijo komisije ali 
pa izreče, da se zadovolji s tem, da se že zbrani materijal predloži deželni vladi 
brez daljnega sodelovanja imenovanih treh članov. Na predlog poverjenika dr. 
Ravniharja se imenuje v imenovano komisijo za J. D. S. mesto Adolfa Ribnikar- 
ja, dr. Kavčiča. Imenovanje se naznani dr. Gregoriču s pristavkom, naj v zadevi 
sklepajo in predložijo materijal deželni vladi. (Izvršeno. Št. 1052) 

Resolucijo shoda J. D. S. na Jurjevici pri Ribnici z dne 23. t. m. se dostavi v 
prepisu prizadetim oddelkom. 

Resolucijo vodstva V. S. L. S. z dne 20. t. m. se vzame na znanje in dostavi 
prizadetim oddelkom, (v delu) 

Občinski urad na Bledu je predložil deželni vladi račun hotela Jekler na Ble- 
du za pogostitev amerikancev in spremstva, ki znašajo 747 K. Županstvo se 



pozove, da naj pojasni tako visoki račun v tem smislu, da sporoči, koliko osebje 
bilo pogoščenih, koliko časa so se mudili v hotelu in sploh ali je račun opravi- 
čen. (Izvršeno) 

Predsednik poroča, da seje za razna potovanje v inozemstvo v interesu Slo- 
venije izdal znesek 7700 K iz ročne zaloge predsedništva. Ker so ti izdatki taki, 
ki jih ni pokrivati ¡z ročne zaloge, se sklene, da se še neobračunani znesek 4.000 
K pod točko 5. in 6. (5 točka dne 8. svečana 1919 inž. Remcu in komisarju 
Smodeju na pot k študijski komisiji prof. Coolidge-a 3.000 K, 6. točka dne 8. 
februarja 1919 dr. Janku Kotniku za službeno pot v Prago 1.000 K) obračuni, 
eventuelni primanjkljaj in vsi ostali zneski pa povrnejo predsedstvu deželne vla- 
de za ročno zalogo. (Izpis za preds. pisarno. 7. Št. 1055, 1262) 

Predsednik omeni, da mu poleg obilih poslov predsedstva kljub najboljši vo- 
lji ne bo mogoče tudi voditi poslov poverjeništva za kmetijstvo. Poverjeništvo 
za kmetijstvo bi mogel obdržati le tedaj ako bi dosedanji poverjenik za kmetijs- 
tvo prelat Kalan prevzel načelništvo tega oddelka. Podpredsednik dr. Žerjav 
opozarja, da bi bilo stem razmerje strank v vladi premaknjeno in da bi predsed- 
nik bil v položaju voditi tudi kmetijstvo ako bi imel na razpolago dobrega stro- 
kovnjaka, n. pr. dvornega svetnika v pokoju Arha3, ki je izredno dober ekonom 
in pripravljen priti iz Češke domov. Po daljši debati, v kateri zavzema predsed- 
nik svoje prejšnje stališče se sklene njegov predlog odkazati strankam v posvet. 
(Izvršeno.) 

Deželna vlada sklene razpust nemških vzporednic na državni gimnaziji v Ce- 
lju s koncem prvega tečaja šolskega leta 1918/19 radi pomanjkanja zadostnega 
števila učencev. Obenem se učencem tega zavoda nasvetuje, da se udeleže pou- 
ka na še obstoječih nemških državnih gimnazijah v Ptuju in Mariboru. (Izp. pov. 
za uk in bog. izročen 5. 3. 919) 

V službo do konca šolskega leta 1918/19 se sprejmejo pogodbeno sledeči 
nemški profesorji Ptujske gimnazije: Ivan Capelari, dr. Kristina Kleinlercher, 
dr. Aleksander Kollenz, Josip Kriwer, Severin Mair in dr. Anton Tangi. Sprejem 
naslednjih se pa odkloni: dr. Adolf Brauner, Johann Preindl, dr. Josip Zack in 
dr. W. Hoffer. (Izp. pov. za uk in bog. izročen 5. 3. 919) 

Prošnji bivšega ravnatelja dr. Franc Riedla in profesorja Ernesta Bernerja na 
državni gimnaziji v Kočevju za zopetni sprejem v službo se odklonita. (Izp. pov. 
za uk in bog. izročen 5. 3. 919) 

Profesor Raimondi degli Astolfi na državni gimnaziji v Kočevju se sprejme 
pogodbeno v službo do konca šolskega leta 1918/19. Višjemu šolskemu svetu v 
Ljubljani se dovoli režijsko dotacijo za srednje šole do zneska 50.000 K s kate- 
rim se krijejo tekoči izdatki. 

Poverjeništvu za uk in bogočastje se dovoli za podpore slug na I. državni 
gimnaziji v Ljubljani Edvarda Schotta in Ludovika Wokauna znesek 500 K. 
(Izp. pov. za uk in bog. izročen 5. 3. 919) 

Ministrstvo poljoprivrede naroča predsedstvu, da izvrši popis vseh dijakov, 
ki žele obiskovati veterinarske ¡n gospodarske visoke šole v Švici ali na Franco- 



skem ter mu ga predloži s potrebnimi dokumenti in fotografijami, da bo moglo 
podvzeti korake za izdanje potnih listov in dovolitve naselitve v inozemstvu. 
Pohajanje teh zavodov bo neobhodno potrebno, ker se obiskovanje predavanj na 
Dunaju, v Budimpešti in v Lvovu jugoslovanskim dijakom sploh onemogočuje. 
Ministrstvo opozarja, da bo zvišati dijakom tudi štipendije ter da se jim bo mo- 
ralo plačati tudi potne stroške in šolnine. Poverjenik za uk in bogočastje bo v 
eni prihodnjih sej stavil konkretne predloge. (Izp. pov. za uk in bog. izročen 5. 3. 
919) 

Prebere se poročilo policijskega ravnateljstva v Ljubljani, da nameravajo vo- 
jaki iz hušakove vojašnice in cukrame uprizoriti dne 1. marca revolto in strmo- 
glaviti deželno vlado. Se vzame na znanje. {Izp. pov. za notr. zad. 7.3) 

Poverjenik za socijalno skrb predlaga: 
1.) Poslopje prisilne delavnice in deželnega vzgojevališča se da definitivno v 

upravo poverjeništvu za socijalno skrbstvo; lastnik ostane dežela do končno 
veljavne likvidacije; 

2.) Poverjeništvu za socijalno skrbstvo se naroči, da zavod v zgoraj omenjenem 
smislu prenovi; 

3.) da zamore v lastnem delokrogu ukreniti glede preureditev poslopja in iz 
upravno-tehničnih ozirov se izloči referat o prisilnih delavnicah iz notranje- 
ga oddelka in se poveri oddelku za socijalno skrb deželne uprave; 

4.) kot posledica sklepa pod točko 1.) pri morebitni enketi o uporabi javnih po- 
slopij v Ljubljani poslopje prisilne delavnice ne pride v poštev. 

Poverjeniku za socijalno oskrbo se naroči, da skliče v najkrajšem času enke- 
to, da to vprašanje prouči in povabi k enketi zastopnike oddelka za zdravstvo in 
poverjeništva za notranje zadeve, socijalno oskrb in pravosodje. Načrt v smislu 
točke 3.) potrebne naredbe izdela poverjeništvo za notranje zadeve. Sklepanje o 
predlogih se z ozirom na to za sedaj odloži. (Izp. pov. za soc. skrb, izp. pov. za 
notr. zad. 7. 3) 

Načrt naredbe s katero se naredba po osemurnem delavniku z dne 30. de- 
cembra 1918 štev. 248 dopolnjuje (I. obseg naredbe se razširi na rudniška pod- 
jetja, II. splošna določila za vse obrate) se sprejme. (Izp. pov. za soc. skrb. 7.3) 

Sprejme se načrt naredbe o izenačenju pogojev za pridobitev lekarniškega 
obrta v sporazumu z ministrstvom za narodno zdravje. (Oddal v Ur. list) (Izp. 
pov. za notr. zadeve in oddelku za zdravstvo 7.3) 

Podpredsednik dr. Žerjav interpeluje predsednika v zadevi pritožb proti žu- 
panstvu v Zireh. Dasi so se stranke zcdinile, da je treba poveriti občinsko gos- 
podarstvo drugim osebam, ker so se pod sedanjim gospodarstvom dogodile ne- 
rednosti, se rešitev vprašanja zavlačuje. Predsednik povdarja, da potrebuje za 
vsak razpust občinskega zbora pravni razlog ne glede na zedinjenje strank. Prei- 
skavo zadeve je poveril pred svojim odhodom v Belgrad okrajnemu komisarju 
dr. Logarju, od katerega še ni prejel poročila. O uspehu preiskave bo poročal 
poverjenik za notranje zadeve v prihodnji seji. (Izp. pov. za notr. zad. 7.3) 
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Podpredsednik dr. Žerjav interpeluje dalje predsednika radi zadnjih dogod- 
kov v Sevnici ter zahteva natančno preiskavo. Vagon moke je bil namreč preko 
Sevnice na poti v Nemško Avstrijo. Delavci so ta vagon na kolodvoru v Sevnici 
ustavili in zahtevali, da se moka med nje razdeli. Drugi dan seje moka faktično 
tudi razdelila. Pri tem je pa vodja okrajnega glavarstva v Brežicah Koropec 
zelo radikalno postopal, vsled česar so došle podpredsedniku obširne pritožbe. 
Predsednik pojasni dogodek v kolikor je dosedaj iz uradnih spisov razviden. Za- 
deva se bo odstopila poverjeniku za notranje zadeve, da stvar preišče in o njej 
poroča v eni prihodnjih sej. Pismeno pritožbo bo dal podpredsednik oddelku za 
notranje zadeve na razpolago. (Izp. pov. za notr. zad. 7.3) 

Pismeni predlogi glede števila lastnih konj častnikov, ki so došli deželni vla- 
di od vojaške intendance za Slovenijo se razmnože in stavijo na dnevni red 
prihodnje seje. (Izvršeno.) 

Prihodnja seja bo v ponjedeljek dne 3. marca ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 5 minut popoldne. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 12 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Prepeluh Albin - Abditus, politik, publicist. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1938. 

Končal lesno obrtno šolo. Od 1898 je bil sodni pisarniški uradnik. V mladosti je sodelo- 
val pri socialističnih listih. Bil je soustanovitelj in sodelavec Naših zapiskov, priključil 
seje socialističnemu delavskemu pokretu, v letih 1918-1920 je bil poleg Kristana pred- 
stavnik ministerializma, od februarja do novembra 1919 je bil poverjenik za socialno 
politiko v Deželni vladi za Slovenijo. Po volitvah v konstituanto je zapustil socialno de- 
mokratsko stranko in seje priključil avtonomistom. Od 1920je bil direktor Blasnikove 
tiskarne. Med leti 1928 - 1933 je podpiral tendenco po dopolnilni agrarni reformi v Slo- 
veniji. 1924 je ustanovil svojo stranko Slovensko republikansko stranko in postavil 
zahtevo po federativni ureditvi države. 1926 seje združil v Slovensko kmetsko stranko. 
Sodeloval je pri Naših zapiskih, Rdečem praporju, Zarji, Napreju, Avtonomistu, Sloven- 
skem republikancu in Sodobnosti. Najpomembnejše njegovo delo je Pripombe k naši 
prevratni dobi, objavljeno leta 1938. 

3 Arh Ivan, inženir, gospodarstvenik. Rojen 1860, umrl 1932 v Pragi. Služboval je 
na Češkem, bil je ravnatelj čeških državnih veleposestev v Pragi. 1908 je postal član 
Narodnega gospodarskega sveta. V letih 1908-1918 in 1930-1932 je bil predsednik Pod- 
pornega društva za slovenske visokošolce v Pragi. 

4 Koropec Rihard, pravnik. Rojen 1885 v Studenici pri Mariboru. Gimnazijo v Mari- 
boru, pravo na Dunaju in v Pragi 1910. Služboval je od 1911 dalje pri Namestništvu v 
Gradcu, 1912 pri okrajnem glavarstvu v Brežicah, 1918 je bil premeščen v Celje in Se 
isto leto je postal vodja okrajnega glavarstva v Brežicah. Narodna vlada SHS v Ljublja- 
ni ga je imenovala za začasnega vodjo okrajnega glavarstva v Brežicah, nato pa za 
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okrajnega komisarja prav tam. 1920 je dobil naziv vladni tajnik, 1922 je bil premeščen k 
okrajnemu glavarstvu v Prevaljah, kjer je postal sreski načelnik, 1930 je bil premeščen k 
Banski upravi Dravske banovine, kjer je bil sekretar banske uprave. 1932 je bil 
upokojen. 

68' 
ZAPISNIK 
68. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 3. MARCA 1919 

Navzoči: vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 15. min popoldne. 

Prečitajo se naslednja poročila in vzemo na znanje: 
Poročilo oddelka za narodno brambo, da so se vsi ujetniki iz Koroške vrnili 

(glej zapisnik 64. seje); 
Poročilo komande dravske divizijske oblasti z dne 25. februarja t. L, da je 

vojni minister v Belgradu imenoval za šefa vojne misije na Dunaju generala Mi- 
lutina Marinoviča ; 

poročilo iste komande z dne 26. februarja t. 1. glede vojaškega položaja na 
Štajerskem in Koroškem ter z dne 25. februarja t. I. o protestu proti kršenju pre- 
mirja in izkoriščanju vojaških sredstev od strani Nemcev na Koroškem. Dne 23. 
februarja od 3. ure 15 m do 3. ure 45 m je namreč plul nemški zrakoplov od za- 
hoda proti vzhodu čez Velikovec in po dravski dolini nazaj ter metal letake z 
neresnično vsebino, da se vzbuja nezadovoljnost med jugoslovanskimi vojaki. 
Komanda je odposlala protest deželnemu vojaškemu poveljniku Koroške v Ce- 
lovcu. 

Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju je naznanil 4. februarja t. 1. kon- 
zularnemu agentu dr. Defranceschiju, da se bodejo po izjavi predsednika dr. 
Brejca izgnali iz jugoslovanske države vsi oni prebivalci nemške narodnosti iz 
spornega ozemlja Koroške in Štajerske, ki so se izjavili pri vpoklicu v vojaško 
službo za Nemško Avstrijo. Državni urad prosi intervencije. Sklicuje se na do- 
pis z dne 7. januarja (17. februarja; glej zapisnik 45. seje, brzojavka št. 539) t. 1. 
štev. 5662, po katerem bode o pripadnosti spornih ozemelj konečno odločal mi- 
rovni kongres; prebivalcem tega ozemlja je tedaj prosto, da se smatrajo pripad- 
nikom te ali one države. Že odrejene izgone naj se razveljavi. Predsednik poja- 
sni, daje bil pri njemu tedaj, ko seje vpoklicalo v vojaško službo pet letnikov, 
zastopnik Nemške Avstrije dr. Fasching in ga vprašal, ako se bodejo morali od- 
zvati vpoklicu tudi oni, ki so Nemške narodnosti. Odgovoril mu je čisto na splo- 
šno, ne da bi omenjal prebivalstvo spornega ozemlja, da se pač ne bode 
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pripuščalo zlorabe v tem smislu, da bi se prebivalci pod pretvezo nemške narod- 
nosti oprostili vojaške službe, sicer pa vživali vse udobnosti jugoslovanskega 
državljanstva. Dr. Fasching se je s tem odgovorom zadovoljil, očividno je pa 
napačno informiral dunajski zunanji urad ali je pa ta njegovo poročilo napačno 
tolmačil. Zadeva se pojasni ministrstvu za zunanje zadeve v Beogradu, objed- 
nem se pa državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju sporoči, da se je to 
zgodilo. (Izvršeno.) 

Poročila komisarjevega namestnika dr. Hočevarja z dne 26. februarja t. 1. o 
vojaškem položaju na Koroškem in brezimnega pisca o položaju na Notranj- 
skem se vzemo na znanje. Prepisi so se vročili generalu Smiljaniću. 

Profesor v p. Josip Ivančič v Ljubljani roti deželno vlado, da naj napravi vse 
korake, da obvaruje goriške Slovence preteče narodne smrti in nadsvetuje med 
drugim, da naj se odpošnje deputacijo jugoslovanskih državnih poslancev, ki za- 
stopajo zasedeno ozemlje, v Pariz, kakor je to storilo mesto Reka. Pismo se od- 
stopi propagandnemu odseku za zasedeno ozemlje, da stopi v stik z zagrebškim 
odborom za zasedeno ozemlje in sproži v Belgradu to misel. (Izvršeno.) 

Oddelek za zdravstvo predlaga, da se dr. Andrej Jenko4 iz Št. Vida pri Stičini 
oprosti vojaškega službovanja, ker je kot civilni zdravnik ondi nujno potreben. 
Sprejeto. Oddelek za zdravstvo se opozori, da je kot tak na razpolago bivši 
okrožni zdravnik v Ajdovščini dr. Ludovik Jenko . (Izp. odd. za zdravstvo 8.3) 

Dr. Vilko Marin6 se imenuje začasno za sekundarija na kirurgičnem oddelku 
mariborske bolnišnice. (Izp. odd. za zdravstvo 8.3) 

Poslaniku Josipu Pogačniku se dovolijo selitveni stroški iz Ljubljane na Du- 
naj. (Izp. predsedstv. pisarni 6.3.919) 

Deželna zveza za tujski promet in turistiko na Kranjskem v Ljubljani pripo- 
roča, da se imenuje tudi en zastopnik hotelske obrti v komisijo za terjatve proti 
bivšemu erarju (naredba z dne 17. februarja 1919 štev. 366, § 2, točka č). 
Zadevo je že rešil podpredsednik ustmenim potom. 

Mestni magistrat je odpovedal stanovanje begunski rodbini Batic in gospe 
Kaplja na podlagi soglasnih sklepov stanovanjskega sveta. O sklepih ste se 
stranki obvestile. Predsednik stanovanjskega sosveta je na to po razgovoru s po- 
verjenikom za socijalno skrb te sklepe sistiral. Poverjenik za socijalno skrb ute- 
meljuje sistiranje sklepov. Deželna vlada smatra sistiranje za nepravilno. Pover- 
jenik za socijalno skrb ima pač kot nadzorovalna oblast pravico, da se uradoma 
za take sklepe mestnega magistrata zanima in da tudi eventualno postopek 
razveljavi ter naroči z direktivami novo odločbo, nikakor nima pa predsednik 
stanovanjskega sosveta pravice izvršene sklepe ukiniti. V tem smislu se obvesti 
mestni magistrat. (Izvršeno. St. 1124) 

Kaplji, ki se hoče preseliti na Dunaj pa nima sredstev, naj izplača poverjenik 
za socijalno skrb vožnjo do Dunaja in 500 K za preselitev. (Izp. pov. za soc. 
skrb. 8.3) 
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Na predlog vodstva S. L. S. se pokliče dr. Mirko Božič7 v komisijo za zača- 
sno vodstvo in likvidacijo deželne uprave na mesto poslanca Josipa Gostinčarja. 
(Izvršil dekret Božiču, Komisijo obvestil št. 1201) 

Predlog vojaške intendance za Slovenijo glede lastnih častniških konj se pod 
pogoji točke 2 in 3 dopisa komande dravske divizijske oblasti z dne 25. februar- 
ja 1.1. Konj št. 2723/19 sprejmejo. (Kdo. dr. div. obi. obvestil Št. 1064) 

Društvo zasebnih uradnikov in uradnic v Ljubljani je predložilo poverjeniku 
za notranje zadeve obširno resolucijo, v kateri zahteva uradništvo denarnih za- 
vodov na slovenskem ozemlju zvišanje plač in upostavo posebne komisije po 
deželni vladi, ki naj preišče slučaje grdega izrabljanja uradnikov od strani de- 
narnih zavodov pod bivšo Avstrijo in ki naj uprave primora, da popravijo pov- 
zročeno škodo prizadetim uslužbencem. Vlada načeloma izjavi, da je pri- 
pravljena posredovati eventualno tudi s pritiskom. (Izp. pov. za notr. zad. 8.3) 

Poverjenik za notranje zadeve odgovarja na interpelacijo podpredsednika v 
67. seji deželne vlade glede poslovanja občinskega zastopa v Žireh. Preiskavo je 
izvršil komisar dr. Logar s pisarniškim adjunktom revizorjem Fr. Kristanom. 
Pritožbe so bile v prvi vrsti naperjene proti županu Francetu Peternelu radi odtr- 
govanja pri vzdrževalnini in radi vojnega zavarovanja. Zupan je v gotovih pre- 
sledkih prejemal za stranke vzdrževalnine pri davkariji v Idriji. Za potne stroške 
je odtegoval strankam pri izplačilu zneske od 60 h do 5 in 6 K, kakor so mu na- 
rasli ravno večji ali manjši stroški z dvigom denarja. K zavarovanju v vojski se 
nahajajočih ni župan nikogar silil. Zavarovalni zneski so se odtrgali od vzdrže- 
valnin le tedaj, ako je to storila že davkarija. Revizija občinskega gospodarstva 
ni pokazala nikakega nedostatka. Tekom revizije se je oglasilo devet odborni- 
kov, ki so zahtevali, da se župan kaznuje ako je kaj zakrivil, občinskega odbora 
naj se pa ne razpušča. Valentin Poljanšek je dal na zapisnik izjavo, da JDS 
vztraja na stališču, da se odstranijo iz občinskega odbora župan in vodilne ose- 
be, ki so bile v aprovizacijskem odboru. To izjavo so podpisali tudi zastopniki 
SLSinJSDS. 

Ker se je župan že sam odpovedal županstvu, predlaga poverjenik za notra- 
nje zadeve, da si občinski odbor s smislu § 22 obč. reda sam izvoli novega žu- 
pana; objednem naj se pa kooptira v občinski odbor zastopnike delavstva vseh 
treh strank. 

Podpredsednik dr. Žerjav izjavi, da stoji JDS na stališču, daje razpustiti ob- 
činski odbor in postaviti gerenta; tako je tolmačiti tudi Poljanškovo izjavo. 
Predsednik se pridružuje predlogu poverjenika za notranje zadeve in povdarja, 
daje v smislu dogovora med vladnimi člani vseh treh strank varovati pri razpu- 
stu občinskih odborov posestno stanje strank in da ima gèrent pripadati tedaj isti 
stranki kakor večina prejšnjega občinskega odbora. V konkretnem slučaju ne 
najde stvarnega razloga za razpust občinskega odbora, (glej zapisnik 8. seje, slu- 
čaj župan Korbar - Dobrunje) V ostalem pripomni, da mu je merodajna le izja- 
va strankine centralne organizacije, katero bode povprašal za mnenje poverjenik 
za notranje zadeve tudi v tem slučaju. (Izp. pov. za notr. zad. 8.3) 
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Višji nadzornik varnostne straže Peter Ghersinich, ki se odslovil kot tujero- 
dec na podlagi naredbe z dne 16. decembra 1918 štev. 202, se zopet sprejme v 
službo, (¡zp. pov. za notr. zad. 8.3) 

Odkloni se sprejem naslednjih odslovljcnih finančnih uslužbencev: 
Ferdinand Avian, višji finančni svetnik v Ljubljani, 
Hermann pi. Nicked , višji finančni svetnik v Ljubljani, 
Friderik Rant, višji davčni upravitelj v Škofji Loki, 
Otokar Horvath, davčni upravitelj v Celju in Ivan Verderber, davčni oficijal 

v Kočevju. 
Pogodbeno za eno leto se sprejme s pristavkom, da prošnjo po poteku enega 

leta obnovi: 
Avguštin Flak, carinski revident v Mariboru. 
Pogodbeno za šest mesecev se sprejme: 
Rudolf Kovačič, davčni upravitelj v Rogatcu. (Izp. oddelku za finance 8.3) 
Okrajnim sodnikom se imenuje sodnik dr. Arnold Pernat9 v Ložu. (Izp. Pov. 

za pravosodje 8.3) 
Besedilo v 67. seji sprejete naredbe, s katero se naredba o osemurnem delav- 

niku z dne 30. decembra 1918, štev. 248 dopolnjuje, se redigira konečno ve- 
ljavno. 

"Osrednje društvo kovinskih delavcev in sorodnih strok, podružnica Jeseni- 
ce" je vložilo pri vodstvu kranjske industrijske družbe več zahtev, tako med dru- 
gim odpravo akordnega dela, zvišanje plač, štirinajstdnevni plačan dopust vsako 
leto za delavce, ki so že štiri leta pri tovarni zaposleni itd.. Kranjska industrijska 
družba priznava sama, da plače delavcev niso v nikakem razmerju z draginjo, da 
so se med vojsko le malenkostno zvišale, med tem ko je postal živež petkrat 
dražji. Povprečno imajo profesijonisti in delavci za težka dela dnevno po 12 K. 
Za lahka po 10 K, za prav lahka po 8 K, mladoletni delavci in delavko pa po 5 
K. V januarju t. 1. je bilo pri družbi zaposlenih 1842 delavcev. Družba sama dela 
s pasivom in plačuje delavce le vsled strahu pred štrajkom in vlado, dasi jih po- 
lovico ne rabi, ker nima niti surovin niti premoga. Posredovanje vlade predno bi 
nastala katastrofa, dobava cenenih živil, odreditev večjih del od strani vlade n. 
pr. poprave cest, kanalizacije itd., dokler ni surovin in premoga na razpolago, in 
konečno tudi državna podpora za brezposlene bi po mnenju tovarne dovedlo do 
zadovoljivih razmer. Sklene se posredovati med družbo in delavci, predno pote- 
če ultimatum. (8. marca). V to svrho se skliče komisija, ki prouči na lici mesta 
mezdne razmere, deluje na kompromis in določi, na kak način bodejo sodelovali 
vlada, okraj in občine, da se odpomore težkočam. V komisijo se vpokličejo za- 
stopniki predsedstva deželne vlade, poverjeništev za javna dela in socijalno 
skrb, oddelkov za prehrano in premog, obrtnega nadzorstva, okrajnega glavars- 
tva, občine, tovarne in delavcev. Sestavo komisije prevzame podpredsednik. 
(¡zp. g. podpreds. 8.3) 

Podpredsednik omenja, da je način, kako sta se združila stavbena oddelka 
dežele in deželne vlade v gradbeno ravnateljstvo, povzročil nezadovoljnost med 
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prizadetimi uradniki. Poverjeniku za javna dela se naroči, da prouči vprašanje 
unifikacije omenjenih oddelkov in potom vladi poroča. (Izp. pov. za javna dela 
8.3) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, daje nabava oblek za odrasle, zlasti be- 
gunce, nujno potrebna, ker so pošle vse in razpolaga oblačilnica le z oblekami 
za starost do 12. leta. Poverjeništvu za socijalno skrb sta ponudila trgovec Vo- 
kač in Zadružna centrala večje množine blaga. Prvi proda 1 m sicer vojnega a 
nepopirnatega blaga po 36 K; tega blaga ima na Dunaju za 680.000 K. Iz njega 
bi se dalo napraviti 6.000 moških oblek po 160 K. Oblačilnica ima na razpolago 
sukanec, obrtno pospeševalni urad bi pa obleke izgotovil. Prevozno dovoljenje 
za Vokačevo blago poteče 15. t. m. Zadružna centrala ima razno manufakturno 
blago po različnih cenah. Sklene se, da se blago, ki ga ponuja Vokač nakupi me- 
ter po 36 K ako ga proda brez kompenzacij; blago se plača po prejemu. Blago 
Zadružne centrale naj si pa ogleda poverjeništvo za socijalno skrb in določi, kar 
rabi. Cene za to blago se nastavijo po pregledu. Predloge v tej zadevi naj stavi 
poverjenik za socijalno skrb v prihodnji seji. (Izp. pov. za soc. skrb, 8.3) 

Predsedstvu deželne vlade se dovoli kredit do najvišjega zneska 50.000 K za 
podpore bolnih in potrebnih slovenskih književnikov proti naknadni odobritvi 
osrednje vlade. Na račun tega kredita naj se za sedaj izplača 5.000 K. (Izp. 
preds. pis.) 

Prihodnja seja v sredo 5. marca ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 6 min. zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 8 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Marinović Milutin, general. Rojen 1861 v Velikem Gradištu, umrl 1941 v Beogra- 

du. Vojno akademijo 1883 v Beogradu, izpopolnjeval seje v Petrogradu in Oranienbau- 
mu. 1889-1901 je bil profesor na vojni akademiji v Beogradu, 1905 je postal polkovnik, 
1909-1910 je bil ministerza vojsko v Srbiji, 1913 je postal general. Sodeloval je kot po- 
veljnik v 2. balkanski vojni, v 1. svetovni vojni je bil v ujetništvu, 1921 je bil upokojen. 
Svoje članke s področja pešadije in streljanja je objavljal v glasilu Ratnik. 

Ivančič Josip, profesor in kulturni delavec. Rojen 1849 na Selcah pod Vrsnom, 
umrl 1931 v Gorici. Gimnazijo v Gorici, klasično filologijo v Gradcu. Poučeval je v Pa- 
zinu in v Gorici. Zaslužen je za rešitev Gregorčičeve zapuščine v času 1. svetovne voj- 
ne. Uredil je 4. zvezek njegovih poezij. Zapuščino Simona Gregorčiča je izročil Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

4 Jenko Andrej dr., zdravnik. Rojen 1884 v Lipnici na Gorenjskem, umrl 1973. Me- 
dicino na Dunaju 1910. Od 1912 je služboval kot okrožni zdravnik v Ložu, 1917 je bil 
premeščen v Višnjo Goro s sedežem v Ivančni Gorici, 1931 je bil postavljen za bano- 
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vinskega zdravnika občine Dobrunjc s sedežem v Vevčah, 1943 je bil odpuščen iz 
službe, ker je bil od vojaškega sodišča obsojen na 3 leta zapora. 

5 Jenko Ludvik dr., zdravnik. Rojen 1880, umrl med okupacijo 1941-1945. Bil je 
okrožni zdravnik v Ajdovščini. 

6 Marin Vilko dr., zdravnik. Rojen 1890, umrl 1962. Medicino končal v Gradcu 
1915. Služboval je v Mariboru. V času okupacije 1941-1945 je bil zaprt in izgnan. 

7 Božič Mirko dr., pravnik, ravnatelj hranilnice v Ljubljani. Rojen 1884 v Idriji. 
Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto na Dunaju 1910, pravo v Gradcu, promovi- 
ral 1918. Bil je tajnik Zadružne gospodarske banke v Ljubljani, 1941 glavni ravnatelj 
hranilnice v Ljubljani. Bil je organizator katoliškega dijaštva, urednik dijaške Zore, v 
kateri je objavljal svoje prispevke. Bilje tudi tajnik Slovenske ljudske stranke. 

8 Nickerl Herman pl. Ragenfcld, višji finančni svetnik. Rojen 1863 v Zagrebu. Od 
1889 dalje je služboval pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani, 1918 je bil odstavljen, 
1920 je pridobil avstrijsko državljanstvo. 

9 Pernat Arnold dr., deželno sodni svetnik. Rojen 1882 v Hardeku pri Ormožu. Gim- 
nazijo v Gradcu, pravo v Gradcu z doktoratom 1907, sodniški izpit v Gradcu 1911. 
Služboval je od 1907 dalje kot pripravnik, avskultant, 1911 je postal sodnik na Vran- 
skem, 1915 v Ložu, 1919 je bil premeščen v Laško, kjer je bil predstojnik okrajnega so- 
dišča do 1941. 1922 je postal deželno sodni svetnik. 

691 

ZAPISNIK 
69. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 5. MARCA 1919 

Navzoči: vsi člani vlade razven poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne. 

Komanda dravske divizijske oblasti poroča, da so dne 2. marca Nemci stre- 
ljali pri Sv. Marjeti zapadno od Velikovca s strojnicami na naše postojanke. V 
Zemcovcih (Zelting) na ogersko - štajerski meji sta bila 1. marca dva službujo- 
ča orožnika napadena od madžarskih vojakov; poskusni orožnik Kristjan Mikel 
je bil ubit, podstražnik Ivan Kozila težko ranjen in odpeljan. 

Situacijsko poročilo od 4. marca omenja, da hočejo Ogri danes ali jutri napa- 
sti posadko v Radgoni. 

O neprestanem kršenju premirja odnosno o napadih Ogrov se obvesti mini- 
strstvo za zunanje zadeve v Beogradu s prošnjo, da o tem obvesti poveljstvo so- 
lunske armade. (Izvršeno. Št. 1256)) 

Vojaški urad za evidenco konj je predložil predsedniku predlog za poravna- 
vo stroškov komisij za klasifikacijo konj (naredba z dne 21. 2. 1919, št. 382). V 
Sloveniji se nahaja približno 60.000 konj, okoli 30.000 v neurejeni posesti. Po 
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strokovnjaškem mnenju je mogoče pregledati na dan 100 konj. Vštevši nedelje 
in praznike ter dneve za prevažanje bi poslovalo 7 komisij 120 dnij. Komisij- 
skim članom s činovnimi razredi naj se priznajo dnevščine po 60 K, podčastni- 
kom in poduradnikom po 50 K, moštvu po 40 K ali pa mesto teh pavšalni zne- 
ski po 7.200 K, 6.000 K odn. 4.800 K. Skupni stroški bi znašali približno 
428.000 K. Plačali bi se iz skupička za konje, kateri znesek pride najbrže v lik- 
vidacijsko maso. Deželna vlada skrči dnevščine na 50 K, 40 K odnosno 30 K in 
temu primerno pavšal na 6.000 K, 4.800 K odn. 3.600 K ter pooblasti predsed- 
nika, da se dogovorno z uradom za evidenco konj v tem okviru odloči zajedno 
ali drugo modaliteto; politične uradnike komisij je odškodovati tako kot vojaške 
člane, ki so v kakem činovnem razredu. Za izkupiček se odpre pri finančni de- 
želni blagajni poseben konto. Predsednik pripomni, da je dal vodji evidence 
konj majorju Barboriču navodila v tem smislu, da se odbere za vojaščino le tiste 
konje, ki so za to v resnici sposobni in sicer proti neznatni ceni, ki leži med sle- 
po in normalno. (Izpis preda, pisarni 15.3) 

Minister notranjih del v Beogradu je doposlal načrt novega ščita na grbu kra- 
ljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev. Se vzame na znanje. 

Prebere se anonimno pismo, ki gaje prejel predsednik, v katerem se mu radi 
previsokih učiteljskih plač grozi z odstavo. 

Protest E. Franchetti-ja proti naredbi z dne 20. prosinca 1919, s katero se 
preosnovi "zavod za pospeševanje obrti na Kranjskem v Ljubljani" v "urad za 
pospeševanje obrti države SHS v Ljubljani", in katera povsebuje določila, ki se 
ne zlagajo z delokrogom trgovske in obrtniške zbornice ter ustanavlja nekak 
dualizem, se odstopi podpredsedniku. (Izpisek g. podpreds. 15.3) 

Dopisni urad deželne vlade predlaga, da se Josipu Suchy-ju", ki je vstopil pri 
njem v službo dne 7. svečana 1919 in seje izkazal kot dobro porabna moč, takoj 
izplača honorar mesečnih 700 K za februar in marec. Predsednik se pooblasti, 
da po dogovoru z vodjo dopisnega urada potrebno odredi v okviru predloga. (Iz- 
pisek predsedstv. pisarni 15.3) 

Dne 4. t. m. je deželna vlada dovolila za propagandne namene v Parizu kre- 
dit v znesku 100.000 K. Finančno ministrstvo v Beogradu se naprosi, da otvori 
v ta namen kredit v znesku 1,000.000 K in povrne deželni vladi gorenjih 
100.000 K, ker jih potrebuje za tekoče izdatke, (lzp. preds. pisarni. 15.3) 

Podpredsednik sproži vprašanje kako naj se postopa proti Nemcem, ki stalno 
kršijo premirje na Koroškem in Štajerskem, ker protesti nimajo nikakega uspe- 
ha. Pretekli mesec je napadlo vojaštvo gospodični Ručigaj v Grebinju zgolj le 
za to, ker ste ameriško misijo pozdravile z "Živijo!" klici. Jedna je bila ranjena, 
drugo so odpeljali in neznano kje internirali. Dalje navaja slučaje rekvizicij na 
našem ozemlju, špecijelno slučaj Strutc iz Št. Lovrenca, obč. Ojstrica, na Koroš- 
kem (gl. zapisnik 65. seje). Pri njem je vojaštvo pobralo tudi večjo množino 
moke, svinjskega mesa, masti itd., ne da bi rekvirirano blago plačalo. Začetkom 
januarja so se vračali srbski ujetniki iz zbiralnice na Dunaju v domovino. Nekaj 
jih je šlo pri Lipnici z oblastvenimi dovoljenji čez mejo, da obiščejo kmete pri 
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katerih so služili. "Volkswehr" jih je napadla, oropala zasluženega zneska 700 
K in zaprla za 21 dnij. Po mnenju podpredsednika so v takih slučajih edinole 
občutne represalije na mestu, ki s svojo moralno močjo preprečujejo nadalnje 
nasilnosti. Po daljši debati se na splošno sklene, da se v sličnih zadevah stopa v 
stik le z Državnim uradom za zunanje zadeve na Dunaju in da se glede materi- 
jelnih oškodovanj našega prebivalstva vodi evidenca. Glede slučaja Ručigaj na- 
roči podpredsednik telefonično okrajnemu glavarstvu v Velikovcu, da ugotovi 
dejanski stan po pričah in poizve ako seje internirana gdč. Ručigaj že vrnila. Za 
slučaj, da je še internirana, se zapro trije ljubljanski Nemci, katerim se vzrok 
ukrepa izrecno pove in dovoli, da ga pod cenzuro sporoče v Celovec ali na Du- 
naj. Zadevo se sporoči zunanjemu uradu na Dunaju s pristavkom, da se ljub- 
ljanske Nemce obdrži toliko časa v zaporu, dokler se deželni vladi ne sporoči, 
da je internirana Ručigaj spuščena na svobodo. Slučaj s srbskimi ujetniki se 
sporoči ministrstvu zunanjih zadev v Beogradu, ki si bode poiskalo povračila za 
ugrabljenih 700 K pri vladi Nemške Avstrije. (Izpis g. podpreds. ¡5.3.) (glede 
Srbov izvršeno. Št. 862) 

Predsednik poroča, daje naprosil v Ljubljani stanujočega begunca dr. Ferda 
Miiller-ja, odvetnika v Celovcu, da prevzame pri predsedstvu, dokler biva tu, re- 
ferat za Koroške zadeve, za kar se ga bo pogodbeno odškodovalo. 

Poverjenik za socijalno skrb interpelira vlado, zakaj seje 28. svečana interni- 
ralo v Mariboru nastopne osebe: Ludovik Kotsch, pristav na postaji Thesen, 
Emil Hein, žel. sukač v delavnici, Alojzij Riedl, revident v skladišču za mate- 
rial, Robert Zehrer, postajni paznik in Terezija Rath, zaposlena v personalni hiši 
v Mariboru. (Izp. Poverj. za notr. zad. in pov. za pravosodje. 15.3) 

Po telefonskem poročilu generala Maistra je neki četovodja poneveril častni- 
ku italijanske mednarodne misije v Mariboru, kateremu je bil dodeljen znesek 
1.300 lir. Sklene se, da se častniku ta svota povrne. (Izp. predsedstveni pis. 15.3) 

Podpredsednik opozarja na stanovanjsko mizerijo v Ljubljani. Za sedaj se 
rabi še kakih 500 stanovanj, katerih mestni magistrat ne more oskrbeti. Pod- 
predsednik se naprosi, da prouči trenotno stanje stanovanjske akcije, da stopi v 
stik z generalom Smiljanićem, mestnim magistratom, duhovskimi in šolskimi 
oblastmi ter stavi v eni prihodnjih sej konkretne predloge. (Izp. g. podpr. 15.3. 
Št. 1259) 

Predsedstvo naroči mestnemu magistratu, da rekvirira za uradne prostore 
"Začasne delavske zavarovalnice proti nezgodam" in "Začasnega občega pokoj- 
ninskega zavoda za nameščence" toliko sob v I. nadstropju hotela Ilirija, kolikor 
jih rabi poverjenik za socijalno skrb v to svrho. (Izvršeno.) 

Dr. Dragotin Treo3, odvetnik v Ljubljani, opozarja deželno vlado, daje laški 
državnik Orlando4 predložil italijanskemu parlamentu načrt tržaške italijanske 
vlade z dne 16. novembra 1918 štev. 1750 o odškodnini, ki pristoja oškodovan- 
cem v zasedenem ozemlju (gl, Slov. Narod št. 37 z dne 13. svečana 1919 "Ne- 
varni manevri laških imperijalistov proti našemu značaju"). Na ta način skušajo 
vzbujati italijanske oblasti na Goriškem zanimanje za se, da se eventualni ple- 
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biscit odloči njim v prid. Vloga se odstopi osrednji vladi s prošnjo, da izdela sii- 
celi zakonski načrt in ga predloži državnemu veću. (Izvršeno. Št. 1258) 

Poverjenik za socijalno skrb ¡nterpeluje podpredsednika, kaj se je vkrenilo 
glede zahtev delavstva na Jesenicah (gl. zapisnik 68. seje) ter pripomni, da je 
delavstvu nasvetoval, da ultimatum za toliko časa odloži, dokler ne prične vlada 
s posredovanjem. Podpredsednik odgovori, da se je družbi odposlalo 25 vago- 
nov premoga, da je brzojavu poslaniku Hribarju za posredovanje pri čeho-slo- 
vaški vladi, da dovoli izvoz surovega železa. Nemško Avstrijo bode še naprositi 
za prevozno dovoljenje. Jutri se sestane podpredsednik s poverjenikom za soci- 
jalno skrb in ravnateljem Klmarjem, da sestavi komisijo. 

Za nemške sporednice na državni gimnaziji v Mariboru se sprejmejo do kon- 
ca tekočega šolskega leta pogodbenim potom naslednji odslovljeni profesorji 
nemške narodnosti: Friderik Knapp, dr. Alojzij Böhm in Ludovik Lang. Odkla- 
njajo se profesorji: Alfred Fink, Franc Otto, Karl Zahlbruckner, dr. Janez 
Mühlbachcr in učitelj Maks Halfter. (Izp. pov. za uk. 10.3) 

Na državni realki v Mariboru se sprejmejo pogodbenim potom do konca šol- 
skega leta profesorji: Konrad Fabian, Alojzij Gillich, Artur Hesse, Viljem Kro- 
patschek, Ferdo Lang, Franc Pacher, Janez Reichert, dr. Emil Sadu, Mihael 
Tschohl, Franc Wehinger in Franc Zöhrer. Odklonijo se pa: Robert Bittner, dr. 
Josip Jörg in dr. Avgust Müller. 

Arhivar dr. Milko Kos na Dunaju se imenuje za znanstvenega sotrudnika na 
licejski knjižnici v Ljubljani brez činovncga razreda. Podeli se mu dopust za 
čas, koje zaposlen kot član likvidacijske komisije na Dunaju. Kot nagrada se 
mu nakaže plača suplenta letnih 2.100 K in draginjska doklada 1.210 K. (Izp. 
pov. za uk. 10.3) 

Nemško učiteljišče v Mariboru sedaj ni več potrebno, ker za gojence in go- 
jenke ni služb in se poučuje tudi v manjšinskih šolah od tretjega leta naprej ob- 
vezno slovenščina. Sklene se, da se mariborsko žensko učiteljišče več ne otvori; 
skrbeti je pa zato, da dobi Maribor primerno nadomestilo na šolskem polju. 
Vsled tega se odklanja tudi sprejem vseh učiteljskih moči razven prof. Ferda 
Schmutz-a, ki se bo vporabljal na nemških sporednicah mariborske gimnazije in 
prof. Alfonza Vales-a, ki naj prevzame ključe zavoda in inventar. (Izp. pov. zu 
uk. 10.3) 

Profesor Albert Sič' v Ljubljani je izdal štiridelno zbirko "Narodne vezenine 
na Kranjskem"; zbirki "Kranjski pirhi" in "Kožuhi na Kranjskem" sta v skicah 
gotovi in za tisk pripravljeni. Sič namerava izdati še razne druge zbirke te pano- 
ge, da bode narodna ornamentalna umetnost zbrana v celoti. Ker bo v to svrho 
prepotoval še velik del Kranjske in nima sredstev, se mu dovoli podpora 2.000 
K iz zaklada za podporo slovenskih umetnikov, s katerim razpolaga predsednik. 
(Izp. pov. zci uk in predsedstv. pisarni. 15.3) 

Temeljem točke 2 naredbe z dne 10. svečana 1919 št. 350 se odslove nasled- 
nji notarji: Julij Thurn v Ljutomeru, Janez Rabitsch v Velikovcu in Jožef Hiris v 
Šoštanju. (Izp. pov. za pravosodje 15.3) 
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Bivša avstrijska "Baumwollezentrale" in "Wollezentrale" se nahajate v likvi- 
daciji. Razpolagate Z ogromnimi množinami blaga več milijonske vrednosti, ki 
leži na Dunaju v 34 hišah. Nemško avstrijska vlada bode to blago gotovo razde- 
lila po svoji državi za neznatne cene, tako da bode odpadel na jugoslovanski del 
bivše Avstrije le malenkostni znesek v denarju. Poslanik Pogačnik je obljubil 
predsedniku, da bode naznanil nemško - avstrijski vladi, ko dobi svoje poveril- 
ne listine kot poslanik, da se vdeleži likvidacije imenovanih central v imenu ju- 
goslovanskih pokrajin bivše Avstrije. Za sedaj se pa odpošlje na Dunaj vodja 
ljubljanske oblačilnice, da se informira na lici mesta, ako in koliko dobimo od 
teh zavodov v blagu. Predsednik omenja, da mu je Andrej Gaberšček z Dunaja 
pred kratkim poročal, daje stavil centralam ponudbo za nakup enega dela likvi- 
dacijskega blaga v svrho, da oddajo odn. prodajo blaga zavleče, ker naj služi po- 
verjeništvu za socijalno skrb v informacijo. (Izp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

Tukajšnji oblačilnici se izplača 1,000.000 K iz finančne deželne blagajne, da 
pokrije svoj dolg pri Ilirski banki in Splošnem kreditnem društvu v Ljubljani, ki 
ga obrestuje po 5%. (Izp. pov. za soc. skrb in pov. za finance 15.3.) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da rabi nujno one tri barake pred obrtno 
šolo, ki so bile med vojno zgrajene v bolniške svrhe, za nastanitev proteznih de- 
lavnic in za pisarno "Komisije za preskrbo vračujočih se vojnikov". Te barake 
sedaj nimajo pravega gospodarja. Sklene se, da s temi tremi barakami razpolaga 
izključno poverjeništvo za socijalno skrb; o sklepu se obvesti Komanda dravske 
divizijske oblasti. (Izvršeno. Št. ¡257) 

Predlog poverjeništva za socijalno skrb, da se mu dovoli kredit do zneska 
50.000 K v markah za enkratno podporo potrebnih jugoslovanskih družin v 
Nemčiji, katerih vzdrževatelj je padel ali se pogreša ali se še ni vrnil iz ujetniš- 
tva k družini ali je pa invalid in ne more zadostno skrbeti za družino, se odkloni, 
ker je vlada že poskrbela, da se te družine čim preje odpravijo v domovino (gl. 
zapisnika 59. in 66. seje). 

Jugoslovanom, katere je izgnala Nemška Avstrija iz svojega ozemlja, so na- 
rasli visoki selitveni stroški, nekaterim se je tudi med železniškim transportom 
pokradlo mnogo stvari. Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da se tem ljudem 
povrne selitvene stroške in eventuelno škodo, katero so utrpeli na lastnini. 
Predlog se odkloni. 

Poverjeništvu za socijalno skrb je predložilo protialkoholno društvo "Sveta 
vojska" v Ljubljani novo prošnjo, da naj se služba društvenega tajnika podržavi 
in tajnika izplačuje ¡z že dovoljenih 7.000 K letne podpore (gl. zapisnik 61. 
seje). Vlada izreče svoje mnenje v tem smislu, da bi bilo mogoče premotrivati 
to vprašanje šele tedaj, če bi se ustanovil pri poverjeništvu za socijalno skrb za 
to panogo socijalnega skrbstva posebni oddelek. (Izp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

Komisija za preskrbo vračujočih se vojnikov je leta 1916 kupila posestvo 
Golnik pri Tržiču, da zgradi ondi zdravilišče za tuberkulozne, katerih število je 
vojna strašno pomnožila. Bivše avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve je v ta 
namen že izplačalo "Društvu za boj proti jetiki" znesek 150.000 K. Načrte je 
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izdelal znani strokovnjak graški profesor Ludovik Theyer, ki je izdelal tudi na- 
črte za zdravilišča Hörgas in Alland. Stavba je zamišljena kot ljudsko zdraviliš- 
če, ki bi imelo 72 postelj za moške, 69 za ženske in sanatorij z 58 posteljami, 
skupno tedaj 199 postelj. Sanatorij bi pomagal vzdrževati ostalo ljudsko 
zdravilišče, (¡zp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

Zdravilišče naj bi imelo lastno ekonomijo; k sedanjemu posestvu (4 ha njiv, 
8 ha travnikov, 3 ha gozda) bi bilo dokupiti še za 35 do 40 ha sveta. Proračun za 
ekonomijo, ki ima pa za podlago cene I. 1917, je naslednji: nakup nove zemlje 
87.000 K, zgradba ekonomijskih poslopij 144.000 K, nakup živine 75.000 K, 
fundus instruktus 64.000 K, skupaj 370.000 K. Obratni stroški bi znašali 31.000 
K, rentabilnost ekonomije 87.000 K. Stavbene stroške za 1 posteljo je računal 
prof. Theyer po mirovnih cenah s 5.000 K, za 199 postelj tedaj 1 miljon kron. 
Po sedanjih cenah bi se stroški najmanj podvojili. Poverjenik za socijalno skrb 
stavi sledeče predloge: 
1.) V "Stavbeno komisijo za zgradbo zdravilišča za tuberkulozne na Golniku" se 

imenujejo dvorni svetnik dr. Franc Zupane, zdravstveni nadzornik dr. Deme- 
ter vitez Bleiweis, ravnatelj inž. Anton Klinar, okrajni glavar Franc Schitnik6 

v Kranju, prof. Ludovik Theyer v Gradcu, komisar v poverjeništvu za soci- 
jalno skrb dr. Franc Jež ter zdravniki dr. Kraigher, dr. Robida in dr. Zalokar7. 

2.) Komisiji naj se dovoli za preddela kredit 300.000 K, in 
3.) v skladiščih demobilizacijskega blaga razno gradivo, opravo, aparate itd., kar 

si komisija sama izbere proti primerni ceni. 
Predloga pod t. 1 in 3 se sprejmeta, glede predloga pod t. 2 naj se pa obrne 

poverjeništvo za socijalno skrb do ministrstva za zdravstvo v Beograd, ker bo 
zdravilišče itak državno podjetje. V to svrho naj se odpošlje zdravnika v Beo- 
grad, ki predloži cel operat ministrstvu, ali naj se pa operat vpošlje poslancu dr. 
Jankoviču v Beograd s prošnjo, da ga preuči in izroči ministrstvu s primernim 
priporočilom. 

Poverjeniku za notranje zadeve se na tozadevno vprašanje pojasni, da morata 
v Radgoni vršiti okrajni glavar in dodeljeni mu komisar deželne vlade za Slove- 
nijo prehranjevalno politiko v smernicah, katere jima določi tukajšnji oddelek 
za prehrano in kateremu sta za to tudi odgovorna, da je pa komisar službeno 
vsekakor podrejen okrajnemu glavarju. (Izp. pov. za noir. z. ¡5.3) 

Podpredsednik poroča, daje tajnik "Slovenske matice" Milan Pugelj8 opasno 
zbolel in da bi moral čim preje v Dubrovnik, pozneje pa v gore, mogoče v Po- 
horje. Tudi pesnik Oton Zupančič9 bode moral v kako švicarsko zdravilišče. 
Bolna sta tudi Ivan Albreht10 in Golar". Vsi so izdatne podpore nujno potrebni 
in prošnje, ki jih bodo vložili, v naprej toplo priporoča. (Izp. g. podpreds. in 
predsedstv. pisarni. 15.3) 

Podpredsednik opozarja končno vlado na svetovno znanega arhitekta Josipa 
Plečnika12 v Pragi (II, Marijanska 25), katerega bi bilo treba poklicati v domovi- 
no. Ponudilo bi se mu mogoče mesto referenta za vpodobljajočo umetnost in 
stavbarstvo, služil bi pa tudi lahko kot organizator na bodoči akademiji umetno- 
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sti ali pa na tehniki v Ljubljani. (Izp. g. podpr. in pov. za javna dela in za uk in 
bogoč, 15.3) <gOC.  JJ.JJ 

Prihodnja seja v petek 7. marca 1919. 
Konec seje ob 8. uri 8' zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Suchy Josip (tudi Suhi), uradnik in pisatelj. Rojen 1869 v Kamniku, umrl 1941 v 

Ljubljani. Do prevrata 1918 je bil uradnik na Dunaju, avstrijski konzul v Indiji, uradnik 
Trboveljske premogokopne družbe. V Ljubljano je prišel 1919, bilje uradnik dopisnega 
urada. 

3 Treo Dragotin dr., odvetnik. Rojen 1863 v Mali vasi pri Dobrniču, umrl 1935 v 
Ljubljani. Bil je odvetnik v Postojni, Gorici in Ljubljani. Bil je deželni poslanec v goriš- 
kem deželnem zboru. Kot odvetnik v Ljubljani je bil podpredsednik disciplinskega so- 
dišča pri Odvetniški zbornici v Ljubljani. 

4 Orlando Vittorio Emanuele, italijanski pravnik in politik. Rojen 1860, umrl 1952. 
Zavzemal seje za vstop Italije na strani antante v L svetovno vojno. 1917-1919 je bil 
predsednik italijanske vlade in nato predstavnik Italije na mirovni konferenci v Parizu. 
Zahteval je dosledno uresničitev londonske pogodbe iz leta 1915. V letih 1948-1952 je 
bil senator. 

5 Sič Albert, profesor in etnograf. Rojen 1865 v Ljubljani, umrl 1949 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Ljubljani 1889, tečaj za vezenje na Dunaju 1890, tečaj za učitelje risanja v 
Gradcu, 1895 izpit za meščanskošolskega učitelja, 1907 izpit za dvostavno knjigovods- 
tvo v Mahrovi šoli v Ljubljani, 1919 je dobil naziv profesor. Poučeval je kot učitelj v Št. 
Vidu nad Ljubljano, nato na višji dekliški šoli v Ljubljani, od 1935 dalje na mestni žen- 
ski realni gimnaziji v Ljubljani. Pisal je učbenike za računstvo za trgovske in obrtne šo- 
le, pri pouku risanja je uvajal domače okrasne motive, bil je zapisovalec ljudske umet- 
nosti, objavil je več razprav, člankov in ocen ter zbral obsežen slikovni material s po- 
dročja slovenskega narodoslovja. Bil je tudi tajnik Glasbene matice v Ljubljani. 

6 Schitnik Franc, pravnik. Rojen 1868 v Litiji. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Du- 
naju. Služboval je od 1891 dalje, pri Deželni vladi v Ljubljani kot konceptni praktikant, 
zatem pri okrajnem glavarstvu v Radovljici, pri lokalni komisiji za agrarne operacije v 
Ljubljani. 1910 je bil imenovan za okrajnega glavarja v Postojni, nato za okrajnega gla- 
varja v Kranju. 

7 Zalokar Alojzij dr., zdravnik. Rojen 1887 v Velikih Laščah, umrl 1944 v Ljubljani. 
Medicino na Dunaju 1914. Bil je specialist za ginekologijo in porodništvo. Služboval je 
v Ljubljani v bolnišnici za ženske bolezni. Bilje tudi profesor na babiški šoli v Ljublja- 
ni. 

8 Pugelj Milan, književnik in časnikar. Rojen 1883 v Kandiji pri Novem mestu, umrl 
1929 v Ljubljani. Po končani gimnaziji seje zaposlil pri Slovenski matici, 1910-1921 je 
bil njen tajnik, 1922 je postal tajnik in nekaj časa tudi namestnik direktorja Slovenskega 
narodnega gledališča v Ljubljani ter gledališki režiser, 1915-1917 je bil urednik Slova- 
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na, nato gledališkega lista Narodnega gledališča v Ljubljani, 1918-1919 sourednik Ljub- 
ljanskega zvona. Svoja literarna dela je objavljal v Ljubljanskem zvonu. Domu in svetu 
in Slovenskem narodu. 

9 Župančič Oton, pesnik in profesor. Rojen 1878 v Vinici, umrl 1949 v Ljubljani. 
Končal gimnazijo, na Dunaju zgodovino in zemljepis 1896-1902. Zaposlil seje na kla- 
sični gimnaziji v Ljubljani, kjer je bil le en semester. Nato je bil dalj časa v Parizu in v 
Nemčiji, kjer je bil domači učitelj. 1910 seje naselil v Ljubljani; sprva je bil dramaturg 
v gledališču, nato arhivar mestnega arhiva, nato seje ponovno vrnil v gledališče, kjer je 
bil dramaturg in nato upravnik gledališča. Bilje eden najvidnejših slovenskih pesnikov, 
pisatelj, dramatik in prevajalec. 1928 je postal dopisni član Jugoslovanske akademije v 
Zagrebu, 1938 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

10 Albreht Ivan, pisatelj. Rojen 1893 v Hotcdršici, umrl 1955 v Ljubljani. Študiral je 
prirodoslovje v Gradcu. Po 1. svetovni vojni je bil v službi v plebiscitni coni na Koroš- 
kem, nato v Ljubljani pri socialnem skrbstvu in kot univerzitetni uradnik. Bil je urednik 
nekaterih revij ter pesnik in pisatelj. 

" Golar (Florijan) Cvetko, pesnik, pisatelj in dramatik. Rojen 1879 v Gostečah pri 
Sori, umrl 1965 v Ljutomeru. Končal 6 razredov gimnazije in se zaposlil kot novinar. 
Pisal je pesmi in jih objavljal v Ljubljanskem zvonu in Slovanu. Izdal je pesniški zbirki 
Pisano polje in Rožni grm, napisal je tudi več povesti in novel ter burko Vdova Rošlin- 
ka. 

Plečnik Josip, arhitekt, urbanist in oblikovalec. Rojen 1872 v Ljubljani, umrl 1957 
v Ljubljani. Obrtno šolo v Gradcu, arhitekturo na Dunaju 1898. Z rimsko nagrado je na- 
daljeval študij v Italiji in Franciji, nato je delal pri Wagnerju na Dunaju. Do leta 1911 je 
imel lastno delavnico na Dunaju, nato je postal profesor arhitekture na umetnostno obrt- 
ni šoli v Pragi, 1912 je bil izbran za profesorja arhitekture na umetnostni akademiji na 
Dunaju, a ga oblasti niso potrdile. 1920 je bil imenovan za rednega profesorja arhi-tek- 
ture na Tehnični fakulteti v Ljubljani, kjer je formiral svojo šolo. 1938 je postal redni 
član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Izdelal je načrte za številne objekte, 
predmete in knjige. Najpomembnejša njegova dela so v Ljubljani, v Pragi in na Dunaju. 

70' 
ZAPISNIK 
70. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 7. MARCA 1919 

Navzoči: vsi člani vlade razun poverjenika Kristana. 
Začetek ob 4. uri 30' pop. 

Predsedništvu je došla naslednja brzojavka: "Predsedništvo deželne vlade 
Ljubljana. Beograd 6. marca 1919. 
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Ukazom ministarskog sveta so za poverjenike Gustav Golia za notranje za- 
deve, dr. Karel Verstovšek za uk in bogočastje, dr. Ravnihar za pravosudje, An- 
tun Kristan za narodno gospodarstvo, Albin Prepeluh za socijalno skrbstvo, br. 
6359 minister za notranje zadeve Pribičević." 

Brzojavka se vzame na znanje, vsebina se razglasi v Uradnem listu. Predsed- 
nik naprosi centralno vlado, da mu dopošlje besedilo za prisege za poverjenike 
in uradnike. (Izvršeno.) 

Poročilo komande dravske divizijske oblasti z dne 5. t. m., da je vojaški po- 
ložaj neizpremenjen, se vzame na znanje. (Št. 1203) 

Ista komanda javlja, da se preustroji sedanja vojna pisarna na Dunaju v voj- 
no misijo, katere šef bode general Milutin Marinović. Njena naloga je, čuvati 
interese kraljestva po navodilih, katere je prejel šef misije. Misija je podrejena 
neposredno ministrstvu za vojno in mornarico. Se vzame na znanje. (5/. 1189) 

Komanda dravske divizijske oblasti je predložila deželni vladi prepis poroči- 
la komandantu IV. armijske oblasti v Zagrebu z dne 26. svečana 1919 Op. št. 
2674, glede kršenja premirja in vojaških navodil za "Volkswehr- Alarmkompa- 
nien". Navodila je izdalo vojaško poveljstvo v Celovcu; iz navodil je razvidno, 
da organizira to poveljstvo še nadalje čete narodnih bramb v Wolsperku, Št. Pa- 
vlu, Št. Andreju, Št. Lenartu, Schönwegu in Ettendorfu za obrambo in ojačenje 
regularnih čet napram napadom jugoslovanskih čet, kar nasprotuje 1. točki vo- 
jaške pogodbe, ki seje sklenila 19. prosinca t. I. Po tej morajo vojaške in poli- 
tične oblasti odvzeti prebivalstvu vse vojaško orožje in strelivo. Proti prelomu 
premirja seje vložil protest pri vojaškem poveljstvu v Celovcu. Poročilo se vza- 
me na znanje. (Št. 1235) 

Po členu XI. pogodbe za premirje na Štajerskem se mora prebivalstvo nev- 
tralne cone razorožiti. General Maister je predložil zapisnik o razorožitvi, kate- 
rega so sestavili zastopniki deželne vlade za Slovenijo in deželne vlade v Grad- 
cu v Arnožu dne 24. svečana t. 1. Oddalo seje orožja in municije: v Halbenrain- 
u 208 pušk z opremo in približno 14.000 nabojev, v Spodnji Purkli: 425 pušk z 
opremo in približno 11-12.000 nabojev, v Gossdorf-u: 301 puška z opremo in 
približno 32.000 nabojev, 210 ročnih granat, 84 žarnih nabojev, v Strass-u: 1 
strojnico, 81 pušk, približno 2.500 nabojev, 20 ročnih granat, v Arnožu 4 puške 
(nerabljive, razbite), v rajonu Arvež: 3 puške, 17 ročnih granat. O tem se 
obvesti časopisje in francoska ter ameriška misija. (Izvršeno. St. 1195) 

Predlog oddelka za narodno obrambo o predpisu vojaških taks za 1. 1919 se 
sprejme z nekaterimi spremembami. (Oddano v Ur. list) 

Ministrstvo unutrašnjih dela je doposlalo naslednji odlok: 
"Predsedniku Deželne Vlade Ljubljana. 
G. Ministar Financija sa A Br. 1385 naredio je sledeče: 
Da se na državnim blagajnama računa 250 kruna 100 dinara. Po ovom kursu 

primaće se krune na državnim blagajnama prilikom naplaćivanja državnih daž- 
bina, a po istom kursu isplaćivaće se plate srpskim državnim činovnicama u 
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onim krajevima Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca, gde je naredjenoda se pla- 
te izdaju u krunama. Ovaj se kurs ima primenjvati od 1. januara 1919 godine. 

Dostavlja Vam se prednje, da izvolite u svemu po istom postupiti. 
Po naredbi Ministra Unutrašnjih Dela načelnik: Rad. Philippovitch." 
Se razglasi v Uradnem listu. (Izvršeno.) 
General Maister predlaga račun za stanovanje in prehrano ameriške, franco- 

ske in italijanske komisije, ki so se mudile v Mariboru. Račun znaša 1493 K 10 
v. Se plača račun vojaške intendance. (Izvršeno Št. 1229.) 

Resolucija pristašev JDS ¡z Drage z dne 9. svečana 1919 se vzame na znanje. 
Prepisi resolucije se dostavijo prizadetim poverjeništvom odn. onim ministrs- 
tvom centralne vlade, ki pri deželni vladi niso zastopana po poverjenikih. (Št. 
1252) 

Gozdarsko društvo v Ljubljani z ogorčenjem protestira proti vandalskem po- 
stopanju italijanskega vojaštva s kraškimi nasadi. Resolucija (z dne 20. svečana 
t. 1.) se vzame na znanje. Prepis resolucije se predloži ministrstvu za šumarstvo 
in rudarstvo v Beogradu in dopošlje oddelku za kmetijstvo ter italijanskemu za- 
stopstvu na Dunaju, da posreduje pri zapovedništvu okupacijskih čet. (Izvrš. Št. 
1253) 

Ugodi se prošnji za zopetni vsprejem postajnega delavca Ivana Obenausa na 
Jesenicah, ki se je kot tujerodec odslovil iz državne železniške službe. (Izp. 
ravn. drž. žel. 15.3. Št. 1035) 

Poverjeništvo za pravosodje je prosilo za navodila, kako je postopati s proš- 
njami za miloščine vdov in sirot po državnih nameščencih. Upravna komisija 
pri deželni vladi za Slovenijo, kateri seje vloga odstopila, je podala o predmetu 
obširno izjavo. Sklene se, da se glede načina postopanja pri že podeljenih miloš- 
činah ničesar ne spremeni, nove prošnje se pa predlože vladarju potom resortnih 
ministrstev. Ministrstvo za izenačenje zakonov se s posebnim poročilom opozo- 
ri na trdoto, ki bi zadela one osebe, ki so dosedaj uživale miloščino, za slučaj, 
da bi jo novi zakoni izključevali. (Izvršeno. Vsem poverj. odn. oddelk. 15.3 Št. 
976) 

V 68. seji je naročila deželna vlada poverjeništvu za socijalno skrb, da si og- 
leda blago, katerega je ponudila Zadružna centrala v nakup, da določi, kar rabi, 
ter ugotovi cene po pregledu blaga. Poverjenik za socijalno skrb poroča, da so 
po njegovem naročilu ogledali in cenili blago Zadružne centrale strokovnjaki in 
sicer trgovca Jcsih in Bolha ter prokurist tvrdke I. C. Mayer Tekavčič. Za celo 
zalogo zahteva Zadružna centrala 962.349 K 11 v; to ceno sta nastavila zaupni- 
ka Zadružne centrale trgovca Drofenik in Grobelnik. Strokovnjaki poverjenika 
so pa odbrali blaga za 228.221 K 38 v, izključivši papirnato blago in ono s pre- 
visokimi cenami. Razlike med cenami, katere so nastavili zaupniki poverjeniš- 
tva in veščaki Zadružne centrale so razvidne iz predloženih zapisnikov. Prvi so 
cenili blago povprečno za 40 % nižje kot slednji, približno tako kot seje proda- 
jalo v prvem vojnem letu. Zadružna centrala opozarja deželno vlado, da je na- 
stavila že prvotno skrajno nizke cene, ki naj bi veljale pa le v slučaju, če 
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se odkupi cela zaloga. Ker je pa že rekvirirala vojaščina najboljše blago za prib- 
ližno pol milijona kron in hoče sedaj odkupiti poverjenišlvo za socijalno skrb le 
boljše kurentno blago, grozi centrali novo skrčenje vrednosti zaloge. Prosi de- 
želno vlado, da sprejme ponudbo v polnem obsegu in odkupi vso zalogo razun 
papirnatega blaga. Po daljši debati, v kateri seje premotrival nakup blaga z vseh 
merodajnih vidikov, se sklene, da določita cene za celo zalogo, izvzemši papir- 
nato blago, veščaka Lenassi in Tekavčič, ki sta določila tudi cene pri Vokače- 
vem blagu (gl. zapisnik 68. seje), in sicer po merilih, ki so bila merodajna za ce- 
nitev Vokačcvega blaga. Za slučaj primerne cenitve sme poverjenik za socijalno 
skrb prevzeti blago. (Izp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

Andrej Gaberščckje 5. tm. telefoniral z Dunaja, daje dunajski državni urad 
za notranje zadeve pripravljen, prepustiti Sloveniji odn. deželni vladi za Slove- 
nijo iz svojih oblačilnih zalog blago za okroglih 50 miljonov kron. Nasvetujc, 
du se deželna vlada v tem oziru napram državnemu uradu za notranje zadeve na 
Dunaju brzojavnim potom obvezno izjavi. Sklene se, odposlati tole brzojavko: 

"Staatsamt für Inneres Wien. Ohne Präjudiz in der Liquidierungsfrage, ins- 
besondere für eine eventuelle quotenmässige Beteiligung, sind wir bereit aus 
den Kleidungsmittelbestünden Kleidlingsmittel im Werte von rund fünfzig Mil- 
lionen Kronen prinzipiell im Kaufwege zu erwerben unter der Bedingung, dass 
aus diesem Titel keinerlei Kompensationen für die Ausfuhr in unser Gebiet ver- 
langt werden. Landesregierung für Slovenien Z. 1285". (Brzojavka seje odpra- 
vila 8. 3. 1919 pop.) 

Nakup papirnatega blaga je izključen. 
Vse podrobnosti izvedeta prehodno gospodarski urad in oblačilnica. 
Na predlog poverjenika za notranje zadeve se sklene, da se v Sloveniji tako- 

zvanih tolerančnih hiš ne trpi in da se obstoječe odpravijo. Poverjenik za notra- 
nje zadeve se pozivlje, da v tem smislu potrebno ukrene. (Izp. pov. za notr. zacl. 
dr. Bogataj 15.3) 

Poverjenik za socijalno skrb se pooblasti, da rekvirira potrebne prostore za 
javne zavode, ki spadajo v njegov delokrog, v vili Pollak na Erjavčevi cesti št. 
12, v hiši vbožnega zaklada (proste prostore pri tvrdki 1. C. Mayer, v Filipovem 
dvorcu) in v Virantovi hiši. Poverjenik za socijalno skrb se je prepričal, da pro- 
stori v hotelu Ilirija niso pripravni za nastanitev "Začasne delavske zavarovalni- 
ce proti nezgodam" in "Začasnega občega pokojninskega zavoda za nameščen- 
ce" (gl. zap. 69. seje). (Odlok na mestni mag. Pov. za soc. skrb obvestil.)(Št. 
1370) 

Deželna vlada je prejela nastopno brzojavko: 
"Landesregierung Laibach. Dortmund 5. März 1919. Zum dortigen Schrei- 

ben Zahl 731 in Angelegenheit Heimförderung, am 24. Februar ausführlich an 
Aussenamt Wien, mit Bitte um Weitergabe dorthin, berichtet. Wegen Bestel- 
lung Separatzüge zum 15. März für zirka 1000 Rückwanderer hier alles vorbe- 
reitet. Ersuche sofortige Massnahmen, damit Züge in Passau übernommen und 
bis Laibach durchgeleitet werden. Eisenbahndirektion Essen an Staatsbahndi- 
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rektion Wien bereits in diesem Sinne herangetreten, jedoch bisher keine Ant- 
wort. Erbitte Drahtantwort bis zehnten, ob Uebernahme in Passau gesichert. 
Konsulat." (lzp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

O zadevi seje obravnavalo v 59. in 66. seji. Poverjeniku za socijalno skrb se 
naroči, da ukrene vse potrebno. 

Poverjeniku za socijalno skrb se v konkretnem slučaju pojasni, daje pravica 
pomiloščenja hudodelcev, ki jo je začasno izvrševalo Narodno Veće v Zagrebu, 
prešla na vladarja. (Izp. pov. za soc. skrb. 15.3) 

Glasom brzojavnega sporočila kr. ministrstva za ishrano in obnovo zemlje z 
dne 28. februarja 1919, štev. 2453, je ministrski svet kraljestva Srbov, Hrvatov 
in Slovencev na svoji seji dne 25. februarja sklenil, da se na vsem ozemlju kra- 
ljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, dopusti prosta notranja trgovina z nasled- 
njimi rečmi: vse vrste žita in moke, vse vrste živine v živem in zaklanem stanju, 
govedo, konje, in druga živina, vse vrste mesa, svežega nasoljenega, posušene- 
ga itd., vse vrste masti in slanine, vse vrste zelenjadi in semenja, dalje krompir, 
fižol, zelje itd. vse vrste sadja in sadnih izdelkov, vino, žganje, rum, likerji, vse 
vrste olja, les, vse vrste gradiva in lesnih izdelkov, pohištvo in kmetijsko orodje. 
V posameznih pokrajinah obstoječi predpisi glede utesnitve prometa in maksi- 
malnih cen za vse druge reči, ki niso zgoraj navedene, ostanejo v vsaki pokrajini 
v moči. (lzp. odd. za prehrano. Št. 1254. 15.3) 

Podpredsednik je sklical za 3, t. m. anketo veščakov, ki naj bi ugotovila na- 
čin, kako bi bilo odvrniti v Sloveniji krizo v prehrani, ki jo bode brezdvomno 
imel za posledico ta sklep ministrskega sveta. Na podlagi vspeha te ankete pred- 
laga oddelek za prehrano nastopno: Kr. ministrstvo za ishrano in obnovo zemlje 
se opozori, daje proglasitev proste trgovine prezgodnja, ker slovenske pokrajine 
nanjo niso bile pripravljene in da seje vsled tega bati težke krize v prehrani Slo- 
venije. Slovenske pokrajine nimajo nikakih zalog živil, temveč žive od tega, kar 
sproti uvažajo iz sosednjih pokrajin. Bati seje, da bo nastopila verižna in špeku- 
lacijska trgovina z živili, cene bodo tako zelo poskočile, da jih ubožni sloji 
sploh ne bodo mogli zmagovati. Upravičenje tudi strah, da bodo lastniki svoje 
zaloge zadržavali v nadi, da bodo pozneje za svoje blago dobili še višje cene. 

Legalna trgovina se noče in ne more udeležiti tekmovanja, ker so razmere 
nejasne in preveč nesigurne. 

Do prihodnje letipe ne kaže dovoliti proste trgovine, temveč naj se vsa pre- 
hrana dotlej strogo centralizira. Ustanovi naj se poseben državen urad, ki naj se 
mu poveri izključno nakupovanje in razdeljevanje živil. Tej organizaciji naj se 
pridružita oziroma podredita za Slovenijo obstoječa zavoda: Žitni zavod in 
vnovčevalnica za živino in mast v Ljubljani. 

Da se prepreči navijanje cen in tihotapljenje, naj se določijo za vse ozemlje 
kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev primerne enotne cene za živila in živi- 
no. 
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Prehranjevalnemu uradu se naroči, da naj takoj izdela tozadevno spomenico 
ter jo predloži kr. ministrstvu za ishrano in obnovo zemlje. 

Sprejmo se nadalje nastopni predlogi oddelka za prehrano: 
I.)Prehranjevalnemu uradu se dovoli kredit 10 milijonov kron z naročilom, da 

skuša čim preje nabaviti kolikor mogoče veliko živil na Hrvatskem, oziroma 
v zasedenem srbskem ozemlju; 

2.) da bo mogoče revnim slojem, posebno delavcem, železničarjem in premo- 
garjem dobaviti cenejša živila, naj se dovoli kredit enega milijona kron. 
O porabi tega kredita izdela prehranjevalni urad podroben načrt, ter ga pred- 
loži predsedstvu deželne vlade za Slovenijo, da ba odobri. 

3.)Dd se omogoči uravnava porabljanja in enakomerna preskrba vsega sloven- 
skega ozemlja, se prehranjevalni urad pooblašča, da izda posebno naredbo. 
Besedilo predložene naredbe se z malimi spremembami odobri. (Oddal 
oddelek za prehr. in Ur. list.) 
Po ustnem poročilu fin. nadsvetnika Spindlerja se nahaja v deželni finančni 

blagajni trenotno 13 milijonov kron denarja. Ker bode v kratkem izplačati vo- 
jaštvu 9 milijonov kron, ne zadostujejo denarna sredstva za pokritje kreditov 
pod t. 1 in 2. Sklene se, da izda oddelek za finance tukajšnjemu oddelku za pre- 
hrano akreditiv pri ljubljanskih bančnih zavodih za onih 10 milijonov kron, ki 
jih trenotno rabi za nabavo živil. Oddelek za finance naj zaprosi finančno mini- 
strstvo v Beogradu za nakazilo denarnih sredstev, ker rabi vojaštvo za plače in 
druge neodložljive potrebščine okroglo 15 milijonov kron. Predsedstvo brzojavi 
vojnemu ministrstvu in ga naprosi, da prevzame izplačilo vojaških plač, ker de- 
želna vlada ne more izplačati za mesec marec potrebne svote iz tukajšnje držav- 
ne blagajne. (Brzojavka seje odpravila 8. 3. 19 pop., 1427) Komandant dravske 
divizijske oblasti se bo kratkim potom naprosil, da stori iste korake. 

Sloje, ki bodejo deležni kredita pod t. 2 se določi pozneje. 
Okrajno glavarstvo v Brežicah je brzojavno vprašalo, ako smejo Hrvati ku- 

povati živino na Štajerskem brez ozira na maksimalno ceno in jo izvažati na Hr- 
vaško, ker je sedaj trgovina z živino prosta. (Odd. za prehrano 15.3) Vsem 
okrajnim glavarstvom in magistratom v Sloveniji se brzojavi: 

"Dasiravno je po sklepu ministrskega sveta trgovina z živili in živino prosta, 
ostanejo vse dosedanje najvišje cene neizpremenjene v veljavi. Takoj razglasi- 
ti." (Brzojavke so se odpravile 8. 3. 19 dop.) 

Finančni svetnik pri tukajšnjem poverjeništvu za finance Howanski" poroča 
obširno o izplačilu podpor odslovljenih državnih uslužbencev, pokojnin, udov- 
nin in sirotnin bivših državnih uslužbencev ter državnih železničarjev. Na pod- 
lagi tega poročila se naroči oddelku za finance, da odpošlje naslednjo brzo- 
javko: 

Südslavische Konsularagentur für Dr. Ploj oder dessen Stellvertreter, Wien I. 
Seilerstätte 30. 

Bitte sofort deutschösterreichischer Regierung folgenden Beschluss der Lan- 
desregierung in Laibach zur Kenntnis zu bringen. Pro März an Jugoslaven von 
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Deutschösterreich faktisch ausgezahlte Beihilfen werden ausnahmsweise aner- 
kannt und gegen hierseits inclusive März an Deutsche gezahlte Beihilfen ver- 
rechnet. Nur in altösterreichischem Zividienste gestandene Jugoslaven fallen in 
unsere Aktion. Wegen Abrechnung individuelles Verzeichnis aller für unsere 
Rechnung von Deutschösterreich ausgezahlter Beihilfen abverlangen. Hierseits 
wird Gegenverzeichnis übermittelt werden. Allgemeine Pensionen pro März 
von Finanzlandesdirektion Laibach auch an Deutsche ausgezahlt. Ab April wer- 
den von genannter auch an Deutsche ausgezahlt. Ab April werden von genann- 
ter Direktion Pensionen nur an Jugoslaven ausgezahlt. Liquidierung-sbehelfe 
betreffend andere Percipienten stehen zur Verfügung Deutschösterreic-hischen 
Vertreters. Liquidierungsbehelfe für in Deutschösterreich befindliche altöster- 
reichische Pensionisten unzweifelhaft jugoslavischer Nationalität bis längstens 
18. März hieher senden. Definitive Uebernahme in hierortige Zahlung behält 
sich Laibacher Regierung vor. Eisenbahner pensionen pro März werden an 
alle Percipienten in Südslavien auf Grund bei der Laibacher Staatsbahndirektion 
eingelangter Verzeichnisse zu lasten der Eisenbahnerpensions bezw. Provisions- 
fonds aus den Beiträgen hierländiger Fondsteilnehmer ausgezahlt. Auf gleiche 
Weise werden Eisenbahnerpensionen ab April gezahlt jedoch mangels Fonds- 
deckung nur an Südslaven. Erforderliche Zuschüsse hiesiger Regierung nebst 
fünfprocentigen Zinsen bilden Forderungen gegen die genannten Fonds. Ebenso 
die Kosten des hierlands für die Eisenbahnfonds besorgten Liquidierungsdien- 
stes. Finanzkommissariat ZI. 1268. 19. 

Poverjenik za notranje zadeve poroča, da je dvorni svetnik Viljem vitez 
Laschan vložil 4. prosinca 1919 pri oddelku za notranje zadeve prošnjo za stal- 
no vpokojitev, češ, da se njegova prošnja za vpokojitev, ki jo je vložil tik pred 
prevratom pri bivšem avstrijskem ministrstvu za notranje zadeve, ni rešila. 
(Vsempov. odn. oddelkom ker je princ, važnosti) 

Dalje poroča, da so nekateri politični uradniki nemške narodnosti takoj po 
prevratu na poziv Narodne vlade SHS vložili prošnje za vpokojitev. Prosi za na- 
vodila, kako naj postopa v takih slučajih. Naroči se mu naj prosilce obvesti, da 
ponove prošnje pri mednarodni komisiji, ki se svoj čas v to svrho upostavi, ali 
pa da jih vlože pri pristojnem državnem uradu Nemške Avstrije. 

Prihodnja seja v pondeljek 10. marca ob 4. uri popol. 
Konec ob 8. uri 12' zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 11 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Howanski Evald, finančni svetnik. Rojen 1868 v Gorici, umrl 1924 na Dunaju. Od 

1897 je služboval pri finančnem ravnateljstvu na Dunaju, 1919 je postal finančni svet- 
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nik pri Delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani, 1920 je bil imenovan za načelnika 
stanovanjskega urada v Ljubljani. 

Laschan Viljem, vitez, dvorni svetnik. Rojen 1860 v Ljubljani. Končal je študij 
prava inje bil v službi pri Deželni vladi v Ljubljani od 1882 dalje, 1912 je dobil naziv 
dvorni svetnik, 1919 je bil upokojen. 

71' 
ZAPISNIK 
71. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 12. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade. 
Začetek seje ob 4. uri popoldne. 

V zadnjem času se je dogodilo nekaj slučajev, da finančno deželno ravna- 
teljstvo v Ljubljani zavrača ukaze deželne vlade glede izplačila kreditov, kateri 
so se v sejah deželne vlade dovolili. Finančna uprava stoji namreč na stališču, 
da mora pred izplačilom kredite dovoliti finančno ministrstvo v Beogradu. Da 
se tem nevzdržljivim razmeram odpomore, se sklene; poverjenik finančnega mi- 
nistrstva v Ljubljani in finančno ravnateljstvo se povabita, da pošljeta po enega 
zastopnika k razgovoru o ureditvi finančnega razmerja med deželno vlado in 
poverjeništvom finančnega ministrstva, ki se vrši v soboto ob 11. uri dopoldne 
v knjižnici deželne vlade. (Izvršeno. Št. 1471) 

Ko je bila Radgona začetkom meseca februarja napadena, so prišli naši po- 
sadki prostovoljci iz ljutomerskega okraja na pomoč. Stanovanje in prehrana za- 
nje je stala skupaj 2.034 K, tobak 367 K. Vojaška intendanca za Slovenijo je 
predložila tozadevne račune predsedstvu deželne vlade s prošnjo za odločitev, 
se H smejo gorenji zneski zaračunati. Se izplača na račun vojaške intendance. 
(Izvršeno. Št. 1210) 

Predsednik poroča, daje bilo meseca januarja na Koroškem odpuščenih več 
naših javnih uslužbencev, katerim se je meseca decembra izplačala plača v na- 
prej za tri mesece. Sedaj zahteva deželna vlada v Celovcu, da se za meseca fe- 
bruar in marec izplačane plače zopet vrnejo. Navaja slučaje dr. Kotnika2, glav- 
nega učitelja Antona Kavčiča in nekega sodomerca. Spisi se odstopijo poverje- 
niku za uk in bogočastje, da jih prouči ako je sploh kak protiukrep mogoč. (Seje 
pri seji izvršilo). 

Radgonci so svoj čas naprosili generala Maistra, da radi varnosti zasede me- 
sto Radgono. V protislovju s tem je pa sedaj občinski odbor v Radgoni predložil 
generalu Maistru obširno izjavo, v kateri v glavnem omenja, da so storili to 
Radgonci pod vplivom oborožene sile in vsled tega, ker se je pretilo, da bodo 
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talci mesta Radgone ustreljeni in mesto samo porušeno s topniškim ognjem. Ge- 
neral Maister zavrača te neresnične trditve v posebnem odgovoru na mestni 
urad v Radgoni, ki se prečita in vzame na znanje. 

Na predlog poverjenika za javna dela se poveri začasno in do preklica služ- 
beno mesto za preiskušnje in revizijo parnih kotlov v Sloveniji ter za izpraševa- 
nje kurjačev in strojnikov ing. Michorju proti mesečni nagradi 100 K za delo 
doma ter proti odškodnini za poslovanje izven urada po dijetnem normalu za 
VIII. činovni razred. Če bi se pokazalo, da gorenja mesečna nagrada množini 
dela ne odgovarja, se primerno zviša, (/z/• pov. za javna dela; 15/3) 

Da se zviša produkcija premoga pri premogovnikih v Zabukovci in Velenju, 
se določijo za tehnične uradnike in jamske paznike v smislu predloga poverjeni- 
ka za javna dela primerne premije. (Izp. pov. za javna dela; 15/3) 

Poverjeništvo za javna dela in obrt je prejelo od vojaškega oddajališča živil 
Balkan in sicer za kožarno 75.500 kg industrijske soli v znesku 21.140 K. Vo- 
jaška intendanca zahteva od poverjeništva, da vplača ta znesek v vojno blagaj- 
no. Ker je bila dobavljena sol demobilizacijsko blago, se zadeva odstopi komisi- 
ji za stvarno demobilizacijo, da stvar po svojih računih uredi. (Izp. pov. za javna 
dela; 15/3) 

Gospodarskemu uradu v Celju je poslala svoj čas Jugoslovanska tovarna za 
milo v Spodnji Šiški 120.000 komadov raznega mila ter ga zaračunala po nepri- 
merno visokih cenah. Ker je pa tovarna milo z Novim letom 1919 pocenila, leži 
še danes v skladiščih. Gospodarski urad prosi deželno vlado za odpis diference 
med prejšnjo in sedanjo ceno v znesku 31.932 K 50 v. Gospodarskemu uradu se 
odgovori, da je deželna vlada pripravljena odpisati diferenco med prvotno in 
poznejšjo nižjo ceno, v kolikor milo še ni prodano in v kolikor se dokaže, daje 
bilo res po določeni ceni prodano. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Ing. Vladimirju Remcu se začasno poveri vodstvo urada za pospeševanje 
obrti, dokler se ne nastavi na tem zavodu ravnatelj. Ing. Remcu se priznajo za ta 
čas prejemki VIII. činovnega razreda in funkcijska doklada v letnem znesku 
2.000 K. (Izp- pov. za javna d. 15/3) 

Ing. Vladimir Remec prosi za podelitev avtorizacije civilnega inženirstva za 
strojedelstvo in elektrotehniko. Poverjenik za javna dela pripomni, da so za po- 
delitev koncesije dani vsi pogoji izvzemši teoretični izpit, ki ga zakon zahteva. 
Prosilcu se podeli zaprošena avtorizacija. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Prošnji stavbnega nadkomisarja dr. ing. Miroslava Kasala4 za stalno upokoji- 
tev se ne ugodi. Njegovi nadaljni prošnji za podelitev avtorizacije za civilnega 
stavbnega inženirja brez predpisanega izpita, se ugodi. Avtorizacija pa počiva, 
dokler je v javni službi. Za slučaj, da se državni službi odpove, se ga vpraša, 
ako zahteva kako odpravnino. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Certifikatist, častniški namestnik pri vojnem dopolnilnem poveljstvu v Ljub- 
ljani Josip Cerar se imenuje kanclistom XI. činovnega razreda pri okrožnem ru- 
darskem uradu v Ljubljani. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 
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Za mesto rudarskega svetnika pri rudarskem glavarstvu v Ljubljani v VII. či- 
novnem razredu, 1. plačilna stopnja, se sklene predlagati centralni vladi inž. 
Vlastimila Housko. Predlog izdela poverjenik za javna dela in ga predloži pred- 
sedstvu deželne vlade. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Bivši stavbeni svetnik pri deželnem odboru ing. Rajmund Geilhofer5 prosi, 
da se mu nakaže pokojnina od 1. marca t. 1. dalje. Ing. Geilhoferja je kot tuje- 
rodca odslovila deželna vlada. Prošnji za vpokojitev se odkloni. Eventualni 
prošnji za zopetni sprejem v državno službo, bi bila deželna vlada pripravljena 
ugoditi, ker je imenovani znan kot strokovnjak v vodnih zadevah. (Izp. pov. za 
javna d. 15/3) 

V izpraševalno komisijo za stavbne mojstre se imenujejo mesto bivših čla- 
nov stavbnega svetnika ing. Ivana Jakscheta6 stavbni svetnik Jan Capek , mesto 
stavbnega mojstra Roberta Smielowskega stavbni mojster Jaroslav Breuer in 
mesto stavbnega komisarja Alfreda Luckmanna8 stavbni svetnik ing. Jaroslav 
Förster9. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Ministrstvo gradjevina zahteva, da odpošlje gradbeno ravnateljstvo v Ljub- 
ljani slovenskega inženirja v Beograd. Načelno se pritrdi, da se pošlje v Beo- 
grad ali stavbni svetnik ing. Petrič ali pa ing. Zupančič , ki bi bila v to svrho na 
razpolago. V tem smislu brzojavi poverjenik za javna dela ministrstvu. (Izp. 
pov. za javna d. 15/3) 

Poverjenik za javna dela poroča, da terjatve raznih obrtnikov do bivše •. kr. 
deželne vlade odnosno sedanje deželne vlade še niso poravnani. Na bivšo dežel- 
no vlado odpade znesek 18.057 K 46 v, na sedanjo pa okroglo 1.112 K. Prvi 
znesek se priglasi pri Komisiji za terjatve proti bivšemu erarju, drugi se izplača. 
(kp. pov. za javna d. 15/3) 

Poverjenik za javna dela stavi primerne predloge, kako združiti vse tehnične 
uradnike, ki so mu podrejeni, v enem poslopju. Po daljši debati se sklene: L 
vnovčevalnica za živino in mast se preseli v sobe sedanjega stavbnega oddelka 
pri Deželni vladi; 2. stavbni oddelek se preseli iz palače deželne vlade v hišo 
Turjaški trg št. 1; 3. prehodni gospodarski urad in eventualno osrednji montani- 
stični urad se preseli iz Zatiškega dvorca v hišo št. 5 na Turjaškem trgu; 4. nad- 
zorništvo deželnih naklad se preseli iz hiše št. 1 Turjaški trg v Zatiški dvorec; 5. 
veterinarski oddelek naj se izseli iz palače deželne vlade ako mogoče v hišo št. 
1 ali št. 5 na Turjaškem trgu (stanovanje okrajnega glavarja Ekla v II. nadstrop- 
ju). Poskrbeti je tudi, da se izseli komisija za agrarske operacije iz hiše Turjaški 
trg št. 3 (Lontovž) ter je v to svrho stopiti v stik z deželnovladnim svetnikom 
Detelo. (Izp. pov. za javna dela, oddelku za prehrano, oddelku za kmetijstvo. 
Komisiji za zač. vodstvo in likvidacijo deželne uprave; 15/3) 

Kuratorij Kranjske hranilnice je dal svoj asil na razpolago slovenskim slep- 
ce. Trenotno stanujejo v asilu železničarji. Ponudba se sprejme, železničarje se 
naseli v tolerančnih hišah po popravi in preureditvi in slepce po odhodu železni- 
čarjev v asilu. (Izp. pov. za javna dela Poverjeništvu za železnice; 15/3) 
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Za razpisano ravnateljsko mesto pri zdravilišču v Rogaški slatini seje zglasi- 
lo 19 prosilcev. Mesto ravnatelja se podeli začasno sedanjemu podintendantu 
pri Dravski diviziji Franju Hergu. Za začasno plačo se priznajo dohodki VIII. 
činovnega razreda z naturalijami, nadalje reprezentacijska doklada 2.000 K in 
2% tantjema. Dosedanji ravnatelj dr. Mulli se naprosi, da sodeluje s Hergom še 
to sezono, da ga upelje. Nastavijo se dalje: za knjigovodjo Josip Žemljic, knji- 
govodja in referent Zadružne zveze v Celju, s prejemki mesečnih 500 K in pro- 
stim stanovanjem, za blagajnika Milan Vrtovec, mornariški komisar I. razreda v 
p. s prejemki približno 500 K mesečno in z naturalijami, za upravitelja materija- 
lij Ivan Pibernik, davčni upravitelj, sedaj poveljnik zbirališča sanitetnega mate- 
rijala v Ljubljani, s prejemki VIII. plačilnega razreda z naturalijami. Ker s tem 
mestom izgubi lastnost državnega uradnika, bo zadevo ž njim uredil poverjenik 
za javna dela. (/z/• pov. za javna d. 15/3) 

TAì upravitelja pri kopališču v Dobrni se nastavi Alojzij Jankovič", naduči- 
telj v Št. Ilju pri Velenju, sedaj brez službe, proti plači, ki mu gre kot učitelju in 
prostemu stanovanju. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Prehranjevalnemu oddelku se naroči, da skrbi za to, da so v aprovizacijskih 
komisijah po deželi zastopane vse tri stranke. (Izp. oddelku za prehr. 15/3) 

Poverjenik za pravosodje poroča, da se je v neuradni štetvi ugotovilo v me- 
stu Kočevje 1200 Slovencev. Predlaga naj se občinski odbor posveži. Poverje- 
nik za notranje zadeve naj se o tem še informira in potem v eni prihodnjih sej 
stavi predlog, koliko Slovencev naj se še kooptira v tem občinskem odboru. 
Opozori se tudi, da se v raznih občinskih odborih dosedaj še niso kooptirali de- 
lavci. (Izp. pov. za notr. zad. 15/3) 

Bratovska skladnica v Zagorju ob Savi ima skoraj 1,000.000 K letnega do- 
hodka ter izplačuje skrajno nizke pokojnine, n. pr. take po 16 K na mesec. Po- 
verjeniku za javna dela se naroča, da se z zadevo peča ¡n stavi v najkrajšem času 
predloge, da se zakon spremeni in pokojnine zvišajo. (Izp. pov. za javna d. 15/3) 

Poverjenik za pravosodje vpraša, ako ne bi kazalo korporacijo Glasbeno ma- 
tico poslati v propagandne svrhe v Pariz in London. Ministra dr. Korošec in dr. 
Kramar se vprašata v tem smislu brzojavno. V pritrdilnem slučaju naj bi vse po- 
trebno ukrenila pri ministrih za zunanje zadeve in za finance v Beogradu. Sled- 
njega bi bilo opozoriti, da bi stala ta propaganda kakega pol milijona kron. (Br- 
zojavki sta se odpravili 13/3 1919 ob 9. dop.) 

Z ozirom na predhodne odredbe za pripravo agrarne reforme ministerstva z 
dne 25. februarja 1919, Službene novine št. 11, predlaga podpredsednik nastop- 
no: 1.) da pooblasti ministrstvo deželno vlado izdajati začasne naredbe in odred- 
be za pripravo in osiguranje izvedbe agrarne reforme in za preprečenje vseh či- 
nov, ki bi ogrožavali izvedbo te reforme; 2.) dajo pooblasti, da lahko osnuje dr- 
žavni urad za nadziranje in začasno upravo vseh veleposestev, ki pridejo pri 
agrarni reformi v poštev. Ta urad bodi podrejen deželni vladi za Slovenijo. Urad 
bi začasno obstajal iz enega ravnatelja, enega mu dodeljenega šumarskega 
strokovnjaka in potrebnega računskega in pisarniškega osobja. Za ta urad bi se 
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zaenkrat potrebovala razpoložnina 200.000 K in prosi deželna vlada naj seji do- 
voli s to vsoto disponirati; 3.) dajo pooblasti sestaviti komisijo, kiji bodi nalo- 
ga potom anket, zbiranja statističnih podatkov, uradnih poizvedb in študij raznih 
strokovnjakov pripraviti ves materijal za predlog, kako bi se v predhodnih od- 
redbah vzakonjena načela provedla na Slovenskem kar najbolj v prid državi in 
onih slojev, ki so imenovani v § 9 teh odredb. Predsednistvo bi imela deželna 
vlada. Člani komisije bi sestajali iz strokovnjakov, državnega gozdarskega in 
državnega kmetskega urada, zastopnikov veleposestva, interesentov, socijalno 
odvisnih krogov in zastopnikov lesne trgovine in industrije ter političnih strank. 
Predsednistvo komisije naj bi pri izvrševanju njegove naloge morali podpirati 
vsi javni uradi. Sprejeto. (Izp. g. podpredsedniku; Št. 1472; 15/3) (Spomenico 
predložil min. za soc. pol.) 

Na predlog podpredsednika se sklene, da deželna vlada pri vseh nameščenjih 
ceteris paribus uvažuje legijonarje, ki so se borili za domovino. (Izp. g. pod- 
preds. in vsem poverj. odn. oddelkom. 15/3) 

Ker preti nevarnost, da se vrednostni papirji, ki so last naših državljanov in 
se nahajajo v inozemstvu, ondi ne obdačijo, se sklene opozoriti vse hranilnice 
na razglas poverjeništva finančnega ministrstva in jih vabiti, da do 31. t. m. iz- 
kažejo, da so njih efekti iz inozemstva že v posesti Jadranske banke. (Izp. g. 
podpredsedniku in pov. za notr. zadeve. 15/3) 

Prihodnja seja v petek dne 14. marca ob 9. uri dopoldne. 
Konec seje ob 7. uri 15' zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 8 strani, prva pola brezlesni papir z vodnim znakom, 
druga pola lesovinski papir brez vodnega znaka. 

Kotnik Fran dr., profesor. Rojen 1882 na Dobrijah pri Guštanju, umrl 1955 v Ljub- 
ljani. Gimnazijo v Celovcu, slavistiko v Gradcu 1907, promoviral 1908. Služboval je 
kot profesor v Celovcu, Velikovcu, od 1919 dalje na Ptuju, 1927 je bil imenovan za ob- 
lastnega prosvetnega inšpektorja v Mariboru, 1929 je bil banovinski inšpektor v Ljublja- 
ni, 1933 je bil upokojen. Bil je tudi ravnatelj Mohorjeve družbe v Celju. Raziskoval je 
koroško ljudsko slovstvo, koroške in štajerske ljudske šege, ljudsko nošo in je objavil 
številne razprave z narodopisnega področja s Koroške. Razprave je objavljal v ČZN, 
Dom in svetu, Času, pripravil je sintetični pregled slovenskih ljudskih pesnikov in pev- 
cev na Koroškem in Štajerskem ter pregled verskih ljudskih iger in uprizoritev od 16. 
stol. dalje. Sodeloval je tudi pri Miru. 

3 Remec Vladimir, ing. strojništva. Rojen 1880 v Ljubljani. Služboval je pri uradu za 
pospeševanje obrti, kjer je postal vodja urada. 1925 mu je bila podeljena avtorizacija za 
opravljanje strojno inženirske prakse za območje Jugoslavije. 
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4 Kasal Miroslav dr. ing., univerzitetni profesor. Rojen 1884 v Krucenburku na Češ- 
kem, umrl 1945 v Ljubljani. Gimnazijo v Pardubicah, tehnično visoko šolo v Pragi 
1905, promoviral 1914. Zaposlenje bil pri deželnem odboru od 1909 dalje. 1919 je po- 
stal samostojni stavbni podjetnik, 1933 paje postal redni profesor Tehnične fakultete v 
Ljubljani za gradbeno mehaniko, ojačen beton ter lesene in masivne mostove. Osnoval 
je stolico za stavbno mehaniko in ojačen beton. Objavil je več učbenikov in knjig, šte- 
vilne strokovne članke, projektiral je več mostov na Savi ter velikih in visokih zgradb, 
elektrarn, zlasti v Beogradu in Novem Sadu. Vzgojil je večje število statikov. 

Geilhofer Rajmund ing., stavbni svetnik. Rojen 1876 v Linzu v Avstriji. Služboval 
je pri deželnem odboru za Kranjsko. Leta 1919 seje preselil na Dunaj. 

6 Jakše Ivan ing., stavbni svetnik. Rojen 1869. Služboval je pri Deželni vladi v Ljub- 
ljani od 1899 dalje, 1917 je postal stavbni svetnik. 1919 je bil odpuščen iz službe. 

7 Čapek Jan ing., stavbni svetnik. Rojen 1877 v Popelinu na Moravskem. Služboval 
je pri deželnem predsedstvu za Kranjsko od 1905 dalje kot stavbni praktikant, nato pri 
Deželni vladi v Ljubljani, kjer je postal stavbni nadkomisar, nato pri Narodni vladi SHS 
v Ljubljani in Deželni vladi za Slovenijo, kjer je postal stavbni svetnik. Med obema voj- 
nama seje preselil v Brno. 

Luckmann Alfred ing., stavbni komisar. Rojen 1886. Služboval je od 1909 kot 
stavbni komisar Deželne vlade v Ljubljani. 1941 seje iz Ljubljane preselil na Dunaj. 

Forster Jaroslav ing., univerzitetni profesor. Rojen 1875 v Ljubljani. Realko v 
Ljubljani, tehnično visoko šolo na Dunaju 1901. 1903 je bil imenovan za profesorja na 
državni obrtni šoli v Ljubljani. Med obema vojnama je bil redni profesor na gradbenem 
oddelku Tehnične fakultete v Ljubljani, 1927-1928 je bil dekan fakultete. 1928 je prejel 
odlikovanje red sv. Save III. stopnje. Napisal je več knjig - učbenikov: Ojačeni beton 
(1921), Stavbna mehanika. Nauk o trdnosti (1922), O strokovnem šolstvu (1923). 

10 Zupančič Franc, inženir gradbeništva, letalec in podjetnik. Rojen 1886 na Rakov- 
niku pri Šentrupertu, umrl 1953 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, gradbeništvo v Gradcu 
1905. Zaposlenje bil v Trstu pri firmi Janesch & Schnell, 1914 je bil mobiliziran, 1916 
hudo ranjen in nato premeščen k vojnemu letalstvu, vodil je gradbena dela za povečanje 
letališča v Dunajskem Novem mestu, 1918 je opravil pilotski izpit, 1919 seje udeležil 
bojev za severno slovensko mejo in je sodeloval v zračnih bojih, 1919 je bil demobi- 
liziran, postal je direktor tovarne v Slovenj Gradcu, nato je prišel v Ljubljano k lesnemu 
podjetju Lovrenčič, kupil je žago Scagnetti, jo združil z podjetjem Lovrenčič. 1930 do 
1948 je bil lastnik parne žage, po nacionalizaciji je bil v državni službi. Konec 20. let je 
bil ljubljanski mestni odbornik, 1935 je bil izvoljen za poslanca v Narodno skupščino na 
Jevtičevi listi. Bil je odbornik in podpredsednik ljubljanskega Aero kluba. 

" Jankovič Alojzij, nadučitelj. Rojen 1879 v Vitanju. Učiteljišče v Mariboru. 1899 
je bil imenovan za učitelja v Slovenj Gradcu, 1914 je postal nadučitelj v Št. Ilju pri Ve- 
lenju. 1919 je bil imenovan za upravitelja državnega zdravilišča v Dobrni. 1934 je bil 
upokojen. 
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721 

ZAPISNIK 
72. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 14. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade. 
Začetek seje ob 9. uri 15 min dopoldne. 

Sklene se predlagati pri ministrstvu za socijalno politiko v Belgradu, da ime- 
nuje dr. Antona Mraka" za nadkomisarja v VIII. činovnem razredu pri tukajš- 
njem poverjeništvu za socialno skrb. Vlogo izdela poverjenik za socijalno skrb 
'njo predloži predsedništvu. (¡zp. pov. za soc. skrb. 2471) 

Za uradni slugi se imenujeta pomožni slugi pri poverjeništvu za socijalno 
skrb Leopold Nabernik in Ivan Zidan. (¡zp. pov. za soc. skrb. 2471) 

Pogodbeni uradnik pri državni komisiji za preživljanje v Ljubljani Franc Po- 
drekar se imenuje za oficijala v X. činovnem razredu, 1. plačilna stopnja, (¡zp. 
Pov. za soc. skrb. 247!) 

Na podlagi nekega konkretnega slučaja (dr. Mate Suhač ) se sklene, da se 
komisiji za enotno ureditev uradniškega vprašanja naroči, da prouči vprašanje 
ako ne bi kazalo, da bi se mesto sedanjega političnega izpita zahtevalo v posa- 
meznih strokovnih resortih specialne izpite. (Izvršeno.) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da seje oglasilo šest prosilcev, da bi se 
jim dovolila podpora za selline stroške iz Nemške Avstrije. Prosi, da se mu do- 
voli kredit 50.000 K v to svrho. Posamezni rodbini bi se dovolila na podlagi 
predloženih proračunov in dokazil o potrebi podpora do višine 500 K, tako da bi 
bilo možno, s tem kreditom v najneugodnejšem slučaju podpreti 100 rodbin. 
Večinoma so to rodbine, ki so izgubile svoje dohodke v tujini in so sedaj brez 
službe. Predlog se načelno sprejme, poverjeniku za socijalno skrb pa naroči, da 
poroča v eni prihodnjih sej o konkretnih slučajih, (¡zp. pov. za soc. skrb. 2471) 

Poverjenik za uk in bogočastje predlaga glede na stanovanjsko bedo in zara- 
di možnosti hujskanja, da se političnim oblastem prve instance naroči, da se vsi 
tujerodni uradniki, ki so se pred tremi meseci že odslovili iz državne službe, ta- 
koj iztirajo, drugim pa, ki bi se še ali ki so se v zadnjem času odslovili, naj se da 
primeren rok za izselitev. Poverjeniku za notranje zadeve se naroči, da predlog 
preudari. (¡zp. pov. za notr. zadeve. 2478) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da se oglašajo pri ravnateljstvu državne 
železnice, železniški delavci iz okupiranega ozemlja, ki so bili od italijanske že- 
lezniške uprave kot Jugoslovani odpuščeni in se zaradi danih razmer niso mogli 
takoj tukaj v službo priglasiti, s prošnjo, da bi jim ravnateljstvo za čas, ko niso 
mogli delati, povrnilo dnine in draginjske doklade. Ravnateljstvo prosi, da se 
mu dovoli v te namene kredit 5.000 K. Ravnateljstvo naj se obrne na železniško 
ministrstvo v Beogradu, (¡zp. pov. za soc: skrb. 2471) 
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Poverjeništvu za socijalno skrb se dovoli v svrho podpiranja ubogih nadaljni 
kredit 10.000 • na račun budgetnc postavke za uboštvo. Zadeva se predloži 
osrednji vladi v odobritev. (Izvršeno.) 

Stanovanja premogarjev v Trbovljah so v higijeničnem oziru, skrajno po- 
manjkljiva. Rudniške hiše so vlažne, v posameznih sobah stanuje po 10 ljudi, ki 
prenočujejo na 4 posteljah. Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da se proti 
zdravnikoma rudnika dr. Hcrzogu in dr. Baumgartnerju, ki teh skrajno nezdra- 
vih razmer nista odpravila, primerno postopa in da se na račun rudniške družbe 
prične takoj s postavljanjem barak za stanovanja premogarjev. Predlog se sprej- 
me. (Izp. pov. za soc. skrb. 2471) 

Podpredsednik omenja, da je popolnoma v smislu trgovinskega ministrstva, 
da se postavijo pod državno upravo vsa inozemska podjetja sovražnih držav, to 
je Italije, Nemčije, Nemške Avstrije in Bolgarije. Prebere tudi naredbo, katero 
je povzel iz posameznih naredb bivše Avstrije, v kolikor odgovarjajo sedanjim 
razmeram. S to naredbo bo mogoče Trboveljski rudnik takoj prevzeti in spodri- 
niti korakoma staro upravo. Ker se deželna vlada v principu strinja s vsebino na- 
redbe, sejo da razmnožiti in pride v popoldanski seji na dnevni red. 

Poverjenik za javna dela predlaga v smislu naredbe z dne 30. decembra 1918 
štev. 232, da se da Bleiburger Bergwerk Union v Mežah takoj pod državno nad- 
zorstvo in da se njemu prepusti postaviti sposobnega inženirja za nadzornika. 
Sprejeto. (Pov. za javna d. 2479) 

Poverjeniku za javna dela se dovoli kredit 150.000 K kot posojilo za tvrdko 
Bleiburger Bergwerk Union v smislu sklepov deželne vlade v 47. seji in 59. seji. 
(Izp. pov. za javna dela in pov. za finance. 2479 in 2480) 

Dr. Milan Korun, predsednik stanovanjskega sosveta odlaga to mesto z ozi- 
rom na sklep deželne vlade z dne 3. marca t. 1. (glej zapisnik 68. seje). Predsed- 
nik deželne vlade opozori, da dr. Korun ni sklepa deželne vlade prav razumel. 
Pojasniti mu je ta sklep v tem smislu, da mu gre kot predsedniku stanovanjskega 
sosveta pač pravica sistirati sklepe stanovanjskega sosveta, ne gre mu pa pravica 
ukiniti že izvršene sklepe. Izvrši poverjenik za socijalno skrb. (Izp. pov. za soc. 
skrb. 2471) 

Veščaka Lenassi in Tekavčič sta cenila blago, katerega je ponudila Zadružna 
centrala v nakup (glej zapisnik 70. seje). Poverjenik za socijalno skrb poroča, da 
sta imenovana cenila blago povprečno za 40% nižje kot prvotna zaupnika Za- 
družne centrale Drofenig in Grobelnik. Te nizke cenitve Zadružna centrala ne 
more sprejeti in ponuja deželni vladi sedaj blago po ceni, ki stajo nastavila nje- 
na zaupnika Drofenig in Grobelnik z 20% popustom. Po daljši debati se ponud- 
ba odkloni. (Pov. za soc. skrb. 2471) 

Sproži se vprašanje, v kateri resort spada podržavljenje javnih kinematogra- 
fov v smislu naredbe z dne 9. januarja 1919 štev. 261. Sklene se, da izdela za to 
naredbo izvršilno naredbo poverjeništvo za socijalno skrb po zaslišanju poverje- 
ništva za finance in oddelka za notranje zadeve. (Izp. pov. za soc. skrb, pov. za 
finance in pov. za notranje zad. 2471, 2480, 2478) 
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Poverjenik za socijalno skrb opozori vlado na neznosno draginjo, ki onemo- 
gočuje delavcem, uradništvu in sploh uslužbencem s stalnimi dohodki, da bi si 
nabavljali najpotrebnejša živila. V to svrho naj bi se dovolil za ubožno akcijo 
gotov kredit in ne čakalo na blago, katero kupuje oddelek za prehrano na Hrvaš- 
kem in v Banatu. Po daljši debati se sklene, da sestavi poverjeništvo za socijal- 
no skrb spomenico na osrednjo vlado. V tej se povdarja, daje deželna vlada vse 
storila, da ublaži življenske razmere; nima pa več sredstev na razpolago, da bi 
gotovim slojem dala cenejša živila na razpolago, tako da seje bati, da ne izbruh- 
ne boljševizem v opasni obliki. (Pov. za soc. skrb in Oddelku za prehrano. 2471 
in 1472) 

V 44. seji deželne vlade se je prevzel botanični vrt v Ljubljani v državno 
last. Sklene se vknjižbo lastninske pravice do tega vrta na ime države, katero 
vknjižbo izvrši finančna prokuratura. Vporaba in uprava vrta se izroči poverje- 
nistvu za uk in bogočastje. Prof. Alfonzu Pavlinu4, ki vrt upravlja, se dovoli let- 
na častna nagrada 1.200 K, ki se mu izplača v mesečnih obrokih in se vzame v 
proračun za leto 1920. Vrtnarju botaničnega vrta Francu Juvancu, ki je obenem 
sluga na I. državni gimnaziji, se dovolijo prejemki XI. čihovnega razreda držav- 
nih uradnikov; obenem se opusti mesto tretjega šolskega sluge na I. državni 
gimnaziji. Dotacija za vrt se zviša od 840 K na 1.500 K. (Pov. za uk in bogoč. 
2481) 

Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se dovolijo nabavni prispevki 
učiteljem javnih ljudskih in meščanskih šol v Sloveniji. Poverjeništvo je zadevo 
temeljito proučilo in prišlo do zaključka, da bi bilo nabavne prispevke izplačati 
v tej le izmeri: •.) kot četrtinka draginjske doklade; B.) kot petinka draginjske 
doklade; C.) kot šestinka draginjske doklade. Potrebščina bi znašala v slučaju 
A.) 1,164.800 K; B.) 929.000 K; C.) 773.600 K. Za dovoljenje je naprositi 
osrednjo vlado. Priporoča se dovoljenje enkratnega nabavnega prispevka po na- 
činu C.) ¡n sicer v terminih, kakor se izplačuje državnim uradnikom, vendar 
tako da dobijo učitelji naknadno tudi prispevek, kateri se je izplačal državnim 
uslužbencem dne 1. februarja 1919. (Izp. pov. za uk in bog. 2481) 

Poverjeniku za uk in bogočastje se dovoli nastaviti druge tipkarice ter nakup 
pisalnega stroja. Troški slednjega, ki ne smejo presegati 2.000 K, naj se krijejo 
v proračunu za tekoče troške. (Izp. pov. za uk in bog. 2481) 

Poverjenik za uk in bogočastje prosi, da se dovoli za remuneracije učiteljem 
na tečajih za poučevanje ljubljanskih ljudskošolskih učiteljev v srbo-hrvaščini 
skupno znesek 500 K za tekoče šolsko leto. Naroči se mu, da predloži predlog 
osrednji vladi. (Izp. pov. za uk in bog. 2481) 

Za ravnatelja na državni realki v Ljubljani se imenuje prof. Josip Mazi , se- 
danji vodja tega zavoda. Prosilcu za to mesto prof. dr. Mateju Potočniku6 izreče 
poverjenik za uk in bogočastje pismeno priznanje ter mu naznani, da se ga na- 
merava uporabljati na drugem odličnem učnem mestu. Določen je namreč za 
ravnatelja ene srednjih šol v Celovcu ali pa za deželnega šolskega nadzornika. 
(Izp. pov. za uk in bog. 2481) 
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Imenovanje namestnega učitelja na državni realki v Idriji dr. Andreja Snoja7 

za stalnega učitelja verouka istotam se vzame na znanje, (Izp. pov. za uk in bog. 
2481) 

Prof. dr. Rihard Zupančič8 se sprejme začasno v državno službo in se dodeli 
poverjeništvu za uk in bogočastje. Vsi njegovi dosedanji prejemki in honorar 
1.400 K kot docent na tehniki se mu do stalnega nastavljenja nakažejo kot pod- 
pora. Kritje se nahaja že v proračunu, (hp. pov. za uk in bog. 2481) 

Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se pomaknejo v smislu § 5 zako- 
na z dne 19. septembra 1898, drž. zak. štev. 174, na državnem učiteljišču v 
Ljubljani v VIII. činovni razred: glavni učitelj Anton Lenarčič' in glavne učite- 
ljice Marija Štupca10, Gabrijela Cidrih" in Minka Skaberne12. Predlog predloži 
poverjenik za uk in bogočastje osrednji vladi. (Izp. pov. za uk in bog. 2481) 

Prof. na gimnaziji v Mariboru dr. Karel Verstovšek, ki se pri glasovanju od- 
strani iz sejne dvorane, se pomakne v VII. činovni razred, s pravomočnostjo od 
1. februarja 1918. (Izp. pov. za uk in bog. 2481) 

O načrtu izvršilne naredbe k naredbi celokupne Narodne vlade SHS v Ljub- 
ljani štev. 216 od 28. decembra 1918 o ustanovitvi delavskih zaupništev se vna- 
me obširna debata. (Izp. pov. za soc. skrb. 2471) 

Seja se prekine ob 1. uri 10 min. popoldne in se nadaljuje ob 4. uri 40 
min. popoldne. 

Debata o izvršilni naredbi štev. 216 se nadaljuje in načrt končno načeloma 
sprejme z nekaterimi spremembami. Končno besedilo določita dogovorno pod- 
predsednik in poverjenik za socijalno skrb. 

Komisija poverjeništva za socijalno skrb je ¡z Štajerskega telefonično poro- 
čala, daje zdravilišče Topolščica pri Šoštanju za 480.000 K na prodaj. Zdravi- 
lišče je radi svoje ugodne lege posebno pripravno za zdravljenje tuberkuloznih. 
Ker kupuje to zdravilišče lesni trgovec Kunstelj iz Vrhnike, se sklene postaviti 
zdravilišče pod državno nadzorstvo, ker bi bil sicer nakup zdravilišča deželni 
vladi onemogočen. V to svrho se takoj brzojavno obvesti o sklepu sodišče v Šo- 
štanju in pa upravitelj zdravilišča, čigar lastnik in njegovo bivališče je deželni 
vladi neznano. Izvršil podpredsednik. (Izp. pov. za soc. skrb in g. podpreds. 
2471, 2473) 

Josip Okorn13, absolvent učiteljišča v Ljubljani se imenuje strokovnim prak- 
tikantom za čebelarstvo pri oddelku za kmetijstvo. (Izp. oddelku za kmetijstvo. 
2474) 

Poročili komande Dravske divizijske oblasti z dne 19. svečana 1919 op. štev. 
1204/1 odnosno z dne 25. svečana 1919, op. Štev. 2097/11/19, o slabem ravnanju 
koroških Nemcev z našimi ujetniki, se vzameta na znanje. Vsebina se da listom 
na razpolago. (Seje izvršila.) 

Situacijsko poročilo komande Dravske divizijske oblasti z dne 8. marca 1919 
se vzame na znanje. 
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Dragonee Janez Kočarje za časa aktivnega službovanja obolel, bil superarbi- 
triran in je na svojem domu v Zalogu, politični okraj Kamnik, dne 17. aprila 
1918 umrl. Njegova mati Marjana Kočarje poravnala pogrebne stroške in prosi, 
da se jej iste v znesku 60 K in troške za zdravila v znesku 140 K, skupaj tedaj 
200 K povrne. Vojaški intendane'! se naroči, da izplača te stroške. (Izvršeno.) 

Oddelek za kmetijstvo je deželno vlado naprosil, 1.) da prevzame inventar v 
hotelu Sv. Janeza ob Bohinjskem jezeru za 250.000 K; 2.) da gozdarski nadsvet- 
nik Rustia ta sklep lastnici inventarja takoj brzojavi, in ; 3.) da se v seji deželne 
vlade ta sklep formalno reši. Glasom okrožnice z dne 1. marca 1919 je bil ta 
sklep sprejet in se danes še formelno odobri. (Izp. oddelku za kmet. 2474) 

Postajni delavec Adolf Vitek iz Jesenic prosi, da ostane še nadalje v državni 
železniški službi. Prošnja se vrne poverjeništvu za železnice, da jo reši v last- 
nem delokrogu. (Izvršeno.) 

Resolucija ljubljanskih političnih društev in krajevne organizacije JDS z dne 
7. marca 1919 se vzame na znanje. Resolucija zahteva pri imenovanju notarjev 
brezpogojno upoštevanje narodnostnega načela in protestira proti neutemeljeni 
konfiskaciji Slovenskega naroda z dne 6. marca t. 1. (Izp. pov. za pravosodje in 
Pov. za notr. zadeve. 2475 in 2478) 

Vloga Slovenskega zdravniškega društva v Ljubljani z dne 7. t. m., v kateri 
jemlje sestavo začasnega zdravstvenega sveta pri deželni vladi kot nedemokrat- 
sko s protestom na znanje in sklene, da se bo takoj in vztrajno potegovalo za de- 
mokratiziranje zdravstvenega sveta, se vzame v vednost. 

Resolucije Splošnega slovenskega ženskega društva v Ljubljani sprejete na 
občnem zboru dne 23. svečana 1.1. se vzemo na znanje. 

Spomenica Slovenskega zdravniškega društva v Ljubljani z dne 6. t. m. se 
vzame na znanje in nanjo opozori osrednja vlada v Beogradu s primernim poro- 
čilom. (Izvršeno.) 

Poverjeništvo za železnice predlaga, da se da slovenskim uslužbencem južne 
železnice, ki so za časa političnega štrajka nemških železniških uslužbencev v 
Mariboru vestno vršili težko službo in tako omogočili zlomiti štrajk, primerna 
nagrada. Nagrada strojevodjem in kurjačem naj bi znašala 2.250 K, drugim us- 
lužbencem, katerih je okoli 470 pa 19.500 K. Poverjeništvo za železnice naj se v 
tej zadevi obrne na železniško ministrstvo v Beograd. (Izvršeno.) 

Častniški namestnik Anton Potočnik pri skladiščni upravi v Mariboru je v 
času prevrata rešil veliko množino opreme in orožja. Dovoli se nagrada 300 K, 
katero mu izplača vojaška intendanca. (Izvršeno.) 

Odvetnik dr. Karel Podgornik iz Gorice se nahaja kot vojni ujetnik v Italiji. 
Njegova soproga Justina, ki je brez vseh sredstev, prosi za podporo. Po vsebini 
prošnje je Goriški narodni svet dr. Podgorniku določil za mesec november 1918 
Prispevek 3.000 K in za naprej po 2000 K mesečno. Prosilki se dovoli mesečna 
Podpora 2.000 K od 1. januarja 1.1. naprej na račun plačila, katero dr. Podgorni- 
ku pristoja kot vladnemu zastopniku za Gorico in Goriški okraj. 
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Priloga prošnje, prepis pisma državnega pravdnika Zorzija svojemu bratu 
Avgustu Zorziju v Trstu, v katerem opisuje neznosne razmere v italijanskih ta- 
boriščih, se odstopi odseku za propagando v zasedenem ozemlju. (Po izjavi g. 
podpredsednika že izvršeno.) 

Rezervni poročnik Drago Rustia seje napotil po odpustu iz vojne službe na 
ukaz vojnega poveljstva iz Macedonije v Beograd k naučnemu ministrstvu. 
Slednje ga je napotilo v Ljubljano. Na poti mu je naraslo 2.700 K stroškov in 
prosi, da se mu povrnejo. Prošnja se odstopi vojnemu ministrstvu v Beogradu. 
(Izvršeno.) 

Karol Vollmeier14, učitelj v Soboti, je bil aretiran po koroški nemški "Volks- 
wehr", koje izvrševal posel žigosanja. Prosi, da se mu nakaže za 10 dni, katere 
je prebil v zaporu znesek 1.000 K. Dovoli se mu odškodnina 500 K, ki mu jo 
plača finančna uprava, ker je bil takrat v njeni službi. (Izvršeno.) 

Vodstvo ljubljanskega dopisnega urada prosi, da se njegovemu uradnemu 
slugi Josipu Bizjaku 
1.) izplača plačo z draginjsko doklado in dodatkom po naredbi štev. 202 iz leta 

1918 za mesece gruden 1918 in januar in svečan 1919; 
2.) da se ga imenuje za definitivnega uradnega slugo in uvrsti v VII. plačilno 

stopnjo državnih slug; 
3.) da se mu izplača svota 260 K, ki mu jo je predsedništvo z odlokom z dne 28. 

decembra 1918, štev. 403, priznalo na podlagi naredbe štev. 202 za dobo 
treh mesecev. Prošnja se izroči poverjeništvu za finance v izjavo. (Izvršeno.) 
I. in II. član načrta naredbe poverjeništva ministrstva financ o vojnem davku 

se sprejmeta, čl. III. se odkloni, čl. IV,V, in VI. se sprejmejo, v kolikor se nana- 
šajo na določbe v I. in II. (Izp. pov. za finance. 2480) 

Predsednik se pooblasti, da sme kupiti Dolinarjevo mramornasto skupino 
"Idila" za 3.000 K, ako se mu zdi primerna. (Izp. predsedstv. pis. 2522) 

Pesniku in pisatelju Otonu Zupančič se na podlagi zdravniškega spričevala 
dovoli za zdravljenje v Dalmaciji 3.000 K za zabavo potrebne obleke in meseč- 
no po 2.000 K najdalje za dobo 5 mesecev. (Izp. preds. pis. 2523) 

Pisatelju Franu Albrecht15 se dovoli podpora 4.000 K za zdravljenje na deže- 
li in nabavo zobovja. (Izp. preds. pis. 2524) 

Seja se prekine ob 7. uri 15 minut zvečer in se nadaljuje ob 9. uri zvečer. 

Poverjenik za notranje zadeve poroča o skrajno obupnem položaju naših 
ujetnikov na Italijanskem. Častniki in zdravniki so odšli v domovino, medtem 
ko ujeto moštvo v Italiji umira. Sklene se, da se zaprosi pri mednarodni komisi- 
ji, ki se nahaja slučajno v Ljubljani, za oficijelen sprejem deputacije beguncev 
in ujetniških svojcev, da se omogoči repatriiranje beguncev in poboljša položaj 
ujetnikov. Mednarodni komisiji se izroči pri tej priliki spomenica v francoskem 
jeziku, ki je po izjavi podpredsednika že sestavljena. 
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Politični pristav II. razreda Friderik Viher16 iz Bosne se sprejme v službo po- 
litične uprave v Sloveniji in imenuje provizoričnim koncipistom. (Izp. pov. za 

notr. zad. 2478) 
Sprejmeta se zopet v službo odslovljena tujerodna uradnika okrajni nadko- 

misar dr. Janez Lininger17 in policijski kanclist Andrej Krische. (Izp. pov. za 

notr. zad. 2478) 
Prošnje za zopetni sprejem v državno službo, ki so jih vložili odslovljeni tu- 

jerodni uradniki: deželno-vladni svetnik Viljem baron Rechbach, okrajni glavar 
Karel Ekel in vladni tajnik Franc baron Lazzarini, se odklonijo. (Izp. pov. za 

notr. zad. 2478) 
V razpravo pride prošnja adjunkta pomožnih uradov Matije Krena za zopetni 

sprejem v državno službo. Kren je baje podal v slučaju "Virant" pri bivšem • 
kr. deželnem šolskem svetu neko izjavo na zapisnik, ki se je nahajala pri toza- 
devnem aktu. Poverjenik za notranje zadeve naj zasliši dvornega svetnika viteza 
Kalteneggerja in deželnega šolskega nadzornika dr. Bezjaka , kaka je bila ta iz- 
java, ker dotičnih spisov ni najti. (Izp. pov. za notr. zad. 2478) 

Sprejme se načrt naredbe o preureditvi službenega razmerja pisarniških ofi- 
cijantov in oficijantinj z nekaterimi spremembami. V § 2 se dostavi ob koncu 
"onim pa, ki imajo dva izpita, na osem let." Temu primerno se vstavi v § 3 za 
"10" besedi "oziroma 8". Za § 5 se vrine nov § 6., ki se glasi: "Za oficijantinje 
se odpravlja dosedanji pogoj namestitve, da so samske ali vdove brez otrok. 
Vdovam, ki imajo vdovnino, se pušča ta vdovnina poleg oficijantskih prejem- 
kov" V § 6 (sedaj § 7) se ima popraviti besedilo "tekom 30 dni po razglasitvi •• 
Uradnem listu" v "s 1. marcem 1919". (Oddal za Uradni list; predsedstvu!) 

Osrednji vladi v Belgradu se poroča, da seje ta naredba morala iz socijalnih 
ozirov brez odloga sprejeti in radi nujnosti uveljaviti s 1. marcem 1919. Za slu- 
čaj, da bi osrednja vlada besedilu naredbe takoj ne ugovarjala, se smatra, da se 
smejo imenovanja izvršiti in prejemki izplačati. (Izvršeno.) 

Predsednik izjavi, da izvrši imenovanje oficijantov in oficijantinj po tej na- 
redbi višje deželno sodišče v lastnem delokrogu, med tem ko se druga imenova- 
nja izvrše v sejah celokupne deželne vlade. Podpredsednik pripomni, da po nje- 
govem mnenju predpisi o nameščanju certifikatistov za državne urade, nimajo 
več veljave, ker so se ti borili za staro Avstrijo. 

Za kanclista v XI činovnem razredu, se imenujeta pisarniški višji oficijant 
Janez Schabec in pisarniški oficijant Franc Urlep. (Izp. pov. za notr. zad. 2478) 

Sprejme se načrt naredbe, po kateri se imajo zaloge sredstev za mehan.cn. 
pogon prijaviti in ki določa njih prodajo. (Oddal v Ur. Ust.) 

Sprejme se načrt naredbe o pravici deželne vlade, da poseže po stanovanj.h. 
O posegu po stanovanjih ima odločiti celokupna deželna vlada, ne pa predsed- 
nik ali kak oddelek sam za se. (Oddal v Ur. list) 

Predsednik se pooblasti, da nakupi tr. ćirilske pisalne stroje za Državno Ve- 
će", po enega cirilskega in latinskega za ministrskega podpredsednika dr. 
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Korošca in po dva ćirilska in latinska za ministra dr. Kramerja. Stroje plača de- 
želna vlada in jih stavi centralni vladi v račun. (Izp. preds. pisarni. 2525) 

Sobna oprava za ministra dr. Korošca in dr. Kramerja, o kateri je bil govor v 
56. in 60. seji, je izdelana. Tvrdki se naroči, da pošlje opravo z računi vred na 
prizadeta ministrstva. (Izp. pov. za javna dela. 2479) 

Prelat Andrej Kalan se imenuje pogodbenim načelnikom oddelka za kmetijs- 
tvo s prejemki, ki jih je imel kot bivši poverjenik za kmetijstvo. Prelata Kalana 
se povabi, naj predlaga razpis mesta ravnatelja ali vodje oddelka za kmetijstvo. 
(Izvršeno.) 

Z ozirom na to, da se želi od vojaške strani redna dobava premoga za hrvat- 
ske železnice, se naroči Bevcu, da napravi natančno poročilo koliko premoga je 
produciral v zadnjem mesecu trboveljski premogokop in kako se je ta množina 
razdelila. (Izp. g. podpredsedniku. 2473) 

Predlog oddelka za narodno brambo, da se priznajo častnikom na bojnem 
polju vojne doklade in relut za tobak se odkloni. (Izvršeno.) 

Vloga slovenskega državnega uslužbenstva za omogočenje srbo-hrvatskih 
tečajev se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje. (Izvršeno pri seji.) 

Vojaška intendanca prosi za pojasnilo, ako sme plačati znesek 605 K stražni- 
kom telefonične zveze iz Ljutomera k posadki v Razkrižje. Se dovoli. (Iz- 
vršeno.) 

Prošnja odslovljenega tujerodnega živinozdravnika Josipa Vollauscheg v 
Konjicah za zopetni sprejem v državno službo, se odkloni. (Izvršeno.) 

Odslovljeni tujerodni primarij tukajšnje deželne bolnice prof. dr. Alfred pl. 
Valenta prosi za priznanje pokojnine z dokladami, katera mu gre po službenih 
letih. Naj se predloži nastavitveni dekret. (Je v spisih.) 

Prebere se poročilo generala Maistra o sumljivem obnašanju kapitana itali- 
janske misije v Mariboru. General Maister prosi, da se tej komisiji prepove na- 
daljnje bivanje na ozemlju Slovenije. Poročilo je tudi prejela Dravska divizijska 
oblast. Se vzame na znanje. 

General Smiljanič je predložil več izvodov letakov, katere so hoteli razdeliti 
Nemško-avstrijski vojaki med naše moštvo pri Velikovcu. V letakih se poživlja- 
jo jugoslovanski vojaki, da naj gredo domov in naj ne streljajo več ter naj puste 
Koroško Korošcem in naj jih ne silijo, da se morejo braniti itd. Se vzame na 
znanje. 

Komanda Dravske divizijske oblasti poroča, da se je pojavila v Zagrebu 
mednarodna komisija obstoječa iz enega angleškega, enega francoskega in dveh 
italijanskih oficirjev, katere glavni cilj je bil, da v Zagrebu ustanovi svojo poi- 
zvedovalno pisarno. Poveljnik 4. armijske oblasti je otvoritev pisarne prepove- 
dal, kar je tudi vrhovna komanda odobrila, in odredil, da se prepreči na vsak na- 
čin otvarjanje italijanskih informacijskih in agitacijskih pisarn na našem teritori- 
ju. Poveljnik 4. armijske oblasti naroča komandantu Dravske divizijske oblasti, 
da potrebno ukrene v svojem delokrogu, da se Italijanom onemogoči tudi vsak 
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drug posel na našem terotoriju, ¡n da pazi na kretanje in delovanje italijanskih 
članov medzavezniških komisij. 

Sklene se, da se stavi uradniški partikulariji o potnih troških predujmoma 
izplačajo in zneski prijavijo pri komisiji za izterjanje terjatev proti bivšemu 
erarju. (Konkretni slučaj Fischer rešil.)(Vsetn poverj. odn. oddelkom. 2476) 

Bivši poverjenik za promet dr. Pestotnik predloži z ozirom na sklep 63. seje 
glede višjega poštnega oficijala Franca Levarta v Ljubljani pojasnila. Naj se 
rekviriraju tozadevni spisi od poštnega ravnateljstva. (Izvršeno.) 

Vloga oddelka za finance glede vrstnega reda finančnih nadsvetnikov, ki so 
bili v zadnjem času imenovani, je postala brezpredmetna, ker spadajo finance 
neposredno pod ministrstvo za finance v Beogradu. 

Z odlokom ministrstva šumarstva i rudarstva, o katerem se je razpravljalo v 
64. seji, seje podredilo šumarstvo in rudarstvo poverjeništvu za kmetijstvo. Za- 
deva je postala sedaj brezpredmetna, ker spada šumarstvo sedaj pod kmetijstvo 
in rudarstvo zopet k poverjeništvu za javna dela. 

Trgovec Ivan Klun v Kotmari vasi je prejel od okrajnega glavarstva v 
Celovcu naslednji odlok: 

"Bezirkshauptmannschft, am 14. Februar 1919 Zl. 3036. 
Gemeinde Köstmannsdorf. Zuweisung der rayonierten Verpfiegsartikel. An 

Herrn Johann Klun, Kaufmann in Köstmannsdorf. 
Verschiedene Gründe haben die Bezirkshauptmannschaft veranlasst, die 

Ihnen bis jetzt zugewiesenen rayonierten Verpfiegsartikel (Mehl, Zucker etc.) 
dem Simon Plaicr in Köttmannsdorf nunmehr zuzuweisen. 

Die gemeinde erhält den Auftrag, diese Zuweisung sofort zu vollziehen. 
Der Land. Reg. Rat: I. V. Mack m.p." 
Proti temu odloku seje trgovec Klun pritožil pri komisarijatu deželne vlade 

za Slovenijo v Celovcu in prosil za represalije pri nemških tvrdkah v Ljubljani. 
Sklene se, da se na to povsem neosnovano odredbo reagira s sličnim protiu- 
krepom, in sicer ne da bi se navedlo vzrok. Od nemških tvrdk pridejo za tak 
protiukrep v poštev, Julij Elbert, Fabiani in Schiffer. Predstojnik oddelka za pre- 
hrano naj izvede ta sklep potom mestnega magistrata. (Izvršeno.) 

Poštni asistent Franc Rechberger v Mariboru, ki je bil odslovljen kot tu- 
jerodni uradnik, prosi za zopetni sprejem v državno službo. Sklene se dognati 
potom mestnega magistrata v Mariboru, da se preišče, če seje prosilec udeležil 
štrajka ondotnih nemških poštnih uslužbencev. (Izvršeno.) 

Resolucije "Osrednjega društva stavbinskih delavcev v Sloveniji" z dne 23. 
februarja t.l. se izroče obrtnemu nadzorništvu. (Izvršeno.) 

Bivši načelnik narodne straže v Polhovem Gradcu prosi, da se izplačajo 
stroški za straženje od dne 9. do 16. novembra 1918. Prošnja se zavrne in o tem 
vojaška intendanca obvesti z dostavkom, da naj za pokritje stroškov skrbi 
občina. (Izvršeno.) 

Pisarniškim uslužbencem na javni bolnišnici v Mariboru se dovoli izplačilo 
enkratnega nabavnega prispevka. (Izvršeno.) 
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V vasi Pleterje na dravskem polju je uničil požar dne 20. julija 1918 celi 
vrsti kmetov vsa poslopja in z njimi tudi veliko pridelkov ter večino orodja. 
Škoda se je cenila na 500.000 K. Pogorelci prosijo, da se jim nakaže pomoč iz 
demobilizacijskega materiala in denarna podpora. Okrajnemu glavarstvu v Ptuju 
se naroče poizvedbe, uradu za stvarno demobilizacijo se naroči, da poroča, kaj 
bi mogel za pogorelce odstopiti. (Izvršeno.) 

Prof. dr. Martin Gorjanec19 na državni gimnaziji v Novem mestu se pomakne 
v VIII. činovni razred s pravoveljavnostjo dne 1. januarja 1919. (Pov. za uk in 
bog. 2481) 

Za nabavo knjig za vseučilišče in tehniko v Ljubljani se dovoli Poverjeništvu 
za uk in bogočastje zaenkrat kredit 100.000 K, ki se izplača iz vseučiliškega 
kredita. (Pov. za uk in bog. 2481) 

Prihodnja seja dne 15. marca ob 11. uri dop. 
Konec seje ob 12. uri zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 16 strani. Leso vinski papir brez vodnega znaka. 
Mrak Anton dr., pravnik. Rojen 1883 na Koroški Beli. Gimnazijo v Ljubljani 1903, 

pravo na Dunaju, promoviral 1911. Služboval je od 1910 dalje, 1911 je postal av- 
skultant na sodišču v Ljubljani, 1914 je bil premeščen na sodišče v Višnji Gori, 1915 je 
postal sodnik, 1919 je bil imenovan na višjega komisarja pri Poverjeništvu za socialno 
skrbstvo Deželne vlade za Slovenijo, 1926 je bil imenovan za višjega administrativnega 
svetnika in pravnega referenta pri direkciji šum v Ljubljani in še istega leta je postal po- 
dravnatelj statističnega urada v Zagrebu ter nato upokojen. Objavil je več člankov v raz- 
nih revijah s socialno, narodnostno in gospodarsko-politično problematiko, zagovarjal je 
federalizem Jugoslavije. 

3 Suhač Mate dr., pravnik, gozdarski svetnik. Rojen 1887 v Ljubljani. Služboval je v 
Ljubljani, 1919 je postal sekretar Poverjcništva za socialno skrbstvo Deželne vlade za 
Slovenijo, nato pa vladni komisar. 1939 je postal gozdarski svetnik v odseku za goz- 
darstvo Banske uprave Dravske banovine. 

4 Pavlin Alfonz, profesor. Rojen 1853 v Turnski graščini pri Krškem, umrl 1942 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, prirodopis, matematiko in fiziko v Gradcu, izpit 
iz prirodopisa 1878, matematike in fizike 1880. Zaposlil se je 1878 pri zoološki 
opazovalni postaji v Trstu, 1880-1881 kot suplent na realki in nato na klasični gimnaziji 
v Ljubljani. 1907 je postal šolski svetnik, 1910 seje na lastno željo upokojil. Raziskoval 
je rastlinstvo slovenskega ozemlja in izdelal Pavlinov herbarij, uredil in vodil je 
ljubljanski botanični vrt do 1920, nato seje reaktiviral inje postal direktor univerzitet- 
nega botaničnega vrta v Ljubljani. Na univerzi mu je bilo ponujeno mesto profesorja bo- 
tanike, kar paje odklonil, 1923 je prevzel predavanja botanike za 4 semestre, direktor 
vrta paje ostal do leta 1931, koje bil upokojen. Bilje dopisni član SAZU, častni član 
Muzejskega društva in Prirodoslovnega društva v Ljubljani ter član Zoološko-botanič- 
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nega društva na Dunaju. Napisal je več znanstvenih del in razprav o rastlinstvu in ži- 
valstvu v Sloveniji in več šolskih učbenikov. 

5 Mazi Josip, profesor, ravnatelj realke v Ljubljani. Rojen 1872 v Zireh, umrl 1936 v 
Ljubljani. Realko v Ljubljani, matematiko in opisno geometrijo na Tehnični visoki šoli 
na Dunaju. Profesor matematike na ljubljanski realki je postal 1901, 1919 je postal di- 
rektor realke, 1919 je predaval na Tehnični fakulteti v Ljubljani opisno geometrijo, 
1929 je postal načelnik prosvetnega oddelka Banske uprave Dravske banovine, 1933 pa 
je bil ponovno direktor realne gimnazije v Ljubljani. Za pouk geometrije je pripravil več 
učbenikov. 

6 Potočnik Matej dr., profesor. Rojen 1872 na Koroški Beli, umrl 1967 v Lescah. Fi- 
lozofsko fakulteto je končal na Dunaju, doktorat iz zgodovine je opravil 1902. Službo- 
val je kot profesor v Mariboru 1902-1912 in 1926-1932, v Idriji, v Kranju 1915-1919 in 
v Ljubljani 1919-1926 ter v Gospiću na Hrvaškem. Pisal je razprave in članke o zgodo- 
vini Koroške ter članke iz gospodarske zgodovine, ki jih je objavljal v Ljubljanskem 
zvonu, Planinskem vestniku, Jutru, Slovencu in Slovenskem narodu. Pri Slovenski 
matici je objavil delo Vojvodina Koroška v dveh delih (1909, 1910). Po 1. svetovni voj- 
ni je sodeloval v komisiji za razmejitev med Jugoslavijo in Avstrijo. 

7 Snoj Andrej dr., veroučitelj, univerzitetni profesor. Rojen 1886 v St. Vidu nad 
Ljubljano, umrl 1962 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, bogoslovje v Ljubljani 1910, 
doktoriral 1913 na Dunaju. Služboval je kot veroučitelj na realki v Idriji. 1920 je postal 
docent na Teološki fakulteti v Ljubljani, 1937 pa redni profesor za študij nove zaveze. 
Zaradi znanja klasičnih jezikov seje posvetil bibličnim vedam, posebej prevodu sv. pi- 
sma v slovenščino, njegov je bil prvi prevod sv. pisma nove zaveze. Svoje razprave je 
objavljal v Bogoslovnem vestniku. Katalogizira! je vse staroslovanske rokopise v 
sinajskem samostanu sv. Katarine, napisal je tudi potopisno knjigo Križem po Palestini. 

* Zupančič Rihard dr., univerzitetni profesor. Rojen 1878 v Ljubljani, umrl 1949 v 
Judendorfu pri Gradcu. Gimnazijo v Ljubljani 1897, matematične vede na Tehnični vi- 
soki šoli na Dunaju; študijsko seje izpopolnjeval še v Götlingcnu in Parizu, doktoriral 
1913. V letih 1901-1903 je bil asistent na Tehnični visoki šoli na Dunaju, 1904 profesor 
na realki v Pragi, nato na realki na Dunaju, 1912 je postal honorarni docent za ma- 
tematiko na Tehniški visoki šoli na Dunaju. Leta 1919 je postal referent za pripravo us- 
tanovitve Univerze v Ljubljani, nato redni profesor za matematiko na Tehniški fakulteti 
v Ljubljani. 1922 je postal dopisni član akademije v Toulousu, leta 1938 pa redni član 
SAZU. Iz članstva SAZU je bil črtan 25. 7. 1945. 

9 Lenarčič Anton, učitelj in šolski nadzornik. Rojen 1889 v Kamnju pri Ajdovščini, 
umrl 1930. Učiteljišče v Kopru. Služboval je od 1908 dalje v Podgrajah pri Voloski, Ri- 
henberku Dolnjem Vrtovinu, Prvačini, 1919 v Labotu na Koroškem, 1920 v Pobrežju 
pri Mariboru, 1922 je postal šolski nadzornik v Logatcu, 1930 pa šolski nadzornik v No- 

10 Štupca Marija, učiteljica. Rojena 1885 v Brezah pri Ribnici. Učiteljišče 1906 v 
Zagrebu strokovni izpit za meščanske šole 1910 v Zagrebu. Službovala je v Zagrebu 
1906-1907, 1909-1914, 1920-1921, Drinopolju 1916-1920, Travniku 1920-1921, v Krš- 
kem 1921-1941, Trebinju 1941-1945, in ponovno v Krškem 1946. 

" Cidrih Gabrijela, učiteljica. Rojena 1874 v Ljubljani, umrla 1931 v Ljubljani. Uči- 
teljišče 1893 v Ljubljani. Službovala je od 1895 dalje na osnovnih šolah v Ljubljani, 
1898 je postala suplentka na vadnici v Ljubljani, 1901 pa stalna učiteljica na vadnici v 
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Ljubljani, 1918 je bila imenovana za glavno učiteljico, nato pa kot profesorica na 
državnem ženskem učiteljišču v Ljubljani. 

12 Skabeme Minka, učiteljica. Rojena 1882 v Kranju, umrla 1965 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Ljubljani, opravila izpit za pouk na meščanskih šolah. Najprej je službovala 
po raznih osnovnih Šolah, 1909 je postala učiteljica na dekliški vadnici v Ljubljani, 1917 
je bila imenovana za profesorico, 1937 je bila upokojena, 1964 je postala pedagoški 
svetnik. Že leta 1911 se je na Dunaju usposobila za pouk slepih. S tečajem za pisanje knjig 
v Brailovi pisavi je postavila temelj slovenski knjižnici za slepe. Sodelovala je pri ustano- 
vitvi prvega zavoda za slepe v Ljubljani 1919, nadzorovala je pouk slepih na novousta- 
novljeni šoli v Ljubljani, sodelovala je pri ustanovitvi doma za slepe v Stari Loki, od leta 
1946 je vodila knjižnico v domu za slepe v Škofji Loki, od 1947 dalje je bila v odboru 
Združenja slepih Jugoslavije. Napisala je deli: Skrb za slepce in Vzgoja slepcev. 

13 Okorn Josip, čebelar, učitelj. Rojen 1897 v Škofji Loki. Učiteljišče 1916 v 
Ljubljani. 1919 je bil postavljen za čebelarskega potovalnega učitelja, 1932 je bil upo- 
kojen. 1935 je bil honorarno zaposlen pri kmetijskem oddelku Banske uprave Dravske 
banovine, 1942 je bil iz službe odpuščen. V letih 1932-1935 je vodil sitarsko industrijo 
v Stražišču. 

14 Vollmeier Karol, učitelj. Rojen 1879 v Kapli. Učiteljišče v Mariboru 1898, 
strokovni izpit za učitelja 1906. Služboval je od 1902 dalje kot pomožni učitelj v Soboti, 
1904 je bil premeščen v Pernico, 1907 je postal stalni učitelj in upravitelj šole; med 1. 
svetovno vojno je bil mobiliziran, po vojni je bil učitelj v Pernici, 1927 upravitelj šole v 
Vuhredu, 1930 v Vuzenici, 1937 je bil upokojen. 

15 Albreht Fran, pesnik, pisatelj, prevajalec. Rojen 1889 v Kamniku, umrl 1963 v 
Ljubljani. Slavistiko v Ljubljani. Zaposlenje bil v upravnih službah. Uveljavil seje kot 
gledališki kritik in urednik. 1919-1920 je urejal revijo Svoboda, 1922-1932 Ljubljanski 
zvon, nato Sodobnost. Med 2. svetovno vojno je bil v italijanskem zaporu in nemškem 
taborišču Dachau, po osvoboditvi je bil prvi ljubljanski župan, 1960 je prejel Prešernovo 
nagrado. Objavil je dve pesniški zbirki, povest Zadnja pravda, izbor kritik in esejev, po 
njegovi smrti paje izšel izbor Pesmi in Gledališke kritike. 

16 Viher Friderik, pravnik. Rojen v Ribnici na Pohorju. Gimnazijo in pravo v 
Gradcu. Služboval je od 1914 dalje pri namestništvu v Zadru, okrajnem glavarstvu v 
Dubrovniku, 1918 je bil premeščen v Tuzlo, nato je prišel v Slovenijo, 1920 je postal 
okrajni komisar, nato vladni tajnik in sreski načelnik sreza Slovenj Gradec 1930-1934, 
koje bil iz zdravstvenih razlogov upokojen. 

17 Lininger Janez dr., okrajni glavar. Rojen 1877 v Ljubljani. Končal je pravo in 
postal dr. pravnih ved. Služboval je od 1902 dalje pri deželni vladi v Ljubljani, okrajnih 
glavarstvih v Postojni, Ljubljani, Kočevju, Zadru, Črnomlju, Novem mestu ter pri 
policijski direkciji v Trstu; po prevratu 1918 je bil najprej okrajni komisar, nato kot gla- 
var v Kamniku, nato še v Ljubljani in Radovljici. 1924 je bil upokojen kot sreski glavar 
v Ljubljani. V letih 1929-1934 je bil sekretar Upravnega sodišča v Celju. 

18 Bezjak Janko dr., profesor, šolski nadzornik. Rojen 1862 pri Sv. Trojici v 
Halozah, umrl 1935 v Mariboru. Filozofsko fakulteto v Gradcu, promoviral 1897. Bilje 
profesor in nato ravnatelj II. državne gimnazije v Ljubljani, 1911 je prejel naziv 
vladnega svetnika, 1913 je postal ravnatelj slovenske gimnazije v Gorici. Po letu 1914 
je deloval v Ljubljani kot nadzornik srednjih šol. Napisal je več šolskih učbenikov, raz- 
prave o didaktiki in metodiki pouka na osnovnih šolah, o pouku slovnice na srednjih šo- 
lah. 
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19 Gorjanec Martin dr., profesor. Rojen 1882 v Postojni. Gimnazijo v Ljubljani 1904, 
slovenščino in klasično filologijo na Dunaju in v Gradcu 1909. Služboval je kot suplent 
1909 v Ljubljani, nato kot profesor v Novem mestu 1911-1924, od 1924 dalje na dr- 
žavni realki v Ljubljani. Upokojenje bil 1946. 

73' 
ZAPISNIK 
73. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 15. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade, dalje poverjenik za finance sekcijski svetnik dr. 
Savnik, finančni deželni ravnatelj dr. Rupnik, finančni nadsvetnik Spindler, 
finančni svetnik Howanski, računski nadsvetnik Petrovčič2, komisar pri poverje- 
ništvu za železnice dr. Kavčič. 

Začetek seje ob 11. uri 20' dopoldne. 

Pokojnine državnih uslužbencev ¡n železničarjev. V 70. seji je deželna 
vlada sklenila, da se bodo pokojnine od 1. aprila naprej izplačevale le onim že- 
lezničarjem, ki so Jugoslovani. Sproži se vprašanje, kdo bo plačal pokojnino že- 
lezničarjem, ki so se naselili v južnih krajih, na Hrvaškem, v Bosni, Hercegovini 
in Dalmaciji. Vlada izreče svoje mnenje v tem smislu, da se bo v dvomljivih 
slučajih poizvedovalo po narodnosti posameznikov in v ta namen stopilo v stik s 
pristojnimi oblasti bivališča. Dokler se narodnost uradno ne ugotovi, se presu- 
mirá, daje dotičnik Jugoslovan, pri čemur ima veljati geslo: "in dubio mitius". 
V debati se povdarja, da ni niti v Splitu, niti v Zagrebu, niti v Sarajevu organiza- 
cije, ki bi bila v stanu izplačati pokojnino železničarjem. Večina teh vpokojen- 
cev je namreč odvisna od rednega prejemanja pokojnine. Tedaj je tudi dolžnost 
deželne vlade, kateri stoji na razpolago primeren aparat, prevzeti izplačilo po- 
kojnin kot negotiorum gestor. Državljanstvo in domovinska pravica je pri izpla- 
čilu teh pokojnin brez pomena. (Izp. in sicer le odst. 1 Poverj. za železnice. 
2248) 

Glede drugih državnih vpokojencev se je v 70. seji deželne vlade istotako 
sklenilo, da se izplačujejo pokojnine od 1. aprila naprej le Jugoslovanom. Na 
vprašanje, kdo ugotovi jugoslovansko narodnost posameznega vpokojenca, se 
sklene, da izplačuje finančna oblast pokojnino onim vpokojencem, o katerih je 
brezdvomno prepričana, da so Jugoslovani. Dvomljivi slučaji, naj se predlože 
deželni vladi v odločbo. Prvotnega pregledovanja likvidacijskih pol se lahko 
vdeleži vsak član deželne vlade. Glede preiskavanja, kdo je Jugoslovan, se 
sprejme na splošno načelo, daje narodnost žene vpokojenca brez pomembna za 
izplačilo pokojnine. Če so pa vdova po jugoslovanskem državnem uslužbencu 

49 



odnosno tudi njeni otroci nemške narodnosti, ni smatrati teh za slovansko 
družino. Sploh je pa treba vsak posamezni slučaj presojati individuelno. (Izp. 
pov. za finance. 2254. V izpisku odpadete v 1. stavku besedi "drugih" in "istota- 
ko") 

Razmerje med deželno vlado in Poverjeništvom za finance.  Deželna 
vlada se dosedaj službeno ni obvestila, da je prenehal poslovati oddelek za fi- 
nance, kije bil podrejen deželni vladi, in da seje mesto njega ustanovilo pover- 
jcništvo za finance v Ljubljani. Poverjenik za finance poda nastopno pojasnilo: 
Dne 19. svečana 1919 je sklenil ministrski svet v Belgradu novo odredbo, s ka- 
tero se ustanovi v Ljubljani poverjeništvo za finance za Slovenijo in Istro, v Za- 
dru za Dalmacijo, v Sarajevu za Bosno in Hercegovino in v Somboru za Banat, 
Bačko in Baranj. Z ustanovitvijo povcrjeništva za finance, prenehajo dosedanje 
finančne deželne oblasti, na katerih mesto stopijo povcrjeništva. Delokrog po- 
verjeništev je isti, kakor finančnih deželnih oblasti izvzemši nekatere malenko- 
sti. Glavna sprememba leži pa v tem, daje poverjeništvo podrejeno neposredno 
in izključno finančnemu ministrstvu v Beogradu. Glede razmerja poverjeništva 
za finance do deželne vlade pridejo v poštev tri vprašanja: 
1.) zakonodajna oblast. To ima v smislu člena 16 ustanovilne odredbe v nujnem 

slučaju poverjenik za finance. Poverjenik pa dvomi, če bi njegova odločba 
zadostovala za sodnije in eventuelno bodoče upravno sodišče. 

2.) budgetiranje. Zastopniki poverjeništva za finance izjavijo, da po dotičnem 
ministrskem odloku deželna vlada dovoljuje zneske do 50.000 K le v tem 
slučaju, če gre za "celokupno enkratno obremenitev". Ker ta izraz ni čisto 
jasen, nasvetujc poverjenik za finance, da bi bilo vprašati za pojasnilo fi- 
nančno ministrstvo. V zadevi bo poverjenik za javna dela interveniral pri fi- 
nančnem ministrstvu. 

3.) personalije. Glede personalij uradništva ima odločati finančno ministrstvo v 
Belgradu izvzemši malih predujmov, dopustov in služinčadi. Podpredsednik 
povdarja, da bi morala imeti deželna vlada na vsak način možnost ingérence 
pri namestitvah finančnih uradnikov, da ne pride do konfliktov med poli- 
tičnimi in finančnimi oblastmi, ki bi bili državi v kvar. Nebroj finančnih zadev 
sega tudi v politično in gospodarsko življenje države, za katero se interesira 
politična uprava. Treba bi bilo torej, ne da bi vlada posegala v kompetenco fi- 
nančnih oblasti, zlasti ne v finančno - tehniških vprašanjih, najti obliko skup- 
nega delovanja in postopanja. Sklene se, da izdelata podpredsednik in poverje- 
nik za finance sporazumno pro memoria glede izpopolnitve in spremembe do- 
tične ministrske naredbe v smislu izvajanj podpredsednika. Poverjenik za pra- 
vosodje stavi dodatni predlog, da bi v istem smislu sestavili tudi vsi ostali 
neavtonomni resorji nekake statute, v katerih bodi vladi zagotovljena gotova 
ingerenca v vseh onih zadevah, ki spadajo tudi v njeno interesno sfero. Ves ta 
kompleks vprašanj se predloži centralni vladi. Sprejeto. (Izvršil glede pov. za 
železnice, poštnega ravn. in oddelka za trgovino in obrt. Pogajanja s pov. za 
fin v teku, prehrana in zdravstvo pa itak občujejo s centralo potom dež. vlade) 
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Ostali sklepi deželne vlade. Sklene se prenarediti načrt naredbe glede 
vojnega davka (glej zapisnik 72. seje) v tem smislu, da se kupec in država ob- 
varujeta škode za slučaj uvedbe premoženjskega davka. Vsaka prodaja zemljišč 
naj bi bila dopustna le z dovoljenjem politične oblasti. (Pov. zafin. 2249) 

Predsedniku se dovoli, da najame za kurirsko službo med Ljubljano in 
Beogradom dva gospoda, ki jo bodeta vršila. (Predsedstv. pisarni. 2250) 

Sedež rudarske šole za vzgojo paznikov (glej zapisnik 60. seje) se premesti 
in Ljubljane v Celje. (Pov. za javna dela. 2251) 

Pri osrednjem montanističnem uradu se ustanovi oddelek za državno nad- 
zorstvo rudnikov v smislu naredbe z dne 30. decembra 1918 štev. 232. Ta odde- 
lek vodi rudarski nadsvetnik Pimat. (Pov. za javna dela. 2252) 

V § 1 odn. 11 naredbe z dne 30. decembra 1918 štev. 232 stopi na mesto 
besed "poverjenik za finance" besedi "deželna vlada". (Uradn. listu oddal.) 

Dajo se pod državno nadzorstvo rudniški podjetji Lorenz Hasenbihl v Strani- 
cah in v Sv. Križu pri Konjicah ter rudnik Hrastovec pri Poljčanah, ki je last So- 
proner Holzverwertungsgesellschaft. Obenem se rudniki uzamejo v državno 
obratovanje proti plačilni odškodnini posestnikov, ki se bodo naknadno določili, 
in se imajo potrebne adaptacije izvršiti na račun vlade. V to svrho se dovoli po- 
verjeniku za javna dela kredit 50.000 K. (Pov. za javna dela in Pov. za finance. 

2253). 
Prihodnja seja v ponedeljek dne 17. marca 1919. 
Konec seje ob 1. uri 30' popoldne. 

Žužek l.r. dr. Brejc l.r. 

zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Petrovčič Anton, računski ravnatelj. Rojen 1866 v Horjulu, umrl 1923 v Ljubljani. 

Služboval je pri finančni direkciji v Ljubljani od 1887 dalje, kjer je bil nazadnje 
ravnatelj. 

741 

ZAPISNIK 
74. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 17. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani deželne vlade razun poverjenika za uk in bogočastje dr. 
Verstovška; dalje poverjenik za finance dr. Šavnik in finančni nadsvetnik dr. 
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Kostanjevec ter vodji oddelka za prehrano okrajni glavar dr. Senekovič in 
oddelka za trgovino in obrt finančni svetnik dr. Marn. 

Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne. 

Vpokojenima uslužbencema podjetja Rogaška Slatina, ki je bilo prej v 
Štajerski deželni upravi inje sedaj državna last, Lovrencu Pototschnigu in Jane- 
zu Kovačiču se dovolita dosedanji pokojnini, prvemu 3.825 K 24 v, drugemu 
3.379 K 80 v na račun likvidacijske mase bivše vojvodine Štajerske predujmo- 
ma proti svoječasnemu obračunu. (Pov. za javna dela in Pov. za finance. 2265) 

Bivši uslužbenki v kopališču na Dobrni Amaliji Kraus se je priznala po 50 
službenih letih miloščina letnih 300 K. Od 1. januarja 1.1. seje izplačevanje mi- 
loščine ustavilo. Imenovanka prosi, da se jej izplačuje miloščina dalje. Dovolje- 
no. (Pov. za javna dela in Pov. za finance. 2264) 

Deželna vlada je prejela dne 15. marca t. 1. od finančnega ministra naslednjo 
brzojavko: Zemaljskoj vladi Ljubljana. Ministarski savet odlučio je po mome 
predlogu 
l.)da se prekrati svaka trgovina sa zemljama neprijateljskim nemačkom av- 

strijom, turskom, madjarskom, bugarskom; 
2.) da se spreči svaki uvoz robe iz Italije preko posebnutih oblasti naših; 
3.)da se isto tako zabrani svaki tranzit robe iz neprijateljskih država za ¡taliju 

preko naše teritorije kao i tranzit robe iz italije za neprijateljske države svaki 
tranzit preko okupiranih oblasti zabranjuje se bez obzira na to kuda se i 
odakle roba upučuje; 

4.) se dopusti sasvim slobodan uvoz domačih proizvoda iz okupiranih oblasti 
kraljevstva ako je domače poreklo nesumjivo kao i izvoz iz oblasti kra- 
ljevstva u okupirane oblasti ako služi samo za potrebe mestnog stanovništva 
a ne za izvoz u Italiju ili potrebe talijanske posade svako krijumčarenje iz 
oblasti kraljevstva najodsudnije sprečavajte kao i krijumčarenje iz pomenu- 
tih država. Uzajamni promet domačih proizvoda izmedju kraljevstva i okupi- 
ranih oblasti pomazite svim načinima objavite ovo i preporučite likvidiranje 
i prekid poslova sa pomenutim državama, sa kojima je isključeno trgovanje 
u pogledu carinskog postupanja sa robom važe data naredjenja opširnije 
saopštenje pismom. Ministar finansija. 

Dalje je minister trgovine i industrije dne 15. t. m. pod štev. 3316 brzojavi! 
deželni vladi naslednje: 

"Z odlokom ministrskega sveta z dne 7. t. m. se ustanavlja pri ministrstvu za 
trgovino in industrijo centralna uprava za trgovinski promet z inozemstvom. 
Vsa dosedanja dovoljenja za izvoz preko demarkacijske linije proglašam za ne- 
veljavna. Prosi se odrediti, da se naknadno prijavijo centralni upravi in predloži- 
jo prejšnja dovoljenja, izvzema se blago, kije že na potu. Centralni upravi za tr- 
govski promet iz inozemstvom, naj se predložijo prošnje za izvoz v neprijatelj- 
ske in nevtralne države. Te prošnje se bodo sprejemale od 1. aprila naprej." 
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Podpredsednik omenja, da seje sklicala seja prehodno gospodarskega urada, 
v kateri se je sklepalo o korakih, ki naj se podvzemo, ker vsebine brzojavk ni 
mogoče na nikak način spraviti v sklad z obstoječimi razmerami v Sloveniji. Po 
dolgi debati se je zavzelo stališče, da se pri osrednji vladi osnuje centralno 
komisijo, ki naj urejuje načela o uvozu in izvozu blaga za celo državo. Odredbe 
te komisije naj bi seveda tudi strogo veljale za Hrvaško. Sklene se odposlati ta- 
koj naslednjo brzojavko: 

"Ministrski predsednik dr. Korošec Belgrad. V petek popoldne skličite sejo 
vseh slovenskih poslancev radi zelo važnih zadev, pridem po nalogu deželne 
vlade poročat. Poverjenik Kristan." (1608) 

Za jutri popoldne se povabijo zastopniki finančne uprave, trgovske in 
obrtniške zbornice, industrijske zveze, kmetijske družbe, prehodno gospodar- 
skega urada, oddelka za prehrano in oddelka za trgovino in obrt na posvetovanje 
v zadevi izvoza in uvoza in vstanovitve carinske meje ter vpeljave carinskega 
tarifa. Seja se bo vršila ob 4. uri popoldne v knjižnici deželno-vladne palače. Na 
podlagi jutrišnjih dogovorov bo interveniral poverjenik za javna dela v petek s 
poslanci iz Slovenije v Belgradu, ki bodo na to pojasnili osrednji vladi trgovske 
razmere v Sloveniji. 

Okrajno glavar dr. Senekovič neznani, da ga je danes amerikanski častnik 
povabil, da imenuje v Trstu reprezentanta, ki bo prevzemal žito za Slovenijo. 
Kot reprezentanta se imenujeta dr. Abram" in dr. Ferfolja. Prvi ima pravico, da 
si pritegne eventualno pomočnika iz trgovskih krogov. (Oddelku za prehrano. 
2263) (Dekreta izdelal dr. Senekovič) 

"Združeno tobačno delavstvo v Ljubljani" in "društvo državnih uslužbencev 
za slovensko ozemlje" sta predložili deželni vladi prošnjo, da podpira njih 
stremljenja po uvišanju plač in po drugih ugodnostih. Ker deželna vlada uvide- 
va, da je postal gospodarski položaj uslužbencev s stalno plačo vsled vedno ra- 
stoče draginje nevzdržljiv, se sklene odposlati brzojavko na osrednjo vlado, v 
kateri se povdarja, daje zadeva dozorela zaradi dan na dan naraščajoče draginje 
in da se rešitev upravičenih prošenj ne da več odlagati. Deželna vlada podpira 
njih želje in prosi, da se jim takoj ugodi. (Brzojavka se je odpravila 18/3 1919 
ob 9. uri dop.) (1538/1565) 

Matko Brnčič3, notarjatski kandidat v Podgradu se imenuje provizoričnim 
koncipistom in dodeli podpredsedniku. Vrstni red se mu določi pozneje. 
Zajedno se mu dovoli z ozirom na težko službo personalna doklada, katere viši- 
no določijo sporazumno predsednik, podpredsednik in poverjenik za notranje 
zadeve, (lzp. g. podpreds. in pov. za notr. zad. 2263) 

Rudarski nadsvetnik Pirnat prosi, da se mu dodeli političnega uradnika. Kot 
takega se mu bo dodelilo dr. Leona Brunčkota. Dr. Brunčko je vložil prošnjo za 
vsprejem v politično službo in sicer pod ugodnimi pogoji, ker ima že tri in pol 
letno odvetniško prakso. Za slučaj, da sprejme pogoje, se imenuje provizo- 
ričnim koncipistom s pritavkom, da mora tekom enega leta napraviti politični 
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izpit. Dodeli se poverjeništvu za javna dela. (Izp. poverjen, za javna dela in 
predsedstv. pisarni. 2262) 

Odvetnik dr. Rekar, ki je odvetniško pisarno leta 1914 v Trstu odprl, 
namerava vstopiti v politično službo. Podpredsednik stopi ž njim v dogovor gle- 
de pogojev vsprejema. (Izp. g. podpreds. 2261) 

Odvetnik dr. Ferdo Čeme iz Kranja hoče vstopiti v politično službo. 
Predsednik stopi ž njim v dogovor. (Izp. predseds. pis. 2255) 

Podpredsednik predlaga, da se sprejme načrt naredbe o prisilni upravi in 
nadzorstvu gospodarstev, ter utemeljuje potrebo take naredbe. Vname se ob- 
širna debata. Končno se sklene, da se da naredbo vladnemu tajniku Steski, dajo 
prouči in pripravi za sejo dne 19. t. m.. Po § 14 naredbe z dne 30. decembra 
1918, štev. 232, morajo trgovske, industrijske in denarne družbe vsake vrste, ki 
izvršujejo svoj obrat deloma ali izključno v Sloveniji, in imajo svoj sedež izven 
tega ozemlja, do 31. marca 1919 izkazati deželni vladi, da so tudi za njeno 
ozemlje izpolnile vse pogoje, ki so jih morale izpolnjevati inozemske družbe, da 
so bile pripuščene k poslovanju v bivši Avstriji. Podpredsednik omenja, da se 
dosedaj vloženih prošenj meritorno še ni rešilo. Rok se bo za dva meseca po- 
daljšal, vsakemu prosilcu se bo pa naznanilo, kake izkaze mora doprinesti, da se 
prošnji ugodi. (Izp. vi. tajn. Steski. 2260) 

Podporno in pravovarstveno društvo državnih uslužbencev za Kranjsko 
prosi, da se radi nastavljanja pomožnih slug potrebno ukrene. Vsi provizorični 
nameščenci, ki služijo čez eno leto, naj se namestijo definitivno. Pri namestitvi 
invalidov naj se gleda na to, da se vpoštevajo samo tisti, ki so tudi zmožni 
službo v redu vršiti. Se odstopi komisiji za enotno ureditev uradniškega vpraša- 
nja v izjavo glede vseh resorjev. (Izvršeno. 2201) 

Oddelek za trgovino in industrijo poroča, da seje s 1. marcem oddelek za 
obrt ločil od poverjeništva za javna dela in združil z oddelkom za trgovino in in- 
dustrijo. Referent za obrt, pogodbeni uradnik dr. Albin Kandare seje prevzel od 
poverjeništva za javna dela. Na predlog oddelka za trgovino in industrijo se 
sklene: 1.) vladni tajnik dr. Ratej se prideli imenovanemu oddelku; brzojavno se 
izposluje imenovanje dr. Rateja za okrajnega glavarja; 2.) razpiše se eno mesto 
konceptnega uradnika za ta oddelek; 3.) oddelku se prideli pisarniški pomočnik 
Pavel Balog za slučaj, da ga more oddelek za notranje zadeve pogrešati; 4.) od- 
delek za trgovino in industrijo se odslej imenuje "oddelek za trgovino in obrt"; 
5.) razglasi se, daje odslej obrt prideljena temu oddelku. Izvrši predsedstvo. (Iz- 
vršeno.^ Izp. pov. za notr. zad. 1372) 

Naslednjim slovenskim književnikom se pódele podpore: Milanu Pugelju 
5.000 K za ekvipiranje in 2.000 K mesečno nadalje za dobo 5 mesecev; dr. 
Ivanu Lahu4 enkratno 3.000 K; F. Golarju za zdravljenje na kmetih in nabavo 
obleke skupaj 3.000 K (za pravilno porabo te svote skrbi poverjenik za socijalno 
skrb); Ivanu Scheinigu5, vpokojenemu profesorju v Celovcu 4.000 K. (Izp. 
preds. pisarni. 2124) 
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Oddelek za narodno brambo predlaga, da se z ženskami, ki so postale v 
vojski invalidne, postopa tako kakor z invalidnimi moškimi. Izvrši predsednik. 
(Izp. preds. pisarni. 2259) 

Amaliji Omahen v Kandiji pri Novem mestu se izplačajo pogrebni stroški v 
znesku 350 K, katerega je plačala za svojega brata Ivana Omahna, častniškega 
namestnika pri koroški legiji v Vclikovcu. (Izvršeno. 979) 

Minister dr. Kramer poroča brzojavno, da po razgovoru z ministrskim 
predsednikom položaj žal ne dopušča, da se priredi propagandna akcija po Glas- 
beni Matici (glej zapisnik 71. seje). Se vzame na znanje. (1569) 

Na poročilo deželne vlade glede sklicanja deželnega zbora, je došel od šefa 
kabineta predsedstva ministrskega sveta naslednji odlok: "Predsedništvu zemalj- 
ske vlade v Ljubljani. S pozivom na izveštaj od 17. februarja t. g. br. 738 zavp- 
štava se, da se pre konstituante ne može zazvati pokrajinski zbor. To naravno ne 
preči, da se stranke mogu sastajati na konferencije radi savetovanja. 

9. marta 1919 god. u Beogradu." Predsedstvo ukrene potrebno. (Izp. 
predsedstv. pisarni. 2258) 

Dr. Ferfolja v Trstu poroča v imenu pooblaščenca deželne vlade dr. Josipa 
Abrama, odvetnika v Trstu, da se nahaja ondi ogromno število beguncev, 
odnosno ljudi, ki so pristojni v Slovenijo tostran demarkacijske črte, a se ne mo- 
rejo vrniti domov. Od teh so nekateri bivali že preje v Trstu, veliko jih je pa 
dospelo tja iz italijanskega ujetništva. Ker nimajo sredstev in italijanske oblasti 
ne izdajajo potnih dovoljenj ter so vrh tega tudi vsakršne podpore ustavljene, se 
sklene naslednje: 1.) pooblaščencu dr. Abramu se nakaže enkratni znesek 
50.000 K (Izvršeno.), da ga porabi za najbolj podpore potrebne slučaje; 2.) de- 
želna vlada naprosi ministrstvo za zunanje zadeve, naj apelira na okupacijsko 
oblast v Trstu, da prevzame v smislu reciprocitete begunsko oskrbo za ljudi, ki 
spadajo tostran demarkacijske črte. Predlog dr. Ferfolje, da naj bi deželna vlada 
notificirala okupacijski oblasti v Trstu, da seje svota 50.000 K v te svrhe dovo- 
lila, se odkloni. (Izvršeno. 1604) 

Tvrdka Kokoschinegg v Celju je postavila leta 1818 v Rogaški Slatini 
paviljon po pogodbi, ki jo je sklenila svoj čas s štajerskim deželnim odborom. 
Zahteva povračilo stroškov za paviljon v znesku 12.000 K in nekaj vin. ter stavi 
poleg tega še razne druge zahtevke. Za sedaj se izplačajo stroški za paviljon kot 
izpolnitev enega dela omenjene pogodbe, (¡zp. pov. za javna dela in pov. za fi- 
nance. 2257) 

Nekaj koroških beguncev je zaprosilo deželno vlado v Celovcu, da jim 
dovoli bivati do spomladi v Grabstein-u, in pa begunske podpore. Deželna vlada 
v Celovcu je tej prošnji v smislu odloka državnega urada za notranje zadeve z 
dne 31. januarja 1919 štev. 2590 odklonila. V zadevi bo posredoval pismeno 
poverjenik za javna dela pri dr. Bauerju na Dunaju. (Izp. pov. za javna dela. 
2256) 



Prihodnja seja v sredo 19. t. m. ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri 12' zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Abram Josip dr., pravnik, odvetnik in politik. Rojen 1865 v Trstu, umrl 1952 v 

Trstu. Gimnazijo v Trstu, pravo na Dunaju 1890, promoviral 1895 v Gradcu, 1898 polo- 
žil odvetniški izpit. Služboval je na sodišču v Trstu, nato kot odvetnik pri dr. Otokarju 
Rybafu. 1918 je odprl svojo odvetniško pisarno, ki jo je vodil do smrti. Kot politični in 
narodni delavec seje posvetil šolstvu v Trstu, pod njegovim vodstvom seje sezidala šo- 
la CMD v Trstu pri Sv. Jakobu. Bil je odbornik društva Narodni dom v Trstu, odbornik 
in predsednik posojilnice in hranilnice v Trstu 1930-1940. Od 1890 dalje je soustvarjal 
slovenski preporod v Trstu, bojeval seje za kulturni in gospodarski napredek Slovencev 
v Italiji, 1910-1914 je bil deželni poslanec in občinski svetnik, po 1. svetovni vojni je bil 
delegat jugoslovanske vlade v Trstu, 1945 je bil izvoljen za predsednika društva Pravnik 
v Trstu, 1947 paje postal častni predsednik Slovenske demokratične zveze v Trstu. 

3 Brnčič Matko, pravnik. Rojen 1887 v Brcgih pri Kastavu. Gimnazijo v Senju, 
pravo v Gradcu. 1914 je nastopil notarsko prakso pri notarju Šorliju v Podgradu v Istri. 
Po prevratu 1918 seje preselil v Slovenijo in 1919 zaprosil za politično službo. Nazad- 
nje je bil zaposlen pri II. oddelku banske uprave, kjer je bil višji agrarni svetnik. 

4 Lah Ivan dr., profesor, književnik. Rojen 1881 v Trnovem pri Ilirski Bistrici, umrl 
1938 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto v Pragi, promoviral 1910. 
Služboval je v uredništvu dnevnika Dan od 1911 dalje. 1914 so ga avstrijske oblasti za- 
prle na ljubljanskem gradu, nato je bil interniran v raznih taboriščih, konec vojne je do- 
čakal v praški bolnišnici. Ob prevratu je bil najprej zaposlen kot časnikar v Mariboru, 
1920 je postal profesor na ženski gimnaziji v Ljubljani. Napisal je več literarnih del, ob- 
javljal jih je v revijah Dom in svet, Ljubljanski zvon, Slovan in v drugih časopisih in 
dnevnikih. 

5 Scheinig Ivan (tudi Šajnik Janez), profesor, dialektolog in narodopisec. Rojen 1851 
v Borovljah, umrl 1919 v Celovcu. Filozofsko fakulteto v Gradcu 1877, kjer je bil član 
društva Triglav. Služboval je kot profesor v Celovcu od leta 1877 do upokojitve 1908. 
Kot dialektolog je opisal rožansko narečje, raziskoval je krajevna imena v sodnem okra- 
ju Borovlje, zbiral je koroško ljudsko izročilo in objavil zbirko narodnih pesmi koroških 
Slovencev. Deloval je pri Mohorjevi družbi in v raznih slovenskih narodnih društvih na 
Koroškem. 
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ZAPISNIK 
75. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 19. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani deželne vlade razun poverjenika dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 8' popoldne. 

Predsednik poroča, daje poklical v službo kot kurirja za pošiljatve uradov in 
javnih korporacij v Belgradu Albina Pečar-ja in Matija Korencana. Služba seje 
uredila tako, da odhaja prvi kurir iz Ljubljane v četrtek in se vrne v sredo, drugi 
pa v ponjedeljek in se vrne v soboto. Plača se jima dnevno po 100 K, ker morata 
za sedaj nositi sama troške vožnje, dijete se pa skrčijo, ko se jima izposluje 
prosta vožnja. Vsakemu kurirju se izroči posebna dostavljalna knjiga, v katero 
se vpišejo vse pošiljatve. Pošiljatve se morajo oddati do predvečera odhoda 
ravnatelju pomožnih uradov. (Izp. predsedstv. pisarni. 2527)(Okrožnico na vsa 
pov. odn. oddelke izdal.) 

Podpredsednik omenja, da je prejel prepis protesta trgovske in obrtniške 
zbornice proti ministrskim odredbam glede uvoza in izvoza blaga. Izvirni 
protest se je poslal naravnost v Belgrad. Prepis se izroči poverjeniku Kristanu, 
ki odpotuje jutri v Belgrad, da posreduje potom slovenskih poslancev pri osred- 
nji vladi v tej zadevi. Interveniral bo tudi glede vpeljave carinskega tarifa, pre- 
hrane in uradniškega vprašanja. Ministrskemu predsedstvu se odpošlje nasled- 
nja brzojavka, kateri sledi jutri še pismeno poročilo: 

"Ministrskemu predsedstvu Beograd. 
Na brzojav ministra za trgovino št. 3316 in ministra za financije 1070 je 

deželna vlada v plenarni seji pomnožena z zastopniki vseh svojih gospodarskih 
oddelkov kakor tudi zastopniki trgovsko obrtne zbornice, Kmetijske družbe, 
Zveze industrialcev ob prisotnosti finančnega poverjeništva po daljši razpravi 
sklenila enoglasno: Ustanovitev centralne uprave za trgovski promet z ino- 
zemstvom se pozdravlja; prosi se, da se tozadevno komisijo takoj sezove in 
upošteva pri tem slovenske gospodarske interesente in urade. Komisija naj skle- 
pa o vodilnih načelih za uvoz in izvoz, o velikih transakcijah med državami, o 
kontroli poslovanja pokrajinskih eksportnih uradov in na granicah. Dokler ne 
pride do reorganizacije na temelju sklepov centralne upravne komisije nujno 
prosimo, da ostane dovoljevanje izvoza naši prehodno gospodarski komisiji, ki 
se ima kakor doslej držati načela, da daje izvoznice le za kompenzacijo ali zdra- 
vo valuto, izjema le blago, ki se kvari, a tudi to le če vsaj do iste vrednosti uvoz 
dovoljuje inozemstvo. Ako se prekine sedanji promet preti katastrofa. Skoro vsa 
naša industrija potem stoji brez odjemalcev, brez surovin, brez gonilnih 
sredstev, naše kmetijstvo brez galice in gnojil, brez žvepla, brez semenja, brez 
dovoza plemenske živine. Tisoči delavcev bodo brez dela. Premogovniki in že- 
leznice bodo stale. Predlagamo in prosimo, da se sklep o prekinjenju prometa z 
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Nemško Avstrijo odloži do sklepanja nove centralne uprave. Konečno se 
zavarujemo proti enostranskemu in prenagljenemu uveljavljanju srbskega avto- 
nomnega tarifa za celo kraljevino in prosimo, da se popreje povpraša za mnenje 
naših interesiranih faktorjev. Vobče naj se vedno v velikih gospodarskih vpraša- 
njih zasliši mnenje interesiranih faktorjev preko deželne vlade. 

Predsednik doktor Brejc, podpredsednik doktor Žerjav, poverjeniki: Golia, 
Kristan, Prepeluh, doktor Ravnihar, doktor Verstovšek." (Brzojavka seje odpra- 
vila 19/3 19 ob 7. zvečer.) 

Spomenica društva Finančnih stražnikov na Slovenskem v Ljubljani, v kateri 
prosijo za razne stanovske udobnosti, se izroči poverjeništvu za finance v 
izjavo, nakar se predlože finančnemu ministrstvu sporazumni predlogi. (Izvrše- 
no. 2202). 

Podpredsednik naznanja, da se je s poverjenikom za finance domenil, da se 
vojni davek (glej zapisnik 72. seje str. 10), zviša na 10 kratni znesek dohodnine 
in vojnih doklad. Izda se dalje naredba, po kateri se one slučaje prodaje 
nepremičnin, ki po prostem prevdarku finančnih oblasti upravičujejo sum davč- 
nega odtegovanja, takoj zaznamenuje v zemljiški knjigi. Prodajo dovoli finanč- 
na uprava, ako založi prodajalec - slično nemško - avstrijski naredbi - 30 % 
kupnine. Vse finančne naredbe bo odslej izdajala deželna vlada sporazumno s 
finančnim poverjeništvom. V personalnih zadevah bo imela deželna vlada 
pravico izjave. Glede budgetnc pravice stavi deželna vlada predloge. Poverjenik 
za socijalno skrb poroča, daje tvrdka Polak dosedaj oddala oblačilnici le 375 kg 
usnja mesto 1000 kg in da ga večje množine neče oddati. Ravnotako postopajo 
tudi druge tvrdke. Predlaga, da se predsednik pooblasti, da se da vse usnje pod 
državno nadzorstvo. Po daljši debati, v kateri se povdarja, da je sedaj kupčija z 
usnjem prosta, se sklene, da se naroči vladnemu tajniku Steski, da prouči 
vprašanje, katera sredstva ima po obstoječih predpisih vlada napram tovarnam 
na razpolago, da jih prisili k oddaji usnja. Glede tvrdke Polak se pa poverjeniku 
za socijalno skrb naroči, dajo eventuelno s silo dovede do tega, da izroči še os- 
talo usnje oblačilnici. (Izp. pov. za soc. skrb in vladn. taj. Steski. 2528) 

Okrajno glavarstvo v Velikovcu poroča, da so nemški vojaki 12. t. m. 
odpeljali Marijo Grill iz Podlipe pri Vovbrah v Grebinj in od tam odgnali nez- 
nano kam in končno v Celovcu internirali. Ondi se nahajajo tudi internirane Ne- 
ža in Marija Schwarz in Eliza Furlan. Deželna vlada sklene brzojaviti deželni 
vladi v Celovec, da imenovane takoj izpusti in to naznani deželni vladi do 21. 
marca opoldne, ker bi sicer izvajala represalije. Povračilo škode se bo zahtevalo 
po vrnitvi deklic na dom. Za slučaj, da bi se deklice ne izpustile iz internacije, 
se bodo za vsako deklico internirali trije moški. (Brzojavka seje odposlala 20/3 
19 dopoldne). (Izp. pov. za notr. zad. 2526) 

V posvetovalnico pridejo pod vodstvom okrajnega glavarja in vodje 
propagandne pisarne, dr. Vodopivca naslednji zastopniki Slovencev v Trstu: od- 
vetnik dr. Ferfolja, pristaniški kapitan Vilfan2, Golouh in dr. Fornazarič. 
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Dr. Ferfolja izjavi, da prihaja v imenu narodnih svetov v Trstu in Sušaku, in 
opisuje v daljšem govoru obupne razmere tržaških Slovencev. Vpraša deželno 
vlado, kako stališče bo zavzela proti Slovencem v okupiranem ozemlju v bližnji 
in daljnji bodočnosti, ako jih hoče še moralično in materijelno podpirati. Glede 
materijelne podpore omenja, da je fond narodnega veča v likvidaciji, ki znaša 
12,000.000 K. Potrudil se bo dobiti iz tega fonda podporo, v nasprotnem slučaju 
bo morala pa deželna vlada poiskati v to svrho kak drug izhod. Govornik 
pojasnuje zlasti obširno šolske razmere v Trstu. Ciril - Metodova družba ne 
more dlje vzdrževati svojih šol; učne moči so se odpustile iz službe. 

Predsednik izjavlja v imenu vlade in v nji zastopanih strank, da je po- 
polnoma izključeno, da bi se kedaj odrekli bratom v okupiranem ozemlju. Pri- 
poroča, da zastopniki tržaških Slovencev obrazlože tudi osrednji vladi svoje tež- 
nje. V tem jih bo podpiral poverjenik Kristan, ki se jutri napoti v Belgrad. Ta bo 
pri osrednji vladi izjavil, da stoji deželna vlada popolnoma na stališču tržaških 
Slovencev in jo bo prosil, da jim gre v vsakem oziru na roko. Pridružijo naj se 
temu koraku tudi poslanci iz Hrvatske in Dalmacije. Glede podpore iz fonda 
Narodnega Veća priporoča, da se ugotovi ključ, po katerem se bo fond pozneje 
razdelil in sicer ključ po razmerju števila prebivalcev. 

Podpredsednik omenja, da je tudi njemu znano, da se nahaja Ciril - Me- 
todova družba v velikih denarnih stiskah. Samoobsebi je umevno, da prevzame 
država avtomatično šole te družbe. Tozadevna vloga se nahaja že pri Višjem 
šolskem svetu. Premoženje družbe, ki ga reprezentujejo nepremičnine, bo vse- 
kako ostalo popolna last neodrešenih krajev. V Ljubljani se bo priredila po od- 
hodu medzavezniških generalov velika politična manifestacija za neodrešene 
kraje. Za sedaj se odpošlje ministrskemu predsedniku naslednja brzojavka: 

"Ministrski predsednik Protič Beograd. 
Po tehtnem prevdarku in posvetu z zastopniki okupiranih ozemelj ter glede 

na nepopisno razburjenje našega ljudstva šteje si deželna vlada za Slovenijo v 
svojo dolžnost osrednjo vlado prositi, da našim delegatom na mirovnem kongre- 
su da navodilo da v slučaju, da bi se imele uresničiti vesti, ki so zadnje dni pri- 
hajale iz inozemstva in ki obsojajo naš Trst, našo Gorico, našo Istro in dalmatin- 
sko otočje v narodno smrt nemudoma odpokličejo našo mirovno delegacijo pre- 
puščajoč popolnoma odgovornost za tak mir antanti sami, ki je v tem zatajila 
svoja večkrat razglašena sveta načela samoodločbe in enakopravnosti malih na- 
rodov. Deželna vlada za Slovenijo." (Brzojavka se je odposlala 20/3 19 dop. 
1686.) 

Okrajni glavar dr. Vodopivec pojasni na vprašanje predsednika, razmerje 
pisarne za propagando v zasedenem ozemlju napram deželni vladi. Ugotovi se, 
da je propagandna pisarna od deželne vlade neodvisna, da jo deželna vlada le 
podpira in ima stik ž njo, daje pa slej ko prej institucija narodnega sveta. 

Pisarni za propagando v zasedenem ozemlju se dovoli znesek 10.000 K za 
tekoče stroške. (Izvršeno.) 
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Dr. Ferfolji se izroči pri povratku iz Belgrada v 74. seji dovoljena svota 
50.000 K v nežigosanih bankovcih. (Izvršeno.) 

Predsednik poroča, da se smejo po izjavi prestolonaslednika predložiti vse 
pritožbe generalski misiji, ki se nahaja sedaj v Ljubljani; to mu je sporočil dr. 
Korošec. 

Okrajni glavar dr. Vodopivec vpraša, kaj se zgodi z osobjem propagandne 
pisarne po razpustu. Predsednik mu odgovori da naj se oni, ki nameravajo 
vstopiti v državno službo, zglasijo pri posameznih oddelkih, ki jih bodo sprejeli 
in začasno dodelili propagandni pisarni. (Izp. vsempoverj. odn. odd. 2529) 

Dr. Ferfolja se zahvali za prejeta pojasnila deželne vlade. 
Zastopniki tržaških Slovencev zapuste posvetovalnico. 
Podpredsednik poroča o današnjem stanju razprav, ki jih vrše štiri med- 

zavezniški generali glede takozvanih "ljubljanskih dogodkov". Obravnava se o 
sledečih slučajih: 1.) dogodek v Zalogu ,kjer seje baje sežgala neka italijanska 
zastava in kjer so se inzultirali na vožnji po železnici italijanski begunci; 2.) iz- 
gon italijanskega častnika iz Ljubljane dne 20. svečana 1.1.; 3.) dogodek na Vrh- 
niki, kjer seje baje dne 15. svečana t. 1. ustavil nek italijanski častnik, dasi je 
imel potne listine v srbskem jeziku pri sebi. 

Predsedniku se vroči koncem seje povabilo generalske komisije, da izda na 
gotova vprašanja pismeno izjavo. 

Prihodnja seja v petek ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Vilfan Fran, pristaniški kapitan in diplomat. Rojen 1874 v Stražišču pri Kranju, 

umrl 1931 v Niči. Gimnazijo v Trstu, mornariško šolo na Reki 1888-1892. Bil je kadet 
na šolski jadrnici Saida, kot zastavnik je služil na linijskih ladjah, 1901 je postal 
poročnik, 1903 je izstopil iz mornarice, nameščen je bil pri evropski donavski komisiji 
kot pristaniški kapitan v Sulini, marca 1919 je bil imenovan za eksperta jugoslovanske 
delegacije na mirovnih pogajanjih v Parizu, jeseni 1919 je bil imenovan v medzavez- 
niško donavsko komisijo, kasnejšo Mednarodno donavsko komisijo s sedežem v Bu- 
dimpešti, nato v Bratislavi, 1925 je dobil položaj generalnega konzula, ki je 1927-1931 
imel sedež na Dunaju. Od 1925 do smrti je bil delegat v Komisiji za vodni režim Dona- 
ve. V zvezi s plovbo in rečno plovbo je sodeloval na številnih mednarodnih kongresih, 
konferencah in komisijah. 
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76' 
ZAPISNIK 
76. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 21. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 25 min. popoldne. 

Podpredsednik opisuje tako zvani Zaloški in Ljubljanski dogodek. Došla je 
brzojavka, s katero je Clemenceau" v kategoričnem tonu naznanil, daje medza- 
vezniški svet dobil ukaz preiskati te dogodke, ki so se vršili dne 12. februarja v 
Zalogu in od 12. do 20. februarja v Ljubljani. To brzojavko je prejela deželna 
vlada preko šefa interaliirane misije v Trstu, ki nas je pozneje obvestila o tem še 
s posebnim pismom. Kasneje, koje bila misija v Ljubljani, je dospela še službe- 
na objava preko francosko-ogrske armade. Najprej je prišel amerikanski general 
Treat naravnost iz Rima, šele par dni za njim francoski general Savy in angleški 
general Gordon. Vsi trije so čakali potem na 4. člana, italijanskega generala Se- 
greja, znanega nam od tedaj, ko seje meseca januarja ali meseca februarja pred- 
stavil in skušal navezati stike glede olajšanja trgovinskega prometa med Ljub- 
ljano in Trstom. Poleg tega je skoraj istočasno dospela v Ljubljano mednarodna 
misija pod poveljstvom francoskega polkovnika. Skraja se ni vedlo zakaj, ime- 
novala se je pa "Mission della controlle pour la Styrie et Carantie". Naloga te 
misije je bila, iz vojaškega stališča proučiti podaljšanje demarkacijske linije od 
Koralpe do štajerske linije. Pred 10 dnevi je brzojavi! Foch "sprejmem od ma- 
jorja Monteguta na Štajerskem določeno demarkacijsko črto in odrejujem, da se 
potrebno ukrene glede nadaljevanja te linije do linije Diaz". Za to misijo smo 
rekvirirali prostore in pripravili vse potrebno. Delo se ni pričelo, ker so čakali 
na amerikanskega člana misije. Delo bi se imelo pričeti včeraj. Včeraj zjutraj je 
pa došla brzojavka, da je ta misija radi medzavezniške misije postala nepotreb- 
na., vsled česar bo jutri odpotovala. Med tem časom je dospel italijanski general 
Segre. Kot najvišji v činu predseduje generalski misiji. Generalska misija je za- 
čela takoj razpravljati in seje najprej informirala o zaloškem dogodku. Postavila 
se je na stališče, da bo neposredno preiskovala zaloški dogodek, in sicer preko 
prič. Naši vladi in generalu Smiljaniču je sporočila s posebnim dopisom, da je 
ona tukaj, da preišče ta dva dogodka, zaloški in ljubljanski, da prosi za vse olaj- 
šave, preskrbo dokumentov in prič, in končno pristavlja, da naj se zglasita po en 
zastopnik deželne vlade in generala Smiljaniča, da sprejmeta pooblastili. Dne 
19. marca ob pol tretji uri sta se zglasila kot taka v deželnem dvorcu šef general- 
nega štaba podpolkovnik Nedić in podpredsednikov tajnik dr. Druškovič. Na- 
ročilo se jima je, da preskrbita imena prič vojakov in železniških funkcijanarjev, 
ki bi mogli o Zaloškem dogodku kaj izpovedati. To se je zgodilo, danes smo 
predložili imena in ob 3

á 3 se je začelo zasliševanje. Seveda bo vse izpadlo ne- 
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gativno. Danes se zaslišujejo uradniki in strojevodje, jutri pa pridejo na vrsto še 
ostale pViče iz Zaloga. 

Glede Ljubljanskega dogodka je poslala komisija deželni vladi in generalu 
Smiljaniču pismeno prošnjo, da naj pojasnimo: 
1.) zakaj je bila dne 20. februarja izgnana italijanska misija; 
2.) zakaj seje prepovedalo italijanskemu oficirju, da ne sme brzojaviti v šifrah; 
3.) zakaj je blizu Vrhnike ustavil neki jugoslovanski oficir italijanskega poroč- 

nika, češ, da nima potnih listov v redu. Italijanski poročnik seje izpustil šele 
po posredovanju njegovega tovariša amerikanskega poročnika Foxa, ki je 
potrdil, da ga pozna. Jugoslovanski oficir je izjavil, da amerikanski častniki 
ne potrebujejo legitimacij, pač pa italijanski. 

4.) Mariborski dogodek. Ondi se nahaja pod poveljstvom kapitana Carara dru- 
ga misija. Pojasni naj se, kakšne narave so odnošaji napram tej misiji. Pod- 
predsednik ima glede generalske misije razne informacije, katere pa niso za- 
nesljive, ker si nasprotujejo in se ne ve za pravo stališče, katero zavzemajo 
Angleži, Francozi in Amerikanci proti nam. Ko smo dobili od generalske mi- 
sije omenjeni poziv, smo včeraj zjutraj brzojavno vprašali osredno vlado ako 
dovoli, da podamo generalski misiji pojasnila v zaprošenem smislu. Danes 
opoldne je prišel telefonski odgovor od ministrskega predsednika, da bo dal 
ob 4. uri odgovor. 
Zaloški odgovor je enostaven, ker se gre tam za prazen nič. Manj enostaven 

je pa ljubljanski dogodek. Po točki 4. premirja imajo namreč Italijani pravico, 
da se prosto gibljejo po Avstrijskem in Ogrskem ozemlju, kjer se hočejo, in se 
lahko tudi poslužujejo vseh prometnih sredstev. Na to se sklicujejo Italijani. Na- 
pram temu je naše stališče jasno. Mi smo postavljeni od Jugoslavije, avstrijskih 
prometnih sredstev ni več, mi smo tukaj postavljeni, da skrbimo za red in mir in 
imamo tedaj tudi cenzurno pravico nad brzojavkami, tembolj nad šifriranimi. Za 
to pravico nas ni nihče vprašal, in zato smo bili upravičeni inhibirati šifrirano 
brzojavko, katero je bil oddal italijanski major. Tak je današnji položaj. 

Podpredsednik poroča, da so se vršile v smislu sklepa z dne 26. februarja 
1919 (glej zapisnik 66. seje) pogajanja med premogarji in Trboveljsko družbo 
pod intervencijo vlade, kateri sta prepustili obe stranki, da posluje kot razsodiš- 
če o onih vprašanjih, v katerih ni prišlo do sporazuma. O položaju delavstva in 
vspehih pogajanj poroča obširno rudarski glavar Stergar. Sporazumno med 
delavci in družbo so se rešile naslednje zahteve: 
1.) Družinske doklade po 1 K za delavca in po 50 v za vsakega družinskega čla- 

na ostanejo. Kot družinski člani se štejejo žene in otroci do 16. leta, če niso 
pri rudniku zaposleni. 

2.) Na dnevnem odkopu se postavi baraka. Delavci dobe tudi pri slabem vreme- 
nu, ko ne morejo delati, minimalno plačo, če pridejo pravočasno na delo in 
ne zapuste brez dovoljenja obratovodje ali paznika barake oziroma delovne- 
ga kraja, dokler traja njih delovna doba (Siht). Med dežjem so v barakah, pri 
ugodnejšem vremenu na delu. 
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3.) Stanovanja se bodo takoj popravila v kolikor je to mogoče. Razun tega se 
bodo gradile na dnevnem odkopu barake za stanovanja in drugje pa delavske 
hiše, ko bodo zidarji na razpolago. 

4.) Ako se delavca premesti od dela njegove kategorije k delu nižje kategorije, 
se mu plača vsled tega ne sme skrajšati. 

5.) 50%-ni povišek za nadurno in nedeljsko delo ostane. 
6.) Kakor hitro bodo material in zidarji na razpolago, se poveča delovsko kopa- 

lišče v Hrastniku in zgradi na novo v Kotredežu (Zagorje) in Kočevju. 
7.) Električna razsvetljava se vpelje v rudniška delavska stanovanja. 

Deželna vlada pa razsodi danes v naslednjih spornih točkah takole: 
1.) Obstoječe pogodnine (Geding) in stalne plače (Herrenschichten) se povišajo 

za 35%. 
2.) Pogodnine in stalne plače se določijo: za profesijoniste in kopače dnevno na 

18 K, za mlajše kopače in vozače na 15 K, za delavke na 12 K, za mladostne 
delavce pod 16. letom na 9 K. 
Če bi bil zaslužek manjši, se mora plačati označena minimalna plača. Da 

dobi minimalno plačo, mora delavec doseči najmanj 75% storitve (Leistung), 
katero je dosegla njegova kategorija v letu 1917. Te obveznosti ga oproste samo 
zadržki, ki bi ga ovirali pri njegovem delu, kot: pomanjkanje vozov, lesa, benci- 
na in sploh obratnega materijala, ovire v odvažanju (slabe proge, ovire v sav- 
skem rovu in na separaciji), vročina nad 26°C v jami, plini, ogenj, voda, dež, 
hudi prepih, ki bi delavcu bistveno otežkočil delo. 
3.) Vsem delavcem, ki ne dobe stanovanja v družbenih hišah, se plača stanarina 

in sicer: 
samcu 15 K, rodbinam do treh oseb 20 K, rodbinam do 5 oseb 25 K in rodbi- 
nam nad 5 oseb 30 K mesečno. 

4.) Rokodelcem se preskrbi orodje od družbe. Dokler rabijo svoje orodje, dobe 
za obrabo istega mesečno po 10 K. 
Glede delavskih zaupnikov omenja poverjenik za socijalno skrb, da se s tem 

vprašanjem že bavi in daje v tem smislu tudi že dal delavstvu pojasnila. 
Rudarskemu glavarju se naroči, da brzojavi v Trbovlje, da se je vsem zahte- 

vam delavstva ugodilo izvzemši enkratni nabavni prispevek, o katerem bo vlada 
sklepala v jutrajšnji seji. (Izp- pov. za soc. skrb in rudarskemu glavarstvu v 
Ljubljani. 2095) 

Podpredsednik poroča, daje razdeljevanje premoga v Velenju čisto neredno 
in da se oskrbništvo premogovnika ne briga za naročila vlade. Rudarskemu gla- 
varju se naroči, da ukaže oskrbništvu, da se v bodoče ravna točno po naročilih 
vlade in da nerednosti opraviči. (Izp. predsedstvu in poverj. Rudarskemu gla- 
varstvu v Ljubljani.) 

Ravnatelj inž. Klinar poroča, po naročilu rudarskega nadsvetnika Pirnata o 
vspehih pogajanj s premogarji v Prevaljah. Ondi je vlado zastopal rudarski nad- 
komisar Rudolf Močnik iz Celja, kije sporočil, da se vsem zahtevam delavstva 
lahko vstreže, ako se cena premoga zviša na 12 K 50 v, ali pa ako dovoli dežel- 
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na vlada podporo za rudnik. Dovoli se zvišanje cene premoga na 12 K 50 v. O 
sklepu obvesti ravnatelj Klinar oskrbništvo premogovnika in poverjeništvo za 
finance. (Izp. pov. za javna dela. 2604) 

Ravnatelj inž. Klinar obširno poroča o razmerah pri tovarnah na Jesenicah in 
Dobravi. V smislu njegovih predlogov se sklene: 
1.) Glede dobave potrebnega premoga se stori vse, kar je mogoče, da se odkaže 
in dopošlje Industrijski družbi na dan 25 vagonov trboveljskega premoga. 
2.) Glede dobave Ostravskega premoga se posreduje potom jugoslovanskega 
poslanika v Pragi. Izvrši poverjeništvo za javna dela. 
3.)V aprovizačne namene tovarniškega delavstva se dovoli do preklica od 1. 
aprila 1.1. dalje iz državnih sredstev mesečna podpora 150.000 K, ki se nakazuje 
okrajnemu glavarstvu v Radovljici, dajo porabi v te svrhe v smislu dogovorov 
med delavstvom in podjetjem z dne 14 t. m. Za dovoljeno mesečno podporo 
150.000 K se izposluje odobritev finančnega ministrstva v Beogradu. Izvrši od- 
delek za prehrano. Za redno dobavo premoga za obe tovarni pozove referent za 
premog Heine brzojavno premogovno družbo v Zagorju, da pošilja redno pred- 
pisane množine premoga tovarnama. (Izp. pov. za javna dela in oddelku za pre- 
hrano ter referentu za premog. 2600) 

Ravnatelj Klinar poroča o stavbiščih za gradbo stanovanjskih hiš v Ljubljani, 
za katere je dovolila deželna vlada v seji dne 19. februarja kredit 10 milijonov 
(glej zapisnik 63. seje). Deželni vladi stoje na razpolago stavbišča: 1.) ob dunaj- 
ski cesti nasproti topničarske vojašnice; 2.) v Rožni dolini tik nemškega drsališ- 
ča; 3.) pet stavbnih parcel mestne občine ljubljanske na svetu bivšega vojaškega 
oskrbovališča v Beethovnovi in Gledališki ulici ter nekdanje dirkališče ob južni 
železnici; 4.) stavbišče nekdanjega knježjega dvorca. 

Glede stavbišča pod točko 4. opomni podpredsednik, da spada ta svet k fi- 
dejkomisu kneza Auersperga, s katerim ima deželna vlada sama razpolagati. 
Glede ostalih stavbišč se pa sklene naslednje: 
1.) Poverjeništvo za finance se povabi, da se čimpreje izjavi, bi li ne kazalo po- 
nuditi posestnikom stavbišč za stanovanjska poslopja cene na podlagi vrednosti 
stavbišč leta 1914. pred vojsko z letnim 5%nim naravnim vrednostnim prirast- 
kom do danes, z nadaljnjim pogojem, da bi se na ta način dognane odkupnine 
izplačale pozneje, najkasneje v 10. letih, do tedaj obrestovale po 4%, potem pa 
kapital vrnil v valuti, ki odgovarja vrednosti 1 krone pred vojsko. 

To načelo se sprejme v razpis, ako predlogu pritrdi poverjeništvo za finance. 
2.) Poverjeništvo za javna dela naj poizve pri mestni občini, po kateri ceni, bi 
prodala deželni vladi z dopisom z dne 13. marca 1.1. označena stavbišča. 
3.) O došlih ponudbah Bahovca in Davseka se sklepa pozneje. 

Ravnatelj inž. Klinar predloži deželni vladi načrt, ki ga je dal ¡zdelati bivši 
deželni odbor leta 1911 za zgradbo uradnega poslopja na stavbišču pod točko 4. 
Sklene se, da povabi gradbeno ravnateljstvo potom okrožnice vse državne ura- 
de, da naznanijo, koliko uradnih prostorov potrebujejo posamezni uradi. Ravna- 
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telj Klinar se povabi, da glede tega pride z konkretnimi predlogi. (Izp. pov. za 
javna dela. 2603) 

Na predlog ravnatelja inž. Klinar-ja se od mestne občine ljubljanske predla- 
gani regulačni načrt za severno od južne železnice ležeči del mesta ne odobri, 
ker se načrt ne ozira na absolutno potrebo, da se južni kolodvor, ki bi sicer tvoril 
za večne čase nepremostljivo oviro za naravni razvoj Ljubljane proti severu ter 
za medsebojni promet med severnim in južnim delom mesta, preloži. Skliče se 
čimpreje enketa, ki bo stvar proučevala, ter določila, smernice za principijelno 
rešitev preložitve južnega kolodvora. V enketi naj bodo zastopani: a.) deželna 
valda za Slovenijo kot sklicateljica; b.) mestna občina ljubljanska; c.) Južna že- 
leznica; d.) Državna železnica in e.) trgovska zbornica. Upravi južne železnice 
se naroči, da na podlagi temeljnih sklepov gorenje enkete brez odloga takoj 
prične proučevati vprašanja opustitve južnega kolodvora in gradnje novega cen- 
tralnega kolodvora na ljubljanskem polju v podrobnem, ter da čimpreje, najka- 
sneje pa v teku 3A leta izdela v sporazumu z državno železniško upravo za to po- 
trebne generelne načrte. (Izp. pov. za javna dela. 2602) 

V posvetovalnico pride zastopnik tvrdke J. C. Mayer in prosi, da bi se pro- 
stih prostorov te tvrdke v "kresiji" ne rekviriralo za nastanitev delavske in po- 
kojninske zavarovalnice, kakor je to sklenila deželna vlada v seji dne 7. marca 
(glej zapisnik 70. seje). Po daljšem razgovoru se sklene, da se nastanita zavaro- 
valnici provizorično v teh prostorih, da se pa skuša premestiti vojaško bolnico iz 
Marijanišča drugam, nakar se preselita zavarovalnici v te prostore. (Izp. pov. za 
soc. skrb. 2605) 

Prihodnja seja v soboto dne 22. marca ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 10' zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 9 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Clemenceau Georges Benjamin, francoski državnik. Rojen 1841 v Mouilleronu en 

Pareds, umrl 1929 v Parizu. Po poklicu je bil zdravnik. 1871 je bil izvoljen za narodne- 
ga poslanca inje bil na čelu levih radikalov, 1902 je bil izvoljen v senat, 1906 je postal 
minister za notranje zadeve, nato predsednik vlade, 1917 je bil ponovno predsednik vla- 
de in minister za vojno, po koncu vojne je delal na organiziranju mirovne konference, 
1920 seje umaknil iz politike. Bilje član francoske akademije in velik nasprotnik Nem- 
čije ter si je prizadeval, da Francija dobi meje na Renu. 

3 Nedić Milan, general. Rojen 1877 v Grocki, umrl 1946 v Beogradu. Po končani 1. 
svetovni vojni je napredoval iz polkovnika v generala in načelnika generalštaba. Bil je 
minister za vojsko in mornarico, podpiral je Ljotičev Zbor. Po kapitulaciji jugoslovan- 
ske vojske 1941 je bil od avgusta 1941 predsednik kvislinške vlade v Srbiji, formiral je 
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srbsko državno stražo in srbski prostovoljski korpus in se boril proti NOB. Proglašenje 
bil za vojnega zločinca, bil zaprt inje v času preiskave naredil samomor. 

77' 
ZAPISNIK 
77. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 22. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenikov Kristana in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne. 

Nadaljuje se razprava o še ne rešenih spornih vprašanjih med delavstvom in 
Trboveljsko premogovno družbo. Sklene se: 1.) Da se izplača najkasneje do dne 
15. aprila t. 1. nastopni enkratni nabavni prispevek: delavcem in delavkam po 
250 K, ženam po 250 K, otrokom po 100 K. 2.) Povišane plače in odškodnine 
za obrabo orodja je izplačati za dobo od dne 9. marca 1.1. naprej. 3.) Da dobi de- 
lavec pravico do minimalne plače, mora doseči najmanj 75 % storitve (Lei- 
stung) njegove kategorije v letu 1917. (Izpisek pov. za soc. skrb in rudarskemu 
glavarstvu v Ljubljani. 2096) 

Prizadeti stranki se obvestita brzojavnim potom od rudarskega glavarstva. 
Na predlog podpredsednika se uradu za stvarno demobilizacijo naroči, da 

prepusti kakih 25 barak za delavska stanovanja Trboveljski družbi, ki jih bo pla- 
čala po ceni, ki se sedaj doseže poprek na dražbah. (Izvršeno. 2138) 

Podpredsednik poroča, daje minister dr. Kramar obvestil deželno vlado, da 
je v najkrajšem času pričakovati, da poseti Ljubljano prestolonaslednik. Predla- 
ga, da bi se sklicala seja, v kateri bi se izvolil slavnostni odsek. K seji naj se po- 
vabijo: mestna občina ljubljanska, škofijstvo, Glasbena Matica, poverjeništva za 
uk in bogočastje, za finance, za notranje zadeve, vojaštvo (godba iz Maribora), 
uredništva, ženstvo (g. dr. Tavčerjeva, gdč. Krekova), gledališče, trgovska in 
obrtniška zbornica, državni urad za pospeševanje obrti, akademski slikar Jako- 
pič, magistratni uradnik Šaplja. Seja se vrši v torek, dne 25. marca ob 10. uri do- 
poldne v knjižnici deželnovladne palače na Bleiweisovi cesti. (Izvršeno.) 

Ravnatelju Klinarju se naroči, da predloži posebne podatke glede rudarskega 
glavarja Stergarja. (Izvršeno. 2137) 

Mestni občini ljubljanski se dovoli, da najame posojilo 2 milijonov K v apro- 
vizačne namene. (Izp. pov. za notr. zad. 2615) 

Črevljarjema Valentinu Brezarju in Mihi Petemelu, ki sta se morala po preo- 
bratu izseliti iz Dunaja, se dovoli po 500 K podpore za poravnavo selitvenih 

66 



stroškov z Dunaja v Ljubljano. Izplača poverjeništvo za socijalno skrb iz 
ubožnega zaklada. (Izp. pov. za soc. skrb. 2614) 

Sitarska in žimarska zadruga v Stražišču pri Kranju prosi za cenena živila ali 
podporo. Prošnjo utemeljuje s tem, da stoji sedaj prodaja vseh sitarskih izdelkov 
in da so njeni viri za podpiranje delavstva, za katero je izdalo že nad 100.000 K, 
popolnoma izčrpani. Poverjeniku za socijalno skrb se naroči, da stavi v zadevi 
dogovorno z vodjem oddelka za prehrano konkretne predloge. (Izp. pov. za soc. 
skrb. 2613) 

Občinski gospodarski svet v Krškem prosi deželno vlado, da mu nakloni 
podporo do 2.000 K za nakup zabele za najrevnejše sloje. Se odstopi oddelku za 
prehrano. (Izp. odd. za prehrano. Izp. pov. za soc. skrb. 2612) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da si naredbe o prispevku za preživlja- 
nje v mnogih bistvenih točkah nasprotujejo. Naroči se mu, da izroči načrt toza- 
devne naredbe vladnemu tajniku Steski v pregled in da stavi na to konkretne 
predloge. (Izp. pov. za soc. skrb. 2611) 

Z ozirom na predlog poverjenika za socijalno skrb, ki ga je stavil v seji dne 
28. februarja t. 1. (glej zapisnik 67. seje) se sklene, da pripade odslej poverjeniš- 
tvu za notranje zadeve področje komisij, ki so postavljene v smislu § 7 zakona z 
dne 24. maja 1885, drž. zak. štev. 90, in naredbe z dne 26. junija 1885, drž. zak. 
štev. 106, in kojih delokrog se je omejil z naredbo poverjeništva za socijalno 
skrb z dne 26. novembra 1918, štev. 152. Tozadevna naredba se razglasi po 
odobritvi ministrstva za notranje zadeve. (Izp. pov. za soc. skrb. Izp. pov. za 
notr. zadeve. 2610 in 2138) 

Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da izda deželna vlada na podstavi § 94 
obrtnega reda odredbo, da se mladostne osebe pred dovršenim štirinajstim letom 
ne smejo vporabljati pri razpečevanju tiskovnih proizvodov na javnih prostorih 
(izvajanje proste kolportaže), ker je to delo zdravju škodljivo in brani izpolnje- 
vanje zakonite šolske obveznosti. Obrtniki, ki bi zanemarjali določila te odred- 
be, naj se kaznujejo po §§ 133 in 133 a obrtnega reda. Predlog se sprejme in tr- 
govinsko ministrstvo naprosi, da pooblasti predsedstvo deželne vlade, da izda 
deželna vlada tako naredbo. (Izvršeno. 2130) 

Poverjeništvu za socijalno skrb se dovoli kredit do 50.000 K v svrho nabave 
obleke in perila, ki se bo v najbolj potrebnih slučajih brezplačno dajala zlasti re- 
patriirancem iz oblačilnice. Za kredit je naprositi naknadnega odobrenja pri fi- 
nančnem ministrstvu. (Izp. pov. za soc. skrb. Izp. pov. za finance. 2609 in 
2129)(Izvršeno glede nakn. odobrenja) 

Predsednik poroča, da so zaprosili zastopniki Zveze jugoslovanskih železni- 
čarjev, da bi dobivali živež tudi v naprej po cenah, kakor v mesecu januarju. 
Obljubil jim je, da jim bo plačati za enkrat le prejšnje cene in da diferenco po- 
krije država. Oddelek za prehrano se pooblasti, da to diferenco pokrije na račun 
3 milijonov, ki so ustavljeni v proračun kot prispevek za ubožno akcijo, ter to 
naznani finančnemu ministrstvu. Ob enem naj zaprosi za pooblastilo, da se tudi 
prihodnje mesečne diference tako pokrijejo. (Izp. odd. za prehrano. 2608) 

67 



Predlog podpredsednika, da se pri gozdarskem oddelku ustanovi oddelek, ki 
bi vodil tehnično gospodarstvo in imel nadzorstvo pri vseh posestvih, ki pridejo 
v poštev za razlastitev po sedanjih predhodnih odredbah za pripravo agrarne re- 
forme z dne 25. februarja 1919, in onih posestev, ki so se dala pod nadzorstvo 
po naredbi z dne 28. decembra 1918, štev. 232, se izroči gozdarskemu nadsvet- 
niku Rustiji v izjavo z naročilom, da stavi primerne predloge. Razpisati bo tudi 
službo jurista in strokovnjaka. Računsko osobje bi bilo eventualno lahko 
skupno. (Izp. g. gozd- nadsvetn. Rustiji. 2607) 

Predsednik povabi podpredsednika, da se obrne na centralno vlado z vpraša- 
njem, kake naloge ima deželna vlada trenutno vršiti po predhodnjih odredbah za 
pripravo agrarne reforme z dne 25. februarja 1919, dalje kako je v § 5, odstavek 
1, tolmačiti besedo "razmerno". (Izp. g. podpreds. 2606) 

Za blago, ki ga je vojaška intendanca v smislu sklepa deželne vlade z dne 20. 
januarja 1919 (glej zapisnik 49. seje) rekviriralo se sklene, da se Zadružni cen- 
trali izplača znesek, ki odgovarja prečnici iz vseh štirih cenilnih kolon (zastop- 
nika vlade, trgovske zbornice, vojaštva in Zadružne zveze), glede drugih tvrdk 
pa cena, ki jo je določil zastopnik trgovske zbornice. (Izvršeno. 2127) 

Slugam komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, ki so vr- 
šili pri sejah deželne vlade nočno službo, se izplačajo nagrade po 100 K. (Izp. 
predsedstv. pisarni) 

Prihodnja seja v pondeljek dne 24. marca 1919. 
Konec seje ob 7. uri 30' zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 

78' 
ZAPISNIK 
78. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 24. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 35' popoldne. 
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Trgovca Kunstelj in Zalar sta zaprosila deželno vlado, da naj jima prizna ve- 
ljavnost kupne pogodbe, katero sta sklenila s posestnikom zdravilišča Topolšči- 
ca pri Šoštanju. Iz prošnje je razvidno, daje kupna pogodba perfektna, da manj- 
ka le še vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo. Z ozirom na sklep de- 
želne vlade v 72. seji se sklene, da se z rešitvijo te vloge toliko časa počaka do- 
kler oddelek za zdravstvo in poverjeništvo za socijalno skrb ne poročata ali 
sploh kaže, da se deželna vlada za to še dalje zanima ali ne. (Izpisek pov. za soc. 
skrb in oddelku za zdravstvo. 1809) 

Nadzorniku zdravilišča inž. Gostiši2 v Velenju se naroči, da pazi na inventar. 
(Slednje izvršil. )(Zelo nujno. 1984) 

Vname se obširna debata o načrtu naredbe glede vojnega davka (davek na 
vojne dobičke), katero je predložilo deželni vladi poverjeništvo ministrstva fi- 
nanc za Slovenijo in Istro, dajo izda v sporazumu ž njim. Preosnova naredbe se 
je že omenjala v 75. seji deželne vlade. Sklene se, da se načrt sprejme in predlo- 
ži osrednji vladi z opozorilom, kaj je Nemška Avstrija ukrenila glede vojnega 
davka in da stoji deželna vlada na istem stališču, kakor Nemška Avstrija. Odkla- 
nja zajedno odgovornost za škodo, ki bi jo država trpela vsled odtegovanja dav- 
ka po vojnih dobičkarjih vsled nezadostnih prekavcij. (Izpisek g. podpreds. 
1482) 

Sklene se razpisati mesto vodje oddelka za statistiko pri deželni vladi. (Izvr- 
šeno. 1983) 

Oddelku za trgovino in obrt se prideli pogodbeni konceptni uradnik pri po- 
verjeništvu za železnice dr. Vladimir Borštnik3. (Izvršeno. 1986) 

Nadsvetniku Pirnatu se da na razpolago kot službeni avtomobil oni, katerega 
ima sedaj Narodni svet. (Izvršeno. 1982) 

Vodji za trgovino in obrt se dovoli, da izplača oficijantkama Minki Potokar- 
jevi4 in Albini Zoreč enkratno nagrado po 120 K. (Izvršeno. 1981) 

Profesor dr. Rihard Zupančič v Ljubljani daje svojo obširno knjižnico mate- 
matične stroke matematičnemu seminarju bodoče tehnične in filozofske fakulte- 
te vseučilišča v Ljubljani od dne 1. maja 1919 do 30. aprila 1922 na razpolago 
proti temu, da se mu nakažejo troški za preselitev te knjižnice iz Dunaja v Ljub- 
ljano v znesku 1.500 K. Se dovoli in izplača in vseučiliškega zaklada. (Izp. pov. 
za uk in bog. 2088) 

Slovenske vsporednice gimnazije v Celju so bile nastanjene v hiši št. 21 Šol- 
ska ulica, ki je last dr. Vekoslava in Ane Kukovec. Vsporednice so se preselile 
že meseca januarja v poslopje nemške gimnazije. Lastnikoma se je dovolilo, da 
spravita najete prostore v prejšnji stan in da zahtevata povračilo stroškov v smi- 
slu najemne pogodbe. Readapcijski in odškodninski zahtevki znašajo 9.250 K 
48 v. Povračilo teh troškov se dovoli in poverjeništvo za finance naprosi, da 
lastnikoma nakaže ta znesek kot enkratni izdatek. (Izp. pov. za uk in bog. 2089) 

Bolnišničnim upraviteljem v IX. činovnem razredu se imenuje in začasno 
prideli deželnemu knjigovodstvu v Ljubljani bivši upravitelj obče javne bolni- 
šnice v Rottenmannu Josip Stegnar. (Izp. odd. za zdravstvo. 2090) 
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Upraviteljem obče javne bolnišnice v Celju v X. činovnem razredu se ime- 
nuje sedanji začasni upravitelj na tej bolnici Ivan Prekoršek. Prosilcu za upravi- 
teljsku mesto Francetu Golobu, kanclistu bolnišnice v Mariboru se odgovori, da 
se bo pri prihodnjem razpisu sličnega mesta upoštevala njegova prošnja. Isto ve- 
lja glede prosilca Josipa Lovca, uradnika državnih oskrbovalnih zavodov v Za- 
grebu. Bolnišničnemu upravitelju Josipu Stegnarju se naroči, da tekom enega 
meseca pregleda vse bolnice v spremstvu knjigovodstvenoga uradnika, ker je re- 
vizija nujno potrebna. 

Predsednik predloži poročilo o gospodarskem poslovanju, o potrebi nabave 
konj in poljedelskega orodja upraviteljstva bolnice v Mariboru. Odobri se najem 
travnikov in polja v skupnem obsegu 17 oralov. Upravitelj stvo se pooblašča v 
nakup konj, ki naj se uporabljajo v gospodarstvu, ne pa za osebne vožnje. Dovo- 
li se tudi nakup gospodarskega orodja. Upravitelju Raimundu Zwirnu se dovoli 
izredna nagrada v znesku 1.000 K, ki se izplača iz blagajne zavoda. (Že rešeno. 
1059)(zdr. ex. 19) 

Posestnikoma Karolu Lorenčak in Martinu Šket iz Lemberka se zniža globa 
po 200 K, v katero sta se obsodila zaradi prestopka nedopustnega prometa z ži- 
vino, milostnim potom vsakemu na 20 K. (Oddal 28/3 1919) (Rešeno s štev. 
873/874 dež. vi. ex. 19) 

Upravni komisiji se naroči, da prouči vprašanje kdo je pristojen za pomiloš- 
čenja političnih kazni, ali celokupna vlada ali vsak poverjenik za svoj resort. (Iz- 
vršeno. 1980) 

Akademičnemu slikarju Maksimu Gaspari se dovoli v študijske svrhe podpo- 
ra 5.000 K. (Izp. pov. za uk in b. 2091) 

Sprejme se načrt naredbe glede podpore nezaposlencem, s katero se spremi- 
njajo nekatere določbe naredbe z dne 23. decembra 1918, štev. 218. (Oddal za 
Ur. list. 1978) 

Pogodbeno se sprejme kot tehnični voditelj oblačilnice Josip Sekula, poslo- 
vodja tvrdke Franc Urbane proti mesečni plači 1.000 K. (Izp. pov. za soc. skrb. 
2092) 

Za podporo bolnih slovstvenikov, ki so nameščeni v javnih službah, se dovo- 
li kredit 30.000 K, s katerim razpolaga poverjenik za uk in bogočastje. (Izp. pov. 
za finance in pov. za uk in bogoč. 2093) 

Iz tega kredita se dovoli pisatelju Antonu Debeljak5, suplentu realne gimna- 
zije v Ljubljani podpora 6.000 K; izplača se mu naenkrat 3.000 K, potem pa 
mesečno po 1.000 K. (Izp. pov. za uk in bog. 1613) 

Književniku dr. Ivanu Lahu v 74. seji dovoljeno enkratno podporo 3.000 K 
je izplačati iz kredita za podporo bolnih slovstvenikov. (Izp. pov. za uk in bog. 
in predsedstv. pisarni. 2094) 

Pisatelju Ivanu Albreht se dovoli podpora 6.000 K; izplačati je naenkrat 
3.000 K, potem pa mesečno po 1.000 K iz kredita za bolne in potrebne sloven- 
ske književnike, s katerimi razpolaga predsedstvo deželne vlade. (Izp. preds. pi- 
sarni. 1379) 
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Nameste se: a.) na I. državni gimnaziji v Ljubljani: kot učitelja za klasično 
filologijo kot glavni in slovenščino kot stranski predmet Anton Lovše6, profesor 
na državni gimnaziji v Novem mestu in Anton Detela , profesor na državni gim- 
naziji v Kranju; kot učitelj za zgodovino kot glavni predmet dr. Matej Potočnik, 
profesor na državni gimnaziji v Kranju; kot učitelj za slovenščino kot glavni in 
klasično filologijo kot postranski predmet Ivan Mazovec8, nadomestni učitelj na 
državni realni gimnaziji v Ljubljani; kot učitelj za nemščino kot glavni predmet 
ter latinščino in grščino kot postranski predmet dr. Jakob Kelemina9, profesor 
na državni gimnaziji v Novem mestu, b.) na državni realki v Ljubljani: kot 
učitelj za zemljepis in zgodovino dr. Karel Lončar, profesor na državni realki v 
Idriji, prideljen državni realni gimnaziji v Ljubljani; kot učitelja za prirodopis 
kot glavni in matematiko in fiziko kot postranski predmet profesor Franc Dol- 
žan10, prideljen I. državni gimnaziji v Ljubljani; kot učitelj za slovenščino in 
druge moderne jezike (francoščina, nemščina, italijanščina) dr. Janko Grego- 
rin , profesor na državni realki v Gorici, prideljen državni realki v Ljubljani; 
kot učitelj za matematiko in fiziko dr. Franc Čadež'2, profesor na realki v Idriji, 
prideljen tukajšnji realki, c.) na državni realni gimnaziji v Ljubljani: kot uči- 
telj za slovenščino kot glavni in klasično filologijo kot postranski predmet Mar- 
tin Majcen, profesor na državni gimnaziji v Novem mestu; kot učitelja prirodo- 
pisa kot glavnega ter matematike in fizike kot postranskega predmeta Bogumil 
Remec, profesor na državni gimnaziji v Novem mestu in dr. Gvidon Sajovic13, 
profesor na državni realni gimnaziji v Ljubljani, d.) na državni gimnaziji v 
Novem mestu: kot učitelj za klasično filologijo kot glavni in slovenščino kot 
stranski predmet Peter Prosen14, profesor na državni gimnaziji v Kranju. 

Glede profesorskih namestitev v VIII. činovnem razredu se stavijo primerni 
predlogi v smislu gorenjih sklepov na učno ministrstvo, (¡zp. pov. za uk in bog. 
2098) 

V državno službo se prevzame profesor na trgovski akademiji v Plznu Ru- 
dolf Andrejčič v provizorični lastnosti v IX. činovnem razredu; dodeli se tukajš- 
nji slovenski trgovski šoli, dokler se ne otvori trgovska akademija, (¡zp. pov. za 
uk in bog. 2099) 

Na moškem učiteljišču v Ljubljani se namesti kot vadniški učitelj Franc Fa- 
binc15, namestni učitelj na slovenski trgovski šoli v Ljubljani, (¡zp. pov. za uk in 
bog.) 

Podpredsednik stavi resolucijo, da naj se nameščanja učnih moči v boljših 
krajih odlože dokler se ne določijo državne meje. Na šolah v zasedenem ozem- 
lju se namreč nahaja veliko število sposobnih starejših učnih moči, katerim bi se 
godila krivica v slučaju, da ne dobimo zasedenega ozemlja in bi bila vsa boljša 
niesta že definitivno zasedena. To velja zlasti za Ljubljano in Maribor. Le-to na- 
čelo naj pa velja sploh za vse resorje. (Vsem poverj. in oddelko. 2100) 

Za sodnike za okrožje višjega deželnega sodišča v Ljubljani se imenujejo za- 
časno: avskultanti dr. Fran Spiller-Muys16, Anton Potočnik", dr. Fran Suhadol- 
nik18, dr. Josip Bavdek19, dr. Rudolf Sajovic20, Ferdinand Merala21, dr. Milivoj 
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Jenko22, dr. Jakob Prešeren23, Friderik Schmidinger, dr. Josip Štular24 in Viktor 
Kobe. Njihov vrstni red se določi pozneje. (Izp. pov. za pravos. 2101) 

V službo pri poverjeništvu za notranje zadeve se sprejme računski revident 
Štefan Rojnik25 v Gradcu. (Izp. pov. za notr. zad. 2102) 

Absolvent trgovskega abiturijentskega tečaja Ivana Marinko26 se imenuje za 
računskega praktikanta pri knjigovodstvu oddelka za notranje zadeve. (Izp. pov. 
za notr. zad. 2103) 

V službo deželne vlade se prevzame pristav pri ravnateljstvu pomožnih ura- 
dov bivšega namestništva v Gradcu Franc Vidic27 in prideli državnemu poli- 
cijskemu komisarijatu v Mariboru. (Izp. pov. za notr. zad. 2104) 

Ministrstvu za notranje zadeve se predlagajo v imenovanje: za svetnika de- 
želne vlade okrajna glavarja Franc Schitnik in Franc Lašič28; za okrajne glavarje 
okr. nadkomisar Hugo Hofbauer pi. Hohenwall29, tajnika deželne vlade Leon vi- 
tez Grasselli in Anton Mencinger30, okr. nadkomisar dr. Janez Lininger in tajni- 
ka deželne vlade Rajko Svetek in Franc Podboj31; za deželno vladne tajnike okr. 
komisarji Ludovik Pinkawa32, dr. Franc Ogrin33, Oton Kette34, Ludvik Klob- 
čič33, Davorin Weingerl6, dr. Vilko Pfeifer in dr. Franc Logar. Imenujeta se za 
okrajna komisarja deželno vladna koncipista dr. Adolf Golia 7 in dr. Karol Te- 
kavčič38. 

Poverjenik za notranje zadeve se pooblasti, da sme imenovati konceptne 
praktikante, ki imajo že eno leto vse tri juridične državne izpite, ne glede na 
dobo državne službe za provizorične koncipiste pod pogojem, da polože tekom 
enega leta praktični politični izpit. (Izp. pov. za notr. zad. 2105) 

Okrajni glavar dr. Friderik Lukan v Celju se vpokliče v službovanje pri po- 
verjeništvu za notranje zadeve. (Izp. pov. za notr. zad. 2106) 

Okrajnemu glavarju dr. Rudolfu pi. Andrejki se poveri vodstvo okrajnega 
glavarstva v Celju. (Izp. pov. za notr. zad. 2110) 

Okrajnemu nadkomisarju dr. Janezu Liningerju se poveri vodstvo okrajnega 
glavarstva v Kamniku. Poverjeniku za notranje zadeve se naroči, da premesti 
okrajnega komisarja Otona Kette-ja iz Kamnika. (Izp. pov. za notr. zad. 2111) 

Vdovi po provizoričnem nadzorniku javne straže Jeri Suhadolnik v Ljublja- 
ni, se dovoli, ker ima le mesečno pokojnino 41 K, je sicer brez sredstev in že 70 
let stara, enkratno podporo 500 K, katero izplača poverjeništvo za socijalno skrb 
iz vbožnega zaklada. (Izp. pov. zá soc. skrb. 2112) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da namerava obratno nadzorništvo v 
Ljubljani odsloviti večje število železničarjev v Mariboru. Vpraša, kaj hoče sto- 
riti vlada, da namero prepreči. Podpredsednik izjavi, da mu o tem sicer ni nič 
znanega, da gre pa gotovo za nemške hujskače. Stoji na stališču, da se pri seda- 
njih razmerah teh v Mariboru ne more trpeti, ne imel bi pa ničesar proti temu, 
ako bi se premestili n. pr. v Ljubljano, kjer v političnem oziru ne morejo napra- 
viti nikake škode. V tem smislu se obvesti železniško upravo. (Izvršeno. 1985) 

Poverjenik za socijalno skrb se na daljno interpelacijo, zakaj se ne pripušča 
uvoza inozemskih zlasti nemško-avstrijskih časopisov v Slovenijo, opozori na 
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naredbo poverjeništva za notranje zadeve z dne 8. marca 1919 štev. 395, po ka- 
teri je ministrstvo notranjih del prepovedalo uvoz časopisov iz sovražnih dežela, 
dokler traja ž njimi vojno stanje. Za sovražno deželo je smatrati tudi Nemško 
Avstrijo. 

Prihodnja seja v sredo dne 26. marca ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 32' zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Gostiša Viktor ing., univerzitetni profesor. Rojen 1883 v Idriji, umrl 1952 v Ljub- 

ljani. Rudarstvo je študiral v Pfibramu in Leobnu, diplomiral 1907. Služboval je od 
1907 dalje kot rudarski praktikant v Varešu, Ljubiji, Kaknju. 1914 je postal rudarski ko- 
misar in nato direktor rudnika v Ljubiji, 1919-1920 je bil v Velenju, 1920 je odšel v 
Beograd na ministrtstvo za gozdarstvo in rudarstvo, postal je rudarski inšpektor pri rud- 
niku v Kreki in nato rudarski inšpektor pri centralni direkciji državnih rudarskih podjetij 
v Sarajevu, 1925 je bil imenovan za izrednega, 1927 pa za rednega profesorja na rudar- 
skem oddelku Tehnične fakultete v Ljubljani, kjer je služboval do leta 1952. Predaval je 
tudi na raznih evropskih rudarskih fakultetah. Objavil je več znanstvenih razprav in 
strokovnih člankov s področja rudarstva, bil je prvi predsednik društva rudarskih in me- 
talurških inženirjev Jugoslavije. 

3 Borštnik Vladimir dr., pravnik. Rojen 1886 v Hinjah pri Žužemberku. Služboval je 
pri ruskem konzulatu v Trstu, 1912 seje vrnil v Ljubljano in je bil odvetniški konci- 
pient, po prevratu 1918 je služboval pri poverjeništvu za promet, nato pri oddelku za tr- 
govino in obrt, 1921 je postal podtajnik ministrstva za trgovino in obrt, nato je podal os- 
tavko na državno službo inje postal samostojen odvetnik v Krškem. 

Potokar Minka, oficijantinja. Rojena 1892 v Ljubljani. Končala je meščansko šolo 
in trgovski tečaj. Službovala je pri deželnem odboru za Kranjsko, nato pri komisiji za 
začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, od 1919 dalje pri Deželni vladi za Slove- 
nijo, kjer je postala pisarniška oficijantinja v oddelku za trgovino in obrt. 1931 je bila 
premeščena k sreskemu načelstvu v Ljubljani, 1935 pa nazaj k banski upravi. 1938 je 
bila premeščena k upravi policije v Ljubljani, upokojena je bila 1944. 

5 Debeljak Anton dr., profesor in pisatelj. Rojen 1887 v Žegovi vasi pri Loškem Po- 
toku, umrl 1952 v Lovranu. Gimnazijo v Novem mestu, romanistiko na Dunaju in na 
Sorboni v Parizu 1912. Služboval je v Gorici, Idriji, na II. državni realni gimnaziji v 
Ljubljani in na realki v Ljubljani. 1923 je promoviral na ljubljanski univerzi. Pisal je pe- 
smi, literarne eseje, ocene, politične članke, objavljal jih je v Ljubljanskem zvonu, Slo- 
vanu, Slovenski ženi, Njivi, Slovenskem narodu, Jutru, Jugoslaviji, Jutranjih novostih, 
Narodnem dnevniku, Domačem prijatelju, Zvončku, Mladini in Hrvatski smotri. Preva- 
jal je dela iz francoščine. 

Lovše Anton, profesor. Rojen 1880 v Mali Kostrevnici pri Litiji. Gimnazijo v 
Ljubljani 1901, klasično filologijo na Dunaju 1906. Od 1906 dalje je služboval na gim- 
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naziji v Ljubljani, 1911-1914 v Novem mestu, 1914-1918 je bil mobiliziran, od 1919 dalje 
pa na gimnaziji v Ljubljani, kjer je bil januarja 1945 upokojen, oktobra 1945 reaktiviran in 
je poučeval na klasični gimnaziji v Ljubljani. 31.7. 1946 je bil dokončno upokojen. 

Détela Anton, profesor. Rojen 1883 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, kla- 
sično filologijo v Gradcu. Služboval je v Kranju od 1900 dalje kot suplent in kot profe- 
sor, 1919 je bil dodeljen na I. državno gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil 1930 upokojen. 

8 Mazovec Ivan, profesor. Rojen 1888 na Perovem pri Kamniku, umrl 1930 v Ljub- 
ljani. Gimnazijo v Kranju, slavistiko na Dunaju. Poučeval je na I. in II. državni gimnazi- 
ji v Ljubljani, 1925 je bil premeščen na klasično gimnazijo v Maribor, nato pa na realko 
v Ljubljani. Pisal je razne članke in ocene, objavil je razpravo Vzajemnost med Hrvati 
in Slovenci. Udeleževal se je ljudsko-prosvetnega dela in je nastopal kot govornik pri 
društvih Slovenske krščansko socialne zveze in pri Prosvetni zvezi. 

Kelcmina Jakob dr., univerzitetni profesor. Rojen 1882 v Brebrovniku pri Ormožu, 
umrl 1957 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru in Pulju 1904, germanistiko v Gradcu, 
doktoriral 1909. Poučeval je v Novem mestu in Ljubljani, leta 1920 je postal docent, 
1923 izredni in 1928 redni profesor germanistike na ljubljanski univerzi in do smrti 
predstojnik germanskega seminarja. Bilje utemeljitelj slovenske znanstvene germanisti- 
ke. Vrsto znanstvenih razprav je objavil v Ljubljanskem zvonu in Domu in svetu, razi- 
skoval je sledove Gotov in Langobardov na Balkanu in zgodovino slovensko-nemških 
kulturnih stikov. 1954 je prejel Prešernovo nagrado. 

10 Dolžan Franc, profesor. Rojen 1881 v Predtrgu pri Radovljici. Gimnazijo v Kranju 
1902, univerzo na Dunaju, bilje profesor prirodoslovja, matematike in fizike. Služboval 
je od 1909 dalje v Mariboru, Kranju in Novem mestu, 1918 je bil prestavljen na realko v 
Idriji, decembra 1918 pa na I. državno gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil aprila 1945 upo- 
kojen, oktobra 1945 reaktiviran in oktobra 1946 dokončno upokojen. 

1 Gregorin Janko dr., profesor. Rojen 1882 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, uni- 
verzo na Dunaju, promoviral 1906. Poučeval je od 1907 dalje na državni realki na Du- 
naju, od 1909 dalje v Gorici, od 1915 dalje v Ljubljani, aprila 1945 je bil upokojen, nato 
reaktiviran in februarja 1946 dokončno upokojen. 

12 Čadež Franc dr., profesor. Rojen 1882 v Kranju. Gimnazijo v Ljubljani, matemati- 
ko in fiziko na Dunaju, promoviral 1906. Služboval je najprej kot asistent na centralnem 
meteorološkem zavodu na Dunaju, nato je poučeval na gimnazijah v Ljubljani in Kopru, 
na učiteljišču v Ljubljani, na gimnaziji v Gorici, na realki v Idriji, od leta 1918 pa na 
realki v Ljubljani, 1932 je bil upokojen. Bilje pisec več poljudno znanstvenih razprav in 
strokovnih člankov, ki jih je objavil v slovenskih časnikih in revijah. 

1 Sajovic Gvidon dr., profesor. Rojen 1883 v Kranju, umrl 1920 v Kranju. Gimnazi- 
jo v Kranju, naravoslovje na Dunaju, promoviral 1906. Služboval je od 1906 dalje v 
Novem mestu, 1907 na realki v Ljubljani, od 1910 na gimnaziji v Ljubljani, neplačano 
pa tudi v Deželnem muzeju v Ljubljani. Bilje sourednik Carniole in Glasnika muzejske- 
ga društva za Slovenijo. Objavil je številne članke, ocene in nekrologe s področja nara- 
voslovja, v mladosti seje poskušal uveljaviti tudi v leposlovju. 

14 Prosen Peter, profesor. Rojen 1882 v Strahinju pri Kranju, umrl 1945. Gimnazijo 
v Kranju, klasično filologijo na Dunaju. Poučeval je od leta 1907 dalje v Novem mestu, 
Ljubljani, Kranju, od 1919 dalje v Novem mestu, kjer je bil 1945 upokojen. 

15 Fabinc Franc, učitelj. Rojen 1881 v Kostanjevici, umrl 1923 v Ljubljani. Učiteljiš- 
če v Ljubljani 1901. Kot učitelj je poučeval na osnovnih šolah v Čatežu ob Savi, na Je- 
senicah, v Svibnem, na Dobrovi pri Ljubljani. Opravil je enoletni tečaj za poučevanje na 
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meščanskih šolah, obrtno nadaljevalni tečaj in tečaj za izobraževanje slepih na Dunaju 
ter tečaj za mladinsko skrbstvo v Gradcu. 1914 je postal profesor trgovske šole. S pisa- 
teljevanjem je začel že kot učiteljiščnik. Objavil je več razprav o šolstvu, deloval je tudi 
v Slomškovi zvezi. 

16 Spillcr Muys Fran dr., pravnik in agronom. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1950 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, visoko šolo za kmetijstvo na Dunaju in pravo na Du- 
naju, promoviral 1912. Najprej je delal v sodstvu, 1911 je bil sodni pripravnik in av- 
skultant v Ljubljani, 1919 je postal sodnik v Radovljici, nato je bil premeščen k pravne- 
mu odseku oddelka za kmetijstvo Deželne vlade za Slovenijo. 1923 je postal komisar za 
agrarne operacije v Mariboru in nato v Ljubljani. Leta 1928 je bil upokojen. Nato je de- 
lal kot odvetniški pripravnik do leta 1941. Kot agrarni komisar seje zavzemal za melio- 
rizacijo planinskih pašnikov na Gorenjskem in Štajerskem, v letih 1923 - 1930 je izdelal 
osnutek zakona o izkoriščanju vodnih sil, predlog zakona o vodnih zadrugah, osnutek 
zakona o ribištvu. 

17 Potočnik Anton, pravnik in sodnik. Rojen 1885 v Drenskem Rebru pri Šmarju pri 
Jelšah. Gimnazijo v Mariboru 1906, pravo v Gradcu 1911, sodniški izpit v Ljubljani 
1919. Služboval je kot sodni pripravnik od 1911 dalje, 1912 je postal avskultant v Grad- 
cu, 1918 se je zaposlil pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, 1919 je postal sodnik, 
služboval je v Ljubljani, v Ormožu, Šoštanju, 1947 je bil upokojen. 

Suhadolnik Franc dr., pravnik in sodnik. Rojen 1885. Gimnazijo 1905, pravo v 
Pragi 1910, promoviral 1912, končal je tudi trgovski tečaj, sodniški izpit 1919 v Ljub- 
ljani. Služboval je od 1911 dalje v Ljubljani, 1913 je postal avskultant, 1919 sodnik v 
Rogatcu, 1921 vodja sodišča v Kozjem, Šmarju pri Jelšah in ponovno v Kozjem, 1923 
je postal sekretar Upravnega sodišča v Celju, 1927 sodnik okrajnega sodišča na Ptuju, 
1937 sodnik okrožnega sodišča v Celju, 1940 je bil premeščen k okrožnemu sodišču v 
Mariboru. 

19 Bavdck Josip dr., pravnik in sodnik. Rojen 1884 pri Sv. Vidu nad Cerknico. Naj- 
prej je služboval kot odvetniški kandidat, nato kot sodni avskultant sodnik, 1926 je po- 
stal predstojnik okrajnega sodišča v Cerknici. 

Sajovic Rudolf dr., pravnik, univerzitetni profesor. Rojen 1888 v Ljubljani, umrl 
1961 v Ljubljani. Pravo v Gradcu in Pragi 1911, promoviral 1912. Služboval je kot od- 
vetniški pripravnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1913 je nastopil sodno službo, 
'919 je postal sodnik, nato deželno sodni svetnik, sodnik apalacijskega sodišča in sod- 
nik kasacijskega sodišča pri Stolu sedmorice v Zagrebu. 1935 je postal redni profesor 
Pravne fakultete v Ljubljani kot profesor za civilno pravdni postopek s stečajnim pra- 
vom in za civilno procesno pravo. 1937 - 1938 je bil dekan fakultete, 1922 - 1944 ured- 
nik Slovenskega pravnika, 1948 - 1953 urednik Zbornika znanstvenih razprav, v letih 
1942 - 1958 je bil tudi upravnik knjižnice Pravne fakultete v Ljubljani. 

1 Merala Ferdinand, pravnik, sodnik. Rojen 1882 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani 
1903, pravo na Dunaju 1911, sodniški izpit 1919 v Ljubljani. Služboval je kot sodni 
Praktikant od 1912 dalje, 1913 je postal avskultant, 1919 je postal sodnik v Kočevju, 
1922 je bil premeščen v Ljubljano, 1927 je postal okrajni sodnik v Ljubljani, 1940 sod- 
nik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1945 je bil razrešen službe in upokojen. 

22 Jenko Milivoj dr., pravnik, sodnik. Rojen 1886 v Litiji. Pravo na Dunaju 1910. 
Služboval je od 1912 dalje kot praktikant v Litiji, nato v Ljubljani kot avskultant, 1919 
je postal sodnik pri Višjem deželnem sodišču v Ljubljani, zatem premeščen kot sodnik 
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na sodišče v Konjicah, na Ptuju, 1921 v Litiji, 1922 je bil premeščen k okrožnemu so- 
dišču v Mariboru. 1923 je dal ostavko na državno službo. 

23 Prešeren Jakob dr., pravnik, sodnik. Rojen 1888 v Begunjah na Gorenjskem. Gim- 
nazijo v Ljubljani 1907, pravo na Dunaju 1912. Služboval je od 1912 dalje kot priprav- 
nik, 1914 kot avskultant v Novem mestu, 1919 je postal sodnik, služboval je v Ljublja- 
ni, Krškem, Škofji Loki, Radovljici, 1928 je postal predstojnik sodišča v Škofji Loki, 
1932 sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1935 sodnik apelacijskega sodišča v 
Ljubljani, 1946 je bil upokojen. 

24 Štular Josip dr., pravnik, sodnik. Rojen 1887 v Spodnjih Dupljah, umrl 1937 v 
Ljubljani. Služboval pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1934 je postal predstojnik okraj- 
nega sodišča v Radovljici, nato je bil ponovno premeščen na sresko sodišče v Ljubljani. 

25 Rojnik Štefan, računski svetnik. Rojen 1849 v Braslovčah, umrl 1927 v Rogatcu. 
Filozofsko fakulteto je končal v Gradcu. Služboval je kot suplent v dijaškem semenišču 
Avgustineum v Gradcu, 1888 je vstopil v državno službo kot računski praktikant pri na- 
mestništvu v Gradcu, kjer je napredoval do računskega revidenta, 1918 je bil v Gradcu 
odstavljen iz službe, 1919 se je zaposlil v knjigovodstvu Deželne vlade za Slovenijo, 
nato pri delegaciji za finance in pri pokrajinski upravi v Ljubljani, kjer je bil računski 
svetnik. Upokojenje bil 1924. 

26 Marinko Ivan, računski uradnik. Rojen 1897 v Vnanjih Goricah pri Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, abiturientski tečaj trgovske akademije v Gradcu. Službovati je 
začel 1919 kot računski praktikant, 1921 je postal računski oficijal, 1922 je podal ostav- 
ko na državno službo in je postal zasebni uradnik, nato je bil podravnatelj firme 
Ekonom in prokurist elektrarne Češenj v Tacnu. 

27 Vidic Franc dr., dvorni svetnik. Rojen 1872. Službo je nastopil 1898. Bilje ured- 
nik slovenske izdaje Državnega zakonika. Po prevratu 1918 je bil dodeljen likvidacijski 
komisiji na Dunaju. 1921 je bil imenovan za urednika v tiskovnem odseku predsedniš- 
tva Deželne vlade za Slovenijo, kasneje pri odseku za prosveto in vere, kjer je dobil na- 
ziv dvornega svetnika. Njegovo delo na Dunaju je pomembno za slovensko pravno ter- 
minologijo. 

28 Lašič Franc, vladni svetnik. Rojen 1865 v Renčah pri Gorici. Pravo na Dunaju in 
v Gradcu. Službo je nastopil 1892 kot konceptni praktikant v Gorici. Kasneje je službo- 
val v Malem Lošinju, Sežani, Trstu, Tolminu, na Krku in v Sežani, 1916 je bil upoko- 
jen, 1918 reaktiviran pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, 1919 je bil okrajni glavar in 
nato vladni svetnik, 1927 je bil upokojen. 

29 Hofbauer Hugo pi. Hohenwall, sreski načelnik. Rojen 1867 v Dunajskem Novem 
mestu, umrl 1932 v Ljubljani. Služboval je od 1894 dalje kot konceptni praktikant pri 
okrajnem glavarstvu v Ljubljani, nato je bil premeščen v Logatec, Črnomelj in 1899 na- 
zaj v Logatec, 1900 je postal okrajni komisar, 1908 je bil premeščen v Ljubljano, 1916 
v Litijo, 1917 k Deželni vladi v Ljubljano, nato je služboval pri Narodni vladi SHS v 
Ljubljani in njenih naslednicah, 1924 je bil upokojen kot sreski načelnik. 

30 Mencinger Anton, banski sveetnik. Rojen 1879 v Kranju, umrl 1936 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani 1897, pravo v Gradcu. Služboval je od 1902 dalje pri okrajnih 
glavarstvih Krško, Kamnik, Postojna, Logatec, Radovljica in ponovno v Krškem in nato 
v Litiji, 1918 je bil imenovan za vodjo okrajnega glavarstva v Radovljici, 1921 je postal 
vladni svetnik, 1923 paje bil premeščen k Pokrajinski upravi za Slovenijo, nato k Veli- 
kemu županu ljubljanske oblasti in Banski upravi Dravske banovine, kjer je bil banski 
svetnik in šef odseka za javno varnost. 
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31 Podboj Franc, banski svetnik. Rojen 1877 v Planini pri Rakeku. Gimnazijo v 
Ljubljani, pravo v Gradcu in na Dunaju. Služboval je od 1903 dalje kot konceptni prak- 
tikant pri Deželni vladi v Ljubljani, 1906 je bil premeščen v Krško, 1907 pa k deželni 
komisiji za agrarne operacije v Ljubljani, 1910 je postal komisar za agrarne operacije, 
1918 je postal vladni tajnik, 1919 je bil premeščen v Litijo za vodjo okrajnega glavars- 
tva, 1921 je postal vladni svetnik, 1936 pa banski svetnik ter bil razrešen službe sreske- 
ga načelnika v Litiji, dodeljen je bil banski upravi vardarske banovine, postal je načel- 
nik sreza Bosiljgrad, 1937 je bil premeščen k banski upravi dravske banovine, 1939 pa 
je bil upokojen. 

32 Pinkawa Ludvik, vladni svetnik. Rojen 1879 v Hranicah na Češkem, umrl 1932 v 
Laškem. Gimnazijo v Wucovu na Moravskem, pravo na Dunaju. Služboval je kot kon- 
ceptni praktikant pri Deželni vladi v Ljubljani od 1907 dalje, 1908 je bil premeščen k 
okrajnemu glavarstvu v Litiji, nato v Kranj in v Ljubljano, 1909 v Črnomelj, 1911 je bil 
premeščen v Radovljico, 1915 pa v Logatec, 1917 je bil imenovan za okrajnega komi- 
sarja, premeščen k okrajnemu glavarstvu Ljubljana - okolica in nato v Kočevje ter nazaj 
k Deželni vladi v Ljubljani. 1918 je bil premeščen v Litijo, po 1. svetovni vojni pa k 
okrajnemu glavarstvu v Celju, kjer je postal okrajni glaVar, 1924 je bil upokojen in še 
isto leto imenovan za sreskega načelnika v Laškem, 1925 je postal vladni svetnik. 

Ogrin Franc dr., banski svetnik. Rojen 1880 v Stari Vrhniki. Gimnazijo v Ljublja- 
ni, pravo na Dunaju, promoviral 1908. Služboval je od 1908 dalje pri Deželni vladi v 
Ljubljani, 1909 je bil premeščen v Novo mesto, 1910 v Črnomelj, 1912 je postal konci- 
pist, 1918 je postal vodja okrajnega glavarstva v Kočevju, 1919 je postal vladni tajnik, 
1923 je bil premeščen v Kamnik, kjer je bil sreski načelnik, 1925 je postal vladni svet- 
nik, 1931 sreski načelnik v Kranju, 1935 je postal banski svetnik in dodeljen v službo k 
banski upravi, 1939 je postal šef odseka za zaščito pred letalskimi napadi, 1942 je bil 
upokojen. 

34 Kette Oton, trgovinski inšpektor. Rojen 1881 v Traunu v Avstriji, umrl 1944 v 
Ljubljani. Pravo na Dunaju 1908. Služboval je od 1908 dalje pri deželnem predsedstvu 
v Ljubljani, nato kot vladni koncipist pri okrajnem glavarstvu v Kamniku, kjer je služ- 
boval do 1927, nazadnje kot sreski načelnik, nato je bil premeščen k velikemu županu 
ljubljanske oblasti, kjer je postal vladni svetnik, nato je služboval pri banski upravi v 
Ljubljani, kjer je 1937 postal trgovinski inšpektor inje v tem svojstvu služboval do svo- 
je smrti. 

35 Klobčič Ludvik, vladni svetnik. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1945 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju. 1908 je bil imenovan za konceptnega prakti- 
kanta pri deželni vladi v Ljubljani, 1910 je bil premeščen v Kranj, 1911 v Kamnik in 
nato v Črnomelj, kjer je bil koncipist, 1913 je bil premeščen v Postojno, 1914 pa na Du- 
naj k ministrstvu za promet, 1918 je bil okrajni komisar na Dunaju, po koncu vojne je 
bil odpuščen iz službe, nato je bil dodeljen mestnemu magistratu v Mariboru, 1919 pa v 
Radgono, imenovanje bil za vladnega tajnika, 1920 je bil premeščen k okrajnemu gla- 
varstvu Ljubljana-okolica, 1921 je bil imenovan za okrajnega glavarja, 1927 je bil 
premeščen v Litijo, 1928 pa v Celje, kjer je bil 1933 upokojen kot sreski podnačelnik. 

36 Weìngerl Davorin, okrajni komisar. Rojen 1883 v Zagrebu. Gimnazijo v Gradcu 
in na Dunaju. 1909 je stopil v službo pri namestništvu v Trstu. Bilje konceptni uradnik 
v Trstu in v Kopru. Po vojni seje zaposlil v Sloveniji inje bil dodeljen okrajnemu gla- 
varstvu v Brežicah. 

77 



Golia Adolf dr., vladni tajnik. Rojen 1889 v Trebnjem. Končal je študij prava z 
doktoratom. 1913 je nastopil službo kot konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v 
Novem mestu, nato je bil premeščen v Krško in 1914 k Deželni vladi v Ljubljani, 1916 
je postal koncipist, 1919 okrajni komisar, 1920 vladni tajnik, 1923 je bil iz zdravstvenih 
razlogov upokojen. Bilje tudi generalni tajnik Zveze industrijalcev. 

18 Tekavčič Kami dr., banski svetnik. Rojen 1888 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljublja- 
ni, in pravne študije z doktoratom. Služboval je od leta 1913 dalje pri Deželnem pred- 
sedstvu za Kranjsko, nato pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju, 1915 je bil premeščen v 
Kranj, 1916 je postal koncipist, 1919 okrajni komisar, 1920 vladni tajnik, 1925 je bil 
premeščen v Radovljico, kjer je 1929 postal sreski podnačelnik, 1930 je postal sreski 
načelnik v Logatcu, 1932 sreski načelnik v Prevaljah, 1940 je postal banski svetnik in 
premeščen k Banski upravi Dravske banovine. 
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ZAPISNIK 
79. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 26. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika Kristana; dalje načelnik oddelka 
za kmetijstvo prelat Kalan. 

Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne. 

Predsednik opozori, 1.) da se vsled svoječasnega sklepa vseh treh strank iz- 
vrse vsa imenovanja do inkluzivno IX. činovnega razreda v seji celokupne vla- 
de. Ravnotako je staviti vse predloge za imenovanje od inkluzivno VIII. razreda 
naprej v seji celokupne vlade. Predloge glede imenovanja v vseh činovnih razre- 
dih je, predno se stavijo v seji, predložiti predsedstvu eventualno s tozadevnimi 
spisi. Isto velja tudi glede sprejema uradnikov v državno službo, ne velja pa to 
za pogodbene in manipulativne moči. Predloge razmnoži predsedstvo za pover- 
jenike. 2.) Sklepe celokupne vlade glede imenovanj izvrše poverjeniki vsak za 
svoj resort. Za oddelke, ki nimajo poverjenikov, izvrši sklepe predsedstvo. 3.) 
Posamezna imenovanja se predlagajo prizadetim ministrstvom v Belgradu lahko 
brzojavno, daljše vrste imenovanj pa s pismenim poročilom, ki se lahko pozneje 
brzojavno urgira. (Izp. vsempoverjeništvom odn. oddelkom, tudipreds. 2739) 

Poverjeniku za notranje zadeve se naroči, da ukaže obmejni policiji, da pri- 
pušča prost uvoz vseh političnih listov, ki so namenjeni za posamezna poverje- 
ništva, z opombo, da uvoz lista Wiener Zeitung, ki sploh ni političen, itak ni 
prepovedan. O tem se obenem obvesti tukajšnje poštno ravnateljstvo. (Izp. pov. 
za noir. zad. 2738) 
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Poverjenik za notranje zadeve poroča, daje obljubil invalidu Valentinu Ac- 
cetto na njegovo prošnjo, da mu bo podelil licenco za kinematografske predsta- 
ve v poslopju Tonhalle, ker je pogodba med njim in lastnikom poslopja, Filhar- 
monične družbe, glede najema prostorov že vknjižena. Ker se je pa v 72. seji 
sklenilo, da izdela izvršilno naredbo glede podržavljenja javnih kinematografov 
poverjeništvo za socijalno skrb in se namerava dvorano v poslopju Tonhalle 
uporabljati za predavanja, za nastanitev Glasbene matice ali v druge slične na- 
mene, prosi poverjenik za notranje zadeve, naj vlada sklene, da se za poslopje 
Tonhalle ne podeli kinematografske licence. Vlada odobri ta predlog z ozirom 
na to, da bi podelitev licence nasprotovala tendenci naredbe z dne 9. januarja 
1919, štev. 261, o podržavljenju javnih kinematografov. Na predlog poverjenika 
za pravosodje se da Fi I harmonično društvo pod državno nadzorstvo. (Izp. pov. 
za notr. zad. in pov. za soc. skrb) 

Podpredsednik začasnega Narodnega predstavništva naproša predsednika de- 
želne vlade brzojavno, da se mu takoj pošljeta dva dobra prevajalca iz srbskega 
na slovenski jezik in obratno, dva dobra stenografa in dve dobri strojepiski z 
dvema pisalnima strojema. Osobje se poišče potom listov. (Izvršeno. 2207) 

Predsednik poroča, daje dobil od koroškega komisarijata v Celovcu poroči- 
lo, da je prišla v Celovec nova interaliirana komisija, da proučuje narodnostne 
razmere. Komisija se je nastanila v nemškem hotelu Moser. Priporoča, naj se 
nastani komisija raje v hotelu pri Avstrijskem cesarju, kjer ne bodo mogli Nem- 
ci tako vplivati nanj. Dalje prosi, dase naroči filijalki ljubljanske kreditne banke 
v Celovcu, da sme dr. Janko Hočevar dvigati po potrebi denar pri njej direktno, 
to je brez čekov od dr. Müllerja in Smodeja. Pooblastilo mu je dal predsednik. 

Bivši avstro-ogerski poslanik v Monakovem Douglas grof Thurn-Valsassina2 

se hoče podati na svoja posestva v Pliberku in se gospodarstvu posvetiti. Prosi 
potom koroškega komisarijata, da mu deželna vlada dovoli, da sme neovirano in 
nekontrolovano prepeljati tja v približno 27 velikih in 15 malih zabojev nahaja- 
joče se poslaniške akte iz Monakovega. Nemško - avstrijska vlada mu je to že 
dovolila ("ohne Einsichtnahme"); koroški komisarijat prosi, da mu deželna vla- 
da brzojavno naznani, je li ta prevoz v Pliberk dovoljen ali ne. Se brzojavi na 
ministrstvo zunanjih zadev ako se prevoz dovoli. (Izvršeno, brzojavka seje od- 
poslala 27/3 19 dop.) 

Koroški komisarijat poroča: "Iz povse zanesljivega vira sem danes izvedel 
to le: neka učiteljica v Šmarjeti (St. Margaretten) pri Velikovcu je najboljša vo- 
hunka za Nemce. Ona prijazno in intimno občuje z jugoslovanskimi častniki v 
Velikovcu, od katerih vse zve, kar se godi. To nese potem v Trušje, od koder 
nemški častniki telefonirajo takoj vse natančno v Celovec. Na podlagi njenega 
vohunstva so sploh Nemci udrli in zajeli Trušje, ker jim je vse točno povedala 
kje in koliko je naših čet in straž. Okrog Trušja je vsak možki oborožen. Volks- 
wehr tam že tudi nemškim kmetom ropa. Nedavno so farovž in cerkev pri sv. 
Francisci ropali in vse odnesli. V Trušjah v gozdarjevi hiši sta nastanjena dva 
nemška častnika, inje tam tudi ca. 150 - 180 mož. V Št. Jurju (St. Georgen am 

79 



Weinberg) pa je sedaj 180 mož in nekaj oficirjev in poveljstvo. V Št. Vidu ob 
Glini je na 30 milijonov cenjena velika zaloga italijanske municije, o kateri 
Lahi, ki imajo v Št. Vidu Stationskommando, vedo. Ta zaloga je bila avstro - 
ogerska Kriegsbeute. Razun te pa je manjša zaloga lastne nemško - avstrijske 
municije. 

Blagovolite vse to telegrafično javiti poveljniku v Velikovcu, ker od tod ni- 
kogar ne morem poslati radi prestrogega straženja, zlasti po oni vohunki. Nje 
imena ne znam." Naroči se poverjeniku za uk in bogočastje, da preišče zadevo 
glede učiteljice, prepis tega odstavka pisma se vpošlje komandi Dravske divizij- 
ske oblasti. (Izvršeno glede Kdo Dr. div. obi.) (Izp. pov. za uk in bog. 2737) 

Končno poroča, da mečejo slovenske stranke na cesto in nasvetuje, da bi bilo 
magistratu v Celovcu zagroziti, da bo takoj za vsakega Slovenca deložiranih 5 
Nemcev. Navaja slučaje Janko Tavčar, Normali itd. 

Poročilo komande Dravske divizijske oblasti z dne 17. marca 1919, op. št. 
2268/11 o postopanju Nemcev na Koroškem se vzame na znanje. V poročilu se 
omenja, da se je stotnijskemu poveljniku v Landsmannhofu kot parlamenterju 
povedalo, da je neki častniški aspirant posestnikovo ženo Theklo Korošec v 
Lorenzenbergu, ki je bila na porodu, posilil, medtem ko stajo dva vojaka drža- 
la. Thekla Korošec je sama izjavila na zapisnik, da to ni nikakor resnica in da je 
le gola izmišljotina. Iz drugega poročila je posneti, da se zadnje dni Nemci sami 
med seboj bijejo. Se porabi za liste. (Izvršeno. 1868) 

Situacijsko poročilo Dravske divizijske oblasti z dne 22. do 25. marca 1919 
se vzame na znanje. (1883, 1821 in 1933) 

Diplomirani živinozdravnik Josip Rauter, začasno v službi pri celjskem peš- 
polku v Velikovcu, prosi za namestitev v državni službi. Oddelek za kmetijstvo 
predlaga, da se ga imenuje za veterinarskega asistenta in prideli začasno okraj- 
nemu glavarstvo v Kranju. Sprejeto. (Izp. odd. za kmetijstvo. 1847 in 2736) 

Francoska komisija je odvzela tajništvu JDS dve sobi v Narodnem domu ter 
se posluževala njegovega telefona št. 123. Deželna vlada prevzame troške tele- 
fonskih pogovorov te komisije. V to svrho se naroči poštnemu ravnateljstvu naj 
konstatira število pogovorov in naj troške zanje vpiše na državni račun. (Iz- 
vršeno. 1728) 

V 67. seji so se naročile županstvu na Bledu poizvedbe glede pretiranega ra- 
čuna za pogostitev amerikanskih Častnikov na Bledu. Na 744 K glaseči se račun 
hotela Jekler na Bledu se zniža na 500 K in ta svota izplača. (Izp. predsedstv. 
pis. 1870, 2725) 

Gozdni nadkomisar inž. Vladimir Šuklje3, ki je obolel na pljučih, prosi, da se 
mu dovoli enkratni izredni prispevek v znesku 5.000 K za lečenje v sanatoriju. 
Prošnja se vrne oddelku za kmetijstvo, da predlaga primerno podporo, ako ob- 
stoji za to kak poseben sklad, če ne naj pa predlaga primeren predujem na plačo. 
(Izp. oddelku za kmet. 1783 in 2735) 
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Prošnja okrajnega glavarstva v Kamniku, da se ondotnim uradnikom dovoli 
podpora 6 do 8.000 K da poravnajo stroške za nabavo drv, se iz principijelnih 
razlogov odkloni. (Izvršeno. 1640) 

Došla je naslednja brzojavka: "Predsedniku zemaljske vlade dr. Brejcu Ljub- 
ljana. Fr. Beograd 10875 117 25 12/40 n = Saznao sem, da u Ljubljani postoji 
nekakva komisija - zastupništvo nemačke Avstrije i da ta komisija daje putne 
izprave našim gradjanima za inostranstvo. Ček šta više čujem, da bez vize na 
putnici toga zastupstva ne mogu predji granicu naše države i oni naši gradjani, 
koji imajo naš uredan putni list. Izvestite me, je li ovo stao sam saznao točno i 
ako jeste koje ovlastilo ovo zastupstvo da bude u Ljubljani te da bi odlučio, mo- 
že li to zastupstvo delovati ili da mu delovanje obustavim, povno 1684. Ministar 
Pribičević." Pojasni predsedstvo. (Izvršil g. predsednik) 

Predsednik poroča, da je prejel danes od ministrstva brzojavko, v kateri se 
vprašuje kaka funkcija se je poverila dr. Janku Hočevarju v Celovcu. Predsed- 
nik pojasni ministrstvu, da je le Smodejev pomočnik brez diplomatične 
funkcije. 

Štajersko obmejno poveljstvo v Mariboru poroča, da seje dne 17. t. m. zgla- 
sil pri šefu generalnega štaba majorju Ankerstu vodja italijanske misije v Mari- 
boru kapetan Caioli Carrara z raznimi pritožbami. Povdarjal je, da je prišel kot 
zastopnik antante, da poroča o Mariboru kaj se tam godi in da ostane ondi do- 
kler mirovna konferenca ne odloči mej, ter da ima nalog konstatirati, koliko je v 
Mariboru Nemcev in Slovencev. Izjavi dalje, daje bila italijanska politika ta, da 
se Slovencem pomaga in meje potisnejo kolikor mogoče proti severu. Pritožuje 
se proti javnim funkcijonarjem dr. Pfeiferju, dr. Senekoviču in podpolkovniku 
Zvvirnu in odločno nastopa proti razširjenju vesti, da italijanska misija špijonira. 
Zadeva se sporoči v Belgrad. Poverjenik dr. Verstovšek privatno opozori gene- 
rala Maistra, da ne poroča naravnost deželni vladi, marveč potom komande 
Dravske divizijske oblasti, kateri je podrejen. (1872)(Izvršim takoj ko dobim br- 
zojavno poročilo od Dr. Druškoviča. Za sedaj v evidenci.) 

Poročilo okrajnega glavarstva v Slovenjgradcu o zavzetju Sobote se vzame 
na znanje. (1869) 

Poročilo likvidatorja dr. Ploja o seji državnega urada za promet na Dunaju se 
izroči podpredsedniku. Izvršeno med sejo. 

Brzojavka, ki jo je dne 22. marca 1.1. poslal poročevalec Segrue svojem listu 
Daily News in v kateri na objektiven način in v simpatičnem tonu popisuje naše 
politične in kulturne razmere, je obsegala 884 besed in veljala 813 K 50 v. Poro- 
čevalcu in njegovemu tovarišu seje izplačalo po 250 K posojila iz predsedniške 
blagajne, ker so jima sredstva zmanjkala. (Izp. predsedstv. pis. 1844) 

Poverjenik za pravosodje poroča, da se nahaja na ozemlju Slovenije ne 
vŠtevši okupirano ozemlje 40 slovenskih in 13 nemških notarjev. Do sedaj se 
trem nemškim notarjem ni izdalo poverilo v smislu naredbe z dne 10. februarja 
1919 št. 350. Za nadaljno izvrševanje notarskih poslov na ozemlju Slovenije se 
Poverijo sledeči notarji: Ivo Bakovnik v Metliki, dr. Josip Barle v Kozjem, dr. 
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Anton Bartol4 v Velikih Laščah, Lovro Baš5 v Celju, Kazimir BratkoviČ v Ptuju, 
Franc Burger v Radečah, Anton Carli v Žužemberku, Gregor Demšar v Mokro- 
nogu, Jurij Detiček v Celju, Avgust Drukar v Gor. Gradu, dr. Franc Firbas v 
Mariboru, Otmar Golob v Kranjski gori, Mate Hafner6 v Ljubljani, dr. Franc 
Horvat v Kamniku, Aleksander Hudovernik7 v Ljubljani, Rado Jereb8 v Črnom- 
lju, Mihael Jerovšek na Vranskem, Ivan Kolenc v Slov. Bistrici, Anton Komotar 
na Vrhniki, Mihael Lorber v Sevnici, Vekoslav Krajne v Šmarjah pri Jelšah, dr. 
Josip Krevl v Cerknici, dr. Andrej Kuhar9 v Litiji, Niko Lenček v Škofji Loki, 
Matija Marinček v Tržiču, dr. Vilko Maurer v Logatcu, Alojzij Pegan v Radov- 
ljici, Ivan Plantan v Ljubljani, Karl Pleiweis v Novem mestu, Viktor Poznik v 
Ložu, Hinko Požun v Gor. Radgoni, dr. Jurij Pučko v Krškem, Janko Rahne" 
na Brdu, Jožef Rohrmann v Kostanjevici, dr. Kari Schmidinger12 v Ljubljani, 
Josip Smodej v Ribnici, dr. Ivan Stojan v Trebnjem, Franc Strafella v Ptuju, dr. 
Franc Strelec v Ormožu, Anton Šlamberger v Kranju, Hubert Završnik v Višnji 
gori. 

Poverilo za nadaljno izvrševanje notarskih poslov se odreče sledečim notar- 
jem: dr. Morie Kamitschnig v Kočevju, dr. Robert Baumbartner v Rogatcu, dr. 
Konrad Stöklinger v Marenbergu, dr. Herman Wiesthaler v Mariboru, dr. Adolf 
Mravlag1"1 v Laškem, Valentin Schwarzl v Pliberku, Vilibald Swoboda14 v Ko- 
njicah, dr. Hans Winkler v Slov. gradcu, Anton Galle15 v Ljubljani. 

O obdolžitvah proti notarju Francetu Stupici pri Sv. Lenartu naj se izvrši 
preiskava. Sklepanje o poverilu se odloži do završene preiskave, (¡zp. pov. za 
pravosodje. 2734) 

Nato poroča načelnik oddelka za kmetijstvo po predsednikovem naročilu o 
tekočih zadevah tega oddelka. Imenujejo se: računska oficijala Rudolf Tomšič16 

in Ivan Srebrnič17 računskima revidentoma v IX. čin. razr. 1. pi. st., računski 
asistent Anton Eržen18, računskim oficijalom v X. čin. razr. 1. pi. st.. (Izp. od- 
delku za kmet. 2733) 

Imenuje se za gozdarskega praktikanta inž. Ignac Peinan19 iz Žirov nad Škof- 
jo Loko in prideli gozdnemu nadzorništvu v Mariboru, (¡zp. oddelku za kmet. 
2733) 

Inž. Alojzij Rus"0 se sprejme v državno službo kot gozdarski praktikant in 
prideli gozdarskemu oddelku deželne vlade. (¡zp. oddelku za kmet. 2733) 

Gozdni asistent inž. Josip Kenda na Bledu se imenuje za gozdnega oskrbnika 
v IX. čin. razredu na dosedanjem mestu. (¡zp. oddelku za kmet. 2733) 

Gozdarski pomočnik Robert pl. Premerstein21 se imenuje okrajnim gozdar- 
jem 5. plačilne stopnje pri gozdno-nadzorovalni postaji v Mariboru, (¡zp. 
oddelku za kmet. 2733) 

Gozdarski pomočnik Franc Kenda " se imenuje za okrajnega gozdarja 5. pla- 
čilne stopnje pri gozdno-nadzorovalni postaji v Mariboru, (¡zp. oddelku za kmet. 
2733) 

Vodja gozdarskega oddelka v Mariboru gozdarski komisar 1. razreda inž. 
Janko Urbas23 se predlaga v imenovanje za višjega gozdarskega komisarja v 
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Vili, činovnem razredu na dosedanjem službenem mestu. (Izp. oddelku za krnel. 
2733) 

Prošnja Josipa Glaserja24, vodje državne drevesnice v Celju, za mesto vinar- 
skega asistenta pri vinarskem nadzorništvu v Mariboru, se Qdkloni. (Izp. 
oddelku za kmet. 2733) 

Načelnik oddelka za kmetijstvo poroča, da sta vinarska nadzornika Josip Za- 
bavnik25 in Franc Matjašič26 stavila obširne predloge, kako bi bilo preurediti vi- 
narsko službo v Sloveniji. Glavna misel je ta, da bi se morala v službo vinarskih 
inštruktorjev uvesti gotova kontrola, kije sedaj ni. Vinarski inštruktorji bi mora- 
li redno predlagati mesečne programe za potovanja poverjeništvu za kmetijstvo 
v odobritev in o potovanjih tudi poročati. Svoj prihod naj bi naznanili občin- 
skim uradom, pridelili naj bi se pa kot nekaki poduradniki okrajnih glavarstev. 

Za višja vinarska nadzornika v VII. Činovnem razredu se predlagata v ime- 
novanje vinarska nadzornika Josip Zabavnik v Ljubljani in Franc Matjašič, ta- 
cas v Gradcu, in sicer prvi s prejemki 1. drugi s prejemki 2. plačilne stopnje tega 
činovnega razreda. Ministrstvu se predlaga dalje pomaknitev nadzornika Franca 
Gombača27 v Ljubljani v VIII. činovni razred. (Izp. odd. za kmetijstvo. 2731) 

Vinarski instruktor Andrej Rečnik se zopet sprejme v službo in premesti iz 
Ormoža v Brežice. (Izp. odd. za kmet. 2731) 

Sklepanje o prošnji državnega višjega zdravnika Janeza Fischerja, ki je bil iz 
državne službe odslovljen, za vpokojitev se odloži, da se poizve ako bi bil pri- 
pravljen prevzeti službeno mesto v Ljubnem ali kje drugod izven Celja. (Izp. 
odd. za kmet. 2730) 

Gozdni inženir Franc Lampe, katerega je odslovila dalmatinska vlada se 
sprejme v službo za gozdnega komisarja v X. činovnem razredu. (Izp. odd. za 
kmet. 2729) 

Načelnik oddelka za kmetijstvo poroča o deželnih pristavah, ki se opuste 
izvzemši Robež, ki se obdrži kot postaja za plemenske bike in Malo Loko, kjer 
bi se dala ustanoviti kmetijska šola ali vsaj kmetijski tečaj, bodisi za mladeniče 
'n dekleta. Travniški mojster pri bivšem deželnem odboru Ludvik Rupelj"8 se 
sprejme v to svrho v državno službo in nastavi kot oskrbnik na Mali Loki v IX. 
Činovnem razredu. Dosedanji začasni oskrbnik v Mali Loki Sirca se pusti zača- 
sno na svojem mestu proti mesečni plači 300 K, pri čemer odpade dosedanja 
draginjska doklada. (Izp. odd. za kmet. 2728) 

Ministrstvu se predlaga, da se dosedanjega ravnatelja kmetijske šole na 
Grmu Viljema Rohrman-a29 pomakne v VI. plačilni razred z naslovom nadzor- 
nika kmetijskih šol. Dodeli se definitivno oddelku za kmetijstvo, kjer bo refe- 
rent za kmetijsko šolstvo in državne domene. (Izp. odd. za kmet. 2727) 

Na podlagi razpisa predsedništva deželne vlade z dne 19. decembra 1918 
(Ur. 1. št. XXVIII) seje oglasilo za mesto ravnatelja na kmetijski šoli na Grmu 
Pri Novem mestu 5 prosilcev: Bohuslav Skalicky30, Andrej Groschel, Albert 
Vedernjak, Franc Malasek in Anton Lapajne. Imenuje se začasnim ravnateljem 

83 



inž. Albert Vedernjak, kmetijski strokovni učitelj na grmski šoli. (Izp. odd. za 
kmet. 2726) 

Prihodnja seja v petek dne 28. marca ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 8' zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Thurn-Valsassina Douglas, grof, avstrijski diplomat, graščak v Pliberku in na Rav- 

nah. Rojen 1864, umrl 1935, pokopan v Pliberku. 
3 Šuklje Vladimir ing. gozdarstva, gozdarski svetnik. Rojen 1878 v Kandiji, umrl 

1920 v Ljubljani. Služboval je kot gozdarski praktikant v Zadru, 1907 je bil definitivno 
nastavljen v Zadru, 1910 je bil premeščen na Hvar, 1911 je postal gozdarski komisar v 
Beljaku, 1913 je bil premeščen v Ljubljano, kjer je služboval do svoje smrti. 

4 Bartol Anton dr., notar. Rojen 1876 v Ribnici. Po končanem študiju prava je bil 
najprej notarski kandidat, nato je bil notar v Trstu, Brežicah in Ljubljani. 

5 Baš Lovro, notar, politik. Rojen 1849 v Spodnjih Gorčah pri Braslovčah, umrl 
1924 v Celju. Gimnazijo v Celju, pravo v Gradcu in na Dunaju. Bil je notar v Ljutomeru 
in v Celju, do leta 1923 je bil predsednik notarske zbornice za Spodnje Štajersko in član 
ravnateljstva celjske posojilnice. Politično je deloval v Narodno napredni stranki in je 
sodeloval v nacionalnih bojih na Spodnjem Štajerskem. 

6 Hafner Mate, notar, prirodoslovec in pisatelj. Rojen 1865 v Dorfarjih, umrl 1946 v 
Ljubljani. Pravo na Dunaju 1887, notarski izpit v Gradcu 1894. Kot notarje služboval 
pri Kersniku na Brdu pri Lukovici, nato v Senožečah, Radečah, Kostanjevici, od 1911 
pa v Ljubljani. Kot naravoslovec se je posvetil entomologiji, raziskoval je v Julijskih 
Alpah, posvetil seje metuljem in hroščem, zbirko le-teh je odstopil Narodnemu muzeju 
v Ljubljani. Strokovne članske je objavljal v Slovenskem čebelarju, Lovcu in Geograf- 
skem vestniku. Aktivno je deloval v Muzejskem društvu, odsek za varstvo prirode. De- 
loval je tudi na področju leposlovja, svoje prispevke je objavljal v raznih revijah. 

7 Hudovernik Aleksander, notar. Rojen 1861 v Stični, umrl 1931 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Novem mestu, pravo na Dunaju 1882. Bil je notar v Kranjski Gori, Kostanjevi- 
ci in v Ljubljani. Objavljal je Članke o pravnih razmerah na Slovenskem; članke je ob- 
javljal v Slovenskem pravniku. Od 1919 je bil predsednik Notarske zbornice. Bilje sou- 
stanovitelj narodno-obrambnega društva Branibor, 1926 - 1931 pa predsednik Družbe 
sv. Cirila in Metoda. 

8 Jereb Rado, notar. Bil je notar v Črnomlju in v Konjicah 1920 - 1945 in odbornik 
Notarske zbornice. Bilje župan v Konjicah. 

9 Kuhar Andrej dr., notar. Rojen 1864 v Ravnah pri Tuhinju, umrl 1957 v Ljubljani. 
Kot notarje služboval od 1899 dalje v Žužemberku, Trebnjem, Litiji in od 1921 dalje v 
Ljubljani. V letih 1946 - 1957 je bil odvetnik v Ljubljani. Bil je predsednik Notarske 
zbornice in funkcionar v Sokolski organizaciji. 

10 Plantan Ivan, notar, politik. Rojen 1853, umrl 1920. Bil je notar v Ljubljani in 
predsednik Notarske zbornice za Kranjsko 1901 - 1915. 1901 - 1907 je bil izvoljen za 
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poslanca v parlament, kjer seje zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika in za us- 
tanovitev univerze v Ljubljani. Bil je član ljubljanskega občinskega sveta, predsednik 
ljubljanske mestne hranilnice in odbornik Dramatičnega društva v Ljubljani. 

" Rahne Janko, notar. Rojen 1860 v Raci pri Domžalah, umrl 1928 v Lukovici. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Pragi in na Dunaju 1884, notarski izpit 1888. Služboval 
je na Brdu pri Lukovici, v Senožečah, Ilirski Bistrici in ponovno na Brdu. Bilje večletni 
župan v Lukovici. Pisal je humoreske in zbiral narodno blago ter podpiral slovenske 
umetnike. 

12 Schmidinger Karel dr., notar. Bil je notar v Ljubljani v letih 1902 - 1924. Bil je 
podpornik Slovenskega planinskega društva. 

3 Mravlag Adolf dr., notar. Rojen 1856 pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. Bil je 
notar v Laškem. Kot Nemec je bil 1919 odpuščen iz javne službe. 

14 Swoboda Vilibald, notar. Rojen 1861. Bil je notar v Konjicah in je bil 1919 od- 
puščen iz javne službe. 

Galle Anton, notar. Rojen 1863 na Studencu pri Ljubljani, umrl 1941 v Ljubljani. 
Bil je notar v Ljubljani, 1919 mu je bila kot Nemcu odvzeta pravica za opravljanje no- 
tarskega poklica. 

16 Tomšič Rudolf, računski svetnik. Gimnazijo v Ljubljani. Službovati je začel 1900, 
1910 je postal računski oficijal, 1919 računski revident, 1920 računski svetnik. 

17 Srebrnič Ivan, računski nadsvetnik. Rojen 1880 v Solkanu, umrl 1944 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Gorici, izpit iz državnega računstva v Trstu. Služboval je od 1903 dalje kot 
računski kalkulant v Gorici, od 1905 - 1918 kot računski praktikant, nato računski asi- 
stent in od 1912 kot računski oficial. 1918 je bil nastavljen pri gozdarskem oddelku v 
Ljubljani, 1919 je postal računski svetnik, v letih 1925 - 1940 je postal računski nads- 
vetnik pri ravnateljstvu državnih gozdov v Ljubljani. 1940 je bil upokojen. 

18 Eržen Anton, računski svetnik. Rojen 1881 v Gorici. Gimnazijo v Gorici, 1908 v 
Trstu izpit iz državnega računovodstva. Služboval je od 1909 dalje kot praktikant pri 
poljedeljskem ministrstvu. 1919 je postal računski oficijal pri Poverjeništvu za kmetijs- 
tvo, 1920 je postal računski revident pri Poverjeništvu za socialno skrbstvo in nato 
računski svetnik. 

19 Pelhan Ignac, ing. gozdarstva. Rojen 1889 v Idriji, umrl 1931 v Šibeniku. Službo- 
val kot gozdarski praktikant pri gozdnem nadzorništvu v Mariboru. 

Rus Alojzij, ing. gozdarstva. Rojen 1892 na Bledu. Gimnazijo v Ljubljani, polje- 
deljsko visoko šolo na Dunaju 1914, izpit za samostojno vodenje gozdnega gospodars- 
tva 1920 v Zagrebu. Službo je nastopil 1919 pri ravnateljstvu državnih gozdov in domen 
v Ljubljani, še isto leto je dodeljen gozdnemu oskrbništvu na Bledu, nato je služboval v 
Kočevju in Bohinjski Bistrici, 1924 ponovno na Bledu, 1925 je postal upravitelj gozdne 
uprave v Bohinjski Bistrici. 

21 Premerstein Robert pl., gozdarski pomočnik. Rojen 1887. Gozdarsko šolo v Idriji, 
Predpisano gozdarsko prakso pri gozdnem nadzorništvu v Tolminu, 1909 je bil imeno- 
van za gozdarskega pomočnika in dodeljen gozdnemu nadzorništvu v Pazinu, nato je bil 
premeščen v Pulj in k okrajnemu glavarstvu Krk, po 1. svetovni vojni je postal okrajni 
gozdar v Mariboru, 1920 je bil premeščen v Mursko Soboto, 1926 v Radeče, 1936 je bil 
ponovno dodeljen sreskemu načelstvu Murska Sobota, a prememstitev ni bila izvršena 
¡nje ostal pri gozdarski izpostavi v Radečah. 

22 Kenda Franc, gozdarski pomočnik. Rojen 1888 v Dvoru pri Bovcu. Gozdarsko šo- 
lo v Idriji, 1908 državni izpit za opravljanje gozdno - tehnične službe. Služboval je od 
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1909 dalje v Klani, Voloski, po 1. svetovni vojni v Pliberku na Koroškem, po plebiscitu 
je postal okrajni gozdar v Mariboru, v Murski Soboti, 1921 je bil premeščen na Jeseni- 
ce, 1926 v Radovljico, 1936 pa v Kamnik. 

Urbas Janko, ing. gozdarstva. Rojen 1877 pri Sv. Lovrencu na Dravskem polju. 
Gimnazijo v Mariboru in Novem mestu, visoko kmetijsko šolo na Dunaju 1903. Službo- 
val je od 1904 - 1908 pri gozdarsko tehničnem odseku za hudournike v Beljaku, nato pri 
regulaciji Raše v Istri, 1907 je postal gozdarski komisar inje bil premeščen k politični 
upravi v Logatec, 1909 v Novo mesto, 1913 v Maribor, kjer je postal višji gozdarski ko- 
misar in nato gozdarski svetnik, 1923 je bil premeščen k Velikemu županstvu maribor- 
ske oblasti, 1930 je bil gozdarski referent sreza Maribor levi in desni breg, nato je bil 
premeščen na Ptuj, kjer je 1934 postal višji gozdarski svetnik. Upokojenje bil 1939. 
1948 je postal zunanji sodelavec Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. 

24 Glaser Josip. Rojen 1892 v Slovenski Bistrici. Končal vinarsko in sadjarsko šolo v 
Mariboru. Služboval je od 1909 dalje na posestvu štajerske hranilnice v Podlehniku pri 
Ptuju, nato je postal vodja državne drevesnice v Celju, 1929 je bil upokojen, nato je 
služboval kot pogodbeni uradnik in upravnik drevesnice v Kapeli pri Radencih, kjer so 
mu 1935 odpovedali službo. 

25 Zabavnik Josip, vinarski nadzornik. Rojen 1874 v Vodrancih. Višjo vinarsko in 
sadjarsko Šolo v Klosterneuburgu. Službovati je začel 1900. Postal je višji kletarski nad- 
zornik za Štajersko. Zaslužen je za obnovo vinogradov na Štajerskem. 

26 Matjašič Franc, vinarski nadzornik. Rojen 1864 v Sakušaku pri Juršincih, umrl 
1930 v Rabelju pri Ptuju. Vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru. Postal je potovalni 
učitelj za vinarstvo v Mariboru, nato vinarski komisar za zatiranje trtne uši na sloven- 
skem Štajerskem. Postal je vinarski nadzornik za vso Štajersko pri Namestništvu v 
Gradcu. Po prevratu 1918 je postal član komisije za likvidacijo skupne imovine Štajer- 
ske, pozneje pa vinarski nadzornik za Slovenijo v Ljubljani. Izkazal seje z obnovo vi- 
nogradov, kmetom paje uredil posojila. 

27 Gombač Franc, agronom, enolog. Rojen 1872 na Greti pri Trstu, umrl 1938 v Tr- 
stu. Slovensko kmetijsko šolo v Gorici, višjo vinarsko in sadjarsko šolo v Klosterneu- 
burgu 1891 in visoko kmetijsko šolo na Dunaju. Služboval je kot deželni vinarski in 
sadjarski potovalni učitelj pri kranjskem deželnem odboru, nato pri deželni vladi kot 
kletarski nadzornik za Kranjsko, po prevratu 1918 je bil višji kletarski nadzornik in nato 
šef kmetijskega pododseka pri banski upravi. Objavil je več knjig o vinarstvu in stro- 
kovne članke s področja kletarstva in vinogradništva. Prizadeval si je za povzdigo 
vinogradništva in kletarstva ter za obnovo vinogradov, uničenih po trtni uši. 

2 Rupclj Ludvik ing. Rojen 1885 v Šemniku pri Litiji, umrl 1940 v Polju pri Ljub- 
ljani. Kmetijsko šolo na Grmu, višjo kulturno gradbeno šolo v Schlensingenu v Turingi- 
ji. Služboval je kot hranilniški uradnik v Dolini pri Trstu, 1910 - 1911 pri društvu za 
osuševanje ljubljanskega barja v Ljubljani, kjer je bil travniški preglednik, nato je bil 
dodeljen kmetijski šoli na Grmu, 1917 okrajnemu glavarstvu v Črnomlju, 1919 državne- 
mu posestvu v Mali Loki, kjer je bil oskrbnik, 1929 v Ponoviče, 1930 je postal banovin- 
ski ekonom, 1935 pomočnik kmetijskega referenta sreskega načelstva Ljubljana-okoli- 
ca. 

29 Rohrman Viljem, kmetijski svetnik, strokovni pisatelj. Rojen 1862 v Novem me- 
stu, umrl 1939. Končal je kmetijsko akademijo v Liverdu na Češkem. Izpopolnjeval se 
je v Pragi, na Dunaju, na Tirolskem in v Švici. Služboval je na državnem posestvu v Čr- 
venem Avjezdu pri Pragi, 1884 je postal pristav na deželni vinarski in sadjarski šoli v 
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Slapu pri Vipavi, 1886 pa na Grmu pri Novem mestu, kjer je bil ravnatelj od 1907 - 
1914, 1914 je postal kulturni nadzornik in ravnatelj deželne poslovalnice za živila in kr- 
mila, 1919 je postal kmetijski svetnik pri Deželni vladi za Slovenijo, reorganiziral je 
kmetijski potovalni pouk, uvedel kmetijske in gospodinjske tečaje za uČiteljstvo in se- 
stavil načrt za organizacijo kmetijskega nadaljevalnega pouka na ljudskih šolah. 1924 je 
bil upokojen. Svoje strokovne članke je objavljal v Novicah, Kmetovalcu, Dolenjskih 
novicah, Slovenskih večernicah in pri Mohorjevi družbi. Bil je organizator številnih 
kmetijskih razstav. 

30 Skalicky Bohuslav, kmetijski svetovalec, strokovni pisatelj. Rojen 1872 v Cerek- 
vicah pri Kraljevem Gradcu na Češkem, umrl 1926 v Novem mestu. Končal je Pomo- 
loški zavod v Troji pri Pragi, višjo sadjarsko in vinarsko šolo v Klosterneuburgu. V letih 
1895 - 1902 je vodil obrambo proti trtni uši v Novem mestu, nato je bil vinar, 1913 vi- 
narski nadzornik, 1921 kmetijski svetovalec in referent za vinarstvo, nato upravitelj 
kmetijske šole na Grmu, 1924 pa direktor te šole. Ustanavljal je državne matičnjake, 
uredil vzorne in poskusne vinograde, vodil tečaje za cepljanje trt in za kletarstvo, uredil 
vzorno državno vinsko klet v Novem mestu in v Št. Vidu pri Vipavi. 1909 je v Pragi 
pripravil razstavo slovenskih vin. Objavil je številne strokovne razprave v zvezi z 
vinarstvom in kletarstvom, članke je objavljal tudi v raznih inozemskih listih. 

80' 
ZAPISNIK 
80. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
2 DNE 28. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika Kristana; dalje ravnatelj inž. Kli- 
nar. 

Začetek seje ob 4. uri 16' popoldne. 

Ravnatelj Klinar poroča, da je okrajno glavarstvo v Ptuju razpisalo oddajo 
vseh trgovskih in obrtnih prostorov pri zdravilišču v Rogaški Slatini v najem, ki 
so se vsem dosedanjim najemnikom odpovedali. Predložile so se ponudbe, o ka- 
terih je nujno razpravljati, ker se prične sezija že dne 1. maja. Pogoji so ostali 
>sti kot pri dosedanjih najemnikih. Ponudbe naj bi se podpisale pri ravnateljstvu 
v Rogaški Slatini v navzočnosti odposlanca poverjeništva za javna dela, veljale 
bodo pa le za eno leto. Za zdraviliško restavracijo je edina ponudnica Rozalija 
Stipi, rodom Čehinja, ki ima sedaj penzijonat "Štefanija" v Zagrebu v najemu. 
Ponudila je najemnino 5.000 K (dosedanja najemnina 3.900 K). Za zdraviliško 
kavarno seje oglasilo osem ponudnikov. Glavarstvo predlaga, da se sprejme po- 
nudnika Ignacija Remic, doma iz Idrije, ki je izučen kavarnarske obrti in je se- 
daj že 7 let poslovodja kavarne "Kaiserhof ' v Gradcu. Ima na razpolago 80.000 
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do 100.000 K obratnega kapitala in ponuja 5.900 K letne najemnine (dosedanja 
najemnina 5.800 K). 

Trgovec Kokoschinegg v Mariboru je postavil leta 1913 na zemljišču zdravi- 
lišča Rogaška Slatina paviljon za 14.700 K. Dežela Štajerska se je po § 3 po- 
godbe z dne 5. avgusta 1913, štev. 537, zavezala zase in svoje pravne nasledni- 
ke, da odda ta paviljon za dobo 35 let, to je do konca leta 1948 Rudolfu Koko- 
schineggu v najem proti letni priznalnini 2 K. Po § 5 pogodbe lahko zahteva 
Rudolf Kokoschinegg odnosno njegovi pravni nasledniki povrnitev gradbenih 
stroškov v slučaju, da dežela odnosno posestni naslednik s tem lokalom na drug 
način razpolaga. Ker bi prešel ta paviljon vsled amortizacije leta 1948 v last šta- 
jerske dežele, so znašali gradbeni stroški, katere bi bilo eventuelno še povrniti, 
koncem leta 1918 12.600 K. Kakor vsem drugim najemnikom, se je tudi Ko- 
koschineggu odpovedal najem paviljona s koncem leta 1918. Dosedanji najem- 
nik je po svojem zastopniku odvetniku dr. Oroselu v Mariboru vložil ugovor 
proti odpovedi. Sklep 74. seje, vsled katerega naj se izplačajo stroški za paviljon 
kot izpolnitev enega dela omenjene pogodbe, se reasimira in sklene, da se trgo- 
vina v paviljonu razpiše in Kokoschinegga napoti, da prijavi svojo odškodnin- 
sko zahtevo pri likvidaciji štajerskega deželnega premoženja. S tvrdko je 
dopisovati slovensko. 

Ravnatelj Klinar poroča, da bi kazalo, da prevzamejo novi najemniki tudi in- 
ventar od prejšnjih najemnikov, ker posameznih predmetov dandanes sploh ni 
mogoče dobiti. Cene, katere zahtevajo dosedanji najemniki za inventar, so pa 
hudo pretirane. Tako na primer zahteva najemnik hotela "Post" za inventar 
240.000 K, Thekla Adelhofer za inventar zdraviliške restavracije 160.000 K, 
Katarina Tänzer, najemnica kavarne, 85.000 K, Jurij Adler, knjigotržec 12.000 
K, isti za inventar galanterijske prodajalne 34.000 K, Janez Beranitsch, trgovec, 
30.000 K, Edmund Schwarz, frizer 13.000 K itd. Deloma se gre za premičnine, 
deloma za nepremičnine. 

Ker deželni vladi ne stoje na razpolago pogodbe prejšnjih najemnikov, dalje 
vse sedanje ponudbe, in tudi niso znane podrobnosti glede posameznih inventar- 
jev, se sklene, da se odpošlje na lice mesta komisija obstoječa iz poverjenikov 
za javna dela, za pravosodje, za uk in bogočastje in zdravstvenega nadzornika 
dr. Bleiweissa. Naloga komisije bo, da si vse prostore in inventarje ogleda, si da 
izročiti vse pogodbe in ponudbe in stavi potem deželni vladi na njih podlagi 
konkretne predloge. Ta komisija naj se obenem tudi zanima za to, če vojaška 
uprava že plačala vse, kar je bila po pogodbah podjetnikov dolžna plačevati za 
vporabo, in če so potrebne kake restavracije pri posameznih podjetjih vsled poš- 
kodbe po eraričnih osebah. V slednjem slučaju naj se troški teh restavracij dože- 
nejo in priglase kot terjatev proti bivšemu erarju. 

V tem slednjem smislu si ogleda komisija tudi kopališče Dobrno, (¡zp. pov. 
za javna dela, pravosodje, uk in bogočastje ter zdravst. nadzorniku dr. Bleiwei- 
su. 2869) 
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Ravnateljstvu kopališča Dobrna se dovoli odprt kredit do 50.000 K. Iz stvar- 
ne demobilizacije v svrho poravnave tekočih podatkov. Kredit se dviga po po- 
trebi sporazumno s poverjeništvom za javna dela. (Izp. pov. za javna dela in 
gospodarski komisiji za stvarno demobilizacijo. 2870) 

Prošnja odslovljenega meroskusnika Jurija Golica v Celju za zopetni sprejem 
v državno službo, se odkloni. (Izp. pov. za javna dela. 2871) 

V 71. seji je sklenila deželna vlada, da se priglase stroški v znesku 18.057 K 
46 v za vzdrževanje vladnega poslopja pri komisiji za terjatve proti bivšemu 
erarju in da se stroški, ki so v to svrho narasli od 1. novembra 1918 naprej, v 
znesku 1.112 K prizadetim obrtnikom izplačajo. Ravnatelj Klinar poroča, da ga 
dan na dan nadlegujejo obrtniki, zlasti mali, da se jim stroški tudi za ona dela, 
katera so izvršili pod bivšo avstrijsko deželno vlado od leta 1916 do 1. novem- 
bra 1918 izplačajo. Sklene se, da se izplačajo manjše terjatve, izvzemši tvrdki 
Tönnies in Kranjsko stavbinsko družbo predujmoma proti temu, da izroče izpla- 
čani obrtniki prijave do bivšega avstrijskega erarja deželni vladi in se zavežejo, 
da bodo povrnili od bivšega erarja eventualno prejete zneske. (Izp. pov. za javna 
dela. 2873) 

Stavbnemu nadkomisarju inž. Josipu Pavlinu se dovoli izstop iz državne 
službe in podeli avtorizacija za civilnega gradbenega inženirja. (Izp. pov. za jav- 
na dela. 2872) 

Stavbnemu nadkomisarju inž. dr. Miroslavu Kasalu se dovoli izstop iz dr- 
žavne službe. V dekretu se mu izreče zahvala za dosedanje marljivo in uspešno 
delovanje in obžalovanje, da odhaja iz državne službe. Prošnja za naklonitev 
primerne odpravnine se odkloni. (Izp. pov. za javna dela. 2874) 

V 71. seji seje mesto za preiskušanje in revizijo parnih kotlov v Sloveniji ter 
za izpraševanje kurjačev in strojnikov začasno in do preklica podelilo inž. Mi- 
haelu Mihorju, prof. na državni obrtni Šoli proti mesečni nagradi 100 K za delo 
doma ter proti odškodnini za poslovanje izven urada po dijetnem normalu za 
VIII. činovni razred. Ker profesor Mihor stavi za sprejetje te službe druge pogo- 
je, se mu ponudijo razun mesečne nagrade po 100 K za delo doma in potnih 
stroškov po dijetnem normalu za VIII. činovni razred še dnevščine po 50 K za 
vsak dan dela izven Ljubljane ter enkratni nabavni znesek 400 K za delovno ob- 
leko. Če profesor Mihor teh pogojev ne sprejme, se razpišeta službi dveh stroj- 
nih inženirjev. (Izp. pov. za javna dela. 2875) 

Poverjenik za socijalno skrb omenja glede na časnikarske vesti o odstopu za- 
stopnikov slovenske socijalno demokratične stranke iz vlade, da poročila niso 
točna, ker bo o položaju, ki je nastal vsled odstopa ministra Korača, sklepal 
strankin izvršilni odbor šele prihodnji ponedeljek. Predsednik izraža željo, da 
naj bi se razmere pri deželni vladi, kjer delujejo zastopniki vseh treh strank v 
najboljšem sporazumu, v nobenem oziru ne spremenilo in upa, da se to vsaj tre- 
notno ne zgodi, ko preživlja Slovenija najhujše čase. 

Poverjenik za uk in bogočastje poroča, da prosi zastopnik "Vdruženja SHS 
akademičara v Beču" za denarno podporo za jugoslovansko akademično menzo 
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na Dunaju. Na ta način bi se omogočilo revnim slovenskim dijakom na Dunaju 
dobivati hrano brezplačno, ker sicer ne bi mogli nadaljevati študij. V tej zadevi 
je dobila deželna vlada tudi nastopno brzojavko: "Ministarski svet je rešio, da se 
svi krediti za izdržavanje pitomaca i davanje pomoči pojedinim studentima za 
izučavanje na višim školama i univerzitetima centralise pri dotičnim ministars- 
tvima. Ovde odakle če se • toj pomoći i stipendijama rešavati. Stoga podnesite 
amo izvestaje kolikim kreditima za tu svrhu razpolazete za šumarsku i rudarsku 
struku i od sada ta vlada ne može sama više o tome rešavati več samo ceniti 
predloga meni aja ču odlučivati - sbr 2598 zast. min. suma i rudnika podpreds- 
jednik ministar saveta dr. Korošec." Za akademično menzo na Dunaju se dovoli 
podpora 15.000 K za dobo treh mesecev iz tozadevne proračunske postavke po- 
verjeništva za uk in bogočastje. Na podlagi navedene brzojavke se predlaga, da 
se dovoli za dijaške ustanove šumarske in rudarske stroke kredit - 200.000 K in 
ministrstvo obenem naprosi, da čim preje naznani, ali se predlog odobri. Pover- 
jenik za pravosodje omenja, da se tudi našim dijakom v Pragi zelo slabo godi. 
Poverjenik za uk in bogočastje naj se informuje pri poslancu Hribarju v Pragi 
kaka je prehrana dijaštva in kako bi se jim dalo obupno stanje izboljšati. (Izp. 
pov. za uk in bog. 2876) 

V zadnjem času so se zaprle državne meje za vsak železniški promet. Da ne 
zastanejo živilski vlaki namenjeni za Nemško Avstrijo in Češko, je naprosil član 
živilske komisije Fox v Ljubljani v imenu načelnika ameriške misije na Dunaju, 
da se dovoli živilskim vlakom prost promet preko Slovenije. Deželna vlada spo- 
roči takoj telefonično ministru Pribičeviću, da protestuje načelnik Chaushy proti 
zatvarjanju meje za ameriške transporte živil za Nemško Avstrijo in Češko. Pra- 
vi, da bodo Nemci promet severno Špilj jutri ali pojutrajšnjem odprli. Deželna 
vlada prosi, da se takoj da za ta slučaj dovoljenje za transport živilskih vlakov 
preko demarkacijske linije v Špiljah, in prosi takojšen telefoničen odgovor in 
brzojavno obvestilo postaji v Špiljah, eventualno tudi ameriškemu reprezentantu 
Ryan v Belgradu. (Se takoj telef. sporoči.) 

Licejski knjižnici v Ljubljani se dovoli za vezavo knjig in druge tekoče po- 
trebščine poleg že dovoljenih 1.600 K še 8.400 K dotacije za leto 1918/19, ako 
v to privoli finančno ministrstvo. Izvrši poverjenik za uk in bogočastje. (Izp. 
pov. za uk in bog. 2877) 

Predlog Višjega šolskega sveta, da se imenujejo za glavne učitelje na moš- 
kem državnem učiteljišču v Ljubljani s pregledom izpita za meščanske šole uči- 
telji Ivan Krulc2, Viktor Jaklič3 in Josip Pavčič4, se odkloni iz načelnih ozirov. 
(Izp. pov. za uk in bog. 2878) 

Sklene se, da se vsi suplenti na srednjih šolah, ki imajo popolne izpite, ime- 
nujejo za začasne učitelje v IX. činovnem razredu. (Izp. pov. za uk in bog. 2879) 

Akademičnemu slikarju Rihardu Jakopiču se dovoli predujem 8.000 K za sli- 
ke, katere bo izvršil in ponudil deželni vladi v nakup. Prošnja za subvencijo za 
umetniški paviljon se odkloni. (Izp. predsedstv. pisarni. 2880) 
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Akademičnemu slikarju Francetu Tratniku se dovoli predujem na slike v 
znesku 7.000 K. (Izp. predsedstv. pisarni. 2881) 

Akademičnemu slikarju Henriku Smrekarju5 se dovoli predujem na slike v 
znesku 5.000 K. (Izp. preds. pisarni. 2882) 

Kot stalni učitelj verouka na državni realki v Ljubljani se namesti dr. Peter 
Sorli6. (Izp. pov. za uk in bog. 2883) 

Kot učitelj za matematiko in opisno geometrijo na državni realki v Ljubljani 
se namesti Franc Jeran7, profesor brez službenega mesta, prideljen državni real- 
ki v Ljubljani. (Izp. pov. za uk in bog. 2884) 

Na državni gimnaziji v Kranju se namestita s koncem šolskega leta kot učite- 
lja za zemljepis in zgodovino Franc Stopar8, profesor v Kranju in dr. Viktor Pe- 
terim9, namestni učitelj na I. državni gimnaziji v Ljubljani. (Izp. pov. za uk in 
bog. 2885) 

Za nadzornika za risanje za vse srednje šole in učiteljišča se imenuje Anton 
Koželj10, profesor na državni realki v Ljubljani. (Izp. pov. za uk in bog. 2886) 

Namestitev telovadnega nadzornika za tekočo dobo do konca leta 1919/20 za 
vse srednje šole in učiteljišča se za sedaj odloži, dosedanji telovadni nadzornik 
dr. Josip Tominšek" pa od poverjeništva za uk in bogočastje pozove, da se 
opraviči z ozirom na napade v listih. (Izp. pov. za uk in bog. 2887) 

Na I. državni gimnaziji v Ljubljani se namesti kot učitelj za telovadbo s pre- 
jemki X. činovnega razreda Josip Čop12, namestni učitelj na slovenski trgovski 
šoli v Ljubljani. (Izp. pov. za uk in bog. 2888) 

Sprejme se načrt naredbe o podaljšanju roka za nostrifikacijo inozemnih 
družb. (Oddal za Ur. list. 2317) 

Vojaška intendanca prosi za odločitev če se sme petim možem vojaške poli- 
cije, kateri opravljajo službo kot detektivi in imajo vsled tega stroške, iz- 
plačevati doklada 12 K dnevno. Se dovoli. (Izvršeno. 1956) 

Oddelku za prehrano se z ozirom na silno težavni položaj revnih slojev in 
srednjega stanu dovoli, da reaktivira ubožno akcijo po vseh večjih konzumnih 
središčih in da sme na račun kredita 3,000.000 K, ki so preliminirani za ubožno 
akcijo, za sedaj nakazati: a.) mestu Ljubljani 200.000 K; b.) mestu Mariboru 
100.000 K; c.) mestu Celju 30.000 K; d.) vojni zvezi konsumnih društev in za- 
vodov v Ljubljani 100.000 K. Nadalje se dovoli oddelku za prehrano, da sme po 
Potrebi tudi še drugim konzumnim središčem in organizacijam nakazati za po- 
cenjenje živil manjše podpore do zneska 10.000 K. (Izvršeno. 2048) 

Deželna vlada je prejela nastopno brzojavko: "Landesregierung Klagenfurt 
an Landesregierung für Slovenien Laibach. Klagenfurt 28. 3. 1919. Nach vertra- 
uenswürdigen Nachrichten hat dortige Regierung bisherigen Gemeindeaussc- 
huss Stadt Völkermarkt aufgelöst und neue Gemeindevertretung eingesetzt. 
Landesregierung Klagenfurt erhebt gegen diesen Willkürakt schärfsten Protest, 
ersucht sofortige Bekanntgabe Gründe für diese Massnahme und verlangt eheste 
Wiedereinsetzung bisheriger Gemeindevertretung 1892/präs." O predmetu brzo- 
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javke ni poverjeniku za notranje zadeve ničesar znanega. Na brzojavko se za se- 
daj ne odgovori, (Izp. pov. za notr. zadeve. 2889) 

Poverjeništvo •• finance je prejelo nastopno brzojavko: "Delegatu ministra 
finansija Ljubljana. Zens Beograd 10342 S S 62-24-12 sr. Saopštite trgovačkim 
industrijskim i zanantskim komorama i druženjima poljoprivrdnim u koliko ih 
ima u vašem području da izosalju svoje delegate v Beograd radi večanja o op- 
stoj carinskoj tarifi i carinskim odnosima sa inostransvom, tačka večanje bi se 
otvorilo u generalnoj direkciji carina pri ministarstvu finansija 10. aprila o. g. 
tačka javite broj delegata. C. br. 1283 načelnik Kukič." Brzojavko je predložil 
poverjenik za finance predsedništvu deželne vlade, da mu naznani eventualno 
delegate strokovnih oddelkov deželne vlade, ki se nameravajo udeležiti posveto- 
vanj. Trgovsko in obrtno zbornico ter kmetijsko družbo je povabil naj mu javita 
svoje odposlance. Sklene se povabiti še naslednje korporacije: Zadružno zvezo, 
Zvezo slovenskih zadrug, Oddelek za trgovino in obrt, Zvezo industrijalcev. 
Prehodno gospodarski urad, Urad za pospeševanje obrti, Celjsko zadružno zve- 
zo, Poverjeništvo za kmetijstvo in Zvezo obrtnih društev. Izvrši predsednik. 

Vojaški intendanci se dovoli, da izplača moštvu ljubljanskega pešpolka, kije 
bilo na demarkacijski črti pri Vrhniki in Horjulu določeno za nabiranje mobili- 
ziranih in je imelo težko delo, doklade kakor za vojake na fronti. Razloček 
znaša skupaj 816 K. (Izvršeno. I960) 

Z živilskimi vlaki na Dunaj in v Prago se vozijo italijanske eskorte, ki so 
vedno tri častnike in 100 mož močne. Ker se pelje po sedem do 12 vlakov na 
Dunaj, bi bilo mogoče, da bi čakalo v Ljubljani po 400 do 500 italijanskih voja- 
kov, kar ni v vojaškem interesu. Komanda Dravske divizijske oblasti predlaga, 
da se izposluje za italijanske transporte, ki se vrnejo iz Češke ali Nemške Av- 
strije nazaj v Trst, direktni vlaki preko našega ozemlja. Se odstopi inspektoratu 
Južne železnice, da da v to svrho do Logatca direktne vlake na razpolago. (Izvr- 
šeno. 2029) 

Odvetniku v Celovcu dr. Ferdo Müllerju, ki biva začasno kot begunec v 
Ljubljani se dovoli mesečna podpora 1.500 K za dobo od 8. decembra 1918 do 
8. aprila 1919 na propagandni konto kot odškodnina za propagandno delovanje. 
Opozori se, da naj si priskrbi lastno pisarno, (¡zp. predsedstv. pisarni. 2868) 

Društvo za mladinsko skrb in otroško varstvo ima v Bohoričevi ulici svoje 
zavetišče in sirotišče. Prostori so za te svrhe neprimerni, Poverjenik za socijalno 
skrb prosi pooblastila, da sme tri stranke, ki stanujejo v II. nadstropju hiše v 
Florijanski ulici, v kateri se nahaja zavetišče društva "Kinderschutz" premestiti 
v Bohoričevo ulico in prvo imenovano zavetišče in sirotišče premestiti Bohori- 
čevo ulico in prvo imenovano zavetišče in sirotišče premestiti iz Bohoričeve v 
Florijansko ulico. Poverjeniku za socijalno skrb se naroči, da stopi s strankami v 
Florijanski ulici v stik glede preselitve in da jim eventualno selitvene stroške 
povrne. (Izp. pov. za soc. skrb. 2890) 

Akcijskemu odboru "Svete vojske" se izplača v 61. seji dovoljena podpora 
7.000 K. (Izp. pov. za soc. skrb. 2891) 
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Poverjenik za notranje zadeve se opozori, da bi bilo preurediti policijske ure 
•• gostilne in kavarne ter izdati naredbo proti pijančevanju, (¡zp. pov. za notr. 
Zadeve. 2892) 

Poverjenik za pravosodje interpelira poverjenika za notranje zadeve, kaj seje 
ukrenilo glede občinskega odbora v Žireh (glej zapisnik 68. seje), kjer odstopiv- 
Ši župan še naprej vodi občinske posle in je kot zastopnike delavcev kooptiral v 
občinski odbor tri hlapce. (Izp. pov. za notr. zadeve. 2893) 

Prihodnja seja v ponjedeljek ob 4. uri. 
Konec seje ob 7. uri 35' popoldne. 

Žužek I. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Krulc Ivan, učitelj. Rojen 1863 v Ljubljani, umrl 1920 v Ljubljani. Učiteljišče v 

Ljubljani 1882, obrtno šolo v Gradcu, usposobil seje za učitelja risanja 1898. Na Duna- 
ju je končal šolo za poučevanje slaboumnih otrok 1909. Služboval je na osnovni šoli v 
Ljubljani, od 1901 pa na vadnici v Ljubljani. O metodi pouka je objavil več Člankov v 
Učiteljskem tovarišu ter učno knjigo "Moja prva čitanka". 

3 Jaklič Viktor, učitelj. Rojen 1870 v Kranju. Učiteljišče v Ljubljani, usposobljen je 
bil tudi za pouk gluhonemih in slepih in za pouk ročnih del in risanja na obrtnih šolah. 
Služboval je od 1891 dalje v Št. Vidu nad Ljubljano, na 3. deški mestni ljudski šoli v 
Ljubljani, 1903 je postal suplent na vadnici v Ljubljani, 1920 je postal glavni učitelj na 
državnem moškem učiteljišču v Ljubljani, 1927 je bil upokojen kot profesor moškega 
učiteljišča v Ljubljani. Od leta 1907 dalje je bil član izpitne komisije za učitelje osnov- 
nih šol. 

4 Pavčič Josip, učitelj. Rojen 1870 v Velikih Laščah, umrl 1949 v Ljubljani. Učite- 
ljišče v Ljubljani 1890, glasbeno izobraževanje pri šoli Filharmonične družbe v Ljublja- 
ni, na Dunaju državni izpit iz klavirja in solopetja 1901. Kot učitelj je služboval od 1890 
v Vipavi, 1891 v Velikih Laščah, 1901 je postal nadučitelj, 1903 na deški ljudski šoli v 
Ljubljani, 1909 na vadnici v Ljubljani, kjer je bil imenovan za glavnega učitelja, 1926 je 
bil upokojen. Poučeval je tudi klavir na učiteljišču, na šoli Glasbene matice in zasebno. 
Bil je tudi skladatelj, komponiral je za zbore in samospeve ter za klavir. 

Smrekar Henrik (Hinko), akademski slikar. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1942, us- 
treljen kot talec v Gramozni jami. 1901 - 1902 je študiral pravo v MUnchnu in na Duna- 
ju, kjer je na umetno obrtni šoli obiskoval tečaj risanja do 1905, nato je študiral slikars- 
tvo v različnih zasebnih šolah v Münchnu, od 1911 je živel v Ljubljani, kjer je od leta 
1927 vodil zasebno risarsko-slikarsko šolo. 1903 je bil med ustanovitelji umetniškega 
društva Vesna, v katerem so preučevali ljudsko umetnost. Uveljavil se je kot ilustrator, 
ilustriral je številne revije, risal ovojne naslove, razglednice, plakate in karikature. 1918 
- 1919 je sodeloval pri šaljivem listu Kurent. Upodabljal je sodobne slovenske umetni- 
ke, politike, znanstvenike in politične dogodke. Objavil je več člankov, večinoma 
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polemike s kritiki. Po njem se imenuje nagrada za ilustratorskc dosežke, ustanovljena 
1993. 

6 Šorli Peter dr., veroučitelj. Rojen 1876 v Knezi pri Tolminu. Gimnazijo v Gorici, 
semenišče v Gorici, filozofijo v Gradcu 1909, profesorski izpit 1913. Bil je kaplan v 
Bovcu, Solkanu od 1905 stolni vikar v Gorici in učitelj na slovenski kmetijski šoli v 
Gorici, 1911 je postal suplent na gimnaziji v Gorici, 1913 na realki v Gorici, 1916 na 
realki v Ljubljani, 1945 je bil upokojen in nato reaktiviran kot profesor na 1. državni 
moški gimnaziji v Ljubljani, 1946 je bil dokončno upokojen. 1929 je prejel odlikovanje 
Red sv. Save 5. stopnje. 

7 Jeran Franc, profesor. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1954 v Ljubljani. Realko v 
Ljubljani, matematiko in fiziko na univerzi v Gradcu. Služboval je od 1908 dalje naprej 
na realki, nato na gimnaziji v Gradcu, 1909 je bil premeščen na realko v Ljubljani, kjer 
je služboval do 1945, koje bil upokojen, po osvoboditvi je bil reaktiviran inje bil profe- 
sor na 1. državni realni gimnaziji v Ljubljani. Napisal je knjigo Kažipot za izbiro šol in 
poklicev z dodatkom o notranjem ustroju najvažnejših šol (1916) in učbenike za geome- 
trijo in opisno geometrijo. 

8 Stopar Franc, profesor. Rojen 1882 v Novem mestu. Gimnazijo v Novem mestu, 
zemljepis in zgodovino na Dunaju 1909. Služboval je od 1909 dalje v Ljubljani in v No- 
vem mestu, 1912 je postal suplent, 1916 je bil premeščen v Kranj, 1918 je postal profe- 
sor, 1931 je bil premeščen na 2. državno realno gimnazijo v Ljubljani, nato na 1. realno 
gimnazijo in 1933 na 3. državno realno gimnazijo v Ljubljani, 1940 na 4. državno 
realno gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil vršilec direktorja. 1946 je bil upokojen. 

9 Peterlin Viktor dr., profesor. Rojen 1882 v Ribnici. Gimnazijo v Ljubljani, univer- 
zo na Dunaju, kjer je doktoriral 1914, strokovni izpit za profesorja zemljepisa in zgodo- 
vine 1914. Od 1914 je služboval na 1. državni gimnaziji v Ljubljani, 1919 je bil premeš- 
čen v Kranj, 1922 na žensko učiteljišče v Ljubljani, 1925 na realko v Ljubljani, 1933 na 
3. državno realno gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil 1936 upokojen. 

10 Koželj Anton, profesor. Rojen 1874 v Kamniku, umrl 1954 v Ljubljani. Končal 6. 
razredov gimnazije v Ljubljani, po letu 1892 je obiskoval akademijo likovnih umetnosti 
na Dunaju. Od leta 1903 je bil profesor risanja na realki v Ljubljani. Bil je tudi slikar in 
ilustrator, ilustriral je za Mohorjevo družbo, slikal je podobe šentpeterskih župnikov, 
cerkve v šentpeterski župniji in križev pot v šentpeterski cerkvi v Ljubljani. Bil je nad- 
zornik za risanje za srednje šole in učiteljišča. 

11 Tominšek Josip dr., profesor. Rojen 1872 v Slatini pri Gornjem Gradu, umrl 1954 
v Ljubljani. Gimnazijo v Celju, klasično filologijo, slavistiku in telovadbo v Gradcu, 
promoviral 1898. Bilje gimnazijski profesor v Kranju, Ljubljani, nato ravnatelj gimna- 
zije v Gorici in v Mariboru. Objavil je več razprav, deloval je kot literarni kritik v 
Ljubljanskem zvonu. 

12 Čop Josip, profesor. Rojen 1883 v Mostah pri Žirovnici. Gimnazijo v Kranju, filo- 
zofsko fakulteto na Dunaju 1910, študiral je tudi v Grenoblu 1907/1908, v letih 1905 - 
1906 je opravil na Dunaju tečaj za telovadne učitelje, 1909 je opravil strokovni izpit za 
učitelja telovadbe na srednjih šolah. 1914 - 1919 je bil suplent na slovenski trgovski šoli 
v Ljubljani, nato definitivni telovadni učitelj na L državni gimnaziji v Ljubljani, 1932 je 
bil upokojen, 1933 je bil odlok o upokojitvi razveljavljen inje od 1933 dalje poučeval 
na klasični gimnaziji v Ljubljani. 
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81' 
ZAPISNIK 
81. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 31. MARCA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika Kristana in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 20 min. popoldne. 

Landesrat v Gradcu zahteva, da odplača odprava obče javne bolnice v Mari- 
boru del glavnice odnosno obrestij za posojila, ki jih je prejela od delavske za- 
varovalnice proti nezgodam v Gradcu, in sicer: od posojila 450.000 K znesek 
10.826 K 33 v in od posojila 200.000 K znesek 4.811 K 69 v. Ker se taka plači- 
la izven naše države za sedaj legalnim potom ne dajo efektuirati, naj se skupna 
svota 15.638 K 02 v sodno založi. O sklepu se je obvestilo upraviteljstvo obče 
javne bolnice v Mariboru (spis št. 1083 ex 1919 oddelka za zdravstvo). 

Zveza jugoslovanskih železničarjev v Ljubljani je predložila 22. marca pre- 
pise sklepov izrednega občnega zbora z dne 15. decembra 1918 in prepis prilo- 
ge k spomenici, katero je vposlala ministrstvu saobraćaja v Beogradu, glede en- 
kratnega nabavnega prispevka in zvišanja draginjskih doklad. Uslužbenec in že- 
na naj dobe po 1.000 K, nepreskrbljeni otroci nad 10. letom 700 K, pod 10. le- 
tom 500 K enkratnega nabavnega prispevka. Od 5.-8. otroka štejeta po 2 za 1 
nad 8 štejejo 3 za 1. Železničar, ki služi nad 2 leti naj dobi polni prispevek, ka 
teri se za krajšo službeno dobo percentualno zmanjšuje. Draginjska doklada naj 
se od 1. januarja 1919 zviša za 100 %, vsi drugi dosedanji redni in izredn 
prejemki naj se nakazujejo še dalje. 

24. t. m. seje v tej zadevi odposlala nastopna brzojavka: "Ministru saobraća- 
ja Belgrad. Beda železničarjev državnih železnic je dospela do skrajnosti stop 
Zveza jugoslovanskih železničarjev me nujno prosi da posredujem pri Vašem 
gospodstvu da se odmah reši vprašanje enkratnega nabavnega prispevka in zvi- 
šanje draginjske doklade stop Podpiram to prošnjo najtopleje in nujno prosim 
opravičenim zahtevam železničarjev ugoditi ker moramo železnični obrat na 
vsak način obdržati v redu in so železničarji voljni opravljati redno svoj težavni 
posel ako jim država olajša neznosen življenski položaj stop Predsednik deželne 
vlade dr. Brejc." 

Na to brzojavko je došel dne 27. t. m. nastopni odgovor: "Predsedniku vlade 
8- Brejcu Ljubljana. Na Vaš telegram No. 1890 isvestavam Vas da se ne može 
rešiti dok se ne vidi koliki če izdatak trebati. O tome sam tražio isvešče od svog 
poverenika i po dobijenom isvešču doneče se rešenje od celokupne vlade sao- 
brazno drugim direkcijama, mbr. 2134. Min. saobraćaja Vulovič." 

• stanju zadeve je obvestila deželna vlada poverjeništvo za promet z dopi- 
som z dne 28. marca 1919 št. 2065, v katerem se naproša, da brzojavi ministru 
saobraćaja, da izpolni zahteve železničarjev še pred 3. aprilom, ker odklanja si- 
cer deželna vlada vsako odgovornost. 
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Zveza jugoslovanskih železničarjev je končno sprejela predlog deželne vla- 
de, da naj se izplača vsakemu nastavljencu in delavcu državne žel. uprave na ra- 
čun enkratnega nabavnega prispevka do 3. aprila predujem v znesku 500 K. 29. 
marca ob 6. uri zvečer je deželna vlada brzojavila v Beograd, da nujno priporo- 
ča ta kompromis in da naj centralna vlada izda komunike v tem smislu, daje že- 
ljam železničarjev v izdatni meri ugodila in da se navedeni predujem takoj iz- 
plača. Uposlence južne železnice se pri dogovorih ni vpoštevalo, ker se je to 
vprašanje v Nemški Avstriji baje ravnokar rešilo in bi avtomatično obveljalo 
tudi za Slovenijo. Ker osrednja vlada do sedaj še ni odgovorila, se sklene, da se 
jo 2. aprila brzojavno urgira. 

Poveljnik zbirališča sanitetnega materiala v Ljubljani predlaga zvišanje plač 
osobju, ki je ondi zaposleno. Sklene se, da se njegovi predlogi začasno sprejme- 
jo s pristavkom, da naj se čimpreje izvrši predlog Komande dravske divizijske 
oblasti, da se namreč ves bakterijologični material in kinin čim preje spravi v 
postajo za malarijo v belgijski vojašnici, kjer ga bo upravljal lekarniški asistent 
Bono Karčič. (Izvršeno. 2584) 

Predsednik poroča, da je prejel iz Beograda brzojavko, da se odpelje v krat- 
kem iz Dunaja v Trst vlak z gotovino 2 milijonov papirnatega denarja, ki naj se 
zapleni. Danes je dospel v Ljubljano sumljiv vlak. Vozovi z napisom "kredit" so 
se preiskali, ni se pa našlo drugega v njih kot knjige in opravo, ki je last kredit- 
nega zavoda v Trstu. Sicer je obstajal vlak iz osebnih vozov s tržaškimi begun- 
ci. Na vprašanje predsednika, ako naj se preišče tudi osebno prtljago beguncev, 
se sklene, da se to opusti, ker ni misliti na to da bi se ta ogromna svota po- 
razdelila na potnike. 

Predsednik poroča, daje zastopnik poštne uprave iz Beograda, ki se mudi že 
osem dnij v Ljubljani, zahteval, da se mu izroči večje število avtomobilov. Zah- 
tevi se ni moglo ugoditi, ker Slovenija teh vozil še za lastno potrebo nima do- 
volj. 

Dr. Vladimir Brezovnik2 se dodeli kot brezplačni pomožni zdravnik kirurgič- 
nemu oddelku javne bolnice v Celju. Dovoli se mu brezplačna hrana I. razreda 
in brezplačno stanovanje v zavodu. (Izvršeno.) 

Prošnji deželnega pisarniškega načelnika v p. Franceta Pečnik v Ljubljani, 
da se prizna njemu in njegovi ženi pokojnina po 2. plač. stop. IV. plačilnega 
razreda, se ugodi. (Izvršeno. Št. 2047) 

Državni policijski zdravnik dr. Bogdan Derč3 se predlaga v imenovanje za 
stalnega policijskega zdravnika v VIII. činovnem razredu. Obenem se mu všteje 
v službeno dobo dosedanje službovanje, ki seje pričelo dne 18. decembra 1913. 
Po službeni pragmatiki oziroma časovnem napredovanju pride torej dr. Derč v 
2. plačilno stopnjo VIII. činovnega razreda s plačo 4.000 K, aktivitetno doklado 
966 K in draginjsko doklado za čas sedanjih izrednih razmer 2.196 K na leto. 
(Izvrši odd. za zdravstvo. Št. 3040)(Izp. odd. za zdravstvo.) 

V državno službo se sprejme višji zemljemerec II. razreda Josip Zvolsky. 
(Izp. pov. za finance; št. 3050, 2580) 
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Odslovljeni nadsprevodnik Franc Padar v Tržiču se sprejme pogodbeno za 
eno leto v državno železniško službo s pristavkom, da prošnjo za zopetni 
sprejem po preteku enega leta obnovi. (Izvršeno; št. 2040) 

Prošnja strojevodje Ivana Tasotti v Ljubljani za zopetni sprejem v državno 
službo se odkloni. (Izvršeno; 2001) 

Prošnji postajnega delavca Franceta Steffel na Jesenicah za zopetni sprejem 
v državno železniško službo se ugodi. (Izvršeno; 1651) 

Prošnji postajnega paznika Izidorja Turka na železniški postaji Sv. Jedert za 
zopetni sprejem v državno železniško službo se ugodi. (Izvršeno; 1656) 

Prošnji prožnega čuvaja Jakoba Koschelniga na Bledu za zopetni sprejem v 
državno železniško službo se ugodi. (Izvršeno; 1653) 

Prošnji davčnega oficijala Josipa Krakerja v Kranju za zopetni sprejem v dr- 
žavno službo se ugodi. (Izvršeno; 1361) 

Pritrdi se predlogom poverjeništva za finance, da se predlagajo v imenova- 
nje: finančni svetnik in začasni vodja finančne prokurature v Ljubljani dr. Hu- 
bert Souvan za začasnega višjega finančnega svetnika z naslovom finančni pro- 
kurator finančne prokurature v Ljubljani; (Izvršeno.) finančna tajnika dr. Karel 
Novotny4 in dr. Ludvik Brence5 za finančna svetnika; finančna komisarja dr. 
Robert Eržen6 in dr. Ludvik Valjavec7 za finančna tajnika. (Zaradi Dr. Marcat- 
tija še nerešeno! 1421) 

Pritrdi se nadalje predlogom poverjeništva za finance, da se imenujejo: za fi- 
nančne komisarje finančni koncipisti Josip Satler8, Konrad Smid, dr. Robert 
Tomšič in dr. Ludvik Ladiha9; za finančna koncipista finančna konceptna prak- 
tikanta Ivan Volčič in dr. Avgust Pavletič. 

Sklene se obenem resolucija, da predlaga poverjeništvo za finance v imeno- 
vanje še nadaljno vrsto konceptnih uradnikov in sicer takih, ki ne uživajo še pla- 
če višjega činovnega razreda. 

Dalje se pritrdi naslednjim predlogom poverjeništva za finance, da se imenu- 
jejo: nadgeometri II. razreda v IX. činovnem razredu Rajko Verbizh, Stanko 
Adler in Henrik Hrovatin za višje geometre I. razreda v VIII. činovnem razredu; 
geometra I. razreda v X. čin. razredu Anton de Toni in Avgust Sedlecky za višja 
geometra II. razreda v IX. činovnem razredu; geometri II. razreda v XI. čin. raz- 
redu Leopold Juran, Alojzij Lušin in Rudolf Jurčič za geometre I. razreda v X. 
Činovnem razredu. (Izvršeno. 1414) 

Istotako se pritrdi predlogom poverjeništva za finance, da se imenujejo: ra- 
čunski svetnik Janez Kovač za računskega nadsvetnika ad personam v VII. či- 
novnem razredu; računska revidenta Ivan Rostan10 in Franc Ilovar" za računska 
svetnika v VIII. činovnem razredu; računski asistent Franc Papež12 za ra- 
čunskega oficijala v X. činovnem razredu. (1412) 

Predlogu poverjeništva za finance, naj se podeli računskemu revidentu Ivanu 
Pezdiču naslov računskega svetnika, se ne pritrdi, ker bi se s tem odlikovanjem 
zapostavili starejši njegovi tudi izvrstno kvalifikovani tovariši. Pezdič je dode- 
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ljen Finančnemu ministrstvu v Belgradu; zadevo bi bilo rešiti na ta način, da se 
prevzame v ministerijalni status. (Izvršeno. 1412) 

Pritrdi se nadaljnima predlogoma poverjeništva za finance, da se pomakneta 
blagajniški ravnatelj v VIII. činovnem razredu Rudolf Vesel1 v VII. činovni 
razred in blagajnik IX. činovnega razreda Valentin Dolenc v VIII. činovni raz- 
red. (Izvršeno. 1415) 

Pritrdi se poverjeništvu za finance, da se imenujejo davčni upravitelji: a) v 
bivši Kranjski Anton Fabjan, Ignac Perhavc, Albert Roos, Jakob Droll, Rudolf 
Sternad, Edvard Vencajz, Rudolf Klačna, Vinko Nedeljko, Josip Vardjan, Va- 
lentin Kompare, Franc Arh, Ernest Kobler, Rajko Levstek, Rihard Boltauzer, 
Makso Zotter, Franc Čebulj, Henrik Kette, Henrik Stabelj, Franc Starin; b) v 
bivši Štajerski in Koroški Josip Boc, Herman Budan, Alojzij Knez, Rudolf Vo- 
loušek, Robert Stepic, Franc Stadler, Jakob Blažon, Rudolf Vivod, Ferdo Kocu- 
van, Emil Pleskovič in Otmar Meglic za davčne višje upravitelje v VIII. činov- 
nem razredu; dalje davčni oficijali: a) v bivši Kranjski Peter Vovk, Josip Rotter, 
Karol Briifach, Josip Perne, Ivan Kilar, Ludovik Jutraš, Ivan Schollmayer, Mi- 
roslav Pavlin, Franc Predalič, Viljem Kobal, Josip Bekš, Vinko Pirnat, Evgen 
Sfiligoj, Leon Ozimič; b) v bivši Štajerski in Koroški Simon Führer, Vinko Gal, 
Anton Kunej, Jakob Arnuš, Ludovik Kline, Rudolf Starki in Franc France za 
davčne upravitelje v IX. činovnem razredu; nadalje davčni asistenti v bivši 
Kranjski Anton Maier, Josip Levstek, Franc Bole, Stanko Košir, Anton Jerman, 
Rajko Kamenšek, Franc Ramor, Ivan Mešek, Ivan Jereb, Alfred Biber in Jožef 
Stare za davčne oficijale v X. činovnem razredu, in davčni praktikant Karol 
Zabkar za provizoričnega davčnega asistenta s prejemki 1. stopnje XI. či- 
novnega razreda. 

Vrstni red imenovanih se pozneje določi. 
Deželna vlada je našla, da so se nekateri davčni uradniki pri teh imenovanjih 

prezrli. Poverjeništvo za finance se povabi, da takoj izvrši revizijo kvalifikacij 
prezrtih in naj eventuelno na podlagi nove kvalifikacije predlaga nadaljna ime- 
novanja. (Izvršeno; št. 2418) 

Pritrdi se predlogu poverjeništva za finance, da se imenujejo: adjunkt Ravna- 
teljstva pomožnih uradov z naslovom ravnatelj Ivan Fink za ravnatelja pomož- 
nih uradov v VIII. činovnem razredu; pisarniški oficijali Franc Simšič, Anton 
Jagodic, Anton Pogačnik in Franc Drobnič za adjunkte Ravnateljstva pomožnih 
uradov v IX. činovnem razredu. (Izvršeno. 1419) 

Pritrdi se predlogu poverjeništva za finance, da se imenujejo: nadkomisar fi- 
nančne straže II. razreda Šimen Meršolj za nadkomisarja finančne straže I. raz- 
reda v VIII. činovnem razredu; komisar finančne straže I. razreda Miroslav 
Fischer za nadkomisarja finančne straže II. razreda v IX. činovnem razredu; ko- 
misarja finančne straže II. razreda v XI. Činovnem razredu Ernest Cajnko in 
Franc Golob za komisarja finančne straže I. razreda v X. činovnem razredu; na- 
slovna nadrešpicijenta finančne straže Franc Burger in Anton Muc za komisarja 
finančne straže II. razreda v XI. činovnem razredu. (Izvršeno. 1420) 
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Predlaganemu imenovanju carinskega asistenta Ivana Vcrbiča za carinskega 
oficijala v X. činovnem razredu, se pritrdi. (Izvršeno. 1416) 

Istotako se pritrdi predlaganemu imenovanju loterijskega asistenta Franceta 
Bega za loterijskega oficijala v X. činovnem razredu. (Izvršeno. 1417) 

Zahvala predstojništva mestne župnije sv. Jakoba v Ljubljani za odpravo to- 
lerančnih hiš (2152) in poročilo državno-policijskega komisarijata v Mariboru o 
avtomobilskih izletih italijanskega kapitana Giorgio Carol i-Carrara (2058) se 
vzameta na znanje. 

Komisija za terjatve proti bivšemu erarju potrebuje še dva verzirana uradni- 
ka, enega politične in enega civilno-pravne stroke, kot referenta, da pripravljata 
gradivo. (Izpisek Komisiji za terjatve proti bivšemu erarju v Ljubljani Nb! v 
vednost; pozivno na vlogo z (¡ne 11/3 1919 št. 69: 1430 in 3051) Od političnih 
uradnikov je po izjavi poverjenika za notranje zadeve že določen za ta posel 
okrajni komisar dr. Adolf Golia; poverjenik za pravosodje bo dodelil komisiji Še 
enega sodnika. Komisija je razmotrivala komisijske cenitve pod vojno - daja- 
tveni zakon spadajočih poškodb in odškodnin; našla je, da so vse prenizke. Za- 
stopniki interesentov predlagajo, naj se vse zadeve znova komisijonirajo. Dežel- 
na vlada odkloni predlog z ozirom na okolnost, da bi se cenitve po na novo se- 
stavljeni komisiji sploh še vpoštevale; likvidne terjatve naj se izterjajo, glede 
nelikvidnih naj pa stranke nastopijo tožno pot. Predlog komisije, da se uveljavi 
moratorij kot prva kreditna pomoč za prizadete stranke se radi pomislekov poli- 
tične narave za sedaj odloži, prouči ga pa poverjenik za pravosodje, ki bode sta- 
vil primerne predloge v eni prihodnjih sej. 

Poverjenik Kristan poroča pismeno o vspehih, katere je dosegel s svojo 
osebno intervencijo v Beogradu. Vse zadeve glede uvoza in izvoza vrši prehod- 
no-gospodarski urad. Vprašanje svobodne trgovine še ni rešeno; najbrže se toza- 
devna naredba ukine. Kapitan Vilfan bode iz Gruža odposlal 100 vagonov ma- 
sti, špeha in mesa v Slovenijo. Glede carinskega tarifa je vložil interpelacijo, 
protesti bi bili na mestu Baker, bencin in bencol dobimo iz Srbije. Glede finanč- 
nih operacij je intervencija težka, ker je položaj neverjetno slab; kot član finanč- 
nega odbora je o groznih številkah povsem poučen. Podpredsednik omenja, da 
je položaj prehodno-gospodarskega urada glede izdaje uvoznic in izvoznic sila 
mučen. Stare izvoznice naj veljajo le do 1. aprila, ni pa gotovo, ako bode cen- 
tralni urad ta dan že funkcijoniral; vse kar prihaja v tem oziru iz Beograda, je 
nejasno. V današnji seji prehodno-gospodarskega urada seje sklenilo, da se iz- 
dajo uvoznice in izvoznice le v nujnih slučajih, kjer je gospodarska korist evi- 
dentna, sicer se pa prošnje predlože v Beograd. 

Dopis nemško-avstrijskega državnega urada za zunanje zadeve na Dunaju z 
dne 15. marca 1919 štev. I - 2226/4 glede koroškega komisarijata se vzame na 
znanje. 

"Osrednje društvo kovinarjev in sorodnih strok" na Jesenicah je stavilo reso- 
lucijo, da naj se priznajo delavski zaupniki in razpišejo volitve delavskih zaup- 
nikov po proporcionalnem sistemu. Resolucija se vzame na znanje. (1642) 
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Narodni svet v Ljubljani je dobil 6. novembra 1918 dodeljen osebni avtomo- 
bil štev. A - IV - 316. Poveljstvu avtomobilne čete 2. vojnega okrožja se 
naroči, da za ta avtomobil ne zaračuna dnevne odškodnine. (Izvršeno.) 

Dne 15. novembra 1918 so se odpeljali na Reko finančni veščaki, kot dele- 
gati Narodnega Veća v Zagrebu, z namenom potovati v Pariz. Poveljstvo avto- 
mobilne Čete jim je posodilo v to svrho avtomobil Waf. pol. štev. A - VII - 905. 
Ta avto si je izposodil član Narodnega Veča dr. Červar za zasebno vožnjo v 
Opatijo, kjer so voz zaplenili Italijani. Narodni svet je pri Narodnem Veću v 
Zagrebu storil potrebne korake, pa do sedaj brez uspeha. Sklene se, pismeno 
vprašati dr. Červarja, ako je res, da se mu je zaplenil izposojeni avtomobil in v 
kaki funkciji seje tedaj poslužil avtomobila. (Izvršeno; 1600) 

Zahvala mestnega šolskega sveta v Ljubljani za prispevek deželne vlade k 
skupnim stroškom vzdrževanja dnevnih zavetišč v lanskem letu v znesku 
33.774 K se vzame na znanje. (1605) 

V poletju 1918 seje izvršilo po vseh kronovinah bivše Avstrije popisovanje 
setvenih ploskev. Stroške popisovalnih organov na Kranjskem je po večini že 
plačala bivša podružnica žitnega zavoda v Ljubljani, še ne plačane pa že likvidi- 
rane stroške bo pa poravnal žitni zavod v Ljubljani kot pravni naslednik bivše 
podružnice dunajskega zavoda za promet z žitom. Dobršen del sličnih stroškov 
na Slov. Štajerskem in Slov. Koroškem še ni poravnan. Ti stroški, katerih plači- 
lo odklanja žitni zavod v Gradcu, znašajo gotovo več stotisoč kron. Zadeva se 
odstopi ministrstvu za prehrano in obnovo dežela v Beogradu. (Izvršeno. 1566) 

Pisatelju Vladimirju Levstiku14 v Ljubljani se dovoli za zdravljenje podpora 
5.000 K iz tozadevnega kredita, s katerim razpolaga predsednik. (Izp. pred- 
sedstv. pisarni; 3052) 

Dopisni urad deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani prosi za dovoljenje, I. 
da sme ustanoviti v Mariboru s 1. aprilom t. 1. podružnico spojeno s propagand- 
no pisarno za južno Štajersko in sosedno koroško ozemlje. Zadeva se odloži, da 
se o njej izjavi danes odsotni poverjenik dr. Verstovšek. (Izp. predsedstv. 
pisarni; 3053) 
II. da sme s 1. aprilom 1.1. stalež osobja pomnožiti tako, da bo mesto dosedanjih 

šest vsega skupaj devet urednikov, ki naj bi v treh skupinah opravljali delo. 
V tem smislu predlaga, da se vpokliče iz Maribora sedanji izvestitelj Ivan 
Zorjan15, dalje, da naj se začasno namesti eksportni akademik Niko Štempi- 
har, ki že prostovoljno prakticira od dne 15. marca t. 1. dalje. Za početek naj 
se mu odmeri mesečni honorar 700 K za čas prakticiranja naj se mu pa izpla- 
ča znesek 350 K. končno naj se provizorično namesti absolvirani jurist An- 
ton Tornine16, sedaj v Kranju pri Majdiču, proti mesečnemu honorarju 600 
K. Za tretjo strojepisko naj se imenuje Pavla Gornik iz Novega mesta proti 
mesečni plači 300 K. Se dovoli. 

III. da se pri ljubljanskem dopisnem uradu ustanove nekaki vežbalni kurzi in 
normira nekaj sto kron znašajoči adjutum za največ troje praktikantov. Se 
odkloni. 
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Podpredsednik poroča, da potrebuje za svojo pisarno še enega strojepisca ali 
strojepisko, ki zna pisati hrvatski, in stenografa ali stenografinjo. Sprejem po- 
trebnih pisarniških moči se dovoli. (G. podpredsedn. 3054) 

Bivše poverjeništvo za narodno obrambo je naročilo pri tvrdki Peter Kozina 
et. Co. 15.000 parov čevljev in sicer - 11.000 navadnih po 55 K in 4.000 parov 
gorskih po 65 K. Iz stare zaloge usnja se je dobavilo po teh cenah 4495 parov 
navadnih in 641 parov gorskih čevljev. Nadaljne množine usnja za podplate so 
bile za 28% dražje, cena se je povišala za navadne čevlje na 61 K 60 v in za 
gorske na 73 K 25 v. Po tej ceni je tvrdka dobavila 5138 parov navadnih in 
1287 parov gorskih čevljev. Pozneje seje usnje za zgornje dele in za podplate 
podražilo za 28 %, tvrdka je morala tudi povišati delavstvu plače, tako da bi na- 
daljnjo dobavo zamogla izvršiti le po ceni 69 K 30 v za navadne in 81 K 70 v za 
gorske čevlje. Tvrdka prosi za potrdilo teh cen. Na podlagi izjave upravne ko- 
misije prehodno-gospodarskega urada, da so cene primerne in opravičene, se 
cena potrdi z opombo, da vstraja deželna vlada na pogodbi glede dobave 8.000 
parov čevljev za oblačilnico. (glej zapisnik 60. sejt).( Izvršeno; 2583) 

Prošnja primanja ginekološkega oddelka deželne bolnice dr. Alfreda pi. Va- 
lente za priznanje pokojnine se na novo (glej zapisnik 72. seje) odloži, da se 
rekvirira 1. sklep deželnega zbora z dne 16. januarja 1909 o ureditvi prejemkov 
primarijev, 2. nastavitveni dekret iz leta 1909, s katerim seje Valenta temeljem 
tega sklepa imenoval za provizoričnega primarija, 3. njegova v maju 1910 vlo- 
žena prošnja za definitivno nameščenje, 4. službena pragmatika za deželno 
uradništvo. (Izvršeno; 1384) 

Odobri se načrt naredbe o pravici tujih odvetnikov zastopati stranke v Slove- 
niji. Razglasitev naredbe se odloži do tedaj, ko jej pritrdi ministrstvo za pravo- 
sodje, ker se gre za odnošaje z inozemstvom. Obenem se naprosi ministrstvo za 
izenačenje zakonov, da izposluje, da bo mogoče našim odvetnikom tudi zasto- 
pati stranke v našem kraljestvu izven Slovenije. (Izp. pov. za pravosodje. 3055) 

Na predlog poverjenika za pravosodje se odobri prezidava justićne palače v 
Ljubljani, ki jo je poverjeništvo za pravosodje odredilo povodom ustanovitve 
višjega deželnega sodišča in višjega državnega pravdništva v Ljubljani s zne- 
skom 40.000 K. Iz tega zneska se morajo kriti tudi stroški za nabavo najpotreb- 
nejše sobne opreme za novo ustanovljene justične oblasti. (Izp. pov. za pra- 
vosodje. 3056) 

Na predlog poverjenika za notranje zadeve se imenujejo za začasne deželno- 
vladne koncipiste naslednji deželno-vladni praktikanti: dr. Franc Bratina17, Mir- 
ko Brezigar , Ivan Forčesin19, dr. Lovro Hacin20, dr. Franc Hrašovec21, dr. An- 
ton Kodre22, Anton Kosi23, Franc pl. Levičnik24, dr. Dioniz Maraž25, dr. Anton 
Megušar26, Ivan Milač27, Franc Mramor28, Franc Pezdič29, dr. Ciril Pfeifer, Peter 
Popovič30, dr. Mirko Potočnik31, dr. Jelko Ravnikar32, Franc Rodošek33, Anton 
Svetina34, dr. Janko Šiška, Ivan Šubic, dr. Janko Vidic33, dr. Ivan Vidmar36, dr. 
Vladimir Vidmar37, Mihael Zavadlal38 in dr. Ivan Zobec39. Vrstni red se jim 
pozneje določi. (Izp. pov. za notr. z. 3057) 
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Po naročilu predsednika je o vsaki spremembi uradništva (imenovanje, pre- 
mestitev itd.) poročati pristojnim ministrstvom v Beograd. (Vsem poverj. odn. 
oddelkom. 3058) 

Sklene se, da se predlaga ministrstvu za notranje zadeve imenovanje račun- 
skega revidenta Hermana pl. Salomona za računskega svetnika v VIII. či- 
novnem razredu. (Pov. za noir. zcid. 3059) 

Imenuje se računski oficijal Janko pl. Šuklje40 za računskega revidenta in ra- 
čunska asistenta Jurij Hočevar41 in Miroslav Soss42 za računska oficijala. (Pov. 
za notr. zad. 3060) 

Okrajna tajnika Anton Šproc in Franc Ros se pomakneta v IX. činovni raz- 
red. (Pov. za notr. zad. 3061) 

Za okrajne tajnike se imenujejo deželno-vladni kanclisti Josip Pirš, Franc 
Babic, Franc Markež, Franc Ulbing in Miroslav Pleteršek. (Pov. za notr. zad. 
3062) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da ima neki trgovec v Mariboru večjo 
množino sukna, katero bi dal deželni vladi po ugodnih cenah na razpolago, ako 
se mu ne dela težkoč pri izvozu dveh vagonov masti v Nemško Avstrijo. Pojasni 
se, da mora imeti izvozno dovoljenje od ministrstva, ker bi se mu sicer mast za- 
segla. (Pov. za soc. skrb. 3063) 

Poverjenik za socijalno skrb stavi naslednji interpelaciji na predsednika: 
I. Že dolgo temu je deželna vlada napravila sklep, da se imajo v občinske 

svete kooptirati zastopniki delavstva. Pri tem seje brez dvoma mislilo na delav- 
sko stranko, to je socijalno-demokratično, ki vsled veljavnega občinskega volil- 
nega reda, doslej v večini občin, v katerih prebiva delavstvo, nima nobenih 
svojih zastopnikov. 

Nekatere občine odklanjajo kooptacijo od delavskih organizacij predlaganih 
občinskih svetovalcev. To je storila občina škofjeloška in občina Stara Loka. 

Poverjeništvo za notranje zadeve je med drugim razpustilo že občinski svet 
na Jesenicah in imenovalo gerenta. V sosvet so bili pozvani zgolj trije zastopni- 
ki delavstva, dasi tvori jeseniško občino pretežno delavsko prebivalstvo. 

Sklep, da se pokličejo v razne občinske zastope zastopniki delavstva se do- 
slej ni izvršil, kljub temu, daje tajništvo delavske stranke že davno poverjeniš- 
tvu za notranje zadeve predložilo svoje tozadevne predloge. Ti predlogi so ostali 
nerešeni. 

Vprašam gospoda predsednika deželne vlade, ali hoče poskrbeti, da se zgoraj 
omenjeni sklep vlade nemudoma izvrši, (hp. pov. za notr. zad. 3064) 

II. Vojni stavbni urad zaposluje večje število civilnih delavcev proti pogoje- 
nim mezdam. 

Tam nameščeni oficijal Pire pa te delavce odpušča iz dela kakor se mu polju- 
bi, brez odpovedi in brez vzroka. Pri tem jim odtrguje tudi plače odnosno mez- 
de, ki so bile pogojene. Tako sta bila pred dvema dnevoma brez vzroka in brez 
postavnega odpovednega roka vržena na cesto delavca Lovro Pičman in Ferkov 
Avgust. 

• 
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Vprašam gospoda predsednika, ali je pripravljen posredovati, da se bo vojni 
stavbni urad pri odpuščanju delavcev držal postavnih določil in jim izplačal 
mezde, kakor so obojestransko pogojene. (Izvršeno. 2582) 

Predsednik naroči poverjeniku za notranje zadeve, da z ozirom na interpela- 
cijo pod točko I. potrebno vkrene in obljubi posredovati v zadevi interpelacije 
pod točko II. 

Prihodnja seja v sredo 2. aprila ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 10 min. zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Brezovnik Vladimir dr., zdravnik, kirurg. Rojen 1888 v Vojniku, umrl 1954 v 

Ljubljani. Medicino na Dunaju 1914. Služboval je v Celju, 1920-1925 je bil asistent ki- 
rurške klinike v Pragi, 1925-1926 znanstveni sodelavec Zavoda za splošno eksperimen- 
talno patologijo v Pragi, nato svetnik šolske poliklinike v Beogradu, 1933 predstojnik 
kirurškega oddelka v Murski Soboti, 1936-1940 v Mariboru, 1941-1945 kirurg v Slaj- 
marjevem domu v Ljubljani. Objavil je več razprav o žlezi ščitnici, poljudne članke je 
objavljal v reviji Priroda, človek in zdravje. 

Derč Bogdan dr., zdravnik pediatcr. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1958 v Ljublja- 
ni. Gimnazijo v Ljubljani, medicino v Gradcu 1904, pediatrično specializacijo na Du- 
naju in v Gradcu. 1907 je postal prvi slovenski specialist pcdiater v Ljubljani. Delal je v 
ambulanti, 1919 je prevzel vodstvo otroške bolnišnice v Ljubljani in opravljal zasebno 
prakso. 1913 je bil državni policijski zdravnik, skrbel je za otroke v reji in za sirote. 
1933 je osnoval posvetovalnico za matere z dojenčki. Po 2. svetovni vojni je bil pred- 
stojnik otroške bolnice, kije postala osnova pediatrične klinike. Dr. Derč je postal redni 
profesor pediatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Objavil je knjigo Dojenček in 
več člankov s področja pediatrije. 

4 Novotny Karel dr., finančni svetnik. Rojen 1874 v Kutni hori na Češkem umrl 
1942 v Ljubljani. Služboval je pri Finančni direkciji v Ljubljani. Bil je vršilec dolžnosti 
šefa davčne administracije. 

5 Brence Ludvik dr., pravnik. Rojen 1875 v Konovem pri Šmartnem ob Paki. Bil je 
sodnik Upravnega sodišča v Celju, 1931 je bil upokojen, nato seje preselil v Ljubljano. 

Eržen Robert dr., pravnik in profesor. Rojen 1876 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, pravo v Gradcu, kjer je promoviral, filozofijo v Ljubljani, opravil je sodniški in 
Profesorski izpit. 1901 je postal konceptni praktikant, 1904 je prestopil v finančno služ- 
bo, 1911 je postal finančni, komisar, 1919 finančni tajnik in nato pogodbeni učitelj na 
trgovski akademiji v Ljubljani in nato profesor do upokojitve 1937. 

7 Valjavec Ludvik dr., ministrski svetnik. Rojen 1879 v Ljubljani. Služboval je na 
Dunaju, po prevratu 1918 paje postal finančni tajnik v Mariboru, 1928 je bil premeščen 
v Ljubljano, 1930 v Kragujevac, 1931 v Podgorico, 1937 v Beograd, kjer je postal višji 
ministrski svetnik. 
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8 Satler Josip, finančni svetnik. Rojen 1879 v Draži vasi pri Konjicah. Služboval je 
pri Finančni direkciji v Trstu od 1910 dalje, 1918 je postal finančni komisar v Ljubljani, 
nato v Slovenj Gradcu, 1924 v Kranju, 1928 pa pri davčni upravi Ljubljana-okolica, 
1929 je bil premeščen k finančnemu inšpektoratu v Ljubljani. 1931 je postal pomočnik 
direktorja dravske finančne direkcije v Ljubljani. 

9 Ladiha Ludvik dr., železniški svetnik. Rojen 1885 na Cvibljah pri Trebnjem. Od 
1911 je služboval pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani, 1919 je postal finančni komi- 
sar. Nato je prestopil v službo k direkciji državnih železnic, kjer je postal železniški 
svetnik. 

10 Rostan Ivan, višji računski svetnik. Rojen 1872 v Mirni na Dolenjskem, umrl 
1957 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani in Novem mestu, učiteljišče v Ljubljani. Služ- 
boval je kot pomožni učitelj v Ljubljani 1893-1896, nato kot računski praktikant pri fi- 
nančnem ravnateljstvu v Ljubljani, 1922 je postal višji računski svetnik, upokojenje bil 
1929. Poleg službe je bil tajnik kreditne zadruge Hranilnica in posojilnica konzorcija 
javnih nameščencev v Ljubljani od leta 1897 dalje, v letih 1912-1933 pa direktor. Za- 
drugo je dvignil v dobro stanovsko organizacijo, ki je krepila narodno zavest članov. 
Napisal je večje število gospodarskih člankov, ki jih je objavil v ljubljanskih dnevnikih 
in stanovskih glasilih. 

11 Ilovar Franc, računski nadzornik. Rojen 1874 v Temenici na Dolenjskem, umrl 
1925 v Gorenji vasi pri Stični. V letih 1896-1918 je služboval pri finančnem ministrstvu 
na Dunaju, 1919 seje preselil v Ljubljano inje služboval pri delegaciji ministrstva fi- 
nanc v Ljubljani, nato pa do svoje smrti kot računski nadzornik v tobačni tovarni v 
Ljubljani. 

12 Papež Franc, računski inšpektor. Rojen 1880 v Ljubljani. Služboval je od 1908 da- 
lje, najprej kot knjigovodja, nato kot finančni uradnik in nazadnje kot računski inšpektor 
pri delegaciji ministrstva financ v Ljubljani in nato pri finančni direkciji. Upokojen je 
bil 1932. 

13 Vesel Rudolf, blagajniški ravnatelj. Rojen 1861 v Ljubljani, umrl 1944 v Ljublja- 
ni. Služboval je pri deželnem odboru za Kranjsko, kjer je bil blagajnik, nato pa ravnatelj 
deželnega plačilnega urada. 

14 Levstik Vladimir, pisatelj. Rojen 1886 v Šmihelu nad Mozirjem, umrl 1957 v Ce- 
lju. Služboval je kot časnikar pri Jutru 1910, urejal je Ilustrovani tednik. Med 1. svetov- 
no vojno je bil interniran zaradi suma nacionalistične propagande, 1918 seje vrnil v 
Ljubljano inje nato hudo zbolel, 1923-1926 seje priključil gibanju Orjuna, 1926-1945 
je delal pri Jutru, 1926 je bil urednik Jugoslavije. Svoja literarna dela je objavljal v 
Ljubljanskem zvonu, Slovanu. Bil je uveljavljen prevajalec iz ruščine, francoščine in 
angleščine. Svoje kritike in članke je objavljal v številnih časopisih in revijah. 1949 je 
prejel Prešernovo nagrado. 

15 Zorjan Ivan, urednik korespondenčnega urada. Rojen 1888 v Krčevini. Služboval 
je pri dunajskem korespondenčnem uradu, nato pri propagandni pisarni v Mariboru, 
1930 pri okrajnem zavodu za zavarovanje delavcev, 1931 je odšel v Sarajevo. 

16 Tominec Anton, pravnik. Rojen 1881 v Kamniku. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na 
Dunaju. Služboval je v Kranju pri Majdiču, 1919 je bil prostovoljec, borec za severno 
mejo na Koroškem, kjer je bil ranjen, 1919 je postal pogodbeni uradnik dopisnega urada 
v Ljubljani, 1920 definitivni uradnik dopisnega urada v Ljubljani, 1924 je postal oficijal 
pri oddelku za socialno politiko Pokrajinske uprave za Slovenijo, 1926 je postal ekonom 
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Invalidskega zavoda v Ljubljani in nato upravitelj protezne delavnice v Ljubljani, 1941 
pa v. d. ravnatelja protezne delavnice v Ljubljani. 

17 Bratina Fran dr., pravnik, sreski načelnik. Rojen 1891 v Križevcih pri Ljutomeru, 
umrl 1980 v Murski Soboti. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Pragi, promòviral 1917. Od 
1917 je služboval pri Namestništvu v Gradcu, 1918 je konceptni praktikant pri okraj- 
nem glavarstvu na Ptuju, nato pri okrajnem glavarstvu v Mariboru, 1919 postal deželno- 
vladni koncipist, nato je bil premeščen kot vladni tajnik v Mursko Soboto, leta 1932 je 
bil kot sreski podnačelnik v Dolnji Lendavi upokojen, 1935 je bil reaktiviran, 1936 je 
postal sreski načelnik v Lendavi, 1938 pa sreski načelnik v Murski Soboti. 

io 

Brezigar Mirko, sreski načelnik. Rojen 1890 v Doberdobu. Gimnazijo v Gorici, 
pravo v Gradcu. V času 1. svetovne vojne je bil zapisnikar vojnega sodišča. 1918 je po- 
stal konceptni praktikant pri Poverjeništvu za promet Narodne vlade SHS v Ljubljani, 
1919 je postal deželno vladni koncipist, 1920 okrajni komisar, služboval je pri Velikem 
županstvu v Ljubljani, pri sreskem načelstvu v Ljubljani, 1932 je postal sreski načelnik 
v Brežicah, 1940 pa sreski načelnik v Škofji Loki. 

Forčesin Ivan, vladni tajnik. Rojen 1892 v Gorici. Gimnazijo v Gorici, pravo v 
Gradcu. 1918 je postal konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu na Ptuju, 1920 pa 
okrajni komisar, 1925 je bil premeščen v Mursko Soboto, postal je vladni tajnik in bil 
premeščen k velikemu županstvu v Mariboru in nato k sreskemu načelstvu v Celje. 
1931 je bil upokojen. 

Hacin Lovro dr., upravnik policije v Ljubljani. Rojen 1886 na Trati pri Veleso- 
vem, umrl 1946 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju in Novem mestu, pravo na Dunaju, 
promoviral 1916. Služboval je od leta 1914 dalje, najprej kot sodni praktikant na Duna- 
ju, 1918 pri okrajnem glavarstvu v Velikovcu, 1919 pri mestnem magistratu v Mariboru 
in nato v Celovcu, 1919 je bil premeščen k politični ekspozituri v Borovlje, 1922 je po- 
stal okrajni komisar, 1930 sreski načelnik v Mariboru, 1932 je postal predstojnik mestne 
Policije v Mariboru, 1934 je bil premeščen k banski upravi v Ljubljani, 1936 pa je 
Postal upravnik policije v Ljubljani. 1945 je emigriral v Avstrijo, odkoder je bil kot so- 
delavec okupatorjev vrnjen in je bil pred vojaškim sodiščem v Ljubljani obsojen na 
smrt. 

Hrašovec Franc dr., banski svetnik. Rojen 1890 v Celju. Pravo v Gradcu 1914. 
1919 je postal deželnovladni koncipist Deželne vlade za Slovenijo. 1929 je bil pre- 
meščen k banski upravi dravske banovine, 1933 je postal banski svetnik, služboval je v 
Metliki, 1934 je bil premeščen v Slovenj Gradec, kjer je postal sreski načelnik, med 
okupacijo 1941-1945 je bil v Ljubljani, služboval je pri oddelku za socialno politiko in 
narodno zdravje, nato pri Zavodu za upravljanje in dodeljevanje imovine, zaplenjene 
upornikom v Ljubljanski pokrajini, 1944 paje postal svetnik pokrajinske uprave v Ljub- 
ljani. 

Kodre Anton dr., magistratni svetnik. Rojen 1886 v Kodreti pri Postojni. Gimnazi- 
jo v Ljubljani, pravo v Gradcu, promoviral 1917. V državno službo je bil sprejet 1918, 
1919 je postal vladni praktikant, nato koncipist, dodeljen je bil k oddelku za trgovino in 
obrt, 1920 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu Ljubljana-okolica, kjer je bil obrtni 
referent, 1927 je postal magistratni svetnik. 1914 je nastopil službo pri deželnem 
sodišču v Trstu. 

23 Kosi Anton, banski svetnik. Rojen 1888 v Celju. Pravo v Pragi 1913. Služboval je 
kot notarski kandidat v Šmarju pri Jelšah 1912-1915, 1915 je bil mobiliziran in nato do- 
deljen vojaškemu sodišču V. armade v Ljubljani, kasneje pa divizijskemu sodišču v 
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Zagrebu, po vojni je bil začasni vodja vojaškega sodišča v Mariboru. Leta 1918 je prešel 
v civilno službo, bilje deželno vladni koncipist, 1921 okrajni komisar, 1923 višji komi- 
sar, 1925 sreski načelnik, 1927 vladni tajnik, 1930 banski svetnik, 1933 je postal sreski 
načelnik v Laškem in nato v Kamniku, 1937 je postal predstojnik oddelka banske 
uprave za socialno politiko in narodno zdravje, ki gaje vodil do 1944. 

24 Levičnik Franc pl., sreski načelnik. Rojen 1890 v Škofji Loki, umrl 1934 v Ljub- 
ljani. Končal študij prava. 1915 je postal konceptni uradnik deželne vlade na Kranj- 
skem. Po končani 1. svetovni vojni je služboval pri politični upravi v Kranju, Gornji 
Radgoni, Ljutomeru in Mariboru, 1930 je postal vodja izpostave sreskega načelstva v 
Škofji Loki, nato sreski podnačelnik na Ptuju, 1935 je bil imenovan za sreskega na- 
čelnika v Logatcu. 

25 Maraž Dioniz dr., sreski načelnik. Rojen 1889 v Vrtojbi. Pravo na Dunaju 1912. 
Služboval je od 1913 kot praktikant pri Okrožnem sodišču v Gorici, po končani vojni se 
je umaknil v Jugoslavijo, 1919 je postal deželno vladni koncipist, 1923 okrajni komisar 
v Logatcu, nato je postal sreski poglavar v Logatcu, 1927 je bil premeščen k sreski izpo- 
stavi v Skofjo Loko, 1930 paje postal sreski načelnik v Prevaljah, 1931 je bil premeš- 
čen k prosvetnemu oddelku banske uprave, 1932 je postal sreski načelnik v Šmarju pri 
Jelšah, 1937 pa sreski načelnik v Kamniku, kjer je ostal do leta 1941. 

26 Megušar Anton dr., vladni tajnik. Rojen 1889 v Selcah. Končal študij prava in se 
zaposlil kot odvetniški pripravnik v Novem mestu in Celju, med vojno je bil v službi pri 
vojaškem sodišču, 1918 je postal konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v Kra- 
nju, 1919 deželnovladni koncipist, 1921 je služboval v Krškem, 1923 na Ptuju, 1924 v 
Šmarju pri Jelšah, nato je bil premeščen k ministrstvu za notranje zadeve v Beogradu, 
1927 seje vrnil v Ljubljano, 1929je postal vladni tajnik v Brežicah. 

27 Milač Ivan, sreski načelnik. Rojen 1884 v Olševku pri Kranju. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, pravo v Gradcu. Služboval je od 1912 dalje kot pravni praktikant v Gorici in nato 
v Ljubljani. Nato je bil vpoklican v vojsko inje dobil naziv avskultant. 1918 je postal 
konceptnii praktikant, 1919 deželnovladni koncipist pri okrajnem glavarstvu v Velikov- 
cu, 1920 je bil premeščen na Ravne, 1921 je postal okrajni komisar v Prevaljah, 1925 
vladni tajnik, 1931 sreski podnačelnik, 1935 pa sreski načelnik, 1937 je bil sreski načel- 
nik v Dravogradu, 1939 je bil premeščen v Črnomelj in nato nazaj v Dravograd. Med 
okupacijo 1941-1945 je bil okrajni glavar pri visokem komisariatu Ljubljanske po- 
krajine, 1944 je bil razrešen službe. 

28 Mramor Franc, banski svetnik. Rojen 1890 v Novem mestu. Gimnazijo v Novem 
mestu, pravo v Pragi. Služboval je kot odvetniški koncipient pri dr. Fettichu v Ljubljani, 
nato je bil zapisnikar pri domobranskem divizijskem sodišču 1917/1918, nato praktikant 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. Po prevratu 1918 je postal konceptni uradnik v Pover- 
jeništvu za notranje zadeve Narodne vlade SHS v Ljubljani in dodeljen v Novo mesto, 
1919 je postal deželnovladni koncipist, nato koncipist in referent v oddelku ministrstva 
za trgovino in industrijo v Ljubljani, nato tajnik velikega županstva in banski svetnik 
Banske uprave Dravske banovine. 

29 Pezdič Franc, sreski podnačelnik. Rojen 1880 v Kranju, umrl 1933. Končal prav- 
no fakulteto. Služboval je v Trstu kot finančni konceptni praktikant, 1917 je bil kot sub- 
stitut davčnega referenta v Tolminu, po 1. svetovni vojni je bil deželnovladni koncipist, 
nato okrajni komisar v Radovljici, 1925 okrajni glavar v Brežicah, 1930 je postal sekre- 
tar banske uprave, 1932 sreski podnačelnik v Ljubljani, 1933 pa sreski podnačelnik sre- 
za Maribor levi breg. 
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30 Popovič Peter, pravnik, policijski svetnik. Rojen 1887 v Škemljovcu pri Suhorju. 
Pravo v Gradcu. 1918 je služboval pri deželnem sodišču v Ljubljani kot odvetniški kan- 
didat. Med vojno je bil pri vojaškem sodišču. Leta 1918 je bil konceptni praktikant pri 
okrajnem glavarstvu v Brežicah, 1919 je postal dcžclnovladni koncipist,'1920 je bil pre- 
meščen v Ljubljano, 1921 je postal okrajni komisar inje bil dodeljen uradu za zaščito 
beguncev, nato k oddelku za socialno skrbstvo, 1926 je bil upokojen, kasneje reaktivi- 
ran in je služboval v Mostarju in Novi Gradiški, 1935 je postal sreski načelnik sreza 
Maribor levi breg. 1938 je postal policijski svetnik v ministrstvu za notranje zadeve. 

Potočnik Mirko dr., sreski načelnik. Rojen 1886 v Domžalah, umrl 1939 v Črnom- 
lju. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, trgovsko-juridični tečaj na Dunaju. Dokto- 
riral je na Dunaju 1923. Služboval je na Dunaju, kjer je bil 4 leta vodja slovenske cen- 
zure za vojne ujetnike in referent urada za ljudsko prehrano na Dunaju. 1918 je bil do- 
deljen okrajnemu glavarstvu v Mariboru, bil je pristav in višji pristav sreskega načelstva 
Maribor desni breg, 1922 vladni koncipist okrajnega glavarstva Ptuj, nato premeščen v 
Črnomelj, 1923 je postal okrajni komisar v Črnomlju, 1924 okrajni komisar Pokrajin- 
ske uprave v Ljubljani in nato pri velikem županstvu v Mariboru, 1925 je postal vladni 
tajnik sreza Maribor desni breg, 1932 je postal sreski podnačelnik sreza Maribor levi 
breg, 1933 je bil premeščen v Slovenj Gradec, 1936 pa je postal sreski načelnik v 
Črnomlju. 

32 Ravnikar Jelko dr., notar. Rojen 1891 v Ljubljani, umrl 1966 v Ljubljani. Službo- 
val je pri Narodni vladi SHS v Ljubljani kot konceptni praktikant in deželnovladni kon- 
cipist, 1925-1928 pri davčni administraciji okrajnega finančnega ravnateljstva v Ljublja- 
ni, 1928 je bil odpuščen iz službe, 1932 je postal notarski kandidat v Murski Soboti, 
nato je bil notar v Murski Soboti, na Ptuju, v Kozjem in Gornji Radgoni, od 1939-1945 
pa v Trebnjem, po vojni pa je bil delegat za likvidacijo notariata in nato sodnik v 
Ljubljani. 

33 Rodošek Franc, pravnik. Rojen 1884 pri Sv. Lovrencu na Dravskem polju. Gim- 
nazijo na Ptuju, pravo v Gradcu. 1914 je stopil v službo kot odvetnišli koncipient pri od- 
vetniku dr. Osenjaku v Gradcu, 1914 je bil mobiliziran in nato v ruskem ujetništvu, od- 
koder seje vrnil 1919, nakar je bil imenovan za deželnovladnega koncipista. 

34 Svetina Anton dr., okrajni glavar. Rojen 1891 na Vranskem, umrl 1987 v Ljublja- 
ni. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju. Službovati je začel 1915 pri deželnem so- 
dišču v Gradcu, po vojni je bil sprejet v službo pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju, 
1919 je postal deželno vladni koncipist inje bil premeščen v Velikovec, 1920 v Mursko 
Soboto, 1921 je postal okrajni komisar, 1923 pa vladni tajnik, 1925 je bil premeščen k 
sreskemu načelstvu Ptuj, 1927 v Šmarje pri Jelšah, kjer je 1931 postal sreski podnačel- 
nik, 1932 je bil sreski podnačelnik v Laškem, 1933 v Celju, 1937 je postal upravni 
sekretar pri banski upravi v Ljubljani, 1944 paje postal okrajni glavar. 

35 Vidic Janko dr., sreski načelnik. V letih 1911-1913 je služboval kot advokadski 
pripravnik v Ljubljani, na Dunaju in Radovljici. 1919 je postal deželnovladni koncipist, 
1920 okrajni komisar v Brežicah, zatem vladni tajnik v Radovljici, 1925 je bil premeš- 
čen k velikem županstvu ljubljanske oblasti, 1927 je postal sreski načelnik v Ljubljani, 
1928 v Radovljici, 1931 v Logatcu, 1935 na Ptuju, 1939 pa v Kranju. 

36 Vidmar Ivan dr., banski svetnik. Rojen 1887 v Vidmu ob Savi. Pravo v Gradcu, 
1914 je stopil v sodno službo v Gradcu inje bil še isto leto premeščen k okrožnemu so- 
dišču v Banji Luki. Po vojni je stopil v službo pri politični upravi. Postal je deželnovlad- 
ni koncipist v Celju, 1920 okrajni komisar v Brežicah, nato vladni tajnik in sreski 
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podnačelnik, 1930 je postal sreski načelnik v Radovljici, 1933 v Celju, 1935 pa banski 
svetnik pri banski upravi v Ljubljani. 

37 Vidmar Vladimir dr., upravnik Poštne hranilnice. Rojen 1891 v Ljubljani. Gimna- 
zijo v Ljubljani in Pulju, pravo v Pragi, promoviral 1917. Služboval je pri Deželni vladi 
kot deželnovladni koncipist, nato je prestopil v službo k ravnateljstvu državnih železnic, 
nato je ponovno prestopil v upravno službo inje postal komisar v ministrstvu za prehra- 
no. Zatem je prestopil v službo k poštni hranilnici, kjer je bil najprej tajnik, nato pa 
upravnik poštne hranilnice v Ljubljani. 

38 Zavadlal Mihael, pravnik. Rojen 1891 v Velikem Dolu pri Sežani. Končal študij 
prava. 1918 seje zaposlil pri Narodni vladi SHS v Ljubljani kot konceptni praktikant, 
1919 je postal deželnovladni koncipist, 1920 pa okrajni komisar. 

39 Zobec Ivan dr., sreski načelnik. Rojen 1890 v Dolenji vasi pri Ribnici na Dolenj- 
skem. Pravo na Dunaju. Upravno službo je nastopil 1918, 1919 je postal deželnovladni 
koncipist, 1920 okrajni komisar, 1926 vladni tajnik, 1926 je bil premeščen kot sreski 
komisar v Kranj, 1929 je postal upravni sekretar, 1931 sreski podnačelnik, 1933 je bil 
premeščen v Ljubljano, 1935 je postal sreski načelnik v Kranju, nato v Celje, kjer je bil 
1941 razrešen službe ter imenovan za upravnika policije v Ljubljani. Med vojno je po- 
stal svetnik pokrajinske uprave, 1944 je bil premeščen k prehranjevalnemu zavodu Pre- 
vod, 1945 pa ponovno k upravnemu oddelku pokrajinske uprave v Ljubljani. 

40 Šuklje Janko pl., računski revident. Rojen 1884 v Ljubljani, umrl 1944 v Ljublja- 
ni. Služboval je pri avstrijski zalogi šolskih knjig na Dunaju, kjer je bil definitivno na- 
stavljen 1906-1918. 1919 je postal računski oficial pri Deželni vladi za Slovenijo, nato 
je bil računski revident in 1924 upokojen. 

41 Hočevar Jurij, računski inšpektor, Rojen 1895 v Ljubljani. Realko v Ljubljani. Dr- 
žavno službo je nastopil 1913 kot računski praktikant, 1918 je postal računski asistent, 
1919 računski oficial, 1920 računski revident in 1924 višji računski inšpektor. 

42 Soss Miroslav, računski oficial. Rojen 1888 v Ljubljani, umrl 1931 v Mariboru. 
Mlada leta je preživel v južni Ameriki, odkoder seje vrnil 1913. leta. Po vojni je nasto- 
pil službo pri Narodni vladi SHS v Ljubljani kot računski praktikant, 1919 kot računski 
oficijal, 1920 je izstopil iz državne službe in odšel v Maribor. 

821 

ZAPISNIK 
82. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 2. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 10 min. popoldne. 

Provizorična učitelja na državni realki v Gorici, sedaj službeno prideljena za 
dobo šolskega leta 1918/19 državni realki v Ljubljani, Franc Ferjan2 in Andrej 
Verbich3 se imenujeta za prava realčna učitelja v IX. činovnem razredu, in sicer 
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Ferjan s pravnomočnostjo od 16. septembra 1918 in Verbich s pravnomočnostjo 
od 1. avgusta 1917. (Izp. pov. za uk in bog. 3065) 

Dijaškim podpornim društvom v Celju, Mariboru in Ptuju se dovolijo podpo- 
re po 800 K proti naknadni odobritvi ministrstva. (Izp. pov. za uk in bog. 3066) 

Na državni gimnaziji v Celju se imenuje Anton Cestnik pravim veroučite- 
ljem. Za odmero petletnic se mu všteje doba, ki jo je prebil kot veroučitelj v 
smislu § 4 zakona z dne 19. septembra 1898, drž. zak. štev. 173. (Izp. pov. za uk 
in bog. 3067) 

Na državni gimnaziji v Mariboru se namesti kot učitelj slovenščine dr. Pavel 
Strmšek5, namestni učitelj na državni gimnaziji v Mariboru. (Izp. pov. za uk in 
bog. 3068) 

Asistent na vseučiliški knjižnici v Gradcu dr. Josip Glonar6 se sprejme v 
službo pri licejski knjižnici v Ljubljani proti letni plači 2.400 K, dejalnostni 
dokladi 672 K in draginjski dokladi 1.596 K. (Izp. pov. za uk in bog. 3069) 

Okrajni komisar dr. Pfeifer prosi telefonično sporazumno s policijskim nad- 
komisarjem dr. Senekovičem7, da se onim 44 učiteljem v Mariboru, ki so se od- 
slovili z 31. marcem, nakažejo še za mesec april plače v obliki podpor proti svo- 
ječasnemu obračunu z Nemško Avstrijo. Odslovljencem so se dostavili odslo- 
vilni dekreti šele dne 31. marca. Poverjenik za uk in bogočastje omeni, da seje 
odslovilo tudi mnogo tujerodnih učiteljev v okolici Maribora. Sklene se, da se 
odslovljenim učiteljem v Mariboru in mariborski okolici izplačajo iz naslova 
preselitvenih stroškov eno mesečni prejemki in vožnja do Špilj pod pogojem, da 
se še tekom meseca aprila preselijo v Nemško Avstrijo. Izvrši poverjenik za uk 
in bogočastje in naznani sklep ministrstvu s pristavkom, daje bila zadeva nujna, 
ker so se odslovljencem vročili dekreti šele dne 31. marca. (Izp. pov. za uk in 
bog. 3070) 

Podpredsednik poroča, daje general Segre ravnokar brzojavu, da pride v če- 
trtek ob 8. uri zjutraj v Ljubljano. Ker je general Smiljanič odsoten, se naroči 
vojaškemu poveljstvu, da ga sprejme na kolodvoru višji štabni častnik tudi v 
imenu vlade. 

Višjemu šolskemu nadzorniku dr. Ivanu Bezjaku se da dopust za nedoločen 
čas z nalogom, da se bavi s pripravo obnovitve in izenačenja učnih knjig. Pover- 
jeniku za uk in bogočastje se naroči, da predloži deželni vladi v seji akt z dne 
30. januarja 1915, v katerem je stavil dr. Bezjak ministrstvu predlog glede pre- 
mestitve profesorja Lokarja8. Za čas dopusta je skrbeti, da nadzornikove posle 
odpravlja kdo drugi. (Izp. pov. za uk in bog. 3071) 

Višjemu šolskemu nadzorniku dr. Mihaelu Opeki se da dopust v smislu § 73 
službene pragmatike s pristavkom, da mu ostanejo vsi dosedanji službeni pre- 
jemki. Poverjeniku za uk in bogočastje se naroči, da preišče slučaj učitelja Roji- 
na iz Stražišča pri Kranju, ki seje baje vsled krivde dr. Opeke pritegnil k vojaš- 
kemu službovanju. Treba preiskati, kaj je dr. Opeka poročal. (Izp. pov. za uk in 
bog. 3072) 
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Podpredsednik poroča, da sta društvo umetnikov "Sava" in umetniško druš- 
tvo izročili deželni vladi spomenici, v katerih predlagata obširen program, kaj bi 
bilo storiti za bodoči smotreni razvoj umetnosti v Sloveniji. Spomenici se izroče 
poverjeniku za uk in bogočastje, ki se obenem opozori na arhitekta Josipa Pleč- 
nika v Pragi (glej zapisnik 69. seje), ki naj bi postal v Sloveniji referent za 
umetniška vprašanja. Povabi naj se ga potom poslanika Hribarja, ako bi bil pri- 
pravljen službovati v domovini. (Izp. pov. za uk in bog. 3073) 

Snujoča se zadruga javnih uslužbencev za zgradbo lastnih domov z zidanjem 
stanovanjskih hiš je deželno vlado naprosila, da jej v to svrho rezervira dele 
zemljišč, v katerih posest bi prišla potom razlastitve veleposestev, predvsem 
zemljišča nemškega viteškega reda na Mirju in zemljišč na Kodelovem; dalje da 
bi jej dovolila v realiziranje njenih načrtov potrebno brezobrestno posojilo, ka- 
terega višino določi vlada sama na podlagi vsakokratnega predloženega načrta 
projektirane stavbe v višini po vladi pregledanega proračuna. Za stavbne pripra- 
ve, material, načrte itd. potrebuje predujem, katerega višino določi zadružno 
vodstvo sporazumno z deželno vlado. Prosilcem se odgovori, daje rezerviranje 
zemljišč, katero ima vloga v mislih, v principu izvedljivo. Zadruga naj predloži 
svoj stavbni program, proračun itd. preko oddelka za nacionalizacijo ali even- 
tualno bodočega oddelka za agrarno reformo deželni vladi, ki da zadrugi tudi 
stavbni urad na razpolago. (Izvršeno.) 

Sprejme se z malimi spremembami načrt naredbe glede postopanja pri izpla- 
čevanju in novi ureditvi prispevkov za preživljanje, naklonitev in amerikanskih 
podpor. Naredbo predloži poverjenik za socijalno skrb ministrstvu v naknadno 
odobritev. (Izp. pov. za soc. skrb. 3074, 1669) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, daje vse polno ljudi, ki so bili od sodišč 
obsojeni zaradi raznih deliktov, ki danes vsaj deloma niso več delikti. Tako so 
bili zlasti obsojeni zaradi potvorbe takozvanih potnih legitimacij še pod prejšno 
avstrijsko vlado, nadalje zaradi potvorbe raznih aprovizacijskih kart itd. mnogo- 
številni ljudje vsled hudodelstva goljufije. Te obsodbe, četudi so bile formelno 
opravičene, so krute v očigled malopomembnosti deliktov, v kolikor se le-ti ti- 
čejo njih soljudi. Za obsojenci hodi kakor strašen balast obsodba zaradi goljufi- 
je. Predlaga: predsedstvo deželne vlade za Slovenijo naj na pristojnem mestu 
predlaga, da se čimpreje izvrši nujno opravičena in potrebna amnestija za vse 
politične in vse druge take kazenske delikte, ki jih po splošno veljavnih 
moralnih nazorih sedanjosti ni smatrati za pregreho proti soljudem. 

Poverjenik za pravosodje pojasni, daje že stavil pri ministrstvu za pravosod- 
je v Beogradu tozadevni predlog. 

Poverjenik za socijalno skrb stavi naslednjo interpelacijo na predsednika: vse 
tri slovenske politične stranke so se svoječasno dogovorile, da se ima za Slove- 
nijo sklicati pokrajinski zbor. Vse stranke so za ta zbor že določile svoje delega- 
te. Vpraša: Ali je gospod predsednik pripravljen sklicati pokrajinski deželni 
zbor za Slovenijo in kdaj? Predsednik odgovori, da se skliče "pokrajinski 
posvet" po Veliki noči. 
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Prihodnja seja bo v petek dne 4. aprila ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Fcrjan Franc, profesor. Rojen 1885 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, matematiko 

in fiziko na Dunaju. Službo je nastopil leta 1909 na državni realki na Dunaju, nato je 
služboval 1910 na gimnaziji v Ljubljani in realki v Gorici, 1919 na državni realki v 
Ljubljani, 1919 na državni realni gimnaziji s slovenskim in nemškim učnim jezikom v 
Ljubljani, 1923 je bil dodeljen višjemu šolskemu svetu v Ljubljani, 1930 prosvetnemu 
oddelku Banske uprave Dravske banovine v Ljubljani, 1930 državnemu moškemu učite- 
ljišču v Ljubljani, 1935 je bil dodeljen prosvetnemu oddelku banske uprave v Ljubljani. 
Po vojni je bil profesor na odseku za srednje šole pri Ministrstvu za prosveto LRS, 1946 
je bil upokojen. 

Verbich Andrej, profesor. Rojen 1878 v Novem mestu. Gimnazijo na Sušaku, zem- 
ljepis in zgodovino v Pragi, kjer je končal 2 semestra pravne fakultete. Služboval je od 
1905 dalje na realki v Trstu, 1911 na realki v Gorici, 1913 na realni gimnaziji v Gorici, 
1914 ponovno na realki v Gorici, 1917 na realki v Ljubljani. 

Cestnik Anton, duhovnik, veroučitelj. Rojen 1868 pri Sv. Lenartu pri Št. Juriju pod 
Taborom. Končal teologijo in bil posvečen 1891. Bilje kaplan in katchct od 1892 dalje, 
1899 je postal suplent - veroučitelj na gimnaziji v Celju, 1904 pa profesor gimnazije v 
Celju. 1926 je bil upokojen. 1918 je bil član Narodnega sveta v Celju. 

Strmšek Pavel dr., profesor. Rojen 1891 v Kristanvrhu pri Sv. Petru na Medvedjem 
selu, umrl 1965 v Polzeli. Gimnazijo v Celju, slavistiko in zgodovino v Gradcu 1915, 
promoviral 1921. Služboval je od 1915 dalje v Mostu na Češkem, 1916-1934 v Maribo- 
ru na klasični gimnaziji, 1934-1935 je bil ravnatelj gimnazije v Murski Soboti, nato je 
bil premeščen na gimnazijo v Celju, 1941-1945 je bil izgnan v Srbijo, kjer je poučeval v 
Ćupriji, po vojni seje vrnil na gimnazijo v Celje, kjer je bil 1952 upokojen. Med študi- 
jem je deloval v študentskem društvu Triglav, kjer je bil tajnik in nekaj časa tudi pred- 
sednik društva. V Mariboru je vodil dijaški dom in dijaško kuhinjo, deloval je v drama- 
tičnem društvu, v Celju je dal pobudo za ustanovitev celjskega kulturnega tedna. Pisal je 
zgodovinske in literarno-zgodovinske članke, ki jih je objavljal v ČZN, Ljubljanskem 
zvonu in JiS. Napisal je tudi več dramskih tekstov. 

6 Glonar Josip dr., profesor, bibliotekar, leksikograf in prevajalec. Rojen 1885 pri 
Sv. Barbari pri Mariboru, umrl 1946 v Ljubljani. Slavistiko in klasično filologijo v 
Gradcu, kjer je 1911 doktoriral.Služboval je od 1911 dalje pri univerzitetni knjižnici v 
Gradcu, od 1919 dalje v licejski knjižnici v Ljubljani, 1945 je bil premeščen v Maribor, 
1946 paje bil upokojen. Objavljal je filološke razprave, urejal Ljubljanski zvon, izdajal 
slovenska literarna dela, sodeloval je pri Slovenskem biografskem leksikonu, hrvatski 
enciklopediji in enciklopediji Brockhaus. Prevajal je iz češčine, poljščine, ruščine, la- 
tinščine in nemščine. 
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7 Senekovič Ivan dr., policijski svetnik. Rojen 1884 v Veliki Zimici v Slovenskih 
goricah, umrl 1956 v Mariboru. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu. Služboval je od 
1909 dalje pri policijskem ravnateljstvu v Trstu, 1909 je postal policijski koncipist, 
1912 policijski komisar, 1919 je postal višji policijski komisar v Mariboru, 1921 je po- 
stal policijski svetnik in je bil premeščen v Ljubljano, zatem je služboval še v Celju, 
Ljubljani in Laškem, kjer je bil sreski načelnik, 1924 je postal sreski načelnik v Logat- 
cu, 1935 je bil upokojen. 

8 Lokar Janko dr., profesor, literarni zgodovinar. Rojen 1881 v Črnomlju, umrl 1963 
v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, slavistiko in germanistiko na Dunaju, promovi- 
ral 1907, strokovni izpit na Dunaju 1909. Služboval je kot profesor na gimnazijah v Ma- 
riboru, Novem mestu, Ljubljani, na realki v Idriji, po prevratu 1918 v Ljubljani, 1922 je 
postal direktor gimnazije v Murski Soboti, 1924 pa ravnatelj klasične gimnazije v Ljub- 
ljani, 1940 je bil upokojen. V letih 1913 do 1922 je bil urednik revije Lovec. Literarno- 
zgodovinske članke je objavljal v Carnioli, Ljubljanskem zvonu in Slovanu. 

9 Rojina Frančišek, učitelj, čebelar in strokovni pisec. Rojen 1867 v Zgornji Šiški, 
umrl 1944 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1887. Kot učitelj je služboval v Kolovratu 
pri Litiji, na Dobravi pri Kropi, kot nadučitelj v Vačah, Šmartnem pod Šmarno goro in v 
Smartnem pri Kranju, 1927 je bil upokojen. Z velikim uspehom je deloval kot čebelar, 
sadjar, vrtnar, lovec, ribič in pevovodja. 1900 je na Dunaju opravil izpit ¡z čebelarstva, 
postal je eden najpomembnejših čebelarskih strokovnjakov na Slovenskem. Napisal je 
več strokovnih člankov, o čebelarstvu, sadjarstvu in lovu. Bil je urednik revije Sloven- 
ski čebelar. 

83 ' 
ZAPISNIK 
83. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 4. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 12 min. popoldne. 

Italijanski kapitan Giorgio Càioli Carrara seje peljal dne 29. marca s svojim 
slugo iz Ljubljane v Maribor. Pred Mariborom je zahteval revizor vozne listke. 
Italijanski častnik je pokazal neko italijansko potnico in se upiral plačilu. Poli- 
cijski nadkomisar dr. Senekovič je plačal, da se izogne komplikacijam, voznino 
za oba Italijana v znesku 57 K 76 v in prosi za povračilo. Povračilo se dovoli. 
(Izpredsed. blagajne. Izp. preds. pisarni. 3127) 

V področju Slovenije služi 16 aktivnih topničarskih področnih častnikov, ki 
potrebujejo za službo nujno lastne konje. Prosijo, da se jim dovoli nabava kakor 
aktivnim področnim častnikom konjenice ter da smejo zaračunati konjeniško 
doklado po § 10 službene knjige K - 4,1, del, kakor je to dovoljeno sedaj za vse 
aktivne Častnike konjenice. Dovoljeno. 
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Prošnja časnikarja Emila Vodeba za denarno podporo v svrho lečenja, se od- 
kloni. 

Organizacija okrožnih zdravnikov prosi za dovolitev draginjskih doklad od 
dne 1. januarja 1918 v izmeri 50 %, od 1. januarja 1919 dalje pa v. izmeri 100 % 
od vseh službenih prejemkov okrožnih zdravnikov. Na predlog komisije za za- 
časno vodstvo in likvidacijo deželne uprave se sklene, da se okrožnim zdravni- 
kom zaradi vedno večje draginje od 1. januarja 1919 dalje dovoli draginjska do- 
klada v izmeri 100 % vseh službenih prejemkov, to je plače, aktivitetne in sta- 
rostne doklade. 

Poverjeništvo za finance je podalo pojasnila k predlogu o zadnjem imenova- 
nju davčnih uradnikov (glej zapisnik 81. seje). Davčni upravitelji Franc Modri- 
jan, Franc in Alojzij Strmole in Ernst Sedlak so skozi leta vedno slabo kvalifici- 
rani ter jih ni mogoče predlagati v povišanje. Isto velja za oficijala Oswalda. 
Glede imenovanj naslednjih pa poverjeništvo za finance nima nobenega pomi- 
sleka. Predlogu za imenovanje davčnih upraviteljev Alojzija Klofutar in Alojzi- 
ja Lunder za višja davčna upravitelja v VIII. činovnem razredu se pritrdi. Ime- 
nujejo se za davčne upravitelja v IX. činovnem razredu davčni oficijali Srečko 
Mejak, Peter Vovk, Jožej Rotter in Jožef Petne; predlogu, da se imenuje finanč- 
ni komisar dr. Veljko Marcatti finančnim tajnikom v VIII. činovnem razredu se 
pritrdi. 

Ing. agr. Bogdan Pahor2 se sprejme v državno službo kot praktikant in dodeli 
kmetijsko kemičnemu poskuševališču in preskuševališču v Ljubljani. 

Gozdni komisar II. razreda inž. Alojzij Strancar se imenuje s 1. marcem za 
gozdnega komisarja I. razreda v IX. činovnem razredu. 

Absolvent češke Srednje kmetijske šole v Kadanju Franc Wernig3 se sprejme 
v državno službo kot strokovni praktikant in se začasno namesti na kmetijski šo- 
li v Velikovcu. 

Okrajni gozdar Henrik Stuck v Velikovcu seje glasom dekreta gozdarskega 
oddelka z dne 4. svečana 1919, štev. 1415, potrdil v službi okrajnega gozdarja 
na sedanjem mestu. Tega dekreta Stuck ni hotel sprejeti. Okrajno glavarstvo v 
Velikovcu poroča, da se je Stuck najbrže v času, ko je postal politični položaj 
zopet dvomljiv, spomnil svojega prejšnjega nemškega prepričanja in da hoče 
počakati z odločitvijo do končne ustanovitve mej. Dela se bolnega in ne oprav- 
lja službe. Navedeni dekret gozdarskega oddelka se razveljavi, okrajnemu 
glavarstvu v Velikovcu pa potom gozdnega oddelka naroči, da mu takoj posle 
odvzame in ga iz državne službe odslovi. 

Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave je vzela razpis 
ministrstva za zunanje zadeve v Belgradu z dne 3. marca t. 1. štev. 6564 v ved- 
nost. Izreka mnenje, da razpis za imenovanja uradnikov pri deželni upravi ne 
velja, ker sta bila po avstrijskih zakonih deželni odbor in v nekih slučajih dežel- 
ni zbor poklicana imenovati deželne uradnike. Namesto teh pokrajinskih obla- 
stev je stopila sedaj deželna vlada in je tedaj le ona upravičena izvršiti ime- 
novanja deželnih uradnikov. Temu pravnemu mnenju se ne ugovarja. 
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Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave predlaga, da se 
dr. Francu Dolšaku4, deželnemu zdravstvenemu tajniku in začasnemu vodji de- 
želnih dobrodelnih zavodov za pokojnino všteje šest let, ki jih je doslužil v 
bolnici usmiljenih bratov v Kandiji in kot blagajniški zdravnik. Sprejeto. 

Da se odpravijo nekatere anomalije glede službenih prejemkov pri deželnih 
uradnikih, se na predlog komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne 
uprave uvrstijo naslednji uradniki v višje plačilne stopnje oziroma višje plačilne 
razrede: zdravstveni tajnik in vodja deželnih dobrodelnih zavodov dr. Franc 
Dolšak iz 2. st. IV. pl. r. v 1. st. III. pl. •.; računski ravnatelj Henrik Lindtner5 iz 
4. st. IV. pi. r. v 1. st. III. pl. •.; računski svetnik Henrik Peternel6 iz I. st. V. pl. 
r. v 4. st. V. pl. •.; računski svetnik Anton Bernik7 iz 1. st. V. pl. r. v 4. st. V. pl. 
•.; strojnik Dragotin Verbič iz 3. st. VII. pl. r. v 4. st. VI. pl. •.; računski nadofi- 
cijal Janko Dolžan8 iz 1. st. VII. pl. r. v 4. st. VII. pl. •.; računski nadoficijal 
Franc Fermantin9 iz 1. st. VII. pl. r. v 4. st. VII. pl. •.; računski nadoficijal Josip 
Pirec10 iz 1. st. VII. pl. r. v 4. st. VII. pl. •.; računski nadoficijal Andrej Golob iz 
1. st. VII. pl. r. v 4. st. VII. pl. •.; pisarniški nadoficijal Franc Gamerc iz 1. st. 
VII. pl. r. v 4. st. VII. pl. •.; računski oficijal Franc Gabrovšek 2. st. VIII. pl. r. v 
4. st. Vili. pl. •.; računski oficijal Alojzij Adamič" iz 1. st. VIII. pl. r. v 4. st. 
VIII. pl. •.; pisarniški oficijal Pavel Keržan iz 1. st. VIII. pl. r. v 4. st. VIII. pl. •.; 
računski oficijal Janko Habijan12 iz 1. st. VIII. pl. r. v 4. st. VIII. pl. r. 

Višji ravnatelj deželnih uradov Matija Zamida se uvrsti v 2. st. IV. činovne- 
ga razreda državnih uradnikov z opravilnino, ki pripada v Ljubljani državnim 
uradnikom tega razreda, ravnatelj deželnih uradov dr. Franc Zbašnik13 pa na 2. 
st. V. činovnega razreda državnih uradnikov. S to uvrstitvijo bodo znašali po- 
kojninski prejemki toliko, kakor bi znašali ako bi se jima vštela dosedanja 
osebna doklada po 2.000 K v pokojnino. 

Deželni računski svetnik Ivan Mikuš se uvrsti v 3. st. VII. činovnega razreda 
državnih uradnikov. Sporoči se mu, naj bo pripravljen na poziv prevzeti primer- 
no službo pri poverjeništvu za uk in bogočastje. 

Predlogu komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave glede 
uvrstitve deželnih uradnikov med državne uradnike se pritrdi. 

Poročilo člana revizijske in kontrolne komisije dr. Vinka Gregoriča se raz- 
množi za člane deželne vlade. 

Nastavita se kot pogodbena uradnika pri komisiji za terjatve proti bivšemu 
erarju proti 14 dnevni odpovedi Makso Zupančič in Josip Štrukelj. Zupančiču se 
prizna mesečna nagrada 600 K od dne 15. marca naprej, Josipu Štrukelj pa me- 
sečna plača 500 K in plačilo bolniškega in penzijskega zavarovalnega prispevka 
od dne 1. aprila naprej. Plača se nakaže pri knjigovodstvu poverjeništva za no- 
tranje zadeve in izplačuje v mesečnih obrokih dne 1. vsakega meseca za nazaj. 

Predlog komisije za terjatve proti bivšemu erarju, da se osnuje poseben 
"fond komisije za terjatve proti bivšemu erarju", v katerega naj bi brez razlike 
vsaka stranka, katera potom te komisije pride do plačila, prispevala z enim %o 
dobljenega zneska, se odobri. Ta fond naj bi pokrival vse stroške komisije, zara- 
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čunavalo naj bi ga pa knjigovodstvo poverjeništva za notranje zadeve. Velja kot 
izvršilni sklep k naredbi z dne 17. svečana 1919, štev. 366. 

Kvalifikovani pisarniški oficijant Dominik Zaplotnik se imenuje za deželno- 
vladnega kanclista v XI. činovnem razredu. Prejemki tega činovnega razreda se 
mu nakažejo s 1. marcem 1.1. 

Predlog komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, da se asi- 
stentki deželnega muzeja dr. Angeli Piskernikovi14 priznajo enaki prejemki ka- 
kor jih uživajo srednješolski profesorji, se odobri. 

Predlogu komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, da se 
muzejskemu kustosu dr. Josipu Malu15 v Ljubljani izravnajo priznane petletnice 
po letu 1917. po petletnicah, ki pristoje državnim profesorjem, se pritrdi. 

Podpredsednik poroča obširno o poteku pogajanj za zvišanje železničarskih 
plač. Osrednja vlada stoji na stališču unifikacije plač državnih železničarjev, ka- 
teri naj bi služile plače srbskih železničarjev za podlago. Te ureditve pa naši že- 
lezničarji ne žele, zahtevajo marveč zboljšanje plač v smislu predlogov, kar bi 
bilo zanje trajno ugodnejše, kakor pa trenotno vsled dinarskega kurza visoke 
plače srbskih uslužbencev. Deželna vlada je posredovalni predlog sporočila 
obema slovenskima ministroma. Minister dr. Kramer je predvčerajšnjim inter- 
veniral pri ministrskemu predsedniku Protiču, kije bil zato, da se železničarjem 
izplača po 500 K na račun enkratnega nabavnega prispevka, da se regulacija 
plač v principu izreče in podrobnosti pozneje določijo. Včeraj se je vršila seja 
ministrskega sveta. Dr. Kramer je stavil predlog v smislu zahtev železničarjev, 
ministrski svet gaje pa odklonil in naročil žel. ministru Vuloviću, da stavi nove 
predloge. Slednji se je baje v tej zadevi po obvestilih iz Beograda že brzojavno 
obrnil na tukajšno ravnateljstvo državnih železnic, katero pa, kakor ravnokar 
poroča, do trenotka od njega še ni prejelo nobene brzojavke. Kljub temu, da se 
rešitev vprašanja zavlačuje, je železničarstvo sedaj še mirno, uvidevajoč težavni 
položaj, ki bi nastal za domovino vsled stavke. Ker je pa situacija zelo kritična 
in ni izključeno, da kljub prevdarnosti železničarjev izbruhne stavka, ako se 
stvar še dalje zavlačuje, bo deželna vlada v slučaju, da zadeva tudi jutri še ne bo 
povoljno rešena, osredno vlado opozorila na posledice stavke, ki bi nastale za 
državo, in ob jednem izjavila, da odlaga za iste vsako odgovornost. 

Podpredsednik opomni, da je uprava južne železnice po okrožnici bivšega 
avstrijskega železniškega ministrstva z dne 22. avgusta 1918 vezana, svojim us- 
lužbencem plače zvišati v tisti meri, kakor so se zvišale državnim železničar- 
jem. Po zadnji stavki v pretečenem mesecu, je južna železnica izplačala železni- 
čarjem v Nemški Avstriji po 150 K na račun nabavnega prispevka. Ako se zah- 
teve naših državnih uslužbencev sprejmejo in izvedejo avtomatično tudi glede 
južnih železničarjev, bode zanje položaj dosti ugodnejši kakor bi bil sicer. K iz- 
plačilu bode pa južno železnico treba prisiliti, ker se izgovarja, da nima sred- 
stev. Člen 58 statuta južne železnice, daje vladi pravico, da si postavi svojega 
komisarja. To bi v prid države tudi deželna vlada lahko predlagala, dasiravno je 
prosila železniška uprava, da seji podaljša rok za nostrifikacijo v smislu nared- 
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be z dne 30. decembra 1918, Štev. 232 za 3 mesece. Vladni komisar bi se lahko 
vdcleževal važnih sej, posredoval bi v mezdnih vprašanjih, pri sestavi voznega 
reda, imel bi besedo pri rešitvi kolodvorskega vprašanja in konečno bi tudi lah- 
ko zahteval, da se upostavi v Ljubljani urad z odločilno kompetenco kot je n. pr. 
ravnateljstvo. Za vladnega komisarja bi prišel v poštev kak višji finančni urad- 
nik ali pa še boljše kak strokovnjak. Storiti bode napram upravi južne železnice 
sploh nasilen korak, predno pride do katastrofe. Ta bi dala Italijanom gotovo 
povod za okupacijo proge, od katere je odvisen položaj na Dunaju in najbrže 
tudi v Pragi. 

Končno se sklene, da si deželna vlada izposluje od osrednje vlade pooblasti- 
lo, da sme za južno železnico postaviti komisarja v smislu člena 58 statuta. Za 
vse one železnice, ki tečejo le po našem ozemlju, pa se vpostavi poseben komi- 
sarijat pri ravnateljstvu državnih železnic. Imenovani komisarji se naznanijo 
osrednji vladi. 

Dr. Berce16 je poročal poverjeniku za socijalno skrb z Dunaja, daje vse zalo- 
ge bivših avstrijskih blagovnih central zaplenil "Staatsamt für die Uebergangs- 
wirtschaft", kjer se za enkrat ne more nakupiti blaga. O zalogah je najboljše in- 
formiran zastopnik Jugoslavije v posebnem odseku za stvarno demobilizacijo 
Andrej Gaberšček. Nasvetuje, da se mu da naročilo, da se posebno zanima za 
manufakturno likvidačno blago, ki naj bi se in natura prevzelo. Urad "Beklei- 
dungsstelle für Kriegsflüchtlinge" na Dunaju, ki razpolaga z blagom v vrednosti 
10 milijonov kron, odproda sledečo množino blaga: 2.000 moških suknenih ob- 
lek po 100 K, 1.000 hlačevinastih oblek po 60 do 70 kron, 6.000 ženskih kril po 
40 K, 5.000 ženskih oblek po 40 K in 10.000 parov moških nogavic po 3 - 4 K, 
skupaj v vrednosti 735.000 K. Cene sicer še niso točno določene, vendar se ne 
bodo dosti izpremenile. Ker je poverjenik za socijalno skrb za oblačilnico usta- 
vil v proračun znesek 2,000.000 K, se sklene, da se pooblasti, da poveri z naku- 
pom blaga Gaberščka, trgovca Vokača in še enega tretjega zaupnika. (Izp. pov. 
za soc. skrb. 3131) 

Likvidator za ministrstvo za javno skrb vladni tajnik dr. Franc Vidic je vpo- 
slal poverjeništvu za socijalno skrb sicer obširno pa nejasno poročilo o likvida- 
ciji državnega zaklada za majhna stanovanja in cesar Franc Jožefovega vladar- 
skega jubilejskega zaklada 1908 (zaklada za stanovanja državnim nameščen- 
cem). Poverjenik za socijalno skrb naj se obrne za pojasnila na ministrskega taj- 
nika dr. Janka Polca, ki je o vseh zadevah ministrstva za socijalno skrb natanko 
poučen. Likvidator poroča tudi, da ima vojni pomožni urad v Švici 11.300 pa- 
rov otroških čevljev, ki se prepeljejo v kratkem na Dunaj in se tam razprodajo. 
Konečno poroča, daje ostal zaklad za vojaške vdove in sirote v Ljubljani še na 
dolgu s zneskom 21.800 K za 400 otroških oblek, katere so se mu po naročilu 
vposlali, in prosi za pojasnilo. 

Iz poročil, ki prihajajo iz Dunaja, je razvidno, da Slovenija likvidačnega po- 
sla nima enotno in smotreno urejenega, tako da se je bati, da se blago sčasoma 
ne porazgubi in nam ničesar več ne preostane. Sklene se naprositi poverjenika 
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Kristana, da se napoti čim preje kot član vlade na Dunaj, kjer prouči likvidačno 
vprašanje in predloži deželni vladi konkretne predloge. Poverjeniku Kristanu se 
brzojavi, da se v to svrho vrne iz Beograda. (Slednje izvršeno. Izp. pov. za soc. 
skrb. 3130) 

Poverjenik za socijalno skrb stavi na predsednika nastopno interpelacijo: 
"Železniška uprava je odpustila, deloma še odpušča iz službe razne železniške 
delavce in uslužbence brez pravega vzroka, kar temeljem denuncijacij. Mnogi 
teh odpuščenih delavcev je že davno zaprosil za službo v naši državi, vendar 
njihove prošnje še do danes niso rešene. Tako so bili na Jesenicah odpuščeni iz 
službe tudi dva brata Antloga in Štefler, železniški delavci (zavirači, čuvaji), ka- 
terih prošnje, da se jih zopet sprejme v službo, še do danes niso rešene, dotičniki 
pa so izročeni največji bedi. Vprašam: ali je gospodu predsedniku znano in kaj 
misli ukreniti, da se odpuščeni delavci zopet sprejmo v službo in nadaljno od- 
puščanje železniških delavcev, ki se je in se vrši na podlagi neutemeljenih de- 
nuncijacij, končno preneha." 

Predsednik pojasni, da smatra za dolžnost svoje vesti, da vsak slučaj natanč- 
no pregleda in ga takoj spravi v sejo. Glede zopetnega sprejema v državno že- 
lezniško službo je pa deželna vlada le v onih slučajih pristojna, kjer je deželna 
vlada dotičnika odslovila. Če se sklep razveljavi, velja anuliranje ex tunc. 

Velika zmešnjava vlada glede potnih listov. Med tem ko je poverjeniku za 
notranje zadeve naročilo ministrstvo, da izdaja potne liste za odslovljene tuje- 
rodne uradnike in si je sicer samo pridržalo izdajo potnic za druge, je prejel ge- 
neral Smiljanič šifrirano brzojavko, ki ga pooblašča, da sme v gotovih slučajih 
izdajati potna dovoljenja. Sicer pa daje ministrstvo tudi oblastim, ki so podreje- 
ne deželni vladi, ukaze v tej zadevi, ne da bi deželno vlado o tem obvestilo. Na 
predlog podpredsednika se sklene opozoriti osredno vlado na velike neprilike, 
ki jih imajo za posledico te nerednosti v gospodarskem oziru, in jo prav odločno 
naprositi, da napravi v tej zadevi red. Stavi se tudi vprašanje ako je smatrati po- 
verilo, ki se je dalo generalu Smiljaniću glede potnih listov, kot izraz nezaupa- 
nja napram deželni vladi. Sestavita in podpišeta predsednik in podpredsednik. 

Ob 6. uri 38 min prideta v posvetovalnico pod vodstvom okrajnega glavarja 
dr. Vodopivca zastopnika medstrankarskega odbora v Mariboru dr. Lipoid17 in 
dr. Jerovšek. Zastopnika poročata o političnem položaju na severni meji in vpra- 
šata, ako ne bi kazalo izvršiti tudi na štajerski meji ljudsko glasovanje, kakor se 
je to storilo na Koroškem. Glasovanje naj bi se vršilo po župnijah in vlada naj bi 
dala medstrankarskemu odboru v Mariboru ves vladni aparat na razpolago. Za- 
stopnika smatrata tako glasovanje kot umestno, ker bi se na uspehe glasovanja 
lahko sklicevala jugoslovanska delegacija v Parizu. Kot predpriprave za glaso- 
vanje nasvetujeta nastopne odredbe: odslovljeni javni uslužbenci naj se izžene- 
jo, prehrana, zlasti v ptujskem okraju naj se izboljša, nemška podjetja naj se sta- 
vijo pod nadzorstvo, da se njihov vpliv zmanjša, v vseh obmejnih občinah naj se 
takoj postavijo slovenski gerenti (zlasti v radgonskem okraju je več takih občin: 
Žetinci, Slov. Gorice, Dedinci, Potrna, Jenkovci, Lamovšič, Plitvički vrh, 
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Litvica), narodni sveti naj se zopet vpostavijo, plačilne naloge naj davčne obla- 
sti toliko časa odlože, da se štetje izvrši, neugodne časniške vesti (navaja vest v 
Jugoslaviji, da sta Maribor in Celovec za nas izgubljena kraja) naj se zaplenijo 
ali pa uredništva primerno pouče. Končno prosita, da bi deželna vlada pokrila 
stroške Štetja. 

Predsednik povdarja, da se je ljudsko štetje na Koroškem izvršilo le vsled 
ukaza delegata Pasiča, da smatra pa štetje na Štajerskem za opasno v sedanjih 
razmerah. Po njegovem mnenju bi pokazalo štetje, da se nahaja ondi še 50 do 
80.000 ljudi, ki hočejo pod Nemško Avstrijo. Pomislekom se pridruži tudi po- 
verjenik dr. Verstovšek. 

Dr. Lipoid omeni, da bi se pri tem glasovanju zbirali le "za" glasovi ne pa 
"proti" glasovi in da bi bilo to le nekaka predpriprava za eventuelno oficijelno 
glasovanje, kateremu se na ta način uglasi teren. 

Dr. Vodopivec omenja, da plebiscit na Štajerskem ne bi bil v intencijah dr. 
Žolgerja. Taje za plebiscit le v onih krajih, katere so Italijani zasedli. Glasova- 
nje na Koroškem je Pasić odredil le za to, da ovrže Milesov plebiscit. Govoril je 
telefonično z generalom Maistrom, ki je bil prvotno proti plebiscitu, ki je pa se- 
daj temu zelo naklonjen, samo da vlada da na razpolago vsa prometna sredstva 
(telefon, brzojav), da se določijo dijaki višjih razredov in uradniki, tudi sodni, v 
agitacijske svrhe, in daje razpoložljiv sploh celi upravni aparat. Izdali naj bi se 
tudi list in letaki v nemškem jeziku. 

Dr. Jcrovšek nujno priporoča, da se premeste tudi oni orožniki, zlasti vodje, 
ki so še izza stare Avstrije na svojih mestih. Glede prehrane priporoča, da bi se 
ljudstvu dalo moke, moškim tobaka, ženskam sladkorja. 

Podpredsednik je mnenja, da bi bil plebiscit samo tedaj koristen, ako bi izpa- 
del sijajno. Če ne, bi pa bilo boljše, da se za sedaj izvrše samo priprave za even- 
tuelno oficijelno štetje. 

Ker zastopnika nista docela prepričana, da bi bil uspeh glasovanja sijajen, se 
misel glasovanja, katero sta predlagala, za sedaj opusti, pač se pa sklene, da se 
izvrše naslednje predpriprave za eventuelno oficijelno štetje: 1.) glede vseh onih 
nemških podjetij, ki naj se dajo pod državno nadzorstvo bodeta stavila zastopni- 
ka deželni vladi potom okrajnih glavarstev konkretne predloge. Za nadzornike 
bodeta predlagala osebe, ki bodo v stanu uspešno posredovati pri delavcih in ki 
se tudi razumejo na dotično stroko; 2.) občinski sveti ob demarkacijski črti se 
razpuste in nastavijo gerenti. Pogodba z dne 13. svečana 1919 o premirju sicer 
določa, da se politična in sodna uprava ne izpremeni. Pod politično upravo je pa 
razumeti le to kot tako, ne pa avtonomne uprave, h kateri spada občinska upra- 
va. V poštev pridejo zlasti navedene občine političnega okraja Radgona; 3.) 
uredništvom časopisov se namigne, da posvečajo posebno previdnost noticam 
glede obmejnih krajev; 4.) z izdajo davčnih plačilnih nalogov se za sedaj poča- 
ka. V zadevi se bo domenil predsednik s poverjenikom za finance; 5.) Državne- 
mu policijskemu komisarijatu se da navodilo v tem smislu, da izžene odslovlje- 
ne javne uslužbence, dalje one osebe boljših slojev (trgovce), ki aktivno agitira- 
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jo kot nadležne tujce, ki uganjajo politično propagando. O vprašanju kdo uganja 
politično propagando ima po svojem prepričanju odločati policijski komisarijat. 
Izgon naj se izvrši polagoma. Navodilo bodi tako sestavljeno, daje deželna vla- 
da lahko intemacijonalno zagovarja; 6.) zaradi prehrane se domeni poverjenik 
dr. Verstovšek, kateremu so razmere na Štajerskem znane, z oddelkom za pre- 
hrano; 7.) nezanesljive orožnike je premestiti; 8.) narodni sveti (narodni odbori) 
se lahko iz lastne inicijative zopet konstituirajo ondi, kjer kaže potreba. 

Plebiscit se za sedaj še ne izvrši, pač pa vse te priprave za slučaj, da izide po- 
ziv za oficijelno štetje. (Nujno! Izp. pov. za notr. zadeve in za uk in bogočastje. 
3129) 

Podpredsednik omenja, da bi kazalo vpostaviti poseben urad za državno nad- 
zorstvo podjetij z lastnimi organi. Vse sedanje nadzornike naj bi se odstavilo in 
vodstvo urada naj bi prevzel okrajni glavar dr. Lukan. (Izp. g. podpr. in pov. za 
notr. zad. 3128) 

Prihodnja seja v ponjedeljek dne 7. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Pahor Bogdan, ing. agronomije, pedolog. Rojen 1890 v Renčah, umrl 1973 v Ljub- 

ljani. Agronomijo na Visoki kmetijski šoli na Dunaju 1916. Služboval je na kmetijski 
poskusni in kontrolni postaji v Ljubljani, kjer je 1935 postal direktor postaje, usposobil 
jo je za izdelavo agrobioloških analiz in za agrotehniške raziskave. V strokovnem tisku 
in dnevnih časopisih je objavil več razprav in prispevkov. 

3 Wernig Franc, kmetijski svetnik. Rojen 1894 v Kočuhi pri Borovljah na Koroškem. 
Končal srednjo kmetijsko šolo in kmetijski tečaj na kmetijski akademiji v Dečinu na 
Češkem. 1919 je bil sprejet v državno službo kot praktikant na kmetijski šoli v Velikov- 
cu, nato je bil premeščen na vinarsko in sadjarsko šolo v Mariboru, kjer je postal stro- 
kovni učitelj, 1922 je postal okrajni ekonom v Slovenj Gradcu, 19266 je bil premeščen 
v Gornji grad, kjer je postal sreski kmetijski referent, nato je bil še kmetijski referent v 
Laškem, Novem mestu in Celju, nazadnje je bil imenovan za banovinskega kmetijskega 
svetnika v Kranju. 

4 Dolšak Franc dr., zdravnik. Rojen 1887 v Ljubljani, umrl 1941 v Ljubljani. Medi- 
cino na Dunaju 1902. Služboval je od 1902 dalje kot zdravnik volonter v splošni bolni- 
šnici v Ljubljani, 1912 je bil zdravstveni tajnik Deželnega odbora za Kranjsko, 1919 
zdravstveni svetnik zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani, 1927 je imenovan za 
upravnika državne bolnišnice v Ljubljani, 1928 je postal načelnik oddelka za zdravstvo 
in dobrodelstvo ljubljanske oblasti, 1930 načelnik oddelka za socialno plitiko in narod- 
no zdravje Banske uprave Dravske banovine, 1934 je bil upokojen. Med obema vojna- 
ma je raziskoval floro v Sloveniji, zbral je obsežen herbarij in objavil več člankov o flo- 
ri in naravovarstvu na Slovenskem. 
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5 Lindtner Henrik, računski ravnatelj. Rojen 1874 v Ljubljani. Služboval je od 1896 
dalje pri Deželnem odboru za Kranjsko, kjer je bil računski asistent, nato deželni knji- 
govodja, računski kontrolor in nazadnje računski ravnatelj. Upokojenje bil 1922. 

6 Peternel Henrik, računski svetnik. Rojen 1876 v Idriji. Končal enoletni tečaj o dr- 
žavnem računovodstvu. Zaposlenje bil od 1894 dalje kot praktikant, računski pristav, 
kontrolor, 1910 je postal računski oficijal, 1917 deželni računski svetnik, 1921 pa ra- 
čunski nadsvetnik. 

7 Bernik Anton, računski svetnik. Rojen 1877 pri Sv. Barbari pri Škofji Loki, umrl 
1950 v Ljubljani. Služboval je od 1906 dalje kot računski praktikant pri Deželnem od- 
boru za Kranjsko, nato je postal računski revident, 1927 je postal računski inšpektor v 
oddelku ministrstva za finance. 

8 Dolžan Janko, banovinski računski inšpektor. Rojen 1883 v Zabreznici na Gorenj- 
skem, umrl 1969 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju 19033, 1910 je opravil izpit iz držav- 
nega računoslovja na graški univerzi. Služboval je kot pomožni uradnik splošne bolnice 
v Ljubljani, 1911 je postal deželni računski oficial, nato računski nadoficial, 1924 
računski revident in nazadnje banovinski računski inšpektor. 1944 je bil upokojen. 

9 Fermantin Franc, računski revident. Rojen 1888 v Ljubljani. Končal je gimnazijo. 
1910 seje zaposlil pri Deželnem odboru za Kranjsko, 1918 je postal računski oficial, 
1920 računski revident finančne direkcije v Ljubljani. 

10 Pire Josip, deželni računski svetnik. Rojen 1890 v Bedenicah na Hrvaškem. Stalno 
je služboval od 1909 dalje, 1913 je postal računski oficial, nato nadoficial in revident, 
nato je bil premeščen k višjemu šolskemu svetu. 

Adamič Alojzij, višji računski inšpektor. Rojen 1887 v Velikih Poljanah pri Ko- 
čevju. Gimnazijo v Ljubljani 1908, izpit iz državnega računoslovja 1914. Služboval je 
pri Deželnem odboru za Kranjsko, 1916 je postal računski oficial, nato je bil premeščen 
k komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne imovine v Ljubljani, 1919 je bil 
premeščen k zdravstvenemu odseku za Slovenijo in Istro v Ljubljani, 1943 je postal viš- 
ji računski inšpektor VI. oddelka Pokrajinske uprave v Ljubljani. 

12 Habijan Janko, računski oficial. Rojen 1886 v Dolu pri Ljubljani. Gimnazijo v 
Ljubljani, abiturientski tečaj na Dunaju 1912. Služboval je pri upravi deželnih dobrodel- 
nih zavodov v Ljubljani, 1914 je opravil strokovni izpit iz državnega računovodstva. 
1917 je postal računski oficial pri splošni bolnišnici v Ljubljani, 1920 je bil premeščen k 
oddelku za trgovino in obrt v Ljubljani, 1922 pa ponovno k zdravstvenemu odseku Po- 
krajinske uprave za Slovenijo. 

13 Zbašnik Franc dr., deželni svetnik, pisatelj in urednik. Rojen 1855 v Dolenji vasi 
pri Ribnici, umrl 1935 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu, promoviral 
1883. Služboval je od 1881 dalje kot pravni praktikant pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
1882 je bil imenovan za konceptnega praktikanta pri Deželni vladi v Ljubljani, nato je 
bil dodeljen okrajnemu glavarstvu v Kamniku, 1885 je dodeljen deželnemu predsedstvu 
v Ljubljani in imenovan za vladnega koncipista, 1885-1886 je bil pri okrajnem glavars- 
tvu v Postojni, 1888 - 1889 komisar okrajnega glavarstva v Kamniku, 1893 je bil pre- 
meščen v Radovljico, 1894 je prestopil v službo k Deželnemu odboru za Kranjsko, kjer 
je postal deželni tajnik, 1905 je postal deželni svetnik, 1909 podravnatelj, 1918 pa rav- 
natelj deželnih uradov, 1920 je bil imenovan za načelnika komisije za revizijo računov 
narodnih svetov, 1926 je bil upokojen. 7 let je bil urednik Ljubljanskega zvona. Pod 
psevdonimom je objavil svoja dela, sodeloval je pri Mohorjevi družbi, Slovanu, Tržaški 
Slovenki in Našem glasu. 
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Piskernik Angela dr., biologinja, direktorica muzeja. Rojena 1886 v Lobniku na 
Koroškem, umrla 1967 v Ljubljani. Naravoslovje je končala na Dunaju, promovirala 
1914. Službovala je pri Deželnem muzeju na Kranjskem 1916 - 1926, nato je poučevala 
na srednjih šolah v Novem mestu in Ljubljani od 1926 - 1943, v letih' 1943 - 1945 je 
bila v internaciji, 1945 - 1953 je bila ravnateljica Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, 
nato do 1963 referentka za varstvo narave pri Zavodu za zaščito in znanstveno prouče- 
vanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Slovenije. Bila je ustanoviteljica 
Triglavskega narodnega parka, prva urednica Varstva narave, prizadevala si je za usta- 
novitev meddržavnega jugoslovansko-avstrijskega naravnega rezervata v Savinjskih al- 
pah in Karavankah. Sodelovala je v številnih komisijah za varstvo alpskega sveta in 
varstvo ptic. Objavila je številne naravoslovne članke, literarne članke in ocene, izdala 
več srednješolskih učbenikov in Ključ za določanje cvetnic in praprotnic. 

15 Mal Josip dr., ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani. Rojen 1884 v Pretržu pri 
Moravčah, umrl 1978 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, zgodovino, zemljepis in zgo- 
dovino umetnosti na Dunaju, kjer je tudi promoviral in končal študij na avstrijskem zgo- 
dovinskem inštitutu in opravil strokovni izpit za delo v arhivih, knjižnicah in muzejih. 
Služboval je od 1909 dalje pri Deželnem, nato pri Narodnem muzeju v Ljubljani, 1924 
je postal ravnatelj Narodnega muzeja. 1919 jc izdelal načrt za likvidacijo arhivov in kul- 
turnozgodovinskih zbirk bivše Avstrije. Pripravil je memorandum za slovensko delega- 
cijo na pariški mirovni konferenci. Objavil je številna dela iz slovenske zgodovine, naj- 
pomembnejša je Zgodovina slovenskega naroda. 1945 je bil upokojen, v letih 1950- 
1961 je honorarno vodil ljubljanski mestni muzej. 

Berce Janko dr., pravnik. Rojen 1884 v Mošnjah na Gorenjskem. Služboval je pri 
ljubljanskem magistratu, kjer je bil koncipist, 1914 je prestopil v bančno službo, nato je 
postal prokurist, 1927 pa borzni senzal v Ljubljani. 

Lipoid Franjo dr., pravnik, odvetnik. Rojen 1885 v Celju, umrl 1970. Gimnazijo v 
Celju in Novem mestu, pravo v Gradcu in Pragi, promoviral 1909. Bil je odvetniški 
koncipient v Celju, Novem mestu in Ljubljani, med 1. svetovno vojno je bil avditor, po 
prevratu 1918 je odprl v Mariboru svojo odvetniško pisarno. Kot študent je deloval v 
narodnem radikalnem dijaškem gibanju, sodeloval je v narodnih društvih in organiza- 
cijah ( Sokolu, Ciril-Metodovi družbi), publicistično pa je deloval v Omladini. Po kon- 
čanem študiju pa seje pridružil Narodno napredni stranki inje bil v strankinem vodstvu, 
po prevratu 1918 seje.vključil v Jugoslovansko demokratsko stranko inje bil predsed- 
nik oblastne organizacije JDS, 1924 je bil izvoljen za občinskega svetnika v Mariboru, 
kjer je bil tudi mariborski podžupan. Decembra 1931 je bil imenovan za mestnega na- 
čelnika v Mariboru, zavzemal seje za olepšanje Maribora in za pospeševanje turizma v 
Mariboru. 
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84' 
ZAPISNIK 
84. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 7. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 10 min. popoldne. 

Koroški komisarijat poroča, da je deželna vlada v Celovcu ustavila plače 
župnikom slovenske narodnosti in izdala na ordinarijat naslednji odlok: "Bis 12. 
4. 1919 haben alle in öffentlichen Diensten stehenden Seelsorger und besonders 
jene im Genüsse einer Dotation aus dem k. Religionsfonde ihre Zugehörigkeit 
zum d. ö. Staate im Sinne des Ges. vom 5. 12. 1918, R. G. Bl. Nr. 91 nachzu- 
weisen. Auch wolle darauf geachtet werden, dass Seelsorger, die ihre Zu- 
gehörigkeit zum jugosl. Staate durch öffentl. Betätigung gegen den d. ö. Staat 
bekundet haben, keine Dotationsbezüge angewiesen werden, so insbesondere: 
Limpl2, Trunk3, dr. Arnejc4, Cukala5, Meško6, Ražun, Carf, Sadjak8, Germ9, 
Poljane10, Weis V.11, Wes M., Sturm, Fugger12, Kuhačka13, Razgoršek14, Um- 
lauf15, Lasser16, Ogris, Dr. Lučovnik17, Rozman18, Hafner U19." Sklene se, da se 
župnikom slovenske narodnosti na Koroškem izplačajo prejemki, onim na 
nemškem ozemlju proti svoječasnemu obračunu. (Iz. pov. za uk in bog. 3658) 

Deželna vlada v Celovcu je dovolila, da prepelje Mohorjeva družba svoje 
knjige z avtomobilom do Podroščice. Predsednik poroča, da je dovolil prevoz 
teh knjig v dveh vagonih preko Podroščice do Jesenic. 

Koroški komisarijat poroča nadalje, da se vračajo iz nemškega slovenski ru- 
darji s svojimi družinami, ki se dirigirajo preko Solnograda na Beljak in Celo- 
vec. Naproša, da se mu pojasni, ako sme zanje plačati vožnjo od Celovca do 
Ljubljane. Predsednik pripomni, da se je za vonjo rudarjev iz Nemškega v do- 
movino plačalo že 50.000 K. Eventuelne nedostatke naj pokrije komisarijat iz 
kredita pri ljubljanski kreditni banki. 

Celovška vlada je ustavila razpošiljanje "Mira" po pošti. Upravništvo je do- 
bilo to-le obvestilo: "Die Generalpostdirektion hat mit Er. v. 26. 3. 1919, Z. 
6749/P. die Einfuhr aller politischen Zeitschriften nach Jugoslavien, S. H. S. 
Laibach bis auf weiteres verboten. Solche Sendungen sind von der Annahme 
auszuschliessen bezw. von Unterwegspostämtern an den Aufgabeort zurück zu 
leiten. Postdirektion." Ustavljena je tudi razpošiljatev "Mira" na Koroškem. Ker 
se ta prepoved ne sklada z načeli reciprocitete - pri nas je namreč le uvoz poli- 
tičnih časopisov iz Nemške Avstrije prepovedan - se sklene podati ugovor proti 
tej prepovedi pri državnem uradu za zunanje zadeve potom poslanika Pogačni- 
ka. Za slučaj, da se zahtevi po razveljavljenju prepovedi ne ugodi, se zgodi isto 
glede nemških časopisov v Jugoslaviji ("Deutsche Wacht", "Marburger 
Zeitung", "Gottscheer Bote") (Izp. pov. za notr. zad. 3659) 
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Po poročilu koroškega komisarijata je bilo v zadnjem času nekaj poštnih us- 
lužbencev slovenske narodnosti odslovljenih, češ da se jugoslovanska država ne 
ravna po tozadevnih dogovorih. Predsednik konstatuje, da ta trditev ni resnična. 

Celovška vlada sili goriške begunce, da zapuste najkasneje do dne 15. aprila 
njeno ozemlje. Predsednik izjavi, da bo naprosil interaliirano misijo, da jih repa- 
tri ira. 

Vojni ujetniki prihajajo v Celovec iz italijanskega ujetništva. Ker jih nemška 
straža v Podroščici ne pusti dalje se morajo spravljati preko Brucka in Gradca v 
domovino. Sklene se intervenirati pri nemško - avstrijski vladi potom poslanika 
Pogačnika. 

Odslovljenim uradnikom in uslužbencem južne železnice koroška vlada ne 
dovoli vzeti seboj živila. Predsednik je obvestil koroški komisarijat, da se bo v 
vsakem slučaju vrnila nasilnost desetim tukajšnjim Nemcem. (Izp. odd. za pre- 
hrano. 3660) 

Pomanjkanje živil v Celovcu je postalo že uprav neznosno. Komisarijat na- 
proša deželno vlado, da naroči okrajnemu glavarstvu v Velikovcu, da dopusti 
nakupovati v velikovškem okraju razna živila. Komisarijatu seje naročilo, da se 
živila porazdele le med celovške Slovence. Glavarstvu v Velikovcu se v napro- 
šenem smislu brzojavi. (Izvršeno. Dr. Senekovič obveščen.) 

Pisarna komisarijata v Celovcu stoji pod strogo policijsko kontrolo. Na vsaki 
strani stanuje po en orožnik, ki neprestano pazi na vse, kar se ondi godi. Komi- 
sarijatu se je naročilo, da izjavi na pristojnem mestu, da se bo na isti način za- 
stražila in postavila pod kontrolo pisarna tukajšnjega zastopnika Nemške Av- 
strije, vladnega tajnika dr. Faschinga, ako poleg pisarne stanujoča orožnika 
nemudoma ne izgineta. 

Koroški komisarijat poroča končno, da kandidira v južno koroških krajih pri- 
padnik kršansko-socijalne stranke dekan Walcher20 iz št. Vida. Naprosil je ko- 
misarjevega namestnika, naj dela na to, da bi Slovenci volili kršanskega socijal- 
ca in ne socijalista. 

Štajersko obmejno poveljstvo v Mariboru priporoča prošnjo tamošnje čast- 
niške obednice za gmotno podporo, da bo v položaju dostojno pogoščati člane 
antantnih misij v Mariboru. Častniški obednici se dovolijo v to svrho prispevki 
za meseca svečan in sušeč in v slučaju potrebe tudi za naprej mesečno po 1.000 
K. 

Prošnji odslovljenega postajnega mojstra Ludovika Sluge v Lescah za zopet- 
ni sprejem v državno železniško službo se ugodi. 

Podružnica narodne socijalne zveze v Zagorju zahteva, da se jej da primerno 
zastopstvo v poverjeništvu za socijalno skrb, v katerem naj bodo zastopane vse 
strokovne delavske organizacije. Se vzame na znanje. 

Upravna komisija pri deželni vladi je oddala svoje mnenje o kompetenci de- 
zelno-vladnih oddelkov napram resortnim ministrstvom. Razlikuje dve kategori- 
ji deželno-vladnih oddelkov in sicer takozvane avtonomne, katerim stoje na čelu 
Poverjeniki (oddelek za kmetijstvo, za socijalizacijo, za notranje zadeve, za 
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javna dela, za socijalno skrb, za pravosodje, za uk in bogočastje in za finance), 
in takozvane neavtonomne, ki so sicer vezani na interna navodila svojih resort- 
nih ministrstev, ki pa stoje za sedaj še pod predsednikom deželne vlade (odde- 
lek za narodno brambo, za zdravstvo, in za trgovino in obrt). Tudi slednji oddel- 
ki bodo morali v obče končno veljavno ukrepati in razsojati, ker je razlika med 
zakoni v Sloveniji in zakoni v Srbiji, Hrvatski in Bosni prevelika in bi bila pre- 
nagljena centralizacija državne uprave skrajno opasna. Glede agrarne reforme, 
ki spada pod oddelek za socijalizacijo je po tozadevnem zakonu jasno, da o tej 
tvarini razsoja končno veljavno kot tretja instanca ministrstvo za socijalno poli- 
tiko. Sklene se izdati okrožnico na vse oddelke, v katerih se povdarja, da imajo 
tudi neavtonomni oddelki pristavljati v svojih rešitvah da proti njim ni nobene 
nadaljne administrativne pritožbe. 

Zglasi se ob 4. uri 50 minut deputacija štirih železničarjev, da se pri deželni 
vladi informirajo, v kakem stadiju se nahaja vprašanje povišanja železničarskih 
plač. Predsednik naznani deputaciji, daje prejela deželna vlada včeraj ob 1. uri 
popoldne naslednji telefonični odgovor od ministra dr. Kramerja: "Podpisana je 
naredba po kojoj ima železničarima v Sloveniji da se izplati od 1. marca ovi do- 
datak: 

Za činovnike sa platom od 1.600 • do 2.200 • 
u 1 klasi • 101 u 5 klasi • 250 
u 2 klasi • 150 u 6 klasi • 284 
u 3 klasi • 184 u 7 klasi • 317 
u 4 klasi • 217 u 8 klasi • 350 

Za činovnike sa platom od 2.200 • do 2.800 • 
u 1 klasi • 133 u 5 klasi • 283 
u 2 klasi • 183 u 6 klasi • 317 
u 3 klasi • 217 u 7 klasi • 350 
u 4 klasi • 250 u 8 klasi • 383 

Za činovnike sa platom od 2.800 do 3.600 • 
u 1 klasi • 161 u 5 klasi • 310 
u 2 klasi • 210 u 6 klasi • 344 
u 3 klasi • 244 u7 klasi • 377 
u 4 klasi • 277 u 8 klasi • 410 

Za činovnike sa platom od 3.600 do 4.800 • 
u 1 klasi • 183 u 5 klasi • 358 
u 2 klasi • 258 u 6 klasi • 392 
u 3 klasi • 292 u 7 klasi • 425 
u 4 klasi • 325 u 8 klasi • 458 
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Ista skala vredi dalje za višje činovniške razrede. 
Za nižje uslužbenstvo ako mu je plata manja od 1.400 onda so sledeči broje- 

vi: 

plata manja od 1.400 
u 1 klasi • 101 u 5 klasi • 198 
u 2 klasi • 123 u 6 klasi • 223 
u 3 klasi • 148 u 7 klasi • 248 
u 4 klasi • 173 u 8 klasi • 298 

ako jim je plata od 1.400 do 1.800 • 
u 1 klasi • 109 u 5 klasi • 214 
u 2 klasi • 139 u 6 klasi • 239 
u 3 klasi • 184 u 7 klasi • 264 
u 4 klasi • 189 u 8 klasi • 289 

ako jim je plata 1.800 K i više 
u 1 klasi • 125 u 5 klasi • 230 
u 2 klasi • 155 u 6 klasi • 255 
u 3 klasi • 180 u 7 klasi • 280 
u 4 klasi • 205 u 8 klasi • 305 

U pogledu radnika dnevničara itd. uredit če se prema ovim skalama: 
Ovi dodaci vrede od 1. marca če se imaju isplatiti odmah za dva meseca. Isti 

dodaci bit če za državne činovnike na čitavom teritori S H S. Ovi dodaci ispla- 
čuju se pored svih dosadanjih dodataka." 

Predsednik povdarja, da je deželna vlada zastavila ves svoj vpliv pri mini- 
strstvu, da se zahtevam železničarjev v polni meri ugodi. Sama je že prej odre- 
dila, da dobivajo železničarji živila po januarskih cenah. Z ozirom na te udobno- 
sti upa, da seje položaj železničarjev v toliko izboljšal, da jim bo mogoče vstra- 
jati v dobi najhujše živilske krize, zlasti ker vse kaže na to, da bodo cene v naj- 
krajšem času znatno padle. 

Podpredsednik obrazloži deputaciji vzroke sedanjih visokih živilskih cen. 
Prosta trgovina je bila potrebna, ker je bilo vse blago poskrito radi prejšnjih 
maksimalnih cen. Sedaj so prišle ogromne množine živil na dan, ki so porok za 
to, da se sedanje visoke cene ne bodo mogle dolgo vzdrževati. Deželna vlada 
razmotriva tudi o vprašanju nabave blaga za obleke. Cene blagu že sedaj dan na 
dan padajo. Ko bodo cene še ugodnejše bo prva skrb deželne vlade, da nakupi 
primerne množine blaga in ga odda občinstvu po lastnih cenah. Na ta način bo 
skrbljeno v tej smeri tudi za železničarje. 

Deputacija se zahvali predsedniku in vladi za posredovanje, izraža pa boja- 
zen, da doseženi vspeh ne bo zadovoljil železničarje. Železniški delavci najnižje 
kategorije, katerih je največ, dobe na dan vračunši sedanje doklade po nekaj čez 
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7 K. Jasno je, da s tem, pri sedanjih cenah, ko se plačuje za 1 kg špeha 35 •, za 
moko 12 K, za meso 22 K, ne morejo izhajati. Deputacija si bo prizadevala vpli- 
vati v smislu dobljenih pojasnil na jutrišnjem shodu železničarjev. 

Deputacija zapusti posvetovalnico ob 6. uri 10 min. 
Deželna vlada je prejela na to med sejo naslednjo brzojavko: "Guštanj 7. 

aprila 1919. Zadnje dni tukaj nemško uradništvo in odstavljeno učiteljstvo groz- 
no hujska. Ljudstvo strašno razburjeno. Naj se odstavljeno učiteljstvo takoj iz- 
žene čez naše meje. Nemško uradništvo v tovarni grofa Thurn Guštanj hujska 
čez Jugoslavijo. Nevarnost velika dokler se nemško uradništvo ne odstrani. Na- 
rodni svet za mežiško dolino Oset". Poverjenik za socijalno skrb odredi po na- 
vodilih predsednika takoj potrebno. 

Poverjenik za socijalno skrb stavi na predsedstvo deželne vlade sledečo in- 
terpelacijo: "Političnih persekucij proti Slovencem na slovenskem ozemlju do- 
slej še ravno ni bilo in če seje kedaj kak javen organ izpozabil, misleč, daje še 
v Avstriji, ga je nadrejena oblast še vedno v pravem momentu spomnila na 
njegovo dolžnost. 

Tudi vojaštvo se vobčc v politiko ni vmešavalo. 
Cisto objektivno pa hočemo naslikati par dogodkov, ki so se dogodili v zad- 

njih dneh v Radovljici, kjer je duša tamošnje persekucijske vojaške politike nek 
major ter poročnik, ki se imenuje baje Potočnik in njegov adlatus nek vojak, ki 
se imenuje Gostinčar. 

Dne 31. marca t. 1. bil je v Radovljici javen shod soc. dem. stranke. Za ta 
shod je imela tamošnja posadka nekako pripravljenost in je vhod v prostore, 
kjer seje shod vršil, zastražila, očividno zato, da bi se noben vojak shoda udele- 
žiti ne mogel. Da, niti v tiste gostilniške prostore vstop vojakom ni bil dovoljen, 
kjer se shod ni vršil. In sedaj po shodu je dotična gostilna radovljiškemu vojaš- 
tvu prepovedana. Govori se celo - tega skoro ne morem verjeti - daje imelo vo- 
jaštvo nalog našega govornika na shodu aretirati! 

Po shodu šli so nekateri naši somišljeniki v neko gostilno v Radovljici večer- 
jat. V tisti gostilni je pri sosedni mizi sedel zgoraj omenjeni Gostinčar s še neka- 
terimi tovariši. Gostinčar je takoj pri vstopu naših somišljenikov, ki so bili po- 
vsem mirni, začel zabavljati čez socijaliste, boljševike, očividno hoteč izzvati 
prepir. 

Naši somišljeniki, poznajoč kvaliteto Gostinčarja, so odšli v drugo sobo. Čez 
nekaj časa pride za njimi v to drugo sobo nek oficir, bil je Potočnik, in par mi- 
nut za njim Gostinčar, vinjen in še dva vojaka. Ti trije so se takoj usedli k mizi 
Potočnikovi in ne da bi se kdo zanje zmenil, začel jc Gostinčar zopet zabavljati 
čez socijaliste in na nekvalificiran način obrekovati poverjenika Antona 
Kristana. 

Ker zabavljanje le ni prestalo, seje nekdo navzočih obrnil vljudno na oficirja 
Potočnika, proseč ga, da Gostinčarja pozove, naj pusti mirne goste pri miru. Po- 
točnik, ki je bil očividno v domenku z Gostinčarjem, je vsako intervencijo od- 
klonil, sedel pa še naprej s svojimi vinjenimi podložniki pri isti mizi. 
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Hotel sem ta dogodek, ki mi je bil prijavljen po verodostojnih pričah, že 1.1, 
m. takoj napraviti za predmet interpelacije. Tega nisem storil, ker sem smatral 
celo zadevo za navaden gostilniški incident in pa ker sem mislil, da radi enkrat- 
ne nerodnosti kakega vojaškega poveljnika stvari še ni treba spravljati v javnost. 
Moram pa reči, da mije zelo žal, da nisem takoj verjel svojim informatorjem, ki 
so že takrat povdarjali, da leži v nastopanju radovljiškega vojaštva sistem. 

Daje stvar res taka, kažejo dogodki preteklega tedna. 
Dne 4. t. m. aretirala je namreč na povelje radovljiškega vojaškega koman- 

danta vojaštvo našega somišljenika L. Kollmanna, napravilo pri njem hišno 
preiskavo, mu premetalo vse njegove stvari in zaklenilo eno sobo popolnoma in 
vzelo ključ seboj! Brez intervencije kakega civilnega organa ali žandarmerije se 
je to zgodilo in ne da bi se straža izkazala s kakim naročilom za aretacijo, kakor 
to zakon predpisuje! 

V teku zaslišanja pri vojaški oblasti, nekim narednikom, je Gostinčar, ki je 
Spiritus agens vseh teh dogodkov, zmerjal Kollmanna z barabo. 

Kollmanna je vojaštvo šele 5. t. m. izročilo preiskovalnemu sodniku, ki gaje 
seveda izpustil na prosto. 

Cela Radovljica pa se v zadnjih dneh nahaja sploh v nekakem izjemnem sta- 
nju, posebno so pod vojaškim nadzorstvom naši somišljeniki, ki so omejeni v 
svoji osebni svobodi, tako, da niti na kolodvor ne smejo. 

Vsled tega nadzorstva tudi natančne slike vsega, kar seje v Radovljici zgodi- 
lo, podati ne morem. 

Kot karakteristično za oficirja Potočnika, ki tako preganja nevšeče mu soci- 
jalne demokrate, pa naj navedem še to, daje lastnega vojaka zmerjal v zadnjih 
dneh s smrkovcem. Vojak tako po avstrijsko opsovan, si seveda tega ni pustil 
mirno dopasti, temveč je prisolil Potočniku klofuto, potem pa boječe se kazni, 
pobegnil. 

Z ozirom na opisane dogodke vprašujem predsedstvo deželne vlade: 
1.) Ali so mu opisani dogodki v Radovljici znani? 
2.) Ako ne, ali je voljno o njih poučiti se nemudoma na pristojnih mestih? 
3.) Ali je poveljnik radovljiške posadke in ostalo vojaštvo pri opisanih dogodkih 

nastopalo na lastno pest, ali po naročilu od zgoraj? 
4.) Ali je predsedstvo voljno pri poveljstvu dravske divizije intervenirati, da se 

za te dogodke odgovorne vojake kliče na odgovor in jih kaznuje, posebno 
komandanta in pa poročnika Potočnika? 

5.) Ali je predsedstvo voljno na pristojnem mestu v tem smislu staviti zahtevo, 
da se enaki dogodki od strani vojaštva nikjer več ne ponove? 
Predsedniku o naštetih dogodkih ni nič znanega, obljubi pa, da bo vso svojo 

pozornost posvetil zadevi in jo dal preiskati ter vse storil, da se taki dogodki ne 
bodo ponavljali. 

Delegat Finančnega ministra je prejel nastopno brzojavko: "Beograd 7. aprila 
1919. Pošaljite najhitnije detaljan pregled svih novih izdataka ličnih i materijal- 
nih redovnih i vanrednih koji su učinjeni po rešenju zemaljske vlade od dana 
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kad se naša teritorija odvojila od austro ugarske kod svakog izdatka označiti po 
čijem je rešenju učinjen. Drbr 21014 ministar finansija Ninčič." Na predlog de- 
legata se dovoli računskemu svetniku Janku Kukarju2' vpogled v vse sejne zapi- 
snike bivše narodne oziroma sedanje deželne vlade, kar se sporoči delegatu ta- 
koj telefon ično. 

Poverjeništvo ministrstva financ je predložilo brzojavko, katero je odposlal 
glede predujma na draginjsko doklado državnih uslužbencev finančnemu mini- 
stru v Belgrad. Brzojavka se glasi: "Oficijelno obavješčenje da se zviše doplate 
radi skupoče sa aprilom pomiriše trenutno činovništvo Stop Zavučenje obisti- 
njenja u vezi sa novinarskim vještima, da u ministarskom savjetu još uvjek pot- 
punog jedinstva pogoršiše situaciju tako, da je kriza postala akutna Stop U po- 
štev dodju osobito poštanski i policijski službenici Stop Obzirom na to i ponižu- 
joče siromašni položaj državnih službenika nižjih kategorija odredio sam dogo- 
vorno sa zemaljskim predsedništvom, daje službenicima do uključno osmoga 
činovnog razreda na račun obečanih povišica oskudičnih doplata izplatiti sto 
kruna u prvom Stop Stopetdeset u drugom do petom Stop Dvjesta kruna u še- 
stom do osmom obiteljskom razredu Stop Molim uzeti ovu neodloživu odluku 
odobrenjem na znanje Stop Prinječujem ne glede na neposredne posljedice da je 
angažovan ugled centralne a i zemaljske vlade i da če ovaj trpjeti jepopravljivu 
štetu ako se pitanje u najkratče doba ne rješi Stop Delegat ministarstva finansija 
Ljubljana 1026/pr. dr. Šavnik." Se vzame na znanje. 

Prihodnja seja v sredo dne 9. aprila ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 6. uri 45 minut popoldne. 

Žužek I. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Limpel Valentin, župnik. Rojen 1871 v Blačah. Teologijo končal 1894. 1895 je po- 

stal kurat, od 1910 dalje je bil župnik v Kapli ob Dravi, dekanat Borovlje. 
Trunk Jurij, župnik. Rojen 1870 v Bačah, župnija Marija na Zilji. Teologijo 1895, 

kurat je postal 1895. Župnik v Borovljah od 1917 dalje. 
Arnejc Janez dr., župnik. Rojen 1877 v Pečnici, občina Ledenice na Koroškem. 

Teologijo 1901, kurat je postal 1902, župnik 1906, 1916 je postal dekanijski svetnik, 
1918 župnik v Žrelcu na Koroškem. 

5 Cukala Franc dr., župnik. Rojen 1878 na Gomilskem, umrl 1964. Teologijo v Ce- 
lovcu, 1902 študij nadaljeval v Gradcu, kjer je promoviral 1907. 1920 je bil župnik v 
Guštanju, od 1923 dekan za Mežiško dolino. Do 1918 je sodeloval pri političnih in gos- 
podarskih društvih koroških Slovencev. Aktivno je deloval v SLS. V Podkloštru je vodil 
stanovsko prosvetno društvo duhovnikov v Ziljski in Kanalski dolini. 

6 Meško Franc Ksaver, župnik. Rojen 1874 v Ključarevcih pri Sv. Tomažu nad Or- 
možem, umrl 1964 v Slovenj Gradcu. Gimnazijo v Celju, teologijo v Mariboru in Ce- 
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lovcu 1898. Bil je kaplan v Škocijanu pri Klopinjskem jezeru, 1900 župni upravitelj v 
Knezi nad Trgom, nato pri Mariji na Zilji; med 1. svetovno vojno je bil zaprt, po prevra- 
tu je živel na Brezjah in v Ljubljani, 1921 na župniji Sele pri Slovenj Gradcu. Bilje slo- 
venski pesnik in pisatelj. Svoja dela je objavljal v Vesni, Ljubljanskem.zvonu, Sloven- 
ski matici, Mohorjevi družbi. Domu in svetu. Zori, Mentorju. 

7 Čarf Mihael, kaplan. Rojen 1889 v Konovecah pri Pliberku. Teologijo 1917, kurat 
je postal 1917 in nato kaplan v župniji Sv. Jakob v Rožu. 

8 Sadjak Andrej, župnik. Rojen 1880 pri Sv. Mihaelu pri Pliberku. Teologijo 1904. 
Bil je kurat, nato župnik na župniji Št. Lenart pri sedmih studencih od 1910 dalje. 

Germ Matevž, župnik. Rojen 1867 v Adlešičih v Beli krajini. Teologijo 1892. Bil 
je kurat in od 1909 župnik v Železni Kapli. 

Poljanec Vincec, župnik. Rojen 1876 pri Sv. Urbanu pri Ptuju, umrl 1938 v Škoci- 
janu na Koroškem. Gimnazijo v Celju, teologijo v Celovcu. Bil je kurat 1901, župnik v 
Škocijanu od 1908 dalje, 1921-1927 je bil slovenski poslanec v koroškem deželnem 
zboru, kjer je zahteval uresničitev slovenskih manjšinskih varstvenih pravic za Slovence 
na Koroškem po senžermenski mirovni pogodbi. Slovence je zastopal tudi v deželnem 
kmetijskem svetu in koroški kmetijski zbornici. Od 1932-1937 je bil predsednik Sloven- 
ske krščansko socialne zveze za Koroško. Ob anšlusu je bil aretiran in zaprt. Bil je 
prva smrtna žrtev nacističnega preganjanja koroških Slovencev. 

Weiss Valentin, župnik. Rojen 1871 v Lipljah, župnija Kapla ob Dravi. Teologijo 
1895. Kurat je postal 1896, bilje župnik v Žitari vasi od 1904 dalje. 

Fuger Jožef, župnik. Rojen 1863 v Zgornjih Borovljah, občina Ledenice. Teologi- 
jo 1890. Bilje župnik v Št. Janžu v Rožni dolini. 

13 Kuhačka Jožef, župnik. Rojen 1865 v Budejovicah na Češkem. Teologijo 1898. 
Kurat je postal 1898, od 1911 dalje je bil župnik v Ukvah v Kanalski dolini. 

14 Razgoršek Vinko, župnik. Rojen 1886 v Kotljah. Teologijo 1910. Od 1906 dalje je 
bil župnik v župniji Št. Lipš v občini Št. Janž na Mostiču, dekanat Tinje. 

15 Umlauf Alojz, župnik. Rojen 1872 v Blaudi na Moravskem. Teologijo 1894. Ku- 
rat je postal 1895, župnik v Labotu pa 1900. 

16 Lasser Franc, župnik. Rojen 1878 v Prevaljah (Sv. Marija na Jezeru). Teologijo 
1901. Kurat je postal 1902, 1913 pa župnik na Brnci. 

17 Lučovnik Janez dr., župnik. Rojen 1882 pri Sv. Marjeti na Bajtišah v Rožni dolini 
na Koroškem. Teologijo 1904. Kurat je postal 1905, od 1913 dalje je bil župnik v Šteb- 
nu, občina Bekštanj. 

Rozman Jožef, župnik. Rojen 1870 v St. Juriju na Pesku pri Celovcu, umrl 1941 v 
Crnečah pri Dravogradu. Gimnazijo v Celovcu, teologijo v Celovcu 1893. Bil je kaplan 
v Dravogradu, provizor v Šmarjeti pri Velikovcu, mestni kaplan v Celovcu, od 1907 da- 
lje župnik v Črnečah pri Dravogradu. Bil je tudi politik in urednik Mohorjevih knjig. 
Sodeloval je pri Slovencu in Miru, aktivno je deloval v okviru Družbe Cirila in Metoda. 
Javno je nastopal na političnih shodih in zborovanjih. 

19 Hafner Ulrik, župnik. Rojen 1882 v Krčanjah. Teologijo 1906. Kurat je postal 
1907, od 1916 dalje župnik v Št. Janžu na Ojstrici. 

20 Walcher Konrad, dekan v Št. Vidu na Koroškem. Rojen 1871 v Reichenfelsu. 
Teologijo 1896. Kurat od 1896 dalje, župnik v Št. Vidu ob Glini od 1909 dalje, 1910 je 
postal častni član občine Sv. Štefan v Labotu. Bil je poslanec Deželnega zbora za Ko- 
roško za politični okraj Labotska dolina. 
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21 Kukar Janko, računski svetnik. Rojen 1865 v Črnomlju, umrl 1931 v Ljubljani. 
Služboval je v Trstu kot računski praktikant, računski revident in računski svetnik. 1918 
je bil premeščen v Ljubljano, nazadnje je služboval pri Delegaciji ministrstva financ v 
Ljubljani. 

85' 
ZAPISNIK 
85. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 9. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 12 minut popoldne. 

Primarjevi vdovi Renati Bock se dovoli za tri leta vživanje pokojnine v 
Nemški Avstriji pod pogojem, da si med tem časom ne pridobi tujega držav- 
ljanstva. 

Prebere se brzojavka, katero je naslovil poverjenik za finance dr. Šavnik na 
podpredsednika ministrskega sveta dr. Korošca v Belgradu. Poverjenik bo na 
pritožbe, kateremu dohajajo vsled priredbe dohodnine za leto 1918 iz obmejnih 
krajev Štajerske, stopil po svojem odposlancu v stik z zaupniki prizadetih kro- 
gov. Se vzame na znanje. 

Izplačilo neplačanih računov avtokadra v Celju v znesku 1.970 K 27 v se do- 
voli. Izvršeno. 

Polkovni župnik Martin Škerjanec je naprosil deželno vlado, da nakaže vsaj 
1.000 frankov potom ljubljanske kreditne banke za 50 častnikov pešpolka št. 17, 
ki so abiturijenti in visokošolci in se nahajajo v laškem ujetništvu Teano pri Ka- 
serti. Dalje prosi, da se za prvo silo nakaže potom slovenskega "Rdečega križa" 
večji znesek za naše vojne ujetnike v Italiji. Dovoli se za podporo vojnih ujetni- 
kov znesek 50.000 K. Od tega zneska se porabi za omenjene častnike v vojnem 
ujetništvu znesek 1.000 frankov, iz ostale svote sme pa nakazati predsednik po 
dogovoru s polkovnim župnikom Škerjancem primeren znesek za vojne ujetnike 
brez posebnega sklepa deželne vlade. 

V 78. seji deželne vlade se je sklenilo naročiti upravni komisiji, da prouči 
vprašanje kdo je pristojen za pomiloščanje od političnih kazni, ali celokupna 
vlada ali vsak poverjenik za svoj resort. Upravna komisija je oddala svoje mne- 
nje v tem smislu, da bi imela odločati celokupna vlada v onih slučajih v katerih 
je pristojala odločitev v bivši Avstriji ministrstvu, sicer pa naj bi odločala ona 
instanca, kije v konkretnem slučaju pristojna, da razsoja o prizivih proti razsod- 
bam prve instance. Po § 5 naredbe bivšega •. kr. ministrstva za notranje zadeve 
z dne 31. januarja 1860, drž. zak. štev. 31 je bila pa pravica polajšanja oziroma 
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odpusta kazni pridržana ministrstvu za notranje zadeve v sledečih slučajih: 1. 
kadar seje strankina prošnja za polajšanje oziroma za odpust kazni vložila šele 
po preteku zakonite dobe za priziv in 2. kadar gre za polajšavo oziroma za od- 
pust kazni zapada blaga, prodajnih reči ali orodja. Sprejelo v smislu predloga 
upravne komisije. (Izp. vsem poverj. in oddelkom. 3661) 

Lujiza Kocjančič v Ljubljani, mati dveh otrok, katerih oče, nadporočnik-pi- 
Iot Leopold Zickero pešpolka št. 17 je umrl v ruskem ujetništvu, prosi za milost- 
no pokojnino ali drugo milostno naklonitev. Prošnja se predloži s priporočilom 
vojnemu ministrstvu v Belgradu. 

Državno-policijski komisarijat v Mariboru poroča, da se klatijo po maribor- 
skih ulicah gruče italijanskega vojaštva , častnikov in podčastnikov, ki prihajajo 
v mesto iz postajališča na Teznu. Baje je to moštvo, ki spremlja antantine živil- 
ske vlake v Nemško Avstrijo. Komisarijat prosi v interesu javnega miru in reda, 
da se jim prepove dostop v mesto. Poročilo se vzame na znanje in o vsebini ob- 
vesti komanda dravske divizijske oblasti, da potom kapitana Glisiča predloži za- 
devo interaliirani vojaški misiji v Ljubljani. 

Predsednik poroča, da so po poročilu policije in generala Maistra italijanski 
vojaki v Mariboru oplenili cele vagone moke iz živilskih vlakov, moko razpro- 
dali in policijo sprejeli z ognjem. V Mariboru stoji približno 30 antantinih živil- 
skih vlakov. Glede dogodka se vloži pritožba pri interaliirani vojaški komisiji v 
Ljubljani in pri predsedniku živilske misije v Trstu Chausyu. 

Ivan Kenda2, lastnik blejske graščine in hotelir na Bledu, prosi za premesti- 
tev državnih uradov iz Radovljice na Bled. Prošnja se odstopi posameznim 
prizadetim poverjeništvom, da oddajo svoje mnenje. 

Vrhovni poveljnik vzhodne interaliirane armade general Franchet d'Esperay 
se nahaja trenotno v Belgradu. Odvetnik dr. Müller predlaga deželni vladi, da 
naprosi ministra dr. Korošca in dr. Kramerja, da se zavzameta pri vrhovnem po- 
veljniku za ugodno določitev meje na Koroškem. Podpredsednik sporoči pred- 
log kot osebno prošnjo članov vlade preko korespondenčnega urada ministru dr. 
Kramerju. 

Vodstvo amerikanske misije na Dunaju prosi, da seji prepusti uporaba še 
enega telefonskega voda na progi Dunaj-Trst in telefonskega voda Maribor- 
Gradec. Predsednik povdarja, da razpolaga Slovenija na teh progah s tremi tele- 
fonskimi vodi. Enega uporablja že vodstvo amerikanske misije, dva stojita za 
ves drugi telefonski promet na razpolago in sta neobhodno potrebna za civilne 
m vojaške oblasti. Zadevo se sporoči komandi dravske divizijske oblasti, da 
zavzame svoje stališče, nakar se odgovori misiji. 

Poverjeniku za notranje zadeve je došel od ministra Pribičeviča odlok glede 
izdaje potnih dovoljenj. S tem odlokom se razveljavljajo vse potne naredbe de- 
želne vlade. Istočasno je pa prejel predsednik od generala Smiljanića naredbo na 
znanje, s katero se tudi urejuje potni promet. Ta naredba se ne sklada popolno- 
ma z ministrsko, je pa milejša od slednje. Ministrska naredba se objavi, obenem 
Pa pošlje ministrstvu za notranje zadeve predstavko, v kateri se obrazloži 
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nevzdržljivost te naredbe za Slovenijo s stališča zakonodaje in narodnega gos- 
podarstva. Predstavko sestavi glede zakonodaje vladni tajnik Steska, glede gos- 
podarskega stališča pa dr. Druškovič. Generalu Smiljaniču se sporoči, daje de- 
želna vlada že prejela tozadevno naredbo od ministrstva za notranje zadeve in se 
njegovih potnih določb ne more objaviti, ker se z ministrskimi ne skladajo po- 
polnoma. 

Prebereta se brzojavki ministrstva za notranje zadeve o imenovanju okrajne- 
ga glavarja dr. Viljema Baltica za vladnega svetnika in okrajnega komisarja dr. 
Franc Logarja za vladnega tajnika ter brzojavka iz Ljutomera glede članov sos- 
vetov v gotovih občinah. Brzojavke se izroče poverjeniku za notranje zadeve. 

Meseca marca 1.1. seje izdalo za propagandne brzojavke dr. Forstu v. Batta- 
glia v Lucernu v breme dopisnega urada 11.000 frankov, to je nad 25.000 K, dr. 
Vladimirju Knafliču za brzojavne pristojbine in strojepisna dela pa okroglo 
3.700 K. S temi izdatki vred so narasli stroški za korespondenčni urad v mesecu 
marcu na okolu 50.000 K, za katere v proračunu dopisnega urada ni kritja. Do- 
sedanji izredni izdatki se odobre in gredo na račun dopisnega urada. Poverjeniš- 
tvo za finance se naprosi, da izkaže dosedanje izdatke za ljubljanski dopisni 
urad. Slednjemu se naroči, da sporoči dr. Knafliču, da sme oddati za dr. Forsta 
v. Battaglia dnevno le brzojavke, ki povprečno ne presegajo 200 besed. Za 
daljše brzojavke bi si moral izposlovati od slučaja do slučaja dovoljenje. 

V posvetovalnico prideta gradbeni ravnatelj Klinar in stavbni svetnik Zajec. 
Stavbeni svetnik Zajec poroča o uspehih, ki jih je dosegla komisija v Rogaš- 

ki Slatini na podlagi sklepa deželne vlade z dne 28. marca t. 1. (glej zapisnik 80. 
seje). Sklene se, da se oddajo a/ zdraviliška kavarna ponudniku Ignaciju Remicu 
za 8.000 K, b/ brivnica Juriju Marojeviću, dosedanjemu poslovodji prvega briv- 
skega salona Petrovič v Gradcu proti letni najemnini 500 K, c/pekarna ponudni- 
ku Viljemu Bizjaku, pekovskemu mojstru v Ljubljani za letnih 400 K. Na novo 
se razpiše oddaja vseh ostalih obratnih prostorov v najem, ker se je oddaja pr- 
votno razpisala le v Uradnem listu in ne tudi v dnevnikih (slovenskih in hr- 
vatskih), vsled česar komisija ni razpolagala z drugimi ponudniki, kakor z dose- 
danjimi najemniki nemške narodnosti. Razpis velja tudi za Kokoschineggov pa- 
viljon. Zahteve tvrdke Kokoschinegg glede paviljona naj prouči finančna 
prokuratura in stavi predloge. 

Glede inventarja predlaga kornisija, da se vzidani inventar ne sme odstraniti, 
temveč da se sodno ceni in odkupi; glede premičnega pa, da se v smislu § 7 ce- 
sarske naredbe z dne 24. marca 1917, drž. zak. štev. 131, v prilog državi zaseže 
in prevzame proti odkupni ceni, ki jo določi okrajno sodišče. Deželna vlada 
izreče svoje mnenje v tem smislu, da velja za ves nepremični inventar pogodba, 
katero je dotičnik svoj čas sklenil, ako pa v tem oziru iz pogodbe ni dobiti poja- 
snil, je dolžan odhajajoči najemnik spraviti prostore v prejšnji stan. Novim na- 
jemnikom so v tem oziru dati pogodbe na vpogled. Glede premičnin je pa dežel- 
na vlada mnenja, da citirana določba cesarske naredbe za te konkretne slučaje ni 
vporabljiva. 
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Sprejmejo se predlogi komisije glede ureditve zdravniškega vprašanja in si- 
cer 1/ provizornim zdravniškim kopališkim nadzornikom s prejemki IX. činov- 
nega razreda državnih uradnikov se imenuje dr. Franc Kolterer3. Poveri se mu 
nadzorstvo kopališča v sanitarnem in higijenskem oziru. Za tekočo sezono se 
mu brezplačno prepustijo ordinacijski prostori v "Wiener Heim" (Stross-mayer- 
jev dom), ki jih je imel doslej dr. Negri, in ena stanovanjska soba v tem poslop- 
ju. Izposluje se, da se dr. Kolterer takoj odpusti iz vojaške službe. 2/ Zdravniku 
dr. Lavriču se prepusti za tekočo sezijo brezplačno dosedanje stanovanje dr. 
Hoisela proti temu, da prevzame vodstvo in nadzorstvo dijetetične kuhinje v ho- 
telu "Nadvojvoda Ivan". 3/ Ravnateljstvo se poveri, da skuša pridobiti še po 
enega dunajskega in enega ogerskega zdravnika brez odškodnine. 4/ Dosedanje- 
mu kopališkemu zdravniku dr. Simonitschu je stanovanje odpovedati, oziroma 
naj stanovanje zaseže občina po stanovanjski naredbi, ker se rabijo prostori v pi- 
sarniške svrhe. 5/ NajemŠčina za vilo okrožnega zdravnika dr. Treota se zviša 
na letnih 3.000 K. Električni tok ima dr. Treo plačevati po vsakokratni ceni. 6/ 
Glede "Cesarske kopeli" naj dr. Kolterer in dr. Lavrič po izkušnjah letošnje se- 
zije v jeseni stavita predloge, ako naj se nastavi posebnega zdravnika, ali naj 
opravlja ortopedično gimnastiko izvežbana pomočnica po ordinacijah kopališ- 
kih zdravnikov. II V kopališču se ne sme nastaniti zopet vojake. Invalidom stoji 
na razpolago Vojniški dom, s katerim razpolaga poverjeništvo za socijalno skrb. 
8/ Brezplačno zdravljenje kopaliških uradnikov in njihovih rodbin, v kolikor 
niso člani bolniške blagajne, ima odslej opravljati dr. Kolterer. 

Glede hiše, ki je last društva "Deutschösterreichischer Eisenbahnbeamten 
Verein" se opozori zveza jugoslovanskih železničarjev in organizacija združe- 
nih državnih uslužbencev, da stopi v svrho odkupa z lastnikom v dogovor. 

Oskrbništvo hiše društva ""Belega križa" je poverilo okrajno glavarstvo ob- 
čini. 

Ustanovi se zdraviliška komisija obstoječa iz petih članov kot zastopnikov 
1.) Okrajnega glavarstva, 2.) zdraviliškega ravnateljstva, 3.) zdraviliškega nad- 
zorovalnega zdravnika kot zastopnika kopaliških zdravnikov in 4.) občine zdra- 
vilišča Rogaška Slatina ter 5.) štirih okoliških občin Slatina, Spodnje Sečovo, 
Sv. Trojica in Tekačevo. Pravila izdela ravnateljstvo in jih predloži deželni vla- 
di v odobritev. Ta komisija bo dovoljevala tudi ugodnosti revnim kopališkim 
gostom, dokler se pa ne upostavi, stori to poverjeništvo za javna dela. 

Državni zdravniški nadzornik je bil dosedaj zdraviliški ravnatelj s funkcijami 
lokalne policijske oblasti. Ta funkcijonar je potreben zato, ker obsega zdraviliš- 
ki rajon več občin. Za novega nadzornika se nastavi ravnatelja Frana Herga, ka- 
teremu izda poverjeništvo za notranje zadeve tozadevni dekret, kar se objavi v 
Uradnem listu. Instrukcijo za njegovo poslovanje predloži okrajno glavarstvo v 
Ptuju po pregledu poverjeništvu za notranje zadeve v odobritev. 

Korenspondent Franc Scheidel se začasno še obdrži, da vpelje svojega na- 
slednika v službo. Ker oskrbuje posle bivšega vrelskega ravnatelja Lochbihlerja 
in od 1. svečana dalje tudi posle bivše pomožne uradnice Zangger, se mu prizna 
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od 1. svečana t. 1. naprej mesečna remuneracija 200 K do tedaj, ko odda posle 
nasledniku, pod pogojem, da varuje interes kopališča. 

Sosvet, ki je bil dodeljen ravnatelju Mulliju kot nadzorovalni organ, ostane 
do tedaj, ko prične poslovati zdraviliška komisija. 

Ravnateljstvo naj predloži predlog o zvišanju zdraviliške, godbene in kopal- 
ne takse ter cenik za sobe deželni vladi v odobritev. 

Komisija predlaga dalje, da se od 1. maja do 30. septembra vpelje še tretji 
vlak v vseh smereh, če bi ga pa nikakor ne bilo mogoče upeljati, naj se popol- 
danska vlaka prestavita na večer. V tem smislu posreduje poverjeništvo za javna 
dela pri železniškem ravnateljstvu. 

Komisija predlaga, da se uredijo čimpreje določila glede potovanj v jugoslo- 
vanska zdravilišča, da se omogoči zunanjim gostom skorajšen dohod. Poverje- 
niku za notranje zadeve se naroči, da se obrne na ministrstvo glede potnih 
olajšav za vsa zdravilišča v Sloveniji. 

Končno predlaga komisija, da se dostavita čimpreje zdravilišču že dovoljena 
dva avtobusa, poverjeništvo za javna dela naj se obrne v tej zadevi na gospodar- 
sko komisijo za stvarno demobilizacijo.f/•/• pov. za javna dela, pov. za notr. za- 
deve, oddelku za zdravstvo. 3663) 

Družbi Bleiberger Bergwerksgesellschaft Union se dovoli za rudnik v 
Mežici, ako ne bo imel pomisleka rudarski nadsvetnik Pirnat 5 •• % posojilo v 
znesku 300.000 K, ki se izplača v dveh obrokih po 150.000 K. Posojilo nakaže 
poverjeništvo za javna dela iz demobilizacijskega zaklada. Poverjeništvo za jav- 
na dela se obenem opozori, na velike množine svinca, ki leže v Mežici in ki bi 
se dale proti kompenzacijam ponuditi v inozemstvu v nakup. (Pov. za javna 
dela. 3664) 

Gradbeni ravnatelj inž. Klinar poroča obširno glede gozdne železnice, katero 
je zgradilo vojaštvo bivše Avstrije v katastralni občini Adlešiči pri Črnomlju 
(glej zapisnik 57. seje). Sklepanje o prodaji gozdne železnice s pripadajočim in- 
ventarjem, stanovanjskih barak ter lesa in drv se odloži, ker se poverjenik Kri- 
stan še ni vrnil iz Belgrada. Poverjeništvu za javna dela se pa naroči, da povabi 
veleposestnika Mazeleta iz Gradaca, da stavi ponudbe. (Pov. za javna dela. 
3665) 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se odreja prijava in označba vseh avtomo- 
bilov in motocikljev v ozemlju Slovenije. Sklene se pri poverjeništvu za javna 
dela ustanoviti avtomobilski referat, kateremu bo načeioval stotnik inženir 
Kfivanec. Za njegovo oprostitev od vojaške službe vloži poverjeništvo za javna 
dela prošnjo pri komandi dravske divizijske oblasti. Glede dohodkov se domeni 
s Kfivanecom gradbeni ravnatelj Klinar. (Pov. za javna dela. 3666) 

Vsled nastalih sprememb se razglas •. kr. deželnega predsedstva na Kranj- 
skem z dne 20. decembra 1912, štev. 3969/Pol., razveljavi in nadomesti z novi- 
mi določbami glede izkušenj kino-operaterjev. Tozadevni razglas gradbenega 
ravnateljstva se odobri. (Pov. za javna dela. 3667) 
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Gradbeni ravnatelj Klinar poroča, da inž. Michor ponudbe, katera se mu je 
stavila na podlagi sklepa deželne vlade v 80. seji ni sprejel. Razpisali sta se dve 
mesti strojnih inženirjev, za sedaj pa opravljajo preizkušnje in revizijo parnih 
kotlov vsi po deželi razdeljeni okrajni inženirji. 

Prihodnja seja v četrtek dne 10. aprila ob 2. uri 30 minut popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 10 minut zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original, Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Kcnda Ivan, hotelir na Bledu. Rojen 1877 v Bovcu, umrl 1936. Trgovsko šolo v 

Beljaku, 1901 je odprl restavracijo v Ljubljani, v Ljubljani je postal načelnik gostilni- 
čarske zadruge 1903 - 1908 in načelnik Zveze gostilničarskih zadrug. 1918 je kupil 
graščino na Bledu, v letih 1925 - 1927 je bil blejski župan, zaslužen je za razvoj blejske- 
ga turizma. 

3 Kolterer Franc dr., zdravnik. Rojen 1888 v Rogatcu. Medicino v Gradcu 1914. 
1919 je postal upravitelj v Rogaški Slatini, 1923 je bil kopališki zdravnik, 1930 je postal 
banovinski zdravstveni svetnik v zdravilišču Rogaška Slatina, 1935 je bil upokojen. Na- 
pisal je brošuro Rogaška Slatina in njena zdravilna sredstva, propagiral je zdravljenje 
notranjih bolezni z mineralnimi vodami. 

86' 
ZAPISNIK 
86. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 10. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 3. uri 8 minut popoldne. 

Sklene se odposlati nastopno brzojavko: Ministar saobračaja Beograd. Slo- 
venski železničarji so na javnem shodu v Ljubljani dne 7. aprila ob ogromni 
udeležbi sklenili ponovno zahtevati izplačilo enkratnega nabavnega prispevka in 
izjavili, da bodo z vsemi sredstvi skrbeli za red in mir na železnicah v Sloveniji 
tako dolgo, dokler vpošteva vlada sama njihove upravičene zahteve Stop Ker je 
gmotni položaj slovenskih železničarjev obupen in da se preprečijo grozeči tež- 
ki zapletljaji, prosim Vaše gospodstvo še enkrat najnujneje za blagohotno 
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dovolitev enkratnega nabavnega prispevka Stop štev. 2920. Predsednik deželne 
vlade dr. Brejc. 

Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da se sprejme načrt naredbe o ustano- 
vitvi državnega stanovanjskega urada s sedežem v Ljubljani. Načrt se prebere in 
v nekaterih točkah spremeni. Poverjenik za javna dela poroča, daje trenotno sli- 
čen načrt v Narodnem predstavništvu v razpravi. Sklepanje se nato odloži do 
razglasitve zakona. (Izp- pov. za soc. skrb. 3787) 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se spreminja § 19 naredbe z dne 20. de- 
cembra 1918, štev. 217 (Ur. 1. štev. XXVIII) o ustanovitvi državne posredo- 
valnice za delo. (Izp. pov. za soc. skrb. 3788) 

Odobri se načrt opravilnega reda za uredništvo in druge nastavljence "Držav- 
ne posredovalnice za delo". Odobreni načrt predloži poverjeništvo za socijalno 
skrb ministrstvu za socijalno politiko. (Izp. pov. za soc. skrb. 3789) 

Sklene se, da se licence za kinematografe v Sloveniji, ki bi v smislu naredbe 
z dne 9. januarja 1919 Štev. 261 Ur. 1. štev. XXXVI. z 14. aprilom 1.1. ugasnile, 
začasno podaljšajo do izvršilne naredbe o podržavljenju in monopolizaciji kine- 
matografov. (Izp. pov. za soc. skrb. 3790) 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se ustanovi pri poverjeništvu za socijalno 
skrb protialkoholni oddelek. Naredbo predloži poverjenik za socijalno skrb s 
poročilom ministrstvu za socijalno politiko. (Izp. pov. za soc. skrb. 3791) 

V 61. seji je deželna vlada sklenila, da se dajo z malimi izjemami vse barake 
v Ljubljani ter vse barake na Brezovici na razpolago za stanovanjske namene. 
Poverjenik za javna dela predloži tozadevni načrt gradbenega ravnateljstva, po 
katerem bi se dalo uporabiti 22 barak, katere je dalo vojaštvo deželni vladi na 
razpolago, za 106 stanovanj. Preureditev barak v stanovanjske namene bi stala 
okroglo poldrug milijon kron. Zgradilo bi se sedem vrst stanovanj. Gradbeni 
stroški za eno stanovanje bi znašali povprečno 14.151 K. Barake bi morale slu- 
žiti svojemu namenu vsaj 10 let. Z najemninami bi bilo mogoče tekom 10 let 
amortizirati vsaj del investirane svote. Mesečna najemnina bi znašala 20 do 80 
kron in vrgla na leto 61.320 K kosmate najemnine, čiste najemnine pa 42.373 
K, kar da po 3 % naloženo v 10. letih 500.000 K. Ker bi vrednost materiala po- 
krila po 10. letih zgolj stroške za odstranitev barak, bi znašali faktični stroški 
1,500.000 K manj 500.000 K = 1,000.000 K za 106 stanovanj ali 4.717 K za 
eno stanovanje. Letna najemnina za svet, na katerem stoje barake, se za sedaj še 
ni mogla dognati. Načrt gradbenega ravnateljstva se sprejme in predloži ministr- 
skemu svetu v odobritev s prošnjo, da dovoli v svrho izvršitve načrta kredit v 
znesku 1,500.000 K. Izvrši poverjeništvo za javna dela. (Izp. pov. za javna dela. 
3792) 

Sprejme se načrt naredbe o olajšavah pri izpolnjevanju zasebnopravnih de- 
narnih terjatev in o prepovedi izvršbe proti bivšemu • kr. erarju in • in kr. erar- 
ju. (Izp. pov. za pravosodje. 3793) 

Prošnji pomožne pisarice pri okrajni sodniji v Ptuju Ivane Wolbart, da se ob- 
drži v državni službi, se ugodi. (Izp. pov. za pravosodje. 3794) 
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Poverjenik za pravosodje interpeluje socijalno demokratična člana deželne 
vlade glede notice "Zopet cinkarna" v časopisu Naprej štev. 72 z dne 29. marca 
1919, kateri odgovarja članek "Iz Celja" v štev. 34 časopisa "Nova doba" z dne 
•. aprila 1919. Poverjenik za socijalno skrb pripomni, daje zadeva, v kateri je 
interveniral rudarski nadsvetnik Pirnat, že rešena. 

Predsednik odgovarja na interpelacijo, katero je stavil poverjenik za socijal- 
no skrb v 84. seji glede dogodkov v Radovljici. Pri komandi dravske divizijske 
oblasti je dobil pojasnilo, da to poveljstvo ni glede teh dogodkov v nikaki zvezi 
z vojaškim poveljstvom v Radovljici. Kollman seje izročil sodišču. Zadevo se 
bo strogo preiskalo in za slučaj ako zadene vojaško poveljstvo v Radovljici kaka 
krivda, se bo proti odgovornim osebam najstrožje postopalo. 

Od tiskovnega urada naše delegacije v Parizu je prejela deželna vlada preko 
Berna nastopno brzojavko: "V sredo se je mirovna konferenca pečala z vpraša- 
njem odškodnin. Misli se, da se je dosegel popolen sporazum. Vsota plačil po- 
leg plačila v sirovinah, katero bi plačala Nemčija znaša 30 miljard frankov v go- 
tovini. "Lanterne" javlja, da dobi Francija 55 % te svote. Karakteristično je dejs- 
tvo, da noben komentar o razdelitvi vojnih odškodnin ne omenja Italije. Ameri- 
kanski izvedenci računajo samo s Francijo, Srbijo, Belgijo, Ameriko in Angleš- 
ko brez Italije. To je napravilo v Rimu zelo mučen vtis. Dobro poučeni krogi 
pravijo, da so dela sveta četvorice v zadnjih treh dneh izdatno napredovala. Ne- 
točna je trditev gotovih časnikov, da se je dosegel popolen sporazum v vseh 
vprašanjih. Daily Mail dementira to vest in pravi, da je glavna ovira miru z 
Nemčijo italijanska zahteva, da se istočasno podpiše mir z Avstrijo. Ako konfe- 
renca sprejme to italijansko težo, bi se podpis preliminarnega miru zavlekel do- 
kler ne bo rešeno jadransko vprašanje. Nepopustljivost italijanske delegacije, ki 
jo podpira vse italijansko časopisje, nudi malo upanja, da pride lahko do te reši- 
tve. Z druge strani se vzdržuje trditev, da Wilson zapusti konferenco, ako dnev- 
na vprašanja ne bodo rešena v smislu njegove politike do Velike noči. Minister 
dr. Jovanovič." Brzojavka se izroči ljubljanskemu dopisnemu uradu. (Seje takoj 
izvršilo.) 

Namestniški tajnik Friderik Logar2 v Budvi se sprejme v službo pri poverje- 
ništvu za notranje zadeve. Načeloma je deželna vlada pripravljena ime- 
novanemu del selitvenih stroškov povrniti. Sprejem dr. Logarja v službo nazna- 
ni poverjenik za notranje zadeve ministrstvu. (Izp. pov. za notr. zad. 3795) 

Deželno-vladni koncipist Rajko Mulaček3 v Mariboru se imenuje za okraj- 
nega komisarja s pravoveljavnostjo od 1. februarja 1919. (Izp. pov. za notr. zad. 
3796) 

Moštvu zbora varnostne straže v Ljubljani, katero je bilo leta 1913 pri usta- 
novitvi policijskega ravnateljstva v Ljubljani prevzeto neposredno iz občinske 
redarstvene službe v državno redarstveno službo, se šteje prejšnji čas v občinski 
redarstveni službi tako, kakor bi bil potekel v državni službi. To velja za napre- 
dovanje v višje plačilne stopnje, za aktivitetne in starostne doklade in za mirov- 
nine. Ta sklep velja za službene prejemke od 1. aprila t. 1. naprej. Sklep - pred- 
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loži poverjenik za notranje zadeve ministrstvu v odobritev. (Izp. pov. za notr. 
zad. 3797) 

Poverjenik za notranje zadeve predlaga, da se priznajo uslužbencem policij- 
skega ravnateljstva za čezurno službo, katero opravljajo v javnem interesu, sle- 
deče pristojbine: 
A. Če se služba opravlja izven uradnega poslopja: 
l.)za policijske uradnike za vsako pričeto uro 3 K; 2.) za varnostne stražnike in 

policijske agente za vsako pričeto uro 1 K 50 v. 
B. Če se služba opravlja v uradnem poslopju: 
1.) za policijske uradnike za vsako pričeto uro 2 K; 2.) za varnostne stražnike in 

policijske agente za vsako pričeto uro 1 K. 
Za vsako uro med 11. uro ponoči do 7. ure zjutraj se zaračuni dvojna pristoj- 

bina. 
Za čezurno službo je znašal dosedanji mesečni izdatek 1.600 K, po novih do- 

ločilih bo pa znašal 4.800 K. 
Pristojbina za čezurne službe pripravljenosti varnostne službe se zviša na 

eno krono za uro; dosedanja pristojbina je znašala za tri ure 1 K. Za take čezure 
seje izplačalo v letu 1917/18 2.275 K 50 v, odslej bi znašali stroški letno okro- 
glo 6.725 K. 

Sklene se, da predloži poverjenik za notranje zadeve predlog s priporočilom 
ministrstvu. (Izp. pov. za notr. zad. 3798) 

Komanda dravske divizijske oblasti je odredila cenzuro pisem, brzojavk in 
telefoničnih pogovorov in obvestila o tem poverjeništvo za notranje zadeve. K 
cenzuri je komanda pritegnila tudi policijske uradnike. Komandi sporoči pred- 
sedstvo, da se deželna vlada ne more ravnati po navedenih naredbah, dokler 
tega ne odredi predpostavljena oblast; glede policijskih uradnikov se pripomni, 
da sme ž njimi razpolagati le politična oblast. Odgovor sestavi vladni tajnik Ste- 
ska. Načrt naredbe glede omejitve osebne svobode in pisemske tajnosti v voj- 
nem ozemlju, ki ga je svojčasno izdelala deželna vlada (glej spis štev. 
1391/preds. oddelka za notranje zadeve iz leta 1919) je postal z ozirom na seda- 
nji politični položaj brezpredmeten. (Izp. pov. za notr. zad. 3799) 

Sklene se odposlati sledečo brzojavko na ministrskega podpredsednika dr. 
Korošca: "Prehranjevalni oddelek in prehodno gospodarska komisija pregledala 
pogodbo, sklenjeno po Slokarju* med centralno upravo in Nemško Avstrijo 
Stop Opozarja na nevarnost za vso prehrano če se za stodvajset milijonov živil 
izvozi in bodo nemški agenti podražili živila še bolj. Dopis našega prehranjeval- 
nega urada na poti Stop Sklep komisije, katera obupava nad našo prezrto indu- 
strijo s točno informacijo se odpošlje jutri Stop Odsvetujemo ratifikacijo brez 
bistvene redukcije živil in premembe načina njih nakupa Stop V rešitev naše in- 
dustrije treba nam dovoliti da predložimo dodatno pogodbo, deželna vlada dr. 
Žerjav". (Brzojavko je odposlal g. podpr. med sejo.) 
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Prihodnja seja v petek, dne 11. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri 10 minut zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Logar Friderik (Miroslav), sreski načelnik. Rojen 1874 v Novem mestu, umrl 1943 

v Novem mestu. Pravo na Dunaju. Služboval je od 1902 dalje v politični upravi v Dal- 
maciji: v Zadru, Budvi, Korčuli, Kotorju in Budvi, 1919 je bil sprejet kot vladni tajnik v 
službo v Sloveniji, bil je okrajni glavar v Kamniku in Kočevju, 1924 je postal vladni 
svetnik, 1930 je bil premeščen v Novo mesto, kjer je bil sreski načelnik, 1935 je bil 
upokojen. 

3 Mulaček Rajko, banski svetnik, sodnik upravnega sodišča. Rojen 1884 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in Pragi 1913. Služboval je od 1913 dalje kot 
praktikant v Glamoču, 1914 v Rogatici, 1917 je postal pristav v Banji Luki, 1918 je po- 
stal sreski upravitelj v Kotor Varošu, 1919 je bil okrajni komisar v Mariboru, kjer je bil 
1924 premeščen k velikemu županstvu, 1929 je postal banski svetnik v Ljubljani, 1936 
je bil premeščen v Celje in imenovan za upravnega sodnika. 1941 je bil upokojen, 1943 
reaktiviran kot upravni sodnik upravnega sodišča v Ljubljani, 1946 je bil dokončno upo- 
kojen. 

Slokar Ivan dr., gospodarstvenik, pravnik in zgodovinar. Rojen 1884 v Mostarju, 
umrl 1970 v Ljubljani. Na Dunaju končal študij zgodovine in zemljepisa, promoviral 
1907, študij prava, promoviral 1911, poglobil seje v študij ruščine, srbščine, angleščine 
•n kitajščine ter politične ekonomije. Prejel je Kruppovo nagrado za razpravo o zunanji 
trgovini Avstroogrske, sodeloval je s Carnegiejevo ustanovo za mednarodni mir iz Was- 
hingiona. Leta 1919 je bil imenovan za šefa centralne uprave za trgovinski promet z 
inozemstvom pri ministrstvu za trgovino in industrijo, v letih 1920-1945 je kot ravnatelj 
vodil Zadružno gospodarsko banko v Ljubljani, v letih 1931-1945 je bil predsednik 
Združenja denarnih in zavarovalnih zavodov ter član raznih mednarodnih ustanov. 1941 
je bil član sosveta Ljubljanske pokrajine, zaradi cesarje bil po vojni obsojen na zaporno 
kazen. 1909 je izumil konvertiplan, izum so mu potrdili 1911, po letu 1945 je iznašel 
mednarodno pisavo "linguografijo" s 138 osnovnimi znaki in zanjo napisal učbenike in 
slovarje. Objavil je številna dela in razprave iz gospodarske zgodovine, o gospodarstvu 
ter valuti in devizni politiki. Po upokojitvi je objavil več razprav o ljubljanski obrti in 
industriji. Bil je pobudnik za izdajo Slovenskega biografskega leksikona, dopisni član 
Slovanskega inštituta v Pragi. 
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871 

ZAPISNIK 
87. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 11. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Prepeluha in dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 25 minut popoldne. 

Prošnji poštnega višjega oficijala Franca Levarta v Ljubljani za zopetni spre- 
jem v državno službo se ugodi. 

Prošnji poštnega poduradnika Josipa Stermana v Ljubljani za zopetni spre- 
jem v državno službo se ugodi. 

Poverjeništvo ministrstva financ je predložilo predsedstvu deželne vlade 
pred odpravo dekret, s katerim se prošnji komisarja finančne straže I. razreda 
Antona Hasela v Brežicah za zopetni sprejem v službo ugodi. Sprejemu se ne 
ugovarja. 

Oddelek za zdravstvo predlaga, da se za vse deželne bolnice na Slov. Štajer- 
skem dovoli sledeči povišek oskrbovalne takse: 

za I. razred od 28 K na 30 K 
za II. razred od 16 K na 18 K 
za III. razred od 4.50 K na 7 K. Sprejeto. (Izp. odd. za zdr.) 
Deželni odbor štajerski je svoj čas dovolil včlanjenim bolniškim blagajnam 

20 % popust oskrbnih stroškov za one člane, ki so pristojni na Štajersko, in 
prevzel ta popust na deželni ubožni zaklad. Pozneje je deželni odbor razrešil ta 
popust na vse kategorije bivših blagajn, ki so navedene v § 11 zakona o bolniš- 
kem zavarovanju delavcev. Oddelek za zdravstvo predlaga, da se tozadevni na- 
redbi štajerskega deželnega odbora razveljavita in 20 % popust prekliče. 
Predlog oddelka za zdravstvo glede preklica popusta se odkloni. 

Prošnji ženske javne bolnišnice v Novem mestu za zvišanje oskrbnih pristoj- 
bin in sicer za I. razred na 20 K, za II. razred na 15 K in za III. razred na 5 K 50 
v, se ugodi. (Izp. odd. za zdr. 3854) 

Prošnji upravitelja Deželne hiralnice v Ptuju za nakazilo enkratnega prispev- 
ka, se ugodi. Enkratni nabavni prispevek se izplača sploh vsem onim uslužben- 
cem javnih bolnic na Štajerskem, ki tega prispevka meseca februarja t. 1. niso 
prejeli. (Izp. odd. za zdr. 3855) 

Upraviteljstvu javne občne bolnice v Brežicah se dovoli, da od 1. marca 
1919 za čas substitucije tekoče izplačuje iz blagajne zavoda primariju dr. Ivan 
Höllerju za vodstvo medicinskega oddelka tega zavoda, remuneracijo mesečnih 
100 K. (Izp. odd. za zdr. 3856) 

Deželna vlada je v 60. seji izrekla načela po katerih se za slučaj potrebe vpo- 
klicujejo zdravniki v vojaško službovanje. V izpopolnitev tega sklepa predlaga 
oddelek za zdravstvo načrt naredbe glede vpoklica zdravnikov v vojaško službo, 
ki se sprejme. (Izp. odd. za zdr. 3857) 
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Obratno nadzorništvo južne železnice v Ljubljani poroča o težkočah, ki so se 
pojavile pri vožnji antantnih živilskih vlakov preko ozemlja Slovenije. Občutno 
pomanjkanje premoga in petroleja je imelo za posledico, daje zastalo večje šte- 
vilo takih vlakov na našem ozemlju. Da se izvoz vlakov omogoči, je nadzorniš- 
tvo naprosilo amerikanskega polkovnika Causy-a za pomoč. Ravnateljstvo juž- 
ne železnice na Dunaju je nato brzojavilo, da pošlje 10 strojev z osobjem v Ma- 
ribor, in zahtevalo za to osobje preskrbo brezplačnih stanovanj in cenene hrane 
v Mariboru. Ker je pa v Mariboru dovolj slovenskega strojnega osobja in seje 
bati, da ne bi tujerodni železničarji hujskali na stavko, so se ti pogoji odklonili. 
Obratno nadzorništvo seje zavezalo voziti z lastnim osobjem in s stroji Nemške 
Avstrije v Gradec in nazaj, nakar je pa dunajsko ravnateljstvo grozilo z inter- 
vencijo antantne komisije. Pri nadzorništvu sta se zglasila 2 amerikanska častni- 
ka in zahtevala takojšnjo izpolnitev zahteve dunajskega ravnateljstva, ker bi si- 
cer Amerikanci zasedli progo in jo prevzeli v svojo upravo. Vloga se predloži 
železniškemu ministrstvu v Belgrad. O tem se obvestita polkovnik Causy in rav- 
nateljstvo južne železnice na Dunaju. 

Namestnika vladnega komisarja na Koroškem dr. Janka Hočevarja v Celov- 
cu se sprejme v politično konceptno službo in predlaga ministrstvu v začasno 
imenovanje za okrajnega glavarja proti temu, da naknadno položi praktični poli- 
tični izpit. 

V posvetovalnico prideta poverjenik ministrstva financ dr. Šavnik in finanč- 
ni nadsvetnik dr. Eller. 

Predsednik prebere brzojavko, ki jo namerava odposlati poverjenik za finan- 
ce v Belgrad v zadevi draginjskih doklad in enkratnega nabavnega prispevka za 
železničarje in državne uslužbence. Brzojavko prestili/ira poverjenik za finance 
v tem smislu, da naj se: 1. izplača kar najhitreje železničarjem enkratni nabavni 
prispevek v že prej predlagani izmeri, in 2. izplača državnim uslužbencem dose- 
danji enkratni nabavni prispevek dne 1. maja; za slučaj, da se temu ne ugodi, pa 
za 100 % zvišane stalne draginjske doklade za meseca marc in april ali pa vsaj 
za april dne 1. maja ob enem z draginjskim prispevkom za mesec maj; 3. ublaži 
se sedanjo preostro besedilo brzojavke. Izvrši poverjenik finančnega ministrs- 
tva. 

Poverjenik za finance poroča obširno o težavnem položaju, v katerem se tre- 
notno nahajajo državne finance v Sloveniji. Da se temu odpomore, nasvetuje, da 
se pritrdi načrtu naredbe, ki določa, da se vsi neposredni davki, kateri zapadejo 
do konca avgusta 1.1., plačajo predujmoma že 1. maja 1.1.. 

Podpredsednik, kateremu se naredba z ozirom na splošni položaj ne zdi sim- 
patična, predlaga, da naj si poverjenik za finance namestu s to naredbo skuša 
pomagati z najetjem deset milijonskega posojila. To posojilo bi se dalo po nje- 
govem mnenju gotovo še dobiti pri slovenskih denarnih zavodih; eventualno bi 
se lahko pritegnili tudi nemški zavodi. V to svrho se pooblasti podpredsednik, 
da skupno s poverjenikom Kristanom skliče za jutri ob 4. uri popoldne v imenu 
deželne vlade zastopnike naslednjih slovenskih denarnih zavodov: Kreditna, Ja- 
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dranska, Deželna, Češka industrijalna in Ilirska banka, Kmetska in Ljudska po- 
sojilnica, Mestna hranilnica, Zadružna zveza in Hranilnica kmečkih občin. Za 
slučaj neugodnega uspeha, se skličejo za nedeljo dopoldne zastopniki nemških 
denarnih zavodov, Verkehrsbank, Kreditanstalt in Kranjske hranilnice. 

Da se pa denarnim zavodom omogoči razpolagati z večjimi množinami de- 
narja, bi bilo priporočljivo, vplivati nanje, da zvišajo obrestno mero vsaj na 4 %. 

Končno sproži podpredsednik tudi misel, ako ne bi kazalo, da izdajo naše 
korporacije surogatni denar (bone) po vzgledu nemških mest. 

Zastopnika finančne oblasti zapustita sejo. 
Trgovec Katnig je pripeljal iz Trsta v Ljubljano h gospodarski zvezi 6 do 7 

avtomobilov manufakturnega blaga v teži kakih 40.000 kilogramov v vrednosti 
3-4 milijonov kron. Deželna vlada posreduje pri razpečevanju tega blaga v 
tem smislu, da nekako 20 % blaga pridrži za oblačilnico po ceni, katero smatra 
oblačilnica za primerno. Od ostalega blaga namerava gospodarska zveza oddati 
približno polovico ljubljanskim manufakturistom, ti zopet detajlistom po deželi, 
nadaljni preostanek pa hoče obdržati za svoje člane eventuelno postaviti drugod 
na trg. 

Poverjenik za javna dela predlaga, da se delavcem celjske cinkarne takoj iz- 
plača polovico enkratnega nabavnega prispevka, ki zapade 1. maja t. !.. Predlo- 
gu se pritrdi. (Izp. pov. za javna d. 3858) 

Poverjeniku za javna dela se na tozadevno vprašanje pojasni, da se smejo 
oddati dela za preureditev barak v stanovanjske namene (glej zapisnik 86. seje) 
šele po ministerijelni odobritvi. Poverjenik za javna dela bo brzojavno urgiral 
rešitev zadeve. (Izp. pov. za javna d. 3859) 

Oficijantinja pri poverjeništvu za javna dela Anica Terdan se pomakne v 5. 
plačilno stopnjo državnih oficijantov z letno plačo 1.670 K. Prošnji, da se ime- 
nuje za oficijalko, se iz princijelnih razlogov ne ugodi. (Izp. pov. za javna d. 
3860) 

Oficijantinja pri poverjeništvu za javna dela Ana Janežič se uvrsti v 4. plačil- 
no stopnjo državnih oficijantov s plačo 1.550 K. (Izp. pov. za javna d. 3861) 

Prošnji stavbnega komisarja dr. tehn. inž. Alojzija Krala2 za štetje službene 
dobe kot asistenta na tehnični visoki šoli od 20. junija 1910 do 2. marca 1912, to 
je enega leta, osmih mesecev in dvanajstih dni v napredovanje in odmero pokoj- 
nine, se ugodi. (Izp. pov. za javna d. 3862) 

Sluga pri gradbenem ravnateljstvu Karel Zorko se pomakne s 1. aprilom 
1919 v VIII. plačilno stopnjo z letno plačo 1.460 K in 35 % aktivitetno doklado 
511 K. (Izp. pov. za javna d. 3863) 

Izstop stavbenega svetnika inž. Ivana Pacaka iz državne službe se vzame na 
znanje. (Izp. pov. za javna d. 3864) 

Rečni mojster Šebela v Radgoni, ki seje začetkom tega leta od Nemško av- 
strijske vlade odslovil kot Čeh iz službe, se sprejme v državno službo in obdrži 
na sedanjem službenem mestu. (Izp. pov. za javna d. 3868) 
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Pomožna tehnika pri poverjeništvu za javna dela Ivan Bester in Emanuel 
Hayne3 prosita za priznanje stanovskega naslova "inženir". V tej zadevi naj se 
imanovana obrneta neposredno na ministrstvo v Belgradu. (Izp. pov. za javna d. 
3869) 

Uradni sluga pri poverjeništvu za javna dela Franc Terhlen se pomakne v 6. 
plačilno stopnjo z letno plačo 1.300 K in 35 % aktivitetno doklado 455 K. (Izp. 
pov. za javna d. 3870) 

Uradnemu slugi pri poverjeništvu za javna dela Antonu Marinšeku se prizna 
pričenši s 1. aprilom plača 8. plačilnega razreda za državne sluge v znesku 
1.460 K in 35 % aktivitetno doklado 511 K. (Izp. pov. za javna d. 3871) 

Pomožni tehnični uradnik pri poverjeništvu za javna dela Ivan Zupan se ime- 
nuje stavbnim oficijalom v X. činovnem razredu in uvrsti v 3 plačilno stop-njo z 
letno plačo 2.600 K in aktivitetno doklado 672 K. Prošnji, da se uvrsti v skupino 
A državnih uradnikov z akademično izobrazbo se ne ugodi, ker ima le pet sred- 
nijh šol ter nižjo tehniško šolo v Strelitzu. (Izp. pov. za javna d. 3872) 

Odslovljeni poštni poduradnik Karel Leon v Ljubljani se sprejme zopet v dr- 
žavno službo. 

Vsprejem nastopnih odslovljenih poštnih uslužbencev v državno službo se 
odkloni: Edvard Burian, višji poštni preglednik v Ljubljani, Peter Schemitsch, 
poštni oficijant v Kočevju, Leopold Linhart, poštni oficijant v Kočevju, Karel 
Hermann, poštni upravitelj v Zgornji Poiskavi, in Antonija Koschell, poštarica v 
Središču. 

Sklepanje o prošnji odslovljene poštarice Josipine Preinič v Sevnici, ki prosi 
za zopetni vsprejem v državno službo, se odloži, da se še doženejo njene premo- 
ženjske razmere. K spisom je priložiti tudi pismo sodnega svetnika Seliškarja, 
ki se o njej v narodnostnem oziru ugodno izjavi. 

Glede odslovljene poštarice Marije Kues v Veliki Nedelji, ki prosi za zopetni 
vsprejem v državno službo, se še poizve, ako njen mož v resnici služi kot orož- 
niški stražmošter v naši državi. 

Jugoslovanska strokovna zveza zahteva v imenu organiziranega delavstva, 
da se nemudoma izvede že sprejeti načrt naredbe poverjeništva za socijalno skrb 
o delavskih zaupnikih. Se vzame na znanje. 

Odloži se sklepanje o prošnjah nekaterih uslužbencev tukajšnje tobačne to- 
varne za zopetni vsprejem v državno službo, ne da bi se za odložitev navedel 
vzrok. 

Pri obrtnem pospeševalnem uradu se je razpisalo mesto konceptnega uradni- 
ka. Prošnja Ivana Brozoviča za to mesto se izroči poverjeniku za javna dela, 
ker se pri njemu nahaja še več drugih prošenj, ki se bodo skupno rešile. (Izp. 
Pov. za javna dela. 3873) 

Sprejmejo se nastopni predlogi podpredsednika: 
L) Predlog glede uprave in nadzorstva velikih posestev in priprav za agrarno re- 

formo. 
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Nadzorstvo oziroma prehodna uprava posestev, kakor tudi od centralne vla- 
de naročene priprave za agrarno reformo se poverja posebnemu oddelku za pri- 
pravo agrarne reforme. Načelnikom tega oddelka se imenuje okrajni glavar dr. 
Friderik Lukan ter se mu naroča, da stavi predloge glede nastavitve osobja. 

Ta oddelek je opravičen razpolagati za svoje posle z osobjem krajnih komi- 
sarjev za agrarne operacije. 

Vsi javni uradi in občine se morajo odzvati odredbam oddelka za pripravo 
agrarne reforme. 

Važnejše odredbe, zadevajoče gospodarstvo posameznih zemljišč (gozdov), 
ki so načelnega pomena za kmetijstvo in gozdarstvo sme izdajati oddelek za pri- 
pravo agrarne reforme le v sporazumu z oddelkom za kmetijstvo. 

Če se na kakem posestvu nahajajo obrtna podjetja, odločuje za kompetenco 
tega oddelka napram oddelku za trgovino in obrt, pretežnost poljedelskega gos- 
podarstva. Sporazumno se lahko uprava ali nadzorstvo tudi deli med tem 
oddelkom in oddelkom za trgovino in obrt. 

2.) Predlog glede uprave in nadzorstva obrtnih podjetij. 
Prisilno upravo obrtnih podjetij odrejeno po politični oblasti in državno nad- 

zorstvo zlasti na podlagi naredbe z dne 30. decembra 19195 štev. 232 vodi po- 
sebna sekcija "deželne vlade, oddelek za trgovino in obrt". Vsi oddelki deželne 
vlade, ki so iz avstrijskega režima ali na podlagi odredb deželne vlade za Slove- 
nijo vodili prisilne uprave ali nadzorstva obrtnih podjetij, odstopijo te posle ne- 
mudoma novi sekciji. 

Načelniku oddelka za trgovino in obrt se naroča, da stavi predloge glede pro- 
storov in osobja. 

3.) Nadzorstva in prisilne uprave gospodarstev, ki nima niti agrarnega niti obrt- 
nega značaja, ostanejo podrejena neposredno predsedstvu. 
Predlog pod točko 1. se izroči poverjeniku za kmetijstvo v izjavo. 

Prihodnja seja v ponjedeljek dne 14. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 22 minut zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Kral Alojzij dr. ing., univerzitetni profesor. Rojen 1884 v Dol. Studynkah na Mo- 

ravskem, umrl 1969 v Brnu. Gimnazijo v Mor. Šumperku, gradbeništvo na tehniški vi- 
soki šoli v Brnu 1910, promoviral 1916. Služboval je od 1910 - 1912 kot asistent pri 
stolici za splošno mehaniko in hidromehaniko v Brnu, 1912 - 1920 pri državni stavbni 
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upravi v Ljubljani kot stavbni komisar, 1920 je postal izredni, 1923 pa redni profesor za 
tehnično mehaniko na Tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je bil 1920-1924 starešina 
gradbenega oddelka, 1924 - 1925 in 1931 - 1933 dekan Tehniške fakultete, 1945 - 1946 
pa rektor Univerze v Ljubljani; 1946 je odšel v Brno, odkoder je vzdrževal stike s Slo- 
venijo, 1956 mu je bil dodeljen častni doktorat ljubljanske univerze. Bilje član inženir- 
ske zbornice Slovenije, 1929 pa njen predsednik. Poleg vzgojnega dela na Tehniški fa- 
kulteti je sodeloval pri projektih industrijskih, prometnih in vodnih zgradb na Sloven- 
skem. Ustanovil je Inštitut za tehnično mehaniko, sodeloval je z zavodom za raziskavo 
materiala, kjer je izvršil okoli 700 raziskav. Objavil je več razprav s področja gradbeniš- 
tva. 

3 Hayne Emanuel, gradbeni svetnik. Rojen 1876 v Žužemberku. Služboval je od 
1911 kot stavbni oficial pri deželnem stavbnem uradu za Kranjsko, 1923 je bil imeno- 
van za stavbnega svetnika. 

4 Brozovič Ivan, pravnik, komisar. Rojen 1887 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, 
pravo v Gradcu 1911, promoviral v Zagrebu 1919. Služboval je od 1919 dalje kot ad- 
junkt pri Poverjeništvu za javna dela v Ljubljani, 1920 je postal komisar pri oddelku za 
trgovino ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani,"nato pri VIII. oddelku Banske 
uprave Dravske banovine. 

Zapisnikar seje verjetno zmotil pri zapisu letnice 1919, saj gre za naredbo iz leta 
1918. 

88' 
ZAPISNIK 
88. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 14. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade; dalje gradbeni ravnatelj Klinar. 
Začetek seje ob 4. uri 8 minut popoldne. 

Gradbeni ravnatelj inž. Klinar poroča, da so delavci v celjski cinkarni zahte- 
vali zvišanje nabavnega prispevka za 1.000 do 1.500 K. Pri pogajanjih med po- 
verjeništvom za javna dela in delavci je posredoval rudarski nadsvetnik Pirnat. 
Prišlo je do sporazuma v tem smislu, da se jim je obljubilo izplačati takoj en- 
kratni nabavni prispevek za mesec maj s 100 % poviškom ter predujmoma polo- 
vico za 100 % povišanih nabavnih prispevkov, ki zapadeta dne 1. avgusta in 1. 
novembra t. 1. Deželna vlada dovoli, da se nabavni prispevek za mesec maj s 
100 % poviškom izplača delavcem takoj. Ta 100 % povišek velja ako se razme- 
re bistveno ne spremene, tudi za meseca avgust in november; vlada si pa pridrži 
ta povišana nabavna prispevka likvidirati vsaj deloma že prej v obliki obleke in 
obutve, če bodo tržne razmere ugodne. (Izp. pov. za javna d. 3979) 

Gradbeni ravnatelj Klinar zapusti posvetovalnico. 
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Tajništvo socijalno demokratične stranke je sporočilo predsedstvu, da se po- 
verjenika Anton Kristan in Albin Prepeluh vsled sklepa strankinega vodstva od- 
pokličeta iz deželne vlade. Predsednik poroča, da mu je ravnokar tudi izročil po- 
verjenik Prepeluh pismeno ostavko s prošnjo, dajo predloži na Najvišje mesto. 
Predsednik pojasni v daljšem govoru vzroke, ki so svoj čas napotili vse tri stran- 
ke, da so vstopile v koalicijsko vlado. Vzrok koalicije je bila nevarnost, ki je 
pretila od vseh strani domovini. Ne kazalo bi razrušiti v tem trenotku forme, na 
katero so se svoj čas zedinile vse tri stranke, ker obstoji nevarnost še nadalje in 
šele hitimo proti vrhuncu svetovne krize, zlasti pa ne, ker je odpadel neposredni 
vzrok, vsled katerega je socijalno demokratična stranka odpoklicala svoja za- 
stopnika iz vlade. Z vso gotovostjo je namreč računati, da nameravana železni- 
čarska stavka izostane. Ravnokar šele težko pridobljeno svobodo treba braniti 
do zadnjega izdihljaja. Država SHS še ni priznana in človek se sumnje ne more 
¡znebiti, da v ozadju, ne ve se, kako velike moči delujejo proti naši narodni 
združitvi. Bridko bi bilo pozneje slišati očitke, da se je zaradi morda vendarle 
postranske malenkostne zadeve razbila podlaga za vzdrževanje miru in reda, ka- 
tero vse dosedanje intrige niso mogle izpodnesti. Skrbno se je treba izogibati 
vsemu, kar bi komu dalo povod dotakniti se naše svobode. Predsednik smatra 
zaenkrat kot umestno, da deželna vlada ostavke ne vzame na znanje; socijalno 
demokratična stranka naj bi zadevo še enkrat vzela v pretres, ker je odpadel ne- 
posredni povod za odpoklic. Dobil je danes iz Belgrada obvestilo da se poda že- 
lezniški minister na daljši dopust in da je prevzel njegove posle poštni minister 
Lukinič. Slednji dospe dne 23. ali 24. t. m. v Ljubljano, stopi osebno z železni- 
čarji v pogajanja in jih bo naprosil, da gre deputacija ž njim v Belgrad, kjer se 
bo rešilo železničarsko vprašanje gotovo v popolno zadovoljnost. Predsednik 
naprosi oba poverjenika, da vodita svoje posle naprej do konca rešitve krize. 

Poverjenik Prepeluh pojasni položaj v stranki. V stranki obstojata dve struji. 
Ena neče nositi odgovornosti za pretečo stavko železničarjev in je za to, da je 
stranka v vladi še nadalje zastopana. Druga, močnejša struja pa je za odpoklic 
zastopnikov stranke iz vlade, češ, da nima le-ta nobenih legislativnih pravic, no- 
bene ingérence na finance in sploh nobene avtonomije. Poverjenik Prepeluh je 
mnenja, da bi bilo njegovo nadaljne sodelovanje brezpomembno v vladi, kateri 
ne more dati nobenega zagotovila, da je še zaupnik stranke, katere večina je 
zahtevala njegov odpoklic. 

Poverjenika Kristan in Prepeluh končno izjavita, da počakata v tej zadevi na- 
daljnih sklepov stranke. 

Predsednik poroča, da si je zastopnik ministrstva za pošte pogledal v Slove- 
niji vse avtomobile in da vstraja na zahtevi, da se mu odkaže 40 avtomobilov za 
Belgrad. Sklene se, da se mu jih zasedaj izroči 20. Obenem se ga opozori na 
okolnost, da leži na Hrvaškem in v Srbiji nebroj avtomobilov po raznih cestah, 
kateri naj bi se čim preje spravili zopet v dober stan. Morda bi kazalo ustanoviti 
v Belgradu popravljalnico. Potrebne delavske moči bi se dobile lahko iz Slove- 
nije. Izvrši jutri podpredsednik. (Izp. pov. za javna d. in g. podpr. 3980) 
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Osrednja vlada je zvišala uslužbencem državne železnice draginjske doklade 
za 95 do 100 %, ki se izplačajo tudi za mesec marec. V istem izmerju bo sedaj 
morala tudi južna železnica zvišati draginjske doklade svojim uslužbencem na 
progi, ki teče preko Slovenije. To seje tudi kratkim potom že odredilo od pred- 
stojnika obratnega nadzorništva južne železnice Andreja Vrečkota in višjega 
nadzornika dr. Faturja", primanjkuje pa denarnih sredstev, ker je južna železnica 
sama insolventna in bi znašal ta povišek za vse železničarje poldrug milijon 
kron. Podpredsednik poroča, da bi se moglo izplačilo izvršiti tedaj, ako bi vlada 
priznala in izplačala južni železnici en del terjatve, ki jo je ta priglasila pri naši 
vladi. Po izkazih, ki jih je predložila južna železnica državi, dolguje ta za vojaš- 
ke transporte 638.723 K 30 v, za prevoz repatriirancev 966.172 K 38 v, za de- 
mobilizacijski promet 2,936.061 K in za razne kreditirane vožnje posameznih 
vojakov 170.000 K. Po daljšem posvetovanju o načinu, kako bi se južni železni- 
ci v tej nujni zadevi pomagalo iz zadrege, se sklene nastopno: 
1) južni železnici se postavi komisar, in sicer interno proti naknadni odobritvi 
osrednje vlade, v smislu statuta južne železnice in naredbe narodne vlade SHS z 
dne 30. decembra 1918, štev. 232; 
2.) od južne železnice službeno napovedano ustanovitev ravnateljstva v Ljub- 
ljani za vse v ozemlju našega kraljestva tekoče proge, se mora čim preje do po- 
polne samostojnosti zorganizirati. Takoj pa se mora zagotoviti, da je to ravna- 
teljstvo v vseh personalnih vprašanjih avtonomno in se mora ozirati pri uravnavi 
prometa na tuzemske gospodarske interese; dalje, da se mora frankatura za vse 
tovorne, kakor tudi osebne vožnje preko našega teritorija izvršiti pri nas v goto- 
vini in se stekati v glavno blagajno v Ljubljani, da se vporabi za tuzemske 
obveznosti železnice; 
3.) pod tem pogoji, je vlada pripravljena bančnemu zavodu, kateri dovoli južni 
železnici za pokritje njenih momentanih obveznosti kredit do zneska poldrugega 
milijona kron, z ozirom na njene terjatve napram našemu erarju podati izjavo, 
da vlada na svoj račun priznava in bo poskrbela za plačilo vseh tistih transpor- 
tov, ki so se izvršili po južni železnici vsled naročila njenih kompetentnih orga- 
nov in da bo poskrbela, da se bo svoj čas to plačilo izvršilo v roko kreditu- 
ječemu zavodu. 

Vsi ti sklepi so provizorična odredba in izhajajo iz protokolarično ugotovlje- 
nega dejstva, da južna železnica sama priznava, da ni v položaju zadostiti mo- 
mentanim obvesnostim napram uslužbencem, vsled česar preti, da že v prihod- 
njih urah nastopi štrajk in ustavitev obrata, kar bi bilo usodno za aprovizacijo 
Češke in Nemške Avstrije in bi tudi pri nas dovedlo do katastrofalnih posledic; 
4.) naroči se poverjeništvu za promet, da v sporazumu z intendanco in v to po- 
klicanimi oddelki deželne vlade pregleda račun, ki gaje predložila južna želez- 
nica v plačilo. 

Na predlog sklene deželna vlada še interno, da mora te sklepe odobriti še fi- 
nančni minister. 
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Deželna vlada je v 76. in 77. seji priznala delavcem terboveljske premogov- 
ne družbe razne ugodnosti. Da bo mogla družba zmagovati ogromna bremena, 
se ji dovoli zvišanje cen premoga in sicer za 1 vagon t. j. 10 ton debelega pre- 
moga (Grobkohle) od 882 K na 1.114 K in drobnega premoga od 792 K na 
1.024 K s pridržkom, da se bodo cene reducirale, ako se izkaže povišek rentabi- 
litete, oziroma neupravičenost sedanjih podlag rentabilitetnega računa. (Izp. 
pov. za javna dela. 3985) 

Član Narodnega predstavništva dr. Kukovec je sporočil, da seje zglasila pri 
ministrskem predsedniku deputacija zaradi okupacije Prekmurja, in prosil, da se 
tudi deželna vlada zavzame za to pri ministrskem predsedniku in vojnem mini- 
stru. Predsednik prebere pismo dr. Ehrlicha, ki se nahaja kot koroški strokov- 
njak v Parizu, z dne 11. t. m.. V pismu slika imenovani trenotni položaj glede 
Koroške kot obupen. Sklene se, da se naprosi ministrski predsednik in vojni mi- 
nister s šifrirano brzojavko, da nemudoma odredi vojaško intervencijo v rešitev 
naših rojakov v Prekmurju in na Koroškem. Izvrši jutri zjutraj podpredsednik. 

Podpredsednik Žerjav poroča, daje štajerska elektricitetna družba zaprosila 
za nostrifikacijo podjetja, h kateremu spada tudi Falska elektrarna. Falska elek- 
trarna se je ustanovila začetkom vojne s švicarskim in francoskim kapitalom. 
Elektrarna je velikanska vodna naprava z 38.000 konjskimi silami. Obenem je 
družba prosila za izvoz toka, ker se sicer podjetje ne rentira. Elektrika bi se od- 
dajala potom daljnovoda na progi Ruše - Slovenska Bistrica - Konjice - Celje - 
Maribor. Načelno pa seje izrekla napram družbi želja, da se tok oddaja tudi pro- 
ti jugu in sicer v Savsko dolino. V tem slučaju bi bili lahko odjemalci trbovelj- 
ska družba, papirnica v Ratečah, predilnica v Litiji, papirnica v Vevčah in mest- 
na občina ljubljanska. Zastopniki elektrarne so ponudili odcepitev elektrarne od 
nemško-avstrijskega podjetja Steiermarkische Elektrizitätsgesellschaft in usta- 
novitev samostojnega podjetja s sedežem v Ljubljani ali Mariboru. Vprašali 
bodo družbo ako je pripravljena v Jugoslaviji ustanoviti delniško družbo z 20 
milijonskim kapitalom in ako načeloma pristane na to, da se domači kapital 
udeleži s 40 do 50 %. Pričakovati je, da bi se udeležili podjetja mestna občina 
ljubljanska, kranjske in štajerske občine in privatni kapital, če bi se ne moglo 
pridobiti za to še države za "mešano podjetje". V tem slučaju se ji je obljubilo 
da bo družba nostrificirana in da se bodo njeni funkcijonarji sprejeli pri nas kot 
reprezentanti. Inž. Sernec3 zbira odjemalce po savski dolini. To poročilo, ki ga 
je podpredsednik dal v informacijo in razmišljanje, se vzame na znanje. 

Ministrstvu se predlaga v imenovanje za ravnatelja obrtno-pospeševalnega 
urada v VII. činovnem razredu s posebno funkcijsko doklado letnih 2.000 K 
prof. inž. Viktor Turnšek4. Izvrši poverjeništvo za javna dela. (Izp. pov. za javna 
d. 3986) 

Poverjenik za javna dela predlaga, da se prevzame nastopno osobje bivšega 
zavoda za pospeševanje obrt v državno službo in uvrsti v gotove plačilne razre- 
de oziroma stopnje: Jožefa Tomažič kot oficijalka, Matej Jeglič kot sluga, Zinka 
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Kregar in Anka Jeglič kot oficijantinji. Zadeva se izroči upravni komisiji v 
izjavo radi enakomernega postopanja pri vseh oddelkih deželne vlade. 

Cestna mojstra Franc Jecel v Logatcu in Emil Rektorik v Mariboru ter Josip 
Pleteršek, rečni mojster v Dolskem, se uvrstijo v kategorijo poduradnikov s 
spregledom poduradniškega izpita. (Izp. pov. za javna d. 3987) 

Namestniški koncipist dr. Franc Svetek5 se sprejme v državno službo, ime- 
nuje za okrajnega komisarja s pravomočnostjo od 1. novembra 1918 in dodeli 
začasno v službovanje poverjeništvu za notranje zadeve. (Izp. pov. za notr. zad. 
3988) 

Upokojeni deželno-vladni svetnik Ivan Tekavčič6 se sprejme v državno služ- 
bo kot pogodbeni uradnik. Za čas službovanja se mu prizna mesečna remunera- 
cija v znesku diference med njegovimi sedanjimi pokojninskimi prejemki in 
prejemki, ki bi mu pristojali 1. maja t. I. v slučaju reaktiviranja. Odpovedni rok 
znaša 2 meseca; dopustna je obojestranska odpoved. Izprosi se Najvišje dovo- 
ljenje, da se všteje po poteku službovanja cela ta doba, ako doseže vsaj eno leto, 
v njegovo pokojnino. Zadevo izroči poverjenik za notranje zadeve poverjeništvu 
finančnega ministrstva v izjavo glede službenih prejemkov. (Izp. pov. za notr. 
zad. 3989) 

Na predlog poverjenika za notranje zadeve se sklene: 
1.) da se vsem nameščencem varnostne straže (uradnikom, stražnikom in 

agentom, katerih je sedaj skupaj 153) prizna počenši s 1. aprilom t. 1. posebna 
začasna stražna doklada v znesku mesečnih 350 K. Mesečni izdatek znaša 
53.550 K; 

2.) za prvo uredbo skupne kuhinje (nabavo namizne, kuhinjske posode itd.) 
samskega moštva se dovoli enkratni prispevek 2.000 K. 

S to kuhinjo bo združena skupna nakupovalnica živil tudi za rodbine oženje- 
nih stražnikov. Oddelek za prehrano se povabi, da ji odkaže potrebna živila. 

Policijsko ravnateljstvo se pooblasti, da nabavi za vsakega stražnika eno 
montura odnosno za vsakega agenta eno obleko. Stroški so državni prispevek. 
Policijskemu ravnateljstvu se eventuelno nakaže primeren predujem za nakup 
Potrebnega blaga. Račun je predložiti deželni vladi v odobritev. Stroški znašajo 
za vsakega moža (uradniki so izključeni) približno 600 K, tedaj za 150 mož 
90.000 K; 

3.) sposobni in marljivi poduradniki straže in agentov, ki imajo vže prejem- 
ke XI. činovnega razreda, se sme imenovati za uradnike XI. činovnega razreda 
°ne plačilne stopinje, ki odgovarja njihovim sedanjim pragmatičnim prejem- 
kom. Teh poduradnikov je pet. 

Policijski oficijal Franc Logar v Celju se pomakne v IX. činovni razred; 
4.) Moštvu tržaškega policijskega ravnateljstva slovenske narodnosti, ki 

služi militarizirano pri obmejnih postajah (Celje, Maribor, Ptuj, Ljutomer, Rad- 
gona, Jesenice) in pri potovalnem oddelku, se izdajo dekreti o začasnem spreje- 
mu v službo. Dekrete je datirati z dnem, ko so službo nastopili. Civilne prejem- 
ke, katere izplačuje vojaška oblast predujemoma na račun notranje uprave, iz- 

149 



plačuje odslej poverjeništvo za notranje zadeve; vojaške izplačuje pa tudi v na- 
prej vojaška oblast. 

Tem redarjem se priznajo za čas od prevrata do nastopa službe le pragmatič- 
ni prejemki t. j. plača, starostne doklade in aktivitetna doklada, ne priznajo se 
jim pa draginjska doklada, doklada za odsotno družino in vojaški prejemki. 

Predlogi se predlože, v kolikor tičejo finančna vprašanja, preko poverjeniš- 
tva za finance finančnemu ministru v odobritev. (Izp. pov. za notr. zad. in odd. 
za prehr. 3990) 

Za predsednika Višjega šolskega sveta se imenuje profesor Franc Vadnjal, za 
njegovega namestnika višji šolski nadzornik dr. Ivan Grafenauer. (Izp. pov. za 
uk in bog. 3991) 

Predsednik prebere nastopno brzojavko: "Predsednik zveze jugoslovanskih 
učiteljskih društev Jelene7 Ljubljana. Beograd 10. 4. 1919. Po razgovoru z mini- 
strom prosvete Daridovičem8 in finančnim ministrom Ninčičem sporočam, da 
pripadajo učiteljstvu novi dodatki, ki jih nova naredba daje državnemu uredniš- 
tvu. Vse podrobno naj ukrene deželna vlada po dogovoru z ljubljanskim delega- 
tom finančnega ministra. 77. Minister dr. Kramer." Se izroči poverjeništvu za 
uk in bogočastje. (Izp. pov. za uk in bog. 3992) 

Prihodnja seja v sredo dne 16. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri 50 minut zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Fatur Dragutin dr., arhitekt, profesor. Rojen 1895 v Divači, umrl 1973 v Ljubljani. 

Realko v Ljubljani, arhitekturo na TehniSki fakulteti v Ljubljani 1924. Služboval je od 
1919 dalje kot referent pri Narodnem svetu v Ljubljani, nato pri oddelku za trgovino in 
industrijo ministrstva za trgovino in obrt v Ljubljani. 1926 je postal suplent in nato pro- 
fesor na srednji tehniški šoli v Ljubljani, kjer je služboval do 1944; po osvoboditvi 1945 
seje zaposlil pri podjetju Slovenija-projekt v Ljubljani. Bil je soustanovitelj ter glavni 
urednik revije Arhitektura. 

3 Sernec Dušan ing., elektrotehnik in politik. Rojen 1882 v Mariboru, umrl 1952 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, Tehniško visoko šolo v Gradcu 1905, elektrotehniško 
specializacijo v Franciji in Nemčiji. Služboval je od 1906 - 1913 na Dunaju, v Trstu in 
Ljubljani, 1913 - 1922 je bil ravnatelj Kranjskih deželnih elektrarn, 1920 je bil kot pred- 
stavnik SLS poverjenik za javna dela v Deželni vladi za Slovenijo, 1923 je postal do- 
cent na Tehniški fakulteti v Ljubljani, 1926 pa izredni profesor, 1927 je postal minister 
za gradnje v Beogradu, 1929 ljubljanski podžupan in nato ban Dravske banovine, 1930 
minister za gozdove in rudnike, 1931 minister za gradnje, nato je odstopil in se razšel s 
stranko SLS ter je živel v Ljubljani kot zasebnik. 1941 seje priključil OF inje bil član 
vrhovnega plenuma, sodeloval je na 2. zasedanju AVNOJ-a, postal je poverjenik za fi- 
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nance pri NKOJ, 1944 je po sporazumu Tito-Šubašič bil imenovan za kraljevega na- 
mestnika, to funkcijo je opravljal do 29.11.1945. S področja elektrotehnike je objavil 
več člankov. 

4 Turnšek Viktor ing., profesor. Rojen 1884 v Žlabru pri Mozirju, umrl 1953 v Ljub- 
ljani. Gimnazijo v Celju in Mariboru, Tehniško visoko šolo v Gradcu 1907. Služboval je 
od 1907-1913 pri predilnici Feltrinelli v Italiji in pri elektroindustrijski družbi Weitz, 
1913 je postal učitelj na državni obrtni šoli v Ljubljani, 1915 na državni obrtni šoli v 
Gradcu, 1917 na državni obrtni šoli v Trstu, 1919 je postal ravnatelj urada za pospeše- 
vanje obrti v Ljubljani, 1927 pa profesor na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Bil je tudi 
upravnik urada za preiskušanje električnih števcev v Ljubljani. Na Tehniški srednji šoli 
je organiziral oddelek elektrotehnike in je bil njegov predstojnik do upokojitve 1951. 
Kot ravnatelj urada za pospeševanje obrti je organiziral tečaje za obrtnike in obrtne po- 
močnike inje obrtništvo v Sloveniji dvignil na evropsko raven. Objavil je številne stro- 
kovne članke v revijah Nova doba in Elektrotehnični vestnik. 

5 Svetek Franc dr., okrajni komisar. Rojen 1860 v Dolenjem Hotiču. Služboval je kot 
koncipist pri Namestništvu v Trstu, 1919 je prišel v Ljubljano, kjer je postal okrajni ko- 
misar pri predsedstvu deželne vlade za Slovenijo, julija 1919 je bil premeščen k mini- 
strstvu za notranje zadeve v Beograd. 

Tekavčič Ivan, dvorni svetnik. Rojen 1860 v Kamniku, umrl 1934 v Ljubljani. Pra- 
vo v Gradcu 1884. Služboval je kot konceptni praktikant pri deželnem predsedstvu v 
Ljubljani od 1884 dalje, nato je bil vladni koncipist in vladni komisar v Novem mestu, 
Kočevju, Logatcu, Kranju, Novem mestu in Ljubljani. 1911 je bil upokojen, leta 1919 je 
bil reaktiviran in je služboval pri PoverjeniŠtvu za notranje zadeve Deželne vlade za 
Slovenijo, kjer je dosegel naziv dvorni svetnik, 1926 je bil dokončno upokojen. 

Jelene Luka, učitelj. Rojen 1857 v Dražgošah pri Železnikih na Gorenjskem, umrl 
1942 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1881, izpit za meščanskošolskega učitelja 
1898. Poučeval je v Hotiču pri Litiji, Šenčurju pri Kranju in na 1. deški osnovni šoli v 
Ljubljani, od leta 1919 je bil ravnatelj na deški meščanski šoli v Ljubljani. Upokojenje 
bil 1924. Bil je dolgoletni član izvršnega odbora Narodno napredne stranke, ki ga je 
1900 kandidirala v 5. kurijo za Državni zbor. Bil je predsednik Zveze jugoslovanskih 
učiteljskih društev in član glavnega odbora učiteljev Jugoslavije - poverjeništvo v Ljub- 
ljani. Nadalje je bil prvi predsednik učiteljske tiskarne, član vodstva učiteljske hranilni- 
ce in posojilnice, Učiteljske samopomoči, zastopnik učiteljev v Višjem šolskem svetu, 
soustanovitelj in sotrudnik Edinstva. 

Priimek ministra Daridovića se pravilno glasi Davidović. 

891 

ZAPISNIK 
89. SEJE DEžELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 

2 DNE 16. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 12 minut popoldne. 
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Predsednik poroča, da seje včeraj vršil med strankami razgovor o političnem 
položaju, ki je v zvezi z odpoklicem zastopnikov socijalno demokratične stran- 
ke iz deželne vlade. Odpoklic bi bilo vzeti na znanje in sporočiti osrednji vladi s 
pristavkom, da se vrše med strankami radi ohranitve koalicijske vlade še poga- 
janja in da sta se poverjenika Kristan in Prepeluh naprosila, da vodita ves ta čas 
še svoje posle naprej. Na to se razmotriva v daljši debati vprašanje, kako stališ- 
če naj zavzemo oni člani deželne vlade, ki so po odpoklicu zastopnikov socijal- 
no demokratične stranke ostali še v vladi. V tej zadevi se bode sklepalo v sredo 
po praznikih, ker bodo šele do tedaj prišle stranke do konečnih zaključkov. 

Predsednik poroča, daje do 1.000 K izčrpan kredit 10.000 K za podpore ko- 
roških beguncev. Dovoli se mu v ta namen nadaljni kredit 10.000 K. (Izp. pov. 
za finance in predseds. pisarni. 4155) 

Predsedniku je došla nastopna brzojavka: "Vlada Ljubljana. Dne 30. travnja 
bit če u prvostolnoj crkvi zagrebačkoj pokopani osatci narodnih mučenika naših 
Petra Zrinskoga2 in Franje Krste Frankopana3. Tih pobernika narodnoga jedins- 
tva našega i simbola operbe protiv vječitog neprijatelja našega, kuče Habsburg 
molimo Vas, da to na shodni način obavijestite kulturne institucije. Kod nas vri- 
jedi 30. maj kao narodni blagdan. Neka se taj dan izvjese narodne zastave i sabi- 
re po mjestima za spomenik, prodavajuči žalobne znakove i ostale shodne za tu 
proslavu. Naš naslov: Predsjednik, načelnika grada Zagreba: dr. Srkulj4 - odbor 
za prenos kostiju Zrinskoga i Frankopana." Deželna vlada sklene, da se udeleži 
prepeljave narodnih mučenikov od Maribora do Zidanega mostu kot njen za- 
stopnik poverjenik dr. Verstovšek. 30. aprila se bo v Ljubljani praznoval kot 
spominski dan. Ta dan se daruje v stolnici maša zadušnica, v kar se naprosi kne- 
zoškof in katere se udeleže člani deželne vlade. Na javnih poslopjih se razobesi- 
jo narodne zastave, na šolah naj bo ena ura med poukom posvečena spominu 
Zrinskega in Frankopana. Javnost se opozori na spominski dan potom Uradnega 
lista in časopisja, posebej pa še društva, da se udeleže prepeljave in slavnosti v 
Zagrebu. Ženstvo bo nabiralo prispevke za spomenik s prodajo eventualno do- 
poslanih žalnih znakov. Predsedniku "Odbora za prenos kostiju Zrinskoga in 
Frankopana", načelnika mesta Zagreb dr. Srkuliju odpošlje deželna vlada 30. t. 
m. primerno brzojavko. Izvrši predsedstvo. (Izp. pov. za uk in bog. 4156) 

Predsednik prebere pismo koroškega župnika - begunca, ki opozarja deželno 
vlado na neznosne razmere, zlasti draginjske, in hude posledice svobode trgovi- 
ne. Se vzame na znanje. 

V Lipah na Barju se nahajata pod zaporo stroja za sejanje in umetno gnoje- 
nje, ki sta last bivše avstrijske centrale za zelenjad in sadje (glej zapisnik 60. 
seje). Stroja se dasta na razpolago oddelku za kmetijstvo. (Izp. pov. za kme- 
tijstvo in odd. za prehrano. 4157) 

Resolucija podružnice Jesenice Zveze jugoslovanskih železničarjev z dne 1. 
aprila t. 1. s katero se zahteva takojšnje znižanje cen živil, se odstopi s poroči- 
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lom oddelka za prehrano ministrstvu za prehrano s prošnjo, da se ozira nanjo pri 
pogajanji o zboljšanju gmotnega položaja železničarjev. 

Predsednik prebere nastopno brzojavko: "Landesregierung Laibach. Frank- 
furt main .4 25 14.4 12 16 in Zahl 2546. Herrn Präsident Brejc Danke für Mit- 
teilung ich kann aber wegen hier eingegangener Verpflichtungen dem Rufe der- 
zeit nicht folgeleisten. Žižek l.r.", ki se vzame na znanje. 

Sprejme se na podlagi pooblastilnega zakona iz leta 1917 naredba, s katero 
se ustanavlja začasno po-preskuševalna komisija za Slovenijo v Ljubljani. Bese- 
dilo naredbe se predloži vojnemu ministrstvu s prošnjo, dajo brzojavno odobri. 

Akademičnemu kiparju Lojzu Dolinarju se dovoli predujem 3.000 K na 
skulpturo, ki predstavlja motiv iz kmetskih uporov. (Izp. precis, pisarni. 4158) 

Slikarju Pavlu Gustinčiču5 iz Podgrada sedaj v Ljubljani se dovoli predujem 
2.000 K na sliko, ki jo naj svoj čas ponudi v nakup. (Izp. precis, pisarni. 4159) 

Poverjeništvo za železnice je sporočilo, daje generalna direkcija južne želez- 
nice poverila vrhovno vodstvo obratnega nadzorništva južne železnice višjemu 
nadzorniku Viktorju Bračiču6 z nalogom, da izvrši yse predpriprave za vposta- 
vitev obratne direkcije v jugoslovanskem ozemlju. S tem je meritorno rešeno 
vprašanje samostojnega ravnateljstva južne železnice v Ljubljani. Se vzame na 
znanje. 

Vojaškim radiotelegrafistom dopisnega urada v Ljubljani se dovoli s 1. apri- 
lom dnevna doklada po 3 K na račun ljubljanskega dopisnega urada. 

Poverjeništvo za uk in bogočastje predlaga proračun stroškov za vsprejem 
Prestolonaslednika na srednjih šolah v znesku 7.000 K. Dovoli se znesek 3.000 
K s pristavkom, da dobe zastavo ex offo in torej odpade tozadevna postavka 
4.000 K. (Izp. pov. za uk in bog. in pov. za fin. 4161) 

Pogodbeni uradniki ljubljanskega dopisnega urada Josip Dolanec, Anton Zo- 
bec, Robert Pohar in Franc Puc prosijo za nakazilo predujma v višini dvameseč- 
nega zneska njihovih sedanjih prejemkov. Prošnja se odkloni. 

Po predlogu podpredsednika, se sklene naprositi Finančno ministrstvo, da do- 
PoŠlje deželni vladi prepis državnega proračuna za bodočo budgetno dobo ali pa 
dovoli, da si deželna vlada napravi sama tak prepis. V poročilu je navesti, daje 
potekla že daljša doba, odkar seje sestavil proračun deželne vlade, da so se med 
teni časom razmere y marsičem spremenile, nekatere potrebe odpadle in nove 
nastale in da se prepis rabi v svrho rektifikacije posameznih postavk. 

Predsedniku se dovoli kredit 10.000 K, ki ga porabi po lastni previdnosti v 
slučaju nujnih podpor. Iz tega kredita naj izplača predsednik slovenski umetnici 
Zofiji Borštnik - Zvonarjevi7 znesek 500 K. (Izp. pov. za finance in predsedst. 
Pisarni. 4162) 

Deželna vlada je v 73. seji sklenila glede državnih vpokojencev, da se izpla- 
čujejo pokojnine od 1. aprila naprej samo Jugoslovanom. Po dopisu poverjeniš- 
tva financ z dne 8. aprila 1919 štev. 1328/19 bi kazalo, da se poleg kriterija na- 
rodnosti postavi še kak drug, bolj objektiven kriterij, morda v tem smislu, da se 
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izplačujejo pokojnine razun jugoslovanskim penzijonistom, vdovam in sirotam, 
začasno tudi Nemcem, pa samo izjemoma v smislu dosedanjih predpisov: a) ako 
so v Jugoslavijo pristojni in bivajo ondi že daljšo dobo let (morda 10 do 15 let); 
b) ako izrecno prosijo, da se jim naj plača penzija pri nas in ne od Nemške Av- 
strije, ter se obenem prijavijo za jugoslovansko državljanstvo. Poverjeništvo za 
finance pristavlja, da bi se moralo izprositi odobritve finančnega ministrstva, za 
slučaj, da bi deželna vlada vstrajala pri prvotnem sklepu. 

Deželna vlada sklene obvestiti poverjeništvo za finance v tem smislu, da 
priznava tehtnost v dopisu navedenih argumentov, da pa vendar ne more pristati 
na to, da bi se dovoljevale izjeme, če nastopita v dopisu omenjena dva slučaja, 
namreč pristojnost in bivanje skozi daljšo dobo let. Na ta način bi dobila država 
skoraj vse bivše tlačitelje Slovenije v svoje finančno breme. Vsled tega je dežel- 
na vlada primorana vstrajati na svojem sklepu, vendar mu dodaja, da ima dele- 
gat finančnega ministra pravico dovoljevati izjeme iz humanitarnih razlogov in 
če to ne prinese jako znatne obremenitve. Vse to do preklica, ob zajamčenju re- 
ciprocitete in brez prejudica za končno odločitev. Tudi deželna vlada je mnenja, 
da bi kazalo informirati finančno ministrstvo. V slučajih, kjer bi delegat dvomil 
ali pa si ne bi upal prevzeti odgovornosti sam, naj predloži zadevo deželni vladi. 
Pogoj, da se plača pokojnina le tistim, ki zanjo prosijo in obenem izrečejo željo, 
da bi se jih sprejelo v naše državljanstvo, se odobrava. (Izp. pov. za fin.. 4163) 

Podpredsednik poroča, da so se pred dvema dnevoma prevažale ogromne 
množine koksa in črnega premoga ¡z Cehoslovaške v Zagreb na južni kolodvor. 
Posledica tega je, da zastajajo vlaki po posameznih postajah. Na nevarnost, da 
se celi promet ne ustavi, je opozorila deželno vlado južna železnica, kateri so v 
tem oziru došle tudi pritožbe antantinih častnikov. Deželna vlada je opozorila na 
to okolnost ravnatelja srbskih železnic Markoviča v Zagrebu, ki je obljubil na- 
praviti red. Ker se pa to dosedaj ni zgodilo, in zahteva obratno nadzorništvo juž- 
ne železnice z ozirom na prevoz antantinih vlakov očiščenja prog, je podpred- 
sednik odredil, da se raztovori toliko vagonov premoga, kolikor je potrebno, da 
se proga oprosti. Premog bi se oddal plinarnam v Ljubljani in Mariboru, cinkar- 
ni v Celju, plavžu v Štoreh, tovarni na Jesenicah, državni in Južni železnici in 
aprovizacijam. Na progi stoji v celem kakih 540 vagonov, raztovoriti bi bilo tre- 
ba kakih 160 do 180 vagonov. 

Sklene se z ozirom na ponovne urgence južne železnice, na protest antantine 
misije, in na okolnost, daje intervencija deželne vlade pri ravnatelju srbskih že- 
leznic ostala brezuspešna, raztovoriti tako število premogovnih vlakov, kolikor 
je neobhodno potrebno, da se zasigura vzdrževanje prometa in odvrne katastrofa 
- to vse pa pod pogojem, da južna železnica še pismeno potrdi neobhodno po- 
trebo saniranja prometne stagnacije. Izvrši takoj podpredsednik. 

Društvo inženirjev v Ljubljani je predložilo deželni vladi resolucijo, ki jo je 
sprejelo na izvanrednem občnem zboru dne 15 t. m. Društvo smatra za potreb- 
no, da se ustanovi takoj za tehnične študije naslednji provizorij: 1.) začetkom 
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maja naj se otvorijo predavanja za I. letnik tehničnih študij v smislu že predlo- 
ženega načrta; 2.) takojšnjo uresničbo in vodstvo tega pouka naj bi se poverilo 
začasno posebnemu kuratoriju; 3.) sredstva za ta pouk naj se pokrijejo začasno 
iz deželnega vseučiliščnega fonda. Stroški za I. izredni tečaj na štirih oddelkih: 
gradbeni, strojniški, rudarski in geodetski / bi znašali okrog 24.050 K; 4.) poskr- 
beti bi bilo, da se bo redni obisk tega pouka računal v kraljestvu SHS za absol- 
virani visokošolski semester. Predlogom se ugodi pod pogojem, da jim pritrdi še 
odsotni poverjenik za uk in bogočastje, kateremu obrazloži zadevo telefonično 
jutri predsednik. Če se zneska 24.050 K ne bi moglo dobiti iz vseučiliškega za- 
klada, se ta svota dovoli normalnim potom kot poseben kredit. (Izp. pov. za uk 
In bog. in kom. zazač. vodstvo in likv. dež. uprave. 4164) 

Poverjeniku za pravosodje je došla glede moratorija resolucija vsled česar se 
objavo v 86. seji sprejete naredbe o olajšavah pri izpolnjevanju zasebno pravnih 
denarnih terjatev in o prepovedi izvršbe proti bivšemu • kr. in •. in kr. erarju 
zaenkrat odloži. (Izvršeno.) 

Prošnjama pomožne pisarice Ele Waiditsch pri okrajnemu sodišču v Ptuju in 
vročevalca Jurija Pušnika pri okrajnem sodišču v Marbeku, da se obdržita v dr- 
žavni službi, se ugodi. (Izp. pov. za pravos. 4165) 

Z ozirom na sklep deželne vlade v 78. seji se sklene na predlog poverjenika 
za socijalno skrb glede nakupa in ureditve zdravilišča Topolščica pri Šoštanju 
slednje: 1.) demobilizacijski fond se pooblašča in naproša, da kupi in v vporab- 
nem stanju na razpolago stavi zdravilišče Topolščico za zdravljenje tuberkuloz- 
nih žensk in otrok; 2.) poverjenik za socijalno skrb se pooblasti, da v sporazumu 
z oddelkom za zdravstvo sestavi kuratorij; 3.) poverjenik za socijalno skrb naj 
predloži kolikor mogoče natančen proračun za proračunsko dobo ministrstvu za 
socijalno skrb in izposluje potrebni kredit za redno upravo zdravilišča v teko- 
čem letu. Za potrebe do dovolitve proračuna se pa dovoli enkratni kredit 50.000 
K. (fin. pov. se v posebnim dopisom naprosi za nakazilo 50.000 K)(lzp. pov. za 
soc. skrb. 4166) 

Za prevzetje otroških vrtcev družbe sv. Cirila in Metoda, za njih zdrževanje 
in za ustanovitev novih otroških vrtcev v Zagorju ob Savi in v Trbovljah, se do- 
voli začasni kredit v znesku 50.000 K. (Izp. pov. za soc. skrb in fin. poverj. 
4168) 

Oddelek za prehrano se pooblašča, da priklopi družine črevljarjev v Kropi in 
Kamni gorici ubožni akciji, poverjeniku za socijalno skrb pa se dovoli, da jim 
po potrebi odda nekaj obleke in čevljev po znižani ceni, eventualno tudi pod 
lastno nakupno ceno ali zastonj iz oblačilnice. (Izp. pov. za soc. skrb in odd. za 
prehr. 4169) 

Poverjenik za socijalno skrb prosi, da sme v nujnih slučajih nakazati brezpo- 
selnim žimarjem v Stražišču pri Kranju podpore. Poverjeniku za socijalno skrb 
se naroči, da potom Okrajnega glavarstva v Kranju natančno poizve, ako imeno- 
vani žimarji v resnici ne morejo dobiti zaslužka na kak drug način. (Izp. pov. za 
soc. skrb. 4170) 
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Poverjenik za socijalno skrb poroča, da se usnjarska tvrdka Pollak v Ljublja- 
ni brani oddajati oblačilnici usnje po maksimalnih cenah. Intendanca jej plača 
maksimalne cene z 28% poviškom. Sklene se, da sme oblačilnica dobavljati us- 
nje od katerekoli tvrdke po tistih cenah, kot ga dobavlja vojaštvo. (Izp. pov. za 
soc. skrb. 4171) 

Podpredsednik poroča, da se pristaši njegove stranke (JDS) pritožujejo, da se 
na shode, o katerih se v naprej ve, da bodo velikega političnega pomena, da 
utegnejo povzročiti nemire, da se bodo, kakor zadnjič ljubljanski župan, napa- 
dali uradi in uradne osebe, ne pošiljajo policijski organi. Prosi poverjenika za 
notranje zadeve, naj odredi, da se na vse, zlasti velike javne politične shode v 
Ljubljani in po celi deželi pošiljajo policijski komisarji, da se nekoliko regulira- 
jo jeziki. Imeli bi napravljati beležke, sestavljati zapisnike in poročati politični 
oblasti v avtentični obliki o poteku shodov. V skrajnem slučaju bi komisar shod 
tudi zaključil. Taka kontrola bi bila pa tudi v korist strankam samim, ki bi mo- 
gle na podlagi avtentično ugotovljenih dejstev ovreči eventualna podtikanja. 
Podpredsednik opozarja, da se vrše v Ljubljani in ljubljanski okolici, zlasti v 
Šiški po zakotnih gostilnah tudi po policijski uri shodiči, po katerih se direktno 
ščuva požig, klanje in pobijanje. Policija naj temu posveča večjo pozornost. Kot 
željo, ne kot predlog, izreče podpredsednik, da naj bi deželna vlada dala v splo- 
šno vednost, da vkljub veliki politični svobodi veljajo vendarle določbe kazen- 
skega zakona in gotovih policijskih naredb, po katerih se bo moralo poseči, če 
bi se svoboda preveč zlorabljala. 

Poverjenik za notranje zadeve opozarja, da za tako odredbo nima zakonite 
podlage, ker naredba z dne 15. novembra 1918, štev. 135, razveljavlja avstrijski 
shodni zakon in uvaja svobodo zborovanj. (Izp. pov. za notr. zad. 4172) 

Sklene se, da se vladnemu tajniku Steski naroči, da poišče, alije dana podla- 
ga za izvršitev predlogov v še veljavnih zakonih in naredbah. 

Prihodnja seja v sredo dne 23. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 15 minut zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Zrinjski Peter, hrvaški ban. Rojen 1621 v Vrbovcu, umrl 1671 v Dunajskem No- 

vem mestu. V letih 1665-1670 je bil hrvaški ban. Sodeloval je v zaroti proti Habs- 
buržanom in je bil zato obsojen na smrt in usmrčen. 

1 Frankopan Franjo Krsto, hrvaški pesnik. Rojen 1643, umrl 1671 v Dunajskem No- 
vem mestu. Bil je hrvaški plemič, pesnik in prevajalec. Pisal je tudi v slovenščini. Sode- 
loval je v zaroti proti Habsburžanom inje bil zato obsojen na smrt in usmrčen. 
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4 Srkulj Stjepan dr., hrvaški politik. Rojen 1869 v Varaždinu, umrl 1951 v Zagrebu. 
Filozofsko fakulteto z doktoratom na Dunaju. V letih 1895 - 1917 je služboval kot sred- 
nješolski profesor. 1917 - 1919 je bil župan mesta Zagreb. 1918 je podpiral Narodni 
svet v Zagrebu in ustanovitev skupne jugoslovanske države. Bilje član stranke Hrvatska 
zajednica in član njenega vodstva. 1928 je bil ponovno župan mesta Zagreb, 1932 - 
1934 je bil minister za gradnje v jugoslovanski vladi. 

Gustinčič Pavel, slikar. Rojen 1891 v Voloski. Končal je nižjo realko v Gorici, Ja- 
kopičevo slikarsko šolo v Ljubljani, Ažbetovo slikarsko šolo v Münchnu, izobraževal se 
je še na akademijah v Firencah in Parizu. Pred 1. svetovno vojno je razstavljal v Gorici, 
Beogradu, na Bledu in v Ljubljani, po vojni pa skupinsko v Opatiji. Slikal je zlasti 
krajine s Krasa in Kranjske. Leta 1922 seje preselil v Bugojno v Bosni. 

6 Bračič Viktor, obratni ravnatelj južne železnice. Rojen 1866 v Hrastniku, umrl 
1926 v Gradcu, pokopan v Celju. Zaposlenje bil pri generalni direkciji južne železnice, 
kjer je bil višji nadzornik, 1919 je prevzel vrhovno vodstvo obratnega nadzorništva, 
1921 je bil ravnatelj obratnega ravnateljstva južne železnice. 

Borštnik-Zvonar Zofija, roj. Turk, gledališka igralka. Rojena 1868 v Ljubljani, 
umrla 1948 v Zagrebu. Dramatično šolo je obiskovala v Pragi. V gledališčih je nastopa- 
la od 1882 - 1926 in to v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sofiji, Osijeku. Nastopala je v 
raznih jezikih inje bila v času njenega delovanja ena izmed največjih gledaliških igralk. 
Ustvarila je preko 300 vlog. 

90' 
ZAPISNIK 
90. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 23. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 12 minut popoldne. 

Poverjenik za socijalno skrb Prepeluh prosi predsednika, da smatra vlogo 
glede njegove demisije, kot nevloženo. Se vzame na znanje. 

Predstojniku deželnega knjigovodstva ravnatelju Henriku Lindtnerju se do- 
voli remuneracija 1.500 K iz deželnih sredstev za naporno delo, ki gaje imel pri 
revizijski in kontrolni komisiji deželne uprave. 

Dopis poverjeništva za finance z dne 18. aprila 1919 štev. 1188/pr. glede iz- 
plačila draginjskih doklad državnih uslužbencev, se vzame na znanje. 

Podpredsednik pripomni, da mu je znano, da namerava ministrstvo predložiti 
Narodnemu predstavništvu projekt o unifikaciji plač. Po tem projektu, ki se uve- 
ljavi v vsakem slučaju s 1. majem, se bodo plače izplačevale v dinarjih; vsak dr- 
žavni uslužbenec bo dobil toliko dinarjev plače, kolikor dobi sedaj v kronah. 
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Odslovljeni okrajni gozdar Friderik Zampa v Črnomlju se sprejme pogodbe- 
no za eno leto v državno službo. 

Poštni svetnik Matevž Vrbnjak v Gradcu prosi za sprejem v državno službo 
in dodelitev k poštnemu ravnateljstvu v Ljubljani, deželna vlada mu prizna kot 
Slovencu pravico do službe v Jugoslaviji, stvar ministrstva pa bo, da ga prideli 
temu ali onemu uradu, pri čemer se opozori na veliko pomanjkanje poštnih kon- 
ceptnih uradnikov v Ljubljani. 

Prošnjam zdravnika tobačne tovarne dr. Hansa Höglerja", vratarja Karla Lau- 
renčiča in strokovnih mojstrov Ivana Tschokerta in Adolfa Gratzerja za zopetni 
sprejem v državno službo se ugodi, poverjeništvo za finance se vpraša, zakaj se 
ni odslovilo v ljubljanski tobačni tovarni tudi uradnikov, ki so baje italijanske 
narodnosti. 

Za definitivnega okrožnega zdravnika v sanitetnem okrožju Laški trg se ime- 
nuje zdravnik dr. Anton Cede3 v Laškem trgu. Služba okrožnega zdravnika v Št. 
Ilju se na novo razpiše, ker seje za to mesto zglasil le prosilec nemške narodno- 
sti dr. Camillo Morocutti4. Njegova prošnja za to službo ter za lastno hišno le- 
karno se odbije. (Izp. odd. za zdravstvo. 4271) 

Na štajerskih bolnišnicah, ki jih je prevzela deželna vlada v lastno upravo 
poslujejo še vedno prejšnji zdravniki nemške narodnosti. Oddelek za zdravstvo 
predlaga načrt naredbe glede odslovitve bivših deželnih nameščencev in nameš- 
čencev deželnih odborov, ki uveljavlja točko A. naredbe Narodne vlade SHS z 
dne 16. decembra 1918 štev. 202 tudi za te uslužbence. Deželna vlada ne smatra 
za potrebno tako naredbo, marveč sklene, da se morajo ti zdravniki odsloviti iz 
dotičnih služb, ker smatra to kot upravitelj dotičnih naprav za potrebno. Odde- 
lek za zdravstvo se poživlja, da čim preje odslovi one zdravnike nemške narod- 
nosti, ki pridejo tu v poštev. V odslovilnih dekretih je izreči le odstranitev iz do- 
tičnega zavoda, ne pa iz deželne službe. Koncept dekretov je predložiti pred od- 
pravo predsedstvu. (Izp. odd. za zdravstvo. 4272) 

Za pokritje tekočih računov se dovolijo nastopnim bolnišnicam te-le zaloge: 
v Mariboru 68.000 K, v Ptuju 20.000 K in v Brežicah 14.000 K. (Izp. odd. za 
zdravstvo. 4274) 

Ministrstvu narodnega zdravja se predlaga v imenovanje za profesorja teore- 
tičnega in praktičnega porodništva na babiski šoli v Ljubljani s prejemki, kakor 
jih določa zakon z dne 24. februarja 1907, drž. zak. štev. 55 dr. Alojzij Zalokar. 
Ker je profesor na babiski šoli obenem primarij ginekološkega oddelka na de- 
želni bolnici v Ljubljani, ga kot takega imenuje komisija za začasno vodstvo in 
likvidacijo deželne uprave v Ljubljani in mu obenem kot primanju nakaže letno 
nagrado 3.000 K, ki ne šteje v pokojnino. Ministrstvo se naproša, da sporoči 
imenovanje telegrafičnim potom. Zdravstveni nadzornik dr. Bleiweis se naprosi, 
da sporoči zdravstvenemu svetu željo deželne vlade, da tudi za ostala dva pro- 
silca za to mesto dr. Emila Watzkeja5 in dr. Benjamina Ipavca predlaga službe- 
ni mesti, ki bi bili primerni njunim sposobnostim (Izp. odd. za zdravstvo. 4275) 
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Ministrstvu narodnega zdravja se predlagajo v imenovanje za uradne zdrav- 
nike (zdravstvene koncipiste) v X. činovnem razredu: dr. Fran Gerlovič7, dr. 
Boštjan Errath8, dr. Josip Hrušak, dr. Fran Petek9 in dr. Fran Jurečko10. Imeno- 
vane zdravnike bo pridelila deželna vlada posameznim okrajnim glavarstvom v 
Sloveniji, in sicer v Brežicah dr. Gerloviča, v Slov. Gradcu dr. Erratha, v Konji- 
cah dr. Hrušaka, v Velikovcu dr. Petka in zdravstvenemu oddelku v Ljubljani 
dr. Jurečka. Z ozirom na razne infekcijske bolezni (pegavica, koze) se ministrs- 
tvo naprosi, da sporoči imenovanje telegrafičnim potom. (Izp. odd. za zdr. 4276) 

Načrt naredbe glede obligatoričnega zasilnega cepljenja koza, se sprejme. 
(Izp. odd. za zdr. 4277) 

V Mariboru seje častniški obednici v Gambrinushalle pridružilo tudi sloven- 
sko civilno uradništvo. Ker je bilo kmalu nad 130 uradnikov, so častniki ustano- 
vili lastno obednico, Gambrinushalle pa z vsem inventarjem in osobjem (med 
temi tudi sedem vojakov strežnikov) prepustili uradniški obednici. Štajersko ob- 
mejno poveljstvo predlaga, da povrne deželna vlada vojaški upravi stroške za 
vojake - strežnike, kar znaša na mesec za 7 vojakov-2.310 K. Udeleženci plaču- 
jejo sedaj pri uradniški obednici po 7 K dnevno. Ker višjih cen baje plačevati ne 
zmorejo, prosi upravitelj menze dr. Franc Jergolič, odvetnik v Mariboru, da do- 
voli deželna vlada obednici mesečno subvencijo 6.000 K. Ker je cena 7 K dnev- 
no razmeroma nizka in je oddelek za prehrano pripravljen uradniški obednici 
nakazovati po kolikor mogoče nizki ceni mlevske izdelke in mast, odpade vpra- 
šanje posebne mesečne subvencije po 6.000 K. Sklene se odstopiti zadevo po- 
verjeništvu za finance, da vpraša finančno ministrstvo, ako sme deželna vlada 
nakazovati uradniški obednici mesečno po 2.310 K za plače strežniškega osob- 
ja. O tem je obvestiti tudi vodstvo uradniške obednice v Mariboru. 

Družbi Bleiburger Bergwerksgesellschaft Union se dovoli za rudnik v Meži- 
ci posojilo v znesku 450.000 K pod starimi pogoji. Poverjeništvu za javna dela 
se naroči, da spravi pridelani svinec na varen kraj, najbolje v Celje. (Izp. pov. za 
javna d. 4278) 

Podpredsednik predlaga, da se ustanovi pri predsedstvu deželne vlade pose- 
ben odsek za evidenco javnih služb. Na ta način bi bilo mogoče slovenskim in- 
teligentom, ki prosijo v velikem številu za službe, preskrbeti primerna mesta. 
Poverjenik za socijalno skrb je mnenja, da naj bi se tak oddelek ustanovil pri dr- 
žavni posredovalnici za delo, kjer bi se prosilci zglašali. Ta odsek bi pošiljal 
vsak teden predsedstvu po en izkaz prosilcev, ki bi bil posameznim poverjeniš- 
tvom in oddelkom na razpolago. Zadeva se odloži, da se razmišlja o načinu, 
kako bi bilo predlog praktično izpeljati. 

Sklepanje o ponudbi ljubljanskega društva Kasino, da kupi deželna vlada 
društveno hišo, se odloži do prihodnje seje. 

Podpredsednik prosi za dovoljenje, da sme vilo Pollaka na Erjavčevi cesti 
rekvirirati za nastanitev urada za agrarno reformo. Predsednik omeni, da se bo 
preložila v kratkem času vojaška bolnica iz Marjanišča. S tem bi bilo omogoče- 
no ondi nastaniti kak oddelek iz deželno-vladne palače in nastaviti urad za 
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agramo reformo v poslopju deželne vlade. Sklepanje o zadevi se za teden dni 
odloži. 

Sklene se, da se dne 30. aprila zapro gostilne in kavarne po Sloveniji ob 8. 
uri zvečer. Dne 1. maja je prepovedano vsako točenje alkoholnih pijač. (Izp. 
pov. za notr. zad. 4279) 

Ravnateljstvu premogovnika v Lešah, ki ji zvišalo svojim delavcem in usluž- 
bencem plače, se dovoljuje prodati meterski stot premoga po 21 K 35 v, mesto, 
kot dosedaj po 12 K 40 v. To zvišanje velja od 1. aprila. Predlog ravnateljstva, 
da bi država kupila ta premogovnik, se odkloni. (Izp. pov. za javna d. 4273) 

Podpredsednik poroča, daje nastala nujna potreba, da se najamejo pogodbe- 
nim potom uradniki, ki bi izvrševali posel državnih nadzornikov pri privatnih 
premogovnikih. Dovoli se, da se kot pogodbeni uradniki nastavijo: 
1.) rudarski inženir Pavel Endlicher" za nadzorovanje premogovnikov Št. Janž, 

Štore, Laški trg in Trobna dolina. Poleg tega bo sestavljal slovensko termi- 
nologijo za rudarstvo in fužinarstvo. Mesečna plača 580 K, draginjska dokla- 
da 320 K, četrtletni nabavni prispevek 465 K, dijeta 32 K. Njegov službeni 
sedež je Ljubljana. Stalni prejemki se razdele na Št. Janž, Štore in Laški trg 
(trboveljska družba) v razmerju 3 : 2 : 1, tako da plača Št. Janž 450 K, Štore 
300 K, Laški trg 150 K mesečno. V istem razmerju se obremene obrati za iz- 
plačevanje četrtletnega nabavnega prispevka. Dijeto bo plačal obrat kamor 
inženir službeno potuje. 

2.) Inženir Mirko Šušteršič12 za nadzorovanje rudnikov v Mežicah in v Lešah. 
Mesečna plača 450 K, draginjska doklada 150 K, četrtletni nabavni prispe- 
vek 555 K, dijeta 24 K. Sedež je v Mežicah. Stalne prejemke plačujeta oba 
rudnika v razmerju 4:1, tako da plača Mežica 480 K in Lese 120 K meseč- 
no. V istem razmerju plačujeta obrata tudi nabavni prispevek. Dijete plača 
obrat  kamor potuje Šušteršič. Temu  preskrbi  nadzorništvo  v Mežicah 
stanovanje in druge udobnosti, katere uživajo ondotni uradniki. 

3.) Josip Burnik kot pomožni uradnik državnega nadzorništva v Mežicah in Le- 
šah. Mesečna plača 500 K, prejemke plača Bleiburger Bergwerks-gesellsc- 
haft Union v Mežicah. Stanovanje in druge udobnosti, katere uživajo tamoš- 
nji uradniki, mu preskrbi nadzorništvo v Možicah. 

4.) Maks Pitamic kot premogovni nadzornik za redno ekspedicijo premoga pri 
vseh trboveljskih premogovnikih. Mesečna plača 500 K, četrtletni nabavni 
prispevek 720 K, dijete 28 K. Sedež Zagorje. Prejemke plača trboveljska 
družba. 
Imenovanja pogodbenih uradnikov veljajo od 1. aprila 1919. (Izp. Osrednje- 

mu uradu montanističnih obratov v Ljubljani, pov. za javna dela in g. pod- 
predseds. 4280) 

Vse dijete drugih osrednjemu uradu montanističnih obratov v Ljubljani po- 
deljenih uslužbencev se zaračunajo onemu podjetju, h kateremu službeno potu- 
jejo. Deželna blagajnica izplača upravičencem znesek potnih troškov proti četrt- 
letni refundaciji od strani prizadetih obratov. 
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Rudarskemu nadsvetniku Pirnatu se dovoli mesečna nadzorstvena doklada 
500 K, ki se mu izplačuje iz nadzorsvenega denarja, ki ga plačujejo premogoko- 
Pi- 

Rudarski nadsvetnik Pirnat in gradbeni nadsvetnik Sbrizaj13 sta predložila 
poročilo, kako bi bilo odpomoči pomanjkanju premoga. Poročilo temelji na ko- 
misijskem ogledu, ki seje izvršil dne 21. marca v Rajhenburgu. 11 km od posta- 
je Rajhenburg se nahaja obilo dobrega premoga. Za prevoz premoga do postaje 
bi bilo treba zgraditi normalnotirno železnico; ves potrebni material leži že na 
kolodvoru v Rajhenburgu. Železnico bi bilo mogoče dodelati do konca tekočega 
leta, do tega časa bi bilo pa odstraniti na dnevnem kopu 125.000 m3 zemlje, na- 
kar bi bilo odkrito okoli 80.000 m3 premoga, to je približno 100.000 ton. Glavna 
produkcija premoga bi prišla v poštev šele prihodnje leto. Poročevalca sta mne- 
nja, da bi se dalo pomanjkanju premoga odpomoči na dvojni način, in sicer s 
tem, da se ali koncentrira vso moč za produciranje premoga v Trbovljah in Ko- 
čevju in da se šele po dosegu tega tudi v Rajhenburgu prične z obratovanjem, ali 
pa da se forsirajo Trbovlje, Kočevje in Rajhenburg obenem. Ker pa delavcev v 
splošnem povsod primanjkuje in bi bilo dobiti le v Rajhenburgu kakih 5 do 600 
lokalnih delavcev, se sklene, da naj poskusi trboveljska družba začeti s kopa- 
njem premoga v Rajhenburgu, izrabljaje domače sile. (Izp. pov. za javna dela in 
8- podpreds. 4281) 

Poverjenik za pravosodje prosi, da se naredba o olajšavah pri izpolnjevanju 
zasebno-pravnih denarnih terjatev in o prepovedi izvržbe proti bivšemu • kr. in 
• i. kr. erarju objavi (glej zapisnika 86. in 89. seje). 

Slovensko zdravniško društvo v Ljubljani je na svojem izrednem mesečnem 
sestanku z dne 27. marca t. 1. predlagalo, da naj se v najkrajšem času skliče an- 
keta zastopnikov raznih slojev, ki se bo pečala z vprašanjem prostitucije in 
eventuelno o odpravi prostitucije sploh, kakor tudi z vprašanjem spolnih bolezni 
v kolikor so te v zvezi s prostitucijo. Predsedništvo deželne vlade je nato pozva- 
lo zdravstveni oddelek, da skliče anketo. Anketa se je vršila dne 22. t. m. 
Zdravstvenemu oddelku se na predlog poverjenika za pravosodje naroči, da 
skliče novo sejo v ravno isto svrho za 6. maj ob 4. uri popoldne in povabi nanjo 
prejšnje udeležnike. (Izp. odd. za zdr. 4282) 

Trgovci, industrijalci in obrtniki so sklicali dne 13. aprila v Ljubljano sesta- 
nek upnikov napram bivšemu vojaškemu erarju. V tozadevni resoluciji naproša- 
jo med drugim tudi deželno vlado, da naj nemudoma odpošlje svoje poslance v 
Prago in na Dunaj, da posredujejo za enakomerno in hitro izplačilo teh terjatev 
iz likvidacijske mase bivše avstro-ogrske države. Nujnost je utemeljena s tem, 
da so češki in nemški upniki prišli že večinoma do pokritja in se likvidacijska 
niasa na škodo državljanov SHS hitro manjša inje nevarnost, da ne preostane za 
slednje nikakega kritja več. Te zastopnike izvoli odbor upnikov napram bivše- 
mu erarju in jih vlada odpošlje kot vladne odposlance. Sprejeto. (Izp. g. pod- 
Preds, 4283) 
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Prihodnja seja v petek dne 25. aprila 1919 ob 4. uri pop. 
Konec seje ob 8. uri zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Högler Hans dr., zdravnik. Rojen 1868 v Novem Logu pri Kočevju, umrl 1937 v 

Ljubljani. Bilje zdravnik tobačne tovarne v Ljubljani. Po narodnosti je bil kočevski Ne- 
mec. 

3 Cede Anton dr., zdravnik. Rojen 1886, umrl 1965. Medicino v Gradcu 1914. Defi- 
nitivni okrožni zdravnik v Laškem je postal 1919, 1926 pa je bil vršilec dolžnosti 
sreskega sanitetnega referenta v Laškem. 

4 Morocutti Camillo dr., zdravnik, politik. Rojen 1893 pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah. Gimnazijo v Mariboru, medicino v Gradcu. Kot zdravnik je služboval v Št. Ilju. 
Nato je opustil zdravniško prakso in se posvetil politiki, predvsem nemški manjšini v 
Sloveniji. Deloval je na vprašanjih politične svobode nemške manjšine v Sloveniji, za- 
stopal je nemško manjšino v Sloveniji na manjšinskih kongresih v Ženevi. Bilje organi- 
zator kulturbunda v Št. Ilju in seje po vojni umaknil v Avstrijo. Objavil je številne član- 
ke o nemški manjšini v Sloveniji in Jugoslaviji. 

5 Watzke Emil dr., zdravnik. Rojen 1880 v Pragi, umrl 1956. Medicino v Pragi 1908. 
Službovati je začel 1909 kot zdravnik sekundarij v Ljubljani, 1911 je postal okrožni 
zdravnik v Trebnjem, 1913 je bil zdravnik v bolnišnici v Banji Luki, 1914 zdravnik v 
deželni bolnišnici v Ljubljani, 1915 je postal asistent na ginekološko-porodniškem 
oddelku in babiški šoli v Ljubljani, 1917 je postal definitivni asistent deželnih dobrodel- 
nih zavodov z naslovom ordinarij, nato je bil začasni vodja ginekološko-porodniškega 
oddelka v Ljubljani, po vojni je bil poslan v Pliberk na Koroškem, kjer naj bi organiziral 
zasilno bolnišnico, 1920 je postal ordinarij ginekološkega oddelka bolnišnice v Celju, 
1921 je pridobil naziv primarij, 1935 je bil upokojen. Po narodnosti je bil Čeh. 

6 Ipavec Benjamin dr., zdravnik. Rojen 1878 pri Sv. Juriju ob južni železnici, umrl 
1962. Medicino v Gradcu 1905, specializacijo za ginekologijo in porodništvo na Duna- 
ju. Služboval je od 1907 dalje kot zdravnik sekundarij v deželni bolnišnici v Ljubljani, 
1909-1913 je bil asistent ginekološko-porodniškega oddelka deželne bolnišnice v 
Ljubljani, 1913-1916 zdravnik državnih železnic v Ljubljani. 1917-1918 operater na 
ženski porodniški kliniki na Dunaju, 1928 je postal šef rentgenološkega oddelka splošne 
bolnišnice v Mariboru, kjer so mu 1936 odpovedali službo. 

7 Gerlovič Franc dr., zdravnik. Rojen 1887 v Župeči vasi, umrl 1944. Medicino 1916 
na Dunaju. Bilje vojaški zdravnik v Karpatih, po prevratu 1918 seje pridružil generalu 
Maistru v boju za severno slovensko mejo, nato je bil zdravnik v Brežicah, 1929 je po- 
stal ravnatelj splošne bolnišnice v Ljubljani, 1933 je bil ravnatelj duševne bolnišnice v 
Kovinu, 1934 ravnatelj državne bolnišnice za duševne bolezni v Ljubljani, 1944 je bil 
aretiran in ubit od Črne roke. Prizadeval si je za modernizacijo in širitev ljubljanskih 
bolnišnic. Bil je tudi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije v Ljubljani. 
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8 Errath Boštjan dr., zdravnik. Rojen 1891 v Ukvah pri Beljaku. Gimnazijo v Trstu, 
medicino v Gradcu 1914. V letih 1915 - 1918 je bil vojaški zdravnik, 1919 je stopil v 
državno službo, bil je sanitetni referent v Prevaljah, 1929 je postal okrožni zdravnik za 
zdravstveno okrožje Guštanj, 1931 pa banovski zdravnik. Med okupacijo je bil v inter- 
naciji. 

Petek Fran dr., zdravnik. Rojen 1885 v Stari vasi v Podjuni, umrl 1965 v Celovcu. 
Gimnazijo v Celovcu, medicino na Dunaju. Služboval je od 1913 kot zdravnik v Veli- 
kovcu. V letih 1918-1920 je bil član Narodnega sveta za Koroško, 1924 - 1934 poslanec 
v koroškem deželnem zboru, bil je predsednik političnega in gospodarskega društva 
Slovencev na Koroškem, izdajatelj lista Koroški Slovenec, bil je predstavnik slovenske 
manjšine na Koroškem. V času nacizma je bil zaprt in preganjan, 1942 seje povezal z 
OF, 1945 - 1949 je bil predsednik OF za Slovensko Koroško, izdajal je list Slovenski 
vestnik v Celovcu. 

10 Jurečko Fran (Ivan) dr., zdravnik. Rojen 1884 v Kočnem pri Laporju, umrl 1964. 
Medicino v Pragi 1913. Služboval je od 1919 dalje, najprej pri zdravstvenem oddelku 
Deželne vlade za Slovenijo, 1920 je bil imenovan za okrajnega zdravnika v Mariboru, 
1922 je postal oblastni sanitetni referent, 1929 zdravstveni inšpektor pri oddelku za so- 
cialno politiko banske uprave v Ljubljani. 

" Endlicher Pavel, ing. rudarstva. Rojen 1885 v Ložu, umrl 1930 v Ljubljani. Bil je 
rudarski nadzornik v Sloveniji in ravnatelj rudnika Golubovac na Hrvaškem. 

Šušteršič Mirko, ing. gozdarstva. Rojen 1891 v Kamni Gorici pri Radovljici. Bilje 
rudarski nadzornik v Sloveniji, nato civilni gozdarski inženir in posestnik. 

Sbrizaj Ivan, ing. gradbeni nadsvetnik in inšpektor voda. Rojen 1866 v Senožečah, 
umrl 1946 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, Tehniško visoko šolo na Dunaju. Zaposlil se 
je že kot študent pri pariškem podjetniku Hallierju, sodeloval je pri trasiranju plovnega 
kanala Donava-Odra, 1892 je postal asistent na stolici za geodezijo na Tehniški visoki 
šoli na Dunaju, 1894 je postal inženir mestnega gradbenega urada v Ljubljani, kjer je 
opravil odgovorna dela pri odpravljanju posledic potresa v Ljubljani, 1898 je postal 
nadsvetnik pri Deželnem odboru za Kranjsko, 1920 je postal generalni inšpektor pri inš- 
pekciji voda za Slovenijo, 1924 - 1930 je bil referent za hidrotehniko pri velikem žu- 
panstvu ljubljanske oblasti, 1933 je bil med pobudniki za gradnjo hidrotehniškega labo- 
ratorija v Ljubljani. Njegova glavna dela so projekti vodovodov na Kranjskem, osuševa- 
nje Ljubljanskega barja, načrt hidroelektrarne za mesto Ljubljana in zavarovanje kraških 
polj pred poplavami. Objavil je številne strokovne članke, 3 dela o Ljubljanskem barju 
in kraški hidrologiji. 

911 

ZAPISNIK 
91. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 26. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 12 minut popoldne. 
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Poverjenik Kristan poroča o uspehih svojega potovanja na Dunaj v zadevi 
likvidacije bivše Avstrije. Poslovanje naših likvidatorjev se vrši, kakor se je 
oseb-no prepričal, popolnoma v redu. Glavna napaka je pa, da osrednja vlada v 
Belgradu ni še priznala likvidacije. Likvidacija se bo vršila po celi državi. Za to 
velja načelo razmerja davčne moči in števila prebivalstva. Kakor na aktivih se 
bo seveda tudi na pasivih moralo participirati. Ker bo Srbija dobila od bivše Av- 
strije vojno odškodnino, bi bilo najenostavnejše, da se z enim delom te odškod- 
nine kompenzirajo naše obveznosti. Naročil je vsem likvidatorjem, da naj do 1. 
maja vpošljejo deželni vladi natančno poročilo o delovanju in proračun stroš- 
kov, katerega bo morala vzeti osrednja vlada v Belgradu v pretres. Sedaj pokri- 
va tekoče stroške poslanik Pogačnik iz svoje zaloge. Za enkrat predlaga, da na- 
prosi predsedstvo osrednjo vlado, da oficijelno prizna likvidacijo, likvidačno 
delo pa poveri deželni vladi v Ljubljani, ki bi vodila vse posle v sporazumu z 
dunajskim poslaništvom. Pri prihodnji seji bo podal še podrobne, konkretne 
predloge. (Izp. pov. za j. d.) 

Poverjenik Kristan je obiskal tudi na povratku kopališče Rogaško Slatino in 
je tam s stavbnim svetnikom Zajcem vse uredil. Edino za restavracijo ni še na- 
jemnika. Obrnil seje brzojavno na poslanika Hribarja in Pogačnika, da poiščeta 
v Pragi odnosno na Dunaju sposobnega najemnika, tako daje upati, da se otvori 
s 1. VI. kopališka restavracija. Za sedaj je pa za prehrano gostov poskrbljeno v 
hotelu "Pošta". 

Bivšemu ravnatelju Mulliju se izstavi odpustni dekret, s katerim si hoče pri 
štajerskem deželnem odboru izposlovati svojo vpokojitev. Ker je dr. Mulli pri- 
pravljen še toliko časa ostati na svojem mestu, da vpelje svojega naslednika v 
poslovanje, se mu ob njegovem odhodu izplača odpravnina v znesku njegovih 
trimesečnih prejemkov. Bivši knjigovodja Josip Martinz je začetkom marca od- 
šel; njegove posle je prevzel novoimenovani knjigovodja Žemljic. Dosedanji 
upravitelj materijalij Štefan Klinar se odpusti takoj brez vsake odškodnine. Nje- 
gove posle prevzame upravitelj Ivan Pibernik, ki prevzame tudi posle pri trgovi- 
ni s kislo vodo. Za to bo potreboval pomožno moč, katero nastavi ravnateljstvo. 
Dosedanji blagajnik Hugo Achs se odpusti. Ker se novoimenovani blagajnik 
Ivan Vrtovec še ni odločil za mesto, se odpošlje na to mesto začasno računski 
svetnik pri upraviteljstvu deželnihdobrodelnih zavodov Josip Šarabon, katere- 
mu se za čas njegovega poslovanja poleg stanovanja priznajo še skrčene dijete 
njegovega činovnega razreda. 

Oddajo se obratni prostori: 
1.) hotel "Pošta" dosedanjemu najemniku Karolu Ristu proti letni najemnini 
8.000 K; 
2.) trgovina z mešanim blagom v "Tržaški hiši" dosedanjemu najemniku Janezu 
Beraniču proti letni najemnini 3.000 K; 
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3.)brivnica in česalnica v "Zagrebški hiši" dosedanji najemnici vdovi Lujizi 
Dumler proti letni najemnini 700 K z dostavkom, da mora nastaviti moškega 
frizerja; 
4.) trgovina z delikatesami Josipini Simonišek v Celju proti letni najemnini 
1.000 K; 
5.) trgovina z zlatnino in srebrnino dosedanjemu najemniku Konstantinu Almo- 
slehner za letošnjo sezijo proti letni najemnini 5000 K; 
6.) trgovina z urami dosedanjemu najemniku Albertu Klemen proti letni najem- 
nini 200 K; 
7.) krojaška trgovina Alojziju Koražia proti letni najemnini 300 K s pogojem, da 
mu ta lokal zaradi ognjevarnosti ne služi obenem za delavnico; 
8.) paviljon za prodajo peciva ponudniku Viljemu Bizjaku proti letni najemnini 
200 K. 

Vse pogodbe veljajo samo za eno leto. Vsi najemniki se morajo zavezati po- 
godbeno, da bodo v svojih obratih nastavili osobje, ki bo v vsakem oziru odgo- 
varjalo narodnim in jezikovnim zahtevam in da se bodo tudi najemniki sami za 
svojo osebo uklonili tozadevnim odredbam. Da se varuje ugled ravnateljstva, 
naj ono obvesti ponudnike o oddaji prostorov. Ravno tako naj ravnateljstvo na- 
pravi osnutke pogodb z novimi najemniki. Za podlago naj jim služijo dosedanje 
pogodbe. Podpisale pa naj se bodo pogodbe na lici mesta ob navzočnosti za- 
stopnikov poverjeništva za javna dela in za pravosodje, kateri naj bi pogodbe po 
potrebi redigiral v pravnem oziru. 

Za trgovino z galanterijskim blagom in za knjigarno je razven dosedanjega 
najemnika Nemca Adlerja iz Celja in neke Leopoldine Kinč, ki pa nima stro- 
kovne izvežbanosti, ponudila Jugoslovanska knjigarna iz Ljubljane za oba pro- 
stora zahtevane najemnine to je 1.000 K in 500 K za drugo, prosi pa, da se z do- 
delitvijo počaka do tedaj, ko se bo s svojim prednikom dogovorila glede prev- 
zetja inventarja (oprave in portalov) proti primerni odkupnini. Predlog glede od- 
daje teh dveh prostorov se bo za to pozneje stavil. 

Za trgovino z modnim blagom (Kokoschineggov paviljon) seje kot edini po- 
nudnik oglasil dosedanji najemnik Kokoschinegg. Poverjeništvo za javna dela 
bo skušalo za ta prostor zainteresirati kakega slovenskega trgovca na kar se bo 
stavil predlog glede oddaje. Sklene se, da mora Kokoschinegg svoj dosedanji 
paviljon takoj izprazniti. 

Poverjenik za javna dela opisuje skrajno slabo železniško zvezo z Rogaško 
Slatino. Od Špilj morajo gostje po 4 km peš hoditi. Ta položaj je nevzdržljiv. V 
prihodnji seji bo stavil natančne predloge, (hp. pov. za j. d.) 

Lastniku mostu čez Savo pri Trbovljah inž. Moricu Kirchschlager2 se dovoli 
50 % zvišanje dosedanje mostarine. 

V istem izmerju se dovoli zvišanje mostarine graščini Boštanj pri Sevnici, ki 
je lastnica mostu čez Savo Radna - Sevnica. {Izp. pov. za j. d.) 

165 



Tržki občini Spodnji Dravograd lastnici mostu čez Dravo se dovoli zvišanje 
mostarine do preklica po predloženem tarifu, katerega je že odobrila deželna 
vlada za Štajersko. (Izp. pov. za j. d.) 

Odobri se do preklica tarif za pobiranje brodarine na Brodu čez Savo pri Raj- 
henburgu lastniku Janezu Flisu, izvzemši postavko za prevažanje oseb, ki se do- 
loči na 20 mesto 30 vinarjev. (Izp. pov. za j. d.) 

Pomožni tehnik pri gradbenem ravnateljstvu Ivan Bricelj se imenuje stavb- 
nim oficijantom. Njegova dosedanja, skoraj petletna službena doba se mu všteje 
v pokojnino. Uvrsti se v II. plačilno stopnjo 10. činovnega razreda. (Izp. pov. za 
j. d.) 

Inženirju Milanu Šukljeju3 se podeli avtorizacija za civilnega inženirja za 
strojedelstvo in elektrotehniko s sedežem v Ljubljani. Zajedno se oprosti predpi- 
sane skušnje. (Izp. pov. za j. d.) 

Sklepanje o prošnji višjega zemljemerca Friderika Gatscha za podelitev av- 
torizacije za civilnega zemljemerca se odloži. (Izp. pov. za j. d.) 

Inž. Jan Bednar, stavbni nadkomisar in vodja del za osušenje barja, je bil 
prevzet v službo čehoslovaške republike. Prošnji za odpust iz tukajšnje državne 
tehnične službe, se ugodi. Za njegovo več nego devetletno delovanje zlasti pri 
stavbnem vodstvu za osušenje barja, se mu izreče priznanje. (Izp. pov. za j. d.) 

Poverjenik za javna dela omeni, da prevzame avtomobilski referat Gaberšek, 
ker mora inž. Krivanec ostati na svojem mestu v Mariboru. (Izp. pov. za j. d.) 

Tehnični uradnik pri stavbnem vodstvu za osušenje barja Franc Lang se ime- 
nuje stavbnim oficijalom. Uvrsti se ga v skupino C državnih uradnikov, in sicer 
v X. činovni razred, 4. plačilna stopnja. (Izp. pov. za j. d.) 

Prošnja rudarskega nadsvetnika inž. Vinka Stergarja za pomaknitev v 5. či- 
novni razred se odkloni, ker je bil šele 20. decembra 1918 pomaknen v VI. či- 
novni razred, (glej zapisnik 37. seje). (Izp. pov. za j. d.) 

Stavbnemu mojstru Mihaelu Werndlu v Celju se dovoli na račun stavbnih 
del, ki jih je izvršil v ondotni cinkarni izplačilo zneska 50.000 K iz blagajne po- 
verjeništva za javna dela. (Izp. pov. za j. d.) 

Poverjeništvo za javna dela predlaga, da se dovoli lastnici rudnika za svinče- 
no rudo v Mežici, Bleiberger Bergwerk Union s sedežem v Celovcu izvoz svin- 
ca in oddaja svinčene rude v Celje ter da se omogoči vodstvu rudnika stik z 
osrednjo družbino upravo v CeloVcu. Družba se povabi, da pošlje pooblaščene 
zastopnike v Ljubljano k deželni vladi na posvetovanje o teh predlogih in zlasti 
o povrnitvi dosedanjega dolga v znesku 1,280.000 K z obrestmi ter o preneha- 
nju nadaljnega zalaganja rudnika v Mežici z denarjem. (Izp. pov. za j. d.) 

Inž. Mateju Kosmaču se podeli avtorizacija za civilnega inženirja za kultur- 
no tehniko s sedežem v Ljubljani. (Izp. pov. za j. d.) 

Uradnikom deželnega knjigovodstva se dovoli za izvanredna dela remunera- 
cija, in sicer računskima svetnikoma Ivanu Frelihu in Antonu Berniku po 700 K 
in nadoficijalu Andreju Golobu 350 K iz blagajne poverjeništva za javna dela. 
(Izp. pov. za j. d.) 
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Tajniku pri osrednjem uradu montanističnih obratov dr. Albinu Kandare se 
kot pogodbenemu uradniku določi mesečna plača s 1. majem na 900 K. (Izp. 
pov. za j. d.) 

Dovoli se, da se izplača Fran Robleku v Žalcu znesek 35.000 K iz blagajne 
poverjeništva za javna dela za svet, mitnico in mitniške pravice, ki so se razla- 
stile za železniško zvezo iz premogovnika v Zabukovci na postajo Žalec. (Izp. 
pov. za j. d.) 

V 85. seji je deželna vlada sklenila, da poverjeništvo za javna dela povabi 
veleposestnika Mazelleja ¡z Gradaca, da stavi ponudbo v svrho nakupa gozdne 
železnice v katastralni občini Adlešiči. Mazele je na ponovno povabilo poobla- 
stil svojega zastopnika dr. Trillerja, da stavi pogoje. Poverjenik za javna dela 
predlaga, da se gozdna železnica Črnomelj - Veliko Bukovje z vsem pripadajo- 
čim inventarjem vštevši les in drva proda delniški družbi za lesno industrijo S. 
Benedik za znesek 950.000 K pod sledečimi pogoji: 
1.) Kupec preskrbi na svoje stroške čim preje, najpozneje pa v 1 do 1 •• mesecu 

po sklenjeni pogodbi strokovnjaško izvršene načrte v 3 izvodih, v kolikor so 
le-ti potrebni, da se izvrši odkup za železnico okupiranega sveta. 

2.) Prodajalec omogoči tvrdki odkup sveta bodisi na podlagi še veljavnega za- 
kona o vojnih dajatvah, aH na podlagi oblastvenega priznanja, daje zadevna 
železnica obče koristna naprava ter glede sveta razlastitev dopustna. 

3.) Odškodnine za svet in vse stroške, ki bodo z odkupom sveta združeni, plača 
kupec iz svojega. 

4.) Po preteku 12 let pričenši z dnevom sklenjene pogodbe izroči tvrdka temelj- 
no zgradbo železnice (Unterbau) s svetom vred, toda brez tračnic, strojev in 
drugega inventarja državi brezplačno v last, ter dovoli že po izvršenem od- 
kupu sveta, da se le-ta prepiše kot javno imetje v zemljiško knjigo s servituto 
12 letne vporabe v železniške namene po tvrdki. 

5.) Tvrdka dovoli privatnim strankam, ki imajo v bližini železnice svoje gozdo- 
ve, da na lastno odgovornost izvažajo v sporazumno določenem času vsako 
leto brez strojev po železnici svoja drva in les. 

6.) Tvrdka se zaveže prodati državi 1. 1919 in 1920 na zahtevo skupaj do 10.000 
m drv po 25 K za m , naložen na vagone na postaji Črnomelj. 

7.) Terjatve, ki jih ima tvrdka Benedik do prejšnjega vojnega erarja, se ne prev- 
zamejo ter naj jih tvrdka, če to že ni storila, priglasi pri komisiji za ugotovi- 
tev terjatev proti bivšemu erarju. 

8.) Akt se odstopi finančni prokuraturi, da sklene pogodbo v gorenjem smislu. 
9.) O prodaji je obvestiti gosp. komisarja za stvarno demobilizacijo. 

Predlogi se v principu sprejmejo s pristavkom, da kupec pred potekom 12 
letne služnostne dobe železnice brez dovoljenja države ne sme razdreti in da jo 
mora ves ta čas vzdrževati v porabnem stanju. Predno se kupec o tem obvesti, 
naj stopi poverjeništvo za javna dela v stik z dr. Trillerjem in skuša doseči na 
podlagi ugodnejše ponudbe Mazelleja s tvrdko Benedik za 250.000 K višjo kup- 
nino. (Izp. pov. za j. d.) 
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Za dva avtomobila poverjeništva za javna dela in gradbenega ravnateljstva 
se dovoli najeti garažo trgovca A. Zeschko v Nunski ulici za letno najemnino 
160 K. (Izp. pov. za javna dela) 

V 79. seji seje odreklo poverilo notarju Antonu Galle-tu v Ljubljani. Ponov- 
na prošnja za poverilo se odkloni, ker se prejšnji odklonilni sklep ne more rea- 
sumirati glede na okolnost, da proti reasumiranju ugovarjata podpredsednik in 
poverjenik za pravosodje. Po izjavi podpredsednika se smejo namreč sklepi po 
starem parlamentarnem običaju reasumirati le, če je sklep za reasumiranje so- 
glasen. Podpredsednik izreče tudi željo, da bi se razven notarjev nemške narod- 
nosti odpravili iz Ljubljane tudi vsi nemški odvetniki glede na to, da bo likvida- 
cija Nemcev v Ljubljani trajala še nedogledno vrsto let. (Izp. pov. za pravosod.) 

Dovoli se zvišanje oskrbovalnih taks pričenši s 1. majem 1919 za osebo in 
dan: 

1.) v deželni bolnici   za III. razred od 6 K na 9 K 
za II. razred od 15 K na 22 K 
za I. razred od 20 K na 40 K 

2.) v deželni blaznici za III. razred od 5 K na 8 K 
za II. razred od 10 K na 15 K 
zal. razred od 15 K na 30 K, 

3.) v deželni blaznici 
- hiralnici za III. razred od 4 K na 6 K. 

Zvišanje oskrbovalnih taks razglasi komisija za začasno vodstvo in likvidaci- 
jo deželne uprave v Uradnem listu. (Izp. odd. za zdravstvo in komis. za zač. 
vodstvo in likvid. dež. uprave) 

Za kurirsko službo do konca junija t. 1. se dovoli predsedstvu kredit 25.000 
K. (Izp. predsedstv. pis.) 

Bivši pomožni uradnik deželnih dobrodelnih zavodov v Gradcu Josip Lovec 
se imenuje za kanclista s prejemki 1. stopnje XI. činovnega razreda. (Izp. odd. 
za zdr.) 

Dne 7. januarja t. 1. je padel pri Borovljah poročnik Pavel Sirnik. Njegov 
oče, nižji železniniški uradnik z 10. otroci, prosi za povračilo škode nastale 
vsled tega, da so nemški vojaki oropali njegovo osebno imovino, dalje troškov 
prevoza sina v Ljubljano in za gmotno pomoč, ker mu je sin nakazoval mesečno 
200 K. Prošnja se odstopi vojnemu ministrstvu v Belgrad s toplim priporočilom. 
(Izp. odd. za nar. brambo) 

27 akademikov - beguncev v Zagrebu prosi za obleko, perilo in čevlje. Po- 
verjeniku za socijalno skrb se dovoli kredit 25.000 K. Za odobritev kredita je 
zaprositi ministrstvo. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Poverjeništvo financ se naprosi, da nakaže deželnemu knjigovodstvu v Ljub- 
ljani za tekoče enomesečne izdatke za zdravstvo na Štajerskem zalogo v znesku 
350.000 K. (Izp. pov. za zdr.) 
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Sprejme se načrt naredbe o ustanovitvi začasnega tehniško - visokošolskega 
tečaja v Ljubljani, (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Na prošnjo odseka bivšega državnega in Ciril-Metodovega učiteljstva v Tr- 
stu se sklene: 1.) učiteljem se nakažejo od 1. maja naprej izredne doklade k si- 
stemizirani plači v smislu naredbe ministrskega sveta z dne 25. marca t. I.; 2.) 
izplačajo se nabavni prispevki za mesec februar 1919, kakor so jih prejeli držav- 
ni uslužbenci v Sloveniji; 3.) prošnji, naj se urede pravne razmere učiteljstva in 
naj se mu zlasti izdado dekreti vadniških učiteljev, se ne ugodi. To vprašanje se 
bo rešilo po določitvi mej in nastavitvi učiteljev v Sloveniji; 4.) prošnja, da bi se 
jim izplačevali službeni prejemki tako, da bi dobili toliko lir, kolikor jim gre v 
kronah, se odkloni; 5.) prošnji Čok - Seme, Dimnik - Hočevar in Plaper se 
obravnavajo posebej. Učitelju Mahkoti4 se naroči, da izplača vsem onim učite- 
ljem, ki so nastavljeni za meščanske šole, od stare avstrijske vlade dovoljene 
doklade letnih 400 K in da izplačuje sližbene prejemke tudi katehetu Henriku 
Soncu. (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Sklepanje o prošnji za podržavljenje trgovske šole v Trstu se odloži, ker se 
šola nahaja v zasedenem ozemlju, (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Za izplačevanje službenih prejemkov srednješolskih profesorjev v Gorici se 
dovoli znesek 20.000 K, katerega nakaže kreditna banka v Ljubljani po podruž- 
nici v Gorici ravnatelju Viktorju Bežku5. (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Vlogi vodstva slovenske realne gimnazije in učiteljišča v Trstu z dne 11. 
aprila 1.1. se ugodi takole: 
L) izprašani suplenti se bodo imenovali za provizorične učitelje kakor njih to- 
variši v Sloveniji, ko predloži začasno ravnateljstvo zavodov pregled o suplen- 
tih. Neizprašanim suplentom se brez ozira na število ur dovoli enotna nagrada 
2.100 K. Obojim se urede tudi draginjske doklade z ozirom na višje prejemke; 
2.) vsem učiteljem se dovolijo izredne doklade k sistemizirani plači v smislu 
naredbe ministrskega sveta z dne 25. marca 1.1. 

Jadranski banki se naroči, da izplačuje od 1. maja naprej profesorju dr. Karlu 
Pirjevcu6, ki je zaupnik deželne vlade in profesorjev, primerni višji znesek, na- 
mreče mesečnih 3.000 K. 

Prošnji, da bi se izplačevale višje doklade za čas od 1. decembra 1918 pa do 
30. aprila 1919 se ne ugodi, 
3.) vsem učiteljem $e dovolijo nabavni prispevki, kakor so jih prejeli v februar- 
ji državni uslužbenci v Sloveniji. Potrebščina: enkratni znesek 5.530 K. (¡zp. 
pov. zaukin bog.) 

Nastopni predlogi poverjenika za socijalno skrb so se že potom okrožnice z 
dne 21. aprila 1.1. sprejeli: 
L) Ravnateljstvo državnih železnic in obratno vodstvo južnih železnic naj takoj 
vplačajo predujem na zavarovalno premijo za Strokovno zadružno nezgodno za- 
varovalnico avstrijskih železnic na Dunaju za leto 1919, pri začasni delavski za- 
varovalnici zoper nezgode v Ljubljani proti svoječasnemu obračunu in sicer v 
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znesku polletne zadnje premije. Ako južna železnica ne more takoj nakazati, naj 
vplača v kolikor in kakor hitro ima razpoložljiva sredstva. 
2.) Začasni delavski zavarovalnici zoper nezgode naj se dovoli v svrho izplače- 
vanja nezgodnih rent do dovolitve večjega predujma v to svrho iz Belgrada bre- 
zobrestno posojilo 50.000 K, ki naj se takoj izplača. (Izp. pov. soc. skrb) 

Sklepa se naknadno v seji potrdita. 
Pogorelki Jožefi Volavšek v Sv. Florijanu občina Bočna, se dovoli podpora 

500 K, katero izplača poverjeništvo za socijalno skrb iz ubožnega naslova tedaj, 
ko bo razpolagalo s tozadevnimi sredstvi. (Izp. pov. soc. skrb) 

Poverjenik za notranje stvari poroča, daje dobil ravnokar vlogo jugoslovan- 
ske strokovne zveze v Ljubljani glasom katere žugajo socijalni demokratje v Tr- 
bovljah, da bodo s 1. majem vsakega, ki ne bo do takrat organiziran pri socijalni 
demokraciji iztirali iz službe. Skupina JSZ v Trbovljah prosi, da se jej da uradno 
jamstvo, da se varuje svoboda organiziranja in prepričanja in da se da varstvo, 
da se bo svoboda tudi respektirala. Končno naproša poverjeništvo za notranje 
stvari, da se jej dostavi do torka, to je do 29. aprila pismeno uradno jamstvo, da 
more svoje somišljenike temu primerno informirati in utrditi. Po daljši debati se 
končno sklene, da izda poverjeništvo za notranje stvari na delavce oklic, v kate- 
rem se jim pokličejo v spomin zakonite določbe, ki jamčijo vsakomur svobodo 
organiziranja in svobodo prepričanja, s pristavkom da se bo sicer proti vsakemu 
nasilju najstrožje postopalo. Predsednik konstatira, da sklep odgovarja soglasne- 
mu mnenju članov deželne vlade. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Podpredsednik poroča, da se nahajajo goriški javni nastavljenci železničarji 
in tudi drugi, katere so Italijani odslovili iz javnih služb v skrajni bedi. Za pod- 
pore v nadomestilo plač javnih nastavljencev vseh vrst in za podpore v nujnih 
izrednih slučajih, se dovoli mesečni kredit 20.000 K, ki se jim nakaže preko 
okrajnega glavarja dr. Vodopivca. Sklep se predloži osrednji vladi v naknadno 
odobritev. (Izvrši predsedstvo.)(lzp. preds. pis.) 

Na predlog podpredsednika se dovoli predsedniku mesečno znesek 5.000 K 
za ureditev vseh prezidijalnih doklad, katerih potreba je v prvi vrsti nastala 
vsled nadurnega dela. Poverjenik za finance se naprosi, da to svoto nakazuje po- 
verjeništvu za notranje zadeve. (Izp. predsed. pis. in pov. za finance)(Nadsv. 
Spindlerja pri pov. za fin. 28. 4. dop. telef. obvestil) 

Podpredsednik izrazi željo, danaj bi poverjeništvo za socijalno skrb čim pre- 
je ustanovilo begunski sosvet, ker so od strani beguncev došle razne pritožbe 
glede poslovanja Škapina. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Komanda dravske divizijske oblasti je sporočila policijskemu ravnateljstvu v 
Ljubljani, da nekaj Časa ne bo mogoče odpošiljati Rusov v domovino in da seje 
pošiljanje Rusov v Temešvar začasno ustavilo; Ruse, ki so begunci ali pa brez- 
poselni, naj se izroči najbližji policijski oblasti, da jih zaposli in obdrži v evi- 
denci. Policijsko ravnateljstvo je poročalo poverjeništvu za notranje zadeve, da 
za ruske ujetnike nima niti hrane, niti stanovanja in tudi ne posla in da se je bati, 
da bi se ne organizirali v tatinske tolpe. Iz Ljutomera je bilo že oddanih 5 takih 
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ruskih ujetnikov. Po mnenju poverjenika za notranje zadeve stvar ne spada v de- 
lokrog policijskega ravnateljstva, marveč je strogo vojaškega značaja. Z ozirom 
na najnovejšo vojaško odredbo strogo zaupnega značaja, po kateri se imajo ci- 
vilne oblasti pokoravati ukazom vojaške oblasti, se sklene, da obvesti policijsko 
ravnateljstvo Komando Dravske divizijske oblasti, da je oddalo Izročene ruske 
vojne ujetniki posredovalnici za delo, kar bi jih pa še došlo naj jih neposredno 
tja pošlje vojaška oblast. (Izp. pov. za not. zad.) 

Poverjenik za notranje zadeve predlaga, da se reasumirá sklep 90. seje glede 
policijske ure za gostilne dne 30. aprila in prepovedi točenja alkoholnih pijač 
dne 1. maja. Podpredsednik ne ugovarja reasumiranju sklepa, ako prevzameta 
zastopnika socijalno demokratične stranke v vladi odgovornost, da se dne 30. 
aprila in 1. maja ne bo kalil javni mir in red in da v tem smislu vplivata na de- 
lavstvo. Ker se poverjenika Kristan in Prepeluh temu pozivu odzoveta, se pre- 
klicujejo vse tozadevne izjemne odredbe. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja v ponjedeljek dne 28. aprila 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri 36 minut zvečer. 

Žužek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 11 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Kirchschläger Morie ing., višji stavbni svetnik. Rojen 1847 v Gradcu, umrl 1937 v 

Ljubljani. Služboval je od 1882 dalje pri Deželni vladi v Ljubljani, sprva kot stavbni 
praktikant, nazadnje je bil višji stavbni svetnik, upokojenje bil 1912. Bilje po rodu Ne- 
mec inje živel v Ljubljani. 

Šuklje Milan, ing. strojništva in elektrotehnike. Rojen 1881 v Dunajskem Novem 
mestu, umrl 1937 na Golniku. Gimnazijo na Dunaju, tehniko na Dunaju, v Pragi in 
Gradcu, kjer je diplomiral 1906. Služboval je pri zasebnih podjetjih in pri državni želez- 
nici, v letih 1911-1919 je bil profesor za tehnično in projekcijsko risanje in tehnologijo 
na državni obrtni šoli v Ljubljani, 1913-1914 je bil tudi deželni poslanec, 1919 je prido- 
bil avtorizacijo za civilnega inženirja strojništva in elektrotehnike v Ljubljani, 1919 je 
postal glavni tajnik Zveze industrijcev v Ljubljani, 1919 je bil tudi član vseučiliške ko- 
misije inje organiziral tehnične visokošolske tečaje, od 1919 dalje je bil več let pred- 
sednik inženirske zbornice, od 1922 predsednik sekcije Udruženja jugoslovanskih inže- 
nirjev in arhitektov v Ljubljani. Bil je član upravnega sveta raznih gospodarskih 
podjetij, član banskega sveta. Zaslužen je tudi za železnico Št. Janž-Sevnica. 

4 Mahkota Karel, učitelj. Rojen 1883 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1903, stro- 
kovni izpit za učitelja 1905. Služboval je v Ljubljani 1903, v Velesovem 1904, Tržiču 
1906, Trstu 1908, nato na državni obrtni šoli v Ljubljani, v Borovljah 1919 - 1920, 1923 
je bil dodeljen Narodnemu gledališču v Ljubljani, kjer je bil administrator, 1940 paje 
postal administrativni direktor glasbene akademije v Ljubljani. V Borovljah je bil pred- 
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sednik propagandnega odseka Narodnega sveta za Rož, v letih 1921-1928 je bil glavni 
tajnik Jugoslovanske Matice v Ljubljani. Vodilje različne pevske zbore. 

5 Bežek Viktor, profesor. Rojen 1860 v Postojni, umrl 1919 v Ljubljani. Klasično fi- 
lologijo in slavistiko na Dunaju in v Gradcu. Služboval je kot suplent v Gorici in No- 
vem mestu, kot glavni učitelj na učiteljišču v Gorici 1895, kot ravnatelj učiteljišča v Ko- 
pru, ki seje po njegovi zaslugi preselilo v Gorico leta 1909, v času 1. svetovne vojne pa 
v Ljubljano. V letih 1895 - 1899 je bil urednik Ljubljanskega zvona. Svoje članke je 
objavljal v Ljubljanskem zvonu ter Domu in svetu, prispevke v zvezi s poukom na šolah 
pa v Popotniku. 

6 Pirjevec Karel dr., profesor. Rojen 1883 v Gorici, umrl 1961 v Ljubljani. Gimnazi- 
jo v Gorici, matematiko in fiziko na Dunaju, promoviral 1907. Od leta 1907 dalje je 
služboval kot suplent na realki v Trstu, 1912 - 1914 v Gorici, nato ponovno v Trstu in v 
Idriji, 1923 je bil odpuščen iz službe inje prišel v Jugoslavijo ter se zaposlil na trgovski 
akademiji v Ljubljani, 1924 je postal njen direktor. 

92' 
ZAPISNIK 
92. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 28. APRILA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenika dr. Verstovška. 
Začetek seje ob 4. uri 5 minut popoldne. 

Na predlog oddelka za zdravstvo se izplačajo aktivnim deželnim uslužben- 
cem na Slov. Štajerskem izredne doklade v smislu odloka ministrstva financ z 
dne 4. aprila 1919, štev. D R N 20728, za čas od 1. maja do vštetega 1. oktobra 
1.1. (Izp. odd. za zdr.) 

Deželnemu svetu štajerskemu se dovoli za blaznico v Feldhofu 10 vagonov 
trboveljskega premoga s pristavkom, da ne stavi daljnih kompenzacijskih pogo- 
jev in se z odkazano količino enkrat za vselej zadovolji. (Izp. odd. za zdr.) 

Upraviteljstvu občne javne bojnice v Slov. Gradcu se dovoli v pokritje teko- 
čih izdatkov zaloga 35.000 K. (Izp. odd. za zdr.) 

Upraviteljstvu hiralnice v Vojniku se dovoli v pokritje tekočih izdatkov zalo- 
ga 17.000 K. (Izp. odd. za zdr.) 

Sprejme se načrt naredbe o začasnem povišanju službenih prejemkov okrož- 
nih zdravnikov na Slov. Štajerskem. Po zatrdilu poverjenika financ se povišanje 
lahko dovoli, ker je pokritje dano v zvišanih dokladah. Naredbo se naknadno 
naznani ministrstvu. (Izp. odd. za zdr.) 

Mariji Pšunder v Lembahu se dovoli odpis oskrbnih stroškov za njenega sina 
Alojzija Pšundra za čas od 26. novembra do 19. decembra 1918 v znesku 108 K 
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pod pogojem, da prosilka takoj ali pa v 4 mesečnih obrokih poravna ostale os- 
krbne stroške v znesku 192 K. (Izp. odd. za zär.) 

Ivan Sajowitz, odslovljeni ogibalni čuvaj državne železnice v Ljubljani, se 
sprejme zopet v službo. Poverjeništvu za železnice se predlaga, da primerno 
ukrene, da se prestavi na kako progo na Hrvaškem ali pa v Bosni. 

Josip Suhi, pogodbeni uradnik pri ljubljanskem dopisnem uradu, je leta 1915 
ovadil Ivana Exlerja iz Kamnika divizijskemu sodišču v Ljubljani radi hudo- 
delstva po §§ 63 in 65 a kaz. zak. in to ovadbo po treh tednih preklical. Suhemu 
seje služba pri dopisnem uradu radi tega s 1. majem odpovedala. Odpoved se 
potrdi. 

Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo je prejela od direkcije plena 
v Belgradu brzojavni ukaz, da naj stavi od deponiranih 3,000.000 K prodanega 
plena za sedaj 100.000 K deželni vladi za Slovenijo na razpolago radi preuredi- 
tve smodišnice v Kamniku, ostanek naj pa čim preje pošlje direkciji. Gospodar- 
ski komisiji se odgovori, da se deželna vlada drži navodila, katero je dal mini- 
strski svet dne 31. januarja 1919 in glasom kojega se ima izkupiček za zaplenje- 
ni material vložiti v državno blagajno kot izredni dohodek. 

Poverjenik za javna dela omeni, da se mu je v Belgradu ponudilo 1000 bol- 
garskih vojnih ujetnikov za premogovnik v Zabukovci, katere je pa odklonil. 
Podpredsednik opomni, da bi bilo dobro dobiti te delavce za dela zadnje vrste v 
premogovniku pri Rajhenbergu. (Izp. pov. za javna dela) 

Na predlog poverjenika ministrstva za finance se dovoli uradniški menzi v 
Ljubljani: 1.) enkratna subvencija za nabavo inventarja in adaptacije 15.000 K; 
2.) subvencija za mezde služinčadi zaenkrat do konca septembra 1919 mesečno 
400 K; 3.) brezobrestno posojilo 20.000 K, se ima pri likvidaciji menze vrniti. 

Nabavljeni inventar ostane last države. Državna podpora se da le pod pogo- 
jem, da se uradniška menza podvrže državnemu nadzorstvu po pravilniku, ki ga 
izda predsedstvo deželne vlade v sporazumu s poverjeništvom ministrstva za fi- 
nance v Ljubljani. 

Glede oddaje tobačnih trafik in zalog se sklene predlagati poverjeništvu za 
finance, da se v to svrho ustanovi posebna komisija obstoječa iz treh članov, in 
sicer iz zastopnikov predsedstva, poverjeništva za socijalno skrb in za finance. 
Glavna tobačna zaloga na Mestnem trgu naj bi se prevzela v lastno režijo. Izvrši 
predsedstvo. (Izp. preds. pisarni) 

Med sejo dospelo brzojavko glede dovolitve uvoza avtomobilov v Slovenijo 
se odstopi kratkim potom prehodno-gospodarskemu uradu. 

Kot tujerodec iz službe odslovljeni poštni asistent Franc Rechberger v Mari- 
boru se sprejme zopet v državno službo. (Glej zapisnik 72. seje). 

Na predlog vojaške intendance za Slovenijo se dovolijo za cenzuriranje za 
čas od 18. januarja 1919 dalje na račun vojaške intendance: policijskima svetni- 
koma Mihaelu Pertotu2 in dr. Josipu Mlekušu3 po 190 K, policijskemu agentu I. 
razreda Josipu Benčurju pa 60 K mesečno. 
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§ 3 sklepa deželnega zbora kranjskega z dne 16. januarja 1909 o reorganiza- 
ciji deželnih uradov določa, da se noben služabnik (paznik) ne sme definitivno 
namestiti, dokler ni izpolnil 25. leta svoje starosti. Na prošnjo deželnih usluž- 
bencev se ta paragraf črta in istotako besede "toda brezkvarno določbi § 3" v 
drugem odstavku § 10, tako da jim štejejo leta, katera so doslužili pred izpolnje- 
nim 25. letom starosti. 

Zahteva Josipa Kostevec, da se mu izplača za intervencijo ob priliki rekviri- 
ranja platna za vojaščino dnevnina po 40 K se začasno odloži. 

Predsednik je prejel od VLS dopis z dne 25. aprila 1919, ki stavi nanj kot 
mandatarja VLS sledeča vprašanja: 
l.)Ker nam prihajajo nepretrgoma pritožbe o poslovanju dr. Žerjava, prosimo 
vljudno pojasnila ali se je zadeva nastavljanja gozdnih oskrbnikov obravnavala 
pri vladni seji in ali se je vpošteval sklep izvršilnega odbora VLS, ki Vam je 
znan, da naj bodo ti oskrbniki oziroma nadzorniki strokovnjaki, imenovani gre- 
mijalno, nikakor pa ne strankarski eksponentje. 
2.) Ali je Vašemu preblagorodju znano, da so organi dr. Žerjava sklenili kupčijo 
s kapitalistično družbo "Velika gora" za oddajo 20.000 m lesa po nizki ceni 
brez primernega obveščanja javnosti in kar pod roko. Pogodba do 23. t.m. še ni 
bila od strani dr. Žerjava podpisana. Stvar diši po korupciji. VLS zahteva, da se 
erarični oz. razlaščeni les oddaja le potom javne dražbe, ki naj se primerno v li- 
stih razglasi; zahteva dalje, da se ta les oddaja na dražbi v manjših partijah tako, 
da se morejo tudi manjši podjetniki in zadruge udeležiti dražbe, pri čemer naj 
ceteris paribus vživajo zadruge prednost. 
3.)Ali seje že kaj storilo od strani slovenske vlade, da se nepravilno pod roko 
sklenjene pogodbe v tem oziru revidirajo in razveljavijo. 
4.) Ali je Vaše preblagorodje posredovalo pri ministru Poljaku v zadevi imeno- 
vanja poverjenika za agrarno reformo, kakor je bilo to sklenjeno na pred- 
zadnjem razgovoru VLS." 

K točki 2.) pojasni podpredsednik obširno dejanski položaj in konstatira 
končno, da omenjena pogodba sploh še ni sklenjena, da tedaj o kaki korupciji ne 
more biti govora, da je marveč naročil ravnatelju Schadingerju v Kočevju, da 
predloži prejšnje pogodbe in pa besedilo pogodbe, katero bi bilo skleniti z za- 
drugo Velika gora. Predsednik omeni, da bi kazalo omogočiti širši javnosti kon- 
kurenco s tem, da se oddaje razpišejo. Podpredsednik opomni, da bi potem prišli 
samo kapitalisti v poštev, kar bi škodovalo celemu okraju. Sicer seje pa že do- 
menil z gozdarskim nadsvetnikom Rustió, da se ustanovi posebna komisija se- 
stavljena iz zastopnikov domenskega urada, agrarne reforme in strokovnjakov, 
ki naj bi v posameznih slučajih določili ceno. Prednost bi imeli vedno domači 
ljudje. Predsednik vpraša, ali obstoji kak pravilnik za postopanje nadzornikov, 
med katerimi so ljudje, ki nimajo pojma o gospodarstvu. Podpredsednik izjavi, 
da pravilnika ni in da je tudi nepotreben, ker so razmere na vsakem veleposes- 
tvu drugačne. Dalje opozarja na razliko med nadzorniki, katerim ni treba narod- 
no - gospodarske izobrazbe in pa med upravitelji. Pojasnjuje slučaj Šemrov- 
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Zois. Kar se tiče imenovanja okrajnega glavarja dr. Lukana za glavnega pover- 
jenika za agrarno reformo, prosi podpredsednik, da predsednik ne protestira v 
imenu vlade, ker bi sicer moral on ugovarjati protestu. Predsednik omeni, da je 
slučajno izvedel za to, da sta podpredsednik in dr. Lukan klicana v Zagreb, na 
kar podpredsednik odgovori, da je prišel tozadevni odlok na predsedstvo, kate- 
rega je našel na svoji pisalni mizi. Ker predsedniku o tem ni ničesar znano, ugo- 
tovi enkrat za vselej, da mora vsaka na predsedstvo naslovljena vloga, ako se 
tudi tiče kakega drugega poverjeništva ali oddelka, iti skozi njegove roke. 

Podpredsednik konstatira, da je deželna vlada sama sklenila, da bo vodil dr. 
Lukan urad za priprave agrarne reforme. Šlo se ni za urad za agrarno reformo, 
ampak za urad za pripravo agrarne reforme, ki naj bi imel prevzeti nadzorstvo, 
pripravljati in zbirati gradivo in sklicati anketo. Proti nominiranju dr. Lukana ni 
bilo nobenega ugovora (glej zapisnik 83. seje). Koje podpredsednik izvedel, da 
pride minister Poljak za Veliko noč v Zagreb, je hotel stopiti ž njim v stik, even- 
tualno v spremstvu dr. Lukana, ker nihče ni vedel, kako interpretirati zamotano 
naredbo osrednje vlade z dne 25. svečana o predhodnih odredbah za pripravo 
agrarne reforme. Nekega dne se mu je naznanilo, daje minister v Zagrebu. Ker 
sam ni imel časa, je to sporočil Lukanu. To je vse, kar je njemu o stvari znano. 
Koje Lukan že odšel, mu je predsednik povedal, daje njegova stranka - ne reče 
ponudila, ampak vprašala generalnega ravnatelja Pirea, ali bi on prevzel posel 
poverjenika za agrarno reformo. To je podpredsednik tudi že z druge strani sli- 
šal, da seje s Pircem pogajalo in daje rekel, da službo sprejme. Seveda mu ni 
bilo prijetno slišati, da se za njegovim hrbtom vrše razgovori, koga bi se imeno- 
valo, potem koje deželna vlada že imenovala Lukana in mu je Pire sam predla- 
gal Lukana kot edino zmožno osebo na Slovenskem za ta urad. Vedel je pa vsak 
član vlade, da se iz tega urada izcimi poverjeništvo. To je vse, kar ve podpred- 
sednik. Dalje ve tudi, da je potem izšla notica v Slov. Narodu, da je Lukan ime- 
novan za glavnega poverjenika za agrarno reformo. Občutek ima, da ni napravil 
nobene inkorektnosti, vsled česar se rad podvrže vsakemu častnemu sodu. Zlasti 
ni nikomur rekel, daje Lukan vladni kandidat za tako poverjeništvo, kakor seje 
baje sedaj ustanovilo, kajti takega poverjeništva on vladi tudi ni predlagal. Tudi 
ni pisal v tej zadevi ministru, temveč samo zanj vprašal, kedaj bo v Zagrebu. 
Eventuelnemu protestu se sedaj nikakor ne bi mogel pridružiti, kajti če je Lukan 
sposoben voditi urad za pripravo agrarne reforme, je gotovo tudi sposoben vodi- 
ti poverjeništvo. Ugovarja odločno, da bi se ministru zoper to imenovanje, če je 
sploh izvršeno, podal ugovor. 

Predsednik ugotovi, da je njegova stranka o tem vprašanju razpravljala, ker 
je minister Poljak v pogovoru s poslanci izjavil, da nastavi za Slovenijo poverje- 
nika za agrarno reformo in sicer tistega, katerega mu bo vlada predlagala. Stran- 
ka je pro foro interno postavila načelo, da mora biti poverjenik strokovnjak. Ko 
seje sprožilo ime Pire, seje reklo, da je jako sposoben, daje pa vprašanje, ali bi 
ta posel sprejel. Stranka kot taka je zahtevala, da predsednik, ko pride v vladi 
oseba poverjenika v razgovor, predlaga Pirca. Najbrž gaje stranka poprej vpra- 
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šala, če posel sprejme. To pravico ima vsaka stranka in to pravico mora pred- 
sednik tudi svoji stranki varovati. Predsednik je takoj tisti ali drugi dan podpred- 
sedniku o tem pripovedoval in opazil, da podpredsednik ni zavzamal popolno- 
ma odklonilnega stališča proti Pircu. V tem smislu je predsednik tudi svoji 
stranki v prihodnji seji poročal. Slučaj, kako je pa potem prišlo do imenovanja 
dr. Lukana, označuje predsednik za tipičen za postopanje pri nas in v Belgradu. 
Pričakoval bi bil, da bo podpredsednik dr. Lukanu naročil ministru povedati, da 
se bo vlada šele posvetovala, česar pa podpredsednik ni storil, ampak vlado po- 
stavil pred fait accomplie, za katerega je na vsak način odgovoren. 

Podpredsednik ugovarja in izjavlja, da se tudi ne more postaviti na stališče, 
kakor da bi minister ne smel vršiti imenovanj tudi brez predlogov vlade. On ga 
ni predlagal, sicer pa minister dosedaj še nobenega poverjenika ni imenoval na 
predlog vlade. 

Poverjenik za socijalno skrb opozarja, da je deželna vlada molčala pri ime- 
novanju poverjenika za železnice in da je bil že takrat čas, da bi bila zavzela 
svoje stališče. Poverjenik za javna dela priporoča sporazum v tem smislu, da se 
napravi nekak gremij ali odbor, ki bi končno odločal o vprašanjih agrarne refor- 
me. Poverjenik za pravosodje ne vidi v ravnanju podpredsednika nikake inko- 
rektnosti. Zdi se mu po vsem umevno, da dr. Lukan ponudbe ministrove ni mo- 
gel odkloniti. 

Da bo vedel stranki poročati, povabi predsednik podpredsednika, da da na- 
praviti in mu izroči seznam vseh pod nadzorstvo postavljenih posestev in dotič- 
nih nadzornikov oziroma poslovodij. Podpredsednik izjavi, da bo želji ustregel. 

Predsednik prebere na to nastopni dopis oddelka za kmetijstvo z dne 23. 
aprila 1919 štev. 1644, ki se glasi: 

"Neobhodno potrebno in nujno je, da se ustanovi organ, ki se mu naj poveri 
pred vsem: a/ nadzorstvo in prehodna uprava veleposestev. Dalje naj se temu 
organu izroče: b/ pripravljalna dela za izvedbo agrarne reforme. Iz točke a/ sledi 
zahteva, da za vodstvo oddelka za agrarno reformo treba v prvi vrsti gospodar- 
ski praktično in strokovno izobraženih agronomov in gozdarjev; iz točke b/ iz- 
haja zahteva, da so pri tem oddelku juristi, ker bo treba saj pozneje rešiti mnogo 
pravnih vprašanj. Zato je utemeljeno mnenje oddelka za kmetijstvo, da naj bo 
na čelu nameravanega oddelka strokovno in praktično izobražen agronom, ki 
naj mu bodo ob strani v uradu gozdni tehniki in juristi. Poleg te naj bi bili za po- 
samezna posestva še zastopniki iz dotičnega okraja, ki poznajo vse lokalne raz- 
mere. Iz Beograda je prinesel poslanec Sušnik po razgovoru z ministrom za 
agrarno reformo sporočilo, da namerava v Beogradu osnovati za Slovenijo po- 
sebno poverjeništvo za izvedbo agrarne reforme, kakor že obstaja poverjeništvo 
za finance. To bi bilo velikega pomena, ker so v Sloveniji za izvedbo agrarne 
reforme bistveno druge razmere, kakor v ostalih delih kraljestva Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Morda bi bilo zato prav, da člani deželne vlade za Slovenijo sto- 
pijo v stik z zaupniki strank ter se dogovore o predlogu, ki naj bi se stavil osred- 
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nji vladi v Beograd glede sestave event, poverjeništva za agrarno reformo v Slo- 
veniji." 

Predsednik je bil mnenja, da bo Lukan le podpredsedniku podrejen uradnik, 
ne pa samostojen poverjenik. 

Podpredsednik in poverjenik za javna dela sta mnenja, da naj se zadeva za 
nekaj časa odloži. Slednja upa, daje še najti kak izhod, morda z osebnim posre- 
dovanjem pri ministru, in sicer na ta način, da bi dr. Lukan z ozirom na važnost 
tega resorja moral o gotovih stvareh poročati podpredsedniku. 

Predsednik končno izjavi, da deželna vlada kot podrejena oblast ne more 
ugovarjati odločbam ministra, da marveč prepusti odločitev stranki. 

Predsednik prebere brzojavko ministra notranjih zadeve, po kateri je vsako 
manifestiranje dne 1. maja prepovedano. Da se prepovedi ne krši, naj stopi de- 
želna vlada v stik s komando dravske divizijske oblasti, da se odredi priprav- 
nost. Deželna vlada sklene brzojaviti osrednji vladi, da je dovolila delavstvu v 
Sloveniji praznovanje 1. maja že, predno je prejela brzojavko o prepovedi, ker 
sta socijalno - demokratična člana vlade prevzela odgovornost za mir in red. 
Ker so izgredi na ta dan izključeni, se osrednja vlada naproša, da ukine 
prepoved za Slovenijo. (Izvršeno.) 

Pogajanja z zastopnikom Mazelleja dr. Trillerjem glede nakupa gozdne že- 
leznice v Adlešičih, so ostala po poročilu poverjenika za javna dela brezuspe- 
šna. Poverjenik je nato sklenil kupno pogodbo za 1,500.000 K s tvrdko S. Bene- 
dik, o kateri se pa definitivno odloči tvrdka šele jutri dopoldne. Deželna vlada 
izjavi, da bo v slučaju pravomočnosti te kupne pogodbe uvaževala stroške in 
eventuelno škodo, ki bi nastali tvrdki vsled kupne pogodbe, če bi agrarna refor- 
ma posegla po tem zemljišču, (¡zp. pov. za j. dela.) 

Poverjenik za javna dela vpraša za pojasnilo, ako se nastavi v Dolenjskih To- 
plicah nadzornik, ali ako se prevzame kopališče v lastno režijo. Podpredsednik 
izjavi, da se kopališče izloči iz nadzorstva ostalega posestva kneza Auersperga 
in da bo imelo poverjeništvo za javna dela vse pravice nadzornika. (Izp. pov. za 
javna dela in g. podpreds.) 

Po vesteh iz Postojne so Italijani internirali lesnega trgovca Jurco. Njegov 
zastopnik dr. Triller prosi za potrdilo pogodbe, katero je sklenila deželna vlada ž 
njim glede eraričnega lesa v 36. seji. Deželna vlada stopi takoj v stik z dr. Tril- 
lerjem. 

Avskultant pri okrožni sodniji v Tuzli Rudolf Babic4 se imenuje za provizo- 
ričnega deželno - vladnega koncipista in dodeli okrajnemu glavarstvu v Ptuju. 
(Izp. pov. za notr. zad.) 

Pravni praktikant dr. Vladimir Fohn5 se imenuje za provizoričnega deželno- 
vladnega koncipista. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Avskultant Jože Pretnar6 v Ljubljani se sprejme v pripravljalno službo poli- 
tične uprave. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Za okrajna komisarja se imenujeta deželno-vladna koncipista dr. Ivan Perne7 

¡n dr. Lovro Bogataj8. (Izp. pov. za notr. zad.) 
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Osem definitivno nastavljenim slugam, dvem šoferjem in vratarju pri deželni 
vladi se dovolijo nabavni prispevki za obleko za dobo od 1. januarja do 31. de- 
cembra 1919 po 1.000 K. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Redarstveni nadsvetnik z naslovom in značajem dvornega svetnika dr. Anton 
Mahkovec9 iz Trsta prosi, da se mu nakaže službena plača počenši s 1. decem- 
brom 1918. Prošnja se odkloni in prosilec napoti, da priglasi svojo zahtevo radi 
plače pri likvidačni komisiji na Dunaju. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Na predlog poverjenika za javna dela, se sklene predlagati osrednji vladi, da 
se imenujejo likvidatorji Slovenije na Dunaju za državne uradnike. (Izvrši pred- 
sedstvo.) 

Prošnja ravnatelja pomožnih uradov pri bivšem •. kr. vrhovnem računskem 
dvoru na Dunaju Karla Dolenca za sprejem v državno službo v VIII. činovnem 
razredu se obdrži v evidenci. Za slučaj odslovitve iz sedanje službe, naj se zgla- 
si, na kar bo sprejet. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sklepanje o prošnji dalje služečih častnikov ljubljanske garnizije, ki so pri- 
puščeni k šestmesečni poskusni praksi pri državnih uradih, se zaenkrat odloži. 
(Izp. pov. za notr. zad.) 

Prošnja mestnega županstva v Kranju za podaljšanje vodovodne naklade za 
mesto Kranj do 31. decembra 1929 se odstopi komisiji za začasno vodstvo in 
likvidacijo deželne uprave v izjavo. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Deželno-vladni svetnik Viktor Parma10 je bil leta 1915 disciplinarnim potom 
vpokojen z odtegnitvijo 4 % službenih prejemkov. Odtegnitev se razveljavi od 
1. maja t.l. naprej; če pa osrednja vlada ne bi ugovarjala, se mu naknadno izpla- 
čajo odtegnjeni zneski od 1. novembra 1918 dalje. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sprejme se načrt naredbe glede pobiranja doklad za okrajne zastopnike v 
Brežicah, Gor. Gradu in Konjicah. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sprejme se načrt naredbe glede pobiranja občinskih doklad v 44 občinah 
nekdanje Štajerske (spis štev. 3165 ex 1919 pov. za notr. zad.) 

Predlog poverjenika za notranje zadeve glede zvišanja občinskih pristojbin 
za sprejem v domovinsko zvezo mest z lastnimi statuti se odloži, ker se ima prej 
rešiti vprašanje državljanstva. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Okrajno glavarstvo v Mariboru predlaga, da se da nujno državni policiji v 
Mariboru potrebno pooblastilo, da si kupi hišo v mestu Maribor, ker ni mogoče 
dobiti primernih prostorov za nastanitev. Okrajno glavarstvo v Mariboru se po- 
zove, da stavi konkreten predlog s proračunom, ki se ga predloži ministrstvu za 
notranje zadeve. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Mestni občini ljubljanski se dovoli, da sme z zakonom z dne 28. julija 1917, 
dež. zak. štev. 40 uvedene kanalske pristojbine pobirati do konca 1. 1921. (Izp. 
pov. za notr. zad.) 

Poverjenik za socijalno skrb je prejel naslednjo brzojavko: "Dortmund ohne 
•. 146/140 27/4 1./45. Gesamtkosten für Sonderzug betragen circa Mark 
fünfzehntausentsiebenhundert. Detailabrechnung folgt. Rest steht zur dortigen 
Verfügung.   Konsularoffizial  Lerch fuhr zugleich auf Urlaub daher  keine 
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Entschädigung. Notwendigkeit weiteren Transportes müsste durch Befragen 
noch gebliebener Familien festgestellt werden. Hier ab 1. Mai nur deutsch- 
österreichisches Konsulat, daher weitere Vertretung südslavischer Interessen 
unmöglich. Bisher hieramts verwendeter Ende April in disponibilität versetzter 
Konsularsckretär Stuparich welcher südslavische Agenden bearbeitete, wäre be- 
reit über dortseitigen Auftrag Vorarbeiten zu übernehmen und unter Vorausset- 
zung dass ihm und Familie Durchreise von Pragerhof nach Triest zugesichert 
wird, eventuellen Transport zu begleiten. Ersuche Drahtantwort ob auf Dienste 
Stuparich reflektirt wird, Bejahendenfalls auch um Mitteilung ob ausser Krie- 
gerfamilien auch andere Minderbemittelte südslavische Angehörige Sonderzug 
unentgeltlich benutzen könnten. In diesem Falle wäre weiterer Vorschuss von 
etwa fünftausent Mark erforderlich. Obiger Rest würde für Reise etwa hundert- 
sechzig Personen Konsulat Personen bis Passau ausreichen. Konsulat." Ponudba 
konzulata v Dortmunda se sprejme, poverjeništvu za socijalno skrb pa naroča, 
da naj prej še, eventualno brzojavno, dožene natančno število Slovencev, ki se 
imajo repatriirati. O zadevi seje obravnavalo zadnjič v 70. seji. 

V 91. seji se je dovolil poverjeništvu za socijalno skrb kredit 25.000 K za 
obleko, perilo in čevlje 27 akademikom, beguncem v Zagrebu. Ta sklep se v to- 
liko modificira, da se poverjeniku dovoli ta kredit na splošno za potrebne dijake, 
pri čemur naj se v prvi vrsti ozira na akademike - begunce v Zagrebu. (Izp. pov. 
za soc. skrb) 

Vloga komisije za mirovno konferenco v Ljubljani z dne 28. aprila, s katero 
se naproša poverjeništvo za socijalno skrb za gmotno podporo naših dijakov v 
Zagrebu, se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Prihodnja seja v petek dne 2. maja 1919 ob 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 7. uri 25 minut zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 11 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Pertot Mihael, policijski nadsvetnik. Rojen 1865 v Trstu, umrl 1923 v Trstu. Gim- 

nazijo v Trstu, pravo na Dunaju. Služboval je od 1893 dalje pri policijskem ravnateljs- 
tvu v Trstu, 1895 je postal koncipist, 1896 policijski referent pri okrajnem glavarstvu v 
Splitu, kjer je postal policijski komisar, nato je bil premeščen v Krmin, kjer je postal 
vodja obmejnega policijskega komisariata, 1899 je postal višji policijski komisar, 1900 
je postal predstojnik okrajnega policijskega komisariata v Trstu, 1908 je bil premeščen 
k deželni vladi v Ljubljani, 1911 je postal policijski svetnik, 1913 je bil ponovno pre- 
meščen v Trst, kjer je postal vodja kriminalističnega oddelka; po vojni 1918 je v Ljub- 
ljani postal predstojnik vojaškega cenzurnega urada, 1919 je postal policijski nadsvet- 
nik. 
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Mlekuš Josip dr., policijski nadsvetnik. Rojen 1875 v Krminu. V državni policijski 
službi je bil od 1898 dalje v Trstu, nato v Ljubljani, 1920 je bil premeščen v Maribor in 
še isto leto nazaj v Ljubljano, kjer je 1921 dobil naziv policijski nadsvetnik, 1933 je bil 
premeščen v Novi Sad, kjer je bil 1934 upokojen. 

4 Babic Rudolf, sodnik. Rojen 1884 na Ptuju. Pravo v Pragi 1914. Službovati je za- 
čel 1915 pri vojaškem sodišču v Gradcu, 1917 je izstopil iz sodnijske službe in se zapo- 
slil pri notarju Bratkoviču na Ptuju, kjer je bil do 1918, maja 1918 je odšel v Bosno, kjer 
je bil avskulant okrožnega sodišča v Tuzli, 1919 je zaprosil za službo pri okrajnem gla- 
varstvu na Ptuju; ker te službe ni dobil, je ostal sodnik v Brčkem. 

Fohn Vladimir dr., sreski podnačelnik. Rojen 1893 v Celju. Gimnazijo v Celju, 
pravo na Dunaju in v Gradcu, promoviral 1918. Eno leto je bil v praksi kot odvetniški 
kandidat, nato je služboval v državni upravi, 1919 kot provizorični deželnovladni konci- 
pist, dodeljen mestnemu magistratu v Celju, 1921 je bil premeščen k okrajnemu glavars- 
tvu v Radovljici, kjer je postal okrajni komisar, 1925 pa vladni tajnik, 1927 je bil pre- 
meščen v Kamnik, kje je 1931 postal sreski podnačelnik, 1932 je bil upokojen. 

Pretnar Jožef dr., sodnik in tajnik zbornice. Rojen 1891 v Veliki Dolini, umrl 1969 
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu, promoviral v Zagrebu 1919, sodniš- 
ki izpit 1920 v Ljubljani. Službovati je začel 1919 pri sodišču v Ljubljani, 1920 je postal 
sodnik brez stalnega službenega mesta, 1921 je bil sodnik v Laškem, nato pri višjem de- 
želnem sodišču v Ljubljani, 1922 je bil razrešen službe in seje zaposlil pri Zbornici za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani. 

7 Perne Ivan dr., konzularni tajnik. Rojen 1889 v Povijah pri Trsteniku na Gorenj- 
skem, umrl 1933 v Ženevi. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju. Službovati je začel 
1914 kot konceptni uradnik pri deželni vladi v Ljubljani, nato je bil mobiliziran, prišel v 
rusko ujetništvo in se 1918 vrnil v domovino; sprejetje bil v službo pri Narodni vladi 
SHS v Ljubljani, 1919 je opravil konzularni izpit in prešel v konzularno službo, 1922- 
1929 je bil konzularni tajnik v Berlinu, nato v Ženevi, kjer je bil strokovni sodelavec ju- 
goslovanske delegacije pri razorožitveni konferenci. V Berlinu se je zavzemal za naše 
delavce v Porenju. 

Bogataj Lovro dr., policijski in banski svetnik. Rojen 1889 v Stari Loki, umrl 1967. 
Pravo na Dunaju 1914, promoviral 1915. Službovati je začel 1914 kot konceptni prakti- 
kant, 1917 je postal vladni koncipist, 1919 okrajni komisar, 1920 vladni tajnik, 1924 je 
imenovan za sreskega poglavarja, 1929 je postal policijski svetnik in nato banski svet- 
nik, 1940 paje postal načelnik I. oddelka Banske uprave Dravske banovine. Objavil je 
več strokovnih člankov. 

9 Mahkovec Anton dr., dvorni svetnik. Rojen 1855 v Reki pri Trebeljevem, umrl 
1934 v Lastvi v Boki Kotorski. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju. Služboval je 
od 1884 dalje pri Namestništvu v Zadru, nato v Kotorju, Šibeniku, Trstu, kjer je postal 
policijski svetnik, 1916 pa dvorni svetnik. Po prevratu 1918 se je javil Narodni vladi 
SHS v Ljubljani, kandidiral je za mesto policijskega ravnatelja na Reki; ker so Reko za- 
sedli Italijani, tega mesta ni dobil, seje zatem upokojil in se preselil v Lastvo. 

10 Parma Viktor, pravnik, skladatelj. Rojen 1858 v Trstu, umrl 1925 v Mariboru. 
Pravo na Dunaju 1881, glasbo na Dunaju. Službo je nastopil 1881 kot konceptni prakti- 
kant pri Namestništvu v Trstu. 1882 je bil premeščen v Ljubljano k deželni vladi, nato 
je služboval v Kočevju, Kranju, Krškem, 1886 je postal koncipist, 1889 okrajni komi- 
sar, 1890 je bil premeščen v Litijo, 1893 v Postojno, 1895 v Logatec, kjer je postal višji 
okrajni komisar, 1897 je bil premeščen v Kamnik, 1900 v Črnomelj, kjer je leta 1901 
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postal okrajni glavar, 1906 je bil prestavljen v Litijo, kjer je 1913 dobil naslov deželno- 
vladni svetnik, 1915 je bil kot srbofil upokojen. Po I. svetovni vojni je bil dirigent v na- 
rodnem gledališču v Mariboru. Bilje pomemben slovenski skladatelj. 

93' 
ZAPISNIK 
93. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 3. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani deželne vlade ter načelnik oddelka za kmetijstvo prelat Ka- 
lan. 

Začetek seje ob 3. uri 10 min. popoldne. 

Poverjenik za socijalno skrb stavi sledeče vprašanje na predsednika: 
"Iz časopisja posnemam, da so se na naši koroški meji odigrali dogodki, katerih 
posledica je izguba na ljudeh in imetju in državnem premoženju ter premaknitev 
dosedanje demarkačne črte v našo škodo. 

Ker se v deželni vladi za Slovenijo ni ničesar sklepalo o kakšni ofenzivi od- 
nosno prekršitvi doslej veljavnega premirja, vprašam gospoda predsednika: 
1.) ali mu je kaj natančnejšega znano o teh dogodkih in njih poteku? 
2.) kaj je bil vzrok, da se je premirje kršilo, kdo je vodil vojaške operacije in 
kdo je za nje odgovoren? 
3.) ali je gospodu predsedniku znano, da obstoji dogovor med takozvano dežel- 
no vlado v Celovcu in italijansko okupacijsko oblastjo, po katerem bodo Italija- 
ni pomagali Nemcem z municijo in drugimi vojnimi potrebščinami za slučaj, 
ako bi hoteli Jugoslovani kršiti dosedaj veljavno premirje na Koroškem? 

Predsednik odgovori na vprašanja v ponjedeljkovi seji. 
Poverjenik za socijalno skrb stavi nastopno interpelacijo na predsednika in 

poverjenika za notranje zadeve: 
1. maja t.l. so se vršile po Sloveniji številni shodi. Nekatera okrajna glavars- 

tva so poslala na te shode svoje komisarje, kar ne odgovarja določbam veljavne 
naredbe o shodnem pravu. Okrajno glavarstvo v Celju je med drugim poslalo 
svoje komisarje tudi na ljudske shode v Trbovljah in Hrastniku, na katerih je po- 
ročal podpisani. Ker sem aktiven član deželne vlade za Slovenijo, se je pri tem 
dogodilo, da je odposlanec glavarstva kot nekakšna policijska oblast nadziral 
člana deželne vlade. 

Vprašam: 
1.) Ali je predsedstvo deželne vlade ali pa gospod poverjenik za notranje zadeve 
odredil to kršenje veljavnih postavnih določb? 
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2.) Če ne, ali se bo krivce poiskalo in primerno podučilo, da se imajo veljavna 
določila o shodnem pravu respektirati? 
3.) Ali je gospod poverjenik za notranje zadeve pripravljen gospoda celjskega 
okrajnega glavarja nemudoma odstaviti, ker ne pozna niti postavnih določb o 
shodnem pravu? 

Poverjenik za notranje zadeve odgovori na vprašanje pod t. L.), da se kršenja 
veljavnih postavnih določb ni odredilo, pripomni k t. 2.), da se bo krivce pri- 
merno podučilo, in obljubi k t. 3.), da se primerno ukrene. 

Letniki 1890 do 1894, ki so bili svoječasno asentovani ali pa pri prebiranju 
za črnovojno službo z orožjem sposobnim spoznani, se poživljajo potom časo- 
pisja k šesttedenski orožni vaji. Sklene se, da naj se za neobhodno potrebne 
uradnike vlože oprostilne prošnje, do kojih rešitve naj bo vpoklic glede njih sus- 
pendiran. Za neobhodno potrebnost jamči predstojnik urada. 

V 70. seji seje sklenilo, da se ceni blago, katero je ponudila Zadružna cen- 
trala deželni vladi v nakup, izvzemši papirnato, in da sme pri primernih cenah 
prevzeti blago poverjenik za socijalno skrb. Slednji poroča, da se nahaja med 
blagom, ki seje prepeljalo v oblačilnico tudi krula za 70.000 K, ki ni za rabo, in 
predlaga, da se prevzetje in plačilo, ki ga zadruga zahteva, odkloni. Ta krul se ni 
cenil - to izhaja iz cenilnega zapisnika - in tudi ne prevzel tako kot drugo blago. 
Poverjenik za socijalno skrb pripomni z ozirom na sklep 70. seje, da se prevza- 
me namreč vsa zaloga Zadružne centrale izvzemši papirnato blago, da se je s 
ponudnikom po sklepu še posebej pogajal, in da je krul od nakupa izrecno iz- 
ključil. Naroči se mu, da predloži deželni vladi točno informacijo v obliki refe- 
rata o pogajanjih s tvrdko po 70. seji, nakar se bo deželna vlada odločila, ako 
kaže, da se spušča v pravdo. 

Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da se imenuje bandažist in protezni 
mojster Ludvik Baraga2 v Ljubljani za stalnega vodjo državne protezne delavni- 
ce z letnimi prejemki prve plačilne stopnje, ki jo določa odlok dunajskega fi- 
nančnega ministrstva z dne 28. januarja 1914 štev. 25010/12, draginjsko in 
osebno doklado tako, da bo znašala naprej plačljiva mesečna plača 600 K. Pred- 
laga dalje, da naj državna popravljalnica protez stoji pod upravo in nadzorstvom 
poverjenika za socijalno skrb, ki plačuje delavce in kupuje potrebni materijal, 
dalje, da se za vzdrževanje državne popravljalnice protez dovoli pri deželni bla- 
gajni kredit 150.000 K in da prevzame deželna vlada na račun bodoče likvidaci- 
je bivše avstrijske monarhije plačilo za nove proteze invalidov v svojem območ- 
ju in to poveri poverjeniku za socijalno skrb. V slednji namen naj se dovoli kot 
prvi kredit 50.000 K pri deželni blagajni. Predlogi se sprejmejo; naznani jih po- 
verjenik za socijalno skrb delegatu finančnega ministra in finančnemu ministrs- 
tvu, slednjemu s prošnjo, da pritrdi sklepom glede kredita 150.000 K. (Izp. pov. 
za soc. skrb) 

Predsednik z ozirom na neprilike v konkretnem slučaju opozarja, da je pri 
pogodbeno nastavljenih uslužbencih vedno točno dogovoriti obojestransko od- 
povedno dobo. (Izp. vsem pov. in oddelkom) 
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Komisiji za preskrbo vračujočili se vojnikov v Ljubljani se dovoli pri deželni 
blagajni v Ljubljani nadaljni kredit v znesku 40.000 K, katerega bo komisija vr- 
nila ko dobi 4,000.000 K, ki so seji obljubili iz Karlovega fonda. (Izp. pov. za 
soc. skrb) 

Poverjenik za socijalno skrb vpraša, ako sme oddajati blago iz državne obla- 
čilnice v Radgono. Sklene se, da se blago sme oddajati v Gornjo Radgono, ob- 
činstvo se pa obvesti, da ga za slučaj potrebe ondi lahko nakupi. (Izp. pov. za 
soc. skrb) 

Mladinskemu oddelku poverjeništva za socijalno skrb se dovoli kredit 
10.000 K za oddajo otroških oblek za sirote in otroke onih delavcev, ki niso do- 
bili nabavnega prispevka; ozira naj se v prvi vrsti na sirote in najbolj potrebne. 
(Izp. pov. za soc. skrb) 

Mladinska podružnica Svoboda v Ljubljani opozarja v resoluciji z dne 27. 
aprila 1919 poverjeništvo za socijalno skrb, daje obrtno šolstvo popolnoma za- 
nemarjeno in ga naproša, da posveti vso svojo pozornost izobrazbi trgovskega 
in obrtniškega naraščaja. Resolucija se izroči poverjeniku za uk in bogočastje. 

Poverjeništvu za uk in bogočastje se dovoli za kritje stroškov za nakup šol- 
skih knjig za hrvatsko šolsko upravo znesek 145 K 89 v. (Izp. pov. za uk in 
bog.) 

Poverjenik za uk in bogočastje prosi, da se dovoli zvišanje potnih stroškov 
za nadzorstvo srednjih šol na 5.600 K začenši od 1. januarja t.l. Predlog se od- 
kloni in izreče, da gredo nadzornikom srednjih šol potni stroški kakor drugim 
uradnikom. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za pomožne moči na srednjih šolah se dovoli zvišanje nagrad in sicer na ve- 
likih zavodih od 400 na 800 K, na manjših pa, kojih ravnatelji prosijo prvič za 
pomožno moč, na letnih 600 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za podpore dijakov - beguncev, ki so prisiljeni nadaljevati svoje študije iz- 
ven svojega rojstnega kraja in ki ne prejemajo begunske podpore, se dovoli en- 
kratni kredit v znesku 46.000 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za izredne podpore ljudsko - šolskega učiteljstva v letu 1919 se dovoli kre- 
dit 20.000 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Strokovni učitelj na slovenski trgovski šoli v Trstu Franc Marinček se ime- 
nuje začasno ravnateljem na dvorazredni trgovski šoli v Mariboru; ker pa ta za- 
vod še ni urejen, se mu začasno poveri vodstvo trgovske šole v Celju. Prejemki 
se določijo pozneje. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Politični preganjanec nadučitelj v p. Ivan Kiferle3 v Preski prosi za zopetno 
nastavljenje v javni šolski službi. Višjemu šolskemu svetu se naroči, da predla- 
ga za njega primerno povišanje. Iz fonda, ki stoji poverjeniku za uk in bogočast- 
je na razpolago, se mu dovoli podpora 1.500 K. Zneske, katere je utrpel Kiferle 
na plači, ker seje neopravičeno vpokojil leta 1915, naj se priglasi pri komisiji za 
terjatve proti bivšemu erarju. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Učitelj Franc Šafarič v Volčji vasi je bil leta 1914 obsojen vsled hudodels- 
tva po § 65 k.z. v 15 mesečno ječo in odpuščen   iz službe. Prosi za povračilo 
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škode v znesku 8.595 K 78 v. Zahteva se izroči komisiji za terjatve proti 
bivšemu erarju. (Izp. pov. za uk in bog.) 

V Ljubljani se ustanovi zaloga šolskih knjig. Vodstvo se poveri profesorju 
dr. Ivanu Arnejcu. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Kanclist pri višjem šolskem svetu Nikolaj Obradovič3 se imenuje s 1. majem 
t.l. za oficijala v X. činovnem razredu. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za pouk francoščine na srednjih šolah in na liceju v Ljubljani se dovoli za 
leto 1919 enkratni kredit 6.300 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Pletarski delovodja Ignacij Uršič se imenuje s 1. majem t.l. učiteljem v X. 
činovnem razredu; spregleda se mu prekoračenje normalne starosti. Za odmero 
triletnic se mu všteje 6 let njegove provizorične službe. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za učitelje obrtno-trgovskih predmetov na obrtni šoli v Ljubljani se vpeljejo 
strokovni kurzi. Za podpore obiskovalcev, honorarje in učila se dovoli kredit 
8.000 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za reševanje spisov referata trgovskega šolstva se določi ravnatelj slovenske 
trgovske šole Josip Gogala7. Dovoli se mu letna remuneracija 1.200 K, ki se mu 
izplačuje v dveh obrokih in sicer koncem junija in koncem decembra. (Izp. pov. 
za uk in bog.) 

Za referenta za obrtno šolstvo se imenuje začasno ravnatelj državne obrtne 
šole Ivan Šubic. Za opravljanje ravnateljskega posla se mu prideli profesor inž. 
Jaroslav Förster z letno nagrado 800 K, izplačljivo v dveh obrokih koncem vsa- 
cega tečaja. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za nadzornika obrtnih nadaljevalnih šol se imenujeta prof. inž. Jaroslav 
Förster in prof. inž. Viktor Turnšek. Odškodnino se jim določi pozneje. (Izp. 
pov. za uk in bog.) 

Prošnjo sirot po prof. državne obrtne šole v Ljubljani Celestinu Misu8 za 
podporo je še natančneje instruirati; predlogi naj se stavijo v eni prihodnjih sej. 
(Izp. pov. za uk in bog.) 

Učitelju Engelbertu Ganglu9 se dovoli iz kredita za književnike podpora 
2.000 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Sprejme se načrt naredbe o sestavi izpraševalne komisije za učiteljske kandi- 
date na dvorazrednih trgovskih šolah. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Referent v višjem šolskem svetu ministerijalni tajnik dr. Franc Skaberne se 
predlaga v imenovanje za deželno-vladnega svetnika. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Ravnatelj na državni realki v Idriji Bäbler10 je z velikimi težkočami preoble- 
čen kot hlapec ušel italijanskemu nasilstvu in dospel v Ljubljano. Po njegovi iz- 
javi so Italijani pred kratkim internirali tri dijake tega zavoda brez vsakega vzro- 
ka. Radi izpusta dijakov ¡z internacije posreduje poverjeništvo za uk in bogo- 
častje pri ministrstvu za zunanje zadeve. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Ministrstvu za pravosodje se predlagajo v imenovanje nastopni uradniki ra- 
čunskega oddelka pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani: začasni višji račun- 
ski svetnik Josip Skalar za višjega računskega svetnika, začasni računski svetnik 
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Milan Paternoster in računski revident Franc Poljanec za računska svetnika. 
(Izp. pov. za pravos.) 

Cene premogu v premogovnikih Zabukovca in Velenje se zvišajo s 1. majem 
t.l. nastopno: 
Zabukovca: kosovec od 10 K na 15 K 80 v, kockovnik od 9 K 60 v na 15 K, 
orehovec od 9 K 10 v na 13 K 80 v, zdrob od 8 K na 12 K za 100 kg; 
Velenje: kosovec, kockovnik in orehovec od 5 K 50 v na 9 K, lignit od 6 K 50 v 
na 9 K 50 v za 100 kg, cena zdroba ostane 3 K kot dosedaj. (Izp. pov. za javna 
d.) 
Josip Urek v Zavodnji pri Celju prosi, da se mu odda prodajo premoga za Celje 
iz premogovnikov Zabukovca in Velenje. Po izjavi poverjenika za javna dela je 
na drobna razprodaja premoga za Celje izključno v rokah okrajnega glavarstva 
v Celju. Predlaga, da naj se obstoječa praksa ne izpreminja. Se vzame odobruje 
na znanje. (Izp. pov. za javna d.) 
Uradno seje ugotovilo, da so prodajne cene cementu, ki ga proizvaja cementna 
tovarna trboveljske premogokopne družbe, za okroglo 42 do 49 % višje kakor 
proizvajalne cene. Poverjeniku za javna dela se naroči, da na družbo primerno 
vpliva, da cene zniža. (Izp. pov. za javna d.) 

Delavstvu v premogovnikih Velenje in Zabukovca se dovolijo nastopni na- 
bavni prispevki, ki se izplačajo v prvi polovici tekočega meseca, in sicer prej- 
me: samec 180 K, oženjeni brez otrok 230 K, oženjeni z dvema otroka 280 K, 
oženjeni s štirimi otroci 330 K, oženjeni z več kot štirimi otroki 380 K. 
Potrebščina znaša 350.000 K /Zabukovca 120.000 K, Velenje 230.000 K/ in se 
izplača iz sredstev poverjeništva za javna dela. (Izp. pov. za j. dela) 

Pokojnini, ki sta jih dobivala vpokojena državna cestarja v Železni kaplji 
Anton Selišnik in Janez Perš do vštetega februarja t.l. iz Celovca se s 1. marcem 
t.l. prevzameta ter imenovanima redno izplačujeta, kakor hitro dokažeta, v kate- 
ri izmeri sta jima odmerjeni. (Izp. pov. za j. dela) 

Sklepanje o prošnji meroizkusnika Josipa Gregoriča v Celovcu za sprejem v 
državno službo se za sedaj odloži. (Izp. pov. za j. dela) 

Z ozirom na ustanovitev avto-referata stavi poverjenik za javna dela nastop- 
ne predloge: 
1.) Evidenca državnih osebnih in tovornih avtomobilov naj se spopolni. 
2.) Avtomobili in sedaj skupna obratna sredstva naj se sporazumno z vojaško 
oblastjo razdele med vojaško in civilno državno upravo. 
3.) Avto-referat naj se razdeli v vojaški in civilni. 
4.) Avtomobilska delavnica naj ostane do sklepa miru v vojaškem obratu; v njej 
naj se popravljajo proti odškodnini tudi civilni avtomobili. 
5.) Civilni avto-referat prevzame rezervni nadporočnik Gaberščik, kateremu se 
dodeli rezervni nadporočnik Pertot. 

Delokrog avto-referenta naj bo nastopni: 
1.) Evidenca vseh avtomobilov. 
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2.) Evidenca zalog za pogon, shranjevanje in spopolnjevanje teh zalog za civilne 
državne avtomobile. 
3.) Vzdrževanje in dodelitev državnih avtomobilov. 
4.) Vzgoja šoferskega naraščaja. 

Organiziral in nadzoroval bo službo stavbni svetnik inž. Karel Kfivanec. 
Predlogi se sprejmejo, izvrši jih poverjeništvo za javna dela. (¡zp. pov. za j. 

dela) 
Družbi Bleiberger Bergwerks - Union v Mežicah se dovoli za izplačilo teko- 

čih delavskih plač posojilo 150.000 K pod dosedanjimi pogoji. (Izp. pov. za j. 
dela) 

Meroizkusniku Vekoslavu Strajnarju v Novem mestu se prizna za rešitev 
treh meroizkusnih aparatov pri preobratu nagrada 250 K, katero izplača poverje- 
ništvo za javna dela iz lastnih sredstev, (¡zp. pov. za j. dela) 

Prometno društvo na Bledu hoče popraviti 7 pristanišč na raznih mestih ob 
jezeru. Približni proračun za ta dela znaša okroglo 10.500 K. Dovoli se 20 % 
prispevek do najvišjega zneska 2.000 K, ki se izplača po dovršenem delu, po 
predložitvi proračuna ter po uradnem pregledu del. (Izp. pov. za j. dela) 

Pekarna v zdravilišču Rogaška Slatina se je oddala pogodbeno ponudniku 
Viljemu Bizjaku v Ljubljani za eno leto. Najemna doba naj znaša pet let (glej 
zapisnika 85. seje), (¡zp. pov. za j. dela) 

Pogodbeno nastavljenemu knjigovodji pri zdravilišču v Rogaški Slatini Josi- 
pu Zemljicu se priznajo s 1. junijem t.l. kot plača prejemki IX. činovnega 
razreda. (Izp. pov. za j. dela) 

Delavcem zdravilišča Rogaška Slatina se zvišajo mezde za 50 %. Povišek se 
izplača iz obratnih sredstev. (Izp. pov. za j. dela) 

Hotel in restavracija "Solnce" v Rogaški Slatini se odda za letošnjo sezonsko 
dobo v najem goriškima beguncema Ivanu in Mariji Gleščič sedaj v Gornjem 
Gradu. Najemnina se določi pozneje. (Izp. pov. za j. dela) 

Kokoschineggov paviljon v Rogaški Slatini se odkupi za znesek 12.180 K. 
Ta znesek je za leto 1919 določen v amortizačni tabeli, ki tvori del tozadevne 
pogodbe. Vsem morebitnim drugim odškodninskim zahtevam se mora stranka 
odpovedati. (Izp. pov. za j. dela) 

Vsled zvišanja tarifov južne železnice za 200 % trpi silno naše narodno gos- 
podarstvo. V Nemški Avstriji južna železnica ni zvišala tarifov v taki meri. Po- 
verjenik za javna dela predlaga, da izreče deželna vlada pri osrednji vladi svoje 
pomisleke proti zvišanju in da stavi predlog, da naj se tarifa zviša le za toliko, 
kolikor seje zvišala v Nemški Avstriji. (Izp. preds. pisarni) 

Nadinženir v p. Franc Žužek" v Gradcu prosi za sprejem v državno službo. 
Prošnji se ugodi, čin in ostalo se mu določi na predlog poverjenika za javna dela 
v eni prihodnjih sej. (Izp. pov. za j. dela) 

Podpredsednik v splošnem pohvalno omenja delovanje ljubljanske policije, 
povdarja pa, da bi kazalo pri obstoječih razmerah dati policijskemu ravnateljs- 
tvu strog nalog, da zasleduje navijalce cen. (¡zp. pov. za notr. zad.) 
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Podpredsednik informira deželno vlado o uvozu italijanskega blaga v Slove- 
nijo, zlasti v Ljubljano, in o tozadevnih kupčijah ljubljanskih manufaktoristov in 
gospodarske zveze. 

Predlog višjega šolskega sveta, da se sprejme Otmar Fistravec, profesor risa- 
nja na nemških vsporednicah mariborske državne gimnazije, v državno službo 
kot profesor risanja, se odkloni, (lzp. pov. za uk in bog.) 

Komanda Dravske divizijske oblasti javlja, da so prignali v Ljubljano šest- 
najst politično sumljivih civilistov, katere je aretirala vojaška oblast v mežiški 
dolini. Ugotovi se takoj, da so aretiranci nemške narodnosti. Sklene se, da se jih 
obdrži za sedaj v prisilni delavnici, ker ni drugih prostorov na razpolago. Glede 
postopanja z ljudmi te vrste se domeni poverjenik za notranje zadeve s 
Komando Dravske divizijske oblasti, (lzp. pov. za notr. zad.) 

Po poročilu poverjenika za javna dela je okrajno glavarstvo v Brežicah brez 
vsake pravne podlage naročilo v smislu § 2 zakona z dne 27. julija 1871 drž. 
zak. štev. 88 uslužbencem tvrdke Winkle tovarne za kopita v Sevnici, in sicer 
Edvardu baronu Grutschreiberju, Albertu Laureju in Ernestu Schindlerju, da te- 
kom osmih dni zapuste Jugoslavijo. Pritožbi ni priznalo odložilne moči. Neu- 
mestni sklep okrajnega glavarstva je najbrže provociral državni nadzornik za to 
tovarno zemljemerec Ernest Krulej'". Poverjenik za notranje zadeve pripomni 
na podlagi uradnih spisov, da je deželna vlada že priznala pritožbam, katere so 
vložili imenovani proti izgonu, odložilno moč. Ko se pritožbe rešijo, se oddajo 
uradni spisi oddelku za trgovino in obrt, da postopa proti državnemu nadzorniku 
Kruleju in ga eventuelno odstavi. (lzp. pov. za notr. zad.) 

V gospodarskem okolišu Bled se je razpisala oferta za oddajo okoli 20.000 
m lesa iz versko - zakladnih gojzdov. Ker je bila naknadna ponudba lesnega 
društva "Save", ki je ponudila še 20 K za m pri žagovcih, najugodnejša, seje 
les oddal družbi "Sava" s pripombo, da se deželna vlada v bodoče na naknadne 
oferte ne bo mogla več ozirati, {lzp. pov. za kmet.) 

Podpredsednik izroči razpis o oddaji lesa iz gozdov kneza Auersperga in 
došle ponudbe, o katerih je bil govor v 92. seji, prelatu Kalanu s prošnjo "da 
odda o njih gozdarski nadsvetnik Rustia strokovno mnenje, (lzp. pov. za kmet.) 

Načelnik oddelka za kmetijstvo opozarja deželno vlado, da radi nakupa Vint- 
garja kaj ukrene, ker ponujajo zanj Nemci 160.000 K in je stavila tudi lastnica 
Vintgarja posojilnica v Gorjah deželni vladi rok 14 dni, da se glede nakupa izja- 
vi (glej zapisnik 44. seje), (lzp. pov. za kmet.) 

Načelnik oddelka za kmetijstvo priporoča, da bi se mobilije v depandanci 
hotela Sv. Janeza v Bohinju prodale. Pohištvo je zelo dragoceno. Poverjenik za 
javna dela predlaga, da bi se poiskalo za ta hotel najemnika in da bi ostale mobi- 
lije na svojem mestu, ker so res v kras hotela. Izreče željo, da bi se podali za- 
stopniki deželne vlade na lice mesta in se tam dogovorili o nadaljnih ukrepih. 
(¡zp. pov. zahnet.) 

Državni višji živinozdravnik Janez Fischer v Celju, o katerem je bil govor v 
79. seji, se obdrži v državni službi, (¡zp. pov. za kmet.) 
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Ministrstvu se predlaga v imenovanje za višjega vinarskega nadzornika v 
VII. činovnem razredu vinarski nadzornik Bohuslav Skalicky1 . (Izp. pov. za 
kmet.) 

Gozdna železnica Črnomelj - Veliko Bukovje se proda z vsem še posebej 
podrobno navedenim inventarjem vštevši les in drva "Dioniškemu društvu za 
industrijo drva v Zagrebu" za okrogli znesek 1,500.000 K pod pogoji, ki jih 
poosebuje osnutek kupne pogodbe poverjeništva za javna dela z dne 3. maja t.l. 
štev. 3439. Pogoj pod t. 14 se v toliko spremeni, da se bode v slučaju, da bi 
gozd Veliko Bukovje tekom 12 letne dobe padel pod agrarno reformo, vpošte- 
valo kupnino 1,500.000 K in investicije v toliko, v kolikor to ne bo že povrnje- 
no z eksploatacijo. Točko 16 se spopolni z dostavkom, "tedaj neha služnostna 
pravica". Okrajnemu glavarstvu v Črnomlju je naročiti, da ščiti kmete pri razla- 
stilnem postopanju. V zvezi s to zadevo izrazi poverjenik za javna dela željo, da 
bi že rad pričel z gradbo 106 stanovanj in da bode tozadevna dela začel oddajati. 
Slednje da stem deželni vladi na znanje. (Izp. pov. za j. d.) 

Stalna cena za cinkovo pločevino, katero izdeluje cinkarna v Celju, se nasta- 
vi s 1. majem t.l. za naročila od 50 do 100 q na 490 K, od 10 do 49 q na 500 K 
in pod 10 q na 510 K mesto sedanjih 390 K. Podraženje velja tudi za pridržana 
marčna naročila. (Izp. pov. za j. d.) 

Glede koroške zadeve odpošlje deželna vlada na predlog predsednika v last- 
nem delokrogu zaenkrat energičen protest na urad za zunanje zadeve na Dunaju. 

Ravnatelj prehodno - gospodarskega urada Ivan Goričnik je predložil račun 
o potnih stroških, ki so mu narasli vsled službenega potovanja iz Ljubljane na 
Dunaj ter nazaj v svrho pogajanj z Nemško Avstrijo v gospodarskih zadevah od 
11. januarja do 7. februarja t.l., v znesku 3.760 K. Poverjenik za javna dela naj 
vpraša bivšega poverjenika inž. Remeca, ako se je z Goričnikom glede 
posameznih postavk (dnevnine po 100 K, vozni stroški na Dunaj itd.) kaj dome- 
nil. (Izp. pov. za j. d.) 

Za provizorične državne živinozdravnike v X. činovnem razredu se imenuje- 
jo veterinarski asistenti: dr. Franc Zavrnik v Ptuju, Jožef Šerbec v Ormožu, 
Franc Veble v Konjicah, Franc Lobnik15 v Mariboru in Peter Rihtarič16 v Šošta- 
nju. Prevzem v definitivno službovanje se bo izvršil tedaj, ko posameznik pri 
povoljnem službovanju prebije praktično fizikatno skušnjo. (Izp. pov. za kmet.) 

Zdravnikom se za cepljenje proti črnim kozam dovoli za 50 % zvišana dijeta, 
ki je določena za sodnijske zdravnike. (Izp. odd. za zdravstvo) 

Za nagrade slug komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave 
se dovoli kredit 1.200 K (glej zapis. 77. seje). (Izp. preds. pisarni) 

Ker se ima delati razliko med službenimi in naturalnimi stanovanji tudi na 
kmetijskih šolah, predlaga oddelek za kmetijstvo v svrho pravilne regulacije 
plač, da se mesta uslužbencev na teh zavodih sistemizirajo s stanovanjem, in si- 
cer: 1.) s službenim stanovanjem: mesto ravnatelja, mesto učitelja - prefekta, 
mesta vseh poduradnikov in služabnikov. 2.) z naturalnimi stanovanji: mesta 
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vseh drugih strokovnih učiteljev, ako so v zavodu taka stanovanja na razpolago. 
Sprejeto. (Izp. pov. za kmet.) 

V 89. seji je podpredsednik predlagal, da naj se na shode, ki so političnega 
pomena pošiljajo policijski organi. Poverjenik za notranje zadeve pojasni, da je 
tako pravico dajal pač § 12 zakona z dne 15. novembra 1867 drž. zak. štev. 135 
političnim oblastim, daje pa ta zakon razveljavljen v celoti z naredbo z dne 25. 
novembra 1918 štev. 135 (Uradni list štev. XIV), v kateri o taki pravici ni več 
govora. Podpredsednik smatra to naredbo za nevzdržno, ker je kontrola shodov 
v interesu države nujno potrebna. Po daljši debati povabi predsednik podpred- 
sednika, da stavi v tej zadevi inicijativne predloge. (Izp. g. podpreds.) 

Poverjenik za notranje zadeve poroča, daje ravnokar prejel ustmeno pojasni- 
lo od okrajnega glavarja dr. Andrejke v Celju na danes stavljeno interpelacijo 
poverjenika za socijalno skrb. Okrajnemu glavarju dr. Andrejku naredba z dne 
25. novembra 1918 štev. 135 ni bila znana, ker je službo v domovini šele pred 
kratkim nastopil; s pošiljanjem policijskih organov na shode dne 1. maja ni ni- 
kakor hotel izzivati katere koli stranke. S tem smatra zadevo za rešeno. 

Prihodnja seja v ponjedeljek dne 5. maja 1919 od 4. uri popoldne. 
Konec seje ob 8. uri 4 minute zvečer. 

Žužek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Baraga Ludvik, protezni mojster. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1971 v Ljubljani. 

Zaposlenje bil v protezni delavnici, od 1915 dalje kot administrator, 1919 je postal de- 
lovodja. 

3 Kiferle Ivan, nadučitelj. Rojen 1856 v Borovnici, umrl 1943 v Ljubljani. Učiteljiš- 
če končal v Kopru. Poučeval je v Trstu, Škrbini, Dutovljah, Podbrezjah, Naklem, Pre- 
ski, Mostah in Ljubljani. Upokojenje bil 1924. Bilje tudi organist in pevovodja, igral je 
na citre. Izdajal je slovenske narodne pesmi za citre, uglasbil več cerkvenih pesmi, obja- 
vil je Slovenske nabožne pesmi za citre in petje. 

4 Šafarič Franc, učitelj. Rojen 1884 v Bučečovcih pri Ljutomeru. Učiteljišče v Mari- 
boru 1906, strokovni izpit 1913. Služboval je od 1909 dalje v Središču, od 1912 pri Sv. 
Juriju ob Ščavnici, 1913 v Volčji vasi, 1914-1916 je bil zaradi srbofilstva politično pre- 
ganjan in zaprt v Gradcu, nato na fronti v Galiciji, 1919-1924 je poučeval pri Sv. Lenar- 
tu, 1924 pri Sv. Križu pri Ljutomeru, 1928 je postal upravitelj šole pri Sv. Juriju ob Pe- 
snici, 1949 je bil upokojen. 

5 Obradovič Nikolaj, kanclist. Rojen 1880 v Božjakovini pri Dugem selu na Hrvaš- 
kem, umrl 1940 v Ljubljani. Končal podoficirsko šolo. V vojski je služboval kot račun- 
ski podoficir do leta 1913, koje prestopil v civilno službo kot kanclist pri Namestništvu 
v Trstu in nato k policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani, kjer je bil 1919 razrešen službe; 
zatem je služboval kot oficijal pri višjem šolskem svetu v Ljubljani, 1924 je bil premeš- 
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čen k oblastnemu prosvetnemu referentu velikega županstva v Mariboru, 1928 je bil 
upokojen in še istega leta reaktiviran, 1929 je bil dodeljen kot upravno-pisarniški urad- 
nik k Banski upravi Dravske banovine, 1931 je postal pomožni sekretar, 1935 je bil 
upokojen. 

Uršič Ignacij, strokovni učitelj. Rojen 1874 v Kobaridu. Končal je obrtno šolo v 
Foglianu, obrtno šolo za košarstvo v Foglianu in 3 mesečni tečaj za izdelavo bambuso- 
vega pohištva na Dunaju. Služboval je od 1895 dalje kot delovodja na strokovni šoli v 
Žagi; 1908 je bil potovalni učitelj za košarstvo v Sovodnjah, 1912 je bil premeščen v 
Fogliano, 1913 v potovalno šolo v Polju pri Ljubljani, 1916 v begunsko taborišče v 
Bruck na Muri, 1919 je postal učitelj na višji obrtni šoli v Ljubljani, 1922 učitelj veščin 
na tehniški srednji šoli v Ljubljani, 1931 je dobil naziv strokovni učitelj, 1932 je bil 
upokojen. 

7 Gogala Josip, profesor. Rojen 1886 v Kranju. Služboval je kot profesor na sloven- 
ski trgovski šoli v Ljubljani od 1913; bilje profesor komercialnih predmetov, 1935 je 
postal ravnatelj trgovske šole v Ljubljani. 

s Mis Celestin, profesor, risar in modelar. Rojen 1863 v Hostakreju na Češkem, umrl 
1918 v Ljubljani. Končal akademijo likovnih umetnosti v Pragi in specialno šolo za ki- 
parstvo na umetnostno obrtni šoli na Dunaju. 1885 je postal učitelj risanja, modeliranja 
in rezbarstva na obrtni šoli v Chrudimu na Češkem, 1889 je bil premeščen na državno 
obrtno šolo v Ljubljani; 1898 je postal profesor, poučeval je tudi na realki in višji de- 
kliški šoli v Ljubljani. Posebej sije prizadeval za razvoj domače umetne obrti. Izdelal je 
načrte za cerkvene prižnice, tabernaklje, oltarje in druge cerkvene predmete; za tovarno 
Samassa v Ljubljani je izdelal načrte zvonov. 

9 Gangl Engelbert, profesor, pisatelj. Rojen 1873 v Metliki, umrl 1950. Učiteljišče v 
Ljubljani 1892, pedagogiko na Dunaju 1902. Poučeval je v Budanjah, Ljubljani, Idriji in 
Trstu; 1919 seje preselil v Ljubljano in bil višji šolski nadzornik; upokojenje bil 1928. 
Pisal je šolske knjige in deloval kot pedagoški pisatelj. Bil je organizator jugoslovanske- 
ga učiteljišča in sokolstva, od 1918 je bil v vodstvu Slovenske in Jugoslovanske sokol- 
ske zveze. Pisal je pesmi, uveljavil seje tudi kot mladinski pisatelj; izdajal je mladinski 
list Zvonček. Leta 1908 je bil izvoljen za deželnega poslanca v kranjski deželni zbor. 

10 Baebler Baltazar, rudarski svetnik. Rojen 1880 na Vrhniki, umrl 1936 v Ljubljani. 
Realko v Ljubljani, kemijo na Dunaju. Od 1905 je bil profesor na idrijski realki, 1917- 
1919 pa njen ravnatelj, 1919-1920 je bil kemik v celjski cinkarni in nato ravnatelj Cin- 
karne v Celju. V mladosti je pisal pesmi in jih je objavljal pod psevdonimom Potočan; 
kot kemik je objavil več razprav ter učbenik Kemija in mineralogija za 4. razred realke. 
Bil je sodelavec pri Zeitschrift fur angewandte Chemie. 

1 Žužek Fran, ing. gradbeništva. Rojen 1852 v Ljubljani, umrl 1943 v Ljubljani. 
Tehnično visoko šolo v Gradcu 1875. Služboval je od 1875 dalje pri deželni vladi v 
Ljubljani, nato v Postojni in Kranju ter kot višji inženir v Ljubljani. 1897 je bil upoko- 
jen. 

12 Krulej Ernest, geometer in publicist. Rojen 1888 v Laškem, umrl 1957 v Sevnici. 
Služboval je kot geometer od 1912 dalje v Bitoli; v L svetovni vojni je sodeloval v srb- 
ski vojski, bil je v emigraciji v Ženevi, kjer je bil predsednik Slovenskega društva Janez 
Krek in je izdal zemljevid o mejah prihodnje jugoslovanske države La Yougoslavie, 
1917 pa knjigo Privreda u Slovenačkoj. 
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13 Skalitzky Bohuslav, kmetijski svetnik. Rojen 1872 v Cerekvicah nad Bystrico na 
Češkem, umrl 1926 v Novem mestu. Diplomiral je na višji vinarski in sadjarski šoli v 
Klosterneuburgu. Od 1895 je deloval v Novem mestu, kjer je vodil obnovo vinogradov, 
1921-1926 je bil ravnatelj kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu. Bil je vodilni stro- 
kovnjak za vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo pri nas, organiziral je trsnice, dreve- 
snice in vinske kleti. Svoje članke je objavljal v slovenskem in tujem časopisju, napisal 
je več samostojnih publikacij. 

14 Zavrnik Fran dr., živinozdravnik, univerzitetni profesor. Rojen 1888, umrl 1963. 
Po 1. svetovni vojni je služboval na Ptuju, nato je postal univerzitetni profesor na Vete- 
rinarski fakulteti v Zagrebu, zatem pa na Biotehnični fakulteti v Ljubljani. Ukvarjal se 
je z anatomijo, fiziologijo, histologijo ter zgodovino veterinarstva in veterinarsko 
terminologijo. Bilje član SAZU. 

Lobnik Franc, živinozdravnik. Rojen 1889 v Orehovi vasi pri Mariboru. Gimnazi- 
jo v Mariboru, veterino na Dunaju. Služboval je od 1914 dalje kot provizorični okrajni 
veterinar na Vranskem, 1919 kot veterinarski asistent v Orehovi vasi, nato v Mariboru, 
Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Gornji Radgoni, kjer je postal veterinarski svetnik 
1930 in kasneje še višji veterinarski svetnik; 1930 je bil premeščen k Banski upravi 
Dravske banovine, 1941 je podal ostavko na državno službo. 

16 Rihtaršič Peter, živinozdravnik. Rojen 1890 v Hlaponcih pri Ljutomeru. Gimnazi- 
jo v Mariboru, veterino na Dunaju 1914. Služboval je od 1914 dalje kot provizorični 
okrajni živinozdravnik na Ljubnem v Savinjski dolini, 1919 je postal veterinarski asi- 
stent v Šoštanju, 1927 je bil premeščen v Šmarje pri Jelšah, 1930 je postal veterinarski 
svetnik, 1939 pa višji veterinarski svetnik. 

94 ' 
ZAPISNIK 
94. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 5. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razen poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 4. uri 6 minut popoldne. 

Predsednik odgovori na interpelacijo, katero je stavil poverjenik za socijalno 
skrb glede koroških dogodkov v 93. seji, nastopno: Čudno, da se išče krivec ko- 
roške nesreče doma mesto tam kjer je, pri sovražniku, ki je začetkom januarja 
napadel, ki je po sklenjenem premirju brez prenehanja z vsakdanjim celo artile- 
rijskim ognjem nadaljeval napade na naše črte, ki je mobiliziral celo Koroško 
zoper nas, ki so mu prišle na pomoč tudi čete iz Tirolske, iz Solnograda, Dunaja 
in Gradca in ki je potem ko je bil zbran z vsemi silami udaril na nas in nas res 
tudi potisnil nazaj. Že potek dogodkov kaže, da tu o kaki drugi "krivdi" ne more 
biti govora nego da smo bili vojaško pač preslabi, da bi tak napad vzdržali. Ja- 
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sno mora pač biti vsakomur, da niti deželna vlada niti kak njen član ne more biti 
odgovoren za vojaški neuspeh na Koroškem, ker danes pač že vsakdo ve, da z 
vojaštvom ne razpolaga niti deželna vlada niti posamezni njeni člani. Vojaštvo 
je od deželne vlade neodvisno, ne sprejema od nje niti ukazov niti prepovedi. 
Tudi nima deželna vlada nobene ingérence na vojaške dispozicije, ni odgovorna 
za to, da je bila koroška meja v primeri z večkratno nemško premočjo preslabo 
varovana, kakor bi ne bila njena zasluga, če bi bil nemški naval vojaško odbit. 
Krivično in nespametno je tedaj, iskati "krivcev" v krogih deželne vlade in raz- 
burjati javnost s sumničenjem, kojega neupravičenost vsak otrok lahko izpre- 
vidi. Odreditev in vodstvo vojaških operacij je stvar vojaških oblasti. Deželna 
vlada ima glede na koroške dogodke le še to pripomniti, daje že skozi več me- 
secev vsled neprestanih prošenj in apelov iz Koroške prosila centralno vlado in 
vojaške oblasti, naj storijo konec trpljenju koroških Slovencev. Te prošnje je za- 
stopala povsod in se sklicuje v tem oziru lahko na tozadevne razprave celokup- 
ne deželne vlade. O kakem dogovoru med koroško deželno vlado in italijansko 
okupacijsko oblastjo mi pa ni ničesar znanega. 

Podpredsednik omenja, da so prišle, ako se ne moti, 24. aprila t.l. iz Koroške 
vesti, da se naš narod na Koroškem še hujše tlači kot preje, in da je ljudstvo pri- 
pravljeno z orožjem odbiti neznosni pritisk sovražnika. Ob istem času so doha- 
jale iz Pariza pesimistične vesti, da se za Koroško ničesar ne stori. Kakor preje 
večkrat se je tudi sedaj obrnila deželna vlada na Dravsko divizijsko oblast, da 
naj se kaj ukrene v obrambo naših koroških bratov in da naj se dotični kraji za- 
sedejo. Še tisti dan (24. aprila) pa je izvedel podpredsednik pri Dravski divizij- 
ski oblasti, daje ona na večkratne prošnje polkovnika Bleiweisa dovolila, da na- 
pravi na celi črti, zlasti pri Velikovcu, velik izpad z odkritim namenom, da vrže 
nemške čete nazaj in vzame sovražniku topove, ki ogrožajo dravske mostove. 
Izpad je bil tedaj od vojaške strani dovoljen, predno je deželna vlada dobila in- 
formacijo za intervencijo, predno je tedaj intervenirala. Pozneje sta govorila 
predsednik in podpredsednik s častniki in divizijsko oblastjo; vsi so zatrjevali, 
da smo močni dovolj, da se izpad posreči in da bi že davno lahko osvojili Celo- 
vec, ne da bi bila mogoča kaka reakcija, ker smo zlasti pri Velikovcu močni do- 
volj. Vojaštvo je vsekakor vse natančno pretehtalo, predno je dovolilo izpad, in 
premislilo gotovo tudi vse mogoče posledice. Dolžnost deželne vlade je, bila 
prositi za vojaško intervencijo, s tem sama pa ni ničesar zakrivila, zlasti ne, ker 
seje o stvari že odločilo, predno je deželna vlada poprosila za intervencijo. Dasi 
deželne vlade ne zadene nikaka krivda, je podpredsednik za svojo osebo pri- 
pravljen izvajati konsekvence, ker hoče imeti javnost v takih slučajih vedno žr- 
tev; drugo vprašanje je pa ako bi bilo to z ozirom na trenotni vojaški položaj 
tudi politično oportunno. Trditev o neki pogodbi Italijanov s celovško deželno 
vlado je izmišljena. Deželna vlada je to raziskovala, pa ni mogla dobiti od niko- 
der znamenja, da bi bila trditev resnična. Nemcem je bil na razpolago za vojaš- 
ke operacije stari avstrijski mobilizacijski material v skladiščih v Št. Vidu. Vče- 
raj ste došle deželni vladi dve intervencijski ponudbi od Italijanov in od poroč- 
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nika Kinga, člana ameriške misije na Dunaju. Slednji je izjavil, da zadnje do- 
godke na Koroškem ne smatra za kršenje premirja od naše strani, za tako bi 
smatral vojaški pohod "Vormarsch". V tem smislu je brzojavi! tudi svojemu še- 
fu na Dunaj. 

Italijanska intervencija potrjuje pa brez dvomno, da med celovško deželno 
vlado in Italijani ne obstoja nikaka pogodba. Podpredsedniku je podpolkovnik 
Nedič povedal, da je prišel k njemu včeraj srbski kapitan Glišič, ki je prideljen 
interaliirani misiji v Ljubljani. Po njegovem poročilu je prejel komandant misi- 
je, italijanski major šifrirano brzojavko od generala Segre iz Dunaja, ki je pa po- 
tvorjena. Italija ponuja po tej brzojavki v imenu antante intervencijo v tem smi- 
slu, da se vojaške operacije ustavijo na mestu, kjer se ravno vrše. Nedič ni mo- 
gel reagirati na ponudbo, ker je brzojavka baje potvorjena. Italijanski majorje 
opustil ponoviti in upa, da prejme točno besedilo v 24. urah. Italijansko inter- 
vencijo je treba po sodbi predsednika sprejeti z rezervo, ker je iz vsega zadrža- 
nja razumeti, da bi se radi vtaknili v zadevo le v toliko, da bi mi ostali na sta- 
lišču, kjer se nahajamo (izven Koroške). 

Po debati se sklene, da se mora iskati vzroke neuspeha in skrbeti za kaznova- 
nje krivcev, med tem pa pomeriti javnost z informativnim pojasnilom, da vlada 
pri tem ni prizadeta. To je tembolj nujno, ker obstoji prava zarota proti vladi, ki 
sejo hoče v politične osebne svrhe izrabljati. Naj se v ta namen zainteresira žur- 
naliste vseh strank. Prodiranju Nemcev se pa mora napraviti konec, ker je polo- 
žaj po vseh poročilih zelo neugoden. Predsednik prečita depešo generala Mai- 
stra od 5. t.m., ki se glasi: Na Koroškem fronta popolnoma razpadla. Vsega sku- 
paj ima polkovnik Bleiweis komaj 120 mož, ki pa so tudi nezanesljivi, razven 
tega dve bateriji, med tema ena srbska. Demoralizacija v oddelkih se razširja in 
preti, pod sedanjimi razmerami po pobeglih vojakih zatrositi se tudi med 
dosedaj še intaktne oddelke pri Spodnjem Dravogradu. Če pade Dravograd, je 
ogrožen Maribor in ves Slov. Štajer. Oddano je iz Maribora toliko pomoči v 
Spodnji Dravograd in sploh na koroško fronto, daje posadka v Mariboru neza- 
dostna, nastopiti proti eventualni pobuni tukajšnjega nemškega prebivalstva in 
železničarjev. Pričakovati je tudi vsled razmer na Koroškem vpada vojaštva in 
prebivalstva iz nemške Štajerske. Da se popravi morala v umikajočem se vojaš- 
tvu, prosim takojšnje pomoči, 1000 mož na Spodnji Dravograd, 1000 mož za 
Maribor in sicer srbskih čet. Opozarjam, daje edino le s takojšnjo pomočjo mo- 
goče preprečiti velikanski polom v od nas zasedenih slovenskih pokrajinah, ki 
bi imel nedogledne žalostne posledice za vso Slovenijo in tako tudi za državo 
SHS. P. S. Nemci so bili ob 7. uri zjutraj že v Pliberku, prodirajo od Guštajna 
proti Spod. Dravogradu. General Maister seje odpeljal ob Vi 3 uri popoldne tja. 
Neobhodno potrebno, da pridejo na pomoč Srbi! Štajerski Nemci vsi na koroški 
fronti, pojdejo potem gotovo proti Mariboru. Štajersko obmejno poveljstvo seje 
že obrnilo do francoske misije v Mariboru oziroma Zagrebu. Ljubljanska vlada 
naj se zveze (radiotelegrafično) preko Zagreba s Parizom in prosi nujno pomoči 
proti prodiranju Nemcev. 
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Orožne vaje, ki so razpisane ravno sedaj, bodo po mnenju poverjenika za so- 
cialno skrb, kateremu se pridružuje tudi poverjenik za pravosodje, po vseh zna- 
menjih naletele na odpor in ni pričakovati uspeha. Bolje bi bilo, da se preložijo. 
Ugotovi se, da je to stvar vojaške oblasti, ki je imela tak ukaz že od dne 28. 
marca t.l. Predsednik sodi, da proti orožnim vajam v sedanjem trenutku ni mo- 
goče nastopiti, zlasti ker je treba obrniti se na centralno vlado za pomoč. Naj bi 
se rajši apeliralo na ljudstvo, da se pokori še v tem težkem času. Pri divizijskem 
poveljstvu pa naj se posreduje, da se ne postopa po preveč neobzirnih kriterijih. 
Treba je pa predlagati oprostitve za uradnike, učitelje in poljedelce, edine sino- 
ve. Poverjenik za notranje zadeve predlaga generelno oprostitev. Zedinijo se, da 
se je obrniti na Komando Dravske divizijske oblasti, da pritrdi nastopnim 
predlogom: 

1.) Za neobhodno potrebne uslužbence državnih uradov in magistratov mest 
z lastnim statutom se smejo vlagati oprostilne prošnje. 2.) Prošnje vlaga uradni 
predstojnik dotičnega uslužbenca na Komando Dravske divizijske oblasti. 3.) 
Vsi uradi, ki smejo te prošnje vlagati, smejo dati tudi čakalna dovoljenja v onih 
slučajih, kjer so pogoji za oprostitev dani. 4.) Glavarstva smejo oprostiti a/ edi- 
ne sinove, b/ samostojne poljedelce, če je vsled vpoklica dotično gospodarstvo 
ogroženo. 5.) Prošnje za oprostitev učiteljev stavijo okrajni šolski sveti nepo- 
sredno pri Dravski divizijski oblasti. 

Predsednik odide. Seja se nadaljuje pod predsedstvom podpredsednika. 
Podpredsednik poroča, daje predložila danes prehodno-gospodarska komisi- 

ja pogodbo, katero je sklenil uradnik Edo Kunst z Nemško Avstrijo. Po tej po- 
godbi naj se izmenjajo živila, s katerimi razpolaga odsek za prehrano v veliki 
množini, za razne potrebščine. Nemška Avstrija zahteva, da vlada ratificira to 
pogodbo do 10. maja t.l. Pogodbo se ratificira od strani deželne vlade in izroči 
odseku za prehrano, z naročilom, da spravi nemudoma blago, ki se že kvari, čez 
mejo. Pogodbe je naznaniti osrednji vladi. 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da se nahaja 800 oseb, delavcev sitarske 
industrije v Stražišču brez dela, ker ni od nikoder dobiti žime. Deputaciji, ki se 
je danes zglasila pri njem - tudi pri podpredsedniku - se je poznalo pomanjka- 
nje že na zunaj. Glavarstvo v Kranju jih priporoča, ker niso sposobni za druga 
niti za kmečka dela. Naj se jim nakaže podporo za brezposelne, ki jim sicer po 
naredbi ne pristoja, pa ni drugega-izhoda v tej bedi. Dovoli se, da se jim izplaču- 
je taka podpora. O izplačilu ima odločati v posameznih slučajih okrajno glavars- 
tvo v Kranju. 

Poverjenik za socijalno skrb poda informacijo glede krula v smislu sklepa v 
93. seji. Po tej informaciji se je poverjenik dogovoril s cenilci Tekavčičem in 
Lenasijem ter zastopnikom Zadružne centrale Kocmurjem, da prevzame oblačil- 
nica le tisto blago, ki konvenira. Zadružna centrala je nato hotela opustiti kupči- 
jo. Čez nekaj dni pa seje zopet zglasila pri poverjeništvu z vprašanjem zakaj se 
zaloge ne prevzame in konečno sklenila pogodbo na podlagi domenka s za- 
stopnikom Zadružne centrale. Krul je cenila Zadružna centrala po 60 K meter, 
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cenilca poverjeništva pa, ki sta krul takoj označila za slabo in neporabno blago, 
sta pač v seznamu pripisala ceno po 30 K z vprašajem. Pobližje pa se nista spu- 
stila v cenitev, ker sta hotela prej opozoriti poverjeništvo na neporabnost. Koje 
poverjenik to doznal je rekel Sekuli od centrale, da krula ne prevzamejo. Pover- 
jenik je pripravljen riskirati pravdo, ker centrala zahteva 70.000 K za krul, ki 
nima prav nobene vrednosti in bi oblačilnica vse izgubila. Podpredsednik kon- 
statira na podlagi zapisnika 70. seje, daje poverjenik upravičen nastopati samo- 
stojno v tej zadevi, pravi pa, da so pač moralično v smislu prvotnih intencij za- 
vezani prevzeti vso zalogo, razun papirnatega blaga, da pa je juridično upraviče- 
no, če se poverjeništvo za socijalno skrb na podlagi teh informacij spusti v prav- 
do. Predlog poverjeništva za socijalno skrb se sprejme za slučaj, da mu predsed- 
nik, kije sejo že zapustil ne ugovarja. 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se izpolnuje naredba z dne 14. februarja 
1919 štev. 361 Ur. I. o začasni ureditvi službenih prejemkov in pokojnin učite- 
ljev in učiteljic na javnih ljudskih in meščanskih šolah, zavodih za gluhonemce 
in za slepce ter na otroških vrtcih, nadalje o začasni ureditvi preskrbnin učitelj- 
skih vdov in sirot na ozemlju deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani. 

Uredniku latinsko - slovenskih slovarjev gimnazijskemu ravnatelju v p. Fra- 
nu Wiesthalerju" se prizna nagrada 12.000 K iz državnih sredstev. V to nagrado 
ni šteti zneska 3.000 K, kateri mu je bil dovoljen v isti namen od bivšega de- 
želnega odbora kranjskega. 

Prihodnja seja v sredo dne 7. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje 19. uri 20 min. 

Žužek dr. Brejc 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Wiesthaler Fran, profesor, leksikograf, literarni zgodovinar. Rojen 1849 v Celju, 

umrl 1927 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, slovansko in klasično filologijo v Gradcu 
1872, profesorski izpit 1874. Služboval je kot suplent v Mariboru, od 1874-1885 kot 
profesor v Ljubljani, 1885-1888 je bil ravnatelj nižje gimnazije v Kranju, nato od 1888- 
1908 v Ljubljani, 1908-1910 je bil na študijskem dopustu za pripravo latinsko-sloven- 
skega slovarja, 1910 je bil upokojen. Po upokojitvi je najprej delal na pripravi slovarja; 
1. del slovarja je izšel šele 1925. Gradivo za slovar hrani SAZU. Pisal je razprave in 
ocene slovenske literature, objavil je več slovenskih neznanih rokopisnih besedil. 
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ZAPISNIK 
95. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 7. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani razven poverjenikov dr. Verstovška in Kristana. 
Začetek seje ob 16. uri 4 minute. 

Predsedstvu so došli v poravnavo od mestnega poveljstva v Ljubljani računi 
hotelov za svoječasna stanovanja mednarodne komisije za Koroško. Se plača. 
(Izp. p reds, pis.) 

V svrho ureditve vprašanja odpustov iz službe tujerodnih nastavljencev nedr- 
žavnih javnih zastopov - nanaša se pred vsem na okrožne zdravnike na Štajer- 
skem - se izpopolni po soglasnem sklepu točka A odstavek L), 2.) in 3.) nared- 
be štev. 2 uradnega lista XXV. Izvrši zdravstveni oddelek. (Izp. odd. za zdrav.) 

Dr. Ivana Harpfa v Slov. Gradcu naj se na predlog zdravstvenega sveta v Ce- 
lju kot okrožnega zdravnika odslovi, ker je s 1. julijem ¡tak že odslovljen kot 
primarij slovenjgraške bolnice. Naslednika imajo v dr. Schelesnickerju v Slov. 
Gradcu, ki bo prišel v poštev tudi za slovenjegraško bolnico. Dr. Harpfa se skle- 
ne odpustiti na podlagi izpopolnjene naredbe štev. 202 ter razpisati službo 
okrožnega zdravnika za Slov. Gradec s 1. junijem 1919. Glede mariborskih pri- 
marijev se sklene, da se jih ne odpusti kumulativno, temveč posamezno, ko se 
dobi zanje nadomestilo. (Izp. odd. za zdrav.) 

Po predsednikovem poročilu predlaga zdravstveni oddelek, da se 20% po- 
pust na štajerske bolniške blagajne, za stroške članov v bolnicah, razveljavi. Po- 
verjenik za socijalno skrb želi zadevo preštudirati. Predsednik mu izroči spis do 
prihodnje seje. (Izp. odd. za zdrav.) 

Zdravstveni oddelek priporoča, da se okrožnemu zdravniku dr. Josipu Gori- 
čarju v Mozirju nakažejo počenši s 1. januarjem službeni prejemki, kateri mu 
pritičejo za to svojstvo, ker dosedaj še ni nič prejel. Sprejeto. (Izp. odd. za 
zdrav.) 

Začasni deželni zdravstveni svet referira glede prevzetja Elizabetne bolnice v 
Ljubljani v državno upravo. Obstoji nesoglasje med poverjeništvom za socijalno 
skrb in zdravstvenim oddelkom, v katerega kompetenco spada ta bolnica. Pred- 
sednik meni, da bi bilo sedaj nujnejših stvari, kakor odločanje o tej pristojnosti. 
Podpredsednik sodi, da je z ozirom na to, da preide sedaj zavod v roke sloven- 
skega kuratorija, bolje še odložiti rešitev. Poverjenik za socijalno skrb se skli- 
cuje na pravilnik o ureditvi državnega oddelka za zaščito dece, in da pritiče 
uprava zavoda pokrajinskemu odboru za zaščito dece, oziroma, dokler ta funk- 
cijonira, oddelku za socijalno skrb. Sklep: se zaenkrat odloži dokler društvo, ki 
pride v slovenske roke, ne stavi kakega predloga. Zaenkrat naj obdrži kompe- 
tenco zdravstveni oddelek. (Izp. odd. za zdravs. in pa pov. za soc. skrb) 
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Za vdovo po vodju deželne kmetijske šole na Grmu Terezijo Dolenc prosi 
komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, da se pritrdi zvišanju 
vdovske pokojnine od 1.400 K na 2.000 K od 1. marca 1919 dalje. Na predlog 
predsednika sprejeto. (Izp. preds. pis.) 

Za kuratorij začasnega tehniško - visokošolskega tečaja se imenujeta na 
predlog poverjeništva za uk in bogočastje inž. Milan Šuklje načelnikom, okrajni 
glavar dr. M. Lubec" pa namestnikom načelnika. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Predsednik predloži spis ravnateljstva državne železnice v katerem prosi na- 
rodni svet v Velenju, da se obdrži v službi sprevodnika državne železnice Karo- 
la Grila in Franca Wirta. Na podlagi izvestilnih spisov, kateri so popolnjeni na 
zahtevo predsednika, se sklene, da se: a/ Karola Grila zopet sprejme v službo, b/ 
Franca Wirta se ne sprejme za našo direkcijo, pač pa se priporoča, da ga 
sprejmejo na Hrvaškem, ako on za to prosi. (Izp. preds. pis.) 

Postajni mojster Josip Rijavec s postaje Nomenj je bil zaradi denuncijacije 
kot Nemec odpuščen iz službe, dasi je rojen v Sv. Križu pri Vipavi. Rijavec pro- 
si za zopetni sprejem v službo. Podpredsednik se zavzame za odklonitev. Pover- 
jenik za socijalno skrb priporoča sprejem. Poverjenik za pravosodje pa sprejem 
in disciplinarno postopanje. Sklep: odpust iz službe se razveljavi, toda le, ker ni 
smatrati, da je Rijavec nemške narodnosti v smislu naredbe štev. 202. Pristavi 
se pa, da je uvesti disciplinarno preiskavo in če bi ta ne izrekla odpusta iz služ- 
be, se ima vsekakor prestaviti na drugo službeno mesto. (Izp. preds. pis.) 

Poverjenik za socijalno skrb stavi vprašanje na predsednika, kako stoji ko- 
roška zadeva, če je kaj znano, da so Nemci že prekoračili štajersko mejo in da 
so že v Velenju. Predsednik odgovori, da se ni bati, da bi Nemci prekoračili šta- 
jersko mejo, ker sploh ni več povoda za strah. Jugoslovanske patrulje so se pre- 
pričale zjutraj 7. t.m., da ni v Slov. Gradcu nemškega vojaštva in general Smi- 
ljanič poroča, da niso Nemci prekoračili štajerske demarkacijske črte. Pohvalno 
se omenja napram našim lastnim četam vzglednost in hrabrost hrvaških oddel- 
kov. General Maister seje umaknil na novo črto za koroško mejo. Protiakcija s 
strani centralne vlade je v teku. Ministrski svet je imel 5. in 6. t.m. seje, v kate- 
rih je sklenil vojaško pomoč in diplomatično zahtevati v Parizu, Carigradu in na 
Dunaju vspostavitev demarkacijske črte, ker so naše čete angažovane za antanto 
na Ogerskem. Pride koncipist Masič s telefoničnim vprašanjem poslanika Po- 
gačnika, kdo mu je poslal telegrafično naročilo, da intervenira pri nemških ura- 
dih, da se ustavijo operacije in ustanovi prejšnji položaj. Odgovori se telefonič- 
no po Masiču na pojasnilo podpredsednika: "Od te vlade ni šlo nobeno naročilo, 
ker nismo v to kompetentni. Vemo pa, daje včeraj 6. t.m. ministrski svet sklenil 
razven intervencije v Parizu in Carigradu naročiti tudi Vam, da protestirate in 
zahtevate od nemške vlade restitucijo statusa quo ante od 2. maja ti." Podpred- 
sednik poroča, daje še doznal, daje bil šef za nadziranje premirja general Segre 
pri državnem tajniku za vojsko dr. Deutschu in mu ugovarjal v imenu entante 
radi prekoračenja demarkacijske črte. Deutsch je odgovoril, da seje v nekaterih 
slučajih pokazala potreba prekoračenja iz taktičnih razlogov, da paje že poslano 
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naročilo v Celovec, kjer dela deželna vlada skupaj z nemškim prebivalstvom da- 
lje na svojo pest, da se takoj ustavi prodiranje. Deutsch je tudi poslanika Pogač- 
nika o tem obvestil in mu povedal, da se sam poda danes zvečer v Celovec ter 
prosi, da prideta jutri ali pa v petek eden ali dva zastopnika naše vlade tja, v svr- 
ho dogovora o provizoričnem premirju in o provizorični določitvi demarkacij- 
ske črte. Pogačnik je odgovoril Deutschu, da se mora obrniti na deželno vlado v 
Ljubljani po instrukcije in da bo dal jutri od 10. uri dopoldne odgovor. 

V Beogradu se snuje dopisni urad. K temu poroča predsednik, da se k posve- 
tovanju odpošlje bivši vodja filijalke avstrijskega korespondenčnega urada v Tr- 
stu, Prunk, ki je izdelal samostojen načrt organizacije dopisnega urada. Po načr- 
tu Prunka, bi se dala korespondenčna služba najboljše urediti tako, da se politič- 
no vodstvo centralizira v Beogradu, strokovno - tehnično vodstvo pa bi bilo v 
Ljubljani. Predsednik ima pomisleke k načrtu samo glede kompetence o določa- 
nju osobja. Načrt se v celoti odobri in vrne Prunku, da ga nese v Beograd ter 
tam zastopa. 

Po predlogu podpredsednika naj se ustanovi tiskovni urad na Dunaju. Pokrit- 
je v znesku 50.000 K bi oskrbel poslanik Pogačnik proti obračunu s centralno 
vlado. Predsednik prečita vlogo in predlaga sprejem prvega dela. Potrebni kredit 
naj se priporoča v Beogradu. Glede oseb pa naj se šele za pozneje, za slučaj 
odobritve pridrži izbira. Predsednikov predlog sprejet. (Izp. preds. pis.) 

Poverjenik za socijalno skrb priporoča nujnost glede naprave stanovanjskih 
barak, ki naj bi se takoj začele postavljati, ne samo ker so tako neobhodno po- 
trebne, temveč tudi za to, ker se je bati, da ponudniki zvišajo ponudbe vsled 
splošnih podražitev, zlasti lesa. Predsednik opozarja, da je na vsak način treba 
govoriti z delegatom finančnega ministrstva, ker se gre za visok znesek 1 •• mi- 
lijona kron. Sklene se dovoliti 1 •• milijona kron za napravo barak za 106 stano- 
vanj. Za ta sklep se izposluje pritrditev delegata finančnega ministrstva in potem 
ko se je ta dosegla se zaprosi brzojavno pritrditev finančnega ministrstva. (Izp. 
pov. za soc. skrb.) 

Poverjenik za socijalno skrb čita predlog za ustanovitev referata za telesno 
vzgojo pri poverjeništvu za socijalno skrb. Načrt je sestavil major Jaklič. Tega 
naj se pridobi od vojaške oblasti in se ga poveri z dotičnim referatom. Prideljen 
bi bil v svojem častniškem svojstvu. Poverjenik za pravosodje pozdravlja misel, 
vendar pa opozarja, da se nanaša načrt v prvi vrsti na mladino in se je pri tem 
ozirati na poverjeništvo za uk in bogočastje, ker se je kakor znano, že razprav- 
ljalo o tej panogi. Ker se ne ve, kakšni načrti so tam v pripravi, naj se poverje- 
ništvu za uk in bogočastje načrt odstopi v izjavo. Predsednik podpira predlog 
poverjenika za pravosodje. Odstopitev v izjavo poverjeništvu za uk in bogo- 
častje sprejeta. (Izp. za pov. za soc. skrb in pov. za uk in bog.) 

Poverjenik za pravosodje vpraša, kaj je z zavlačevanjem vprašanja imenova- 
nja oficijantov (glej zapisnik 72. seje). Na pojasnilo poverjenika za notranje 
stvari, da še ni iz Beograda odgovora, se sklene, da se tamkaj urgira. (Izvršeno.) 
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Okrajni glavar v Celju dr. Rudolf pl. Andrejka se vpokliče v službovanje k 
deželni vladi v Ljubljani. Vodstvo okrajnega glavarstva v Celju se poveri okraj- 
nemu glavarju dr. Leopoldu Žužeku. (Izp. pov. za notr. zael.) 

Avskultant pri deželni sodniji v Trstu Anton Seražin se sprejme v konceptno 
službo politične uprave ter imenuje provizoričnim vladnim koncipistom. (Izp. 
pov. za notr. zad.) 

Policijski konceptni praktikant pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani Jan- 
ko Kovačič se imenuje provizoričnim koncipistom. S pravomočnostjo od dne 
31. marca 1919. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Za knjigovodstvo deželne vlade se sprejmeta kot računska praktikanta abitu- 
rijenta Franc Schitnik3 in Alojzij Pengal4. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Podpredsednik poroča, da je došla naredba ministrstva za trgovino glasom 
katere se mora sekvestrirati premoženje državljanov sovražnih držav. Po živahni 
debati, v kateri zlasti predsednik izraža pomisleke glede izvedljivosti v naših de- 
želah, ker treba spoštovati privatno pravo in se sploh še ne ve kdo je pravzaprav 
naš državljan, se sklene počakati z objavo naredbe, dokler ne pride pojasnilo na 
službeno vprašanje podpredsednika v Beogradu, koga se ima smatrati državlja- 
nom v smislu naredbe, in katere države veljajo za nam sovražne. (Izp. g. 
podpred.) 

Prihodnja seja v petek dne 9. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 20 minut. 

Svetek I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Lubec Milko dr., vladni svetnik. Rojen 1877 v Gradcu, umrl 1926 v Julijskih Al- 

pah. Pravo v Gradcu z doktoratom. Služboval je od 1900 dalje kot praktikant pri Na- 
mestništvu v Gradcu, nato pri okrajnih glavarstvih v Celju, Mozirju, Mariboru in na Ptu- 
ju, 1910 je bil premeščen kot namestniški tajnik k ministrstvu za uk in bogočastje na 
Dunaju, kjer je bil razrešen službe 1918, nato je od 1919-1926 služboval kot vladni 
svetnik pri poverjeništvu za uk in bogočastje in pri prosvetnem oddelku velikega žu- 
panstva ljubljanske oblasti, kjer je bil referent za strokovne šole. 

3 Schitnik Franc, računski asistent. Rojen 1896 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju 
1918. Po maturi je nastopil službo v knjigovodstvu deželne vlade v Ljubljani kot račun- 
ski praktikant, 1920 je postal računski asistent. 

4 Pengal Alojzij, računski asistent. Rojen 1896 v Velikih Poljanah pri Ribnici, umrl 
1957 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani. Služboval je od 1919 dalje kot računski prakti- 
kant in računski asistent, 1920 je postal računski oficial. Bilje slovenski fotograf. 
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96' 
ZAPISNIK 
96. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 9. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov dr. Verstovška in Kristana. 
Začetek seje ob 8. uri 15 minut. 

Predsednik poroča: V svrho pogajanj za določitev premirja in demarkacijske 
črte na Koroškem je prejela Dravska divizijska komanda ukaz, od najvišje vo- 
jaške oblasti iz Beograda, da takoj odpošlje v Celovec tri vojaške delegate, kate- 
ri naj se pogajajo po danih navodilih za vspostavitev statusa quo ante. V ukazu 
je izraženo, da lahko vzamejo vojaški delegatje seboj tudi enega civilnega poob- 
laščenca. Nalog poslednjega v ukazu ni začrtan. Ker pa ima vsa zadeva vojaški 
značaj, je sodelovanje civilnega delegata, vsekakor umeti tako, daje ta le v in- 
formativne svrhe predvidjen. Danes ob 1. uri ponoči so se z danimi navodili od- 
peljali preko Maribora v Celovec vojaški pooblaščenci podpolkovnik Nedič, ka- 
pitan Lokar in kapitan Peternel. Ž njimi potuje kot civilni, prideljeni uradnik dr. 
Druškovič. Ker ta oficijelnih instrukcij nima, bi mu bilo treba od tu sporočiti di- 
rektive, po katerih naj uredi svoje ravnanje v Celovcu. Te direktive imajo veljati 
bolj kot mnenje in želje deželne vlade, ki naj bi se uvaževale. Poverjenik za so- 
cijalno skrb poroča, da bi se hotela pogajanj udeležiti tudi njegova soc. dem. 
stranka. Vzdržuje mnenje, da bi utegnilo pri Deutschu in soc. dem. Korošcih 
tako sodelovanje ugodno vplivati na hiter in ugoden potek pogajanj. Z ozirom 
na to, da vojaška oblast ni pripustila zastopnika kake politične stranke k takim 
posvetovanjem in da je v ukazu dovoljen le en civilni delegat, je ta predlog 
brezpredmeten. 

V nadaljevani razpravi glede navodil dr. Druškoviču, citata predsednik in 
podpredsednik tozadevne načrte, ki sta jih vsak s svoje strani pripravila. Predlo- 
ga soglašata v svojem bistvu. Podpolkovnik Nedič je v glavnih potezah poučen 
in jih odobruje. 

Sklene se sporočiti dr. Druškoviču v Maribor, kjer bo ta čakal, iz obeh načr- 
tov kombinirano naročilo v obliki nasveta sledeče vsebine: "Restitucijo statusa 
quo ante se ima točno izvršiti v vseh ozirih. Zlasti naj ž njim nastopi isti pravni 
položaj kakoršen je bil, ko se je vsled intervencije polk. Milesa podpisalo graš- 
ko premirje. Izrecno bi se moglo reči, da se to premirje uspostavlja. V pogodbi 
se sicer označi linija, na katero mora sovražnik nazaj, a to ni dogovorna demar- 
kacijska linija, temveč le ponovitev faktične linije, ki je nastala po zimskih bo- 
jih. Če bi Nemci hoteli izzvati debato o zanje ugodnejši liniji, na to odgovarja- 
mo s pariško našo pretenzijo, o kateri bo itak vsak čas padla odločitev. Glede re- 
patrijacije beguncev, ker je takrat izostalo, naj bi se sedaj graška pogodba do- 
polnila v tem smislu, da se dovoli vrnitev in jamči za varnost beguncev iz cele 
Koroške. 

200 



Restitucija quo ante je tudi povrnitev škode vseh vrst in natura, koje bi bilo 
ugotoviti po komisijah s sodelovanjem Francozov in za katere bi Nemška Av- 
strija imela jamčiti povračilo. Ako bi prišlo do podrobne razprave glede teh 
Škod, treba zahtevati tudi škodo, ki sojo Nemci storili na onem delu, kije bil od 
njih že preje zaseden. Kolikor bi se ne dala škoda povrniti in natura in dotični 
kosi nadomestiti z enakovrstnimi predmeti, se mora manjša vrednost v denarju 
izednačiti. Pod škodo treba računati tudi telesne poškodbe civilnih oseb. V slu- 
čaju usmrtitve gre odškodnina zaostalim (starišem, otrokom, soprogi), pri čemer 
je uvaževati tudi izdatno odplačilo za telesne in duševne muke. Težke razžalitve 
n.pr. posilstvo se šteje kakor telesne poškodbe. Odškodnina se izraža v frankih. 
Oškodovanci smejo pri komisiji, kjer eventuelno sodeluje tudi zastopnik Nemš- 
ke Avstrije, biti zastopane po pooblaščencu, kojega stroški se smatrajo kot 
pravdni stroški, če poškodovanec z izjavo komisije ni zadovoljen, lahko nastopi 
redno pravdno pot pri domači sodniji. 

Jako važna točka je, da se določi kratek rok za takojšnjo evakuacijo in mora 
Nemška Avstrija jamčiti, da čete ne bodo nobenih vrednosti vzele s seboj n.pr. 
cona do Velikovca v 24. urah, drugi del v nadaljnih 24. urah po podpisu. Nemš- 
ka Avstrija mora izpeljavo premirja garantirati. 

Vojni ujetniki naj se izmenjajo brez ozira na število, brez plačila preživežnih 
¡n drugih stroškov. Termin mora biti določen, istotako kraj izmenjave. Vsi nji- 
hovi efekti se jim imajo vrniti oz. odškodovati. Isto velja za internirance in 
konfinirance oz. v sodnih zaporih se nahajajoče, katere treba takoj izpustiti. 

Amnestija veljaj za vse politične delikte, ne pa za navadne delikte, h katerim 
je šteti tudi udeležbo pri dražbah tuje lastnine, ki so jih uprizarjali vojaki in dru- 
ge osebe, ki so očividno plenile. 

Ako bi se Nemci hoteli pogajati o nadaljnih kompliciranejših izpopolnitvah 
graške pogodbe, n.pr. glede železnic, bi bilo tozadevna pogajanja z ozirom na 
omenjeno instrukcijo odkloniti z ozirom na to, da po restituciji in integrum vla- 
de otvorijo v teh stvareh nove dogovore, če stvar v Parizu ne bode hitro rešena. 

Svetuje se k pogajanju ne dopustiti več nasprotnikov nego je naših in vedno 
gledati, da se predmet ne razblini od glavne linije to je od restitucije. Pred poga- 
janji treba zagotoviti neovirano in takojšnjo poročanje po telegrafu. Našemu ko- 
misarju dr. Hočevarju treba preskrbeti polno zadoščenje." (Oddano telef. staj. 
pov. v Mariboru dfte 9. V. ob 10 dop.) 

Podpredsednik predloži letak defetistične vsebine, kateri je po svoji subver- 
zivni dikciji uprav revolucionaren. Taki letaki se razširjajo po Jesenicah in ka- 
kor pove poverjenik za socijalno skrb tudi v Kranju, Tržiču in po vsem Gorenj- 
skem. Tudi v Ljubljani, kjer ga najbrže pomnožujejo, je na gosto razširjen. Pod- 
predsednik vpraša, če bi ne kazalo, da se letak objavi kot kurijoziteto v listih. 
Poverjenik za socijalno skrb, kateri povdarja, da njegova stranka ne sme biti ob- 
dolžena, kakor da bi ona kaj takega inspirirala ali trpela, priporoča, da se prove- 
nijenco najprejc temeljito preišče tudi če ima zadeti krivda kakega nadevnega 
pristaša njegove stranke. Letak po njegovi sodbi sploh ni od Nemcev ali celo 
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socijalnih demokratov napravljen, temveč je iskati povzročiteljev predvsem v 
Ljubljani, ker je bil najbrž sestavljen, tiskan in razpošiljan. 

Sklene se najpreje izročiti zadevo preiskavi, (pripoclpr.) 
Prihodnja seja v ponedeljek dne 12. maja 1919 ob 16. uri. 
Zaključek seje ob 9. uri 15 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 

97' 
ZAPISNIK 
97. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 11. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika dr. Ravniharja. 
Začetek seje ob 12. uri 15 minut. 

Povabljena prisostvujeta seji ravnatelj montanskih uradov nadsvetnik inž. 
Pirnat in rudarski glavar inž. Stergar kot poročevalca o nerednostih, ki so nasta- 
le kot posledica dogodkov na koroški fronti v Velenju po 6. maju t.l. 

Predsednik utemeljuje nujnost seje z dogodki poslednjih dni na Štajerskem, 
proti katerim je treba brez odloga nekaj ukreniti. Poverjenik Verstovšek, ki je 
bil tamkaj, poroča o svojih utisih na potovanju, posebno v Mariboru in Celju: 
Naši so se potegnili nazaj do Marenberga, kar je vplivalo na nemškutarje. V 
Mariboru so se že pojavili odstavljeni nemški uradniki iz Gradca. Vojaki, ki so 
bežali, so odmetavali orožje. Edino celjski polk je še vse držal, zato ima tudi 
zelo velike izgube (12 častnikov mrtvih). V Pliberku je skušal general Maister 
vplivati na vojsko ter jih nagovoril; vojaki so klicali "živijo", ko paje padel prvi 
strel, so vsi ubežali. Našli so se pri vojakih tudi znani letaki od "četovodje Obla- 
ka". Vsi slovenski polki so popustili, posebno kranjski polk. Ena nemška patru- 
lja 17 možje pognala cel bataljon in še 36 orožnikov je vrh tega ušlo na povelje 
ritmojstra Šmida iz Slov. Gradca. Glavar je dal takoj internirati 12 nemškutar- 
skih hujskačev. Ritmojster Šmid jih je prevzel, odgnal a kmalu izpustil, da so se 
vrnili v Slov. Gradec, kjer so takoj sklicali protestni shod proti Jugoslaviji. 
Nemške patrulje, ki so se približale, so takoj začele ropati in pleniti. Pridružilo 
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seje tudi domače prebivalstvo. Ko so med tem naše vojaštvo nekoliko zbrali, so 
zapodili Nemce in dobili Slov. Gradec nazaj. Vojaki so takoj začeli nemške tr- 
govine s krampi razdirati in tam pleniti. Tako je Slov. Gradec ves oplenjen od 
vojakov in civilnega prebivalstva. Ljudstva se polašča velik nemir. Častniki so 
sami pravili, daje popolnoma nemogoče s tem vojaštvom kaj opraviti. Dezerter- 
ji so ropali od hiše do hiše, odpeljali konje grozeč z revolverji. Na celi črti so se 
dogajali slični dogodki. Nemškutarji so bili očividno v dogovoru z delavstvom, 
kateremu daje vojaštvo orožje in pri katerem se je tudi začelo boljševiško giba- 
nje. V Šoštanju so izpustili podčastniki več radi plenjenja zaprtih. Orožništvo si 
ne upa nič ukreniti in sploh seje opažalo, daje tudi orožništvo na celi črti odpo- 
vedalo. Razmere od Celja do Špilj so take, da se mora nekaj ukreniti. General 
Maister je že dal gotova navodila na tamošnja okrajna glavarstva. Poverjenik 
Prepeluh: Vsemu je krivo pijančevanje našega vojaštva na severni fronti. 

Na vprašanje poverjenika Kristana, kako napredujejo pogajanja zaradi pre- 
mirja v Celovcu, sporoča predsednik, da so zastopniki obeh strank prosili 
daljnih instrukcij. Rudarski glavar inž. Stergar poroča o dogodkih v Velenju: 

Na večer od 6. na 7. maja je prišlo od okrajnega glavarstva povelje naj se pri 
rudniku vse reši. Inž. Kralj in blagajnik Skaza sta odnesla denar v trg. Delavs- 
tvo, ki je o tem zvedelo, jih je poiskalo in jim grozeč z orožjem izsililo denar. 
Blagajnik Skaza je bil od 4 strelov v rudokopni blagajni ranjen; slišati je bilo 
klic: "schiesst nieder diese windischen Hunde!". Ko je naše vojaštvo začelo 
streljati, so delavci mislili, da so to Nemci, vzeli so denar in šli v bližnji gozd, 
kjer so si ves denar okoli 80.000 K razdelili. Delavstvo ima veliko orožja in 
streliva. Pri delavcu Celinšku je bila hišna preiskava in našla seje pri njem v pe- 
či puška. Dne 10. maja je bilo v Velenju delavsko zborovanje. Množica je zah- 
tevala, da naj pride Celinšek. "Če odvedete Celinska, pojde šaht v zrak". Ponoči 
se je streljalo. Uradniki so iz Velenja pobegnili, nobeden si ne upa več tja. 
Zaupniki delavcev so na stališču, da se mora red na vsak način vspostaviti s pra- 
vo silo ne glede na sredstva. Potrebno je, da se nekaj ukrene. Znano je, da izhaja 
veliko tega hujskanja iz nemškutarskih krogov. Občinstvo drži z delavstvom. 
Ravnatelj inž. Pirnat poroča, da zahtevajo delavci 35% poviška, tako da bi prišli 
na 35 K dnevno. Treba je napraviti eksempel, to zahtevajo pametni delavci, ru- 
darji sami. Najboljše bi bilo, da pridejo tja srbski vojaki. Vsi člani vlade sogla- 
šajo v tem, da je treba nekaj posebnega ukreniti, da se zatre nevarno gibanje in 
vspostavi red. Razlika je le v naziranju glede ostrosti ukrepov, pri čemer pover- 
jenik Kristan zavzema stališče, da je treba z dobrim nastopom iztrezniti ljuds- 
tvo. Zlasti se mu zdi preostra proglasitev prekega soda, ki ga priporoča poverje- 
nik Golia. Po daljšem razpravljanju stavi podpredsednik konkretne predloge, ki 
naj bi se jih takoj udejstvilo: 1.) Komanda Dravske divizije se službeno obvesti 
in naprosi, da z ozirom na silno razširjene zločine, ki so se v zadnjih dneh pripe- 
tili med vojaštvom, zlasti proti subordinaciji, uporu, dezerciji, plenjenju in jav- 
nemu nasilstvu, nemudoma stori najodločnejše korake, zlasti glede vojno-ka- 
zenskega postopanja da se krivce kaznuje in vspostavi red. 2.) deželna vlada 
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proglasi v torek ob 12. uri dopoldne preki sod v obmejnih glavarstvih Slov. Gra- 
dec, Celje, Maribor in Radovljica za delikte pobune, umora, ropa, požiga in v § 
85 navedeno hudodelstvo javnega nasilstva. Prosi se divizijo, da nemudoma 
pošlje zanesljivo vojaštvo v Velenje. V ponjedeljek se izda poziv na prebivals- 
tvo (apel). 3.) Po vsej Sloveniji se izvede razoroženje. 4.) Vse gostilne, kjer se 
goji nemškutarstvo, se zapro. 

Vse štiri točke so bile soglasno sprejete. (Izvršeno 12. V. v preciseci, orel. L in 
2. točka, 3. in 4. izvede poverj. za notran. zadeve. Izpisek oddal podpisani Sve- 
lek) 

Poverjenik Kristan se zavzema, da bi bilo preki sod vsaj 24 ur preje kakor 
stopi v veljavo, naznaniti prebivalstvu s splošno objavo. V izvršitvi točke 2.) 
gorenjega sklepa se objavi jutri, v ponjedeljek 12 t.m. sledeči poziv na ljudstvo: 
Zadnje dni so se zgodili neredi, ki kažejo, da nekateri komaj dosežene svobode 
ne razumejo prav. Zagrešili so pri tem grde zločine proti domovini in mirno de- 
lujočemu prebivalstvu, kakoršnih bi ne pričakovali od slovenskih ljudi. Sramoto 
so storili sebi in narodu, pa tudi ogromno škodo. 

Ker so se v več krajih pojavila hudodelstva pobune, umora, ropa, požiga in 
hudodelstva javnega nasilstva po § 85 kaz. zak., zato so se zedinile vse stranke 
v tem, da se mora te pojave brezobzirno zadušiti. Naša narodna kraljevina, ki 
nudi svojim sinovom boljše razmere nego katerakoli sosednja država, ne more 
mirno gledati, kako ti neodgovorni elementi kvarijo njen ugled in čast, njeno in 
narodovo premoženje in kako spravljajo ob dobro ime socijalna stremljenja vla- 
de. 

Zato je deželna vlada v seji dne 11. maja 1919 enoglasno sklenila, da progla- 
si v zgoraj navedenih glavarstvih preki sod tekom torka, dne 13. maja 1919. 

Poživljamo vse državljane, ki ljubijo svoj narod in državo, ki uvidijo, da brez 
dela ni delavnosti, brez žrtev ni napredka, in ki razumejo, da je trajne socijalne 
uspehe možno doseči samo s solidnim organiziranim delom, da tudi sami poma- 
gajo, da bo v Sloveniji zavladal popoln red, da s skupnimi močmi vseh dobro- 
mislečih zatrcmo brezobzirno vsak zločinski pojav, da pokličemo krivce pred 
strogo sodbo in da privedemo na pot dolžnosti vse one, ki zaslepljeni vidijo ju- 
naštvo v tem, da svoji mladi domovini v hrbet streljajo. 

Vsa kažnjiva dejanja, ki so se izvršila pred razglasitvijo prekega soda, se 
bodo kaznovala od rednih sodišč. Vsi zločini, pobune, umora, ropa, požiga in v 
§ 85 kaz. zak. omenjenega javnega nasilstva pa, ki se bodo eventualno zgodili 
po proglasitvi prekega soda, zapadejo nagli sodbi po določilih prekega soda. 
Deželna vlada za Slovenijo zaupa v zdravo pamet Slovencev, v njih smisel za 
disciplino in pričakuje, da trezni elementi prebivalstva sami sodelujejo in poma- 
gajo, da nastopi še pred razglasitvijo prekega soda, popoln red in mir v naši de- 
želi. Kdor pa bo kljub temu svarilu in pozivu k redu, katerega izmed zgoraj na- 
vedenih zločinov zakrivil, naj vse posledice izključno sam sebi pripiše. (Izvrše- 
no 12. V. ¡9 v predsedstvu.) 

Prihodnja seja v torek dne 13. maja 1919 ob 16. uri. 
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Konec seje ob 13. uri 55 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 

98' 
ZAPISNIK 
98. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
OD 13. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenika Kristana. 
Začetek seje ob 16. uri 17 minut. 

Predsednik poroča o dopisu poverjenika za finance, v katerem ta na vpraša- 
nje (zapisnik 90. seje), zakaj, da se je obdržalo v tobačni tovarni v službi tudi 
uradnike italijanske narodnosti, pojasnjuje, da se je obdržalo samo podravnate- 
lja Arkadija Bonfijoli, ki je miren, pošten in dober uradnik in je zmožen slo- 
venščine. Sicer pa zadeva po mnenju poverjeništva za finance spada v področje 
finančnega ministrstva. Se vzame na znanje, (akt Predsedstvo.) 

Dopis "Društva konceptnih uradnikov politične uprave v Sloveniji" se obra- 
ča proti zavlačevanju ustanovitve upravnega sodišča. Se odloži kot obsoletno, 
ker ima poverjenik za pravosodje pripravljene o isti stvari konkretne predloge 
za sejo. 

Zdravstveni nadzornik dr. Bleiweis prosi z ozirom na visoke stroške, ki jih 
povzroča razpis zdravniških služb v dnevnem časopisju za navodilo, kako bi se 
temu prišlo v okom, ne da bi se stvari škodovalo. Razpis samo v Uradnem listu 
ne zadostuje. Na predlog poverjenika za pravosodje se sklene, da naj se o razpi- 
sih napravi vsakokrat kratko notico za dnevno časopisje, da je v Uradnem listu 
razpisano to in to mesto. (Izpisek zdravst. odd.) 

Reprezentanca trboveljske premogokopne družbe prosi, da se ji dovoli stal- 
nega kurirja Ljubljana - Dunaj za nujno potrebno občevanje s centralo. Sklep: 
dovolilo se bode po enkrat na teden kurirja, ako družba jamči, da sama prevza- 
me vse stroške, ne glede na osebo, ki bi sejo izbralo kurirjem in če bi tudi ne bil 
nastavljenec družbe, (akt Predsedstvo.) 
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Francosko - slovenska organizacija prosi redne podpore in zagotovilo izred- 
ne za slučaj morebitnih mednarodnih reprezentativnih nalog. Poverjenik dr. 
Ravnihar predlaga 10.000 K. Dovoli se enkratno 10.000 K. (Predsedstvo) 

Prošnja gozdarskega nadkomisarja inž. Vladimirja Šuklje, za imenovanje 
gozdarskim svetnikom se za sedaj odloži. (Predsed.) 

Inž. Alfred Dejak, stavbni višji komisar, ki je bil odpuščen, se sprejme nazaj 
v državno poštno službo. (Predsed.) 

Ravnatelj deželnih uradov dr. Franc Zbašnik se pomakne na 3. stopnjo V. 
plačilnega razreda državnih uradnikov. (Predsed.) 

Prošnja bivšega deželnega kmetijskega veščaka Franca Bartola za razveljav- 
Ijenje njegove s sklepom deželne vlade za Slovenijo z dne 21. februarja 1919 
potrjene pokojitve odnosno odpravnine se zavrne iz razlogov, navedenih v poro- 
čilu oddelka za kmetijstvo z dne 3. maja t.l. štev. 506/pr. (Preds.) 

Računski zaključki kranjske deželne banke v Ljubljani 
za poslovna leta        1913 z upravnim prebitkom v znesku 73.415 K 42 v, 

1914 z upravnim prebitkom v znesku 80.417 K 65 v, 
1915 z upravnim prebitkom v znesku 86.766 K 60 v, 
1916 z upravnim prebitkom v znesku 99.459 K 33 v, 
1917 z upravnim prebitkom v znesku 301.787 K 72 v 

se odobre in računodajalcem podeli absolutory. Od bivšega Kranjskega de- 
želnega odbora s pridržkom naknadne odobritve po deželnem zboru odobrenim 
predlogom kuratorija oziroma ravnateljstva "Kranjske deželne banke" glede raz- 
redlitev pravnih prebitkov za leta 1913, 1914, 1915 in 1916 se pritrdi. Poslovni 
prebitek za leto 1917 v znesku 301.787 K 72 v se porabi v dotacijo rezervnih 
zakladov in sicer za splošni deželni zaklad 31.787 K 72 v, ostanek po 270.000 
K v dotacijo posebnega rezervnega zaklada za kupčijo s komunalnimi posojili. 
(Preds.) 

Pri tem vpraša podpredsednik, ali je znano, da se pripravlja z nekatere strani, 
da bi se deželna banka spremenila v zadružno banko. Ravnatelj Rašica baje že 
pripravlja tla, čas, da so vsi člani ter tudi ministrstvo s tem zadovoljni. Podpred- 
sednik je mnenja, da naj zaenkrat zavod, ki dobro uspeva, ostane nedotaknjen. 
Naj se ga ne likvidira in tudi ne izroči privatnikom. Pojasni se, da se nima nič 
izpreminiti, dokler zadeva ne bo predložena seji. 

Prošnja telegrafistinje na državni železnici Štefanije Koroschiitz za zopetni 
sprejem v službo se na predlog poverjeništva za socijalno skrb odloži v svrho 
novih poizvedb, ki se imajo izvesti naravnost iz predsedstva pri političnih oblas- 
tvih. (Preds.) 

Glede nakupa Vintgarja (glej zap. 44. in 93. seje) je zapadel rok 10. maja, ki 
gaje stavila lastnica Hranilnica in posojilnica v Gorjah. Predsednik je brzojavu, 
da naj počakajo, da se more sklepati v vladni seji, ki je preložena na 12. t.m. Ta 
dan je zopet brzojavu hranilnici, naj pride zastopnik iste k vladi, da bo pojasnil 
(z zemljeknjižnimi izvlečki), kakšne pravice ima posestvo Zumrovo v Vintgar- 
ju. Sklene se: "Če je Vintgar pravno zvezan z Zumrovim posestvom, pritrdi 
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deželna vlada sklepu deželnega odbora kranjskega, če pa ni zvezan, se prepusti 
Posojilnici in hranilnici v Gorjah, da more prosto razpolagati. Priporoči pa se v 
tem slučaju posojilnici, da se oziraj na domače kupce, in uvede se akcija, da se 
pot skozi Vintgar proglasi za javno ter se poskrbi, da bodo prispevale k 
vzdrževalnim stroškom sosedne občine". 

Poverjenik za socijalno skrb ugovarja, da se ni vpoštevalo njegovih predlo- 
gov, da za celjski in radovljiški okraj ni treba proglasitev prekega soda. Poroča 
o nekaterih aretacijah na Gorenjskem ter o hujskajočem pisanju lista "Jugoslavi- 
je" ter izjavlja, da njegova stranka tega ne namerava trpeti. Na Jesenicah je bil 
aretiran delavec Pintar kot hujskač, na Dobravi dve tipkarici, ker so prepisovale 
"Oblakove" letake. Na Jesenicah sta glavna hujskača gèrent Humar in učitelj 
Schiffrer2. Predlaga: 1.) oprostitev Pintarja, 2.) oprostitev obeh deklet, 3.) disci- 
plinarno preiskavo za učitelja Schiffrerja in 4.) odstavitev gerenta Humarja. Ako 
se temu ne ugodi, ne pride več na prihodnjo sejo. 

Glede aretacij pojasnjuje poverjenik za pravosodje, daje potrebna preiskava, 
da seje moralo zaradi koluzijske nevarnosti zapreti dekleta in daje verjetno, da 
bodo brž izpuščene, ko se dožene pravi krivec. Poročal bode o zadevi v prihod- 
nji seji. Glede Humarja pove poverjenik za notranje zadeve, daje bil izbran za 
gerenta, ker je užival zaupanje in so se vsi tri stranke zedinile nanj. Preiskal 
bode, v koliko so očitanja upravičena in si pridrži na podlagi vspeha preiskave 
daljne ukrepe. 

Poverjenik za uk in bogočastje obljublja enako postopanje zaradi učitelja 
Schifrerja, vendar naj poverjenik za socijalno skrb sam dožene, če so kakšni ob- 
težilni dokazi in ne le sumničenje. 

Zaradi hujskajočega pisanja "Jugoslavije" naj poverjenik za notranje zadeve 
pojasni uredniku, da se ima podrediti zadnjemu dogovoru vseh strank in sedaj 
opustiti grde napade, sicer naj bo pripravljen na zle posledice. Ako opazi pover- 
jenik za notranje zadeve, da zasleduje Jugoslavija nadalje tendence, ki nasprotu- 
jejo vsemu drugemu javnemu mnenju in nastopanju vseh strank, naj poroča v 
seji, da se proti temu store ukrepi. 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da prihaja vedno več naših železničar- 
jev, ki jih odganjajo Italijani iz okupacijskega ozemlja. Železniško poverjeniš- 
tvo teh ljudi ne sprejema, kakor to sicer prakticiraju druga poverjeništva. Sklene 
se: železniška uprava je dolžna skrbeti za železničarje, ki prihajajo iz okupacij- 
skega ozemlja, odgnani po okupacijskih oblastih. (Izp. pov. za žel. v Lj.) 

Ta sklep se sporoči poverjeništvu za železnice v Ljubljani. 
Na opozoritev poverjenika za socijalno skrb, naj se poskrbi za podpiranje 

svojcev vpoklicanih na orožne vaje in pa za to, da se zajamči, da obdrže svoje 
službe vsi vpoklicani, se sklene, da bode govoril poverjenik za socijalno skrb o 
zadevi z dr. Rutarjem od brambnega oddelka ter v prihodnji seji o uspehu poro- 
čal. Predsednik naprosi dr. Rutarja, da sestavi primerno pojasnjevalno in 
pomirljivo notico za dnevno Časopisje. 
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Prošnjo odpuščenega strojevodje Ivana Tassotti za zopetni sprejem v službo 
se odda še politični oblasti v nadaljno poizvedovanje h kaki narodnosti seje iz- 
javljal pred prevratom in kakšnega obnašanja je bil. 

Inž. Mirko Šušteršič (glej zapisnik 90. /21/ seje) ima prejeti za nadzorstvo 
rudnikov v Mežicah in Lešah plačo, ki je sedaj zaradi okupacije teh krajev ne 
more dobiti. Dovoli se mu na račun prejemkov, ki mu pritičejo na podlagi po- 
godbe od "Bleiberger Bergwerksgesellschaft", proti svoječasnemu obračunu 
predujem 1.000 K. (¡zp. pov. za soc. skrb in osr. uradu montan, obratov v Lj.) 

Sklene se nakup geološke zbirke dr. Antona pl. Schöppla4 za vseučiliško ko- 
misijo, za znesek 4.000 K (iz vseučiliškega fonda). (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za poučevanje na začasnem tehniškem visokošolskem tečaju v Ljubljani se 
da na predlog vseučiliške komisije v smislu naredbe celokupne vlade štev. 472 
/U. I. XXXVIII/ učni nalog sledečim močem: 
1.) dr. Rihard Zupančič za matematiko L; 
2.) inž. Jaroslav Forster za opisno geometrijo (predavanje); 
3.) ravnatelju višje realke Mazi za opisno geometrijo (vaje); njemu se pridelita 
kot asistent inž. Lad. Beve in tehnik Milan Fakin5; 
4.) dr. inž. Milan Vidmar6 za mehaniko L; 
5.) prof. dr. Maks Samec7 za spi. kemijo; 
6.) prof. dr. Pavel Grošelj8 za mineralogijo; 
7.) arh. inž. Ivan Vurnik9 za tehnično risanje; 
8.) inž. M. Mihor za strojno risanje; 
9.) dr. inž. Miroslav Kasal za situacijsko risanje; 
10.)inž. Leo Novak10 za nižjo geodetiko; 
ll.)inž. Lad. Beve kot asistent še (gl. točko 3) za geodetiške vaje. 

Franc Krek; certifikatist, orožniški stražmojster v p. se sprejme v službo pri 
poverjeništvu za notranje zadeve v svojstvu kanclista v XI. činovnem razredu. 
(¡zp. pov. za notr. zael.) 

Prihodnja seja dne 14. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 35 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Schiffrer Egidij, učitelj. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1934.Učiteljišče v Ljubljani 

1905. Poučeval je v Št. Vidu pri Stični, v Mirni, od 1908 na Jesenicah, 1923 v Gorjah. 
1924 je postal šolski upravitelj na Breznici. 

3 Rutar Ignacij dr., pravnik. Rojen 1879 na Bledu. Končal študij prava. Služboval je 
od 1906 dalje pri Deželnem odboru za Kranjsko, 1919 pri oddelku poverjeništva za na- 
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rodno obrambo, nato pa pri poštnem čekovnem uradu v Ljubljani; 1923-1927 je bil di- 
rektor Poštne hranilnice, podružnica v Ljubljani. 

4 Schöpl Anton dr. pi. Sonnwaldcn, pravnik. Rojen 1858 v Ljubljani, umrl 1936 na 
Vrhovem pri Šentjerneju na Dolenjskem. Gimnazijo v Št. Pavlu in Ljubljani, pravo v 
Gradcu, promoviral 1882. Služboval je pri deželnem sodišču v Ljubljani, nato je bil od- 
vetnik in ravnatelj Kranjske hranilnice, 1919 seje upokojil. Bilje izvedenec za rudar- 
sko-pravna vprašanja, predsednik rudarske zadruge za Kranjsko in Primorsko in član 
upravnega sveta dolenjskih železnic. Zbral je pomembno geološko-mineralno zbirko, ki 
je prešla v last ljubljanske univerze. 

5 Fakin Milan dr., ing. gradbeništva, univerzitetni profesor. Rojen 1895 v Pulju, umrl 
1973 v Ljubljani. Tehniko študiral na Dunaju, Ljubljani, diplomiral v Brnu 1923, pro- 
moviral 1935 v Ljubljani. Služboval je na Tehniški fakulteti v Ljubljani, vodil je stolico 
za jeklene mostove, od 1946 dalje je bil redni profesor za gradbeno mehaniko in pred- 
stojnik oddelka za gradbeništvo in geodezijo. Projektiral je železobetonski most čez 
Krko pri Brežicah, viseči most čez Kokro v Kranju. Bil je zaslužen član Zveza inženir- 
jev in tehnikov Jugoslavije. Objavil je več razprav iz teorije gradbene mehanike. 

Vidmar Milan dr., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 
1962 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, Tehniško visoko šolo na Dunaju, doktoriral 1910. 
V letih 1907-1919 je služboval v več elektrotehniških podjetjih, 1919 je bil imenovan za 
profesorja za elektrotehniko na ljubljanski univerzi; v letih 1929-1930 je bil rektor Uni- 
verze v Ljubljani, 1940je postal redni član SAZU, 1942 paje bil izvoljen za predsedni- 
ka SAZU. 1930 je postal dopisni član Zveze nemških elektrotehnikov v Berlinu, 1938 
dopisni član češke elektrotehniške zveze. Izredno zaslužen je za razvoj elektrotehniške 
znanosti in elektrogospodarstva v Sloveniji. Bilje šahovski velemojster in zelo zaslužen 
za razvoj šaha v Sloveniji. 

Samec Maks dr. ing., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1881 v Kamniku, 
umrl 1964 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, kemijo, fiziko in naravoslovne vede na 
Dunaju, doktoriral iz organske kemije 1904. Službo je nastopil na realki na Dunaju nato 
je bil asistent na meteorološkem zavodu na Dunaju. Po 1. svetovni vojni je služboval na 
realki v Ljubljani, 1919 je ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani prevzel predavanja iz 
tehnične kemije, nato je postal redni profesor kemije na Tehnični fakulteti v Ljubljani, 
kjer je bil profesor do 1946. Bil je dekan fakultete in rektor ljubljanske univerze 1935- 
1937. Leta 1946 je postal upravnik Kemičnega inštituta pri SAZU. 1940 je bil izvoljen 
za rednega člana SAZU ter ponovno leta 1949. Bilje član večih akademij znanosti ter 
znanstvenih inštitutov doma in v tujini. Objavil je vrsto razprav s področja kemije in 
biologije. 

8 Grošelj Pavel dr., univerzitetni profesor. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1940 v Za- 
grebu. Gimnazijo v Ljubljani, naravoslovje na Dunaju, promoviral 1907. Najprej je 
služboval na ženski gimnaziji v Ljubljani od 1908 dalje, 1919 je postal honorarni preda- 
vatelj za mineralogijo na Univerzi v Ljubljani, 1923 je postal docent za biologijo na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je organiziral biološki inštitut, 1931 je postal 
izredni profesor Medicinske fakultete v Ljubljani. Na njegovo pobudo je začel izhajati 
časopis Proteus, bil je njegov urednik, poleg tega je urejal glasilo Prirodoslovne razpra- 
ve 1931-1939. V njegov spomin od leta 1984 podeljujejo Grošljeve plakete. Ukvarjal se 
je tudi z leposlovjem in literarnozgodovinskimi študijami. 
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Vurnik Ivan, ing. arhitekture, univerzitetni profesor. Rojen 1884 v Radovljici, umrl 
1971 v Radovljici. Gimnazijo v Ljubljani, tehniško visoko šolo in umetniško akademijo 
na Dunaju, strokovno seje izpopolnjeval v Italiji, kjer je proučeval antično in renesanč- 
no arhitekturo. Razvijal seje pod vplivom prof. Otta Wagnerja. Služboval je kot arhitekt 
na Dunaju 1913-1915, nato je bil mobiliziran v vojsko; pri vojakih je 1917-1918 urejal 
avstrijska vojaška grobišča v Srbiji, 1919 je prišel v Ljubljano, kjer je bil imenovan za 
honorarnega predavatelja na Tehnični fakulteti, 1920 je postal docent, 1921 izredni pro- 
fesor, 1929 pa redni profesor za stavbarstvo. Projektiral je veliko poslopij v Ljubljani, 
urbanistično ureditev Kodeljevega, urbanistične rešitve Radovljice, Bleda in drugih kra- 
jev, 1957 je bil upokojen in seje umaknil v rodno Radovljico. Zaslužen je za ustanovi- 
tev oddelka za arhitekturo na ljubljanski univerzi. V letih 1931-1940 je bil referent v 
razsodišču za natečaje zgradb v Beogradu. Izdelal je več načrtov za sakralne objekte v 
Sloveniji. 

10 Novak Leo ing., univerzitetni profesor. Rojen 1894 v Ljubljani, umrl 1959 v Ljub- 
ljani. Gimnazijo v Ljubljani, tehniško visoko šolo v Gradcu 1918., opravil je državni in- 
ženirski izpit 1918. Najprej je služboval na Dunaju, 1919 je bil praktikant pri gradbeni 
direkciji v Ljubljani, nato profesor na državni tehniški srednji šoli v Ljubljani; ob usta- 
novitvi Tehnične fakultete v Ljubljani je organiziral inštitut za geodezijo in honorarno 
predaval na fakulteti, v letih 1929-1935 paje predaval tudi fotografijo in fotogrametrijo. 
1941 je postal direktor srednje tehniške šole v Ljubljani. 1949 je bil redni profesor na 
katedri za nižjo geodezijo. Od leta 1933 je bil urednik revije Fotoamater. Napisal je več 
učbenikov s področja tehnike in člankov s fotografskega področja. 

99' 

ZAPISNIK 
99. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 14. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade; razven teh še vodja montanističnih obratov nadsvet- 
nik inž. Pirnat, referent za premog E. Hayne in premogovni nadzornik v 
Trbovljah M. Pitamic, kot poročevalci. 

Začetek seje ob 16. uri 10 minut. 

Podpredsednik poroča: Dne 23. t.m. je došel uradnik Matic iz Beograda ter 
je oddal pri predsedstvu dopis ministrstva saobraćaja, iz katerega je posneti, da 
je ministrski svet sklenil ureditev razdeljevanja premoga trboveljskih premogo- 
kopov. Matic ima naročilo, nadzorovati razdeljevanje in je v ta namen oprem- 
ljen z obširnim poverilom, na podlagi katerega seje tudi takoj podal v Zagorje 
in Trbovlje ter tam dal tozadevna naročila. Podpredsednik je povabil Matica na 
razgovor, da se zadeva sporazumno uredi, toda ta je odklonil vsako pogajanje, 
ker se mora držati le prejetih naročil. Referent za premog Hayne poroča: Nenad- 
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no naročilo, po katerem naj se brez odloga spremeni ves razdeljevalni sistem, je 
sedaj tehnično in gospodarsko neizvedljiv. Južna železnica, katera je težko pri- 
zadeta vsled novega načina razdeljevanja, noče prevzeti transportov. Uvidljivo 
je, da mora po ključu, po katerem ima Matic urediti razdeljevanje, južna želez- 
nica vstaviti, ali vsaj zelo omejiti obrat. Tudi industrije v Sloveniji, za katere bi 
od povprečno dnevno pridelanih 204 vagonov ne ostalo skoraj čisto nič po tej 
novi razpredelbi, ne bi mogle vzdržati svojih obratov. Zahteve za Srbijo in zlasti 
pa za Hrvatsko so po načrtu ministrstva, ki se ga ima takoj izvesti, veliko previ- 
soke napram pravični porazdelbi. Samo za Hrvatsko se zahteva zdaj 86 vagonov 
dnevno, dasi je v pogodbenem zapisniku, pri katerem je sodeloval tudi zastop- 
nik ministrstva, bilo za maj sklenjeno za hrvatsko državno železnico po 33 va- 
gonov, in za hrvatsko industrijo pa 27 vagonov dnevno. Za srbske železnice se 
je dobavljalo 20 vagonov, pa je referent to sam že dvignil na 24 vagonov, kar 
Srbija sedaj faktično zahteva, dasi je tudi za te že hotelo imeti ministrstvo šuma 
in rudnika kar po 63 vagonov. Po referentovem pojasnilu se sklene, naj se poda 
nadsvetnik Pirnat s poverjenikom Kristanom nemudoma v Beograd, da tam po- 
jasnita položaj, vstavita izvajanje ukazov, ki jih ima Matic in dosežeta soraz- 
merno, pravično porazdelitev. Do konca maja naj velja način, da dobi Srbija po 
24 vagonov, hrvatska državna železnica po 33 vagonov in hrvatska industrija pa 
po 27 vagonov. Dogovor v Beogradu naj se vrši le za čas od 1. junija nadalje, 
nikakor pa ne več za maj. Referenta Hayneja se pooblasti, da takoj sporoči temu 
sklepu odgovarjajoča naročila v Trbovlje. Spis ministrstva, ki gaje prinesel Ma- 
tic, odstopi predsednik vodji montanističnih obratov, kateremu naj služi za pod- 
lago pri posredovanju v Beogradu. 

Poročevalci odidejo. 
V svrho izdelovanja bakrenih sulfatov v cinkarni v Celju pripravlja osrednji 

urad za montanistične obrate pogodbo s pariško "Companie française des Mines 
de Bor", za dobavo bakra in bakrenega kamna. Poročilo poverjeništva za javna 
dela, da odideta nadsvetnik inž. Pirnat in nadsvetnik inž. Löwl sklepat pogodbo, 
se vzame na znanje. 

Predlog poverjenika za javna dela za imenovanje uradnikov v Velenju in Za- 
bukovci ter za uvrstitev poduradnikov istotam v definitivno državno službo ka- 
tegorije državnih poduradnikov ter regulacija prejemkov poslednjih 10 usluž- 
bencev se odobri. (Izp. pov. za javna dela) 

Po poverjeniku za javna dela predloženi plačilni pogodbi s poduradniki in 
slugami z dne 12. aprila t.l. ter mezdni pogodbi z delavci od 12. aprila t.l. v dr- 
žavni cinkarni v Celju se pritrdi z izjemo poviška nabavnega prispevka, katere- 
ga se ne prizna. (Izp. pov. za javna dela) 

Poročilo poverjenika za javna dela, da se s 15. majem t.l. poviša stalne cene 
za cinkovo pločevino na 770 K za 100 kg se vzame na znanje (glej zapisnik 93. 
seje). (Izp. pov. za javna dela) 

Za dovršitev zgradbe gimnazijskega poslopja v Celju, ki je zaradi stanovanj- 
ske bede in iz zdravstvenih in pedagoških ozirov nujno potrebna, se dovoli kre- 
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dit 100.000 K proti naknadni odobritvi finančnega ministrstva v Beogradu, ki si 
jo oskrbi poverjenik za javna dela. (Izp. pov. za javna dela) 

Restavracijski inventar v zdraviliškem domu v Rogaški Slatini se sklene od- 
kupiti od lastnice Tekle Arlhofer za 130.000 K. Iz že nakazanega kredita 
300.000 K se plača takoj 50.000 K, drugo pa ko se bo inventar definitivno prev- 
zel. Izjavo Arlhoferjeve glede prodaje inventarja se vzame na znanje in odobri, 
da seji da za letošnjo sezijo restavracija v najem, ne da bi plačala kako najemni- 
no za prostore in za inventar. Restavracijo je razpisati takoj za stalno. (Izp. pov. 
za javna dela) 

Za nakup 1 para volov in 2 krav za topliško oskrbništvo v Dobrni se vzame 
na znanje, da se dovoli v to potrebni kredit, ki se ga vrne svoječasno iz dohod- 
kov toplic. Nakup se ima izvršiti ob intervenciji državnega zastopnika. (Izp. 
pov. za javna dela) 

Odobri se stroškovnik ravnatelja prehodno-gospodarskega urada Ivana Go- 
ričnika za službeno potovanje na Dunaj v svrho pogajanj v gospodarskih zade- 
vah v znesku 3.760 K (glej zapisnik 93 /64/ seje). (Izp. pov. za javna dela) 

Sklene se na predlog poverjenika za javna dela opustiti državno nadzorstvo 
nad premogovnikom v Stranicah pri Konjicah, ker bi bilo prevzetje zaradi viso- 
kih dobavnih cen in male produkcije pri visokem številu dalavcev neekonomič- 
no. Posestnik sme nadalje prosto dispongati s premogovnikom. (Izp. pov. za 
javna dela) 

Vojaški zastopnik čehoslovaške republike v Ljubljani je vrnil poverjeniku za 
javna dela račun za njemu izposojene avtomobile, z opombo, da so cene previ- 
soke in naj se račun pošlje deželni vladi v odobritev. Sklene se poslati račun, ki 
odgovarja sedanjim draginjskim razmeram, čchoslovaški republiki v plačilo. 
(Izp. pov. za javna dela) 

V državnih toplicah v Dobrni pri Celju se odda v najem topliška restavracija 
Martinu Šketu, bivšemu restavraterju na Dunaju za 1.200 K letno in pavšalnemu 
znesku za mesečno razsvetljavo 800 K letno. Topliška kavarna (dosedanji 
Milchmariandel) se odda Franji Apih iz Dobrni proti letni najemščini 700 K in 
proti pavšalnemu znesku 260 K za električno razsvetljavo. (Izp. pov. zajav. d.) 

Vodjo osrednjega urada montanističnih obratov inž. Mohorja Pirnata se pri- 
poroči v Beogradu za napredovanje v V. činovni razred državnih uradnikov. Iz- 
vrši poverjenik za javna dela. (Izp. pov. zajav. d.) 

Odkloni se od poverjenika za javna dela predlagano posebno nagrado za 
gradbenega ravnatelja inž. Klinarja. (Izp. pov. zajav. d.) 

Prošnjo dr. Albina Kandare, tajnika pri osrednjem uradu montanističnih 
obratov v Ljubljani, da se mu dovoli predujem v znesku 3.500 K v svrho prese- 
litve iz Gradca v Ljubljano, se odloži. (Izp. pov. zajav. d.) 

Za gradbeno ravnateljstvo v Ljubljani se sprejmeta v službo strojna inženirja 
Gvidon Gulič2 in Friderik Hauffen3. Inž. Gvidon Gulič se imenuje gradbenim 
komisarjem v IX. činovnem razredu in inž. Friderik Hauffen provizoričnim 
gradbenim adjuktom v X. činovnem razredu s pogojem, da postane definitiven 
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po preteku enega leta ako do tedaj izkaže povoljno znanje slovenščine, (¡••. 
pov. zajav. d.) 

Pri poverjeništvu za javna dela obstoječi avtoreferat prevzame z dovoljenjem 
generala Smiljaniča nadporočnik Gabrščik namesto stavbnega svetnika Kfiva- 
neca, ki je oproščen vojaške službe in je odšel na svoje službeno mesto kot 
okrajni inženir v Maribor. Odobri se priznanje nagrade mesečnih 200 K, kakor 
jih je vžival Kf ¡vanee, tudi za nadporočnika Gabrščika. (Izp. pov. zajav. d.) 

Kanclist bivšega ministrstva za javna dela na Dunaju Franc Staral se prevza- 
me v dosedanjem činu v službo gradbenega ravnateljstva v Ljubljani ter se do- 
deli stavbnemu svetniku inž. Petriču v službovanje. (Izp. pov. zajav. d.) 

Na Koroški Beli je oškodovanih po ognju vsled napada italijanskih letalcev 
48 posestnikov ter je škoda samo na stavbenih objektih brez zgorele oprave, ob- 
leke, krme, živil, živine itd. ugotovljena po uradnih organih na 1,048.800 K. Po- 
sestniki so doslej prejeli na ta račun vsega skupaj 208.623 K. Poverjenik za jav- 
na dela priporoča, da se v ublaženje velike bede, v kateri se nahajajo tamošnji 
prebivalci, dovoli, še nepokriti odškodnini okroglo 840.000 K odgovarjajoči 
znesek, deloma kot kredit, deloma kot podpora. Po debati v kateri vsi člani priz- 
navajo nujnost in potrebnost, se sklene: poverjenik za javna dela priporočaj v 
Beogradu, da se ta znesek brez prejudica za vprašanje odškodninske pravice do- 
voli. (Izp. pov. zajav. d.) 

Interpelacijo poverjenika Kristana, da naj se preki sod za okraj Radovljica 
takoj prekliče, se odloži. Njegovo zahtevo, da se mora staviti voditelja okrajne- 
ga voditelja v Slovenjgradu v disciplinarno preiskavo, ker je ob vdoru nemških 
tolp odšel iz svojega službenega mesta, pojasni poverjenik za notranje zadeve s 
poročilom, daje vodja okrajnega glavarstva odšel na ukaz vojaškega poveljnika 
polkovnika Bleivveisa iz Slovenjgradca. 

Zveza industrijalcev v Ljubljani se pritožuje, češ daje postavitev Št. Janške- 
ga premogovnika pod državno nadzorstvo neupravičena in nepostavna. Opozar- 
ja tudi na to, da je gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo obvestila 
premogokop, da mora dati od premogokopa zaprošenih 2000 m rudniških trač- 
nic le s pogojem, da premogokop postavi nova delavska stanovanja. Ker je last- 
nik premogokopa Jakil to odklonil, ni dobil tračnic. Sklene se obvestiti zvezo 
industrijalcev, da se nadzorstvo nad premogovnikov omejuje le na vpogled v 
obratovanje. Nadzorstvo z vpogledom v knjige in korespondenco, se opusti. 
Glede pogoja za tračnice se odobrava stališče montanskega urada, da je treba 
pred razširjenjem obrata skrbeti za delavska stanovanja. Osrednji urad montani- 
stičnih obratov naj gre Jakilu, kije zaslužno dvignil zapuščeni premogovnik, pri 
razširjenju obrata in pri nadzorstvu kar najbolj na roke. (Izvršeno!) 

Poverjenik za agrarno reformo prosi predsedstvo deželne vlade, da se mu po- 
maga, da dobi potrebne uradne prostore (6 do 7 sob), katere zastonj išče, na raz- 
polago. Sklene se na predlog podpredsednika naročiti mestnemu magistratu v 
Ljubljani, da rekvirira primerne prostore. Pri tem naročilu naj se opozori na vilo 
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bivšega deželnega predsednika Schwarza, katera je neprebivana in bi bila ravno 
prikladna. (Predsedstvo.) 

Dovoli se na predlog podpredsednika od komisije za mirovno konferenco 
naprošeni enkratni znesek 40.000 K za podpore v nujnih in izrednih slučajih, za 
goriške javne nastavljence vseh vrst, kot nadomestilo za njih plače. Poleg tega 
se dovoli v isti namen od 1. julija dalje mesečni kredit 20.000 K. Delegat fi- 
nančnega ministrstva je z okrajnim glavarjem dr. Vodopivcem o tem govoril in 
soglaša z rešitvijo vprašanja v tem smislu (glej zapisnik 91 /37/). (Predsedstvo.) 

K letošnjim občnim zborom spodnje kranjskih železnic in rogaške lokalne 
železnice na Dunaju se sklene poslati zastopnika kraljevine SHS dr. Ploja na 
Dunaj. Temu se da pred vsem naročilo, da nastopi za prevoz sedeža družb v 
Ljubljano odnosno v Celje. Spomenico 26 občin na Dolenjskem, da se napravi 
zvezo proge Trebnje - Št. Janž s progo južne železnice v Sevnici se sklene od- 
stopiti poverjcništvu za javna dela, ki prouči zadevo ter upelje predpripravna 
dela. Objednem se naprosi centralno vlado, da že sedaj sprejme v izpolnitev 
tega namena primerno postavko v proračun. (Predsedstvo.) 

Naredbo ministrstva za trgovino in industrijo od 30. aprila t.l. štev. 6717 gle- 
de sekvestriranja premoženja sovražnih podanikov (glej zapisnik 95 /22/ seje) se 
izroči objavi v Uradnem listu. (Predsedstvo.) 

Prošnjo športnega kluba "Ilirija" za podporo, se izroči poverjcništvu za 
agrarno reformo, da zavzame stališče glede izbranega športnega prostora in 
eventualno opozori na kakšen drug primeren prostor. (Predsedstvo.) 

Na opozoritev poverjenika za socijalno skrb v 98. seji glede podpiranja svoj- 
cev vpoklicanih je predsednik dobil pojasnilo, ter se na podlagi tega sklene: 
svojcem k orožnim vajam vpoklicanih vojnikov se dovoli za dobo orožne vaje 
prispevek za preživljanje po določilih naredbe z dne 19. decembra 1918 štev. 
219 oziroma navedbe 2. aprila 1919 štev. 434 odst. III. Tudi za vlaganje prošenj 
veljajo določila teh dveh naredb. O tem sklepu se obvešča kraljevo ministrstvo 
za finance v Beogradu. (Predsedstvo.) 

Poverjenik za pravosodje odgovarja na vprašanje poverjenika Prepeluha v 
98. seji, daje bil delavec Pintar že izpuščen iz preiskovalnega zapora, za tipkari- 
ci iz Dobrave pa je preiskava pospešena. Glede gerenta Humarja popravi pover- 
jenik Prepeluh izjavo v 98. seji, kakor daje hujskač. Pove, daje to sin gerentov, 
ne pa ta sam. Se vzame na znanje. 

V imenovanje se predlaga v Beogradu: 
min. svetnik v IV. čin. raz. dr. Janko Babnik, začasni predsednik višjega dež. 

sodišča Ivan Kavčnik, začasni podpredsednik višjega dež. sodišča dr. Anton Ro- 
gina, začasni predsednik dež. sodišča v Ljubljani dr. Oton Papež, sekc. svetnik v 
VI. čin. razredu dr. Milan Škerlj, začasni višji dež. sodni svetnik pri dež. sod. v 
Ljubljani Franc Vedernjak, zač. višji dež. sod. svetnik v Mariboru Aleksander 
Ravnikar, višji dež. sod. svetnik Franc Milčinski, začasni višji dež. sod. svetnik 
in vodja državnega pravdništva v Novem mestu dr. Anton Kremžar za prvega 
državnega pravdnika v Novem mestu, zač. višji dež. sodni svetnik dr. Friderik 
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Bračič, zač. predsednik okrožnega sod. v Celju dr. Josip Kotnik, dvorni tajnik 
dr. Gregor Krek, zač. predsednik okrožnega sodišča v Novem mestu Josip Žma- 
vec, začasni prvi državni pravdnik Božidar Bežek, zač. podpredsednik dež. 
sodišča v Ljubljani Franc Regally, dež. sod. svetnik Franc Peterlin4, dež. sodni 
svetnik v Mariboru dr. Karol Kočevar, dež. sodni svetnik v Gorici Henrik Lasič, 
dež. sod. svetnik v Gradcu dr. Anton Skumovič, deželno sodni svetnik in pred- 
stojnik okrajnega sodišča v Sevnici Alojzij Seliškar, dež. sod. svetnik v Novem 
mestu dr. Anton Furiati, dež. sodni svetnik v Gorici Rudolf Sterle5, dež. sodni 
svetnik v Gradcu dr. Metod Dolenc, ministrski tajnik dr. Janko Polec; za uprav- 
ni senat: višji fin. svetnik dr. Fran Eller in odvetnik dr. Stanko Lapajne0 v Krš- 
kem. V odlikovanje se predlagata: dež. sodni svetnik v p. Tomaž Einspicler7 in 
drž. sod. svetnik Alojzij Zebre. Pri razpravi glede imenovanj v upravni senat, 
meni podpredsednik, da ne odgovarja več današnjemu ustavnemu položaju, da 
provinca ustanavlja upravna sodišča. Predlogi - izven mesta političnega uprav- 
nega sosvetnika, ker sta Senekovič in Andrejka odtegnila prošnje in se to mesto 
nanovo razpiše, se sprejmejo enoglasno (le pri glasovanjih za imenovanja v 
upravni senat proti glasu podpredsednika). 

Svoječasno v Ljubljani ustanovljeno Društvo "Kasino" je imelo namen gojiti 
družabnost brez razlike narodnosti. V resnici so tudi bili člani pred napetimi na- 
rodnimi boji Slovenci kakor Nemci. Pozneje je postalo društvo po nasilnosti či- 
sto nemško in se kot tako vzdržuje še danes. Sloje celo tako daleč, daje sedaj 
odklonilo sprejem slovenskih častnikov in visokih državnih uradnikov. Pod- 
predsednik, ki o tem poroča, opozarja, da je tako ravnanje ne le nedopustna de- 
monstracija napram državnim organom, temveč naravnost omalovaževanje dr- 
žavne avtoritete. Tako stališče društva je v nasprotju z veljavnimi določili, 
vzbuja zasmeh in hudo kri ter nasprotuje splošno priznanim načelom nravnosti. 
Podpredsednik predlaga: društvo "Kasino" se ima razpustiti, na podlagi § 4 toč- 
ka b/ naredbe 134 od dne 25. novembra 1918 Ur. 1. štev. XIV. Sklep izvrši po- 
verjeništvo za notra/ije zadeve. Sprejeto. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Podpredsednik se zavzema za razpust "Kranjske hranilnice" na podlagi 
hranilničnega regulativa. V principu se pristane na to ter se mu naroči, da izdela 
utemeljevalne razloge ter jih predloži v sklepanje. (Izp. g. podpreds.) 

Prihodnja seja v petek dne 16. t.m. ob 16. uri. 
Konec seje ob 20. uri 5 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
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2 Gulič Gvidon, ing. strojništva. Rojen 1886 v Cresu, umrl 1982 v Ljubljani. Realko 
v Trstu, strojništvo na češki tehniški visoki šoli v Pragi 1912, specializacijo za parne 
kotle. Služboval je od 1912 dalje v tovarni Breitfeld-Danek v Pragi, 1914 v strojni to- 
varni Pedretti v Trstu, 1917 v letalskem arsenalu Fischamund, 1918-1919 seje udeležil 
bojev za severno slovensko mejo na Koroškem, 1919 seje zaposlil pri poverjeništvu za 
javna dela v Ljubljani, 1921 pri gradbeni direkciji v Ljubljani, 1922 je postal ravnatelj 
urada za pospeševanje obrti v Ljubljani, 1931 je postal svetnik pri inšpekciji parnih kot- 
lov, 1939 je bil imenovan za načelnika v gradbenem ministrstvu v Beogradu, 1941 je bil 
upokojen. 1971 se je preselil v Ljubljano. Bil je vodilni strokovnjak za parne kotle v 
Sloveniji, objavil je 17 knjig s tega področja. 1971 je prejel odlikovanje Red zaslug za 
narod z zlato zvezdo. 

3 Hauffen Friderik, ing. strojništva. Rojen 1890 v Ljubljani, umrl 1972 v Ljubljani. 
Služboval je pri gradbenem ravnateljstvu v Ljubljani, 1919 je bil provizorični gradbeni 
adjunkt, nato gradbeni komisar, 1922 je bil premeščen k ministrstvu za socialno politi- 
ko, kjer je bil v nadzorništvu parnih kotlov. Po narodnosti je bil Nemec. 

4 Pcterlin Franc, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1863 v Ljubljani. Pravo na Duna- 
ju in v Gradcu 1889, sodniški izpit 1894. Služboval je od 1890 dalje kot sodni prakti- 
kant in avskultant v Ljubljani, 1894 v Kamniku, kot adjuktant 1895 v Črnomlju, 1898 v 
Kranju, 1903 je postal okrajni sodnik v Kranjski gori, 1910 je postal deželnosodni svet- 
nik in predstojnik sodišča v Kranjski gori, 1919 je bil premeščen k deželnemu sodišču v 
Ljubljani, 1920 je postal svetnik višjega deželnega sodišča v Ljubljani. Leta 1923 je bil 
stalni član komisije za agrarne operacije. 

5 Sterle Rudolf, svetnik Stola sedmorice v Zagrebu. Rojen 1873 v Divači, umrl 1948 
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu 1897, 1899 sodniški 
izpit. Služboval je od 1897 dalje kot pravni praktikant, nato avskultant v Celju in Laš- 
kem, 1900 sodni adjunkt v Črnomlju, 1904 v Buzetu, 1907 je postal sodnik v Cerknem, 
1910 v Gorici, 1912 je postal okrožni sodnik in deželnosodni svetnik pri okrožnem so- 
dišču v Gorici, 1915 je bil dodeljen deželnemu sodišču v Trstu s sedežem v Gradcu, 
1917 je premeščen k sodišču Kanal-Gorica s sedežem v Ljubljani. 1918 je bil pri sodiš- 
ču v Gorici in Ljubljani, kjer je bil dodeljen višjemu deželnemu sodišču. 1919 je postal 
svetnik, 1927 pa svetnik pri Stolu sedmorice v Zagrebu, 1930 je bil upokojen. Nato je 
delal kot prevajalec službenega in uradnega lista, prevedel je 15 letnikov. V Ljubljani je 
bil upravnik centralne knjižnice na sodišču, izpraševalec za sodniške in odvetniške izpi- 
te, predavatelj meničnega prava na trgovski akademiji, pri SAZU je bil član odbora za 
pravno terminologijo. 

6 Lapajne Stanko dr., univerzitetni profesor, odvetnik. Rojen 1878 v Ljutomeru, 
umrl 1941 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Pragi, promoviral 1901. Službo- 
val je od 1900 dalje, najprej pri okrožnem sodišču v Gorici, 1908 je postal odvetnik na 
Dunaju, 1918 seje preselil v Krško, kjer je imel odvetniško pisarno, 1920 je postal pro- 
fesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predaval je državljansko in meddržavno 
zasebno pravo. Objavil je več razprav iz meddržavnega, zasebnega in kazenskega prava 
v Slovenskem pravniku, Pravnem vestniku in Zborniku znanstvenih razprav. Objavil je 
knjigo Mednarodno in medpokrajinsko zasebno pravo Kraljevine SHS (1929). 

Einspieler Tomaž, višji deželni svetnik. Rojen 1852 v Bistrici pri Svečah na Koroš- 
kem, umrl 1936 v Ljubljani. Služboval je kot sodnik v Novem mestu, Gradcu, Stični, 
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Postojni, Kranju, 1899 je postal vodja sodišča v Novem mestu, nato vodja okrajnega 
sodišča v Ljubljani, 1906-1907 je bil zaradi spora v zvezi z uporabo nemščine v preiska- 
vi, 1910 je bil upokojen. Po prevratu 1918 je zaprosil za rehabilitacijo, dobil je le naziv 
višji deželni svetnik. Svoje premoženje je zapustil Ciril-Metodovi družbi. 

100' 
ZAPISNIK 
100. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 16. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in Prepeluha. 
Začetek seje ob 18. uri 10 minut. 

Poverjenik za pravosodje je dognal, da za spise, katere nosi kurir v Beograd 
in nazaj, ni nobene sigurnosti, ali pridejo na svoje mesto ali ne, ker nimajo ku- 
rirji nobenih izkazil o oddaji oziroma prejemu pošiljatev. Zgodilo se je, da so 
spisi brez sledu izginili. Treba je tudi vsak čas imeti priliko, da se zanesljivo do- 
žene, kedaj se je kaka stvar poslala ali prejela. Sklene se, da si naj nabavi vsak 
resort za sebe posebno odpravno knjigo za kurirsko službo, (lzp. vsem poverj.) 

Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se podržavi trgovsko šolo v 
Ljubljani ter prednaša osnutek naredbe, katero naj se sklene v ta namen. Na 
vprašanje poverjenika Ravniharja, če je osnutek naredbe napravljen sporazumno 
s komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, ker je zavod spadal 
v delokrog bivšega deželnega odbora, pove poverjenik za uk in bogočastje, da 
se to ni zgodilo. Z ozirom na to pojasnilo se odloži sklepanje o naredbi ter naro- 
či poverjeniku za uk in bogočastje, da doseže sporazum in da potem pred novo 
predložitvijo seji, tudi izposluje formalno pritrditev ministrstva za prosveto. 
(Izp. pov. za uk in bog.) 

Poverjeništvo za uk in bogočastje je izdelalo načrt glede ureditve enoletnih 
trgovskih tečajev. Odobri se predlog poverjenika Verstovška, kateri se glasi: 
"od leta 1919/20 nadalje se morejo otvarjati enoletni trgovski tečaji le s poseb- 
nim dovoljenjem. Sedanji lastniki trgovskih tečajev ne smejo več izdajati izpri- 
čeval, tudi ne za tekoče leto. Gojenci bodo morali polagati izpite pred izpraše- 
valno komisijo, ki jo sestavi poverjeništvo za uk in bogočastje. Izpričevala izda 
ta komisija. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Konceptni praktikant v upravnem referatu višjega šolskega sveta, Natie Ve- 
likonja2 se imenuje provizoričnim koncipistom. (Izp. pov. za uk in bog.) 
Na prošnjo podpornega društva za slovenske visokošolce v Pragi, katero se ima 
boriti s posebnimi težkočami in mu je vrh tega vsled finančnih operacij 
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zaplenila češka vlada polovico društvenega premoženja, se dovoli enkratna pod- 
pora v znesku 5.000 K v izravnavo polovice zaplenjenega premoženja. Predsed- 
nik priporoča, da naj se popraša za podporo tudi pri likvidacijski komisiji dežel- 
ne uprave. (Izp. pov. za uk in bogoč.) 

"Glasbeni Matici v Ljubljani" se dovoli na predlog poverjenika za uk in bo- 
gočastje s posebnim namenilom za njeno glasbeno šolo, enkratno podporo v 
znesku 20.000 K, ki se izplača naenkrat. (Izp. pov. za uk in bog.) 

V 61. seji deželne vlade seje sklenilo, da naj dajo vojaški oddelki moštvu pri 
odpustu prispevke za preživljanje vsaj za teden dni. Ureditev zadeve je bila 
izročena poverjeništvoma za socijalno skrb in za narodno obrambo. Po spora- 
zumni odločitvi teh dveh je intendanca naročila oddelkom, da plačujejo po 5 K 
na dan za 8 dni po dnevu odpusta. Od 1. maja t.l. je vojaška intendanca za Slo- 
venijo v likvidaciji in bi morala od te dobe nadalje imeti za izvrševanje gorenje- 
ga sklepa, poseben kredit, ker od ministrstva vojske ne more zahtevati pokritja. 
Po razpravi se v prilagoditev sklepa 61. seje sedanjemu položaju sklene: Dovoli 
se kredit do 50.000 K, katerega je porabiti za nakazovanje prispevka za preživ- 
ljanje v smislu sklepa 61. seje z dne 14. februarja t.l. v slučajih odpusta onih vo- 
jakov, kateri sploh še niso bili demobilizirani, oziroma so bili po demobilizaciji 
zopet mobilizirani. Izključeni so od tega prispevka tisti, ki so bili poklicani le na 
orožno vajo. (Predsedstvo.) 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se uvršča okrajne gozdarje in gozdarje 
uprave državnih gozdov ter gozdov verskega zaklada, med državne uradnike. 
(Predsedstvo) 

Načrt naredbe, po kateri se uvrščajo gozdni čuvaji med sluge, se na predlog 
poverjeništva oddelka za kmetijstvo, odobri. (Predsedstvo.) 

Režiserju in igralcu slovenskega narodnega gledališča Antonu Cerar - Dani- 
lo se dovoli vsled njegove prošnje za podporo, ker je bolan, na predlog pred- 
sednika, ki spominja pri tem na predstojeći jubilej tega igralca, enkratno 
podporo v znesku 3.000 K. (Predsedstvo.) 

Na opozoritev podpredsednika, da bi bilo v interesu miru in reda, ako se ne- 
mudoma iztira že odpuščene železničarje iz Maribora, se naroči poverjeniku za 
notranje zadeve, da iztiranje brez odloga izvrši. 

Prihodnja seja v ponjedeljek 19. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 17 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 3 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
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2 Velikonja Nane, banski svetnik. Rojen 1891 v Dol-Otlici, umrl 1945 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju. Službovati je začel 1918 kot konccptni praktikant 
pri višjem šolskem svetu, 1919 pri državnem oddelku za zaščito dece v Beogradu, kjer 
je bil sekretar, nato pri oddelku za uk in bogočastje v Ljubljani, 1921 je postal okrajni 
komisar, 1924 je bil premeščen k oddelku za kmetijstvo velikega županstva ljubljanske 
oblasti, postal je vladni tajnik, 1928 je postal pravni referent pri oblastnem šolskem od- 
boru, 1929 je postal ravnatelj tujsko-prometnega sveta, 1930 banovinski sekretar, 1932 
je bil dodeljen II. oddelku Banske uprave Dravske banovine. 1934 je bil imenovan za 
banskega svetnika, 1944 pa za pokrajinskega inšpektorja. Bil je nasprotnik OF in je bil 
1945 obsojen na smrt. Bil je pisatelj in prevajalec iz nemščine, italijanščine in francošči- 
ne. Objavil je več člankov o javni upravi. 

3 Cerar-Danilo Anton, gledališki igralec, režiser in publicist. Rojen 1858 v Ljubljani, 
umrl 1947 v Ljubljani. Izobraževal seje doma pri dramatičnem društvu, v Pragi, na Du- 
naju in z obiskom gledališč v Nemčiji. Deloval je v Dramatičnem društvu v Ljubljani in 
si nadel umetniško ime Danilo.Organiziral je igralske tečaje na podeželju, kjer je tudi is- 
kal gledališke talente. Že pred 1. svetovno vojno je začel z režijami, 1914-1915 je orga- 
niziral Malo gledališče, kjer je bil upravnik in umetniški vodja. Med obema vojnama je 
bil eden izmed glavnih režiserjev, predsednik združenja igralcev, igral je v prvih sloven- 
skih filmih. Napisal je več enodejank. V Slovenskem narodu je objavil humoristične 
podlistke iz gledališkega življenja ter svoje spomine, v katerih je opisal slovensko gle- 
dališko življenje. Bilje častni meščan Ljubljane inje prejel več državnih odlikovanj. 

1011 

ZAPISNIK 
101. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 21. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razun poverjenikov Kristana in Prepeluha. 
Začetek seje ob 16. uri 20 minut. 

Prošnjo železniškega revidenta Alojzija Mulleya" za sprejem v državno služ- 
bo se odkloni. (Predsedstvo.) 

Karol Ličar se sprejme kot zemljemerski eleve v državno službo pri agrar- 
skih operacijah pod pogojem, da doprinese naknadno, kakor hitro bo to mogoče, 
dokaze o predpisanih študijah. (Predsedstvo.) 

Predsednik predlaga, da se revidiraj listo internirancev Če bi ne kazalo, da se 
enega ali drugega izpusti oziroma konfinira. Perlustracija naj zadeva le Štajerce, 
ne pa tudi Korošcev, s katerimi velja še vojno stanje. Po debati, katere se udele- 
ži tudi v ta namen pozvani zdravstveni nadzornik dr. Bleiweis, se izroči spis po- 
verjeniku za notranje zadeve, da poizve kakšni razlogi so bili merodajni za in- 
ternacijo primarija dr. Gollitscha iz Celja. 
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Odkloni se prošnji članic Narodnega gledališča v Ljubljani Berte Bukšek3 in 
Mire Bergant za podpore v svrho nabave garderobe. (Predsedstvo.) 

Sprejme se načrt naredbe, katera določa, da preneha pravica do zaostankov 
redne begunske podpore za čas pred 16. prosincem 1919 z dnem 20. 5. 1919 in 
se izplačajo samo še zaostanki, ki so se do tega dne prisodili. Pravica do nak- 
nadne begunske podpore v smislu § 9 drž. zak. z dne 31. 12. 1917 štev. 15 ex 
1918 ostane neizpremenjena. (Predsedstvo.) 

Predlog poverjenika za socijalno skrb za dovolitev kredita za ustanovitev 
posvetovalnic za matere, katere naj bi tam dobivale brezplačno zdravniške nas- 
vete za nego dojenčkov, se odloži, da se prej o tem izjavi zdravstveni oddelek. 
(Izp. zdravstv. odd. in pov. za soc. skrb) 

Istotako se odloži predlog poverjenika za socijalno skrb glede kredita za in- 
stitucijo oskrbnih sester, oziroma za nabavo košar (Wanderkörbe) v katerih bi 
oskrbne sestre nosile perilo in druge potrebščine, materam ob porodu. (Izp. 
zdravstv. odd. in pov. za soc. skrb) 

Za oblačila koroških beguncev se dovoli od poverjenika za socijalno skrb 
priporočan kredit 20.000 K. (Izp. preds. pis. in pov. za soc. skrb) 

Prošnjo filharmoničnega društva v Ljubljani za subvencijo za leto 1919 se 
odkloni. (Predsedstvo.) 

Od računov državne smodnišnice v Kamniku, ki jih je predložila vojaška in- 
tendanca v Ljubljani v poravnavo se odobre stare še neefektuirane kupčije. 
(Predsedstvo.) 

Sklene se vprašati Komando divizijske oblasti, če je še v veljavi uredba gle- 
de pristojnosti in delokroga divizijskih poveljnikov v odnošajih napram drugim 
državnim oblastim in glede tega, da so upravne oblasti odgovorne komandan- 
tom divizijske oblasti za izvršitev od teh prejetih naročil pod vojaško kazensko 
pristojnostjo. (Predsedstvo.) 

Na pritožbe štajerske deželne vlade in na pospešnice naših lokalnih faktorjev 
zaradi nevzdržnega položaja v Radgoni se odpošlje deželni vladi v Gradec do- 
pis, da se odstopa njen predlog za revizijo mariborske pogodbe od 13. 2. 1919 
ministrstvu zunanjih zadev v Beograd v pristojno rešitev. Ministerstvu zunanjih 
zadev se istočasno pošljejo pritožbe štajerske deželne vlade s poročilom, da se 
ne smatra otvoritev novih pogajanj za oportuno. (Predsedstvo.) 

Odobri se predlog zdravstvenega oddelka, po katerem se za območje deželne 
vlade za Slovenijo razveljavlja štajerskim bolniškim blagajnam od deželnega 
odbora v Gradcu dovoljevani 20 % popust bolno oskrbnih stroškov v deželnih 
bolnicah na Štajerskem (glej zapisnik 95 /4/ seje). (Izp. zdravst. odd.) 

Sprejme se k naredbi štev. 201 od dne 12. 12. 1918 dodatek po katerem bode 
deželna vlada epidemijskim zdravnikom v popolnitev kilometrine dajala še 
izredno nagrado. Take nagrade se bodo na podlagi priloženih računov dovolje- 
vale v sejah na predloge, ki jih bode stavil zdravstveni oddelek od slučaja do 
slučaja. (Izp. zdravst. odd.) 
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Odobri se odslovitev primarijev dr. Thalmanna in dr. Filaferro v Mariboru 
ter dr. Gollitscha v Celju in okrožnega in hiraličnega zdravnika v Vojniku dr. 
Breschnika v smislu naredbe štev. 483. (Izp. zdravst. odd.) 

Sklene se predlagati v Beogradu Frana Gabrška4 in Engelberta Gangla višjim 
šolskim nadzornikom pri višjem šolskem svetu v Ljubljani. (Izp. pov. zci uk in 
bog.) 

Okrajnemu glavarstvu v Radovljici je došel od italijanskega vojnega poveljs- 
tva v Padovi dopis, da naj naznani glavarstvo imena županov svojega okraja. 
Ker ta zahteva po vsebini in načinu občevanja nasprotuje načelom mednarodnih 
običajev, se odstopi spis osrednji vladi v Beograd, katera naj zadevi posveti svo- 
jo pozornost. (Predsedstvo.) 

Slovenski uradniki, kateri so nastavljeni v Trstu, prosijo po svojem odpo- 
slancu, da se jim podelijo službe v domovini, ker ne morejo več služiti pod Itali- 
jani. Podpredsednik, kateri prošnjo priporoča se pooblašča, da sporoči odposlan- 
cu, da so službe tu za vse naše uradnike iz zasedenega ozemlja rezervirane, da 
pa je bolje, če kar najdalje mogoče še vstrajajo tamkaj. Penzijonisti naj prosijo 
tam za upokojitev. 

Izvršilno naredbo k naredbi ministrstva za trgovino in industrijo o popisu, 
sekvestraciji in likvidaciji premoženja neprijateljskih podanikov se izroči objavi 
v Uradnem listu (glej zapisnik 95 /22/ seje). 

Prošnjo dr. Ferdo Černeta, odvetnika v Kranju, za podelitev državne politič- 
ne službe s prejemki VII. činovnega razreda, se sprejme, in prepusti poverjeniku 
za notranje zadeve, dajo predloži pristojnemu ministrstvu v Beograd s priporo- 
čilom, da se Černetu uračunajo leta in se ga uvrsti v vrstni red v enaki zapo- 
rednosti z njegovimi sovrstniki. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Poverjenik za pravosodje predloži spomenico, katera se bavi s kompetenco 
vojaških sodišč in se obrača proti nekaterim izvajanjem, katera povzročajo neja- 
snost in spornost. Spomenico se sprejme in jo odpošlje predsedstvo ministrske- 
mu svetu, štabu vrhovnega poveljstva v Beogradu in Komandi Dravske divi- 
zijske oblasti. (Predsedstvo. Izp. pov. za pravos.) 

Nemške tolpe (vojaki in civilisti) so v Celovcu popolnoma opustošile in oro- 
pale iz narodnega sovraštva in maščevalnosti pisarno odvetnika dr. Müllerja. Ta 
sedaj teži za tem, da bi otvoril kje drugje novo pisarno in se je posvetoval v ta 
namen v Mariboru z generalom Maistrom, da bi se mu eventuelno tam odkazala 
pod naslovom retorzije pisarno kakšnega nemškega odvetnika. Po soglasnem 
mnenju prisotnih članov vlade ne spada ukrepanje in odločitev v tej zadevi v 
kompetenco deželne vlade. Opozoriti pa se mora osrednjo vlado na ta slučaj, da 
ga ona vzame v pretres in zavzame stališče, po katerem bi bilo mogoče v tem in 
tudi v drugih podobnih primerih nastopati. Tozadevni predlog izdelaj tajništvo 
predsedstva. (Predsedstvo.) 

Dr. Schwegel je sporočil predsedniku iz Pariza, da bi bilo silno važno in pri- 
poročljivo ako bi brez odloga prišli tja dr. Korošec, predsednik deželne vlade in 
ljubljanski škof, kateri naj bi dobil pristop k merodajnim oblastnikom ter napra- 
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vili v obrambo in dosego naših teritorijalnih pravic še zadnji poskus kot najvišji 
predstavitelji slovenskega naroda. Predsednik je svoji stranki o tem poročal in ta 
je odobrila namero z željo, da se udeleže deputacije tudi zastopniki drugih 
strank. Dogovorilo seje, da odidejo poleg imenovanih treh, še dr. Triller in dr. 
Ravnihar za JDS, poverjenik Prepeluh in urednik Golouh za JSDS. Spremljal jih 
bode dr. Druškovič. Ker je sporočil minister Kramer, daje ministrski predsed- 
nik Protič mnenja, da more iti misija le neoficijelno, ako pa hoče iti oficijelno, 
mora imeti Protič še prej privolitev naše delegacije (Pašiča), se določi odpotova- 
nje na soboto ali nedeljo, ko utegne že priti odgovor iz Pariza, ki ga pričakuje 
ministrski predsednik v dveh dneh. Proti potrebnemu kreditu, ki se še ugotovi, 
ni ugovora. 

Zastopnik Slovencev na mirovni konferenci dr. Žolger se je obrnil do dežel- 
ne vlade z vprašanjem, ali naj podpiše mirovno pogodbo oziroma v katerem slu- 
čaju naj odreče podpis. Po daljši debati se odobri sledeče točke, katere naj bi 
bile za odločitev glede podpisa, ako bi Žolger ne imel v danih razmerah nobene- 
ga drugega pomisleka, merodajne: 1.) ako kraljevina ne dobi istih finančnih 
ugodnosti, kakor čehoslovaška, naj se odreče podpis; 2.) Spodnja Koroška sku- 
paj s celovško kotlino mora pripasti Jugoslaviji brez plebiscita. Če bi se imel 
drugod na Koroškem izvršiti plebiscit, morala bi biti takrat uprava v slovenskih 
rokah; 3.) Beljak s Ziljsko dolino naj pripada komurkoli, le Nemški Avstriji ne 
sme biti prikopljen. Če bi imelo priti v nevarnost mariborsko vprašanje, je vsak 
kompromis izključen. (Predsedstvo, lzp. konus, za mir. konf.)) 

Pisarni za zasedeno ozemlje se dovoli z ozirom na narasle izredne stroške 
prispevek 40.000 K (glej zapisnik 75.191 seje). 

Prihodnja seja v petek dne 23. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 20. uri 5 minut. 

Svetek I. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Mulley Alojzij, višji železniški kontrolor. Rojen 1876 v Dolenjem Logatcu. Služ- 

boval je pri državni železnici, kjer je bil revident, 1919 je bil odpuščen iz službe, nato je 
odšel v Zagreb, kjer je postal višji kontrolor državnih železnic. 

3 Bukšek Berta, gledališka igralka. Rojena 1879 v Ljubljani, umrla 1929 v Mariboru. 
Od 1898 je bila zaposlena v ljubljanskem deželnem gledališču, najprej kot zborovska 
pevka, nato kot operna šepetalka in nazadnje kot igralka, 1919 je odšla v Slovensko na- 
rodno gledališče v Mariboru, kjer je ostala do smrti inje odigrala več naslovnih vlog. 

4 Gabršek Fran, učitelj, pedagoški pisatelj in višji šolski nadzornik. Rojen 1856 na 
Homcu pri Domžalah, umrl 1937 v Ljubljani. Končal je učiteljišče v Ljubljani. Službo- 
val je od 1876 dalje, 1885-1895 v Krškem, 1895-1919 v Ljubljani, nato je bil šolski 
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nadzornik v Ljubljani, na Štajerskem in Prekmurju. Bil je soustanovitelj učiteljskega 
društva v Ljubljani, Slovenske šolske matice, kjer je bil 10 let tajnik; v letih 1887-1892 
je uredil prvih pet letnikov krškega zbornika Pedagogiški letnik, v katerem je objavil 
več svojih prispevkov. Objavil je več del s področja vzgoje, izobraževanja v ljudski šoli 
in dva učbenika za ljudske šole. 

102' 
ZAPISNIK 
102. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 23. MAJA 1919 

Navzoči vsi člani vlade razven poverjenikov Kristana in Prepeluha. 
Začetek seje ob 16. uri 8 minut. 

Za pokritje potnih stroškov dr. Druškoviča, kije bil pri pogajanjih za premir- 
je prve dni maja v Celovcu, se dovoli zaračunani znesek 1.090 K. (Pred- 
sedstvo.) 

Rudolf Rusjan tehn. adjunkt pri poverjeništvu oddelka za kmetijstvo se po- 
makne iz X. v IX. činovni razred državnih uradnikov. (Predsedstvo.) 

Sklene se, da spada odslej obrtno pospeševanje in zadeve semnjev k oddelku 
za trgovino in obrt. (Izpis: vsempoverj. in odd.) 

Poverjeništvom za notranje zadeve, uk in bogočastje, javna dela in socijalno 
skrb se naroči, da glede važnejših zadev tikajočih oddelek za trgovino in obrt 
prašajo za mnenje in soglašanja tega oddelka. 

Za transport naših delavcev iz Westfalskega je treba po poročilu poverjenika 
za socijalno skrb še 3.100 M, ki se imajo takoj brzojavno nakazati konzulatu v 
Dortmundu. Dovoljeno. (Preds. Izp. pov. za soc. skrb.) 

Za podpiranje umetnikov in literatov se dovoli kredit 50.000 K, s katerimi 
bode razpolagalo predsedstvo. (Preds. Izp. pov. za uk in bog.) 

Akademičnemu slikarju Francu Podrekarju2 se dovoli predujem 4.000 K na 
kakšno delo, katero naj dobavi. Pod istim pogojem se dovoli akademičnemu sli- 
karju Francu Klemenčič 4.000 K in akademičnemu kiparju Francu Berneker3 

6.000 K. (Pov. za uk in bog.) 
Akademičnemu slikarju Ferdo Veselu4 se dovoli v pokritje stroškov za pre- 

peljavo zbirke starin iz Grumblofa (Št. Vid pri Zatičini) v Ljubljano. (Predsed.) 
Prošnjo kiparja Antona Sever se odstopa umetniškemu društvu "Sava" v iz- 

javo. (Predsed.) 
Profesor Kobalu, vodji dopisnega urada se dovoli 2 Vr mesečni dopust od L 

julija do pričetka šolskega leta. Plačo se tako uredi, da se mu prizna poleg profe- 
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sorske plače funkcijska doklada po 300 K mesečno od 1. novembra 1918 nada- 
lje. (Preds.) 

Sklene se, da se ne priporoči v Beograd prošnje zdravstvenega nadzornika 
dr. Bleiweisa za upokojitev. Predlaga pa se zdravstvenemu ministrstvu na pod- 
lagi razpisa, na katerega sta vložila prošnje dr. Lapajne in dr. Bleiweis, da se po- 
slednjega imenuje za vladnega svetnika in zdravstvenega poročevalca s sistemi- 
ziranimi prejemki VI. činovnega razreda. Glede titulature se z ozirom na stališ- 
če zdravstvenega sveta, kateri se upira naslovu "vladni svetnik", kot nedemokra- 
tičnemu, prepušča zdravstvenemu ministrstvu, da ono o tem odloča. (Predseds- 
tvo.) 

Dovoli se za predpriprave za slavnostni prejem prestolonaslednika v Ljublja- 
ni kredit 40.000 K. (Preds.) 

Arhitekt inž. Ivan Vurnik, ki je izdelal načrte za slavnostni sprejem regenta 
Aleksandra v Ljubljani se dovoli na podlagi predloženega izdelka na račun ko- 
nečne izvršitve tega načrta predujem v znesku 2.000 K iz kredita za predpri- 
prave za sprejem prestolonaslednika. (Preds.) 

Sprejme se načrt naredbe, katera določuje za pravoslovne in državoslovne 
državne izpite ustanovitev izpraševalne komisije v Ljubljani. (Preds. Izp. pov. 
za pravos.) 

Vladni tajnik Sima - Gall6 se predlaga pri ministrstvu za notranje zadeve za 
imenovanje okrajnim glavarjem. Ker je bil Sima vsled obdolžitve v "Jugoslavi- 
ji" preterirán, naj poverjenik za notranje zadeve uredi to z urednikom Peskom , 
kateri je dal že pismeno pojasnilo, na podlagi katerega je razvidno, da so bile 
svoječasno v njegovem listu objavljene obdolžitve tega uradnika krivične. Ako 
Pesek v treh dneh ne poda izjave v svojem listu, se to zgodi uradno. (Izp. pov. za 
notr. zad.) 

Policijskega svetnika dr. Josipa Mlekuža v Ljubljani se obdrži v državni 
službi v dosedanjem činu. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Odvetniški kandidat dr. Anton Farčnik8 v Celju se sprejme v državno službo, 
imenuje za provizoričnega deželno - vladnega koncipista in dodeli okrajnemu 
glavarstvu v Celju v službovanje. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Vladni koncipist dr. Ivan Vidmar v Celju se vpokliče v službovanje k pover- 
jeništvu za notranje zadeve v Ljubljani. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Namestniški koncipist dr. Josip Munih9 se sprejme v lastnosti deželno - 
vladnega koncipista v službo politične uprave v Sloveniji. Njegov vrstni red se 
določi pozneje. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Policijski oficijal Blaž Skok se sprejme v državno službo pri policijskemu 
ravnateljstvu v Ljubljani s prejemki IX. činovnega razreda. (Izp. pov. za notr. 
zad.) 

Policijski kancelist Josip Strmšek10 se sprejme v dosedanji službeni lastnosti 
v državno službo in dodeli policijskemu ravnateljstvu v Ljubljani. (Izp. pov. za 
notr. zad.) 
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Prošnjo provizoričnega koncipista dr. Jelko Ravniharja za dopust in plačeva- 
nje polnih prejemkov v svrho prakticiranja za prestop v bančno službo, se 
odkloni. (Izp. pov. za noir, zad.) 

Pisarniški pristav Mihael Vončina, bivšega tržaškega namestništva se sprej- 
me v državno službo proti naknadni določitvi službenega mesta. (Izp. pov. za 
notr. zad.) 

Prošnjo "Slovenske socijalne matice" v Ljubljani za razveljavljene zaplembe 
brošure "Ustava ruske sovjetske republike" se sklene predložiti notranjemu mi- 
nistrstvu v odločitev. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Matiji Judniču, posestniku na Brezjah se na njegovo milostno prošnjo z ozi- 
rom na zastarelost milostnim potom spregleda od okrajnega glavarstva v 
Črnomlju naložena globa 30 K. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Računski asistent Matija Švigelj" pri okrajnem glavarstvu v Ptuju se imenu- 
je računskim oficijalom v X. činovnem razredu. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Kanclista Aleksandra Hlavača12, dodeljenega knjigovodstvu deželne vlade v 
Ljubljani se imenuje oficijalom v X. činovnem razredu. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sekcijski svetnik dr. Janko Šuman13 se predlaga v Beogradu pri notranjem 
ministrstvu za sprejem v službo in pridelitev poverjeništvu za notranje zadeve v 
dosedanji službeni lastnosti s priporočilom, da se mu poveri ureditev bivših av- 
strijskih patentov in pripravljalno delo za ustanovitev patentnega urada. (Izp. 
pov. za notr. zad.) 

V posvetovalnico pride dr. Hočevar iz Celovca in poroča o sedanjem položa- 
ju na Koroškem: Internirancev je še 15, (dr. Rožic, Pirnat, Arnejčeve sestre, 
Vošpernik, Šlajpah itd.). Godi se jim zelo slabo, za ležišča imajo le malo slame. 
Vojaki in civilisti delajo brezobzirno, kamnajo in tepejo moške in ženske. Roži- 
čevo gospo so opljuvali in trgali. Ubitih in zaklanih ter težko ranjenih naših lju- 
di je silno veliko. Priprave kažejo, da hočejo Nemci zopet prodirati. Prišlo je v 
smeri od Beljaka okrog 40 topov, potem ko je bil dr. Hiilgert v Trbižu, v času 
ko so se tam nahajali italijanski vojskovodje. Sumiti je, da so topovi od Italija- 
nov. Vpoklicnemu pozivu za letnike od 1882 - 1899 se Korošci ne pokore v 
obilnem številu, pač pa prihajajo vojaki največ oficirji.iz gornjih nemških kra- 
jev. Sestavljene so cele patrulje iz samih oficirjev - tako je 14 samih oficirjev v 
patrulji, katera pripravlja napad na Sv. Ano. Za sklep mirovne konference, ki bi 
bil zanje neugoden, pravijo, da se ne bodo brigali. Če bi se morali umikati, bodo 
vse oropali, kar so še pustili, česar pa je sploh še prav malo ostalo. Cerkve so 
opustošene, župnišča vsa čisto izropana. Podrobno poročilo ima dr. Hočevar 
pripravljeno inje bode nemudoma predložil. Dr. Hočevar odide. 

Predsednik povzame k temu poročilu besedo in opozarja, da mora deželna 
vlada pravočasno misliti na to, da se bode v Parizu zahtevala od Nemške Avstri- 
je povrnitev vseh škod na Koroškem. Nekaj je treba tudi takoj ukreniti, da se za- 
varujemo pred nadaljnimi škodami. Dolžni smo, da mi v tem oziru povzamemo 
inicijativo. Izroča razpravi vprašanje, če ne bi kazalo, da se Nemcem in nemš- 
kutarjem, ki so se udeleževali ropanja naših ljudi, plenitve, dražb, itd. zaseže 

225 



vse premoženje v svrho zasiguranja odškodnine za naše ljudi. Poročila iz Pariza 
niso ugodna za nas. Predsednik prečita pismo dr. Rybafa iz Pariza od 19. t.m., v 
katerem ta javlja, daje svet desetorice nam brezpogojno priznal na Koroškem le 
jugovzhodni kotič na desnem bregu Drave in Jezersko. Glede ostalega dela do 
Malošč približno je bil že sklenjen plebiscit. Posrečilo se je, da je desetorica 
vendar revidirala ta sklep in sprejela načrt, da se nam da brez plebiscita kos Ko- 
roške vzhodno od Malošč, južno od Drave, vrbskega jezera, Krke, Glinice in 
vzhodno od Krke severno Velikovca. Dr. Rybaf tudi priporoča v svojem pismu 
tolerantnost in rezerviranost napram Nemcem, zlasti naj se preprečuje izgrede in 
napade na Nemce, ker so ti obdani sedaj s simpatijami amante, da bi se prepre- 
čilo združenje z Nemčijo. Podpredsednik pove, daje ravnokar došla Slovenske- 
mu Narodu brzojavka, katera potrjuje Rybafevo pismo glede novega kom- 
promisnega teritorialnega načrta. Pridružuje se po predsedniku na Rybafevo pi- 
smo izraženemu naziranju, daje treba ugovarjati proti taki rešitvi in zaradi škod 
nekaj ukreniti. Soglasno se sklene, da se 1.) ugovarja v brzojavki na ministrske- 
ga predsednika v Beograd proti taki rešitvi koroškega mejnega vprašanja. Brzo- 
javka naj se glasi tako, kakor da se širijo vesti, daje delegacija kraljevine ponu- 
dila gornji kompromis, daje za to deželna vlada takoj sklenila v svoji seji pro- 
test, ker koroški narod ne more izhajati brez jednega centra, bodisi Beljak ali 
Celovec. Ministrstvo se naproša, da do skrajnosti vztraja na tem, da iz ekono- 
mičnih razlogov moramo imeti jednega teh centrov. Predsednik je za to, da se 
tako ugovarjaj, da bi se prej odpovedali Beljaku nego Celovcu. 2.) zahteva naj 
se v Beogradu, da od tam zahtevajo odškodnino na podlagi ekscerpta dr. Hoče- 
varjevega pismenega poročila. Beograd mora zahtevati na mirovni konferenci 
popolno povrnitev in odškodovanje slovenskih prebivalcev od Nemške Avstrije, 
kot posebno vojno škodo na Koroškem. 3.) osnuj se takoj komisija (dr. Hočevar, 
Ferjančič), ki bo ugotovila škode na Koroškem. 4.) v zavarovanje naših od- 
škodninskih terjatev za koroške Slovence prosimo principijelnega pooblastila, 
da za slučaj, da pride od Nemcev zasedeno koroško ozemlje zopet pod našo 
opravo, sekvestriramo ali zaplenimo vse premoženje Nemcev in Nemškutarjev 
na dotičnem ozemlju, v prvi vrsti tistih, kateri so se udeležili borbe in grozodej- 
stev, ropanja in plenjenja proti našim ljudem. Sklepe izvrši brzojavno podpred- 
sednik. 

Vstopi gradbeni ravnatelj nadsvetnik inž. Klinar, da poroča o nekaterih pred- 
logih poverjeništva za javna dela. 

Kupčiji poverjeništva za javna dela z mestnim magistratom v Ljubljani glede 
nakupa stavbnih parcel štev. 136/13, in 136/15 in 136/17 na prostoru nekdanje- 
ga vojaškega preskrbovališča se pritrdi na račun kredita 10,000.000 K, ki ga je 
deželna vlada v 63. seji dne 19. februarja t.l. dovolila za zgradbo stanovanj. Na- 
kup iz tega kredita naj se priporoča pri finančnem ministrstvu, katero naj se ob 
tej priliki ponovno naprosi za dovolitev omenjenega kredita. Mestni občini ljub- 
ljanski naj se priporoča prodajo parcel 136/11 in 136/12 istega kompleksa, Tr- 
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boveljski premogokopni družbi. Sklep izvrši poverjeništvo za javna dela. 
(Preds. Izp. pov. za javna d.) 

V tobačni tovarni v letu 1916 pričeta stavbena dela je treba po mnenju grad- 
benega vodstva v toliko dovršiti, da bodo zavarovana proti vremenskim vpli- 
vom. Podpredsednik zastopa stališče, da bi se delo moralo dovršiti v smislu pr- 
votne pogodbe. Tvrdke Korn in Smielowski izjavljajo, da dela pod pogoji iz leta 
1916 ne morejo nadaljevati. Po obširni debati se sklene, daje pozvati tvrdke, da 
nadaljujejo delo na podlagi pogodbe v skrčenem obsegu, kolikor je sedaj po- 
trebno in bi zadostovalo sedanji produkciji tovarne. Ako bi se podjetniki branili 
delati dalje, bode to vprašanje predložiti vnovič seji v pretres. Gradbenemu nad- 
komisrju I. Otahalu14 za sestavo tozadevnega likvidacijskega in obračunskega 
operata naknadno prisojena stavbna nagrada v skupnem znesku 630 K se 
odobri. (Izp. pov. zajav. d.) 

Predlog poverjeništva za javna dela za opustitev obrata in likvidacijo držav- 
ne tovarne za milo v Spodnji Šiški, se v vseh točkah odobri. Vprašanje plavžar- 
skega oskrbništva v Celju glede zdravnika za bratovsko skladnico na mesto od- 
sotnega dosedanjega zdravnika dr. Gollitscha je vrniti z ozirom na zahteve zača- 
snega zdravnika dr. Brezovnika, oskrbništvu z naročilom, da popraša dr. Bre- 
zovnika, če bi bil zadovoljen stalno prevzeti posle proti mesečni nagradi 200 K, 
ako bi bil dr. Gollitsch odslovljen. (Izp. pov. za j. d.) 

Brezpogojni izstop rudarskega eleva pri premogovniku v Velenju dr. Josipa 
Pospišila se vzame na znanje. (Izp. pov. za j. d.) 

Predlog za plačevanje premij železniškemu osobju v Žalcu za odpremo pre- 
moga iz zabukovškega premogovnika, se odkloni. (Izp. pov. za j. d.) 

Za premogokop v Št. Janžu se na prošnjo lastnika odobri povišanje cen v iz- 
meri, kakor to predlaga osrednji urad montanističnih obratov. (Izp. pov. za j. d.) 

Prihodnja seja v ponjedeljek dne 26. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 47 minut. 

Svetek 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Podrekar Franc, profesor, akademski slikar. Rojen 1887 v Ljubljani, umrl 1964 v 

Ljubljani. Služboval je kot profesor risanja od 1919 dalje na liceju v Ljubljani, zatem je 
bil kustos in restavrator umetnin, bilje tudi ilustrator, karikaturist in grafik. 

3 Berneker Franc, akademski kipar. Rojen 1874 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, 
umrl 1932 v Ljubljani. Učil seje pri podobarju Ignacu Golobu v Celju. 1896 je obisko- 
val obrtno šolo v Gradcu, nato študiral na dunajski akademiji 1897-1905. Kot akadem- 
ski kiparje delal na Dunaju, kjer je bil član društva Sava; konec vojne je dočakal v Za- 
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grebu, nato je živel v Ljubljani, 1920 je bil asistent pri obrtnem nadzorništvu. Bil je bo- 
lan, brez sredstev inje živel v Narodni galeriji, ki hrani njegova dela. 

4 Vesel Ferdo, akademski slikar. Rojen 1861 v Ljubljani, umrl 1946 na Grumlofu. 
Slikarstvo je študiral na Dunaju 1878-1882 in v Münchnu 1883-1887. 1895 je odprl 
svojo slikarsko šolo v Münchnu. Po vrnitvi iz Miinchna je bil profesor risanja na realki 
v Ljubljani. 1914 je bil aretiran in zaprt na ljubljanskem gradu kot voditelj Preporo- 
dovcev, 1915-1917 je bil v konfmaciji. Živel je v svoji graščini Grumlof pri Radohovi 
vasi. V letih 1941-1945 je sodeloval v OF. Razstavljal je v Münchnu, Benetkah, na Du- 
naju, v Londonu, Beogradu in drugod. 

Sever Anton, kipar. Rojen 1886 v Šenčurju pri Kranju, umrl 1965 v Ljubljani. Obi- 
skoval je umetno-obrtno šolo v Ljubljani, državno obrtno šolo v Gradcu in akademijo 
umetnosti na Dunaju, specialko za graverstvo in medaljerstvo. Deloval je kot svobodni 
umetnik, nato od 1920-1960 kot profesor risanja na tehniški srednji šoli v Ljubljani. 
Najpomembnejša njegova dela so medalje in plakete. Razstavljal je v Ljubljani, Beogra- 
du, na Dunaju, v Brüsslu, New Yorku in Lwowu. 

6 Sima-Gali Miroslav dr., okrajni glavar. Rojen 1877 v Ljubljani, umrl 1936 v Ča- 
kovcu. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, kjer je promoviral. Službo- 
vati je začel 1901 kot konceptni praktikant pri deželni vladi v Ljubljani, 1903 je postal 
koncipist. Služboval je v Ljubljani in Novem mestu, nato kot okrajni komisar v Ljublja- 
ni, 1910 je bil premeščen v Celje, 1911 v Maribor, 1912 je postal namestniški tajnik v 
Mariboru, 1919 je postal deželnovladni tajnik in nato vodja okrajnega glavarstva v 
Črnomlju, 1920 pa v Novem mestu, kjer je bil 1923 upokojen. 

Pesek Anton, učitelj, časnikar, industrijalec. Rojen 1879 v Dražencih pri Hajdini 
pri Ptuju, umrl 1955. Učiteljišče v Mariboru. Najprej je služboval kot učitelj, 1911 seje 
preselil v Ljubljano. Bilje urednik Ilustrovanega tednika, bilje lastnik dveh tiskarn, iz- 
dajatelj večih revij in dnevnika Jugoslavija. Bil je pristaš Narodne socialistične stranke, 
1921 je bil izvoljen za ljubljanskega župana, njegova podjetja so zaradi nepravilnega 
poslovanja propadla, sam pa seje umaknil v Beograd. 

8 Farčnik Anton dr., sreski načelnik. Rojen 1888 na Polzeli. Gimnazijo v Celju, pra- 
vo v Pragi, promoviral 1915. Po diplomi je bil najprej odvetniški kandidat v Celju, 1919 
je bil deželno vladni koncipist pri okrajnem glavarstvu v Celju, nato je bil okrajni komi- 
sar v Mozirju, pozneje sreski načelnik v Dolnji Lendavi in 1939 na Ptuju. 

9 Munih Josip dr., pravnik. Rojen 1889 v Mostu na Soči. Pravo v Gradcu z doktora- 
tom in splošni oddelek eksportne akademije na Dunaju. Služboval je najprej kot pravni 
praktikant na sodišču v Tolminu, nato kot konceptni praktikant pri Namestništvu v Trstu 
in nato v Tolminu; 1916 je bil premeščen v Sežano, 1917 v Tržič in ponovno v Sežano. 
1919 je postal koncipist Deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani, nato v Črnomlju. 1920 
je bil premeščen v Beograd, nato ponovno v Ljubljano, kjer je bil obrtno zadružni nad- 
zornik. 1921 je izstopil iz državne službe. 

10 Strmšek Josip, policijski pristav. Rojen 1879 v Gradcu, umrl 1931. Končal orož- 
niško podoficirsku šolo v Zadru. Od leta 1900-1911 je služboval pri žandarmeriji, 1911 
je postal kanclist pri okrajnem glavarstvu v Dubrovniku, 1919 je bil premeščen v Slove- 
nijo. 1920 je postal policijski oficial, 1923 pa policijski pristav, 1924 je bil upokojen, 
nato reaktiviran in dodeljen sreskemu načelstvu v Celju, 1931 pa je bil premeščen k 
mestni policiji v Mariboru. 
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11 Švigelj Matija, računski revident. Končal je gimnazijo in se zaposlil v računovod- 
ski službi. 1918 je bil računski asistent na Ptuju, 1919 je postal računski oficial, 1921 pa 
računski revident. 

12 Hlavač Aleksander, vladni oficial. Rojen 1878 na Valašskih Mezeričih na Morav- 
skem. Končal strokovno šolo za lesno industrijo. 1913 je bil imenovan za kanclista pri 
okrajnem glavarstvu v Gorici, 1919 je bil vladni oficial pri poverjeništvu za notranje za- 
deve, 1920 je bil premeščen k poverjeništvu za socialno politiko inje postal upravitelj 
invalidskega doma v Rogaški Slatini, 1923 pa je postal upravitelj pri oddelku za so- 
cialno politiko v Ljubljani. 

13 Suman Janko dr., svetnik. Rojen 1867 v Mariboru, umrl 1945. Pravo na Dunaju 
1890. Služboval je najprej pri deželni vladi v Ljubljani, zatem v Radovljici in Litiji, 
1893 je izstopil iz državne službe in se posvetil odvetniški praksi, 1897 je položil odvet- 
niški izpit, 1898 je postal koncipist v patentnem uradu na Dunaju, 1902 je postal mini- 
sterialni podtajnik, 1910 pa sekcijski svetnik, 1918 je bil razrešen službe na Dunaju, bil 
je prideljen jugoslovanski likvidacijski komisiji na Dunaju, 1919 paje bil sprejet v služ- 
bo pri Deželni vladi za Slovenijo - poverjeništvo za notranje zadeve, nato je bil pre- 
meščen v Beograd. 

14 Otahal Josip ing., gradbeni svetnik. Rojen 1882 v Prostejevu na Moravskem. Služ- 
boval je od 1907 dalje kot asistent na šoli v Brnu, 1909 je postal praktikant pri gradbe- 
nem uradu Deželnega odbora za Kranjsko, 1919 je postal gradbeni svetnik, 1939 je bil 
premeščen k Banski upravi Dunavske banovine v Novem Sadu; 1940 je bil upokojen. 

103' 
ZAPISNIK 
103. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 26. MAJA 1919 

Navzoči podpredsednik dr. Žerjav, poverjenika Golia in Verstovšek. 
Začetek seje ob 16. uri 10 minut. 

Seji predseduje podpredsednik, kateri z ozirom na pičlo število članov vlade, 
dogovorno z navzočimi določi, da se sklepe naknadno predloži sedaj odsotnim v 
ratihabicijo. (Preds.) 

Podpredsednik poroča o tožbah, da produkcija premoga v naših premogovni- 
kih zdaj peša le, ker povsod manjka transportnih sredstev in se perijodično, oso- 
bito v Zagrebu, pojavljajo prometne ovire. Glavni vzrok temu škodljivemu dejs- 
tvu je okoliščina, da iz Hrvatskega kljub pospešnicam ni mogoče dobiti nazaj 
vagonov, da si tamkaj na postajah delajo napoto. Da se odstrani te neprilike, 
predlaga podpredsednik, da deželna vlada v interesu države in konsumentov 
opozori osrednjo vlado na ta dejstva ter prosi nujne ureditve. Zajedno se predla- 
gaj, da osrednja vlada nastavi posebnega komisarja, kateri bode nadzoroval vpo- 
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rabo vagonov in pazil na to, da se vagoni takoj izpraznijo in spravijo brez odlo- 
ga zopet v tek. Komisar bi moral biti opremljen s kar najobširnejšimi pooblastili 
v svrho zanesljive ureditve tega prometnega vprašanja. (Predsedstvo.) 

Sklene se, da se odpošlje v smislu podpredsednikovega poročila in predloga 
sestavljeno spomenico na ministrsko predsedstvo, na ministrstvo saobraćaja in 
na ministrstvo za trgovino in obrt. 

Podpredsednik poroča, da se od petka nadalje izvaja srbska avtonomna ca- 
rinska tarifa, katera je bila svoječasno napravljena proti stari Avstriji kot bojna 
tarifa. Trgovska in obrtniška zbornica je imela o tem vprašanju anketo inje po- 
slala sklepe iste v spomenici ministrstvu financ v Beograd. Trgovska zbornica 
prosi v tej spomenici sledeče: 1.) ker pri blagu, glede katerega so bili že pred 9. 
aprilom 1919 sklenjeni kupčijski sklepi, kupčijski krogi niso mogli računati s 
pobiranjem carine, naj se to blago carine opusti, ker že plačano povrne. 2.) za 
blago, kupljeno po 9. aprilu, določijo eventuelno predlagajo v določitev mini- 
strstvu financ pokrajinska poverjeništva ministrstva financ carino sporazumno z 
oddelki za trgovino in obrt, zaslišavši interesente posameznih strok, ob sodelo- 
vanju trgovskih in obrtniških zbornic. 3.) dokler se ne določi pod 2.) omenjena 
prehodna carina, naj se za slovenske dele države pobira carina po pogodbeni ta- 
rifi bivše Avstrije brez 150 % prebitka ali vsaj mnogo nižjim prebitkom. 

Ker zadeva izvajanje te tarife vse kupujoče občinstvo in pomenja uničujoč 
udarec za našo trgovino, industrijo in obrt, se sklene na predlog podpredsednika, 
da se deželna vlada s samostojno vlogo na ministrstko predsedstvo in finančno 
ministrstvo pridruži predlogom trgovske in obrtne zbornice ter jih podpre še z 
dodatnim predlogom, da se naj carinske zadeve ne obravnavajo od finančnega 
temveč tudi od trgovinskega ministrstva. K temu še izvaja podpredsednik, daje 
treba zagotoviti prostost carine za izvoz vina. Odobrujejo se od njega označeni 
razlogi, ki so prvič politični, ker zlasti na granici prepoved ustvarja veliko neza- 
dovoljnost, drugič, ker se lansko vino vsled slabe kvalitete ne more držati, tret- 
jič, ker likvidacija odnošajev glede vina z Nemško Avstrijo spričo sigurnosti, da 
bodemo še pet let lahko izvažali, še ni tako nujna, četrtič, ker se valuta izvozom 
takih produktov lahko le izboljša in petič, ker se mora preprečiti gospodarsko 
krizo, ki sicer iz tega nastane. (Preds.) 

Prejšnji "Prehodno gospodarski urad", v katerega upravni komisiji je zavze- 
mal predsedniško mesto podpredsednik deželne vlade dr. Žerjav, se je pričet- 
kom maja spremenila v podružnico "centralne uprave za trgovački promet sa 
inostranstvom". Urad je posloval v tej obliki dalje, sedaj pa je nenadoma dobil 
od ministrstva za trgovino in obrt odlok, da se podredi direktno ministrstvu za 
trgovino in obrt. Poleg tega je dobil tudi ukaz, da se deželna vlada ne sme več 
utikati v uravnavo uvoza ali izvoza. Povod temu ukazuje bilo, kakor je dognal 
podpredsednik, ratificiranje pogodbe za izmenjavo koruzne moke in krompirja 
za razne potrebščine iz Nemške Avstrije (glej zapisnika 94. seje). To je bil edini 
slučaj, v katerem je deželna vlada na nujne prošnje oddelka za prehrano, ker ta 
od ministrstva za prehrano ni dobil odgovora in se je blago že zelo kvarilo, po- 
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segla vmes. Podpredsednik predlaga, da se z ozirom na ta dejanski stan pri 
osrednji vladi ugovarja, da bi bila morda deželna vlada zlorabila svoje stališče 
napram podružnici "centralne uprave za trgovački promet", temveč je spoznala 
potrebnim izvoz že kvarnega blaga proti kompenzaciji, koje oddelek za prehra- 
no izjavil, da ne more drugače rešiti blaga inje obljubil, da prevzame odgovor- 
nost. Deželna vlada je smatrala za svojo dolžnost, da reši blago pogube in varu- 
je gospodarske interese državljanov in države. Deželna vlada si je v svesti ko- 
rektnega postopanja v vsakem slučaju, ko je bilo treba nepristransko varovati 
splošne koristi. Zato bi bila tudi upravičeno pričakovala, da bi bila o reorganiza- 
ciji prehodno gospodarskega urada oziroma iz tega nastale podružnice vsaj pri- 
merno službeno obveščena. Deželna vlada se meritorno strinja, da pride podruž- 
nica pod vodstvo oddelka za trgovino in obrt, vendar pa smatra za pravilno, da 
bodi poslovanje podvrženo za tak namen sestavljeni kontrolni komisiji. (Preds.) 

Glede ureditve uvoza in izvoza je skrajni čas, da se napravi nekaj enotnega. 
Dovoljevanja finančne uprave za takozvane "Kompensware" so nevzdržljiva, 
ker je tu pot odprta prevaram prevoznikov. Prosti uvoz je ravno tako kakor splo- 
šna prepoved nesmisel, ker oboje uniči našo industrijo. Predlogi podpredsednika 
so sprejeti in se pošlje sklepe trgovinskemu ministrstvu v uvaževanje. Hkrati pa 
se sklene zaradi anarhije pri uvozu in izvozu, da se je obrniti razven na trgovin- 
sko ministrstvo tudi na ministrstvo saobraćaja in na finančno ministrstvo, da ista 
sporazumno sestavijo določila, katera se bodo v vseh zadevah uvoza in izvoza 
strinjala in izpopolnjevala. Za podružnico "centralne" uprave v Ljubljani naj se 
določi v pogledu izvoza in uvoza nekaj poslovne avtonomije. Oddelek za trgo- 
vino in obrt v Ljubljani se povabi, da izdela vsled nastalega deželni vladi še ne- 
naznanjenega novega položaja, izpremembni načrt k naredbi štev. 357 od dne 
12. februarja t.l. Ur. I. LI, kateri predvideva tostvame organizacijske predpise 
ministrstva za trgovino in obrt. 

Podpredsednik izjavlja, da z ozirom na okoliščine, ki jih je pojasnjeval, odla- 
ga predsedniško mesto v upravni komisiji bivšega prehodno gospodarskega ura- 
da. Se vzame na znanje. 

Podpredsednik poroča: izdal je na javnost "svarilo" v imenu deželna vlade, v 
katerem se opozarja, daje pridržano po načrtu mirovne pogodbe aliiranim drža- 
vam in njih zaveznicam, da zadrže in likvidirajo vse imetje, pravice in interese, 
ki so jih posedovali na njim odstopljenem ozemlju nemško avstrijski, madžarski 
državljani dne 1. novembra 1918. Ker transakcije po tem dnevu niso veljavne, 
se svari občinstvo pred nakupom, poleg tega pa tudi pred prenagljeno prodajo 
naših imetij v inozemstvu. Se odobrava. (Preds.) 

Naša kraljevina je sklenila s čehoslovaško republiko kompenzacijsko pogod- 
bo, kije bila že pred petimi tedni ratificirana. Nam ni došlo o tem doslej še no- 
beno uradno obvestilo. Podpredsednik je doznal, da je kapitalistična družba 
"Impex" dobila po dr. Slokarju eno sedmino vsega uvoza v Češko. Ker mi 
nismo nič dobili, ne uvoza ne izvoza, predlaga podpredsednik, da se ugovarja 
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pri trgovinskem ministrstvu zaradi omalovaževanja naših uradov in zaradi igno- 
riranja slovenskega gospodarstva. Sprejeto. (Precis.) 

Podpredsednik predlaga za sekvestra privatnih železnic, ki jih zadeva sekve- 
stracijska naredba proti neprijateljskim državljanom, finančnega inšpektorja dr. 
Vladimirja Pertota. V svrho osebnih informacij se sklepanje odloži. 

Podpredsednik poroča, da se takoj, ko nastane prilika, razglasi v vsem zase- 
denem ozemlju na Koroškem preki sod. Sprejeto s pripombo, da sklep glede na- 
čina izvedbe po svojem prevdarku izvrši poverjeništvo za notranje zadeve, (¡••. 
pov. zanotr. zad.) 

Glede izgona železničarjev v Mariboru, ki je bil predmet sklepanja v 100. 
seji in pa medstrankarskih dogovorov, je dr. Korun naknadno na svojo obljubo v 
zadnji medstrankarski seji dne 16. t.m., sporočil tajniku v predsedstvu, da seje 
izvrševalni odbor JSDS izrekel, da nimajo interesa zadrževati izgona že odpuš- 
čenih in prestavitve še nastavljenih, zahtevajo pa tem povodom, da se železni- 
čarje iz okupiranega ozemlja brez ozira na stranko sprejema pri nas v službo. 
Podpredsednik predlaga 1.) da se naprosi ravnateljstvo državne in javne železni- 
ce da sprejema železničarje slovenske narodnosti, ki prihajajo iz okupiranega 
ozemlja brez ozira na strankarsko pripadnost, v službo, 2.) Južni železnici se 
pošlji dopis, v katerem se zahtevaj, da nemške in nemškutarske železničarje iz 
Spodnjega Štajerskega, imenoma iz Maribora, takoj prestavi izven našega 
ozemlja. Sprejeto. (Preds.) 

Z ozirom na to, daje ministrski svet razveljavil naredbe poverjeništva za no- 
tranje zadeve štev. 134 o društvenem in štev. 135 o shodnem pravu se sklene na 
predlog podpredsednika: vsi inozemski državljani Nemčije, Bulgarije, Nemške 
Avstrije in Ogerske se morajo prijaviti in vzeti zaznambo pri lokalnih, političnih 
in policijskih oblastih. Inozemcem je smatrati tudi odpuščene javne nastavljence 
označenih narodnosti, ki so bili pristojni v našem teritoriju po avstrijskih zako- 
nih le na podlagi svojega poklica. Izvršitev je poverjena poverjeništvu za notra- 
nje zadeve. (Pov. za noir, zad.) 

Opaža se stremljenje Nemcev, da bi dosegli sedaj domovinsko pravico v Ju- 
goslaviji. Tako je knez Auersperg baje v zadnjem času dobil domovinsko pravi- 
co v Kočevju. Da se to prepreči predlaga podpredsednik, da se naroči političnim 
oblastvom I. stopnje, da pouče občine naj počakajo s tozadevnimi podeljevanji, 
ker pridobitev domovinske pravice po Nemcih ne vsebuje še pridobitve našega 
državljanstva. Obljubitev tega pa ne more ustvariti pravomoćnosti napram pri- 
čakovanim novim odredbam. Tozadevne sklepe občin se mora sistirati. Predlog 
sprejet, izvede ga poverjeništvo za notranje zadeve. (Pov. za notr. zad.) 

V 87. seji dne 11. aprila 1919 v svrho nadaljnih poizvedb odloženo prošnjo 
poštarice Marije Kuess v Veliki Nedelji se vzame zopet v pretres in se sklene 
imenovano z ozirom na to, daje njen mož koroški Slovenec in v orožniški služ- 
bi naše države, zopet sprejeti v državno službo. (Preds.) 

Podpredsednik predlaga, da se dopis ravnateljstva južne železnice, katerega 
je prejela deželna vlada v zadevi proste vožnje za člane vlade, odstopi ministrs- 
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tvu saobraćaja, da ono pozove južno železnico, da zopet uveljavi določbe, ki so 
veljale pred naredbo, na katero se ravnateljstvo sklicuje. Sprejeto. (Preds.) 

V 72. seji dne 14. marca t.l. odobreni nakup inventarja v hotelu Sv. Janeza v 
Bohinju je sedanja lastnica gospa Stöhr že sprejela in inventar izročila, ni pa še 
dovoljenja od osrednje vlade za kredit 250.000 K, ki je bil za ta nakup od dežel- 
ne vlade votiran. Ravnateljstvo gozdov in domen predlaga, da se čimprej izpo- 
sluj to dovoljenje. Z ozirom na naredbo o sekvestraciji premoženj neprijatelj- 
skih državljanov se sklene na predlog podpredsednika tozadevne spise vrniti od- 
delku za kmetijstvo z vabilom, da takoj poizve, če je gospa Stöhr državljanka 
neprijateljske države. V slučaju da je, naj se pri oddelku za trgovino in obrt 
predlaga sekvestracijo premoženja s priporočilom primerne osebe za sekvester. 
(Preds.) 

Poverjeništvu za notranje zadeve se naroča na predlog podpredsednika, da 
izreče in izvede razpust vseh nemških društev v kolikor niso humanitarnega 
značaja, in razen tega sploh vsa ona, ki imajo svoj sedež v inozemstvu. (Izp. 
pov. za notr. zad.) 

Društvo "Tonhalle" v Ljubljani je opiraje se na liberalno naredbo štev. 134 o 
društvenem pravu izpremenilo svoja pravila tako, da ima pripadati v slučaju raz- 
pusta društveno premoženje zadnim društvenim članom, ne pa kakor so določa- 
la pravila poprej, Kranjski hranilnici. Ker tako postopanje nasprotuje splošno 
priznanim načelom nravnosti, se sklene na predlog podpredsednika, da se ustavi 
delovanje društva "Tonhalle" in se sedanjemu nadzorniku sodniku Lajovicu 
izroči upravo. Sklep izvrši poverjeništvo za notranje zadeve. (Interna naročila 
da Lajovicu p. p.)(Izp. pov. za notr. zad.) 

Po predlogu podpredsednika se sklene razpust društva "Deutscher Sprachve- 
rein" v Mariboru. Policijskemu komisarijatu v Mariboru je naročiti, da ob raz- 
pustu za slučaj, da bi imelo društveno premoženje pripasti kakemu namenu proti 
državnim interesom, postavi kuratorja in predlaga oddelku za trgovino in obrt v 
Ljubljani, da se to premoženje sekvestrira. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Predsedstvu je došla prošnja likvidujočega vojnega ministrstva na Dunaju, 
da se mu dopošlje bilanco Giulinijeve kemične tovarne v Mostah za dobo do 31. 
oktobra 1918. Podpredsednik pojasnuje kako je sedaj s to tovarno, ki jo vodi 
inž. dr. Frucht. Država se bode morala odločiti ali naj proda tovarno, ki je silno 
obremenjena z dolgovi; 700.000 K vojnega posojila je najel prejšnji upravitelj 
Panner2 ali naj jo sama vodi dalje. Predlaga, da se vlogo vpošlje na vpogled vo- 
ditelju tovarne dr. Fruchtu, ki naj se izjavi, kako stališče on o tem vprašanju 
zavzema ter naj poroča kakšni dolgovi tovarni obremenjujejo. Sprejeto. (Preds.) 

Poverjenik za uk in bogočastje je doznal, daje družba "Impex" dobila v Ma- 
hrovi hiši 9 sob na razpolago, za kmetijsko družbo pa ni mogoče dobiti nikjer 
prostora. Odobri se predlog, da se išče preko poverjeništva za socijalno skrb po- 
jasnilo od mestnega magistrata, kako da je "Impex" dobil 9 sob v Mahrovi hiši, 
ko za državne urade ni dobiti prostorov kljub opetovanim vprašanjem in zahte- 
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vam. Oddelek za kmetijstvo se obenem naprosi, da označi primerno stanovanje, 
katero se bode potem zanj rekviriralo. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Odobri se na predlog poverjenika za uk in bogočastje od kuratorija za zača- 
sni visokošolski tečaj nabirana matrikulacna taksa. Odkloni pa se pobiranje 
kolegnine za ta tečaj. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Naknadno k sklepu v 94. seji dne 5. maja t.l. se prizna, za sopopravljalca la- 
tinsko - slovenskih slovarjev nagrada - 2.000 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Predlogu za dovolitev ekvivalenta za službeno obleko definitivnim šolskim 
slugom na državni obrtni šoli v Ljubljani, se v principu pritrdi, analogno kakor 
pri poverjeništvu za notranje zadeve. Za slučaj, da ni kritja, se ima odstopiti za- 
devo še finančnemu poverjeništvu v izjavo. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Za nepokrite selilne stroške se dovoli povrnitev uradnikom pri poverjeništvu 
za uk in bogočastje, dr. Skabernetu, dr. Lubecu in dr. Zupančiču, ako temu ne 
ugovarja poverjenik ministrstva za finance. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Učiteljema V. činovnega razreda na državni obrtni šoli v Ljubljani Adolfu 
Dolaku3 in Ivanu Tavčarju4 se počenši s 1. junijem 1919 za odmero triletnic 
všteje 6 odnosno 8 provizoričnih službenih let. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Učiteljici X. činovnega razreda na državni obrtni šoli v Ljubljani Emi Arko5 

se počenši s 1. junijem 1919 za odmero triletnic všteje 8 nedefinitivnih službe- 
nih let. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Akademičnemu društvu "Preporod" na Dunaju se za vodstvo in vzdrževanje 
društvene "jugoslovanske menze", dovoli kredit 10.000 K (glej zapisnik 80. 
seje). (Izp. pov. za uk in bog.) 

V državni službo sprejeti tajnik Friderik Logar, ki se nahaja v Budvi, javlja, 
da preselitev v Ljubljano velja okoli 10.000 K in pravi, da brez anticípame de- 
narne podpore v znesku 7.000 K ne more na pot. Prizna se Logarju predujem v 
znesku 5.000 K na pristojbine, ki bi mu pritekale po naredbi o potnih in selilnih 
pristojbinah za državne uslužbence civilne uprave. Obljubi pa se mu še za slu- 
čaj, da bi faktični stroški preselitve presegali ta znesek, da se bode ob nastopu 
službe še posvetovalo, ako bi se mu moglo priznati še nadaljno odškodnino iz- 
ven pristojbin po označeni naredbi. Ta sklep dobi veljavnost šele, ako mu pritrdi 
poverjenik ministrstva za finance. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sprejme se naredba, s katero se v sporazumu z delegacijo finančnega mini- 
strstva uvršča mesto Ljubljana vi. razred aktivitetnih doklad. Upoštevale so se 
pri tem sledeče okolnosti: 1.) Ljubljana je glavno mesto, 2.) Stanarine v Ljublja- 
ni so bile od nekdaj tako visoke kakor v mestih z do 80.000 in več prebivalcev, 
3.) Isto velja glede cen za ostale življenske potrebščine. (Preds.; izp. pov. za 
notr. zad. in fin. poverj.) 

Prihodnja seja dne 28. maja 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 18. uri 40 minut. 

Dr. Svetek 1. r. dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 
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Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Pammer Kamilo. Rojen 1867 v Budimpešti. Bilje upravitelj Kemične tovarne Mo- 

ste in ravnatelj Kranjske stavbinske družbe v Ljubljani. 
3 Dolak Adolf, strokovni učitelj. Rojen 1879 v Hornih Boryh pri Velikih Mezcričih 

na Moravskem. Končal strokovno šolo dunajske strugarske zadruge 1893-1897. V dr- 
žavno službo je vstopil 1901 kot suplent-delovodja, 1904 je bil nameščen na umetno 
obrtni šoli v Ljubljani, 1911 je pridobil naslov strokovni učitelj; iz Ljubljane je odšel 
službovat v Volary-je in nato v Hallstatt, 1919 seje vrnil v Ljubljano, kjer je služboval 
do leta 1944. Objavil je več člankov s področja obdelave lesa v Obrtnem vestniku Zbor- 
niee za trgovino, obrt in industrijo, kjer je tudi vodil tečaje o obdelavi lesa. 

4 Tavčar Ivan, strokovni učitelj. Rojen 1871 v Št. Jerneju. Končal strokovno šolo za 
lesno industrijo v Kočevju in državno obrtno šolo v Gradcu, šolo na tehnološkem obrt- 
nem muzeju na Dunaju 1896. Služboval je od leta 1899 dalje kot delovodja na državni 
strokovni šoli v Ljubljani, 1911 je bil sprejet v službo k državni obrtni šoli v Ljubljani, 
kjer je bil najprej predmetni, nato pa strokovni učitelj do leta 1935, ko je bil upokojen. 
Pred nastopom službe v Ljubljani je bil risar pri umetno mizarskem podjetju Schmitt na 
Dunaju., nato pri podjetju Ivan Hafner Gradcu in pri podjetju Josip Hudoklin v Št. Jer- 
neju. 

Arko Ema, učiteljica. Rojena 1875 v Ribnici. Končala je učiteljišče. Službovala je 
kot predmetna učiteljica na ženski obrtni šoli v Gorici., od leta 1919 dalje pa na tehniški 
srednji šoli v Ljubljani. Upokojena je bila 1932. 

104' 
ZAPISNIK 
104. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 2. JUNIJA 1919 

Navzoči: podpredsednik deželne vlade in poverjenika Golia in dr. Verstov- 
šek. 

Začetek seje ob 16. uri 12 minut. 

Na deželno vlado je došlo po podpredsednikovem poročilu mnogo pritožb 
zaradi nerednostij, ki so se dogajale ob izvrševanju vojaških rekvizicij (konj, 
voz, itd) povodom zadnjih operacij na severni granici. Postopalo seje pristran- 
sko z nesorazmerno razdelitvijo dajatev. Tako so n. pr. baronu Apfaltrernu od 4 
konj odvzeli samo enega, županu Andreju Mejaču" v Komendi so pustili vse ko- 
nJe (5), posestniku Lužarju, ki je imel samo enega pa so še tistega odvzeli. Tudi 
o bivšem županu v Mostah se slišijo podobne stvari. Take pritožbe se čujejo iz 
vseh strani Štajerske, zlasti pa Kranjske. Dr. Rutar od oddelka za narodno bram- 
bo je obljubil podpredsedniku, da se bo v bodoče napravila evidenca glede daja- 
tev tako, da bo lahko že brambni oddelek sam individuelno določal, koga zade- 
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ne dajatev in razdeljevanje ne bo več prepuščeno le lokalnim faktorjem. Sedaj 
paje treba vsaj naknadno ugotoviti pritožbe, preprečiti razširjanje koruptnosti in 
pomiriti javnost. Predlaga v ta namen naročilo na okrajna glavarstva, da temelji- 
to preiščejo tamkaj znane slučaje in pošljejo pozive na županstva, v katerih naj 
zagrozijo z disciplinarno preiskavo županom in s strogimi kaznimi onim, kateri 
store v tem oziru kako nepravilnost. Poleg poziva potom okrajnih glavarstev 
predlaga podpredsednik še objavo v listih, v katerih se pove, daje došlo v zade- 
vi rekvizicij na deželno vlado mnogo pritožb, zlasti zoper župane, ki so ravnali 
dostikrat neobjektno. Opozarja se prizadete, da se bo njih postopanje ostro pre- 
ganjalo, da bodo župani tudi osebno dajali odgovor in da se bo v vseh slučajih, 
ki bodo še prijavljeni začela najstrožja preiskava. Sprejeto. (Preds., izp. pov. za 
notr. zad. in odd. za nar. brainbo) 

Podpredsednik poroča: Operacije na severni meji se ugodno razvijajo. Stoji- 
mo pred Velikovcem, od Borovelj prodiramo proti Št. Jakobu, Št. Pavel je pred 
padcem. Že v petek so Nemci zaprosili za premirje in danes so prispeli Nemški 
delegatje konzul Maks Hoffinger, ritmojster dr. Jakob Reinlein, generalštabni 
podpolkovnik Sigmund Knaus in major Haier v Kranj. Podpredsednik je bil 
včeraj v glavnem stanu na Koroškem inje tam zastopal stališče vlade v smislu 
iz Pariza došlih sporočil. Pogajanja naj se ne vrše nujno, poprej je treba zasigu- 
rati vojaško pozicijo. Podpredsednik omenja predzgodovino odhoda slovenske 
deputacije v Pariz (glej zapisnik 101. seje). Dr. Korošec seje kot aktivni mini- 
ster ni mogel udeležiti, ker je naša pariška delegacija sporočila na vprašanje iz 
Beograda, ako deputacija lahko pride, da ne želi prihoda. Temu stališču delega- 
cije je bila kriva netočna stilizacija vprašanja iz Beograda, kakor da hoče priti 
deželna vlada ljubljanska kot taka v Pariz in tam dajati nasvete. Podpredsednik 
je mogel ta odgovor izročiti predsedniku šele tik pred odhodom v Pariz, odločili 
pa so se vendar tudi brez dr. Korošca in vkljub izjavi delegacije da odpotujejo. 
Drugi dan po odhodu je prišlo od ministrskega predsednika Protiča obvestilo, da 
ni treba pošiljati nobenih izvedencev več v Pariz, ker bi bilo itak prekasno. Izka- 
zalo pa se je, da pot vseeno ni bila zastonj in da se more še kaj storiti. To sledi 
iz pisma predsednika dr. Brejca od dne 28. maja, poslanega po kurirju dr. Brezi- 
garju na dr. Žerjava. Pod vplivom radikalnejšega nastopa je naša delegacija že 
sklenila protest proti točki ravno isti dan izročanega načrta mirovne pogodbe z 
Nemško Avstrijo, glede celovškega basina. Naša deputacija je brzojavila iz Pa- 
riza ministroma Korošcu in Kramerju, daje nemogoče podpisati glede Koroške, 
kar je bilo doslej nameravano in bi bila sprejemljiva edino le črta, ki jo je pred- 
lagala delegacija in jo je konečno v sili akceptiral kot bazo tudi dr. Brejc. 
Podpredsednik je prilikoma poročal v Beograd o tej vesti iz Pariza, a ministrski 
svet je rekel, da od delegacije niso tam dobili nobenega tozadevnega poročila, 
na podlagi privatne informacije pa da ni mogoče sklepati. V pismu dr. Brejca je 
bilo tudi povedano, da bo deputacija predstavljena Houseju, kar se je najbrž 
zgodilo že v petek ali soboto. Glede zasedbe Celovca je podpredsednik interve- 
niral pri gen. Smiljaniču, ki pravi, da je to politično vprašanje, o katerem mora 
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odločati ministrski svet. Ministrski svet pa pravi, da nima pred seboj tozadevne- 
ga mnenja delegacije. Zasesti Celovec bi po izjavah vojaškega vodstva ne bilo 
nič več težko in se vsak čas lahko izvrši. V soboto zvečer je poslal podpredsed- 
nik kurirja v Pariz s pismom, v katerem je zahteval, 1.) naj centralni vladi 
nasvetujejo odločne korake glede Koroške, ker se ni treba ničesar bati iz kakih 
namišljenih razlogov, 2.) naj striktno izrečejo, da se mirovna pogodba pod ta- 
kimi pogoji ne more podpisati. Danes utegnejo imeti pismo že v rokah. V tem 
času je prišla nemška ponudba za premirje, ki očitno izvira iz stisk koroške vla- 
de. Dunajska vlada in Italija niste protestirale proti nam, samo dr. Renner1 v Pa- 
rizu. 

Nastane sedaj vprašanje glede naše taktike pri pogajanjih v Kranju. Z naše 
strani so določeni štirje delegati, general Smiljanič, Maister, podpredsednik in 
podpolkovnik Nedič. Podpredsednik je izjavil, da on to sprejme, ako dovoli to 
centralna vlada in mu da primerno instrukcijo. Podpredsednik je včeraj tudi, ko 
je prosil za instrukcije osrednje vlade, že razvil program, kako bi nam bilo na- 
stopati pri pogajanjih, ki naj bi se začela v sredo ali četrtek. Nadaljnega zbiranja 
Nemcev ni dopuščati. Premirja se jim ne dovoli. Ob tem se bližamo zavzetju 
Celovca. Zavleče naj se pričetek pogajanj, da se utrdi naša pozicija, tam kjer 
sami hočemo. Potem se zahteva evakuacija vseh slovenskih občin in se stavijo 
posebni pogoji glede pacificiranja slovenske Koroške. Naša stvar bo ob izme- 
njavi pooblastil natančno preiskati ali imajo nemški delegatje pooblastila za 
pogajanja od Nemške Avstrije ali samo od Koroške oziroma od vojaške oblasti, 
kar bi se ne priznalo. Dalje bo gledati na to, da se stavijo strogi pogoji in da 
pridemo v Celovec če že ne z orožjem, pa vsaj kot soupravitelji mesta. Odo- 
breno. 

Narodni svet v Trstu je poslal deželni vladi od vseh svojih članov podpisano 
poročilo, v katerem se obrača proti temu, da se naša inteligenca, uradništvo in 
zlasti učiteljstvo prehitro in brez sporazuma z narodnim svetom izseljuje iz za- 
sedenega ozemlja v Jugoslavijo. Narodni svet priporoča nujne ukrepe proti 
onim izselitvam, katere so za sedaj še neutemeljene in nasvetuje: 1.) da se iz- 
vede čim prej taka ureditev plač tržaškega učiteljstva, da bo odgovarjalo tržaš- 
kim razmeram; 2.) da se vsa dosedanja imenovanja in namestitve izseljenega 
uradništva in učiteljstva iz zasedenega ozemlja razveljavijo oziroma proglasijo 
za provizorna; 3.) da se v bodoče pred vsako namestitvijo vpraša narodni svet za 
mnenje o umestnosti in potrebi dotične izselitve; 4.) da se ukrenejo potrebni 
koraki za eventuelno povrnitev posameznih nameščencev na njihova službena 
mesta v zasedenem ozemlju. (Preds., Izp. vsem poverj. in odd.) 

Na predlog podpredsednika se sklene: 1.) vprašati Narodni svet v Trstu, kako 
naj bi se po njegovem mnenju izvedla regulacija prejemkov učiteljstva, v koli- 
kor plačilo zadeva faktorje v našem področju; 2.) javni uslužbenci iz Primorja 
se imajo tu nastavljati do končne ureditve na podlagi mirovne pogodbe, le zača- 
sno. Poverjeništva in oddelki se povabijo, da pred vsako namestivijo javnih us- 
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lužbencev iz Trsta, če ni že izkazana potreba preselitve, vprašajo zaupnim po- 
tom za mnenje narodni svet v Trstu. 

Razhod deželne zveze za tujski promet in turistiko na Kranjskem se odobri. 
Izreka se zahvala vsem članom društva in ravnateljstva za njih vzorno delova- 
nje. Predsedniku dr. Valentinu Krisper4 se še posebej z dekretom predsedništva 
deželne vlade izreka priznanje in zahvala. (Preds.) 

Na mesto zadržanega vladnega tajnika Henrika Steske se imenuje v discipli- 
narno komisijo zoper obrtnega nadzornika, inž. A. Štebi okrajni glavar in pred- 
stojnik pisarne predsedstva deželne vlade dr. Rudolf pl. Andrejka, kot dis- 
ciplinarni pravdnik pa okrajni komisar dr. Ivan Perne5. 

Poveljnik II. baona celjskega pešpolka major Kolšek se zavzema za to, da se 
odstavi šoštanjskega gerenta dr. Majerja. Pismo majorja se izroči poverjeništvu 
za notranje zadeve, da preišče stvar in da stavi potem poverjenik tozadevne 
predloge, (/z/• pov. zu noir, zad.) 

Sprejme se naredba, s katero se začasno prepoveduje vsaka odtujitev ali 
obremenitev realnih lekarniških pravic in istotako vsaka odtujitev inventarja 
personalnih lekarn ter se do preklica ukine podeljevanje novih lekarniških kon- 
cesij, ministrstvu za narodno zdravje se sporoči, da seje izdalo to naredbo zara- 
di nujnosti do nadaljnih odredb tega ministrstva, (¡zp. zdravst. odd.) 

Kot represalija proti odtegnitvi lekarniške koncesije mag. pharm. Ferdu Vra- 
biču in proti nasilnemu postopanju napram temu lekarnarju, s katerim se ga je 
iztiralo iz Šmohorja in oškodovalo za vse njegovo premoženje, se sekvestrira le- 
karna Ludvika Herbsta v Pliberku in se njenim začasnim voditeljem imenuje 
Ferdinand Vrabič, kateremu se dohodki iz lekarne nakazujejo na račun škode, ki 
se mu je napravila v Šmohorju. (Izp. zdravst. odd.) 

Na podlagi prošnje zdravstvenega oddelka za nakazilo potrebnih uradnih 
prostorov se sklene z ozirom na stanovanjske težave, s katerimi se morajo boriti 
državni uradi v Ljubljani, da se skliče v sredo 4. t.m. ob 10. uri dopoldne k de- 
želni vladi sejo, v kateri naj se najde izhod iz teh neprilik. Povabi se poverjeniš- 
tvo za socijalno skrb, komisijo za likvidacijo in začasno vodstvo deželne upra- 
ve, ter mestni magistrat poleg zdravstvenega oddelka in poverjeništva za agrar- 
no reformo ter oddelka za kmeitjstvo, katera tudi že dolgo zastonj iščeta nasta- 
nitve. (Izvršeno brez izp.) 

Živinozdravnik Leopold Vari iz Radovljice se sprejme v državno službo kot 
veterinarski asistent in se prideli v službovanje okrajnemu glavarstvu v Radov- 
ljici. (Preds.) 

Živinozdravnik Šimen Žibert iz Malega Rakitovca se sprejme v državno 
službo kot veterinarski asistent in prideli v službovanje okrajnemu glavarstvu v 
Krškem. (Preds.) 

Od ministrskega sveta v Beogradu odklonjeni predlog deželne vlade za ime- 
novanje ministerijalnega tajnika dr. Franca Skaberneta, gospodarskega poroče- 
valca pri višjem šolskem svetu vladnim svetnikom, se sklene z ozirom na po- 
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sebne zasluge in marljivost ponoviti. Utemeljeno uradno prošnjo se podpre z 
osebnim, pismenim priporočilom. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Ministrstvu prosvete se predlaga profesor na državni obrtni šoli prof. inž. Ja- 
roslav Förster za pomaknitev v VII. prof. Mihael Prešel6 in prof. inž. Milan Šu- 
klje pa v VIII. činovni razred s pravomočnostjo od 1. januarja 1919. (Izp. pov. 
za uk in bog.) 

Prof. dr. Ljudmilu Hauptmannu7 na državni realni gimnaziji v Ljubljani se 
dovoli podporo 3.120 K kot povrnitev dejanskih selitvenih stroškov iz Dunaja v 
Ljubljano, ako temu ne ugovarja poverjenik ministrstva za finance. (Izp. pov. za 
uk in bog.) 

Abs. jur. dr. Slavko Barle8 se sprejme v državno službo in dodeli kot vladni 
konceptni praktikant poverjeništvu za notranje zadeve v službovanje. (Izp. pov. 
za notr. zad.) 

Bivši kanclist pri okrajnem šolskem svetu v Sežani Rudolf Smerdu9 se prev- 
zame kot kanclist v XI. činovnem razredu v službovanje pri poverjeništvu za 
notranje zadeve. Vštejejo se mu za napredovanje v pokojnino vsa dosedanja 
službena leta. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sprejme se naredba, po kateri se dovoljuje mestni občini ljubljanski, da sme 
v letih 1919 in 1920 pobirati veselični davek v prid mestnemu ubožnemu zakla- 
du. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Potom naredbe se dovoljuje mestni občini Kranj, da sme vodovodno nakla- 
do, uvedeno z zakonom z dne 26. 3. 1911 dež. zak. štev. 17, pobirati do 31. de- 
cembra 1929. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja dne 4. junija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 18. uri 5 minut. 

Dr. Svetck 1. r. dr. G. Žerjav I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Mcjač Andrej, veletrgovec. Rojen 1866 v Komendi, umrl 1941. Šolal seje v Ljub- 

ljani. Udejstvoval seje na političnem in kulturnem področju. 1901 je bil izvoljen za po- 
slanca v kranjski deželni zbor, 29 let je bil župan v Komendi. Zbiral je narodno blago, 
dopisoval je v Slovenski narod, Slovenec, Domoljub in Ljubljanski list. 

3 Renner Karl dr., avstrijski politik in državnik. Rojen 1870, umrl 1950. Bil je eden 
izmed voditeljev socialdemokratske stranke Avstrije in ideolog avstromarksizma. 1919- 
1920 je bil avstrijski kancler, 1920 avstrijski zunanji minister, v letih 1920-1934 član 
parlamenta, 1931-1933 predsednik parlamenta, 1945-1950 predsednik avstrijske zvezne 
republike. Objavil je več del o teoriji avstromarksizma in iz politične zgodovine Avstri- 
je. 
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4 Krisper Valentin dr., odvetnik. Rojen 1860 v Ljubljani, umrl 1931 v Badnu pri Du- 
naju. Gimnazijo v Ljubljani in Gorici, pravo na Dunaju, promoviral 1884. Sodno prakso 
je opravil na Dunaju, zatem je bil odvetniški koncipient v Ljubljani, 1890 je odprl svojo 
odvetniško pisarno v Ljubljani, ki jo je 1916 opustil, po vojni pa jo je ponovno priglasil, 
1926 pa ponovno odjavil. Sodeloval je pri ustanovitvi društva Slovenski pravnik, v letih 
1893-1895 je bil podpredsednik društva. Bil je pobudnik za ustanovitev Zveze sloven- 
skih odvetnikov. Nadalje je bil med ustanovitelji Zveze za pospeševanje tujskega pro- 
meta na Kranjskem, dolgoletni odbornik te zveze in član direktorija, po 1. svetovni voj- 
ni je bil vladni zastopnik pri Jugoslovanskem generalnem komisariatu za tujski promet 
in turistiko; trudil seje za olepšavo Ljubljane, za postavitev Miklošičevega spomenika v 
Ljubljani. Napisal in uredil je številne brošure, namenjene povzdignitvi turizma v Slo- 
veniji. 

Perne Ivan dr., pravnik, diplomat. Rojen 1889 v Povijah pri Trsteniku, umrl 1933 v 
Ženevi. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju, promoviral 1914, 1919 izpit za diplomat- 
sko-konzulamo službo. Služboval je kot konceptni pripravnik pri deželni vladi v Ljub- 
ljani, nato je bil vpoklican v vojsko, prišel je v rusko ujetništvo. Po vojni 1918 je bil 
sprejet v službo pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, nato je bil tajnik v zunanjem mini- 
strstvu v Beogradu, 1922-1929 je bil poslaniški tajnik v Berlinu, kjer seje zavzemal za 
naše delavce v Nemčiji, nato je postal generalni konzul in šef oddelka za Zvezo naro- 
dov, bil je strokovni svetovalec jugoslovanske delegacije pri razorožitveni konferenci v 
Ženevi. Že kot študent je objavljal v časopisu članke o agrarni politiki, pomemben je 
tudi njegov sestavek o diplomatskem konzularnem poklicu, objavljenem v Sušnikovi 
knjigi Akademski poklici (1932). 

6 Prešel Mihael, profesor. Rojen 1879 v Gorici. Služboval je od 1911 na državni 
obrtni šoli v Ljubljani, 1915 je bil premeščen v Kočevje, nato pa ponovno na državno 
obrtno šolo v Ljubljani. Bilje tudi šolski inšpektor. 

Hauptmann Ljudmil dr., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1884 v Gradcu, 
umrl 1968 v Zagrebu. Gimnazijo v Gradcu, zgodovino in zemljepis v Gradcu, promovi- 
ral 1907. Služboval je kot profesor v Gradcu, Fürstenfeldu in na Dunaju; 1918 je prišel 
v Ljubljano inje najprej poučeval na realni gimnaziji, 1921 je bil imenovan za rednega 
profesorja zgodovine srednjega veka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 1926 je postal 
redni profesor na univerzi v Zagrebu. 1926 je postal dopisni član Jugoslovanske akade- 
mije znanosti in umetnosti v Zagrebu, 1935 dopisni član Srbske akademije znanosti in 
umetnosti v Beogradu, 1940 dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
1941 pa redni član Hrvatske akademije znanosti v Zagrebu. Objavil je številna dela 
pravne in socialne zgodovine alpskih dežel in starejše slovenske in hrvaške zgodovine. 

8 Barle Slavko dr., pravnik. Rojen 1896 v Kamniku. Gimnazijo v Mariboru, pravo v 
Gradcu, kjer je tudi promoviral. Zaposlil seje 1919 kot konceptni praktikant pri Pover- 
jeništvu za notranje zadeve Deželne vlade za Slovenijo, 1919 je postal deželno vladni 
koncipist. 

9 Smerdu Rudolf, upravni uradnik. Rojen 1889 v Lipici pri Trstu. Služboval je od 
1908 dalje najprej kot pisarniški pomočnik pri Namestništvu v Trstu, 1911 je postal pi- 
sarniški oficijant, 1913 pa kanclist v Sežani, 1915 je bil odpuščen iz državne službe za- 
radi simpatiziranja s Srbijo, po vojni je optiral v Slovenijo, služboval je pri politični eks- 
pozituri v Borovljah, nato pri Deželni vladi za Slovenijo, 1923-1925 pri sreskem načels- 
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tvu v Črnomlju, nato v Radovljici do 1936, 1937-1941 v Prevaljah in Dravogradu, 1941 
dalje pri Visokem komisariatu ljubljanske pokrajine. 

1051 

ZAPISNIK 
105. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 8. JUNIJA 1919 

Navzoči: Podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, Kristan, dr. Ravnihar 
in dr. Verstovšek; ministerijalni svetnik dr. Babnik, okrajni glavar pl. Andrejka, 
okrajni glavar dr. Vodopivec, komisar za Koroško Smodej. 

Začetek seje ob 14. uri 30 minut. 

Podpredsednik poroča o položaju na Koroškem in o poteku pogajanj za pre- 
mirje (glej zapisnik 104. seje). Pogajanja so se pričela v sredo dne 4. junija v 
Kranju brez pravih inštrukcij iz Belgrada. Instrukcije so delegati dobili šele te- 
kom pogajanj, bile so pa nejasne. Zahtevali so torej več, in sicer v četrtek linijo 
Vrbsko jezero - Glinica - Glina - Krka, tako da bi Celovec prišel v nevtralni 
pas, kar je vrhovna komanda izrecno zahtevala. Nemci naj bi bili podpisali po- 
godbo do 12. ure ponoči, do katere ure smo obljubili, da se Celovec ne zasede. 
Tega niso hoteli storiti brezpogojno, temveč so zahtevali modifikacije glede od- 
škodninskega vprašanja, razsodišča in glede Vrbe, da naj bi kolodvor in državna 
cesta prišla v nevtralni pas. Jugoslovanski delegati so bili zahtevali, naj škodo 
dožene jugoslovanska komisija, kateri Nemci lahko pridodajo enega oficirja in 
enega cenilca, dočim so Nemci hoteli mešano komisijo, polovico Nemcev in 
polovico Slovencev in predsednika naj bi imenovala antanta. Ker nemški dele- 
gati do podanega jim roka (12. ure ponoči) niso podpisali premirne pogodbe, se 
nismo več čutili vezane na dosedaj ponujane pogoje. Drugo jutro, v petek dne 6. 
t.m., ko je bil Celovec zaseden, smo zahtevali v našo linijo še Celovec. Dali 
smo jim ultimat in zagrozili, da gremo sicer naprej na Beljak in na Št. Vid. Se- 
daj so se udali, rekli da pogodbo brezpogojno sprejmejo in le prosili, da se v 
njej določena črta ne prekorači; koncept, ki ga podpišejo, veljaj kot definitivna 
pogodba. V petek popoldne ob 4. uri seje potem pogodba v Ljubljani podpisala 
in je bilo premirje med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Nemško Av- 
strijo pravno - veljavno sklenjeno. Nekaj ur pozneje, ko naj bi se bil izvršil pod- 
pis za ratifikacijsko postopanje običajnih nadaljnih izvodov pogodbe in sta tudi 
že obe stranki izdali povelje za ustavitev sovražnosti, katero seje tudi izvedlo, 
je pa nemško - avstrijska delegacija izjavila, da teh nadaljnih izvodov ne more 
podpisati. Že tekom pogajanj v Kranju so se bili nemški delegati opetovani skli- 
cevali na nek koncem maja po amanti izdani sklep, ki daje pozval obe stranki, 
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da izpraznita celovško kotlino. Na ta sklep so se naenkrat po podpisu pogodbe 
nemški delegati po eno uro trajajočem pogovoru z nekim italijanskim oficirjem 
z nova sklicevali trdeč, da so bili pri podpisanju pogodbe v bistveni zmoti. Oni 
so iskali instrukcij na Dunaju, mi pa ponujali kompromis, da pogodbe sicer ne 
moremo izpremeniti, da smo pa pripravljeni sprejeti konečni zapisnik izjavo, da 
ta pogodba ne prejudicira nikakim zaključkom pariške mirovne konference. Ob 
Vi 9. uri zvečer je nato dr. Bauer iz Dunaja odgovoril, da Nemška Avstrija po 
smislu baje v Parizu izdanega sklepa ne more ničesar odrejati glede celovške 
kotline in da nemški delegati ne smejo ničesar več podpisati, razven če se v po- 
godbo sprejme določba, da Jugoslovani izpraznijo celovško kotlino, v kolikor jo 
zasede tretja sila. Mi smo končno odgovorili, da ponovno izjavljamo, da ententi- 
nim sklepom ne prejudiciramo, da pa ne priznamo nobene "tretje sile", razven 
entente kot celote, da seje pogodba ¡zgotovila pravnoveljavno in končnoveljav- 
no in da se bodo, ker dela nemška delegacija uvedbi ratifikacijskega postopanja 
težkoče, akti odstopili vladi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, da jih shra- 
ni in izvede ratifikacijo. Na tej podlagi so potem Nemci drugi dan preklicali 
med nemškimi in našimi četami v Volšperku sklenjeno premirje in sedaj imamo 
unikum: Pogodba in zapisnik sta podpisana, podpisano tudi, da je pogodba za 
premirje definitivna, ampak Nemci pravijo, da so bili v bistveni pomoti in da 
vsled tega ratifikacije ne bodo predlagali. Ne preostaja sedaj druzega, kakor da 
pogodbo predložimo ministrstvu in bo stvar ministrstva preskrbeti jej popolen 
respekt. Kakor je bila svoj čas priznana mariborska pogodba, smo storili korake, 
da bo tudi ta od najvišjega sveta priznana. 

Nastane sedaj za nas vprašanje kako naj se upravlja zasedena Koroška. Vsi 
naši gospodje iz Pariza poročajo, da moramo gledati, da čim preje pridemo na 
celi črti na dan z našo upravo in sicer ne samo iz stvarnih razlogov, ampak tudi 
za to, da se pripravi teren, če pride do plebiscita. Dr. Bauer zahteva le, da gredo 
naše čete iz celovške kotline, ampak naša uprava ne bo šla ven in to je za nas 
sila važno. V tem oziru se je podpredsednik že pred par dnevi in tudi danes po- 
gajal z generalom Smiljaničem. On pravi, daje položaj tako dozorel, da civilna 
uprava zaseže vso črto do Krke, potem pa linijo Vrbsko jezero - Glinica, pride- 
jo naj pa dobri uradniki, ki bodo vse prevzeli. Edino v Celovec naj se, da se 
ljudstvo ne razdraži - mesto se lepo obnaša, momentanno da vojaškega 
komandanta in se mu prideli civilnega komisarja. 

Podpredsednik daje končno na razgovor vprašanje o ureditvi uprave na Ko- 
roškem, o kateri se ima nato obvestiti general Smiljanič. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Glede politične uprave se sklene: Politična uprava na Koroškem se nasloni 
na sedanjo razdelitev uprave. V poštev pridejo trije okraji in sicer: Celovec 
(okrajno glavarstvo), Borovlje (provizorična politična ekspozitura) in Velikovec 
(okrajno glavarstva). Uprava se bode unificirala kakor na Kranjskem. Vpraša- 
nje, ali bi se dalo kakemu okrajnemu glavarstvu večja moč (moč okrožnega gla- 
varstva) se zanika. Okraj Celovec, kamor pripade tudi Satnica imej svojega gla- 
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varja; za boroveljski okoliš ostane politična ekspozitura v Borovljah, kateri se 
prideli tudi Rožek iz Beljaškega okraja. 

Meja boroveljske ekspoziture je sledeča: na zapadu demarkacijska črta, na 
severu Drava, na jugu Karavanke, na vzhodu črta Košuta - Obir - Svinjski po- 
tok; boroveljska politična ekspozitura je odvisna naravnost od Ljubljane. 

Glede avtonomnih uradov je vprašanje deželnega odbora koroškega odpadlo 
s preselitvijo v Št. Vid oziroma enega dela uradov v Špital. Avtonomija občin se 
bo respektirala, s splošnim dekretom pa razpusti poverjeništvo za notranje zade- 
ve vse občinske odbore, ki so v nemških ali nemškutarskih rokah ter nastavi za 
gerente Slovence, ki se jim pridodajo sosveti iz krogov, od katerih je pričakova- 
ti, da bodo gospodarsko delali za ljudstvo. Tako v Celovcu delavstvo in nižji 
sloji. Gerenti bodijo po možnosti domačini in sicer odločni Slovenci. 

Vodstvo zmanjšanega okrajnega glavarstva celovškega in odgovorno vods- 
tvo avtonomnega mesta Celovca se poveri okrajnemu glavarju dr. Ferjančiču, ki 
se mu kot ravnatelj magistratnih uradov podredi dr. Müller. Pridele se mu dalje 
deželno - vladni tajnik Weingerl in provizorična deželno - vladna koncipista 
Milač in dr. Hacin. 

Vodstvo okrajnega glavarstva v Velikovcu prevzame deželno - vladni tajnik 
Kakelj. Prideli se mu deželno - vladni koncipist Svetina. 

Vodstvo politične ekspoziture v Borovljah prevzame deželno - vladni svet- 
nik Župnek. 

Za premeščanje uradnikov VIII. in višjih činovnih razredov glede na Koroš- 
ko se podeli poverjeniku za notranje zadeve polnomočje. 

Poverjenik za notranje zadeve poroča glede žandarmerije, da je poveljstvo 
poverjeno stotniku Schmidu. Orožnikov se bo odposlalo na Koroško 120. 

Policijsko vprašanje je urejeno. V Celovec se pošlje 180 stražnikov, pod po- 
veljstvom policijskega svetnika Kerševana. 

Glede justične uprave poroča ministerijalni svetnik dr. Babnik, da so pripra- 
ve v teku in so se že odposlali sodniki za Železno kapljo, Pliberk in Velikovec. 
Celovec bo samo sedež okrajenga sodišča, čegar vodstvo prevzame sodni svet- 
nik Sitar. V Velikovec pride sodni svetnik dr. Kušej. Sekcijski svetnik dr. Škerlj 
se poda na Koroško in bo justično upravo potrebam primerno na licu mesta or- 
ganiziral. Iz Maribora se odpošlje jetniški uradnik s pazniki, ki imajo takoj odri- 
niti. V 3 - 4 dneh bo tudi ta zadeva popolnoma urejena. Okrajni sodišči v Pli- 
berku in Železni kaplji se podredita okrožnemu sodišču v Mariboru, oni v Ce- 
lovcu in Borovljah pa deželnemu sodišču v Ljubljani. 

O potrebah šolske uprave poroča poverjenik za uk in bogočastje: Na Koroš- 
kem bo potreba najmanj 300 slovenskih učiteljev. Nemške učitelje se brez izje- 
me in brez dekreta izžene. Rabiti se jih ne more, sicer so pa večinoma že sami 
zbežali. Poslali se bodo na Koroško v prvi vrsti goriški in tržaški učitelji, ki so 
najbolj vestni, izvrstni in tudi voljni tamkaj nastopiti službe. Pošiljati se bodo 
pričeli, vsaj voditelji takoj. Poverjenik opozarja nadalje na veliko število drugih 
učnih zavodov, ki so razun meščanskih in ljudskih šol v Celovcu in na knjižni- 
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co, muzej in arhiv, katerim vsem tudi treba postaviti vsaj voditelje, ki bodo ime- 
li strogo paziti na dragoceni inventar, da se ne porazgubi ali raznese. V slučaju, 
da vojaštvo odide, bo treba pospraviti inventar v Maribor in Ljubljano. Notranja 
ureditev šolstva pride na vrsto po počitnicah. Z ozirom na pomanjkanje učitelj- 
skih moči - treba bo poskrbeti tudi za Štajersko in Prekmurje - se bo moralo 
vsaj za šole, ki imajo dobrega voditelja, poseči tudi po triletnikih in poseben po- 
ziv izide tudi na gimnazijce. 

Poverjenik za javna dela opozarja, da bi kazalo rudarsko in gozdarsko šolo 
morda premestili v Ljubljano. Inventar iz obrtne šole naj se prepusti ljubljanski 
obrtni šoli. 

Podpredsednik je mnenja, da se mora za ljudsko šolstvo takoj v zadostni 
meri poskrbeti in porabiti eventuelno še čez počitnice tudi kranjske učitelje. Ta- 
kojšnje rekvizicije inventarja po učnih in znanstvenih zavodih bi napravile slab 
utis, gre pa tudi kar se tiče Celovca za veliko obmejno trdnjavo, ki jo treba zase- 
sti z našimi ljudmi, kjer pa treba vzdrževati na šolskem polju kolikor le mogoče 
vse obstoječe naprave. Iz Št. Pavla naj se vzame knjižnica, za Celovec bo pa čas 
za rekvizicije, če bi ga imeli izprazniti. Opozarja zlasti tudi na srednje šole, ki 
jih bo zopet otvoriti takoj po počitnicah. 

Glede javnih del, inženirskega vprašanja, montanistike in cest poroča pover- 
jenik za javna dela, da so vse priprave, že odrejene. Treba le še, da se v seji de- 
želne vlade odobre. Kar potrebno za elektriko v Celovcu, se bo dalo iz ljubljan- 
ske elektrarne. 

O uredbi cerkvene uprave poroča poverjenik za uk in bogočastje: Naroča se 
komisarju za Koroško, Smodeju, da stopi v zvezo s Celovškim škofom, poverje- 
niku za uk in bogočastje pa, da sporazumno s komisarjem Smodejem in zasli- 
šavši mnenje ljubljanskega knezoškofa prouči vprašanje namestitve slovenskih 
župnikov v slovenskih krajih na Koroškem in posebno tudi sestave kapitlja v 
Celovcu. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Podpredsednik opozarja na potrebo programa, kako pripraviti neuko ljuds- 
tvo, da se priuči čitanju. Dale naj bi se brezplačno na razpolago knjižice. (Izp. 
pov. za uk in bog.) 

Glede prehrane poroča poverjenik za javna dela, daje že interveniral pover- 
jenik za uk in bogočastje pri oddelku za prehrano, dalje da je dr. Senekovič že 
organiziral razne okoliše, kamorbo prihajal živež ¡z Ljubljane in da gre v torek 
dne 10. junija dr. Senekovič zopet na Koroško zaradi končne uredbe. 

Glede pošte in železnice poroča podpredsednik, daje vse potrebno že odreje- 
no. Kar se tiče finančne uprave je po poročilu okrajnega glavarja pl. Andrejke, 
ki je govoril s finančnim nadsvetnikom dr. Spindlerjem, stvar tudi že organizira- 
na. Odposlali so se že carinski uradniki, finančni uradniki in tudi finančna straža 
je že organizirana. Ravnotako je odrejeno vse potrebno zaradi tobačne tvornice. 
Okrajnemu glavarju pl. Andrejki se naroča, da jutri kontrolira pošto in železni- 
co, kakošni ljudje se pošiljajo na Koroško. Z Nemci naj se pomete, istotako naj 
se zapode vsi nemški financarji. 
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V zdravniškem vprašanju opozarja podpredsednik na znamenito bolnico v 
Celovcu. Dr. Oražen" gre jutri v Celovec po medikamente in ga je obvestiti naj 
ob tej priliki prouči potrebe. On sam (podpredsednik) da ne more v Celovec, ker 
odide jutri v Belgrad, da avtentično informira ministrskega predsednika v zade- 
vi premirne pogodbe. 

Podpredsednik končno predlaga, da se pri finančnem ministrstvu izposluje 
kredit enega milijona kron za posebne izdatke za Koroško. Sprejeto. O tem skle- 
pu se jutri zjutraj obvesti delegat ministrstva financ dr. Savnik s službenim do- 
pisom. (Izvršeno.) 

Poverjenik za javna dela poroča: predstojnik osrednjega urada montanistič- 
nih uradov, rudarski nadsvetnik inž. Pirnat je obiskal po prepoditvi Nemcev dne 
3. t.m. koroške rudnike v Možici, Žerjavu, Črni, Prevaljah in Lešah. Povsodi po 
deželi je dognal ogromne škode, ki so jih napravile nemške tolpe. Pri rudnikih 
"Bleiberger Bergwerks Union" so Nemci skrčili delavcem dnevne plače za 4 K. 
Odpeljali so iz Žerjava 400.000 ton iz Možice pa 103 vagone amerikanskega 
svinca. Uradništvo je večinoma zapustilo službena mesta pred dohodom našega 
vojaštva. V svrho nadaljevanja rednega obratovanja je nadsvetnik Pirnat takoj 
izvršil nekatere namestitve osobja in dal potrebna naročila. V premogovniku 
Prevalje - Lese, ki je last grofov Henckel von Donnersmark je še v zalogi pre- 
moga 32 vagonov. Dnevno se proizvaja 6 do 7 vagonov. Uradništvo je tudi tu 
večji del ušlo. Obrat vsled tega ni ustavljen. Dosedanjemu obratovodji inž. Sta- 
neku je izročil posle ravnateljstva. Jeklarni v Ravneh, ki je last grofa Thurna, je 
v svrho vzdrževanja obrata, ker je pobegnilo 16 uradnikov in so 3 aretirani, od- 
dal zašasno vodstvo ravnatelju fužin v Štorjah, Antonu Hruschki, kateri bode 
vsak teden dva do tri dni prihajal nadzorovat in dajat navodila v Ravne. Na pod- 
lagi podrobnega poročila rudarskega nadsvetnika inž. Pirnata se sklene, da se 
rudniki "Bleiberger Bergwerks Union" v Možici in Črni, topilnico v Žerjavu, 
premogovnik grofov Henckel von Donnersmark v Lešah, jeklarna grofa Thurna 
v Ravneh se sekvestrirajo in se obrati prevzamejo na račun države. Osrednji 
urad montanističnih obratov naj poskrbi po analogiji prejšnjih slučajev, da se 
imenuje sekvester. Naprosi se poverjeništvo za trgovino in obrt, da izvede sek- 
vestracijo. Potrdi se Josipa Havelko kot začasnega jamskega obratovodjo rudni- 
ka v Možici. Valentina Jurmana se potrdi kot začasnega topilniškega mojstra ter 
vodjo topilnice in zbiralnice v Žerjavu. Rudarki nadsvetnik inž. Josip Kropač se 
potrdi kot začasni vrhovni vodja podjetja Bleiberger Bergwerks Union v Možici 
in Črni. Višje strokovno nadzorništvo topilnice v Žerjavu se izroči začasno ru- 
darskemu nadsvetniku inž. Karlu Löwlu iz celjske cinkarne. Začasno vodstvo 
jeklarne v Ravneh in prokuro se podeli ravnatelju fužin v Štorjah Antonu 
Hruschki. Inž. Emil Stanek se imenuje zašasnim ravnateljem premogokopa v 
Lešah in se mu podeli prokura. Strokovnjak v železni in topilniški stroki Fran 
Beguš se sprejme začasno kot tehniški uradnik v jeklarni v Ravneh v službo. 
Predloge predstojnika montanističnega urada in te sklepe izvrši poverjeništvo za 
javna dela. 
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Glede pobeglih uradnikov naroči poverjeništvo za notranje zadeve okrajnim 
glavarstvom, da brez posebnega dovoljenja za bivanje ne puste nobenega nazaj. 

Iz poročila inž. Pirnata sledi še, da v okolici Črne, Možice, Prevalja, Gušta- 
nja, Št. Danijela in Tolstega vrha ni nobenega zdravnika, ker je dr. Skasa v Gu- 
štanju pobegnil, dr. Herbst v Pliberku paje interniran. Tudi nobene lekarne ni, 
ker sta imela imenovana hišne lekarne. Zdravstveni referent se nato opozori, da 
preskrbi vsaj enega zdravnika za ono okrožje in da lekarniško vprašanje v Pli- 
berku nemudoma uredi. (Up. zdravst. odd.) 

Izstop stavbenega komisarja inž. Roberta Ballon iz državne službe, se vzame 
na znanje. (Up. pov. za j. d.) 

Izstop gradbenega nadkomisarja inž. Vaclava Raceka iz državne službe z 31. 
majem t.l. se vzame na znanje. Zahtevana odpravnina v višini trimesečne plače 
z vsemi dokladami ter povrnitev vseh vplačanih pokojninskih prispevkov, se 
odkloni. 

Inž. Ante Dolenz3, bivši stavbeni komisar pri namestništvu v Trstu se sprej- 
me kot gradbeni komisar v državno službo pri gradbenem ravnateljstvu v Ljub- 
ljani. Inž. Franc Zupančič in inž. Mile Treo , bivša stavbna adjunkta pri tržaš- 
kem namestništvu se sprejmeta s 1. junijem v državno službo pri gradbenem 
ravnateljstvu v Ljubljani in imenujeta gradbenim komisarjem. Inž. Janko Kuko- 
vec5, inž. Adolf Dukič6 in inž. Franc Fišer7 se sprejmejo v državno službo in se 
imenujejo gradbenim komisarjem pri gradbenem ravnateljstvu v Ljubljani. (Up. 
pov. zajav. d.) 

Inž. Alojzij Lavrenčič bi vstopil v državno službo pod pogojem, da se ga 
uvrsti takoj v VIII. činovni razred. Ponudi se mu z ozirom na to, da ima šele 5 
let prakse mesto gradbenega komisarja v IX. činovnem razredu I. plačilne stop- 
nje. 

Inž. Feliks Celestina8 in inž. Josip Porenta9 se sprejmeta v državno službo 
kot gradbena adjunkta pri gradbenem ravnateljstvu v Ljubljani. Celestina se 
uvrsti v X. činovni razred 2. plačilna stopnja, Porenta pa v X. činovni razred 1. 
plačilna stopnja. Imenovanja in bodoče napredovanje je vezano na pogoj, da se 
zavežejo tekom enega leta napraviti predpisano administrativno tehnični izpit. 

Prihodnja seja dne 11. junija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 16. uri 50 minut. 

Dr. Svetek 1. r. dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 9 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Oražen Ivan dr., zdravnik. Rojen 1869 v Kostanjevici, umrl 1921 v Ljubljani. Gim- 

nazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju in v Gradcu, promoviral 1900. Zaposlil seje kot 
pomožni zdravnik v ljubljanski deželni bolnišnici, nato je bil praktični zdravnik. Med 1. 

246 



balkansko vojno je bil prostovoljec, zdravil je ranjence v vojaški bolnišnici v Nišu, 
1919-1921 je bil šef zdravstvenega oddelka pri Deželni vladi za Slovenijo in prvi pred- 
sednik Zdravstvenega sveta za Slovenijo in Istro. Deloval je v Sokolu, 1919 je bil izvo- 
ljen za prvega starosto Jugoslovanske sokolske zveze. 1908-1910 je bil v kranjskem de- 
želnem zboru kot predstavnik mesta Ljubljane, 1906-1910 je bil občinski svetnik Ljub- 
ljane, bilje član Narodno napredne stranke. Svoje premoženje je zapustil Medicinski fa- 
kulteti v Ljubljani za Oražnov dom. 

Dolenc Ante, ing. gradbeništva. Rojen 1884 v Trstu. Služboval je pri Namestništvu 
v Trstu, 1919 je bil kot gradbeni komisar sprejet v službo pri gradbenem ravnateljstvu v 
Ljubljani, nato je služboval v Mariboru, od 1930 pa ponovno v Ljubljani kot višji teh- 
nični svetnik. 1942 seje z družino izselil v Nemčijo. 

4 Treo Mile, ing. gradbeništva. Rojen 1884 v Litiji. Služboval je pri Namestništvu v 
Trstu, 1919 je bil kot stavbni adjunkt sprejet v službo pri gradbenem ravnateljstvu v 
Ljubljani, kasneje je bil prokurist zavarovalne družbe Jugoslavija. 

5 Kukovec Janko, ing. gradbeništva. Rojen 1883 v Ljutomeru, umrl 1968. Realko v 
Ljubljani, gimnazijo v Trstu, politehniko v Ziirichu, tehniško visoko šolo v Gradcu 
1914. Od 1919 dalje je služboval kot gradbeni komisar pri Direkciji državnih železnic v 
Ljubljani, nato kot gradbeni komisar pri sreskem načelstvu v Mariboru, 1931 je postal 
tehnični svetnik, 1939 je bil premeščen kot višji tehnični svetnik k sreskemu načelstvu v 
Novo mesto, 1940 pa v Celje. 

6 Dukič Adolf, ing. gradbeništva. Rojen 1887 v Trstu. 1919 je bil sprejet v službo 
kot gradbeni komisar pri gradbenem ravnateljstvu v Ljubljani, nato je služboval pri di- 
rekciji državnih železnic, 1920 je izstopil iz železničarske službe inje postal samostojen 
gradbeni podjetnik. 

7 Fišcr Franc, ing. gradbeništva. Rojen 1889 v Gornjem Gradu. Služboval je od 1912 
dalje najprej kot gradbeni eleve pri poštni direkciji v Trstu, 1912-1914 pri gradbeni di- 
rekciji južne železnice, sekcija Maribor, 1919 kot gradbeni komisar pri gradbenem rav- 
nateljstvu v Ljubljani, nato v Murski Soboti, 1927-1929 je prestopil v oblastno službo v 
Mariboru, od 1930 dalje pa pri Banski upravi Dravske banovine kot banski tehnični 
svetnik. 

8 Celestina Feliks, ing. gradbeništva. Rojen 1883 v Hrastniku. Visoko tehnično šolo 
je končal v Pragi. Od leta 1919 je služboval kot gradbeni adjunkt pri gradbenem ravna- 
teljstvu v Ljubljani. 

9 Porenta Josip, ing. gradbeništva. Rojen 1892 v Srednjih Bitnjah, umrl 1972 v Ljub- 
ljani. Služboval je od 1919 dalje kot gradbeni adjunkt pri gradbenem ravnateljstvu v 
Ljubljani, kasneje kot tehnični svetnik pri tehniškem oddelku Banske uprave Dravske 
banovine in pri pokrajinski upravi v Ljubljani. 
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106' 
ZAPISNIK 
106. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 17. JUNIJA 1919 

Navzoči: podpredsednik, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar, VerstovŠek ter 
Prepeluh in gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek ob 16. uri 10 minut. 

Podpredsednik vodi sejo in javlja najprej osebne vesti. Predsednik dr. Brejc 
se še nahaja v Parizu in ima namen ostati tam, dokler se ne odloči koroško vpra- 
šanje, katerega v tem stadiju še celo ne more izpustiti iz vidika. To poročilo, v 
katerem se podpredsednik spominja vneme in truda predsednikovega, katerega 
sodelovanje za varstvo naših pravic more služiti v pomirjenje, se vzame 
odobruje na znanje. 

Tajništvo J S D S je poslalo predsedstvu dopis z dne 12. t.m., v katerem po- 
roča, da izvrševalni odbor J S D S ponavlja že naznanjeni odpoklic svojih za- 
stopnikov v deželni vladi, poverjenikov Kristana in Prepeluha. Podpredsednik 
opomni, da ta dopis za vlado ne more biti merodajen, merodajnejša je pa dopo- 
slana vloga poverjenika Prepeluha od dne 12. t.m., naslovljena na ministrstki 
svet v Beogradu, v kateri poverjenik prosi, da se ga odveze od poverjeništva za 
socijalno skrbstvo, ker ga njegova stranka ne smatra več za svojega zastopnika 
v deželni vladi. To je formalna demisija. Glede poverjenika Kristana nimamo 
nobene nove demisijske izjave. Zatrjuje pa se podpredsedniku od strani g. Pre- 
peluha in dr. Koruna, da je Kristan opetovano izjavil, da svojo svoječasno v 
Belgradu podano tozadevno izjavo smatra še za obvezno. Demisiji je torej pred- 
ložiti ministrskemu svetu. Stem je nastala za deželno vlado nova situacija; naha- 
ja se v stanu krize in podpredsednik predlaga, da zastopniki preostalih dveh 
strank to javijo svojim strankam, da se izrečeta, kaj naj se v danem slučaju ukre- 
ne. Stranke, ki so vposlale ostale člane v vlado, imajo odločiti kakšne konsek- 
vence je iz položaja izvajati. Predlogu se ne ugovarja. 

Zaradi nadomestila pri poverjeništvih, nadaljuje podpredsednik v poročanju, 
da je oddelek za javna dela, kar se tiče političnega zastopstva, že itak nekako 
osirotel, ker je poverjenik Kristan že dalj časa večinoma odsoten v Beogradu. 
Zato tudi ni mogoče njemu poveriti začasnega vodstva tega oddelka, ker bo nje- 
ga vsaj v prihodnjih tednih še naprej parlamentarno delo zadrževalo. Vsled tega 
se naprosi gradbenega ravnatelja inž. Klinarja, da on začasno vodi poverjeništvo 
za javna dela in prihaja k sejam, kjer bode posvetovalni njegov glas ravno toliko 
izdal, ne glede na vprašanje ali ima začasni vodja poverjeništva glasovalno ali 
samo posvetovalno pravico. Isto velja nadalje glede g. Prepeluha, katerega se 
naproša, da kot uradnik vodi nadalje poverjeništvo za socijalno skrb, ker popol- 
noma pozna agende tega poverjeništva. 
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Podpredsednik poroča o političnem položaju in pove, da se od zadnje seje ni 
veliko izpremenilo. Držimo Celovec in uvajamo svojo upravo. V Celovcu se na- 
haja ententina komisija, en angleški general Walker, od Italijanov: Segre, Fran- 
coz: Hallier in en amerikanski polkovnik Francis Rieggs. Ti gospodje bi se ime- 
li udeleževati pogajanj v Kranju, pa so se za 48 ur zamudili; Zato so šli potem v 
Celovec protestirat. Obenem pa sami niso na jasnem, ali imajo kompetenco za 
proteste, ker seje pooblastilo samo glasilo, da smejo prisostvovati pogajanjem. 
Naši vojaški oblasti napravljajo kolikor morejo sitnosti: Orožje, ki smo ga tam 
pobrali, naj bi se ne nosilo izven Koroške, ker smatrajo teritorij za nevtralen. 
Vojnega materiala ne bi smeli jemati, kajti to je kakor argumentirajo, ali last 
nevtralnega celovškega ozemlja in ima ostati v tem slučaju nedotaknjeno ali je 
pa last bivše Avstro - Ogrske in bi spadalo potem v komisijo. Potem so protesti- 
rali proti temu, ker seje reklo, da bo vse prebivalstvo odgovorno, če se telefon- 
ske in telegrafične žice porežejo. Sklicevali so se tudi na tisti ententini sklep od 
31. maja t.l. ter so pozvali našo armado, da zapusti celovški bazin. Naša central- 
na vlada seje postavila na stališče, da ne evakuira kotline, pa tudi ne mesta Ce- 
lovec samega, ako bi tjakaj imeli priti Nemci ali Italijani. Le če bi Celovec za- 
sedle enako močne čete ententinih držav, potem smo pripravljeni zapustiti me- 
sto, če bi pa imele priti italijanske čete, hočemo tam imeti enako močne naše 
oddelke. To seje sporočilo v Pariz, od koder že en teden ni odgovora in ga naj- 
brže tudi ne bo. Ni namreč verjetno, da bi ententa tako močne čete spravila sku- 
paj za Celovec, ker je preveč angažovana na Nemškem. Nastane sedaj vpraša- 
nje, kako daleč naj gremo z našo upravo. Včeraj je imel podpredsednik v Dobrli 
vasi z vojaškimi faktorji na Koroškem posvetovanje in so se zedinili, da se uve- 
de uprava v vseh panogah na zasedenem ozemlju. Dvoje okrajnih glavarstev 
bode, Velikovško in Boroveljsko. Grabštajn in Pokrče dobi okrajno glavarstvo 
Velikovško, ki se je danes preselilo v Velikovec. Boroveljski okraj dobi tudi 
Satnico, in bo čisto samostojen. Tam prevzamemo vse panoge uprave. Drugače 
je v Celovcu, ker seje dravska divizijska oblast odločila postopati korakoma in 
se uvaja naša uprava pod vojaško firmo pri pošti in železnici. Policija ni prevze- 
ta, ampak bodo naši možje, ki so se tja odposlali, stali pod vojaško komando. 
Politična uprava je urejena tako, da je dr. Ferjančič, civilni komisar za mesto 
Celovec in za tisti mali del okolice, ki spada k mestu. Vprašanje razpusta mest- 
nega sveta se je pustilo odprto, pač pa bo dr. Ferjančič direktno, brez ozira na 
občinski svet z magistratom razpolagal. Glede sodnije je ostalo vprašanje za se- 
daj še nerešeno, ker so nemške sodne oblasti ostale v mestu. Prebivalstvo v Ce- 
lovcu se ravna kulantno in življenje je popolnoma normalno. Ljudje so zado- 
voljni, vprašujejo samo ali bodo Jugoslovani dali kaj moke. Podpredsednik je že 
dal tozadevna naročila in opozoril, naj se gleda, da bodo cene poštene. Danes je 
že odprt zopet civilni promet po železnici v Celovec. (Precised.) 

Vprašanje poverjenika za uk in bogočastje, kaj se zgodi z nemškimi interni- 
ranci in talci, ki se še tu pridržujejo, pojasnjuje podpredsednik, ki je mnenja, da 
naj se jih še obdrži, ker Nemci niso izpolnili pogojev premirja in še vrh tega 
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zelo slabo ravnajo z našimi internirana. Za sedaj se objavi le grožnja, da se jim 
iz označenih razlogov ne bode moglo še bolj olajšati položaja, kakor se je že 
pričenjalo in da se jih iz istih razlogov še ne bode izpustilo, dasi se je to že 
nameravalo. Odobreno. (Komunike.) 

Podpredsednik poroča o pozivu notranjega ministra Pribičeviča, naj se v 
vseh večjih mestih takoj ustanove odbori uglednih oseb in zastopnikov društev, 
ki naj začno z zbiranjem darov v svrhe jugoslovansko - ruskega odbora v Beo- 
gradu, ki si je stavil nalogo, da pomaga Rusom, ki so se zatekli in še beže pred 
terorjem kot bratje v našo državo. Ob tem povodu se podpredsednik obširnejše 
bavi z vprašanjem jugoslovansko - ruske vzajemnosti in z važnostjo, nam, ka- 
kor vse kaže ugodnega zbliževanja. Sodi, da se bodo Rusi sami v par mesecih 
brez entente dvignili iz kaosa in bo Rusija izhodišče za velik nov kulturni in de- 
mokratični pokret. O caristični Rusiji ni več govora. Nas veže na Ruse dolžnost 
hvaležnosti za prejeto kulturno, demokratično, pa tudi vojno pomoč. Z deputaci- 
jo grofa Bobrinskega in njegovih spremljevalcev, katere je podpredsednik te dni 
sprejel in izmenjal ž njimi izraze iskrenih simpatij, naj se prične poglobitev že 
obstoječih in ustanovitev trdnih vezij. Ruski kružok, ki se ga na novo oživotvar- 
ja v Ljubljani, v svoji podavstrijski obliki ne more več zadostovati. Dobro je, da 
ostane za podlago novemu kružku, ki bi imel tudi socialno kompetenco. Iz Rusi- 
je seje vrnilo mnogo naših ljudij, kateri so se tam navadili čisto novih odnoša- 
jev in se čutijo s svojim tam pridobljenim pojmovanjem med nami sedaj nekako 
osamljeni in nerazumljeni. Naj bi novi kružok tem in drugim, ki se še povrnejo 
iz Rusije, nudil središče, v katerem bi lažje našli prehod iz dosedanjih sfer: Ze- 
dinili bi se oni naši vrnivši ujetniki, ki jim manjka sedaj trdnih tal in oni izmed 
našega naroda, ki ljubijo ruski narod. Kružok naj bi podpiral iz Rusije vračajoče 
se naše ljudi in gojil zveze z onimi, ki so še tam ter z ruskim narodom, da nasta- 
ne gospodarsko in politično združenje. Državna oblast naj podpre kružkovo de- 
lovanje. Izvajanja podpredsednika se sprejmejo z nedeljenim odobravanjem. 
(Predsedstvo.) 

Iz Beograda prejeti načrt zakona o enotni ureditvi plač državnih uradnikov in 
nastavljencev, se izroči poverjeniku za pravosodje za proučitev in poročanje, 
potem ko podpredsednik izrazi svoje mnenje, da bi do konečne ureditve valute 
na korist uradništva bolj kazalo odgoditi to vprašanje ter začasno pomagati z 
dnevnicami, ki se dajo prilagoditi valujočim draginjskim razmeram. 

Tvrdka Karol Pollak je založila leta 1916 svoto 200.000 K za ustanovo za 
potrebne vojne vdove in sirote iz Kranjskega. Ustanova se ima glasom dogovo- 
ra, med ustanovnikom Karol Pollakom star. in takratnim deželnim glavarjem dr. 
Šušteršičem podeljevati od kranjskega deželnega odbora sporazumno z darujočo 
tvrdko. Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave je sedaj skle- 
nila, da to ustanovo likvidira tako, da odstopi glavnico deloma poverjeništvu za 
socijalno skrb, deloma škofijskemu društvu za varstvo otrok. Podpredsednik 
daje zadevo v razpravo in meni, da ni še dognano, ali je komisija za začasno 
vodstvo in likvidacijo deželne uprave kompetentna, da v tej meri spremeni usta- 
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novo. Predlog podpredsednika, da se sklepu komisije kot prekluzivnemu in ne- 
dopustnemu odreče pritrditev, ker komisija nima pristojnosti, da katerikoli posel 
dežele Kranjske likvidira popolnoma in da zlasti še ne more po svoji kompeten- 
ci izročiti od dežele upravljanih ustanov v druge roke, se sprejme. (Predseds- 
tvo.) 

Ob tej razpravi pride v diskusijo vest, da ne dobiva komisija za začasno 
vodstvo in likvidacijo deželne uprave od finančne oblasti nobenih doklad več 
izplačevanih, tako da že prihodnji mesec ne bo mogla več plačati svojih uradni- 
kov in bo siljena zatvoriti celo bolnice. Sklene se, da predsedstvo pošlje na dele- 
gacijo finančnega ministrstva v Ljubljani dopis, v katerem vpraša kako si dele- 
gacija sedaj stvar misli in kako bodo plačevani deželni zavodi in uradniki. 
(Predsedstvo.) 

Pod predsednikovo poročilo o izidu pogajanj zaradi obstanka in nadaljnega 
vodstva Kranjske hranilnice se vzame na znanje in odobri predlagana rešitev, da 
dobe Slovenci 42 društvenih članov, katero število se more ob novi volitvi pom- 
nožiti kolikor bi bilo treba za vzdržanje slovenske večine. VLS, JDS in JSDS 
pridejo tako v poštev, da po sorazmernem ključu odpade na VLS 22 članov, na 
JDS 18 članov na JSDS pa dva člana. Za predsedstvo, kuratorij in direktorij je 
za volitev na letošnjem občnem zboru določen ključ: 10 Slovencev in 4 Nemci, 
ki so: Otmar Bamberg star., Anton Lukman2, dr. pl. Schöppl in Josip Haufen . 
Podpredsednik se pooblašča, da zaključi pogajanja s Kranjsko hranilnico in iz- 
vede predloge glede društvenega in direktorijskega članstva v smislu svojega 
poročila na podlagi gorenjega ključa in po sprejetih listah strank. Za članstvo 
predlagane osebe so razvidne iz spisa štev. 4267, ki se nahaja v predsedstveni 
pisarni. (Predsedstvo.) 

Za povračilo stroškov za pneumatike predsedstvenega avtomobila, ki jih ter- 
ja francoski avtomobilni park v Reki, se dovoli potrebni kredit v višini 4212 fr. 
50 • Predsedstveni pisarni se naroča, da izposluje pri delegatu ministrstva fi- 
nanc, naknadno odobrenje tega izvanrednega kredita. (Predsedstvo.) 

Uradniški menzi v Mariboru se dovoli od junija t.l. do konca leta mesečna 
podpora 2.000 K (skupno 14.000 K) pod pogojem, da se uradniška menza pod- 
vrže državnemu nadzorništvu po pravilniku, ki ga izda predsedstvo deželne vla- 
de sporazumno z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani. (Predsedstvo.) 

Komponistu in dirigentu Janku Ravniku4 se dovoli podpora 4.000 K v svrho 
zdravljenja. Podporo nakaže predsedstvo iz kredita za umetnike in književnike. 
Kapelniku slovenskega narodnega gledališča Berto Periču5 se dovoli v kritje 
stroškov za sinfonijo, ki jo namerava pokloniti prestolonasledniku Aleksandru 
podpora 1.000 K. (Predsedstvo.) 

Pisatelju Jušu Kozaku se dovoli v svrho zdravljenja enkratna podpora v zne- 
sku 3.000 K iz kredita za umetnike in književnike. (Predsedstvo.) 

Kupi se od umet. slikarja Henrika Smrekarja akvarelna slika (deveta dežela) 
za znesek 3.000 K. Slika se izroči poverjeništvu za socijalno skrb za olepšavo 
lastnih prostorov. (Predsedstvo. Izp. pov. za soc. skrb) 
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Društvu "Slovenskih upodabljajočih umetnikov v Ljubljani" se na njegovo 
željo obljubi nakup nekaj umotvorov iz slovenskega oddelka pariške jugoslo- 
vanske razstave. Povabi se društvo, da svoječasno, ko se umotvori povrnejo v 
Ljubljano, stavi konkretne predloge. (Predsedstvo.) 

Mariji Chloupek v Radgoni, vdovi okrožnega zdravnika ljutomerskega dr. 
Karla Chloupeka se dovoli enkratna podpora v znesku 1.000 K na račun zdravs- 
tva. (Izp. odd. za zdravst.) 

Sprejme se od zdravstvenega oddelka predlagani načrt povišanja potovalnih 
pristojbin uradnih zdravnikov v smislu naredbe štev. 201. Določi pa se pravo- 
moćnost temu sklepu šele tedaj, ko se mu pridruži tudi delegat finančnega 
ministrstva, kateremu gaje poslati v vednost. (Izp. odd. za zdravst.) 

V delno kritje obratnih stroškov za ustanovljeno štacijo za malarijo - s pov- 
prečno 40 posteljami - v ljubljanski deželni bolnici se dovoli komisiji za zača- 
sno vodstvo in likvidacijo deželne uprave prispevek 4.000 K. (Izp. odd. za 
zdravst.) 

Z ozirom na to, da so Nemci vzeli toliko kulturnih jednot v naši kraljevini, 
ne da bi jih povrnili, se sklene kot represalija, da se zapleni knjižnico v Št. Pavlu 
za toliko časa, dokler nam Nemci naših vrednot ne vrnejo. Enak princip ima ve- 
ljati tudi glede učil in učnih pripomočkov v Celovcu, katerih zaplemba se pa za 
sedaj še odloži. Za knjižnico v Št. Pavlu pošlje poverjeništvo za uk in bogočast- 
je generalu Maistru izvršilno poverilo. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Sklene se ob ugotovitvi besedila sejnega sklepa z dne 28. marca t.l. (80. 
seja), da se izplačujejo suplentom na srednjih šolah, ki imajo popolne izpite, po- 
čenši z dnem 1. velikega travna 1919 začasno do 30. malega travna 1920 slu?- 
beni prejemki pravih učiteljev v IX. činovnem razredu. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Dovoli se za študijske podpore profesorjem v inozemstvu kredit v znesku 
10.000 K. Sklep zadobi polno moč šele ako pristane v to delegat finančnega mi- 
nistrstva, kateremu gaje priobčiti. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Upoštevaje izredne razmere se izjemno dovoli, da smejo lastniki in voditelji 
enoletnih trgovskih tečajev in učnih zavodov izdati za šolsko leto 1918/19 sami 
izpričevala in se odreja, da odpadejo za letos preizkušnje pred posebno izpraše- 
valno komisijo. S prihodnjim šolskim letom stopi naredba od 17. maja 1919 
štev. 501 Ur. 1. v popolno veljavo. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Poverjeništvo za uk in bogočastje se pooblašča, da priredi štiri-tedenski tečaj 
za izobrazbo učiteljev na trgovskih nadaljevalnih šolah in pokrije vse stroške, ki 
so s prireditvijo v zvezi (1.200 K). (Izp. pov. za uk in bog.) 

Pomožni uradnik pri višjem šolskem svetu Viktor grof Lichtenberg7 se ime- 
nuje kanclistom v XI. činovnem razredu. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Josip Zbašnik8, meroizkusnik bivšega glavnega meroizkusnega urada na Du- 
naju se prevzame v tukajšnjo državno službo. Činovni razred in plačilna stopnja 
se določita pozneje, ko doprinese Zbašnik dotične listine. (Izp. pov. za j. d.) 

Na vprašanje poverjenika za notranje zadeve glede izgona Nemca Kramerja 
pl. Drauburga iz Maribora obvelja po pojasnilu poverjenika Verstovška, ker je 
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Kramer bil vedno nadležen hujskač in eden največjih kovarjev v Mariboru, da 
ostane pri izgonu, ker Kramer nima državljanstva v naši kraljevini. Ob tem 
vprašanju se debata dotika Kočevarjev, glede katerih se soglasno ugotavlja, da 
jih ni šteti za nadležne priseljence ter ni ravnati ž njimi kakor z neljubimi tujci, 
ki se jih more tudi izgnati izven mej naše države. (Izp. pov. za notr. zacl.) 

Za omogočenje preselitev slovenskih delavskih družin iz Nemške Avstrije v 
Jugoslavijo se dovoli poverjeništvu za socijalno skrb kredit 50.000 K. O dovoli- 
tvi mora poročati poverjeništvo za socijalno skrb delegatu finančnega mi- 
nistrstva, da zavzame k temu svoje stališče. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Za ustanovitev posvetovalnic za matere, katere naj bi dobivale brezplačno 
zdravniške nasvete za nego dojenskov, se dovoli poverjeništvu za socijalno skrb 
kredit 10.000 K. Za institucijo oskrbnih sester oziroma za nabavo košar (Wan- 
derkörbe), v katerih bi donašale oskrbne sestre materam ob porodu perilo in 
druge potrebščine, se dovoli poverjeništvu za socijalno skrb kredit 25.000 K 
(glej zapisnik 101. seje). (Izp. pov. za soc. akrb) 

V obeh slučajih se ima obrniti poverjeništvo za socijalno skrb pred udejstvi- 
tvijo še na zdravstveni oddelek v svrho sporazuma o teh zdravstvo tikajočih 
vprašanjih. 

Predlog poverjenika za pravosodje za upokojitev in polno plačevanje pokoj- 
nine dvornemu svetniku Pajku se sprejme po stvarni debati brez pridržka. (Izp. 
pov. za pravosodje) 

Prihodnja seja dne 20. junija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 19. uri 55 minut. 

Dr. Svetek 1. r. Dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brezlesni papir z vodnim znakom. 
2 Luckmann Anton, trgovec. Rojen 1844 v Ljubljani, umrl 1924 v Ljubljani. 1867 je 

v Trstu ustanovil podjetje Luckmann & Mateusche, 1919-1924 je bil direktor Društva 
Kranjske hranilnice. 1919 je bil predstavnik Nemcev v Kranjski hranilnici. 

3 Haufen Josip, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1855 v Ljubljani, umrl 1941 v 
Ljubljani. Služboval je od 1877 dalje v Ljubljani, nazadnje pri višjem deželnem sodišču 
v Ljubljani, upokojenje bil 1920. Po narodnem poreklu je bil Nemec inje bil predstav- 
nik Nemcev v predsedstvu Kranjske hranilnice. 

4 Ravnik Janko, glasbenik, profesor. Rojen 1891 v Bohinjski Bistrici, umrl 1982 v 
Ljubljani. Glasbeno izobrazbo je dobil v Ljubljani na šoli Glasbene matice, klavirski 
študij paje končal na praškem konservatoriju 1911-1915. Služboval je od 1918 dalje 
najprej kot korepetitor, nato kot dirigent SNG v Ljubljani, 1919 seje posvetil glasbeni 
vzgoji, poučeval je klavir, nazadnje je bil redni profesor klavirja na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani. 1951-1955 je bil rektor glasbene akademije v Ljubljani. 1968 je prejel Pre- 
šernovo nagrado. Bil je tudi komponist klavirskih in zborovskih skladb ter samospevov. 
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Poleg tega seje uveljavil tudi na področju umetniške fotografije, alpinizma in filma. Po- 
snel je več kratkih kulturnih filmov, sodeloval je tudi pri izdelavi prvega slovenskega 
celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga. 

5 Peric Berto, dirigent. Rojen 1893 v Splitu, umrl 1922. Glasbo je študiral v Veroni. 
Po študiju je delal pri neki italijanski družbi inje sodeloval na njihovi turneji po Italiji, 
Španiji in Ameriki. Po 1. svetovni vojni je prišel v Ljubljano, kjer je bil dirigent v SNG 
le za krajši čas, nato je odšel v južno Ameriko, kjer je tudi umrl. 

6 Kozak Juš, profesor, književnik in akademik. Rojen 1892 v Ljubljani, umrl 1964 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, zgodovino in zemljepis na Dunaju 1914. Leta 1914 je 
bil v procesu proti Preporodovcem obsojen na mesec dni zapora. Od leta 1918 je služ- 
boval kot profesor v Ljubljani, 1935 je bil urednik Ljubljanskega zvona. Med 2. svetov- 
no vojno je bil interniran v Italiji, 1944 seje priključil NOB. Po vojni je urejeval Slo- 
venski zbornik, od 1948 do upokojitve je bil upravnik SNG v Ljubljani. Bilje slovenski 
pisatelj inje bil 1961 izvoljen za rednega člana SAZU. 

Lichtenberg Viktor, grof, kanclist. Rojen 1887 v Razdrtem pri Grosupljem. Službo- 
val je od 1913 dalje kot pisarniški pomočnik pri deželnem šolskem svetu v Ljubljani, 
1919 je postal kanclist, nato je bil premeščen k velikemu županstvu v Maribor, kjer je 
bil 1926 upokojen. 

8 Zbašnik Josip, meroizkusnik. Rojen 1867 v Dolenji vasi pri Ribnici, umrl 1928 v 
Ljubljani. Končal je gimnazijo, 1896 je opravil strokovni izpit pri meroizkusnem nad- 
zorništvu na Dunaju. Služboval je od 1894 dalje, najprej pri mestnem računovodstvu na 
Dunaju, 1897 je postal pomočnik meroizkusnika, nato pa meroizkusnik pri meroizku- 
snem uradu na Dunaju; 1919 je bil sprejet v jugoslovansko državno meroizkusno služ- 
bo. 

107' 
ZAPISNIK 
107. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 23. JUNIJA 1919 

Navzoči podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar, dr. Ver- 
stovšek, Prepeluh in nadsvetnik inž. Klinar. 

Začetek seje ob 9. uri 20 minut. 

Podpredsednik naznanja ob otvoritvi seje v svojem predsedstvenem poročilu, 
da se rojstni dan kralja Petra praznuje kot Petrov dan 12. julija t.l. Iz predseds- 
tva se izdajo navodila za slovesno praznovanje po vsej Sloveniji. 

Podpredsednik poroča na to glede Koroške, daje položaj ostal več ali manj 
neizpremenjen. Ententa je najprej zahtevala evakuacijo celega celovškega bazi- 
na, z noto od 15. t.m. pa, ko so bili Italijani zasedli progo Beljak - Št. Vid, samo 
štiri kilometre široko nevtralno cono, da ne pride do kakih spopadov. Ta nev- 
tralna cona odgovarja deloma prejšnji od nas priznani nevtralni coni, samo pri 
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Celovcu ne, kjer se je naša črta premaknila na jugu nazaj za približno 2 km. 
Gospa Sveta spada tako v nevtralni pas. Naša komanda je izvršila evakuacijo 
Gospe Svete, tako da stojimo okroglo 4 km od Italijanov, izvzemši Podkore- 
nom, kjer so Italijani skupno z Nemci začeli napadati in osvojili dva hriba. Priš- 
lo je do malih bojev. Protestiralo seje pri ententini komisiji, a taje najpreje re- 
kla, da ni kompetentna, ker dotični kraji ne leže v celovškem bazinu. Potem pa 
so Italijani potegnili svoje čete nazaj in le Nemci so še streljali s težko artilerijo. 
Tri dokaze imamo, da obstoji med Italijani in Nemci nekaka vojna zveza. Prvič 
dajejo Italijani municijo, drugič, da so delali vohunsko službo za Nemce in tretji 
dokaz je vojaško sodelovanje Italijanov z Nemci. Vse to daje nam neko moralno 
moč glede Celovca, tako ne gremo vun, ker so italijanske čete identične za nas z 
Nemci. Na tej podlagi se je ententi odgovorilo od vrhovne komande, da se ne 
umaknemo iz Celovca, ako bi imele priti tja nemške ali italijanske čete, ampak 
da bi se to zgodilo le, ako zasedejo celovško kotlino enako močne, angleške, 
francoske ali amerikanske čete. Glede uprave se v zadnjih dneh ni veliko izpre- 
menilo. Upeljala se je popolnoma uprava na zasedenem ozemlju, na Satnici se 
deloma še prevzemajo poštni uradi. Prišlo je do konfliktov z ententino komisijo 
zaradi kake pol milijarde vrednega demobilizacijskega blaga. Ententina komisi- 
ja pravi, daje vse to ali last basena in se torej ne sme rekvirirati, ker je to ozem- 
lje nevtralno, ali pa last Nemške Avstrije in potem spada pred likvidacijsko ko- 
misijo na Dunaju. Zadnji čas pošiljajo Nemci nekoliko manj protestov na enten- 
tino komisijo, na drugi strani pa se prebivalstvo tudi že sprijaznuje z okupacijo. 
Množe se glasovi, da je dobra, ker je gospodarski interes Celovca navezan na 
Jugoslavijo. V Parizu je v tem času položaj ostal neizpremcnjen. Bil je pogovor 
zaradi Koroške in je prišlo do nove situacije v tem oziru, da se nič več ne zahte- 
va, da se moramo umakniti iz celovškega bazina, ampak da naj bi bil tam jugo- 
slovanski pas z našo upravo in pa nemški pas. Odločitev v Parizu ima pasti da- 
nes. Podpredsednik je sprožil še kompromisni predlog, da naj se celovška kotli- 
na loči v tri sfere, v jugoslovansko upravno sfero, nemško, ki se krije z nevtral- 
no cono in tretja bi bila Celovec za se. Današnji položaj v Celovcu je pravza- 
prav kompromis, ki varuje nemški interes in nudi varnost našemu prebivalstvu. 
Celovec dobiva od nas aprovizacijo in vlada tam veliko večji mir in red kakor 
prej. Aprovizacija jer jako dobra in redna. Za ubožne sloje je podpredsednik 
odredil nižje cene. 

Predlog za restavracijo spomenika Brezmadežnega Spočetja Device Marije 
na Št. Jakobskem trgu v Ljubljani se izroči poverjeništvu za javna dela, da skup- 
no z mestnimi tehniki dožene in preračuna v koliko se priporočajo sedanje po- 
prave. (Precis.) 

Sklene se, da se obstoječi gozdni tehnični oddelek za zagradbo hudournikov 
na Kranjskem v Ljubljani premeni v toliko, da se razširi njegov delokrog na 
celo ozemlje Slovenije in se naslov premeni v "gozdni tehnični odsek za zagrad- 
bo hudournikov za Slovenijo v Ljubljani". Ta oddelek je neposredno podrejen 
oddelku deželne vlade za kmetijstvo. Ta sklep celokupne vlade se proglasi v 
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Uradnem listu. Oddelek za kmetijstvo naj naroči gozdnemu tehničnemu odseku 
za zagradbo hudournikov, da v vseh važnejših zadevah ukrepa v sporazumu s 
poverjeništvom za javna dela. (Precis. Izp. pov. za j. d. in odd. zu kmet.) 

Namesto vladnega tajnika dr. Henrika Steske se imenuje v upravno komisijo 
okrajni glavar dr. Rudolf pl. Andrejka. (Preds.) 

Namesto odstopivšega vladnega tajnika dr. Henrika Steske se imenuje za 
predsednika komisije za enotno ureditev uradniškega vprašanja okrajni glavar 
dr. Franc Vodopivec. (Preds.) 

Sprejemu finančnega koncipista dr. Avrelija Viezzoli v Postojni v službo fi- 
nančne uprave kraljevine SHS se ne ugovarja. (Preds.) 

V več resolucijah in vlogah seje zahtevalo premestitev okrajnega glavarstva 
iz Kočevja v Ribnico. Poverjeništvo za notranje zadeve ne namerava ugoditi 
tem zahtevam. To stališče poverjeništva za notranje zadeve se odobruje i.s. 
izrecno samo iz razloga, ker ni še jasno, kako se bodo razvile naše ustavne raz- 
mere in dokler ni to odločeno, ne kaže napravljati začasnih izprememb. (Preds.) 

Prošnja občine Schlossberg, da se povrne škoda, ki seje pripetila v občinski 
hiši Schlossberg, se zavrne, ker je ugotovljeno, da so to škodo povzročili Nemci 
sami prilikom njihovega zavratnega napada 14. januarja 1919. O tem se obvesti 
tudi predstavitelj kraljevine SHS na Dunaju. (Preds.) 

Uredništvu Uradnega lista se zaukaže, da mora predložiti pred tiskom vse 
naredbe dotičnim poverjeništvom in oddelkom deželne vlade, odnosno pri na- 
redbah celokupne vlade predsedstvu deželne vlade za Slovenijo krtačne odtise 
teh naredb, ukazov in objav, da jih pregledajo in tisk odobre. Le če nosi krtačni 
odtisek označbo "imprimatur" od pristojnega poverjeništva odnosno oddelka ali 
delegacije centralnih oblastev, ga sme uredništvo sprejeti v list. Prepove se 
uredništvu vsaka sprememba, bodisi tudi stilističnega značaja v besedilu nared- 
be, brez posebnega privoljenja oblasti, ki je izdala naredbo, ukaz ali objavo. Po- 
verjeništvo za pravosodje se pooblasti, da ¡zgotovi čim preje naredbo imenom 
celokupne vlade, po kateri se morajo popravki, ki se tičejo resničnih ali tiskov- 
nih pomot kake naredbe, ukaza ali objave, zopet razglasiti v Uradnem listu v 
obliki naredbe, ukaza ali objave, vpoštevaje določbe prejšnje avstrijske naredbe 
z dne 23. septembra 1907 drž. zak. štev. 225 in primerjajoč naredbo nemško - 
avstrijske vlade z dne 3. januarja 1919 drž. zak. štev. 8. Sklene se, da se pri 
citiranju vladnih naredb, objavljenih v Uradnem listu ne navaja številka kosa 
Uradnega lista, temveč le arabska številka, ki stoji nad naredbo. Označba kosov 
Uradnega lista z latinskimi številkami se kot nepraktično in posebno za župane 
kot težko umljiva opusti in se upeljejo zopet arabske številke. Uredništvo naj 
objavlja iz "Službenih Novin" vsa imenovanja v Sloveniji kakor doslej; nared- 
be, katere se tičejo cele države, pa vselej v celoti. (Preds.) 

Ponovno prošnjo za zopetni sprejem strojevodje državnih železnic Ivana 
Tassotti v službo državnih železnic kraljevine SHS se z večino glasov odkloni. 
(Preds.) 
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Prošnji predsedstvenega tajnika dr. Ferdinanda Tomažiča za podporo v svrho 
zdravljenja se ne ugodi v kolikor se nanaša na nakazilo podpore v denarju. Skle- 
ne pa se odstopiti vlogo poverjeništvu za javna dela z vabilom, da nakaže dr. 
Tomažiču v zdravilišču Rogaška Slatina brezplačno stanovanje za čas zdravlje- 
nja. Poverjeništvo za javna dela naj obvesti dr. Tomažiča o tem sklepu in se ž 
njim dogovori o podrobnostih. (Preds.) 

Pošlje se na ministrstvo za notranje zadeve predlog, da isto v sporazumu z 
ministrstvom vojne odobri spremembo § 33 vojnodajatvenega zakona z naredbo 
deželne vlade, ki bi se imela izdati v toliko, da bode tukajšnja deželna komisija 
za odmero odškodnin za vojne dajatve upravičena, da končno veljavno odloča o 
vseh prijavljenih zahtevah. (Preds.) 

V vojaških skladiščih Slovenije nahajajoče se garniture civilnih oblek (sku- 
paj 1844), katere so ostale po podanikih nemške Avstrije, ki so jih oddajali svo- 
ječasno ob nastopu vojaške službe, se zaseže in da na razpolago vojaški inten- 
danci za odpuščene slovenske vojake, katerih obleka je bila pridržana v Nemški 
Avstriji. (Preds.) 

Za dva pisalna stroja, nabavljena za predsedstveno pisarno se dovoli kredit 
7.100K. (Preds.) 

K naredbi komande dravske divizijske oblasti E. br. 189 z dne 4. maja 1919 
o pristojbinah vojaških oddelkov in zavodov se sklene na predlog podpredsedni- 
ka potom dravske divizijske oblasti prositi vojno ministrstvo, naj bi se prošnje 
častnikov in vojaških uradnikov, ki so predlagani za sprejem v skupno vojsko 
naše države, čim preje rešile in naj bi se jim prejemki priznali od 1. junija 1919, 
ker seje stvar zakasnila brez njihove krivde. Istotako se prosi, da se tudi glede 
vseh čet in zavodov, ki še niso prevzeti v skupno vojno upravo, to čim preje 
zgodi. (Preds.) 

Po podpredsedniku na novo predložena prošnja odslovljenega primanja gi- 
nekološkega oddelka deželne bolnice dr. Alfreda pi. Valente za priznanje pokoj- 
nine (glej zapisnik 72 /69/ in 81 /30/) se zopet odloži, da se še dožene dr- 
žavljanstvo imenovanega. (Preds.) 

Dr. Andrej Keppa, višji okrajni zdravnik v Celju, kije že prekoračil službeno 
dobo, se s 1. oktobrom 1919 vpokoji brez prejudica za kasnejšo meddržavno od- 
ločitev vprašanja, kdo bo plačal penzije. (Izp. odd. za zdravst.) 

Določi se število usmiljenih sester in služabništva na vseh dobrodelnih zavo- 
dih slovenske Štajerske, to je na bolnicah Brežice, Celje, Maribor, Ptuj, Radgo- 
na in Slov. Gradec ter hiralnicah Ptuj in Vojnik. Dovoli se z ozirom na izredne 
draginjske razmere usmiljenim sestram in služabništvu zvišanje mezd po prora- 
čunu deželnega knjigovodstva. (Izp. odd. za zdravs.) 

Za službo pisarniške pomožne moči na občni javni bolnici v Ptuju se določi, 
da naj se izmed treh predlaganih prosilcev, podeli sodnemu slugi pri okrajnem 
sodišču v Laškem trgu Jurju Tomašiču. Prošnjo reflektanta Kamenska se odsto- 
pi oddelku za trgovino in obrt, da ga vpošteva če mogoče za službo pri ekspozi- 
turi, ki se bo ustanovila za sekvcstracije v Mariboru. (Izp. odd. za zdravst.) 
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Sprejme se naredba, s katero se podaljšuje veljavnost dosedanjih naredb o 
podporah nezaposlencev do dne 30. 9. 1919 z nekaterimi izpremembami. (Izp. 
pov. za soc. skrb) 

Sklene se, da se v svrho izplačevanja nezgodnih rent pri začasni delavski za- 
varovalnici zoper nezgode v Ljubljani z odobrenjem finančnega ministrstva na- 
jame pri Jadranski banki posojilo v znesku 300.000 K po obrestni meri 4 Vi % 
proti zadolžnici na 6 mesecev in proti povračilu efektivnih stroškov. Posojilo 
naj se likvidira le po potrebi in izroča kot posojilo začasni delavski zavarovalni- 
ci zoper nezgode v Ljubljani v svrho izplačevanja rent dokler se ne dobi od ino- 
zemskih zavarovalnic za izplačilo potrebnih svot. (Izp. pov. za soc. skrb). 

Tehniku Albertu Rogelj se prizna za dva meseca študijska podpora po 250 K 
mesečno. Izplačilo izvede in krije poverjeništvo za socijalno skrb. (Izp. pov. za 
soc. skrb.) 

Seja se prekine ob 13. uri 15 minut in se nadaljuje ob 17. uri 40 minut. Pri- 
sotni vsi kakor zgoraj, razven g. Prepeluha. 

Odkloni se prošnja prvega nadsvetnika v statusu gradbenega ravnateljstva 
inž. Lea Bloudeka za imenovanje provizoričnim gradbenim ravnateljem v V. či- 
novnem razredu. Odkloni se prošnja iz razlogov, ker je za "gradbenega ravnate- 
lja" sistemizirano le eno službeno mesto v V. činovnem rezredu, je z mestom 
prvega gradbenega nadsvetnika mesto zastopnika uradnega predstojnika zadost- 
no označeno in bi podelitev kakega tozadevnega naslova prejudicirala svoječa- 
snemu imenovanju naslednika sedanjega šefa. Odkloni se tudi prošnja gradbe- 
nega nadsvetnika inž. Ivana Zbrizaja, kateri želi biti uvrščen kot prvi za gradbe- 
nim ravnateljem, katerega namestnik bi s tem postal. Sprejme pa se predlog, da 
se oba priporoči za napredovanje za 1 stopnjo. (Izp. pov. za j. d.) 

Inž. Bohumil Cihelka" se sprejme v državno montanistično službo kot rudar- 
ski svetnik v VII. činovnem razredu (2. stopnja državnih uradnikov). (Izp. pov. 
za j. d.) 

Gradbeni nadkomisar v p. civilni inženir Franc Žužek se sprejme kot pogod- 
beni uradnik proti dvemesečni obojestranski odpovedi z naslovom gradbeni 
svetnik in s prejemki VII. činovnega razreda po odbitku pokojninskih užitkov v 
začasno državno službo ter se dodeli gradbenemu ravnateljstvu v službovanje. 
(Izp. pov. za j. d.) 

Leon Lewicki", adjunkt hidrografičnega oddelka gradbenega ravnateljstva se 
imenuje s 1. junijem 1919 tajnikom VIII. činovnega razreda 1. plačilne stopnje. 
Njega uvrstitev v skupino • državnih uradnikov, za katero prosi, se za sedaj, v 
izogib prejudicu glede še neznanih določil glede službene pragmatike opusti. 
(Izp. pov. za j. d.) 

Inž. Walter Ahlfeld se sprejme v državno službo v provizorični lastnosti s 
službenimi prejemki, kakor bi mu sedaj pritikali, ako bi ne bila pretrgana služ- 
bena doba pri prejšnji • kr. deželni vladi za Kranjsko. Po preteku enega leta se 
bode sklepalo, da se provizorij ex tunc izpremeni v definitivum, ako ne bode 
pomislekov proti njegovi osebi. (Izp. pov. za j. d.) 
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Provizorični gradbeni adjunkt inž. Ivan pi. Tornago se imenuje definitivnim 
gradbenim komisarjem v IX. činovnem razredu državnih uradnikov, (¡zp. pov. 
za j. d.) 

Prometni upravitelj Rudolf Kren, nastavljeni pri bosanski zemaljski vladi 
prosi za sprejem v tukajšnjo državno montanistično službo. Poverjeništvo za 
javna dela vpraša poprej bosensko zemaljsko vlado je li s tem zadovoljna, (¡zp. 
pov. za j. d.) 

Josip Reven in Josip Peternel se sprejmeta kot pisarniška oficijala v službo 
osrednjega urada državnih montanističnih obratov v XI. činovnem razredu. (Izp. 
pov. za j. d.) 

Rudarski inženir Ernest Čuček4 se sprejme kot rudarski praktikant v državno 
službo ter se dodeli oskrbništvu premogovnika v Velenju v službovanje. Obrat- 
na doklada se mu dovoli pozneje, ko se izkaže njegova sposobnost. (Izp. pov. za 
j- d.) 

Iz vojaške službe brez pokojnine odpuščenemu mornariškemu komisarju in 
sedanjemu začasnemu blagajniku državnega zdravilišča v Rogaški Slatini Mila- 
nu Vrtovec se priznajo prejemki IX. činovnega razreda državnih uradnikov. 
(Izp. pov. za j. d.) 

Izstop gradbenega komisarja inž. Josipa Karlicky-ja iz državne službe z dne 
1. junija t.l. se vzame na znanje. (Izp. pov. za j. d.) 

Odslovljeni deželno-stavbni svetnik Geilhofer stavi z ozirom na sklep v 71. 
vladni seji, daje pripravljena ugoditi eventualni njegovi prošnji za zopetni spre- 
jem v službo, pogoje, pod katerim bi bil pripravljen nastopiti službo. Zahteve se 
zavrnejo z utemeljitvijo, da deželna vlada vzdržuje svoj sklep, da pa se ne more 
spuščati v naprej v pogajanja, katera naj prejudicirajo javno - pravnemu razmer- 
ju, ki nastane iz tega prevzetja v državno službo. S tem ni izrečeno, da bi se po 
nastopu službe ne sprejelo izraženih želj v razpravo in dobrohotno vpoštevanje. 
(¡zp. pov. za j. d.) 

Abs. jurist Ivan Brozovič se sprejme s pravomočnostjo od dne 15. aprila 
1919 v državno službo pri obrtno-pospeševalnemu uradu in se uvrsti v X. činov- 
ni razred 1. plačilna stopnja z naslovom adjunkt obrtno-pospeševalnega urada. 
(Izp. pov. za j. d.) 

Ker je obrtno pospeševanje že izročeno področju oddelka za trgovino in obrt 
in tudi meroizkustvo spada v delokrog tega oddelka se naroča, da poverjeništvo 
za javna dela stopi v dogovor z oddelkom za trgovino in obrt v svrho prevzetja 
agend obrtno pospeševalnega urada in meroizkusnega urada. (Izp. pov. za j. d.) 

Prošnja uradništva okrožnega rudarskega urada v Celju za nakazilo brezplač- 
nih deputatov premoga, se odkloni. (Izp. pov. za j. d.) 

Pogodbenemu uradniku, tajniku pri osrednjem uradu montanističnih obratov 
dr. Albinu Kandare se principijelno prizna pravica do povrnitve selilnih stroš- 
kov iz Gradca v Ljubljano in predujem na račun teh stroškov v znesku 3.500 K, 
ako temu pritrdi delegat finančnega ministrstva. (Izp. pov. za j. d.) 
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Pritrdi se predlogu, da se sprejme za premogovnik v Zabukovci Cirila Gor- 
janc kot pisarniška moč v kategoriji pogodbene uradnice. (Izp. pov. za j. d.) 

Dr. Benjamin Ipavic se namesti kot kopališki zdravnik v Dobrni za letošnjo 
sezijo, to je do konca meseca septembra 1919. Kot odškodnina se mu priznajo 
poleg naturalij (opremljeno stanovanje, luč, postrežba in 300 K pavšala za kur- 
javo) po 1.000 K remuneracije na mesec proti temu, da v smislu svoje ponudbe 
podvzame vse potrebno za Čim prejšnjo povzdigo slovesa teh toplic. Poverjenik 
Verstovšek, kateri soglaša s tem sklepom, želi, da se vkljub temu ugotovi v za- 
pisniku, da po njegovi sodbi zdravilišče Dobrna ne bo nikdar aktivno. (Izp. pov. 
za j. d.) 

Naknadno se odobri, da se prostori za knjigarno in galanterijsko trgovino pri 
državnem zdravilišču v Rogaški Slatini oddaja ponudnici Flori Lager iz Celja in 
sicer knjigarna proti 180 K, galanterijska trgovina pa proti 500 K letne najemni- 
ne. Najemninska pogodba se sklene po njeni želji za 5 let, najemščina se pa pri- 
hodnje leto razmeram primerno na novo določi oziroma zviša. (Izp. pov. za j. d.) 

Modna trgovina (Kokoschineggov paviljon) v Rogaški Slatini se odda I. Ket- 
te-ju, lastniku modne trgovine v Ljubljani za dobo 5 let proti letni najemščini: 
1.) za leto 1919 za 600 K, 2.) za leto 1920 za 1.200 K in 3.) za poznejša leta še 
za primerno višji znesek, kakor hitro se obisk zdravilišča zviša na predvojno vi- 
šino. (Izp. pov. za j. d.) 

Brodniku Antonu Žičkarju iz Cerkelj se dovoli zvišanje brodarine po predlo- 
ženem tarifu. (Izp. pov. za j. d.) 

Odobri se od poverjeništva za javna dela predlagano zvišanje meroizkusnih 
pristojbin. (Izp. pov. za j. d.) 

Predlogu meroizkusnega nadzornika, da se meroizkusni urad iz Metlike pre- 
mesti v Črnomelj, se pritrdi. (Izp. pov. za j. d.) 

Meroizkusniku Ivanu Cof v Kranju se za enkratno poslovanje na teden v Ra- 
dovljici dovoli letni pavšal 420 K. (Izp. pov. za j. d.) 

Dovoli se za prostore meroizkusnega urada na Borlu v Halozah do preklica 
zvišane najemnine od 240 K na 360 K. (Izp. pov. za j. d.) 

Od skupine barak za šolo v Spodnji Šiški so 24. maja t.l. zgorele tri, v kate- 
rih je bilo projektiranih 18 stanovanj. Na vprašanje oziroma predlog gradbenega 
ravnateljstva se sklene, da se nadomestitev teh 18 stanovanj z ozirom na težave 
financiranja opusti. Ob tej razpravi se podpredsednik zavzema za neodložljivost 
vprašanja ublažitve stanovanjske bede ter opozarja na nevarne posledice, ki jih 
utegne imeti nadaljna nerazrešitev te zadeve. Obljublja gradbenemu ravnatelju 
vso svojo podporo povsodi, kjer bo le mogel pospeševalno vplivati. Nadsvetnik 
inž. Klinar se pridružuje izvajanjem, pove, da se teh prizadevanj ne pušča v ne- 
mar in obljublja popolno nadaljno pozornost in pojasnjuje, da bi se bilo že mno- 
go storilo, ako bi poleg pomanjkanja materijala v prvi vrsti finančni problem ne 
ubijal vsakega načrta. (Izp. pov. za j. d.) 

Prihodnjo sejo določi predsednik deželne vlade. 
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Konec seje ob 20. uri 5 minut. 

Dr. Svetek I. r. dr. G. Žerjav I. •. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Cihelka Bohumil ing., višji rudarski svetnik. Rojen 1883 v Stari Huti na Češkem, 

umrl 1935 v Ljubljani. Realko v Pfibramu, visoko rudarsko šolo v Pfibramu z državnim 
izpitom 1909. Služboval je od 1909 dalje v Mežici, nato v Zagorju ob Savi, zatem je po- 
stal upravnik rudnika sv. Martin v Karpanu v Istri, 1916-1918 je bil kot nadinženir ru- 
darski inšpektor TPD, 1919 je bil sprejet kot rudarski svetnik v državno službo, bil je 
rudarski ravnatelj na Vrhniki, 1924 je postal direktor rudnika v Zenici, 1929 je postal 
šef okrožnega rudarskega urada v Celju, 1930 je bil upokojen, nato reaktiviran in ime- 
novan za inšpektorja v rudarskem oddelku, 1934 je postal višji rudarski svetnik 
Rudarskega glavarstva v Ljubljani. 

3 Lewicki Leon, vladni tajnik. Rojen 1871 v Mediji. Službovati je začel 1900, 1912 
je postal adjunkt v hidrografskem oddelku deželne vlade v Ljubljani, 1919 je postal taj- 
nik, 1927 je bil upokojen; po upokojitvi je ostal v službi kot pogodbeni uradnik. 

4 Čuček Ernest, ing. rudarstva. Rojen 1887 pri Sv. Rupcrtu v Slovenskih goricah. 
Končal je visoko rudarsko šolo v Pfibramu. Služboval je od 1919 dalje kot rudarski asi- 
stent v Velenju, 1922-1925 v Kreki, 1925-1929 je bil direktor rudnika v Bukinju, 1929- 
1936 direktor rudnika v Velenju, 1936-1938 direktor rudnika v Ljubiji, 1938 je bil 
imenovan za rudarskega glavarja v Ljubljani. 
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ZAPISNIK 
108. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 27. JUNIJA 1919 

Navzoči: predsednik, podpredsednik, Golia, dr. Ravnihar, inž. Klinar in nad- 
zornik generalnega ravnateljstva ministrstva financ dr. Pertot. 

Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 

Podpredsednik prinaša v razpravo vprašanje določitve kurza in izmenjave 
našega denarja z denarjem Nemške Avstrije na zasedenem ozemlju na Koroš- 
kem. Poroča, da seje valuti priznala najpreje enakost, poverjeništvo za finance 
pa je sedaj izdalo naredbo, da se izmenjava 100 nemško avstrijskih kron za 95 
jugoslovanskih. Ker se je bati velike nezadovoljnosti, je treba to vprašanje brž 
urediti. Mi bi lahko dali kak termin, morda štiri dni, v katerem se mora izvršiti 
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izmenjava, bodisi ali pari al s kako kurzno razliko, pozneje se nemško avstrijski 
denar nič več ne sprejema. To storimo lahko brez drugega za teritorij A, glede 
Celovca je pa vprašanje, ali naj izvedemo tam isti sistem. Podpredsednik bi bil 
za kompromisni predlog, da za teritorij A določimo termin 3 ali 4 dni za izme- 
njavo, glede Celovca pa naj se odredi posebna komisija, ki proračuni, koliko je 
nemško-avstrijskih kron v mestu ter o tem poroča oziroma stavi svoje predloge. 
Na tej podlagi naj se potem za teritorij • čez par dni glede izmenjave odloči, ko 
izvemo kako je s plačilnimi dolžnostmi in kaka bremena bomo imeli in koliko 
bi bilo izmenjati denarja. Pooblaščenec delegata ministrstva financ inšpektor 
Pertot označuje stališče finančne uprave, Določitev kurza s strani delegacije fi- 
nančnega ministrstva izvira s stališča silobrana, ker nimamo danes prave meje 
in smo izpostavljeni velikemu navalu zlorabe od zunaj. Zato je delegacija mini- 
strstva financ bila mnenja, da bo prav, dokler se zadeva glede meje ne uredi, če 
se določi 100 : 95, ker bi na ta način preprečili, da ljudje zamenjavajo nemški 
denar brez hipne potrebe proti našemu. Sicer pridemo v neprijeten položaj, da 
moramo na razpolago dati velikansko množino naših bankovcev, na drugi strani 
pa dobimo veliko množino nemško - avstrijskih, katere zopet težko odrivamo. 
Delegacija finančnega ministrstva, paje pripravljena podvreči se politični opor- 
tuniteti in preklicati svojo odredbo, ako deželna vlada smatra to za umestno. Pri- 
pominja le še, da v slučaju obligatoričnega izmenjavanja v smislu predloga pod- 
predsednikovega preti nevarnost velikih mahinacij s strani Nemcev, katere bi 
gotovo tudi Italijani močno podpirali. Zgoditi se utegne, da nam zmanjka naše- 
ga denarja za izmenjavo. Ako se sklene, da se prekliče odredba delegacije in se 
določi obligatorična zamenjava pa delegacija finančnega ministrstva pristoja na 
zamenjavo al pari, ampak dati bi se moral čas, da se napravijo oklici in da se to 
na običajen način splošno proglasi. Rabilo bi se namreč velik aparat in če se 
izmenjavo omeji samo na par dni, moramo to poveriti občinam in pa vojaštvu, 
ker je državnih uradov premalo. Zamenjava naj bi se določila istodobno na obeh 
ozemljih A ib • in naj se priprave izvrše morda dogovorno z deželno vlado in 
delegacijo, da se potem preskrbi zadostna množina bankovcev, in da se stopi z 
vojaško oblastjo v stik, da ona pomaga pri zamenjalni akciji. Po daljši debati se 
sklene, da naj delegacija prekliče svojo naredbo; naj se v svrho evidence najpre- 
je dožene množina nemško - avstrijskega denarja in naj se potem ločeno za teri- 
torij A in • izvrši zamenjava. Za teritorij A: najpreje naj se po običajnem nači- 
nu razglasi, da mora vsakdo v gotovi dobi prijaviti svoj nemško - avstrijski de- 
nar pri osebah, ki se bodo imenovale, ali pri občinskemu uradu ali gerentu. V 
razglasu bode navesti namen, namreč da se bodo zneski, ki bodo priglašeni, iz- 
menjavali v jugoslovanskih kronah in da se na poznejše priglasitve ne bo več 
oziralo ter da se bode dan, od katerega nadalje se bodo dotični zneski izmenja- 
vali, pozneje naznanil. Ta predlog se priobči dravski divizijski oblasti. Glede te- 
ritorija • se sklene, da se še ne ukrene nič odločilnega, temveč se le da naročilo 
v Celovcu, da skušajo naši zastopniki skupno z vojaško oblastjo preračunati in 
dognati koliko nemško - avstrijskega denarja je v mestu in naj nato stavijo pred- 
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loge s poročilom koliko bi bilo primeroma treba našega denarja za izmenjavo. 
Dr. Pertot odide. 

Podpredsednik poroča: V kratkem imamo pričakovati, da bo meja na Štajer- 
skem drugače tekla, kakor sedaj, da izgubimo Špilje in na drugi strani pa dobi- 
mo Radgono popolnoma v oblast. Iz tega nastanejo velike prometne težkoče v 
železniški zvezi med Radgono in Mariborom. Okrajni glavar v Mariboru je 
mnenja, da bi se organiziral avtomobilski promet za tiste kraje. To bi bila ena 
eventualiteta. Druga je po sodbi podpredsednika, da se zaradi obmejnih ureditev 
začnemo pogajati z Nemci. To je sedaj lažje za nas, dokler imamo še Špilje v 
rokah. Že začetkom junija so se hoteli Gradčani po inicijativi Francozov v Ma- 
riboru z nami razgovarjati o ureditvi mejnih razmer. Prej te potrebe za pogajanja 
nismo imeli, sedaj pa nastane. Predlaga: 1.) da se takoj skuša preko Maribora 
priti z Nemci do razgovora v tem, kako bi se uredili mejni spori. Pogajati oziro- 
ma razgovarjati bi se bilo najpopreje neoficijelno. 2.) povabimo okrajna glavars- 
tva (Maribor, Ljutomer, Radgona), da poizvedujejo o razmerah in možnostih ter 
pridejo z gotovimi predlogi, kako naj bi se po izgubi Špilj provizorično uredil 
promet iz radgonskega okraja v Maribor. Oboje sprejeto. (Precis.) 

Podpredsednik poroča: Med časom, ko se je gospod predsednik mudil v Pa- 
rizu, se je izvedel popis tukaj bivajočih inozemcev iz sovražnih nam držav. Z 
ozirom na to predlaga: 1.) da bi poverjeništvo za notranje zadeve odstopilo te 
popise v enem eksemplaru oddelku za trgovino in obrt, kateri bi seznamke rabil 
zaradi sekvestracij. 2.) Ker seje bati v jeseni pri tej stanovanjski bedi naravnost 
katastrofe, bi bilo nekaj doseženega tudi v stanovanjskem vprašanju, ako ta po- 
pis porabimo in odredimo - vsaj za Ljubljano -, da sme tu bivati od sovražnih 
inozemcev le tisti, kdor na posebno prošnjo dobi od deželne vlade dovoljenje za 
bivanje. To dovoljenje bi se dalo pod liberalnimi pogoji, ampak vendar tako, da 
bi ljudje čutili, da se lahko tudi prekliče. 3.) poverjeništvo za notranje zadeve 
naj izda, kakor se je to zgodilo v Beogradu naredbo, da mora vsak, ki se hoče 
nastaniti v okolišu ljubljanskem, imeti dovoljenje političnega (policijskega) ob- 
lastva. Vsak kdor hoče tu bivati več kakor n. pr. 7 dni, mora imeti dovoljenje 
deželne vlade. Naselitev bi bilo dovoliti le takim, ki morajo na vsak način bivati 
v Ljubljani. Policija bi morala izvedbo nazorovati. Ti predlogi naj bi se izvršili 
od poverjeništva za notranje zadeve, katero naj sestavi poseben komite, ki bi 
presojal prošnje tujih, nam sovražnih podanikov in vseh na novo se naseljujočih 
oseb po rigorozrtih principih, pred vsem s stališča na stanovanjske zadrege. Ko- 
mite naj obstoji iz treh gospodov, enega od magistrata, enega od policije in ene- 
ga od deželne vlade (poverjeništva za notranje zadeve) kot predsednika. Vsi tri- 
je predlogi sprejeti. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Stavbena zadruga "Lastni dom" za Ljubljano in okolico, katera se je ustano- 
vila v Ljubljani z namenom, da preskrbi svojim članom cena lastna stanovanja, 
se obrača do deželne vlade s prošnjo, ki se glasi: "vlada blagovoli: 1.) Izposlo- 
vati zadrugi pri centralni vladi primeren brezobresten kredit, s katerim more 
svoj program izvesti. 2.) Sporazumno s centralno vlado ter glede regulacije me- 
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sta dogovorno z mestno občino odkazati primerne komplekse stavbišč. V prvi 
vrsti naj se določijo za to Mirje, posestvo na Kodelovem, posestvo pod Rožni- 
kom, posestva ob Gradaščici in na ljubljanskem polju. 3.) Pri izvršitvi razparce- 
laciji odkazanih zemljišč na stavbne parcele blagovoli vlada zagotoviti vso po- 
trebno pomoč. 4.) V svrho lažje in cenejše nabave materijala naj se dovoli za- 
drugi znižanje cen po železnici. 5.) Poslovanje zadruge potrebuje primeren lo- 
kal, katerega blagovoli vlada zadrugi odkazati v svojih prostorih, bodisi kjerko- 
li." Podpredsednik, ki poroča o prošnji, se zavzema za to, da se zadrugi nudi vso 
pomoč ter stavi sledeče predloge: 1.) Centralna vlada se naprosi, da dovoli bre- 
zobresten kredit 1,000.000 K, ki bi se pod gotovimi pogoji dal zadrugi na razpo- 
lago in iz katerega bi se izključno plačevali podjetniki, ki bi gradili hiše; vlada 
bi se s svojim nadzorstvom v vsakem oziru udeležila akcije. 2.) Pri osrednji vla- 
di se prosi za dovoljenje, da zadrugi pripomoremo do zemljišč, ki se sekvestrira- 
jo tujim državljanom ali ki padejo v ljubljanskem okolišu pod agrarno reformo. 
3.) Predlaga se osrednji vladi, da izdela zakon, da se za gotove vrste zgradb, to 
je za zgradbe uradniških poslopij, za zgradbe industrijskih poslopij in za zgrad- 
be ljudskih stanovanj da pokrajinski vladi eksproprijacijska pravica glede zem- 
ljišč v krajih z več kot 20.000 prebivalci, ali tudi z manj prebivalci za kraje, ki 
so industrijskega značaja. 4.) Železniško ministrstvo se naprosi, naj za dovoz 
stavbenega materijala (apno, cement, opeka, stavbni les) dovoli izredno znižanje 
cene. Glede lokala se bode sklepalo ko bodo rešeni ti predpogoji. Sprejeto. 
(Preds.) 

Slovenski dobrovoljci v srbski vojski, ki so od leta 1916, ko so bili prvič or- 
ganizirani v skupnih oddelkih, junaško sodelovali v borbi za osvobojenje skup- 
ne domovine, so predložili deželni vladi obširno spomenico, v kateri opisujejo 
neprilike, s katerimi so se morali boriti pred vrnitvijo v domovino in katere se 
jim še sedaj delajo. Na podlagi izčrpljivih pojasnil zaključujejo spomenico s tež- 
njami, katerim naj bi se ugodilo in prosijo v to posredovanja in priporočila de- 
želne vlade. Na predlog podpredsednika se sklene s splošnim priporočilom od- 
poslan spomenico v prepisih raznim poverjenistvom in oddelkom deželne vlade 
ter vsem ministrstvom v presojanje in pristojno vpoštevanje, v kolikor se v spo- 
menici izražene želje tikajo delokroga posameznega resorta. (Preds.) 

Za aprovizacijo zasedenega ozemlja na Koroškem bo treba pokriti znatne di- 
ference v cenah živil deloma z ozirom na ubožno akcijo za nižje sloje, deloma 
za vzdržanje primerne cene, kakoršna je bila tam doslej veljavna in je nižja od 
naših cen. Sklene se naprositi na predlog podpredsednika osrednjo vlado v ta 
namen za dovolitev kredita 1,000.000 K. (Preds. Izp. prehranjev. odd.) 

Ker seje deželna zveza za tujski promet in turistiko na Kranjskem razšla, se 
sklene, da se ustanovi v svrho prevzetja, nadaljevanja in razširjenja njenega de- 
lokroga na podlagi od poverjeništva za javna dela predloženih pravil "Jugoslo- 
vanski generalni komisarijat za promet in turistiko v Sloveniji" s sedežem v 
Ljubljani. Pravila imajo veljati provizorično za eno leto. Za komisarijat se razpi- 
še dve pogodbeni službeni mesti tajnikov z mesečno plačo 1.200 in 1.000 K. 
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Plača tajnikov se pokrivajo iz državnih sredstev in sicer iz kredita, ki je vpostav- 
ljen v državnem proračunu za leto 1919/1920 v znesku 120.000 K, ostale stroš- 
ke pisarne pa pokrije komisarijat iz subvencije. Iz tega kredita se dovoli gene- 
ralnemu komisarijatu za leto 1919 subvencija v znesku 5.000 K. (Izp. pov. za j. 
d.) 

Gradbeni ravnatelj nadsvetnik inž. Klinar predlaga: Približno 230 m dolgi, 
leseni most čez Dravo pri Velikovcu, ki so ga Nemci pri svojem umiku deloma 
porušili, se takoj na račun državno - cestne uprave temeljito popravi oziroma po 
večini zgradi na novo s porabo železnih nosilcev na lesenih pilotiranih kozah in 
sicer pod pogoji: 1.) da občina Velikovec, katere last je zadevni objekt le tega 
brezplačno državni cestni upravi prepusti ter izroči vse eventuelno za vzdržava- 
nje tega mostu nabrane v katerikoli obliki obstoječe zaklade in sredstva in drugo 
cestni upravi. 2.) da vojaška uprava prepusti brezplačno za gradnjo mostu do 
konca potrebno število kvalificiranih delavcev (saperjev, tesarjev, kovačev itd.) 
in delovodij (polirjev) in sicer ne glede na eventualno demobilizacijo, ki bi se 
odredila predno bi bil most dodelan. 3.) število delavcev se določi sporazumno z 
vojno upravo. 4.) da vojaška uprava prepusti brezplačno ves za zgradbo mostu 
potrebni železni material, kakor tudi, da vse pripomočke, v kolikor je to v vojaš- 
kih zalogah na razpolago. 5.) za izvršitev zadevnega mostu pod gorcnjimi pogo- 
ji potrebni kredit, ki bo znašal na podlagi generelnega načrta in proračuna prib- 
ližno 850.000 K, naj se dovoli na račun državne cestne uprave za Slovenijo pro- 
ti naknadnemu izposlovanju dovoljenja osrednje vlade. Po stvarni diskusiji, ki 
se dotika še drugih možnosti, se sprejmejo gornji predlogi v celoti. (Izp. pov. za 
j- d.) 

Zdraviliški dom na Bledu je bil po avstrijskem in nemškem vojaštvu tako 
poškodovan, daje treba nujne poprave ako naj še nadalje služi svojemu name- 
nu. Vzame ga od občine v najem društvo za pospeševanje prometa tujcev na 
Bledu. Po strokovnjakih dognana potrebna popravila in nabava sredstev se 
odobri. (Izp. pov. za j. d.) 

Izstop gradbenega svetnika inž. Jana Čapeka iz državne službe se vzame na 
znanje in se mu izreče priznanje za njegovo uspešno delovanje. (Izp. pov. za j. 
d.)  ' 

Izstop gradbenega komisarja inž. Fr. Mareka iz državne službe se vzame na 
znanje. (Izp. pov. za j. d.) 

Z naredbo se potrdi v smislu § 81 obč. reda za mesto Ljubljana sklep mestne 
občine ljubljanske za delno odprodajo sveta bivšega vojaškega preskrbovališča 
ljubljanski kreditni banki. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Pritrdi se predlogu za nakazilo vdovščine in posmrtne četrti Ani Adamitsch, 
vdovi po okrajnem tajniku v p. Josipu Adamitschu. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Policijski svetnik Mihael Pertot se priporoči ministrstvu za notranje zadeve v 
imenovanje za policijskega nadsvetnika. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja dne 30. junija 1919 ob 16. uri. 
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Konec seje ob 19. uri 30 minut. 

Dr. Svetek 1. r. dr. Brejc 1. •. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 

109' 
ZAPISNIK 
109. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 2. JULIJA 1919 

Navzoči podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar, dr. Ver- 
stovšek, Prepeluh in gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 25 minut. 

Podpredsednik ob otvoritvi seje povdarja, da se bo razpravljalo le o stvareh, 
glede kojih od nobenega člana vlade ne bo ugovora (radi odsotnosti g. predsed- 
nika). Podpredsednik poroča, da seje političnim strankam službeno poročalo o 
demisiji gg. Kristana in Prepeluha in ker so stranke že bile v položaju sklepati, 
predlaga, sklicuje se na sklep JDS v svojem in v imenu poverjenika za pravo- 
sodstvo, da demisijonira celokupna vlada. Poverjenik dr. Verstovšek pove, daje 
sklenil izvrševalni odbor VLS, da tudi zaupniki te stranke v vladi demisijonira- 
jo, zato predlaga podpredsednik, da se demisijo, sklicevaje se na sklepe strank, 
sporoči osrednji vladi. 

Poverjenik Golia in dr. Verstovšek se izrekata proti temu, da bi se sklepalo 
brez prisotnosti predsednika. Sklepanje se vsled tega odloži, dokler se ne vrne 
predsednik. 

Podpredsednik poroča nato o položaju na Koroškem. Vrhovna komanda je 
odločila, da ne izprazni Celovca, dokler ne pridejo mešane ententine čete. Sedaj 
to vprašanje stoji in se med tem ni pripetilo nikjer nič pomembnega. Pospešuje 
se pogajanja zaradi pridobitve Celovčanov, da bi se izjavili za Jugoslavijo in 
priklopitev zahtevali od entente. Pogajanja, kijih vodita podpolkovnik Milenko- 
vič in tajnik dr. Druškovič, so že dobro napredovala. Občina Kriva Vrba je že 
prosila za združitev z Jugoslavijo. Prizadevanja pri občinskem svetu v Celovcu 
so v dobrem teku. Velike težave dela finančno vprašanje. Naredba glede kurza 
100 : 95 je bila preklicana in razglašena, da se izmenjava nemško-avstrijski de- 
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nar z našimi kronami al pari v okrajih Borovlje in Velikovec. Židje in drugi na- 
vijala in prekupčevalci so gibanje cen na Koroškem že popolnoma korumpirali, 
kar pri visokem dviganju cen za živila služi proti nam kot agitacijsko sredstvo. 
Ker en milijonski kredit, ki je bil naprošen v Beogradu (glej zapisnik 108. seje), 
še ni dovoljen, je podpredsednik vsled nujnosti izposloval od finančnega dele- 
gata predujem 50.000 K na propagandni fond, da se more v Celovcu vsaj to za 
prvo silo porabiti. Se odobri. Po poročilih, ki prihajajo iz Celovca je razvideti, 
da bi danes plebiscit tam za nas gotovo prav dobro uspel, tako se je javno mne- 
nje nam v prilog obrnilo. V Celovec gresta od vnovčevalnicc za živino in od 
prehranjevalnega oddelka dva uradnika, da izpopolnita in držita v redu prehra- 
njevanje in da se tudi ubožno akcijo zadovoljivo uredi. Izvoz živine iz Koroške 
je popolnoma prepovedan. Od centralne uprave za trgovački promet je šel v Ce- 
lovec uradnik Borštnik", da bo tam deloval kot informator in posredovalec v in- 
dustrijskih in trgovskih stvareh, da bo šel tamošnjim trgovcem v vsem na roke 
in da bo zraven tega nadziral uvoz in izvoz. V svrho učinkovite propagande se 
deluje na vseh poljih s smotrenim nastopanjem. Pripravljenih je več propagand- 
nih načrtov, ki se predlože v eni prihodnjih sej, brž ko dozore pogajanja s ce- 
lovškim občinskim svetom. 

Podpredsednik govori o razmerah v Radgoni, o katerih prihajajo vedno nova 
poročila in kakor mu jih je slikala zopet deputacija, ki je bila pri njem. Glede 
prevzetja uradov opozarja, daje treba na to misliti, da bode uradništvo priprav- 
ljeno, da takoj, ko Nemška Avstrija dobi termin za podpis mirovne pogodbe, že 
odide v kraj namenjenega službenega mesta in čaka tam do trenutka, ko se izve, 
da Nemška Avstrija podpiše. Takoj na to mora nastopiti službo in prevzeti ura- 
de, da se tam ne zgodi kakšna sabotaža in ne nastane presledek v poslovanju. 
Predlog se odobri in se izroči izvršitev poverjeniku za notranje zadeve, kateri 
nato opozori tudi načelnike drugih resortov. (Izp. pov. za noir, zad.) 

Prošnji odpuščenega čuvaja državnih železnic Josipa Schleschitza za zopetni 
sprejem v državno službo se ne ugodi. (Precis.) 

Zaradi šefa ekspoziture zastopništva Nemške Avstrije v Ljubljani dr. Josipa 
Faschinga je več pritožb, da dela neprilike pri vidiranju potnih listov in da zlo- 
rablja svojo pozicijo s tem, da pošilja z uradno korenspodenco po kurirju, izogi- 
baje se cenzuri, tudi zasebna pisma. Sklene se, da predsedništvo poroča o teh 
stvareh zunanjemu ministrstvu v Beogradu, s pristavkom, da se ne smatra za 
oportuno, da se proti temu že sedaj kaj ukrene. (Preds.) 

Po poročilu obmejnega komisarja v Špiljah je pri novo upeljanih brzovlakih 
Dunaj - Trst vsaka natančna kontrola nemogoča ker jo ovira obilna prtljaga, s 
katero so zastavljeni vsi hodniki ter s potniki prenapolnjeni vagoni. Sklene se 
zahtevati pri južni železnici, da mora biti vsak vlak omejen na numerus klausus, 
za toliko oseb kakor je sedežev. Hodniki morajo biti prosti potnikov in prtljage, 
katero se sme imeti seboj v osebnem vozu le v malih kosih omejenega števila. 
(Preds.) 
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Oddelek za narodno brambo se namesti v drugem nadstropju palače deželne 
vlade ter je komanda dravske divizije naznanila, da tega oddelka vsled pomanj- 
kanja prostorov ne more več obdržati v dosedanji hiši. (Preds.) 

Okrajno glavarstvo v Litiji je pri izplačevanju begunskih podpor pobiralo od 
beguncev prostovoljna darila za takozvani "soški zaklad", kateri naj bi se vpora- 
bil za vdove in sirote na soški fronti padlih vojakov. Vplačani zneski so dosegli 
vsoto 10.541 K 18 v. Na predlog podpredsednika se sklene, da se ta znesek po- 
rabi za podpiranje goriških beguncev. (Preds.) 

Sklene se s 1. junijem t.l. prevzeti podkovsko šolo slovenske kmetijske druž- 
be v Ljubljani v državno oskrbo ter se dovoli zanjo enkratni znesek 10.000 K za 
leto 1919 v kritje primanjkljaja, ki ga izkazuje od poverjeništva za kmetijstvo 
napravljeni proračun. V naprej se ima sprejeti šola v redni proračun. Vsled nuj- 
nosti se priporoča poverjeništvu ministrstva financ, da to dovoli predno dobi 
odobritev. 

V 89. seji deželne vlade je bila sklenjena ubožna akcija za družine čevljarjev 
v Kropi in Kamni gorici, v 94. seji pa za sitarje v Straziseli. Dosedaj glasom pri- 
tožbe "Jugoslovanske strokovne zveze v Ljubljani" vkljub komisiji, ki je še 
spomladi proučevala na licu mesta razmere in priznala potrebo, še ni prišla no- 
bena podpora. Sklene se ponovno, da se pomožna akcija izvrši in se naprosi po- 
verjeništvo ministrstva financ, da izplačilo preskrbi. (Preds.) 

Podpredsednik opozarja poverjenike, da na vabilo, ki je izšlo iz predsedstva 
na ukaz ministra za notranje zadeve, da se mora dopošiljati poročila v izvanred- 
nih dogodljajih in redna poročila o dnevnih važnejših primerih, ni došlo od ni- 
koder, tudi ne od poverjenika za notranje zadeve nobeno poročilo. Opozorilo 
podpredsednika na redno poročanje, se vzame na znanje. 

Podpredsednik se obrača na poverjenika za uk in bogočastje z apelom, da 
premeni od višjega šolskega sveta izdano nekakšno izvršilno naredbo k vladni v 
94. seji sprejeti naredbi o začasni ureditvi učiteljskih plač. Povdarja, da seje pri 
seji vsestransko govorilo, da gre le za manjšinjske šole, i.s. (Ciril Metodove, 
"Strazine") brez ozira na to, ali so posvetne ali ne. Namen naredbodajalca je bil 
plačati učiteljske moči, ker država oziroma dežela nista hotele oziroma danes 
nista še v stanu, da vršita dolžnost glede šolstva. Nikakor pa naredba ne velja v 
prid vsem samostanskim šolam. Zahteva ugotovitev, daje namen naredbe bil le 
ta. Poverjenik za uk in bogočastje opozarja, da je on mislil na zasebne šole 
sploh, da preneha vsakoletno prosjačenje za podpore. Mogoče je, daje v naglici 
naredbo utemeljeval le z navedbo primera obrambnih šol. Ko tudi gg. dr. Ravni- 
har in Prepeluh potrdita, da intencija ni bila samostanske šole sploh podpreti s 
plačilom učiteljstva, temveč je bila izdana le v prid manjšinjskim šolam, izjavi 
poverjenik za uk in bogočastje, da se bode glede prestiliziranja naredbe višjega 
šolskega sveta posvetoval s svojimi referenti in bo poročal. 

Stanovanje baronice Lichtenbergove na Turjaškem trgu št. 5 sestoječe iz 4 
sob se rekvirira za poverjeništvo za kmetijstvo. Stanovanje se mora izprazniti do 
31. julija 1919. (Preds.) 
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Podpredsednik prinaša vnovič v razpravo stanovanjsko vprašanje, katero se 
po stvarnem posvetovanju brezkončnega uspeha prenese, da se počaka na na- 
redbo, glede katere obljublja poverjenik Prepeluh, dajo že pripravlja za eno pri- 
hodnjih sej. Med tem se pa ustanovi pri predsedstvu deželne vlade referat, kate- 
remu se poveri nadzorstvo nad stanovanjskimi sosveti in nad vsem v to spadajo- 
čim delovanjem, v kolikor se tiče nastanjevanja javnih uradov in premestitve 
vojaštva izven mesta ter dobave prostorov v vojašnicah. Okrajni glavar dr. pl. 
Andrejka se nominira za načelnika odseka, ki se konstituira v smislu sklepa v 
108. seji glede ureditve stanovanjskega vprašanja. 

"Goriški zvezi", katera ima v Ljubljani hranjenih približno za 2 milijona 
vrednostnih papirjev in drugih efektov, se dovoli z ozirom na to, da je po poro- 
čilu odposlancev zveze dr. Novaka3, prof. Berbuča in ravnatelja Premru od te 
zaloge za 1,800.000 K avstrijskega vojnega posojila in da se s tem izogne kak- 
šnemu odškodovanju naših ljudi, prepeljavo papirjev v Gorico. 

Prihodnja seja, dne 3. julija ob 15. uri 30 minut. 
Konec seje ob 19. uri 35 minut. 

Dr. Svetek 1. r. dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Borštnik Božo, komercialni adjunkt. Rojen 1889 na Hribu pri Žužemberku, umrl 

1974 v Kostanjevici. Končal gimnazijo. Služboval je pri ruskem konzulatu v Trstu, 
1915-1919 je bil mobiliziran, 1919 je stopil v službo kot komercialni adjunkt v oddelku 
ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, kjer je služboval do 1923, nato je izsto- 
pil iz državne službe inje bil zasebni uradnik in novinar pri dnevniku Jutro. 

3 Berbuč Ivan, profesor. Rojen 1845 v Selu pri Vipavi, umrl 1924 v Gorici. Gimna- 
zijo v Gorici, univerzo v Gradcu. Služboval je v Gradcu, Ljubljani, Pazinu in Gorici. 
Več let je bil sourednik Soče in Gorice, dopisnik Slovenskega naroda in drugih listov ter 
Ljubljanskega zvona. Bil je deželni poslanec kmečkih občin Gorica-Kanal-Ajdovščina 
od 1895 do začetka 1. svetovne vojne in deželni odbornik od 1909 dalje. Deloval je v 
kulturnih in gospodarskih zavodih ter organizacijah. Bilje predsednik Centralne posojil- 
nice in Goriške zveze, med 1. svetovno vojno je vodil begunski odbor v Ljubljani. 
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ZAPISNIK 
110. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 3. JULIJA 1919 

Navzoči: podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, dr. Verstovšek, dr. 
Ravnihar, Prepeluh in gradb. ravn. inž. Klinar. 

Začetek seje ob 15. uri 45 minut. 

Podpredsednik otvarja sejo in izjavi, da se bo razpravljalo z ozirom na od- 
sotnost predsednika samo o stvareh, glede kojih noben član vlade ne ugovarja. 

1) Podpredsednik poroča: po adjunktu Ivanu Mohoriču in oficijalu Francu 
Golobu predloženi potni račun za službeno pot v Trst k posvetovanju radi ure- 
ditve transitnega prometa po južni železnici je trgovska in obrtniška zbornica 
doposlala deželni vladi za likvidacijo. Sklene se z ozirom na to, da je trgovska 
in obrtniška zbornica tudi interesirana na tem, plačati stroške le v toliko, koli- 
kor bi dobila Golob in Mohorič kot vladna odposlanca po tarifu za državne 
uradnike, to je po 558 K 50 v za vsakega; preostali zahtevek pa se prepušča tr- 
govski in obrtniški zbornici v poravnavo. 

2) Stanislav Volarič se sprejme začasno kot pisarniški pomočnik pri pred- 
sedstvu deželne vlade. Kredit je izposlovati naknadno pri poverjeništvu za fi- 
nance. 

3) Odobri se povrnitev resničnih potnih stroškov okrajnega glavarja dr. Ru- 
dolfa pl. Andrejke za preselitev iz Dunaja v Celje in iz Celja v Ljubljano v še 
ne poravnanem znesku 1.343 K 16 v. 

4) Poverjeništvom in oddelkom deželne vlade se naroči, da ukažejo podreje- 
nim uradom, da smejo z inozemskimi oblastvi in uradi dopisovati samo potom 
poverjeništev oziroma oddelkov deželne vlade, ki dopisujejo v tekočih poslih 
neposredno z inozemstvom, v stvareh zunanje politike pa diplomatičnim potom 
to je potom predsedstva resortnega ministrstva in zunanjega ministrstva. 

5) Oddelek za premog se ustanovi kot samostojen oddelek pri poverjeništvu za 
javna dela. Izdatki za osobje, pisarniške potrebščine itd. se pokrijejo iz posebne 
pristojbine, ki se odmeri za vagon premoga (10 ton) z 4 K. Ta pristojbina zadene 
počenši s 1. julijem t.l. ves oddani premog, izvzemši onega za državne železnice 
(Slov. hr. srb.). Izvršitev tega sklepa se izroči poverjeništvu za javna dela. 

6) Pri prejšnjem oddelku za premog, ki sta ga vodila inž. Jaksche in inž. Tor- 
nago, so se izkazale računske diference in dolžita Jaksche in Tornago drug dru- 
gega kot krivca zaradi pogrešanega denarja. Sklene se revizijo računskega po- 
slovanja in se izroči to delo računskemu svetniku Lindtnerju, za katerega se na- 
prosi kratkim potom načelnika komisije za likvidacijo in začasno vodstvo de- 
želne uprave, da ga da na razpolago. Imenovanje Tornage gradbenim komisar- 
jem se še zadrži. 
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7) Na predlog podpredsednika se sprejme v smislu sklepov, ki so jih napra- 
vili inženirji, naredba, s katero se ustanavlja tehnično - visokošolske fonde in 
se osnuje upravna komisija tehniško - visokošolskih fondov. V zagotovitev 
prospeha se bode vršila splošna in specijalizirana akcija. Gospodje sedanjega 
kuratorija bodo zbrali podatke o vseh sedaj obstoječih štipendijah. Fondu cen- 
tralne uprave podružnica Ljubljana še naroči, da izplača 100.000 K upravni ko- 
misiji za stvarno demobilizacijo, pa da v novi fond 150.000 K. Drugo se bode 
zbralo deloma tudi iz sekvestriranih premoženj velikih obratov. 

8) Pri spornih točkah, v katerih zahteve delavstva rudnikov pliberške unije v 
Možicah in Črni ter topilnice v Žerjavu niso dosegle pri tozadevnih pogajanjih 
popolnega soglasja, se po poročilu podpredsednika sprejme od osrednjega ura- 
da montanističnih obratov predlagana rešitev s samo izpremembo, da se ima 
glasiti v točki 9 namesto "se razveljavi" "se odpove" za kupni pogodbi. Tolma- 
čenje § 1154 b obč. drž. zak., da gre delavcu nadomestek v smislu tega paragra- 
fa le tedaj, ako je zadržan od dela za teden ne presegajočo dobo, v slučaju pa, 
da trpi delanezmožnost dalj časa kot en teden, gre delavcu samo dotični prispe- 
vek iz javno pravnega zavarovanja, je nevzdržljiv in je tudi o tem že razsodba 
najvišjega sodišča, ki je določno ovrgla stališče, kakoršno zavzema podjetje. 
Pritožba delavcev se spozna za upravičeno ter seji ugodi. 

9) Akcija poverjeništva za uk in bogočastje za nabiranje podpor dijaštvu se 
odobri po predloženem načrtu tega poverjeništva. 

10) Leopold Cesar se s 1. septembrom 1919 pogodbeno nastavi z letno re- 
muneracijo 2.600 K kot delovodja na državni obrtni šoli v Ljubljani na mesto 
umrlega delovodje Ernesta Petriča. 

11) Izpraznjeno mesto definitivnega šolskega sluge na državni obrtni šoli v 
Ljubljani se podeli od 1. avgusta t.l. dalje prosilcu Janku Semole. 

12) Profesorje na I. državni gimnaziji v Ljubljani Franca Gnjezdo4, Rudolfa 
Grošlja5 in Franca Kobala se priporoči za pomaknitev v VIII. činovni razred s 1. 
julijem 1919. 

Profesorja na I. državni gimnaziji v Ljubljani dr. theol. Josipa Debevca6 se 
priporoči za pomaknitev v VII. činovni razred s L julijem 1919. 

Profesorja na državni gimnaziji v Kranju Josipa Malnarja7 se priporoči za 
pomaknitev v VIII. činovni razred s 1. julijem 1919. Profesorja Josipa Marna8 

pa v VIII. činovni razred s 1. januarjem 1919. 
Profesorje na realki v Ljubljani Josipa Breznika, Franca Jerana9, Ivana Tej- 

kala10 in Andreja Verbicha se priporoči za pomaknitev v VIII. činovni razred 
i.s. Breznika in Verbicha s 1. januarjem 1919, druga dva pa s 1. julijem 1919. 

Kot učitelj za telovadbo na državnem učiteljišču v Mariboru se imenuje 
Adolf Schaup", bivši učitelj telovadbe na moškem učiteljišču v Gorici, sedaj na 
državni gimnaziji v Mariboru. 

271 



Profesor na državni gimnaziji v Ptuju dr. Franc Kotnik se priporoči za po- 
maknitev v VIII. plačilni razred s 1. januarjem 1920 vštevši mu dve leti, ki jih 
je doslužil kot začasni učitelj. Profesorja dr. Ljudevit Pivko " in Henrik Druzo- 
vič13 se pomakneta v VIII. činovni razred in sicer Pivko s 1. januarjem 1917, 
Druzovič pa s 1. julijem 1917. 

Kot glavni učitelj za zemljepis in zgodovino na državnem učiteljišču v Mari- 
boru se namešča profesor Ivan Vesenjak14, začasni glavni učitelj na državnem 
učiteljišču v Ljubljani. 

Kot stalni učitelj risanja na državni gimnaziji v Mariboru se namešča Viktor 
Cotič15, risalni učitelj na državni gimnaziji v Mariboru. 

Za telovadnega učitelja na državni gimnaziji v Mariboru se namešča Mirko 
Govekar16, nam. telovadni učitelj na pazinski gimnaziji, sedaj na državni gim- 
naziji v Mariboru. 

Za stalnega učitelja za risanje na državnem učiteljišču v Mariboru se nameš- 
ča Anton Gvajz17, profesor risanja na ženskem učiteljišču v Gorici, sedaj na 
nemških vzporednicah gimnazije v Mariboru. 

Za stalnega učitelja za nemščino kot glavni predmet v zvezi s katerikoli dru- 
gim predmetom se namešča na državni gimnaziji v Mariboru, Janko Leskov- 
šek18, učitelj na državni gimnaziji v Mariboru. 

Kot stalni glavni učitelj za zgodovino in zemljepis na državnem učiteljišču v 
Ljubljani se namešča Ljudovik Vazzaz19, glavni učitelj na učiteljišču v Gorici, 
sedaj prideljen državni realki v Ljubljani. Glavni učitelj Ivan Orel20 se premesti 
z ženskega učiteljišča na moško učiteljišče v Ljubljani. Začasno učno mesto na 
ženskem učiteljišču v Ljubljani za zemljepis in zgodovino se provizorično po- 
deli Adeli Zaje, suplentki na mestnem dekliškem liceju v Ljubljani. 
13) Za ravnatelja državne gimnazije v Celju se predlaga Antona Jeršinovica, 
profesorja na realni gimnaziji v Ljubljani. Sedanjega začasnega vodje profesor- 
ja Emilijana Lileka21 se tem povodom priporoči v imenovanje vladnim svetni- 
kom. 

Za stalnega učitelja na državni gimnaziji v Celju za klasično filologijo kot 
glavni, slovenščino kot postranski predmet se namešča gimnazijski učitelj 
Franc Mravljak". 
14) O mezdnem sporu med trboveljsko premogokopno družbo in njenimi podu- 
radniki in pazniki je bilo sklenjeno: poduradnikom in paznikom in sicer a) kva- 
lificiranim z višjo šolsko izobrazbo se dovoli 40 %, manj kvalificiranim 30 % 
povišek dosedanjih "vojnih doklad" z vsemi posledicami za vsakega otroka do 
18 let se naknadno izplača znesek 210 K. Glede službenega reda naj predložijo 
poduradniki osnutek trboveljski družbi. Uslužbencem, ki nimajo prostega stano- 
vanja se dovolijo stanarine in sicer oženjenim 50 K in samcem 25 K na mesec. 
Glede remuneracij ostane pri dosedanjem običaju. Vsaka nova naddela (ne gle- 
de na nedelje in delavnike) se plača mesečnemu zaslužku (brez rodbinskih do- 
klad) primerno. Odškodnina za vsako naduro se določi, ako se mesečni zaslužek 
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deli skozi 30 krat 8 to je 240 K. Povišanje velja od 1. aprila t.l. dalje. Sklep iz- 
vrši osrednji urad državnih montanističnih obratov v imenu vlade. 
15) Pri finančni prokuraturi nacrtana kupna pogodba glede prodaje gozdne 
železnice v Črnomlju se odobri ter poverjeništvo za javna dela pooblasti da 
pogodbo podpiše v zastopstvu državnega zaklada kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca. Prepise pogodbe se ima poslati županstvu Črnomelj in sploh vsem 
mejaškim občinam, ki so na železnici direktno interesirane. 
16) Izstop gradbenega nadkomisarja inž. Krivaneca iz državne službe se vzame 
na znanje. Za njegovo zelo uspešno in vestno delovanje se mu izreče zahvala in 
priznanje. Prošnji, da se mu njegovo službeno mesto za eno leto rezervira, se ne 
more ugoditi, pač pa se soglasno izreče, da ga bode deželna vlada z veseljem 
sprejela nazaj v službo, ako bo za to prosil. 
17) Rudarskemu nadsvetniku inž. Josipu Kropaču se dovoli pričcnši s 1. majem 
t.l. letno obratno doklado 8.000 K. 
18) V državno montanistično službo se sprejme in dodeli v službovanje rudniku 
v Mežicah Matija Lipužič kot rudarski komisar-v IX. čin. r. (1. plač. stopnja) 
državnih uradnikov. Prizna se mu letno-obratna doklada 3.600 K. 
19) Imenuje se Franc Jereb jamskim mercem v XI. čin. razr. (4. plač. stop-nja) 
državnih uradnikov pri državnem premogovniku v Velenju ter se mu prizna let- 
na-obratna doklada 2.400 K. 
20) Janko Premrov, računski nadsvetnik v p. se sprejme kot pogodbeni uradnik 
v službo poverjeništva za javna dela, računski oddelek, proti dvomesečni odpo- 
vedi z mesečno plačo 800 K brez vsakih drugih doklad. 
21) Ivan Češmiga" se imenuje kanclistom okrožnega rudarskega urada v Celju 
v XI. čin. razr. Ivan Usar se sprejme kot začasni sluga v službo istega urada z 
dnevščino 3 K 20 v in draginjsko doklado po normali. 
22) Na vprašanje ravnatelja inž. Klinarja, kaj naj se ukrene glede plač ženam 
interniranih uslužbencev v Mežici, katere prosijo za izplačilo se sklene, da naj 
se izplačajo enomesečni prejemki z dokladami kot podpora. Montanistični urad 
se pozove, da ukrene odpustitve iz službe. 
23) Premogovniku v Hrastovcu pri Poljčanah se dovoli zvišanje prodajnih cen 
premoga i.s. za kovaški premog na 11 K za q, za tovarniški zdrob na 8 K za q. 
Za dovoz od premogovnika v Hrastovcu do železniške postaje v Poljčanah se 
dovoli premogovniku zaračunati po 3 K za 100 kg. 
24) V tihotapski aferi Aydinian - Kordin stavljeni predlog na abolicijo, ki naj 
jo deželna vlada pod gotovimi pogoji priporoča, se odkloni z enoglasnim 
energičnim ugovorom, kateri se podkrepi še s sklepom, da poverjeništvo za 
pravosodje odklonitev pospremi z izrazito neugodnim osvetljenjem delikta. 
25) Ivan Francetič, koncipist bivšega tržaškega policijskega ravnateljstva se 
sprejme v državno službo in imenuje policijskim komisarjem. Poverjeništvu za 
notranje zadeve se prepušča, da Francetiču eventualno nakaže višjo plačilno 
stopnjo v IX. čin. razr. 
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26) Za podpiranje oseb, ki so vsled vojne in njenih posledic brez vsakih 
sredstev, se dovoli poverjeništvu za socijalno skrb kredit 50.000 K. Poverjeniš- 
tvu za socijalno skrb se naroča, da ¡zposluje pri poverjeništvu financ nakazilo 
tega kredita. 

27) Poverjeništvu za socijalno skrb se dovoli, da razpiše za "Vojaški dom" v 
Rogaški Slatini mesto stalnega upravitelja v X. ali IX. čin. razr. državnih urad- 
nikov. 

28) Po poverjeništvu za socijalno skrb predložena prošnja oficijala Frana 
Pe-terlina za izvanredno imenovanje adjunktom z naslovom pisarniškega ravna- 
telja v IX. činov. razr. se odkloni. 

29) Odobri se predlog poverjenika za socijalno skrb, da se dovoli oficijalu 
Vilku Pisansky predujem 1.500 K. 

30) Umet. slikarju Hinku Smrekarju se na predlog poverjenika za socijalno 
skrb v izpopolnitev sklepa v 106. seji dovoli izplačilo polne kupnine 3.000 K za 
sliko "Deveta dežela", ne oziraje se na prejeti predujem. 

Prihodnjo sejo določi predsednik. 

Konec seje ob 19. uri 40 minut. 

1 Kopija. Zapisnik obsega 7 strani. Zapisnik ni podpisan. Močno glajen papir, papir 
za kopije, brez vodnega znaka. Točke obravnav so zapisane s svinčnikom in arabskimi 
številkami. 

2 Mohorič Ivan, gospodarstvenik, politik. Rojen 1888 v Idriji, umrl 1980 v Ljubljani. 
Pravo absol viral v Pragi. Po 1. svetovni vojni seje zaposlil pri Zbornici za trgovino, 
obrt in industrijo, 1931 je postal generalni tajnik Zbornice, 1931 je bil izvoljen za na- 
rodnega poslanca. 1925 je bil pomočnik ministra za gozdarstvo in rudarstvo, 1932 pa 
minister za trgovino in industrijo v Beogradu. Med obema vojnama je bil gospodarski 
izvedenec, delegat na mednarodnih gospodarskih konferencah. Objavil je več razprav o 
trgovinskih, prometnih in carinskih vprašanjih, o statistiki in gospodarskih zbornicah. Po 
ukinitvi Zbornice za trgovino, obrt in industrijo leta 1948 je postal znanstveni sodelavec 
Ekonomske fakultete v Ljubljani. Posvetil seje študiju gospodarske zgodovine Sloven- 
cev, objavil je 10 knjig, zadevajočih industrijo na Gorenjskem, Koroškem in v Idriji ter 
zgodovino železnic v Sloveniji. 

3 Volarič Stanislav, pisarniški pomočnik. Rojen 1887 v Kozani pri Gorici. Pred 1. 
svetovno vojno je živel v Srbiji in je bil prostovoljec v srbski vojski, s katero se je 
umaknil preko Albanije v Francijo, kjer je postal tolmač za francoski, angleški in itali- 
janski jezik. Po končani vojni se je vrnil v Slovenijo, služboval je pri Predsedstvu De- 
želne vlade za Slovenijo, 1919 seje odpovedal državni službi. Ukvarjal seje na področ- 
ju glasbe. 
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4 Gnjezda Franc, profesor. Rojen 1880 v Gorenji Kanomlji pri Idriji, umrl 1969 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, klasično filologijo na Dunaju. Služboval je od 1905 
dalje v Ljubljani, 1916 je postal profesor, najprej na 1. državni nato pa na klasični gim- 
naziji, kjer je bil 1946 upokojen. 

Grošelj Rudolf, profesor. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1942 v Ljubljani. Gimnazi- 
jo v Ljubljani, matematiko in fiziko na Dunaju. Služboval je od 1908 dalje v Ljubljani, 
definitivno je bil nastavljen 1918, nazadnje je poučeval na klasični gimnaziji v Ljublja- 
ni, kjer je bil 1932 upokojen. 

6 Debevc Josip dr., profesor, pisatelj, prevajalec. Rojen 1867 v Begunjah pri Cerkni- 
ci, umrl 1938 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, bogoslovje v Ljubljani in na Dunaju 
1894, kjer je tudi doktoriral, filologijo na Dunaju in v Gradcu. Od 1898 je bil suplent na 
gimnaziji v Ljubljani, 1900 gimnazijski učitelj v Kranju, 1910 profesor na klasični gim- 
naziji v Ljubljani, 1925 je bil upokojen. 1918-1919 in 1937-1938 je bil urednik Doma in 
sveta. Prevedel je Dantejevo Divino comedijo, za potrebe ljudskih odrov je prevedel več 
dramskih del. Svoje razprave in članke je objavljal v Šolskih izvestjih in Domu in svetu. 

7 Mainar Josip, profesor. Rojen 1886 v Malinišču pri Kočevju. Gimnazijo v Novem 
mestu, klasično filologijo na Dunaju in v Gradcu, profesorski izpit 1910 v Gradcu. Služ- 
boval je od 1906 dalje kot suplent in profesor v Kranju, 1936 je bil premeščen v Ljub- 
ljano, najprej na 2. državno realno gimnazijo, 1937 pa na klasično gimnazijo, kjer je bil 
1946 upokojen. 

8 Mam Josip, profesor. Rojen 1879 pri Sv. Juriju pri Litiji, umrl 1938. Gimnazijo v 
Ljubljani, univerzo je obiskoval na Dunaju, v Pragi, Ženevi, Parizu in Gradcu, kjer je 
končal filologijo. Poučeval je na gimnazijah v Trstu, Kranju, od 1919 dalje v Ljubljani, 
1933 na učiteljišču v Ljubljani, 1934 je bil premeščen na III. realno gimnazijo v Ljublja- 
ni. 

9 Jeran Fran, profesor. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1954 v Ljubljani. Bil je profesor 
matematike in opisne geometrije na realki v Ljubljani. Napisal je več srednješolskih uč- 
benikov. Bilje tudi ravnatelj realke v Ljubljani. 

I0Tejkal Ivan, profesor. Rojen 1880 v Savni Peči pri Laškem, umrl 1941 v Ljubljani. 
Realko v Ljubljani, strojništvo na nemški tehniški visoki šoli v Pragi in filozofijo v Pra- 
gi. Službovati je začel 1905 kot privatni učitelj opisne geometrije, v letih 1906-1918 je 
poučeval na realki v Idriji, 1918 je bil premeščen na realko v Ljubljani, 1919-1931 je bil 
profesor matematike na državni obrtni šoli, kasneje na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. 
Objavil je učno knjigo Matematične tabele ter več učbenikov za srednje šole in razpravo 
Integracija racionalnih ulomkovih funkcij. 

" Schaup Adolf, učitelj. Rojen 1880 v Ajdovščini, umrl 1937 v Mariboru. Gimnazi- 
jo v Gorici, 4 semestre prava v Pragi, 1904 je opravil izpit za poučevanje telovadbe na 
srednjih šolah v Gradcu. Služboval je od 1906 dalje kot učitelj telovadbe na moškem 
učiteljišču v Kopru, 1909 je bil premeščen na moško učiteljišče v Gorici, 1915 na gim- 
nazijo v Pazinu, 1919 na gimnazijo v Mariboru in nato na učiteljišče v Mariboru, 1926 
je bil premeščen na gimnazijo v Mariboru, 1945 pa na klasično gimnazijo v Mariboru. 
1946 je bil upokojen. Bilje član izpraševalne komisije za meščanske in ljudske šole, od 
1922 pa član posebne izpraševalne komisije za usposobljenost za pouk telovadbe in član 
disciplinske komisije 1. stopnje senata za učitelje telovadbe. Objavil je dve učni knjigi 
za telovadbo. 
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12 Pivko Ljudevit dr., profesor, politik. Rojen 1980 v Novi vasi pri Ptuju, umrl 1937 
v Mariboru. Gimnazijo v Mariboru, slavistiku in germanistiko v Pragi, Krakowu in na 
Dunaju, promoviral 1905 na Dunaju. Službovati je začel 1906 na realki v Mariboru, 
nato na gimnaziji v Mariboru, 1908-1925 na učiteljišču v Mariboru,1931 je bil upoko- 
jen, 1935 je bil reaktiviran inje poučeval na gimnaziji v Mariboru. 1906 seje priključil 
Narodni stranki za Štajersko, bil je tudi soustanovitelj Sokola v Mariboru, 1922 pa sou- 
stanovitelj Jugoslovansko-češkc lige, kjer je bil do 1930 tudi predsednik. V I. svetovni 
vojni je 1917 organiziral prehod večjega dela njegovega polka pri Carzanu na italijan- 
sko stran, v Italiji paje organiziral poseben odred jugoslovanskih prostovoljcev za boj 
proti avstro-ogrski armadi. Po 1. svetovni vojni je pristopil v Jugoslovansko demokrat- 
sko stranko, nato je ustanovil Samostojno demokratsko stranko inje bil 1925-1927 po- 
slanec te stranke v Narodni skupščini. Napisal je več zgodovinskih člankov o 1. svetovni 
vojni, ki jih je objavil v ČZN, učbenik za telovadbo za srednje šole ter gledališke kriti- 
ke, ki jih je objavljal v Ljubljanskem zvonu in Slovanu. 

1 Druzovič Henrik, profesor. Rojen 1873 pri Sv. Juriju ob Pesnici, umrl 1959. Uči- 
teljišče v Mariboru, 3 letnike glasbenega konservatorija v Gradcu, usposobljen je bil za 
pouk petja na srednjih šolah in učiteljiščih. 1903 je opravil strokovni izpit za poučeva- 
nje klavirja. Služboval je kot profesor glasbe na učiteljišču v Mariboru, 1927 je bil upo- 
kojen. Sestavil je pesmarico za ljudske in srednje šole. Prizadeval si je za izboljšanje 
glasbenega pouka. 

14 Vesenjak Ivan, profesor. Rojen 1880 v Moškanjcih, umrl 1938 v Mariboru. Gim- 
nazijo na Ptuju in v Ljubljani, geografijo in zgodovino na Dunaju in v Gradcu 1906. V 
letih 1908-1919 je poučeval na državnem učiteljišču v Ljubljani, 1919-1923 na učiteljiš- 
ču v Mariboru, 1923-1929 je bil poslanec v Narodni skupščini v Beogradu za ptujski 
okraj, 1924 je bil minister za agrarno reformo, do 1931 je bil član vrhovnega zakonodaj- 
nega sveta, 1931 je bil upokojen. 1936 je bil izvoljen za župana občine Košaki. Bil je 
tudi urednik časopisa Novi slovenski Štajerc in Sloga, sotrudnik Slovenca, Jugoslovana, 
Edinosti in Domovine. Objavil je več člankov o narodnem gospodarstvu, kmetijstvu in O 
narodnih odnosih med Slovenci in Nemci. Bilje član SLS. 

15 Cotič Viktor, učitelj, slikar in scenograf. Rojen 1885 v Trstu, umrl 1955 v Ljublja- 
ni. Končal slikarsko akademijo na Dunaju. Bilje učitelj risanja; služboval je na gimnazi- 
ji v Zadru, od leta 1919 v Mariboru, kjer je ustanovil umetniški klub Grohar, od 1933- 
1950 pa v Ljubljani. Kot scenograf je delal v Trstu in Mariboru; svoja slikarska dela je 
razstavljal v Zadru, Trstu, Gorici, Ljubljani, Mariboru, na Dunaju, v Leobnu in 
I lodoninu na Češkem. 

16 Govekar Mirko, učitelj. Rojen 1884 na Studencu pri Igu, umrl 1964 v Ljubljani. 
Učiteljišče v Ljubljani 1905. Služboval je kot učitelj od 1905 dalje v Ljubljani, 1908 v 
Polju, od 1912 dalje kot učitelj telovadbe na gimnaziji v Pazinu, od 1919 na gimnaziji v 
Mariboru, 1926 na državnem moškem učiteljišču v Mariboru, 1927-1934 v Ljubljani, 
1934-1936 ponovno v Mariboru, 1936-1938 pa spet v Ljubljani, koje bil upokojen. 

17 Gvajz Anton, profesor. Rojen 1865 v Ljubljani, umrl 1935 v Brežicah. Realko v 
Ljubljani, stavbno tehniko na Dunaju, slikarstvo na akademiji na Dunaju. Služboval je 
od 1895 dalje kot učitelj risanja na ženskem učiteljišču v Gorici. Med 1. svetovno vojno 
seje umaknil v Pliberk, nato v Slovenj Gradec, 1919 je bil profesor v Trstu, nato pa v 
Mariboru. Kot slikarje razstavljal v Ljubljani, Trstu, Zagrebu, Beogradu, Sofiji in Mari- 
boru. Bil je tudi predsednik umetniškega kluba Grohar. 
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18 Leskovšek Janko, profesor. Rojen 1883. v Virštajnu. Gimnazijo v Mariboru, jezi- 
koslovje v Gradcu in na Dunaju 1910. Poučeval je od 1912 dalje na gimnaziji na Duna- 
ju, v Ljubljani, od 1913 dalje v Mariboru, 1935 je bil premeščen v Beograd. 

Vazzaz Ludo vik, profesor. Rojen 1880 v Križnem Vrhu pri Mariboru, umrl 1976 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, zgodovino in zemljepis na Dunaju 1907, profesorski 
izpit 1907. Poučeval je od 1905 dalje na gimnaziji v Gorici, 1909 - 1912 na ženskem 
učiteljišču v Gorici, nato na realki v Ljubljani in na moškem učiteljišču v Ljubljani, 
1935 na 2. realni gimnaziji v Ljubljani. 

20 Orel Ivan dr., profesor. Rojen 1873 v Kamniku, umrl 1950 v Ljubljani. Poučeval 
je kot profesor na moškem učiteljišču v Ljubljani, 1928 je postal ravnatelj ženskega uči- 
teljišča v Ljubljani. 

Lilek Emilijan, profesor. Rojen 1851 v Zgornji Voličini, umrl 1940 v Celju. Gim- 
nazijo v Mariboru, zgodovino in zemljepis v Gradcu. Poučeval je na učiteljišču in na 
realki v Dunajskem Novem mestu 1875 - 1877, 1881 na gimnaziji v Gradcu, 1882 na 
Mahrovi trgovski šoli v Ljubljani, 1883 je bil suplent v Sarajevu, kjer je 1889 postal 
profesor, 1888 - 1902 je predaval na šeriatski šoli v Sarajevu, 1902 je bil premeščen na 
gimnazijo v Zadar, kjer je bil 1907 - 1909 ravnatelj, 1909 je bil premeščen v Celje, kjer 
je bil 1918 začasni vodja gimnazije, 1919 - 1924 pa ravnatelj gimnazije. 1924 je bil 
upokojen kot vladni svetnik. Objavil je več razprav in šolskih učbenikov. 

22 Mravljak Franc, profesor. Rojen 1882 pri Sv. Antonu na Pohorju, umrl 1970 v Ce- 
lju. Gimnazijo v Mariboru, klasično filologijo na Dunaju 1910, profesorski izpit 1910. 
Poučeval je od 1910 dalje na gimnaziji v Celju, 1916- 1918 na realki v Mariboru, 1918 
na gimnaziji v Celju, 1925 je bil premeščen k prosvetnemu oddelku velikega županstva 
v Mariboru, 1932 je postal ravnatelj gimnazije v Celju, 1941 seje umaknil v Ljubljano 
inje bil profesor na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1942 na ženski realni gimnaziji v 
Ljubljani; po vojni se je vrnil v Celje, kjer je poučeval do upokojitve 1946. Leta 
1918/1919 seje pridružil generalu Maistru inje bil njegov pribočnik. 

a Češmiga Ivan, tehnični inšpektor. Rojen 1897 v Trbovljah. Realko v Ljubljani. 
Služboval je pri Rudarskem uradu v Celju 1919 - 1927, nato pri Rudarskem glavarstvu v 
Ljubljani, kjer je 1941 postal tehnični inšpektor. 

lil1 

ZAPISNIK 
111. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 8. JULIJA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Verstovšek in dr. Ravnihar ter gradbeni ravnatelj nadsvetnik inž. Klinar. 

277 



Začetek seje ob 9. uri 20 minut. 

Predsednik omenja uvodoma, daje sklical sejo ob tej uri, ker odide poverje- 
nik dr. Verstovšek, pa se mora popreje še udeležiti sklepanja o predlagani demi- 
siji celokupne vlade. Predsednik čita iz zapisnika 109. seje od dne 2. julija t.l. 
odstavek, kjer predlaga podpredsednik dr. Žerjav v svojem in v imenu poverje- 
nika za pravosodje demisijo celokupne vlade. Predsednik zavzema in označuje 
nasproti temu pred vsem svoje stališče. Demisija celokupne deželne vlade je 
stvar, ki se ne more razpravljati za hrbtom niti enega posameznega člana, še 
manj pa za hrbtom in v odsotnosti šefa vlade; izreka svoje obžalovanje, da seje 
spravila stvar v njegovi odsotnosti na dnevni red, ker se je označila kot nujna 
zadeva, ki da ne trpi odloga. Prišla je v sejo takoj drugi dan, ko je predsednik 
odpotoval v Belgrad, ne da bi se ga bilo pred odpotovanjem o tej nameri obve- 
stilo. Zahvaljuje se zastopnikoma svoje stranke, da sta sklepanje preprečila. Ne 
gre se mu pri tem toliko za svojo osebo, kakor pa za mesto, ki je zastopa. To je 
formalna stran zadeve. Kar pa se tiče meritorične, je stvar ta, da se je res v SLS 
razpravljalo vprašanje demisije deželne vlade, ker sta izstopila njena socijalno 
- demokratična člana, da pa ni prišlo do definitivnega sklepa in seje stvar odlo- 
žila za toliko časa, dokler se ne vrne odsotni predsednik deželne vlade. Medtem 
seje iz časopisja na nedvoumen način dognalo, da se hoče od neke strani doseči 
strmoglavljenje sedanjega vladnega sistema in da naj bi temu namenu služila 
demisija celokupne vlade. Ker je SLS v nujnem interesu uprave in ljudstva pro- 
ti temu, da se danes uvede pri nas uradniški sistem in ker nima nobenega povo- 
da z demisijo svojih članov olajšati akcijo za uvedbo uradniškega sistema, radi 
tega je stranka naročila, da njeni zastopniki v vladi glasujejo proti predlogu na 
demisijo. Pač paje stranka obenem uvedla od svoje strani korake radi eventual- 
ne rekonstrukcije vlade. Dr. Ravnihar pravi, da mora zavračati izrečeno obžalo- 
vanje g. predsednika, ker uvodne besede slone na napačnih premisah. Položaj je 
tak: v izvrševalnem odboru JDS se je posvetovalo o tem, kaj je storiti po izsto- 
pu socijalno - demokratičnih članov deželne vlade in prišlo se je do zaključka, 
daje z njih izstopom izpodmaknjen temelj koaliciji, kije bila svoj čas sklenjena 
ter je samo naravna posledica, da formalno demisijonira cela vlada. Zato je iz- 
vršilni odbor dal svojima zaupnikoma v deželni vladi nalog, da v prihodnji deji 
deželne vlade zastopata to načelo in pa načelo, da sedaj za koalicijsko vlado ni 
več podlage, temveč da naj demisijonira kot celokupna vlada. Ta predlog je bil 
stavljen v seji, glede katere se v izvrševalnem odboru še ni vedelo, da bo g. 
predsednik odsoten. G. dr. Žerjav je še rekel, naj se, ker je g. predsednik odso- 
ten, uvažuje predlog le v tem slučaju, ako ni od nobene strani ugovorov. Ko je 
bil stavljen predlog, je takoj dr. Verstovšek naglašal, da je bilo v stvari tudi v 
njihovi stranki govora, in da se je sklenilo, da za koalicijsko vlado ni več prave 
podlage in da naj celokupna vlada poda demisijo. Temu seje pridružil tudi po- 
verjenik Golia (poverjenik Golia ugovarja) samo da je želel, da se o stvari še ne 
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sklepa, dokler ni zopet navzoč g. predsednik. Če so vsi soglašali, so mislili, da 
bo g. predsednik istega mnenja, če je že stranka glede demisije sklepala. Ko se 
je pa g. poverjenik Golia izjavil, da naj se počaka, je bil predlog takoj umak- 
njen. Kar se tiče pa uradniške vlade, pa še pove dr. Ravnihar, da je tudi JDS 
proti taki in da je to stališče vedno zastopala. Če je ta klic takorekoč kot med- 
klic prišel v Slovenski Narod, je bilo to mišljeno samo za slučaj, če se stranke 
nikakor ne morejo sporazumeti za kako novo koalicijo. Stranka stoji na stališču, 
daje, dokler zunanji položaj ni pojasnjen, absolutno potrebno, da so stranke pri 
vladi kolikor le mogoče složne in da se kolikor mogoče dolgo obdrži koalicija. 
O kaki uradniški vladi sklepati bi bilo odveč, to bi bila šele najskrajnejša kon- 
sekvenca. 

Podpredsednik izraža pomisleke, da bi bila v zapisniku stvar podana dosti 
jasno. Če bi bil dobil v roke zapisnik, katerega se mu pa še ni predložilo v pod- 
pis, bi bil pazil, da bi ne manjkala njegova uvodna opazka, da se razpravlja 
samo o stvareh, o katerih so vsi edini, da se pa zadeva takoj preloži, če bi kdo 
imel kak ugovor. Ne more se prav spominjati, da bi bil rekel, da je stvar glede 
demisije izredno nujna, res paje, da zase, tudi če bi se ne bilo nič drugega zgo- 
dilo, kakor da sta iz vlade izstopila socijalno - demokratična člana, smatra kot 
postulat politične dostojnosti, da druge stranke iz tega izvajajo konsenkvence in 
da poda demisijo tudi celokupna vlada. Že ko sta bila izstopila socijalno - de- 
mokratična člana, je bila JDS prepričana, da je s tem avtomatično nastala dolž- 
nost tudi za ostale člane, podati demisijo in jo skupno sporočiti centralni vladi. 
Takrat paje bila v zunanjem položaju ravno huda borba in zato so bili vsi edini, 
da se formalna demisija odgodi in da se najpreje vpraša stranke, kakšne konsek- 
vence je izvajati. Upravičeno je bilo torej, da se je takrat reklo, da zastopniki 
obeh dveh preostalih strank razpravljajo najpreje z zaupniki in potem pridejo s 
predlogi v sejo deželne vlade, kjer se lahko sklepa o demisiji. Držala sta se z dr. 
Ravniharjem parlamentarne medsebojne dostojnosti, ko sta, izvršujoč sklep 
svojega strankinega načelstva, da imata v prvi seji vlade staviti predlog glede 
demisije, to storila. Ko se jima je od obeh gospodov druge stranke reklo, da je 
tudi v njihovi stranki sklep že storjen, da pa naj se o stvari sklepa šele ko bo 
navzoč g. predsednik, sta z dr. Ravniharjem takoj umaknila svoj predlog. Popol- 
noma razumeva, da bi bili sicer prišli v nekak abnormalen položaj, dasi je bil 
popolnoma prepričan, da g. predsednik to stvar natančno ve in je o njej informi- 
ran. V tem pogledu torej, pravi, da mora zavrniti obžalovanje, ki je je izrekel g. 
predsednik, ker nikakor ne uvideva v svojem in dr. Ravniharjevem postopanju 
kake nelojalnosti. Čudi se, da se danes prejšnji strankin sklep umika in prosi, da 
se sedaj glasuje o predlogu, katerega sta stavila zadnjič z dr. Ravniharjem. 

Predsednik še nato pristavlja, da tudi v Beogradu po odstopu socijalnih de- 
mokratov ni demisijonirala cela vlada, ampak se je izvršila le rekonstrukcija 
kabineta in povdarja, daje demisija vlade tako važna zadeva, da o njej - ne gle- 
de na ozire takta - po njegovem mnenju ni mogoče razpravljati ali celo sklepati 
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v odsotnosti in brez vednosti predsednika vlade. O tem se mu zdi, da je vsaka 
daljna razprava odveč. Nepravilno je bilo, da seje vprašanje demisije v njegovi 
odsotnosti sploh razpravljalo in da seje celo skušalo sklepati o njej brez njego- 
ve vednosti, dasi se je vedelo, da se v par dneh zopet vrne domov. Daje predlog 
za demisijo celokupne vlade na glasovanje. Predlog se odkloni proti glasovoma 
dr. Žerjava in dr. Ravniharja, kar predsednik dirimira za odklonitev. 

Podpredsednik stavi formalni predlog, da se potek razprave sporoči ministr- 
skemu svetu v Beograd. Soglasno sprejeto. (Min. svet v Beogr.) 

Predsednik izvaja: V časopisju je zopet prišlo na površje vprašanje, kako je 
nastalo imenovanje poverjenika za agrarno reformo. V včerajšnjem "Slov. Na- 
rodu" stoji, daje bil dr. Lukan za takega priporočen s soglašanjem strank. Zara- 
di tega se zdi predsedniku potrebno, da vendar enkrat konstatira, da to ni res. 
Če bi se bilo v kakem listu samo enkrat trdilo, bi se ne bilo treba dalje na to ozi- 
rati, toda trdi se opetovano, zato je treba to slednjič uradno ugotoviti. V vladnih 
sejah seje govorilo o stvari v 83. seji, kjer je rečeno v zapisniku, da podpred- 
sednik omenja, da bi kazalo vpostaviti poseben urad za državno nadzorstvo 
podjetij z lastnimi organi. Za vodstvo urada naj bi se prevzal okrajni glavar dr. 
Lukan. Iz zapisnika ni razvidno, ali je bilo to sprejeto kot sklep in glasovanja o 
tem pravzaprav tudi ni bilo. Razvidi pa se, da seje imelo dr. Lukana v mislih le 
kot vodjo nekega urada. Potem se je o stvari zopet prav obširno razpravljalo v 
92. seji dne 28. aprila t.l., kjer je podpredsednik konstatira!, daje deželna vlada 
sama sklenila, da bo vodil dr. Lukan urad za pripravo agrarne reforme, ki bi 
imel prevzeti nadzorstvo, pripravljati in zbirati gradivo in sklicati enketo. Proti 
nominiranju dr. Lukana - v lastnosti vodje urada za pripravo agrarne reforme - 
ni bilo nobenega ugovora. Iz cele razprave pa ni posneti, da bi bile v deželni 
vladi zastopane stranke dale privoljenje, da se priporoči dr. Lukan za poverjeni- 
ka za agrarno reformo. Dr. Lukana seje imelo v mislih le kot vodjo urada, ki bi 
bil podrejen podpredsedniku, v čigar področje je stvar spadala. To, pravi pred- 
sednik, mora enkrat za vselej konstatirati in pristavlja, da bo, če se bo stvar v li- 
stih ponovila, odredil uradni popravek. 

Dr. Ravnihar omenja, da gre tu za čisto samostojno dedukcijo dotičnega li- 
sta. Proti listom ne kaže, da bi se polemiziralo, tu paje bilo že enkrat konstati- 
rano, da se je imelo v mislih dr. Lukana samo kot vodjo urada za pripravo 
agrarne reforme. 

Podpredsednik še pristavi, da deželna vlada sploh ni pristojna in ni mogla 
sklepati o kreaciji in zasedbi poverjeništva. 

Za stroške propagandnega brzojavljenja dr. Forstu v. Battaglia v Lucern 
(glej zapisnik 85. seje) ni kritja in se razpravlja, če bi ne kazalo omejiti ali usta- 
viti to zvezo. Sklene se napraviti obračun ter se bode po tem uravnavalo nadalj- 
ne ukrepe. Sestavo obračuna prevzame podpredsednik. 
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Za pogostitev rekrutov na dan slavnosti povodom zaprisege dne 7. t.m. je 
predsednik daroval v imenu vlade znesek 3.000 K. Izdatek se naknadno odobri. 
(P reds.) 

TAX urednika celovškega lista "Klagenfurter Nachrichten" predlagani dr. Ro- 
bert Eržen je stavil pogoje, pod katerimi bi bil pripravljen nastopiti službo. Zah- 
tevam zaradi plačila se sklene ugoditi v skrčeni meri, tako da se mu ponudi 
1.500 K kot enkratni nabavni prispevek in plačo po 1.000 K mesečno. Za poto- 
vanja se mu prizna pristojbine, kakor mu pritičejo za pota v njegovi stalni služ- 
bi. (Preds.) 

Ing. agr. Franc Mikuš", asistent na kmetijsko - kemičnem preskuševališču v 
Mariboru se pomakne v X. čin. razred državnih uradnikov, (¡zp. odd. za kmet.) 

Pisatelju F. S. Finžgarju3, župniku v Trnovem v Ljubljani se dovoli za 
zdravljenje podpora 3.000 K iz kredita za podpiranje literatov. (Preds.) 

Sklep v 107. seji dne 23. junija t.l., da se podeli službo pisarniške pomožne 
moči na obč. jav. bolnici v Ptuju Juriju Tomašiču, se dodatno pojasni in popol- 
ni v toliko, daje Tomašič tudi imenovan kanclistom v XI. čin. razredu 1. plač. 
stopnja drž. uradnikov, (¡zp. odd. za zdravst.) 

Odobri se, da se predlaga ministrstvu zdravja kanclista na bolnišnici v Mari- 
boru Franca Goloba, za upravitelja hiralnice v Vojniku v dosedanji plačilni 
stopnji. Istotako se odobri, da se predlaga, da se pomakneta Josip Stegnar, upra- 
vitelj bolnišnice v 5. plač. stopnjo IX. čin. razreda in Ivan Prekoršek upravitelj 
bolnice v Celju v 2. plač. stopnjo X. čin. razreda drž. uradnikov, (¡zp. odd. za 
zdravst.) 

Odobri se na poročilo poverjenika za uk in bogočastje vpokojitev odslovlje- 
nih tujerodnih učiteljev na kranjskih ljudskih in meščanskih šolah. Pokojnina, 
ki jim pritiče pa ima veljati le do časa, ko bi si pridobili kako tuje državljanstvo 
oziroma dokler se ne presele v inozemstvo. Vpokojitev nadučitelja Janeza Wi- 
treicha, učitelja Josipa Sbaschnika in Franca Langerja, vseh treh izza 31. ja- 
nuarja 1919 se vzame na znanje. Odobri se tudi predlog za začasno upokojitev 
odpuščenega učitelja Josipa Samide in učiteljice Marije Langer, oba od 31. ja- 
nuarja 1919 do 31. maja 1920, in nato zopetni sprejem v službo proti predloži- 
tvi spričela o dopolnilnem izpitu iz slovenščine, (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Namestili učitelj na državni gimnaziji v Celju Mirko Kmet5 se imenuje za pra- 
vega učitelja v IX. čin. razredu z dnem 14. aprila 1919. (¡zp. pov. za uk in bog.) 

Prošnji slovenske trgovske šole v Trstu za enkratno podporo v znesku 
48.000 K za plačevanje učnih moči in tekočih stroškov, se ne ugodi. (¡zp. pov. 
za uk in bog.) 

Poverjenik dr. Verstovšek odide. 
Podpredsednik poroča o Koroški: Videti je, da seje sedaj definitivno skleni- 

la razdelitev celovške kotline. To sta teritorija A in B, z vmesno takozvano "ze- 
leno linijo". Sklenjene so tudi že precej natančne določbe za plebiscit. Na pod- 
lagi tega sklepa je ententina misija v Celovcu pozvala naše vojaško poveljstvo, 
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naj se udeleži na licu mesta ugotavljanja demarkacijske črte, v kolikor je še os- 
tala nerešena, to je na zapadu pri blaškem jezeru in pri labudskem oddelku. 
Dravska divizija je odposlala svoje zastopnike. Med tem teče dalje naša akcija 
radi pridobitve Nemcev, da se izjavijo za našo državo. V celoti je razpoloženje 
ugodno. Podpisale so za nas občine Vorše in Št. Peter, sklep je napravila tudi 
Kriva vrba, toda ga še ni izročila. V Celovcu je prišlo samo do izjave, v kateri 
se zahteva, da naj se preko ententine misije prosi naj se zelena demarkacijska 
črta revidira. Obstoji nevarnost, da bo ententina misija zahtevala nevtralno 
cono. Slišalo seje, da nameravajo ustvariti premirje. Smo na tem, da seje treba 
odločiti ali se novih pogajanj udeležimo ali ne. Za sedaj je položaj tak, daje vr- 
hovna komanda rekla, da se v nova pogajanja ne spušča. Ministrski svet je na 
stališču, da se Celovec sploh ne evakuira, ali vsaj toliko časa ne, dokler ni reše- 
no vprašanje glede vojnega plena. Vstrajamo na tem, da smo upravičeni do voj- 
nega plena, zlasti za revindikacijo v januarju in maju nam odvzetega privatnega 
in vojnega materiala. Gremo, če treba, na našo linijo in ne dopustimo potem čez 
to črto nobenega prometa več. Glavne važnosti za nas je, kako naj informiramo 
in kaj naj nasvetujemo centralni vladi, ali naj se spušča v pogajanja, ali ne. 

Predsednik pravi, da se mu zdi vsako pogajanje opasno, ker kaže prizadeva- 
nje ententine komisije, da bi nam le kaj vzeli, ne pa dali. Najbolje bo, da se vsa- 
kemu pogajanju izognemo. Če se moramo iz Celovca umakniti, bi bilo to nepri- 
jetno za nas, ampak ne tako hudo, kakor če se nam napravi nevtralna cona. Je- 
zerska občina bi odpadla in še več drugih občin, Grabštajn, Pokrče, Tinje itd. 
Vse to bi padlo v nevtralni pas. Naše stališče pri plebiscitu bi bilo s tem močno 
oslabljeno. Agitacija iz Celovca bi delovala proti nam. Zato ima predsednik 
tehtne pomisleke proti pogajanjem glede demarkacijske črte. Moremo reči, da o 
Celovcu sploh ne debatiramo, dokler se ne poskrbi, da tam ne bo več ognjišče 
nemirov. Če ostane Celovec v rokah nemških nacijonalcev, pa ne ostane druge- 
ga, kakor ves naš teritorij popolnoma zapreti. Če hočejo kako komunikacijo, 
morajo vladni sistem v Celovcu spremeniti. Na eni strani trdno in varno držimo, 
kar imamo, v Celovcu pa skušamo imeti režim, ki nam ni nevaren. Pogajanja 
skušajmo izbegavati. 

Prepušča se predsedniku, da s podpredsednikom pripravita in izpeljeta pred- 
loge, kakšno stališče naj zavzame beograjska vlada. 

Za znesek 50.000 K, ki ga je nakazal poverjenik ministrstva financ kakor 
predujem na izvanredni 1,000.000 kredit za Koroško (glej zapisnika 108. in 
109. seje) se izda poverjeniku finančnega ministrstva potrdilo, daje bil kredit v 
seji odobren in da se predujmoma izplačani znesek povrne finančni deželni bla- 
gajni, čim pride deželna vlada v posest kredita. (Preds.) 

"Pisarna za zasedeno ozemlje" prosi, da seji dovoli nakup in izvažanje toba- 
ka 10 - 20 kg na teden, da si dobavi na ta način po zmernih cenah lire, katere 
rabi za svoje kurirje in za svojo organizacijo v zasedenem ozemlju. Po stvarni 
razpravi o tem vprašanju, ko se je izražalo pomisleke proti takemu postopanju 
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in se zopet uvaževalo, da nima propaganda v zasedenem ozemlju dovolj materi- 
jalne opore, se sklene, da se za enkrat dovoli za štiri tedne - za štiri pota - na- 
kup in izvoz, vsakokrat po 20 kg tobaka. K temu sklepu je preskrbeti soglašanje 
poverjenika ministrstva financ, ki je naprositi za gladko izvedbo izvoza. 
(P reds.) 

"Pisarna za zasedeno ozemlje" prosi za priporočilno odpremo njene prošnje 
na ministrstvo pošte in brzojava, da bi seji dovolilo nakupovanje poštnih vred- 
notnic za večje iznose v svrho prodaje v inozemstvu. Po zadevni debati, ki se 
peča s kupčijami filatelistov in z dejstvom, da se v Zagrebu dobi pri trgovcih 
proti preplačilu znamk, kolikor se hoče, v Ljubljani pa sejih za večje zneske ne 
more kupiti, se sklene poleg priporočila prošnje "Pisarne" še predlagati, da se 
olajša promet z znamkami ter naj bi se za filateliste otvoril na pošti v Ljubljani 
poseben prodajni prostor, kjer bi se brez omejevanja dobivale znamke, ki so še 
v kurzu. Za druge znamke naj bi obstojal poseben ekonomat pri poštnem ravna- 
teljstvu, ali na kakem drugem mestu, morda pod vodstvom odseka, obstoječega 
iz zastopstva pošte, financ, vlade itd. Tu bi se delale kupčije in bi se dobiček 
lahko vporabljal za državne finance olajšujoče, koristne, najbolje dobrodelne 
namene. (Preds.) 

Sklepanje glede poverila za notarja Štupico se odloži do prihodnje seje. 
Za praznovanje jubileja "Narodne čitalnice v Črnomlju", ji dovoli poverjeni- 

štvo za notranje zadeve enkratno podaljšanje policijske ure za celo noč. Pover- 
jenik za notranje zadeve prinaša to stvar v sejo iz ozira na napet položaj v 
črnomeljskem okraju. (Izp. pov. za notr. zod.) 

Na predlog poverjenika za notranje zadeve se pristane po prvotnem naspro- 
tovanju na to, da se policijska ura do preklica podaljša za gostilne v mestu 
Ljubljana do 23. ure, za kavarne pa ostane do 24. ure. Do preklica se tudi dovo- 
li za vso Slovenijo, da se sme točiti opojne pijače tudi pred 11. uro dopoldne. 
(Izp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja v sredo dne 16. julija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 12. uri 20 minut. 

Dr. Svetek 1. r. Dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 9 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Mikuš Franc, ing. agronomije, višji kmetijski svetnik, univerzitetni profesor. Rojen 

1889 v Idrijskem Logu pri Črnem vrhu nad Idrijo, umrl 1978 v Ljubljani. Realko v Idriji 
1910, visoko kmetijsko šolo na Dunaju 1915. Služboval je od 1919 pri Povcrjeništvu za 
kmetijstvo Narodne vlade SHS v Ljubljani, nato je bil premeščen k Kmetijskemu kemič- 
nemu preiskuševališču v Mariboru, zatem je služboval pri banovinski semenogojski po- 
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staji v Beltincih, kjer je bil direktor in nato kot ravnatelj kmetijske šole v Rakičanu, 
1941 je postal kmetijski referent okrajnega glavarstva v Ljubljani, 1944 paje bil dode- 
ljen kmetijski zbornici v Ljubljani; po 2. svetovni vojni je bil svetovalec za semenogojs- 
tvo pri ministrstvu za kmetijstvo, 1954 je postal redni profesor biotehniške fakultete v 
Ljubljani. Posvetil seje vzgoji visokorodnih vrst pšenice in koruz.nih hibridov. Objavil 
je več knjig in razprav o žlahtnjenju rastlin, 1972 je postal častni doktor Univerze v 
Ljubljani. 

Finžgar Franc Šaleški, župnik, pisatelj in akademik. Rojen 1871 v Doslovičah pri 
Breznici na Gorenjskem, umrl 1962 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, bogoslovje v 
Ljubljani 1895. Bilje kaplan v Bohinjski Bistrici, na Jesenicah, upravljal je župnijo Sv. 
Križ, nato v Kočevju, Idriji, pri Sv. Joštvu, v Škotji Loki, bilje kurat v prisilni delavnici 
v Ljubljani, župnik v Želimljah, v Sori, od 1918 dalje paje živel v Trnovem v Ljubljani. 
Bil je predsednik Nove založbe, tajnik in urednik Mohorjeve družbe, urednik Mladike in 
eden najvidnejših slovenskih pisateljev in dramatikov. 1938 je bil izvoljen za člana Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti, 1951 je dobil Prešernovo nagrado. 

4 Samide Josip, učitelj. Rojen 1874 v Koblarjih pri Stari cerkvi pri Kočevju. Učite- 
ljišče v Gradcu 1894. Služboval je kot učitelj od 1894 dalje v Smuki, kjer je bil tudi 
upravitelj šole, 1920 je opravil izpit iz slovenščine, 1932 je bil upokojen. 1910 je dobil 
priznanje okrajnega šolskega sveta za svojo šolsko in izvenšolsko dejavnost. 

Kmet Mirko, profesor. Rojen 1883 v Tržiču, umrl 1947 v Kranju. Gimnazijo v 
Kranju, klasično filologijo in slovenščino na Dunaju. Poučeval je od 1910 dalje, najprej 
na gimnaziji v Kranju, od 1913 na gimnaziji v Št. Pavlu na Koroškem, 1919 na državni 
gimnaziji v Celju in nato v Kranju. 

1121 

ZAPISNIK 
112. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 16. JULIJA 1919 

Navzoči predsednik, podpredsednik, poverjeniki Golia, dr. Verstovšek, dr. 
Ravnihar, Prepeluh in gradbeni ravnatelj inženir Klinar ter prelat Kalan. 

Začetek seje ob 16. uri 17 minut. 

Predsednik prinaša na dnevni red vprašanje večjega kredita v propagandne 
svrhe na Koroškem. Utemeljuje potrebo in opozarja, daje zlasti za ubožno ak- 
cijo za prehrano treba računati z večjimi svotami. Diferenca je preračunana na 
mesec na okroglo 1,000.000 K. Pričela seje že nemška agitacija, ki se vedno 
bolj širi in vzbuja razburjenje, češ, daje bilo prej vse ceneje, sedaj paje Jugo- 
slavija prinesla podražitev. Treba je to paralizirati in pripravljati tudi še z drugi- 
mi propagandnimi sredstvi ugodna tla za plebiscit. K sklepu za en milijonski 
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kredit, za katerega seje že prosilo, je treba dodati še nov predlog za večji kre- 
dit. Pri tem se more uvaževati, daje zlasti v Celovcu mnogo vojnega plena, tako 
da se ni bati izgube. Sklene se, prositi pri centralni vladi v Beogradu za propa- 
gandne namene na Koroškem kredit 10,000.000 K. (Preds.) 

Za preskrbo in pogostitev beograjskih maturantov, kateri pridejo 19. t.m. v 
Ljubljano in ostanejo 4 dni v Sloveniji, manjka še pokritja vseh potrebnih 
stroškov. Podpore se zbira pri denarnih zavodih in tudi zasebniki se udeleže s 
prispevanjem. Mestni magistrat da 5.000 K. Ker je še premalo in mora tudi de- 
želna vlada sodelovati, se dovoli na predlog predsednika v ta namen prispevek 
8.000 K, od katerih se določi, da se nakaže 3.000 K ¡z fonda, ki razpolaga z 
njim poverjeništvo ministrstva financ, 2.000 K prispeva predsednik iz svojega 
dispozicijskega fonda in 3.000 K se doda iz kredita generalnega komisarijata za 
tujski promet. Poverjeništvo za socijalno skrb preskrbi za udeležence na svoj 
račun zajuterk. Ves aranžmaje prevzelo profesorsko društvo. (Preds.) 

Z ozirom na to, da sta poverjeništvi za javna dela in socijalno skrb vsled de- 
misije vakantni in vodita ta urada uradniška načelnika, se določi, da podpisuje- 
jo naredbe celokupne vlade samo še preostali aktivni člani vlade. (Preds.) 

Na podlagi naredbe deželne vlade štev. 202 odslovljena poštarica Marija 
Degischer v Mengšu se ne sprejme več v aktivno državno službo, pač pa seji z 
ozirom na njeno visoko starost (73 let) in z ozirom na njene slabe gmotne raz- 
mere priznajo pokojninski užitki. (Preds.) 

Prošnja odslovljene poštarice Josipine Prcnitsch za zopetni sprejem v držav- 
no službo se reši tako, da se ima še ugotoviti potom okrajnega glavarstva v Bre- 
žicah, če je res, daje sina dala v schulverajnsko šolo in ga vzgojila v nemškem 
duhu. Če glavarstvo to potrdi, se povabi poštno ravnateljstvo, da naj jo vpokoji; 
če pa ne potrdi, se sklene, da sejo brez nadaljnega reaktivira. (Preds.) 

Začasnemu vodji oddelka za zagradbo hudournikov inž. Vladislavu Fasanu 
se izjemoma dovoli znesek 4.000 K kot predujem na zahtevek povračila potnih 
stroškov, ki mu po obstoječih predpisih pristojajo do polne izmere, ostanek pa 
kot predujem na plačo, tako, da se bodo v predujem svoječasno vračunali vsi 
potni stroški. (Preds.) 

Prošnja akademičnega slikarja Josipa Petauerja" za podporo (predujem) se 
odkloni, ker ni več na razpolago zadosti kredita. (Preds.) 

Predlogi dopisnega urada deželne vlade za sprejem pomožnega sluge bivše 
tržaške podružnice dunajskega korespondenčnega urada, Andreja Richtiga v 
službo ljubljanskega dopisnega urada in nakazilo zaostalih prejemkov in drugih 
pristojbin, se odklonijo. Dovoli se Richtigu le enkratna podpora 500 K, ki jo da 
predsednik iz svojega dispozicijskega fonda. (Preds.) 

Smodnišnici v Kamniku se dovoli kredit v znesku 300.000 K iz dohodkov 
stvarne demobilizacije iz zaloge poverjeništva za javna dela, ki jo ima v deželni 
banki v znesku 512.400 K. (Izp. pov. za j. d.) 
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Trboveljski premogokopni družbi se dovoli od osrednjega urada montani- 
stičnih obratov priporočeno zvišanje cen premoga in sicer 1.) za kosovec in ore- 
hovec 135 K za tono, mesto dosedanjih 114 K, 2.) za zdrob I. in II. vrste 110 K 
za tono, mesto dosedanjih 102 K 40 v. Povišanje velja od 1. julija t.l. dalje. 
(Izp. pov. za j. d.) 

Premogokopu v Mirni se dovoli predlagano zvišanje prodajnih cen premoga 
pričenši s 6. aprilom t.l. in sicer: kosovec 1.120 K za 10 ton, srednji premog 
1.100 K za 10 ton, orehovec 1.080 K za 10 ton in zdrob 850 K za 10 ton. (¡zp. 
pov. za j. d.) 

Požarni brambi v Grižah, ki ima pomen tudi za premogovnik v Zabukovci se 
dovoli 300 K podpore, ki se ima plačati iz obratnih sredstev premogovnika v 
Zabukovci. (¡zp. pov. za j. d.) 

Po osrednjem uradu montanističnih obratov predlagana naprava nakladalne 
rampe za zabukovski premogovnik na kolodvoru v Žalcu, se z oziram na visok 
proračun oziroma tozadevno ponudbo 124.202 K za sedaj odloži, (¡zp. pov. za j. 
d.) 

Predlog poverjeništva za javna dela, da se določijo načelna pravila za dovo- 
ljevanje raznih ugodnosti, kakor delne ali popolne oprostitve od plačevanja raz- 
nih taks, znižanje ali oprostitev cen za sobe in uporabo zdraviliških in kopališ- 
kih sredstev pri državnih zdraviliščih in kopališčih, se načeloma odobri. Načela 
so: 1.) v glavni seziji od 1. julija do 16. avgusta se načeloma ne dovoljujejo ni- 
kake ugodnosti; 2.) zasebnikom se ugodnosti v nobenem času sezije ne dovolju- 
jejo; 3.) v času pred in po glavni seziji se dovoljujejo ugodnosti državnim us- 
lužbencem ter njih svojcem le na prošnje z zdravniškimi spričevali, v katerih je 
dotično zdravilišče izrecno ordinirano. Ti uslužbenci se morajo vselej obračati 
na svoje pristojno poverjeništvo oziroma oddelek za podporo s katero naj bi 
plačali protivrednost dovoljenih olajšav; 4.) vojaškim osebam se ne dovoljuje 
nikake ugodnosti, ker mora zanje po potrebi vojaška uprava sama skrbeti; 5.) 
državnim uslužbencem v Jugoslaviji, ki niso podrejeni deželni vladi za Sloveni- 
jo se ugodnosti načeloma ne dovoljujejo. Formalni sklep se napravi, ko bodo 
stavljeni konkretno izdelani predlogi. (Izp. pov. za j. d.) 

Predlog za dovolitev reprezentacijske doklade upravitelju kopališča v Dobr- 
ni Alojziju Jankoviču, se odkloni. Priznajo pa se mu za uradna potovanja dnev- 
nice in pristojbine, kakor pritičejo po naredbi uradnikom IX. čin. razreda. (Izp. 
pov. za j. d.) 

Gradbeni ravnatelj nadsvetnik inž. Klinar odide. 
Poverjeništvo za socijalno skrb je prevzelo dovoz, hrambo in razdelitev bla- 

ga, ki so ga poslali Jugoslovani iz Amerike, deloma za porazdelitev na že dolo- 
čene naslove, deloma za ubožno akcijo. Ker pa se je po poročilu poverjeništva 
za socijalno skrb izkazalo, da utegne oblačilnica, ki to oskrbuje, imeti s tem prej 
škodo, kakor korist, ker je le malo blaga, ki ni naslovljeno na zasebne prejemni- 
ke, se odobri namera poverjeništva za socijalno skrb, da se bode za dopošiljanje 
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zasebnih pošiljatev te zaloge zaračunalo odpadle stroške strankam in da se bode 
preostanek blaga zadržalo in zaseglo za svrhe poverjeništva za socijalno skrb. 
Ob tej priliki omenja g. Prepeluh, daje italijansko blago, kije bilo od vlade od- 
dano ljubljanskim manufakturistom, da ga prodajo po predpisanih cenah, šlo za 
verižne cene na Hrvaško, tu pa se ni moglo nič od tega kupiti. Vodjo poverje- 
ništva za socijalno skrb se pooblasti, da uradno ugotovi koliko je na teh vesteh 
resnice in da potem o uspehu poroča v seji. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Dovoli se poverjeništvu za socijalno skrb za protialkoholni oddelek (za pro- 
pagando, tiskovine itd.) enkratni kredit 10.000 K, ki pa mora biti odobren po 
poverjeniku ministrstva financ, na katerega naj se poverjeništvo za socijalno 
skrb obrne. (Izp. pov. za soc. skrb). 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb g. Prepeluh odide. 
Za pogorelce vasi Zagradec občina Slivnica se dovoli 50.000 K kot podpora 

za prvo silo. Poverjeništvu za notranje zadeve se poveri poraba tega zneska. 
Prehranjevalnemu uradu se naroči, da izvede samostojno obsežno podporno ak- 
cijo. Za izposlovanje dovoljenega kredita 50.000 K se ima obrniti poverjeništvo 
za notranje zadeve na delegata finančnega ministrstva. (Izp. pov. za notr. zad. in 
prehran}, odd.) 

Mestni občini mariborski se dovoli v svrho nakupovanja živil razpolaganje s 
kreditom do zneska 3,000.000 kron pri ljubljanski kreditni banki oziroma pri 
njeni podružnici v Mariboru. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Poverjenik za notranje zadeve predlaga: celokupna vlada skleni v smislu § 
26 f. g. statuta deželne banke za vojvodinjo Kranjsko: 1.) Kranjska deželna 
banka se spremeni v samostojen zavod v obliki akcijske družbe, kontinuiteta 
naj se zdrži. 2.) Akcijski kapital naj znaša začetno 10,000.000 kron. 3.) K pod- 
pisovanju akcijskega kapitala naj se pritegnejo v prvi vrsti organizacije sloven- 
skega zadružništva, kateremu je dodeliti najmanj 3/5 akcijskega kapitala. 4.) K 
sodelovanju naj se pridobe domači veliki denarni zavodi. 5.) En del akcijskega 
kapitala se da na javno subskripcijo. 6.) Nova družba je dolžna prevzeti vsa 
bančna aktiva in pasiva ter rešiti deželno upravo vsakega jamstva. Poverjeniš- 
tvo za notranje zadçve pozove komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo dežel- 
ne uprave, da sestavi dotični statut za novo banko. Podpredsednik se oglasi k 
besedi in izvaja: Namerava se preustroj zavoda, ki ga je ustanovila dežela 
Kranjska, in je, sedaj nekakšna državna ali poldržavna banka. Če se zavod pre- 
pusti zadružništvu, se temu da delokrog, ki ga zadružništvo pravzaprav nima. 
Zato se mu predlog ne zdi posebno srečen. Res bi zadruge prišle do nekake te- 
meljne podlage in to bi jim bilo privoščiti ampak iz načelnih razlogov je proti 
temu, da bi se jim prepustil hipotekami kredit. Deželna banka nima delniškega 
kapitala, ki ga ravno zadružništvo potrebuje. Pripravlja se tudi že tozadevna 
pravilno osnovana državna akcija. Če se hoče zadružništvu pomagati, naj se 
vpraša poljedelsko ministrstvo, kaj ono namerava. Hipotekarno kreditiranje 
nima nič opraviti z zadružništvom, kar pa se tiče cenenega kredita na zemljo, je 
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podpredsednik prepričan, da pride itak do splošne hipotekarne banke. Poverje- 
nik dr. Ravnihar se pridružuje mnenju podpredsednika, in pravi še, da bi bila 
stvar prezgodnja, dokler ni popolnoma likvidirano vse premoženje dežele 
Kranjske. Ta dežela je aktivna le, če se vse vojno posojilo, katerega ima za 
8,000.000 pokrije, če pa ne, bo pasivna za kake 4,000.000. Pred končno likvida- 
cijo se ne more razpolagati z banko. Je principijelno proti temu, da se da ta za- 
vod iz rok, predno vemo kaj je z aktivi in pasivi dežele kranjske. Poverjenik dr. 
Verstovšek smatra za potrebno, da ima zadružništvo v Sloveniji sedaj tako ban- 
ko, posebno ker obilne privatne banke pomenjajo kot kapitalistične, nevarnost 
za zadružništvo. 

Predsednik pojasnuje, da predlog teži za sedaj samo za tem, da se vlada v 
principu izreče za preustroj ali proti njemu. Vse drugo je stvar statuta in ko se 
bo tega obravnavalo, se bode govorilo o obveznostih in določevalo pogoje. Če 
je dežela Kranjska aktivna, bo s preustrojem banke to tudi zadružništvu koristi- 
lo. Sploh pa na podlagi izišlih naredb deželne vlade zavod ne more več prav 
funkcionirati. Daje na glasovanje predlog, da se preustroj banke načeloma do- 
voli. 

Podpredsednik zahteva, da se pred glasovanjem ugotovi v zapisniku, da sma- 
tra tako važno sklepanje za nemogoče, ker vlada ni popolna, ker še nista izpo- 
polnjeni mesti odstopivših dveh socialnodemokratičnih poverjenikov. Predsed- 
nik opozarja, da bi ob takem stališču tudi pri drugih stvareh glasovanje ne bilo 
mogoče, in vendar se sicer brez pridržka glasuje. Prepušča torej glasovanju, da 
se načeloma pritrdi preosnovi deželne banke. Nasproti si stojita dva proti dve- 
ma glasovoma in predsednik dirimira za sprejem. Poverjenik Golia opomni, da 
se predlog pravzaprav glasi obširnejše, tako kakor gaje stavil v začetku seje, ga 
čita vnovič. Predsednik stavi ta predlog na glasovanje, katero se ponovi z istim 
rezultatom kakor prvič. 

Policijski komisar Mihael Meža3 se priporoči ministrstvu za notranje zadeve 
v imenovanje policijskim nadkomisarjem. (Izp- pov. za notr. zad.) 

Avskultant Bogomir Kobal4 se sprejme kot konceptni praktikant v priprav- 
ljalno službo politične uprave v Sloveniji. (Izp- pov. za notr. zad.) 

Pristav pomožnih uradov pri poverjeništvu za notranje zadeve Anton Zorko5 

se priporoči ministrstvu notranjih zadev za imenovanje ravnateljem pomožnih 
uradov. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Predlog poverjenika za notranje zadeve, da se predloži računskega svetnika 
Avguština Zajca ministrstvu za notranje zadeve v imenovanje računskim nads- 
vetnikom, se odkloni. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Poverjenik za notranje zadeve se pripravlja z novim predmetom k nadaljne- 
mu poročanju. Predsednik seže v besedo in vpraša, če namerava gospod pover- 
jenik poročati o imenovanjih nadalje. Na potrdilni odgovor reče predsednik, da 
ne pusti takih predlogov sedaj v razpravo, ker to nasprotuje sklepu vlade (glej 
zapisnik 79. seje), po katerem je treba predloge glede imenovanj prej predložiti 
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na vpogled predsedstvu, predno se stavijo v seji in pa ker je predvsem g. pover- 
jenik izrecno naznanil svojo željo, da mu tozadevne predloge poprej predloži, 
kar pa g. poverjenik ni storil. Poverjenik Golia ugovarja in zapusti posvetoval- 
nico. 

Predlagani ustanovitvi tretjega vinarskega nadzorništva se ne pritrdi, pač pa 
se odloči, naj tvori ves štajerski del eno skupno vinarsko nadzorništvo in naj se 
nadzorniku v Mariboru pridcli asistent za spodnji del njegovega nadzornega 
okrožja. (Izp. odd. za kmet.) 

Julij Burda, višji agrarni zemljemerec II. razreda, kije bil stavljen na razpo- 
lago čehoslovaški republiki, se zopet sprejme v državno agrarno službo. (Izp. 
odd. za kmet.) 

Emil Podkrajšek6, pisarniški oficijant pri kranjskem komisarju za agrarne 
operacije se imenuje kanclistom v XI. čin. razredu. (Izp. odd. za kmet.) 

Pisarniški oficijant pri poverjeništvu za notranje zadeve Josip Zadnikar7 se 
sprejme pri veterinarskem oddelku poverjeništva za kmetijstvo v pisarniško 
službo. (Izp. odd. za kmet.) 

Pritrdi se predlogu, da se priporoči ministrstvu nadživinozdravnika Franca 
Rebcrnaka8 za napredovanje v VIII. čin. razred. (Izp, odd. za kmet.) 

Odobri se namera, da se nastavi na državni žrebčarni na Selu, kjer je izroče- 
no vodstvo podpolkovniku Ravniharju, še en živinozdravnik. Služba se razpiše. 
Živinozdravnik Slajpah je predvidjen za to mesto. (Izp. odd. za kmet.) 

Učiteljski suplent na državni kmetijski šoli na Grmu Josip Leon Golmajer se 
stalno namesti na kmetijski šoli na Grmu in pomakne na I. stopnjo IX. činov, 
razreda drž. uradnikov. (Izp. odd. za kmet.) 

Inž. Josipa Zidanška10, strokovnega učitelja na državni kmetijski šoli v Št. 
Jurju se premesti v Ljubljano za referenta za živinorejo pri oddelku za kmetijs- 
tvo. Pritrdi se predlogu, da ga pristojni oddelek priporoči ministrstvu za kme- 
tijstvo v imenovanje živinorejskim nadzornikom v VIII. čin. razredu. (Izp. odd. 
za kmet.) 

Tajniškemu pristavu slovenske kmetijske družbe v Ljubljani inž. Francu 
Kropivšeku" se podeli služba strokovnega učitelja na kmetijski šoli v Št. Jurju. 
(Izp. odd. za kmet.) 

Pritrdi se načeloma, da se ustanovi zavarovalnica za govejo živino za vso 
Slovenijo in da prične poslovati s 1. januarjem 1920. (Izp. odd. za kmet.) 

Prelat Kalan poroča, daje podkovska šola sprejeta s 1. julijem 1919 v držav- 
no oskrbo in je poskrbljeno v proračunu za kritje stroškov. Se vzame na znanje. 
(Izp. odd. za kmet.) 

Pri oddelku za kmetijstvo se sprejme v službo začasno kot računski uradnik 
Vladimir Biček12, računski oficijal v Trstu in Josip Sivec ter Rudolf Šimnovec 
za začasna pomožna uradnika. (Izp. odd. za kmet.) 

Odobri se načeloma ustanovitev zavoda za pridobivanje cepiva proti raznim 
živinskim kužnim boleznim pri kmetijski družbi v Ljubljani ter se izreče pri- 
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pravljenost za podpiranje pri centralni vladi, da se zavodu, ki naj se takoj zanj 
prično priprave, doseže prispevek za redno podporo k vzdrževanju, (/•/• odd. za 
kmet.) 

Odobri se namero oddelka za kmetijstvo, po kateri se ima oživeti in razviti 
kmetijsko šolstvo; izreče se tudi soglašanje, da oddelek za kmetijstvo takoj 
prične s pripravljalnimi deli, zlasti da skrbi za strokovne učiteljske moči. (Izp. 
odd. za kmet.) 

Odobri se ustanovitev enoletne kmetijske gospodinjske šole za kmečka de- 
kleta pri usmiljenkah v Kočevju ter se načeloma prizna državno podpiranje v 
okviru proračuna oddelka za kmetijstvo. Šola bode sicer privaten zavod, toda 
pod stalnim nadzorstvom oddelka za kmetijstvo. (Izp. odd. za kmet.) 

Prihodnja seja dne 18. julija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 20. uri 40 minut. 

Dr. Svetek 1. r. Dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Petauer Josip, akademski slikar. Rojen 1885 v Ljubljani. Služboval je kot profesor 

v Baru, Lukovici, Beogradu, na Cetinju, od 1929 pa v Zagrebu. 
Meža Mihael, policijski nadkomisar. Rojen 1877 v Stari vasi pri Velenju, umrl 

1920 na Ptuju. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju in v Pragi, končal je tudi enolet- 
ni trgovski tečaj. Služboval je od 1909 dalje pri policijskem ravnateljstvu v Trstu, 1911 
je postal komisar, 1918 je postal policijski nadkomisar na Ptuju. 

4 Kobal Bogomir, pravnik. Rojen 1889 v Krškem. Gimnazijo v Ljubljani, pravo 
1919. Službovati je začel 1919 kot sodni pripravnik na Vrhniki, nato je prestopil v služ- 
bo k politični upravi, 1923 je postal okrajni komisar v Litiji, odkoder je bil dodeljen v 
službo k predsedstvu deželnega sodišča v Ljubljani, 1938 je postal tajnik apelacijskega 
sodišča v Ljubljani. 

5 Zorko Anton, ravnatelj pomožnih uradov. Rojen 1869 v Starih Slemenicah pri Ko- 
njicah, umrl 1942 v Ljubljani. Končal 5 razredov gimnazije in enoletni tečaj iz državne- 
ga knjigovodstva. Služboval je od 1904 dalje pri pomorski vladi v Trstu, kjer je postal 
1907 pisarniški oficijal, 1918 pa pristav pri ravnateljstvu pomožnih uradov v Trstu, 
1919 je bil sprejet v službo pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, postal je ravnatelj po- 
možnih uradov, 1921 je bil dodeljen Predsedstvu Deželne vlade za Slovenijo, 1924 je 
bil premeščen k velikemu županu mariborske oblasti, 1928 je bil upokojen. 

6 Podkrajšek Emil, kanclist, višji hidrotehnik. Rojen 1894 v Mariboru, umrl 1969 v 
Ljubljani. Služboval je pri komisiji za agrarne operacije, nato pri generalni direkciji 
voda in pri hidrotehničnem oddelku velikega županstva v Ljubljani, kjer je bil 1927 
upokojen. 
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7 Zadnikar Josip, oficijant, glavni arhivar. Rojen 1890 v Ljubljani. Končal 3 razrede 
realke v Ljubljani. 1910 seje zaposlil pri deželnem predsedstvu v Ljubljani, 1920 je po- 
stal kanclist, služboval je pri predsedstvu Pokrajinske uprave za Slovenijo, nato pri veli- 
kem županu in pri Banski upravi Dravske banovine, 1937 je bil imenovan za glavnega 
arhivarja. 

Rebernak Franc, dr. živinozdravnik. Rojen 1867 v Gorici pri Oplotnici, umrl 1938 
v Ljubljani. Veterino končal na Dunaju, promoviral 1899 za vojaškega živinozdravnika. 
Bilje vojaški veterinar od 1889 dalje, 1901 je dobil čin veterinarski podporočnik, 1904 
veterinarski poročnik, 1911 veterinarski kapetan. 1919 je bil preveden v jugoslovansko 
vojsko, 1920 je dobil čin majorja, 1921 je bil upokojen. 1928 je bil nastavljen kot vodja 
oblastne podkovske šole v Ljubljani in učitelj za podkovstvo. 1934 je končal s službova- 
njem pri podkovski šoli v Ljubljani. 

9 Šlajpah Ignacij, živinozdravnik. Rojen 1885, umrl 1968. Veterino je končal na Du- 
naju. Služboval je v raznih krajih po Sloveniji, Makedoniji, na Hrvatskem in v Srbiji. 
Nazadnje je bil veterinar pri državni kobilarni v Turnišču pri Ptuju. Bil je strokovnjak za 
konjerejo. 

1 Zidanšek Josip, ing. agronomije. Rojen 1883 v Špitaliču pri Konjicah. Končal je 
visoko šolo za kmetijstvo na Dunaju. Služboval je od 1906 dalje pri Windischgrätzu v 
Konjicah. V državno službo je vstopil 1918 pri poverjeništvu za kmetijstvo. Služboval 
je v Št. Jurju, Ljubljani, Beogradu, Mariboru in pri Banski upravi Dravske banovine v 
Ljubljani, kjer je bil načelnik kmetijskega oddelka. Bil je strokovni pisatelj in je imel 
velike zasluge za razvoj živinoreje v Sloveniji. 

" Kropivšek Franc, ing. agronomije, profesor. Rojen 1889 v Podlogu v Savinjski do- 
lini, umrl 1973 v Mariboru. Končal je visoko šolo za kmetijstvo na Dunaju 1914. Služ- 
boval je od 1915 dalje, v državno službo je vstopil kot strokovni učitelj na kmetijski šoli 
v Št. Jurju pri Celju, 1926 je opravil profesorski izpit, od 1929 - 1941 je bil profesor na 
kmetijski šoli v Št. Jurju. Med 2. svetovno vojno je bil preseljen v Srbijo, po vrnitvi 
1945 je postal ravnatelj na isti šoli, 1947 - 1960 je bil profesor na kmetijski šoli v Mari- 
boru. Napisal je učbenika Govedoreja (1935) in Živinoreja (1958). 

12 Biček Vladimir, računovodja. Rojen 1891 v Trstu. Realko v Trstu. Služboval je od 
1909 dalje, najprej kot računski praktikant, 1919 je nastopil službo v Ljubljani pri po- 
verjeništvu za kmetijstvo, postal je računski revident inje bil 1925 upokojen, 1926 je 
bil ponovno nameščen kot pisarniški uradnik pri državnem dečjem domu v Mariboru, 
1932 je postal začasni vodja banovinskega dečjega doma v Mariboru, kjer je 1937 podal 
ostavko na službo; istega leta se je zaposlil pri banovinski kmetijski šoli v Rakičanu, 
1938 paje postal računovodja pri banovinskem posestvu v Svečini. 
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ZAPISNIK 
113. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 18. JULIJA 1919 

Navzoči predsednik, podpredsednik in poverjeniki Golia, dr. Ravnihar in dr. 
Verstovšek. 

Začetek seje ob 16. uri 12 minut. 

Na predlog predsednika se dovoli novoustanovljenemu slovenskemu tedniku 
"Korošec" v Velikovcu enkratna podpora 3.000 K. (Preds.) 

Predsednik izvaja: Poverjenik za notranje zadeve je predložil predsedstvu 
predlog za imenovanje štirih vladnih svetnikov, kateremu predlogu naj bi se v 
seji v svrho priporočila v Beogradu, pritrdilo. Ker seje status uradništva izpre- 
menil in popolni 1 ter so v istih činovnih razredih nastale nesorazmernosti po 
službenih letih in po dobi službovanja v zadnjem činovnem razredu s tem, da so 
nekateri prej dosegli višji čin kakor drugi, enako dobro kvalifikovani, je treba te 
razlike spraviti v pravično soglasje. Zavzeti je treba načelno stališče, kako je 
take uradnike uvrstiti in kako naj prihajajo v poštev za napredovanje. Z ozirom 
na to naj se ne sklepa o novih imenovanjih, dokler ne podajo vsa poverjeništva 
in oddelki strokovna mnenja, kako bi bilo postopati pri takih slučajih ali po an- 
cijaniteti, vpoštevaje vso službeno dobo od dne nastavitve ali po dobi od zadnje- 
ga imenovanja, (službovanja v zadnjem činovnem razredu). Na podlagi prejetih 
mnenj, ki se imajo doposlati predsedstvu v teku enega meseca, bode sklenila po- 
tem deželna vlada načelo, ki bo imelo veljati enakomerno za vsa poverjeništva 
in oddelke. Sprejeto. (Preds.) 

Pritrdi se priporočilu komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne 
uprave, da se vpokojenemu finančnemu svetniku in nadzorniku deželnih naklad 
Francu Zajcu" zagotovi pokojnina, ki bo vsega vkup vštevši njegovo mu že priz- 
nano pokojnino, znašala 7.840 K na leto t.j. 2. stopnja VI. plačilnega razreda 
drž. uradnikov. Zvišana pokojnina naj se Zajcu nakaže, kadar izstopi iz deželne 
službe. Dostavi se, da naj se namigne, da stopi v pokoj, ker je že v njegovem 
uradu naslednik, ki faktično že posluje, ker bi se s tem zmanjšali stroški. 
(Preds.) 

Inž. Albert Vedernjak, vodja kmetijske šole na Grmu se priporoči ministrs- 
tvu za kmetijstvo, da ga pomakne v VIII. plačilni razred drž. nameščencev. 
(Preds.) 

Živinorejski instruktor v Medvodah Jakob Hladnik se pomakne v IX. čin. 
razred državnih uradnikov. (Preds.) 

Imenujejo se za profesorje v IX. čin. razredu s pravomočnostjo od dne 1. 
septembra 1919: 1.) Inž. Ivan Mahnič, vladni gradbeni adjunkt. Pokojnina in 
petletnice se mu štejejo od 1. januarja 1913. 2.) Inž. Stane Premelč4, strojni ad- 
junkt državnih železnic, v pokojnino in v petletnice se mu šteje čas od 1. januar- 
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ja 1914; 3.) inž. Leo Novak, vladni gradbeni praktikant, pokojnina in petletnice 
se mu štejejo od 1. januarja 1918. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Ministrstvu prosvete v Beogradu se predlagajo za namcščenje v VIII. čin. 
razredu s pravomočnostjo 1. septembra 1919: 1.) Saša Šantel5, profesor na real- 
ni gimnaziji na Sušaku. V odmero petletnic se mu vštejc čas od njegovega na- 
meščenja kot suplent, to je od 1. oktobra 1906; 2.) Ivo Tej kal, profesor na realki 
v Ljubljani, predlagan že v VIII. čin. razred od višjega šolskega sveta. V odme- 
ro petletnic se mu všteje čas od I. oktobra 1906, koje vstopil za suplenta. (Izp. 
pov. za uk in bog.) 

Nadomestni učitelj na gimnaziji v Celju Ivan Steblovnik se imenuje za pra- 
vega učitelja v IX. činovnem razredu z dnem 1. februarja 1919. 1. petletnica od 
1. februarja 1916. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Dr. Stanko Majcen6 se imenuje definitivnim vladnim koncipistom z veljav- 
nostjo od 1. julija 1917. Diferenca plač se mu nakaže za 16 mesecev od 1. 
avgusta 1917 do 30. novembra 1918. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Absolvirani pravnik Ivan Koch se sprejme pogodbenim potom pri višjem 
šolskem svetu v državno službo s prejemki končeptnega praktikanta. (Izp. pov. 
za uk in bog.) 

Deželni računski nadoficijal Josip Pire se prevzame v državno službo in do- 
deli višjemu šolskemu svetu z dosedanjimi prejemki od 1. aprila 1919 naprej. 
(Izp. pov. za uk in bog.) 

Delovodji Kari Kunaver7 in Friderik Mallner8 na državni obrtni šoli v Ljub- 
ljani se imenujeta s pravomočnostjo od 1. septembra 1919 za definitivna učitelja 
X. čin. razreda in šteje se vsakemu za odmero triletnic po pet let. (Izp. pov. za 
uk in bog.) 

Poročilo kuratorija začasnega visokošolskega tečaja o upravi I. izrednega se- 
mestra na začasnem tehniškovisokošolskem tečaju se vzame na znanje ter se 
odobri proračun za II. semester s potrebščino 44.000 K, ki se pokrije iz preduj- 
ma iz vseučiliškega fonda. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Inž. Friderik Weinberger9, strojni adjunkt južne železnice se imenuje asisten- 
tom za strojno risanje na začasnem tehniško visokošolskem tečaju v Ljubljani z 
mesečno plačo 450 K. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Poverjenik za uk in bogočastje poroča, da je dobil v zadnjem času utis, da 
utegne osrednja vlada v Beogradu zahtevati "vseučiliški fond v Ljubljani" za se, 
ker prevzame država sedaj vse stroške za vseučilišče. Opozoril je na to komisijo 
za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave z opazko, da treba skrbeti, da 
ostane fond nedotaknjen. Komisija je odgovorila, naj bi se "vseučiliški fond" 
izročil vseučiliški komisiji s pogojem, da ga sme opravljati samo po navodilih, 
posebnega odbora, v katerem naj bi bili zastopniki deželne vlade in komisije za 
začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave. Vrednosti fonda naj bi se vinku- 
lirale. Poverjenik za uk in bogočastje priporoča, da se sprejme predlog komisije. 
(Izp. pov. za uk in bog.) 
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Sklene se kot principejelno stališče deželne vlade, da se večjemu delu vseu- 
čiliškega zaklada (1/2 milijona kron) da oblika ustanove, za katero bi bilo izde- 
lati poseben statut; služila naj bi za štipendije docentom, štipendije akademi- 
kom, za razne institute in materijelne potrebščine univerze. Upravo eventualno 
dobi v roke korporacija, ki bo v smislu srbskega vseučiliščnega zakona nasled- 
nica likvidacijske komsije. Definitivno se bo sklepalo, ko bo izdelan statut. 

Za anatomični inštitut oziroma preureditev prosekture v anatomični inštitut 
in zgradbo stanovalne barake za dva strežaja v deželni bolnici se dovoli 131.000 
K, ki se kot predujem vzamejo iz vseučiliškega zaklada. Obenem se naroča, da 
se naprosi mestno občino ljubljansko za prispevek za ti adaptaciji, ker odpade 
potreba odstopa stavbišča, katero je bila obljubila za univerzo. (Izp. pov. za uk 
in bog.) 

Poverjenik za uk in bogočastje predlaga, da se pošlje, ko bo podpisan zakon 
o ustanovitvi vseučilišča v Ljubljani zahvalne brzojavke prestolonasledniku, mi- 
nistrskemu svetu, naučnemu ministru in narodnemu predstavništvu. Telegrame 
pripravi poverjenik za uk in bogočastje. Sprejeto. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Podpredsednik opozarja na različnost predpisov glede potovanj iz Italije ozi- 
roma okupiranega ozemlja v naše kraje in glede transitiranja. Treba izenačiti na- 
še predpise s predpisi izdanimi od vojaških oblasti. Tudi za tranzitiranje naj se 
predpiše, kar doslej ni bilo v praksi, visum kake jugoslovanske oblasti, ker se ne 
ve ali se dotičniki res peljejo skozi naše ozemlje ali izstopajo že preje pri nas. 
Treba je enotnega postopanja. Tem povodom opozarja podpredsednik na način, 
kako se iz zasedenega ozemlja od strani Italijanov izganjajo naši ljudje. Zopet je 
prišlo okrog 300 slovenskih železničarjev, ki se jih je začasno nastanilo v Slo- 
venski Bistrici. Naj se tudi pri nas enako postopa. Vse polno je v Ljubljani Itali- 
janov, zlasti Tržačanov. Popišejo naj se in izvrše naj se priprave, da se jih pošlje 
čez mejo. Za transitiranje naj se določi tudi s strani civilne oblasti dolžnost vidi- 
ranja potnih izkazil po jugoslovanskih zastopstvih, kakor to predpisuje vojaška 
oblast. Se odobri. (Preds., izp- pov. za noir, zad.) 

Podpredsednik poroča: meseca maja je ministrstvo saobračaja sklenilo mo- 
dus za razdeljevanja premoga, i.s. tako, da ostane v Sloveniji od produkcije tr- 
boveljsko - zagorsko - hrastniskega premogovnika 15 % in poleg tega tisto, kar 
se producira več kakor 200 vagonov. Tega predpisa se je oddelek za premog 
tudi držal, ne pa komisar ministrstva saobračaja Matic, ki se nahaja v Trbovljah 
in razdeljuje premog tako, da ga imajo verižniki na Hrvaškem toliko, da ga zo- 
pet sem ponujajo. Tako je prišlo, da ne le naše industrije, temveč tudi južna že- 
leznica in hrvaške železnice niso dobivale zadosti premoga. Protesti pri mini- 
strstvu saobračaja in ministrskem podpredsedniku še niso rešeni, kriza pa je do- 
segla vrhunec, južna železnica je ustavila promet med Zidanim mostom in Si- 
skom, tako da vozijo le še ententini brzovlak in vlaki z vojaškimi transporti. Na 
zopetno brzojavko podpredsednika na ministrski svet je ministar Vulovič za bo- 
doče odredil vpostavitev neke komisije, v kateri bodo pod predsedstvom mini- 
stra saobračaja zastopane centralna - deželne vlade - in vse železnice. Za mo- 

294 



ment pa se ni nič odredilo. Vsled tega je šla od tu komisija z referentom Heyne- 
jem v Trbovlje, da ugotovi položaj in skuša doseči, da se s premogom napolnita 
kurilnici v Sisku in Zagrebu. Pripominja, da nam je Nemška Avstrija že 1.000 
vagonov premoga dolžna. Poročilo se vzame na znanje. 

Podpredsednik pove, da je zvedel od delegata ministrstva financ, da se bode 
moralo glasom odredbe § 66 finančnega zakona za leto 1919/20 neposredne 
davke, ki temelje na pred vojsko napravljenih zakonih od 1. septembra naprej 
plačevati v tisti številčni višini kakor dosedaj, tudi v dinarjih. Delegat ministrs- 
tva financ je napravil na finančno ministrstvo predstavitev, da bi bilo to kvečje- 
mu opravičljivo pri davkih, ki se med vojsko niso povišali n. pr. pri zemljiškem 
in hišno razrednem davku, ne pa na primer pri hišno-najemninskem davku, ki bi 
v dinarjih plačan, več znašal, nego cela najemščina, ki se med vojsko ni smela 
zvišati. Dr. Šavnik predlaga, da se tisti davki, ki so ostali stalni, v kolikor teme- 
lje na pred vojsko napravljenih zakonih, plačajo v dinarjih, vsi drugi pa po kur- 
zu, kakor se bo dinar zamenjal s kronami. Deželne in občinske doklade, da so že 
zvišane, in bi ne šlo zvišati jih še enkrat. Podpredsednik je mnenja, da bi bilo 
umestno tudi od strani deželne vlade službeno vprašanje na finančno ministrs- 
tvo, kako je stvar razumeti. Če naj bi se davki res plačali v dinarjih, potem ugo- 
varjamo temu in to ne le glede stalnih, ampak glede vseh davkov sploh. Prepisi 
dr. Šavnikove predstavitve in našega promemorija se privatno pošljejo našim 
klubom v Beograd. Sprejeto. (Preds.) 

Podpredsednik izvaja: list "Naprej" napoveduje splošno stavko socijalno - 
demokratičnega delavstva za 20. in 21. t. m. Izvršila se bo, kakor zatrjuje mirno. 
Privatno ne vidi v tem pojavu nič naši državi nevarnega in ker se gre le za borbo 
proti imperijalizmu in imperialističnim tendencam, bi kak oster boj proti poja- 
vu solidarnosti z delavstvom v drugih državah, ne bil na mestu. Gre se torej 
samo za dvojno stvar: 1.) da ostane nemoten promet pri občilih, 2.) da se puste 
pri miru tisti delavci, ki hočejo delati. 

Da se to zagotovi, naj bi gospod predsednik poklical socijalno - demokratič- 
ne voditelje k sebi na domenek. Se odobri. (Preds.) 

Podpredsednik interpelira poverjenika za notranje zadeve zaradi nastopanja 
vodje ekspoziture v Cirknici, ki po več pritožbah dela ljudem, zlasti onim, ki 
prihajajo čez mejo, preveč sitnosti. Poverjenik za notranje zadeve izjavi, da mu 
ni nič znano o tem in obljubi preiskavo ter bo potem poročal o izidu. (Izp. pov. 
zanotr. zad.) 

Poverjenik za pravosodje poroča o načrtu za uredbo uradniških plač, ki se 
mu gaje svoj čas v seji izročilo v proučitev in za poročanje. V obče je načrt fi- 
nancijelno dober in za uradnike ugoden, ker združuje vse temeljne prejemke v 
dinarjih. Ima pa to hibo, da izkazuje nekak minus za X. in XI. čin. razred. Raz- 
deljuje uradništvo v skupine A, B. in C. Po novem načrtu odpadejo draginjske 
doklade in nabavni prispevki, pridejo pa k temeljem prejemkom še družinske 
doklade, ki so pa v nižjih razredih zopet nekoliko premajhne, tako da bo tudi tu 
treba neke poprave. Načrt je na splošno sprejemljiv, popraviti je treba samo ne- 
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katere hibe v smislu spisanega referata, katerega poverjenik predloži s prošnjo, 
da ga vlada odobri in pošlje ministrstvu za izenačenje zakonov v pregled in za 
podlago končnemu izdelku zakona. Se odobri. (Precis.) 

Pritrdi se predlogu, da se višji deželno-sodni svetnik Tomaž Cajnkar10 v Ma- 
riboru priporoči za dvornega svetnika in predsednika okrožnega sodišča v 
Mariboru. (Izp. pov. za pravos.) 

Vladni tajnik pri deželni vladi za Slovenijo Henrik Steska v Ljubljani se pri- 
poroči za višjega deželno - sodnega svetnika pri višjem deželnem sodišču v 
Ljubljani (upravni senat) (¡zp. pov. za pravos.) 

Državni pravdnik dr. Adolf Kaiser v Ljubljani se sprejme v službo kraljevine 
SHS. Uporabi naj se ga vsaj za nekaj časa izven Ljubljane. (Izp. pov. za pravos.) 

K sklepu v 112. seji naknadno opozarja poverjenik za pravosodje, da predlog 
komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, kakor je poučen gle- 
de Kranjske deželne banke, ni bil stavljen tako, kakor seje smatralo ob glasova- 
nju. Komisija še ni sklepala o podrobnih predlogih glede preustroja te banke, 
temveč je le hotela, da deželna vlada razpravlja, če naj načelno pritrdi namera- 
vanemu preustroju. Predsednik pove, daje tudi on imel ta utis ter je zato prvot- 
no v tej obliki dal predlog poverjenika za notranje zadeve na glasovanje. Pover- 
jenik za notranje zadeve predlaga, da se to vprašanje odgodi do prihodnje seje. 
Se sprejme z dostavkom poverjenika Ravniharja, da se med tem časom v tej za- 
devi ne sme nič izvršiti, (¡zp. pov. za notr. zad.) 

V zadevi zopetne uvedbe mestne tlakarine v Ljubljani, ki seje hotela upeljati 
vsled sklepa občinskega sveta, kateri pa od poverjeništva za notranje zadeve ni 
bil odobren, se sklene na predlog poverjenika za notranje zadeve, ki prečita od- 
lok, s katerim seje odklonilno stališče utemeljilo, da se potrdi rešitev poverje- 
ništva za notranje zadeve. Dostavi pa naj se v rešitvi za mestni magistrat, da de- 
želna vlada načeloma ne odklanja prispevka, če bi ga mestna občina rabila za 
tlakovanje eraričnih cest. (¡zp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja dne 25. julija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 18. uri 40 minut. 

Dr. Svetek 1. r. Dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Zaje Franc, finančni svetnik. Rojen 1851 v Dragi pri Beli cerkvi, umrl 1921 v 

Ljubljani. Služboval je od 1877 dalje v Ljubljani, Novem mestu, Črnomlju in Kranju, 
od 1894 dalje pa v Ljubljani, kjer je bil finančni svetnik in nadzornik deželnih naklad. 

3 Hladnik Jakob, kmetijski referent. Rojen 1886 v Rovtah pri Logatcu. Bilje živino- 
rejski inštruktor v Medvodah, zatem je služboval pri oblastnem odboru ljubljanske obla- 

296 



sti in nato pri kmetijskem oddelku Banske uprave Dravske banovine, kjer je bil kme- 
tijski referent. 

4 Premelč Stane, ing. strojništva, profesor. Rojen 1888 v Ljubljani, umrl 1959 v 
Ljubljani. Realko v Ljubljani, strojno fakulteto na Dunaju 1913. Po diplomi je bil 5 let v 
privatni praksi, nato pri državni železnici, 1919 je bil imenovan za profesorja na tehniš- 
ki srednji Soli v Ljubljani, kjer je služboval do leta 1943. Napisal 5 učbenikov za teh- 
niške srednje šole. 

5 Šantel Saša, profesor, slikar, glasbenik. Rojen 1883 v Gorici, umrl 1945 v Ljublja- 
ni. Gimnazijo v Gorici, slikarstvo na šoli za umetno obrt na Dunaju in na akademiji na 
Dunaju, kjer je študiral tudi umetnostno zgodovino in muzikologijo. Na Dunaju je bil 
pobudnik za ustanovitev društva Vesna. 1906 je opravil izpit za pouk risanja na srednjih 
šolah. Poučeval je na Dunaju 1905 - 1906, na učiteljišču v Kopru 1906 - 1907, na gim- 
naziji v Pazinu 1907 - 1918, na Sušaku 1918 - 1929, od 1929 dalje na srednji tehniški 
šoli v Ljubljani. Bil je slikar in ilustrator. Razstavljal je v Ljubljani, Beogradu, Trstu, 
Gorici, Sušaku, Dresdenu, Zagrebu, Hodoninu, na Reki, v Osijeku, Firencah, Londonu, 
Lwowu. Bilje član odbora Narodne galerije v Ljubljani. Udcjstvoval seje tudi na glas- 
benem področju. Bil je dirigent, skladatelj, profesor violine in glasbenik v Slovenski fil- 
harmoniji. Napisal je tudi opereto Blejski zvon. 

6 Majcen Stanko dr., pravnik, pesnik in pisatelj. Rojen 1888 v Mariboru, umrl 1970 
v Mariboru. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju 1913, promoviral 1917. Služboval 
je od 1914 dalje pri Namestništvu v Gradcu, od 1918 pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, 
1923 pri pokrajinski upravi v Mariboru, 1928 je postal vodja kabineta notranjega mini- 
strstva v Beogradu, 1935 - 1941 je bil podban Dravske banovine, nato vodja administra- 
tivne službe, 1943 je bil pomočnik Leona Rupnika, januarja 1945 je bil upokojen. Lite- 
rarno seje udejstvoval od leta 1905 dalje. Objavil je več pesniških zbirk, več dramskih 
in proznih del. 

7 Kunaver Kari, profesor. Rojen 1879 v Ljubljani, umrl 1951 v Ljubljani. Končal 
obrtno nadaljevalno šolo kovinarske stroke, tečaje za oskrbo parnih kotlov in vodenje 
lokomotiv. Služboval je kot strojni ključavničar in monter pri raznih podjetjih, 1904 - 
1906 pri vojnem arzenalu v Pulju, 1906 - 1913 pri državnih železnicah, 1913 - 1944 pri 
državni obrtni šoli, kasneje tehniški srednji šoli v Ljubljani, kjer je bil najprej delovodja, 
nato strokovni učitelj, 1937 paje postal profesor. 

8 Mallncr Friderik, učitelj. Rojen 1878 na Javorniku pri Jesenicah. Realko v Celov- 
cu, strokovni izpit za varstvo kotlov in parnih strojev v Gradcu 1911. Služboval je od 
leta 1913 kot delovodja, 1919 je postal strokovni učitelj na državni obrtni šoli v 
Ljubljani, nato na srednji tehniški šoli v Ljubljani, kjer je služboval do januarja 1942. 
Nato seje izselil v Nemčijo. 

9 Weinberger Friderik, ing. strojništva. Rojen 1890 v Ljubljani, umrl 1992 v Ljublja- 
ni. Služboval je pri južni železnici v Ljubljani, kjer je bil strojni adjunkt. 1919 je bil 
imenovan za asistenta za strojno risanje na tehničnem visokošolskem tečaju v Ljubljani, 
nato je bil zaposlen pri železniški direkciji v Ljubljani, 1940 je bil premeščen v Sa- 
rajevo, 1941 seje vrnil v Ljubljano. 

10 Canjkar Tomaž, dvorni svetnik. Rojen 1853 pri Sv. Tomažu pri Veliki Nedelji. 
Končal je študij prava. Služboval je od 1879 dalje, bilje avskulant pri okrožnem sodišču 
v Celju, nato v Gradcu in na Brdu pri Lukovici, 1884 je postal sodnik; služboval je v 
Laškem, Sevnici kjer je bil predstojnik sodišča; 1897 je postal deželni sodni svetnik v 
Mariboru, 1911 višji deželnosodni svetnik in predsednik okrožnega sodišča v Mariboru, 
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1919 je postal dvorni svetnik ter je bil predsednik okrožnega sodišča v Mariboru. 1922 
je bil upokojen. 

1141 

ZAPISNIK 
114. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 25. JULIJA 1919 

Navzoči   predsednik, podpredsednik, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar, dr. 
Verstovšek, Prepeluh in gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 

Poverjenik za socijalno skrb se pooblašča, da sporazumno s komisijo za za- 
časno vodstvo in likvidacijo deželne uprave prevzame vse ustanove dežele 
Kranjske, ki spadajo v delokrog poverjeništva za sociajalno skrb. Poleg tega se 
pooblašča poverjenik za socijalno skrb, da uredi v sporazumu s komisijo za za- 
časno vodstvo in likvidacijo deželne uprave upravo imenovanih ustanov in da 
stavi glede imenovanja za to upravo potrebnega uradništva celokupni deželni 
vladi tozadevne predloge. (Izp. pov. za soc. skrb.) 

Državna komisija za preživljanje in vse okrajne komisije se izločijo iz delo- 
kroga poverjeništva za socijalno skrb ter se direktno podrede predsedstvu de- 
želne vlade. (Izp. pov. za soc. skrb.) 

Z ozirom na nezaposlenost vsled pomanjkanja surovin v čipkarski obrti v 
Železnikih - v celem je 55 nezaposlenih delavk - se dovoli podporo za nezapo- 
slence čipkaricam v Železnikih najdalje za dva meseca v smislu člena 2 č, drugi 
odstavek naredbe štev. 536. (Izp. pov. za soc. skrb.) 

Predsednik poroča: po različnih izvestjih in ustnih pritožbah so častniki v re- 
zervi in moštvo že od 1. julija naprej ostali brez vseh prejemkov, istotako moš- 
tvo, ki gre od orožnih vaj na dopust in invalidi. Moštvo pri pododdelkih je ne- 
voljno zaradi tega. Delegat ministrstva financ je že brzojavu v Belgrad za naka- 
zilo 6.000.000 K, a ne dobi nobenega odgovora. Delegat bi sam ničesar več ne 
smel izplačati, vendar še enkrat prevzame nase odgovornost, če se deželna vlada 
tudi izreče za to. Sklene se torej, da se delegata ministrstva financ nujno prosi, 
da v interesu vzdrževanja reda in discipline pri vojaštvu izplača, kar imajo 
vojaki dosedaj terjati. (Precis.) 

Predsednik prečita pismo ministra za prosveto glede bolnih in odpočitka po- 
trebnih dijakov, ki naj bi jim nudila tudi tukajšnja deželna vlada zavetišče za ne- 
kaj časa. Sklep: poverjeništvo za javna dela vpraša nemudoma v pisarni za pro- 
met, kam bi se dalo spraviti kakoj 10 do 15 srbskih dijakov za kake štiri tedne 
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(Moste, Breznica, Kranj) in sporoči odgovor predsedništvu. Dovoli se kot pris- 
pevek k oskrbovalnim stroškom 3.000 K. (Preds.) 

Predsednik prosi z ozirom na tozadevno vprašanje generala Smiljaniča, naj 
vlada zavzame svoje stališče glede koroških beguncev, Nemcev in Nemškutar- 
jev, ki hočejo nazaj v od nas zasedeno ozemlje in bi imeli radi zajamčeno sigur- 
nost imetja in življenja. Podpredsednik je mnenja, naj bi se ločilo ljudi v take, ki 
imajo pri plebiscitu glasovalno pravico in ki jo nimajo. Tisti, ki jo imajo, se pu- 
ste nazaj. Kar se tiče njihove osebne varnosti in svobode, se jim zasigurajo, v 
kolikor niso zakrivili kažnjivih činov proti kazenskemu zakonu in v kolikor jih 
pozneje ne bodo. Glede lastninske pravice in njihovega premoženja naj se sploh 
nič ne reče. To je eno tistih vprašanj, ki se morejo rešiti samo v premirju. To naj 
se svetuje centralni vladi. Sklene se, da predsednik v tem smislu odgovori gene- 
ralu Smiljaniču in poroča tako v Beograd. (Preds.) 

Na vprašanje ravnateljstva državnih železnic se sklene, da si deželna vlada 
pridržuje pravico sklepanja o zopetnem sprejetju uslužbencev le glede onih že- 
lezničarjev, ki jih je bil svoj čas poverjenik za promet odpustil. To pravico izvr- 
šuje tako, da svoječasno odklonitev sprejema na podlagi novih poizvedb even- 
tualno korigira. (Preds.) 

Živinozdravnik Lovro Tepina2 se sprejme v državno službo kot vodja v dr- 
žavno oskrbo prevzete podkovske šole v Ljubljani s prejemki IX. činovnega 
razreda. (Preds.) 

Dovoli se za vzdrževanje lista "Klagenfurter Nachrichten" začenši s 1. juli- 
jem t. 1. mesečno subvencijo 10.000 K, ki naj sejo mesečno založi pri celovš- 
kem civilnem komisarju, kjer bode izdajatelj lista po izkazani potrebi in proti 
naknadnemu mesečnemu, s pobotnicami potrjenemu obračunu prejemal potreb- 
ne zneske za obrat, lista. Za glavnega urednika omenjenega lista se nastavi dr. 
Mateja Šmalca3 in se ga imenuje državnim uradnikom v IX, činovnem razredu v 
statusu dopisnega urada s pridržkom, da ga sme v slučaju, da bi imenovani iz od 
njega neodvisnih razlogov ne mogel več vršiti nalogo glavnega urednika ome- 
njenega lista, porabiti na kakem drugem primernem službenem mestu v državni 
službi. Za čas dokler bo dr. Šmalc eksponiran kot urednik lista v Celovcu, se mu 
priznajo skrčene dijete IX. činov, razreda. Uredniku Poharju tega lista se prizna 
za čas njegovega bivanja v Celovcu dvojne dijete VIII. čin. razreda s pristav- 
kom, da se plača presežek, ako bi ga ne priznal delegat finančnega ministrstva, 
iz propagandnega fonda za Koroško. (Preds.) 

Privatnemu docentu dr. Francu Ramovšu, tajniku vseučiliške komisije, se 
dovoli za te tajniške posle z ozirom na pomnoženo delo, kot nagrada na enkratni 
kredit 3.000 K. Sklep izvrši poverjeništvo za uk in bogočastje. (lzp. pov. za uk 
in bog.) 

Dr. Fran Rostochar , začasni gimnazijski učitelj na državni gimnaziji v Mari- 
boru se imenuje pravim gimnazijskim učiteljem s 1. oktobrom 1918. (lzp. pov. 
za uk in bog.) 
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Dr. Janko Bratina5, asistent goriške knjižnice, se prevzame v državno službo 
z dosedanjimi prejemki in se dodeli licejski knjižnici v Ljubljani. Izplačajo se 
mu vsi zaostali prejemki. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Podpredsednik poroča: pri delavstvu na Jesenicah seje zopet pojavilo mezd- 
no gibanje. Prišlo je do dobrega rezultata, ker je Kranjska industrijska družba 
pristala na zahteve delavstva. Le v eni točki seje družba obrnila na vlado in si- 
cer v zadevi akcije za prehrano, glede katere je bilo obljubljeno po dr. Seneko- 
viču, da se plača za tri mesece diference med nakupno in prodajno ceno na živi- 
lih, mesečno po 150.000 K. To izposlovati pri centralni vladi seje pa dr. Sene- 
koviču posrečilo samo za en mesec. Sedaj je v proračunu določenih za celo Slo- 
venijo samo 150.000 K. Kranjska industrijska družba hoče imeti pa 150.000 K 
mesečno kot delni ekvivalent za višja bremena, ki jih prevzame vsled povišanja 
mezd delavcem, ki so sprejeli med svoje zahtevke točko, da zahtevajo še 
150.000 K za mesece za nazaj. Stvar ne spada v kompetenco deželne vlade. Na 
sebi paje s tem stališčem prejšnji v Jesenicah sklenjeni kompromis, ker ni zalo- 
ge za nakazilo po 150.000 K mesečno, razbit in najti se mora drugo pot. Pod- 
predsednik ne vidi drugega izhoda, kakor da se reče, da se pro praeterito ne da 
nič, pro futuro pa se da teh 150.000 K za avgust. Druga alternativa bi bila, da se 
obenem s temi 150.000 K kronami za avgust naloži družbi, da mora sama plača- 
ti celo diferenco. Predsednik misli, da bi bilo najbolje, da se pritisne na družbo. 
Za nazaj se ne da nič, za naprej pa teh 150.000 K. Sklene se, da se sekvestru na- 
roči, da gre ves mezdni povišek na breme družbe, glede državnih prispevkov za 
prehrano pa se naproša ljubljanski odsek za prehrano, da likvidira znesek 
150.000 K. Sprejeto. (Podpr.) 

Pogodbeni stenografinji in strojepiski Ani Škcrlj v predsedstveni pisarni se 
prizna z ozirom na to, da dobe od 1. julija t. I. nadalje njene stalno nameščene 
tovarišice višje prejemke, kakor jih ima sedaj imenovana, povišek njene plače 
tako, da bode dobivala od dne ko prične povišek za druge, plačo v izenačeni iz- 
meri, kakor jo bodo prejemale njene v državni službi stalno nameščene tovariši- 
ce. (P reds.) 

Začasno odrejena odstavitev nadravnatelja dr. Mullija v zdravilišču Rogaška 
Slatina se odobri definitivno. Dr. Mulli se končno - veljavno odpusti in posle 
prevzame novoimenovani ravnatelj Franjo Herg. Nadravnatelju dr. Francu Mul- 
liju se nakažejo njegovi trimesečni prejemki kot končna odpravnina, ki se mu v 
polnem obsegu izplača ob njegovem odhodu. Dovoli se mu brezplačni užitek 
zaprošenih naturalij najdalje do 15. septembra t. 1. Dovoli se mu tudi zaprošeni 
delež na čistem dobičku za prvo polletje 1919 v znesku 1.000 K. (Izp. pov. za j. 
d.) 

Zvišanju prejemkov delavstva v celjski cinkarni se v smislu tozadevnega do- 
govora med strankami pritrdi s spremembo, da se nasvetuje akordne plače zvi- 
šati za 40 % enakomerno. (Izp. pov. za j. d.) 

Sprejme se načrt naredbe o ustanovitvi inženirske zbornice v Ljubljani. (Izp. 
pov. za j. d.) 
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Nižja rudarska šola za paznike v Celju se izroči v upravo poverjeništva za uk 
in bogočastje. PoverjeniŠtvu za javna dela se naroči, da napravi brez odloga vse 
potrebne korake da doseže pritrditev centralne vlade za ustanovitev te šole ter za 
leto 1919/20 potrebni kredit. (Izp. pov. za j. d.) 

Puškarska šola in preskuševalnica za ročno orožje v Borovljah se izroči v re- 
sort poverjeništva za uk in bogočastje. (Izp. pov. za j. d.) 

Državnim in deželnim cestarjem in cestnim mojstrom - Slovencem in njih 
vdovam in sirotam, ki so pristojni v Slovenijo in katerim so nemške vlade oziro- 
ma deželni odbori na Koroškem in Štajerskem pokojnine ustavili, se izplačujejo 
pokojnine oziroma miloščine iz tukajšnjih državnih sredstev. (Izp. pov. za j. d.) 

Poravnava računov za strojne naprave, parne kotle in dobavo streliva za pre- 
mogovnik v Zabukovci se odobri. (Izp. pov. za j. d.) 

Sprejme se gradbeni nadkomisar v p. inž. Josip Žužek0 kot pogodbeni urad- 
nik proti dvamesečni odpovedi v službo gradbenega ravnateljstva in sicer z vse- 
mi prejemki VIII. čin. razreda iste plačilne stopnje v kateri seje nahajal za časa 
umirovljenja, po odbitku pokojnine, ki jo vživa. (Izp. pov. za j. d.) 

Rudarski inženir v p. Karel Brus se sprejme kot pomožni pogodbeni uradnik 
v začasno službo osrednjega urada državnih montanističnih obra,tov proti oboje- 
stranski dvamesečni odpovedi z mesečno plačo 600 K brez vsakih nadaljnih do- 
ki ad. (Izp. pov. za j. d.) 

Dr. Peter Jarnik se sprejme v začasno službo pri osrednjem uradu državnih 
montanističnih obratov proti obojestranski dvamesečni odpovedi. (Izp. pov. za j. 
d.) 

Stud. mont. Viktor Šinkovec se sprejme z dnevno plačo 18 K za čas počitnic 
kot ferjalni tehnik v službo v premogokopu Velenje. (Izp. pov. za j. d.) 

Zahteve Ivana Ivančica iz Hudega vrha za odškodnino za poškodbe, ki jih je 
pretrpel vsled avtomobilske nezgode dne 5. junija 1.1. na cesti v Lužarskem bre- 
gu se zavrne ter se Ivančicu prepusti sodnijska pot. (Izp. pov. za j. d.) 

Začasnemu vodji poverjeništva za javna dela inž. •. Klinarju, ki vodi sedaj 
obenem gradbeno ravnateljstvo se dovoli, da izroči začasno posle gradbenega 
ravnatelja gradbenemu nadsvetniku L. Bloudeku. (Izp. pov. za j. d.) 

Sprejme se naredba, s katero se odpravlja po gubernijski naredbi iz leta 1832 
upeljana institucija ženitovanjskih zglasnic za vojvodino Kranjsko. (Izp. pov. za 
notr. zad.) 

Absolvirani pravnik Anton Krajšek se sprejme v pripravljalno službo politič- 
ne uprave v Sloveniji kot konceptni praktikant. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Prihodnja seja v sredo dne 30. julija 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 20. uri 35 minut. 

Dr. Svetek 1. r. Dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 
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' Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Tepina Lovro, živinozdravnik. Rojen 1882 v Stražišču pri Kranju, umrl 1925 na 

Selu pri Ljubljani. V letih 1909 - 1910 je bil okrajni žininozdravnik v Mokronogu, 1910 
je bil nameščen pri podkovski šoli v Ljubljani, 1919 je postal ravnatelj te šole. 

3 Šmalc Matej dr., publicist, urednik in prevajalec. Rojen 1880 v Ribnici, umrl 1960 
v Ljubljani. Gimnazijo na Sušaku, romanistiko v Firencah in na Dunaju, promoviral 
1915. Leta 1918 je bil prosvetno-propagandni referent pri Narodnem svetu v Ljubljani, 
1919 dopisnik v Ženevi, kjer je skupaj s Fabjančičem sestavil odprto pismo Wilsonu 
glede Slovenskega Primorja, 1919 je bil imenovan za glavnega urednika Klagenfurter 
Nachrichten v Celovcu in nato Draupost v Mariboru. Bil je tolmač pri razmejitveni ko- 
misiji, 1920-1923 je postal sekretar Univerze v Ljubljani, kjer je bil kazensko upokojen. 
V letih 1936 - 1939 je živel v Parizu, kjer je bil radijski napovedovalec inje vodil slo- 
venske protifašistične oddaje, 1940 seje vrnil v Ljubljano, 1946 - 1960je bil upravnik 
znanstvene pisarne SAZU. Sodeloval je pri angleški izdaji publikacije Julijska krajina, 
kije bila pripravljena za potrebe mirovne konference 1946 v Parizu. Publicistično je so- 
deloval pri Avtonomistu, Jutru in Jugoslaviji, prevajal je iz francoščine, nemščine in an- 
gleščine. 

4 Rostohar Fran dr., profesor. Rojen 1884 v Mariboru, umrl 1935 v Mariboru. Gim- 
nazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto v Gradcu, promoviral 1909, strokovni izpit iz 
grščine, latinščine in slovenščine 1911. Poučeval je na meščanski šoli v Krškem, 1912 
na gimnaziji v Gorici, od 1919 dalje na klasični gimnaziji v Mariboru. 

Bratina Janko dr., profesor, bibliotekar. Rojen 1882 v Otlici, umrl 1920 v Ljublja- 
ni. Gimnazijo v Gorici, filozofsko fakulteto v Gradcu, promoviral 1908. Služboval je od 
1909 dalje kot bibliotečni praktikant v goriški licejski knjižnici, istočasno je tudi pouče- 
val na gimnaziji in na moškem učiteljišču v Gorici, 1916 je bil imenovan za vojnega 
bibliotekarja XI. avstroogrske armade; po koncu 1. svetovne vojne seje zaposlil v ljub- 
ljanski licejski knjižnici. Udejstvoval seje tudi na literarnem področju. Svoja dela je ob- 
javljal v Domu in svetu, Ljubljanskem zvonu in Času pod psevdonimom Janko Filipo- 
vič Serjunov. 

6 Žužek Josip, ing. gradbeništva. Rojen 1856 v Ljubljani, umrl 1935 v Ljubljani. 
Realko v Ljubljani, tehniško visoko šolo v Gradcu. Služboval je od 1880 dalje pri dežel- 
ni vladi v Ljubljani, 1882 je postal adjunkt pri okrajnem glavarstvu v Krškem, 1884 v 
Novem mestu; upokojenje bil kot gradbeni nadkomisar, 1919 seje pogodbeno zaposlil 
pri gradbenem ravnateljstvu v Ljubljani. 

115' 
ZAPISNIK 
115. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 30. JULIJA 1919 

Navzoči: predsednik in poverjeniki Golia in dr. Ravnihar. 
Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 
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Sklene se naprositi delegata ministrstva financ, da da na razpolago 3.000 K 
(iz kredita 360.000 K) v svrho pokritja računov za pogostitev srbskih emigran- 
tov, ki se vračajo iz Francije v domovino skozi Ljubljano. (Preds.) 

Predsednik prečita brzojavko, s katero naznanja general Smiljanić, da se 
bode v smislu konvencije, podpisane 28. julija 1919 ob 16. uri v Celovcu izvrši- 
lo zavzemanje nove demarkacijske črte na Koroškem v teku 31. julija t. 1. od 6. 
- 17. ure. Celo Žrelec ostane provizorično do definitivne odločitve v naših ro- 
kah. 

Predsednik poroča o predlogu komisije za začasno vodstvo in likvidacijo de- 
želne uprave, da se imenuje za ravnatelja deželnih dobrodelnih zavodov dr. Bre- 
celj. Mesto je bilo razpisano; komisija je predlagala izmed prosilcev dr. Breclja 
I, dr. Kraighera II in dr. Meierja III loco. Poverjenik dr. Ravnihar predlaga, da 
se ta točka odloži do prihodnje seje, ker je danes odsotni podpredsednik pred 
svojim odhodom v Belgrad napram njemu izrazil željo, da se stvar razpravlja v 
njegovi navzočnosti. Predsednik obžaluje, da predlogu ne more ustreči, ker je 
podpredsednik odšel brez njegove vednosti. Poverjenik dr. Ravnihar izjavlja, da 
mora v takem slučaju izvajati konsekvence, da odide in onemogoči sejo. Pred- 
sednik opozarja, da bi moralo biti 1. avgusta rešeno vprašanje ali se prevzamejo 
v državno upravo deželni dobrodelni zavodi in konstatira, da izrecno odklanja 
vse posledice, ki bi eventuelno nastale, če se predlogi pravočasno ne rešijo. Po- 
verjenik dr. Ravnihar je mnenja, da se to vprašanje lahko uredi, da naj se pa po- 
čaka z imenovanjem novega ravnatelja. Predsednik pravi, da mora biti preje re- 
šeno vprašanje imenovanja ravnatelja. 

Poverjenik dr. Ravnihar vstraja pri svojem predlogu in se odstrani, nakar 
predsednik konstatira nesklepčnost seje in jo zaključi s pripombo, daje prihod- 
nja seja v ponjedeljek dne 4. avgusta 1919 ob 16. uri 35 minut. 

Konec seje ob 16. uri 35 minut. 

Dr. Vidmar 1. r. Dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 2 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
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116" 
ZAPISNIK 
116. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 4. AVGUSTA 1919 

Navzoči: predsednik, podpredsednik, poverjeniki: Golia, dr. Ravnihar, dr. 
Verstovšek in vodja poverjeništva za socialno skrbstvo. 

Začetek seje ob 16. uri 10. minut. 

Predsednik poroča o predlogih komisije za začasno vodstvo in likvidacijo 
(deželne uprave) vojvodine Kranjske, ki se tičejo deželnih dobrodelnih zavodov 
oziroma njih prevzema v državno upravo. 

Imenuje se ravnateljem deželnih dobrodelnih zavodov od komisije za zača- 
sno vodstvo in likvidacijo deželne uprave primo loco predlagani dr. Anton Bre- 
celj, kot najstarejši prosilec (po sprejemu tega predloga pride k seji podpredsed- 
nik dr. Žerjav, nekoliko kasneje poverjenik dr. Ravnihar). (Akt. precis.) 

Predsednik predlaga, da se odobri od komisije za začasno vodstvo in likvida- 
cijo deželne uprave za čas do 1. avgusta že izvršeno sprejetje medicinskih kan- 
didatinj Mire Rogina, Dominike Dekleva, Amalije Šimenc2 in Tekle Kek tudi 
za nadaljno dobo, dokler se ne vrnejo sekundariji, ki so sedaj pri vojakih. Pod- 
predsednik izraža pomislek glede kompetence deželne vlade v stvari, posebno, 
ker je po državnem zakonu uprava vseh deželnih dobrodelnih zavodov prevzeta 
od države; je mnenja, da deželna vlada ni več kompetentna odločevati v teh za- 
devah, odkar je imenovan poverjenik za zdravstvo za Slovenijo, ki ima izključ- 
no kompetenco odločati v vseh zdravstvenih zadevah; podpredsednik smatra, da 
greši vlada proti poverjenikovi kompetenci in predlaga radi tega, da se vse 
zdravstvene upravne stvari odstopijo novo imenovanemu poverjeniku v kompe- 
tentno rešitev. Predsednik povdarja, da deželni dobrodelni zavodi, katerih lastni- 
ca je dežela, še niso izročeni v državno upravo, ker o tem še ni nobenega sklepa 
vlade, ki je kot namestnik deželnega zbora zadnja instanca, da sklepa o vpraša- 
njih, dokler ni rešeno lastninsko vprašanje. Podpredsednik povdarja, da je po 
naredbi od 14. novembra 1918 vsa deželna uprava že danes državna uprava. 
Predsednik odgovarja, da so se z naredbo dala samo navodila, da se pa ipso fac- 
to z naredbo ni nič spremenilo in da se faktično ti posli še niso izročili državni 
upravi, daje vse še deželno imetje, s katerim razpolaga deželna vlada, ki zasto- 
pa deželni zbor. Podpredsednik povdarja, da se gre le za upravno in ne lastnin- 
sko vprašanje in da naj vzame predsednik na znanje, da bo on (podpredsednik) 
javil zadevo ministrstvu, ker smatra, da je to stališče v nasprotju s prejšnjimi 
sklepi deželne vlade. Predsednik opozarja podpredsednika, da je njegova (pred- 
sednikova) stvar, o tem poročati ministrstvu, da bode on to storil in tudi pri tem 
ugotovil stališče podpredsednika, da pa odločno prosi, da se njegova kompeten- 
ca varuje in da podpredsednik privatno samo ministru lahko poroča. Podpred- 
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sednik povdarja še enkrat, da nima deželna vlada nič več za upravljati, marveč 
samo za likvidirati. Predsednik odgovarja, da bode država upravljala deželno 
imetje le še, kadar se oddaja oficijelno izvrši. Za sedaj je pa vlada odgovorna, 
da se deželno imetje pravilno izroči državi, daje deželna vlada v tem deželi od- 
govorna in ne ministru, kot edina in zadnja instanca, ker se gre še za en del stare 
avtonomije. Podpredsednik prosi, da mu da predsednik poročilo za Belgrad, da 
v njem lahko stvarno utemelji svoj minoritetni votum. Predsednik ga poživlja, 
da mu naj vpošlje svoj dopis, ki ga bo priložil svojemu poročilu. Predsednik da 
podpredsednikov prejudicijalni predlog, da naj se vlada izreče za nekompetent- 
na, na glasovanje. Za predlog glasujeta podpredsednik dr. Žerjav in poverjenik 
dr. Ravnihar, proti poverjenik Golia in dr. Vrstovšek, predsednik delimira proti, 
predlog odklonjen. Predsednik da na to na glasovanje svoje predloge glede spre- 
jetja medicinskih kandidatinj. Pred glasovanjem izjavlja podpredsednik, da sma- 
tra, daje bila današnja seja do njegovega prihoda nesklepčna, ker so bili samo 
trije člani vlade z glasovalno pravico prisotni in zahteva, da se zabeleži njegov 
protest proti temu, da se je v njegovi nenavzočnosti glasovalo o imenovanju 
ravnatelja deželnih dobrodelnih zavodov, ko je prišel k seji samo za 8 minut 
prepozno. Predsednik ugotavlja, da se je čakalo vsaj deset minut dalj kot treba, 
daje smatral, da se podpredsednik in poverjenik za pravosodje seje itak ne bosta 
udeležila, kakor seje zadnjič nista. Na to se glasuje o predlogih glede medicin- 
skih kandidatinj, ki se sprejmejo z večino glasov. (Akt. preds.) 

Odobri se predlog komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne upra- 
ve, da se pomožni kurjač deželne blaznice na Studencu Blaž Latitar imenuje za 
stalnega deželnega uslužbenca in uvrsti v ono plačilno stopnjo, ki mu pripada 
po številu službenih let. (Akt. preds.) 

Ivanu Markiču, nadstražaju na kirurgičnem oddelku deželne bolnice, se do- 
voli za podstavo odmerjenja pokojnine 100 % povišek prvotne podlage, to je od 
600 K na 1.200 K. (Akt. preds.) 

Za izboljšanje hrane umobolnim hiralcem, ki se oskrbujejo v blaznici - hiral- 
nici pri Sv. Jožefu v Ljubljani, se zviša oskrbnina za osebo in dan od 5 na 8 K. 
(Akt. preds.) 

Vsi predstojeći predlogi so se sprejeli z ugovorom podpredsednika, glede ¡n- 
kompetence deželne vlade. Izvršitev do končne ureditve pavzira. 

Deželnega uradnika Frana Mrcino je deželna vlada svoj čas poslala kot ob- 
činskega gerenta v Trbovlje. Deželna likvidacijska komisija mu je s koncem ju- 
nija ustavila plačo in zahteva sedaj povrnitev že izplačanih mu službenih pre- 
jemkov za čas od 1. svečana do konca junija 1919. Predsednik razmotriva prav- 
no vprašanje; negotovo je, ali je smela vlada razpolagati z deželnimi uradniki 
izven meja dežele Kranjske. Faktično pa s strani deželnega odbora ni bilo nobe- 
nega ugovora proti takemu razpolaganju, zgodilo se je celo s privoljenjem dr. 
Trillerja. Na predlog poverjenika Golia se zadeva odloži do prihodnje seje. (Akt. 
preds.) 
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Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave predlaga, da se 
deželni dobrodelni zavodi oddajo s 1. avgustom 1919 državni upravi, da bi pa 
bilo treba glede prevzetja ostalih zadev zdravstvenega značaja, imenovanja 
okrožnih zdravnikov itd., še posebnega dogovora. Izročitev državni upravi bi se 
smela izvršiti le s pogojem, da ostane lastninska pravica glede vsega premične- 
ga in nepremičnega premoženja deželnih dobrodelnih zavodov, pridržana dežel- 
ni upravi ter da se v tem pogledu podrobnosti določijo v posebnem dogovoru. 
Predlogu se pridružuje predsednik. Podpredsednik je mnenja, da je celo vpraša- 
nje že rešeno z naredbo z dne 14. novembra 1918. Predsednik da predlog na gla- 
sovanje, ki se sprejme z večino glasov. (Akt. preds.) 

Uredniku dopisnega urada Antonu Tominec se dovoli predujem na plačo v 
znesku 1.200 K. (Akt. preds. izvršeno) 

Sprejme se načrt naredbe, s katero se preprečuje uničevanje industrijskih 
podjetij. (Akt. preds. izvršeno) 

Dalje se sprejme načrt naredbe glede prodaje alkoholnih pijač v zaprtih ste- 
klenicah. Naredba se predloži ministrstvu za trgovino v odobritev. (Akt. preds. 
izvršeno) 

Prošnji Franca Schechel, poštarja v Gornjem Gradu za zopetni sprejem v 
službovanje, se ugodi. (Akt. preds. izvršeno) 

Prošnja slovenskega gledališkega konsorcija v Ljubljani za podporo za poto- 
vanje 3 članov slovenskega narodnega gledališča v Belgrad k meetingu vseh 
jugoslovanskih gledaliških umetnikov, se odkloni. (Akt. preds. izvršeno) 

Podpredsednik omenja pismo neke Matilde Künstner, v katerem ta poroča, 
da živi pesnik Stritar4 v Aspangu pri Dunaju v zelo bednih razmerah in prosi, da 
bi se mu z ozirom na veliko pomanjkanje živil v Nem. Avstriji, pomoglo s kako 
pošiljatvijo jestvin. Naprosi se odsek za prehrano v Ljubljani, da pošlje Stritarju 
naprošena živila. (Akt. izvrši pp izvršeno) 

Sprejmejo se od poverjenika za pravosodje predlagana imenovanja in name- 
stitve v sodnijski službi kakor iz priloge A razvidno, s sledečimi spremembami: 
Predlagano imenovanje sodnika Ivana Zemljica5 v Ormožu za okrajnega sodni- 
ka in sodnega predstojnika istotam, ostane in suspenso, dokler poverjenik za 
pravosodstvo ne dožene, če so upravičeni od nekaterih občin zoper to imenova- 
nje dvignjeni protesti. Istotako ostane in suspenso imenovanje začasnega sodni- 
ka Leona pl. Tornago za sodnika brez določenega mesta, ker se nahaja v disci- 
plinarni preiskavi. Državni pravdnik dr. Adolf Kaiser v Ljubljani se imenuje za 
deželno-sodnega svetnika in predstojnika okrajnega sodišča v Višnji gori, dežel- 
no-sod. svetnik in predstojnik okrajnega sodišča dr. Matija Lavrenčič6 v Podgra- 
du pa za Cirknico. Za okrajne sodnike in sodne predstojnike se imenujejo: sod- 
nik dr. Fran Kalan7 v Ribnici v Žužemberg, sodnik Stanko Jenčič v Kranjski 
Gori za Vrhniko, sodnik dr. Milko Gaber8 v Ljutomeru pa za Konjice. Podeli se 
stalno mesto sodnika sodniku brez določenega službenega mesta: dr. Jakobu 
Prešernu v Metliki. Za sodnika brez določenega službenega mesta v Ljubljani se 
imenuje dr. Josip Baudek9. (Izpis. pov. za pravos.) 
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Sklepanje o predlogu poverjenika za pravosodje o imenovanju pisarniškega 
osobja se odloži, da se prej preišče, zakaj je bil svojčas Spende10 zapostavljen 
Bizjaku. 

Predlog poverjenika dr. Ravniharja, da se imenujeta okrajni sodnik, dr. Erih 
Ebri" za ministrskega tajnika in sodnik dr. Ciril Pavlin12 za ministrskega podtaj- 
nika, se odkloni, ker bi imenovana preskočila s tem celo vrsto starejših uradni- 
kov. 

Sprejme se v konceptno politično službo okr. komisar Bogomil Berbuč 3 iz 
Gorice, kateri se istočasno imenuje za vladnega tajnika in kateremu se nakažejo 
za nazaj službeni prejemki od 1. marca 1919, ker isti ni dobil od tega dne nobe- 
ne plače. Predlaga se v konceptno politično službo že sprejeti vladni tajnik Fri- 
derik Logar v imenovanje za okrajnega glavarja. Izvrši poverjeništvo za notra- 
nje zadeve. (Izpis. pov. za notr. zad.) 

Spreminjaje sklep deželne vlade z dne 14. aprila 1919 (glej zapisnik 88. 
seje), s katerim se je dovolil kredit 90.(X)() K za nabavo obleke za organe var- 
nostne straže, se dovoli tudi obema uradnikoma varnostne straže, da i ona dobita 
namesto pavšala obleko iz tega zneska. (Izpis. pov. za notr. zad.) 

Delegaciji ministrstva financ se na tozadevno vprašanje odgovori, da deželna 
vlada nima pomislekov proti nakazilu pokojninskih zahtevkov vdovi po nam. 
svetniku Mariji baronici Apfaltrern. (Izpis. pov. za notr. zad.) 

11 bivših nameščencev mestnega magistrata v Mariboru, ki so bili na podla- 
gi naredbe št. 483 z dne 10. maja 1919 kot pripadniki nemške narodnosti in 
službe odslovljeni, je vložilo pri poverjeništvu za notranje zadeve priziv proti 
odklonitvi in izmeri jim prisojene odpravnine. Z ozirom na to, da imajo omenje- 
ni na podlagi službenih dekretov gotove pravice, se sklene preko župana z vsa- 
kega posameznega poizvedovati in obenem županu namigniti, da naj se skuša z 
vsemi dogovoriti na kolikor mogoče majhno pokojnino i o rezultatu poročati, da 
se potem vidi, koliko bostvar stala. V ta namen se načelno sklepanje o stvari od- 
loži. (Izpis. pov. z(i notr. zad.) 

Vzame se na znanje naznanilo poštnega ravnateljstva glede spremembe oz- 
načbe "Laški trg" v "Laško". Predsednik opozarja pri tej priliki poverjenika za 
notranje zadeve, da imajo nekatera uradna poslopja še vedno nemške napise in 
nekateri uradi nemške žige. (Izpis. pov. za notr. zad.) 

Občini Mošnje se dovoli pobiranje enkratne 716 % naklade na vse direktne 
davke, izvzemši osobne dohodnine v svrho popolnega poplačila vodovodnega 
dolga v znesku 48.259 K pri Mestni hranilnici v Radovljici. (Izpis. pov. za notr. 
zad.) 

Poverjeništvo za notranje zadeve spravi v razgovor vprašanje glede prevstro- 
ja deželne banke v zadružno banko, katerega končna rešitev seje v seji dne 18. 
julija 1919 (gled zapisnik 113. seje) odgodila. Poverjenik dr. Ravniharje predla- 
gal, naj se sklep reasumirá, on pa stavi predlog, naj se ne reasumirá, temveč 
sprejme k prejšnjim sklepom kot dodatna (7.) točka, še predlog, da se rezervni 
zaklad deželne banke, v kolikor ne bi bil ob času predaje obremenjen, reservira 
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za event, pasivum dežele Kranjske od njene likvidacije. Po dolgi debati, v kateri 
ponavljata podpredsednik in poverjenik dr. Ravnihar v 112. in 113. seji že izra- 
žene ugovore proti stavljenim predlogom, ki da gredo ultra petitum komisije, da 
predsednik na glasovanje predlog poverjenika dr. Ravniharja za reasumiranje. 
Nasproti si stojita dva glasova proti dvema: predsednik dirimira proti reasumira- 
nju. Nato se sprejme dodatni predlog poverjenika za notranje zadeve, ker pri zo- 
petni enakosti glasov dirimira predsednik za predlog. (Izpis. pov. za notr. zad.) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb predlaga z ozirom na neznosno sta- 
novanjsko bedo v Ljubljani načrt nove stanovanjske naredbe in stavi dodatno 
predlog, da naj predsedstvo deželne vlade takoj zahteva od centralne vlade kre- 
dit do najvišjega zneska 5.000.000 K, iz katerega naj se takoj začne s stavbo ba- 
rak. V dolgi generalni debati o naredbi se izražajo razni pomisleki proti nekate- 
rim prestrogim določilom naredbe, katere bi bilo treba oblažiti oziroma spreme- 
niti. Tako na primer ne bi smela interimistična stanovanjska komisija končno- 
veljavno odločati; pri izpraznjevanju stanovanj bi bilo treba varovati upokojen- 
ce in vdove s šolo obiskujočimi otroci. Rešiti bi bilo vprašanje povrnitve seli- 
tvenih stroškov; predsednik komisije naj bi ne bil zastopnik hišnih posestnikov; 
marveč zaupnik vlade; komisija bi tudi ne smela odločati o premeščanju uradov; 
vodja poverjeništva za socijalno skrb se izreka pripravljenim sprejeti željene 
spremembe. Da se omogoči razmnožitev in natančno proučenje predlagane na- 
redbe s strani vseh članov vlade, se določi, da se osnutek naredbe prouči in da 
se bo o vprašanju razpravljalo v prihodnji seji. (Izpis. pov. za soc. skrb.) 

Sprejmejo se predlagana povišanja konceptnega osobja pri poverjeništvu za 
socijalno skrb in sicer se imenujejo: 

1) dr. iur. Mate Suhač, koncipist za komisarja v IX. čin, razredu s prejemki 
zadnje plačilne stopnje tega razreda; 

2) dr. iur. Andrej Gosar 4, koncipist s prejemki zadnje stopnje v X. čin. raz- 
redu za komisarja v IX. čin. razredu s prejemki zadnje plačilne stopnje tega 
razreda; 

3) dr. iur. Milan Lemcž15, koncipist s prejemki zadnje plačilne stopnje X. 
čin. razreda za komisarja v IX. čin. razredu s prejemki zadnje plačilne stopnje 
tega razreda; 

4) dr. iur. Bogdan Žužek, koncipist za komisarja v IX. čin. razredu; 
5) Ivan Legat16, konc. praktikant za koncipista v X. čin. razredu. (Pov. za 

notr. zadeve in pov. za soc. skrb.) 
Sprejme se naredba, s katero se dopolni § 18 naredbe štev. 217 glede ustano- 

vitve državne posredovalnice za delo. (Pov. za soc. skrb.) 
Prošnja nekaterih rudarjev v Velenju, ki so se baje na vabilo vlade svoj čas 

preselili iz Nemške Avstrije v domovino, za povrnitev stroškov 2.683 K se od- 
kloni, ker ni potrebnega kredita na razpolago. (Pov. za soc. skrb.) 

Prošnja Milana Pugelja, kateremu seje dovolila že podpora skupnih 15.000 
K, za nadaljno podporo se odkloni. (Pov. za soc. skrb.) 
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Ravno tako se odkloni prošnja Radivoja Peterlina Petruška17 za podporo. 
(Pov. za soc. skrb.) 

Predsednik še konstatira, da se je vsota za komisijo za preživljanje pomoto- 
ma vstavila v predsedstveni budget in da spada ta kredit torej le formelno v 
predsed-stveni delokrog, da pa komisija ostane pri poverjeništvu za socijalno 
skrb. (Pov. za soc. skrb.) 

Prihodnja seja v sredo, dne 6. avgusta ob 9. uri. 
Konec seje ob 21. uri 45 minut. 

1 priloga 

Dr. Vidmar I. r. Dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

Priloga A 

Št. 2835/19 

Predlog za vladno sejo. 

I.) Uvrste sc na sistemizovana mesta na svojih službenih mestih: 
1.) pri deželnem sodišču v Ljubljani: 

deželnosodna svetnika ad personam Alojzij Zebre in Anton Bulovcc18 ter de- 
želno sodni svetnik preko sistemizovanega stanja Anton Nagode'9, okrajna sod- 
nika preko sistemizovanega stanja dr. Pavel Skaberne20 in Peter Keršič"1 

2.) pri okrožnem sodišču v Celju: 
deželnosodna svetnika preko sistemizovanega stanja dr. Ivan Premschak in dr. 
Fran Krančič 

3.) pri okrožnem sodišču v Mariboru: 
deželnosodni svetnik preko sistemizovanega stanja dr. Anton Mulej", okrajni 
sodnik preko sistemizovanega stanja dr. Fran Pichlcr 

4.) pri okrožnem sodišču v Novem mestu: deželnosodni svetnik preko siste- 
mizovanega stanja dr. Silvin Hrašovcc24 

5.) pri okrajnem sodišču na Vranskem: deželnosodni svetnik in predstojnik 
okrajnega sodišča preko sistemizovanega stanja Josip Zdolšek25. 

II.) Imenujejo se: 
A) za deželnosodne svetnike: 
1.) pri deželnem sodišču v Ljubljani: 

začasni deželni svetnik dr. Edvard Pajnič v Ljubljani, deželnosodni svetnik in 
predstojnik okrajnega sodišča v Šmarju, Anton Mladič 6, začasni deželnosodni 
svetnik dr. Rado Kušej, sedaj v Celju, začasni deželnosodni svetnik in predstoj- 
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nik okrajnega sodišča v Kamniku dr. Fran Goršič ter okrajni sodnik in sodni 
predstojnik na Vrhniki Fran Pcrnuš, slednjič extra statum začasni deželnosodni 
svetnik Ivan Vrančič v Ljubljani. 

2.) pri okrožnem sodišču v Celju: 
deželnosodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Žužemberku dr. Valen- 
tin Flerin27 in okrajni sodnik v Celju dr. Fran Žiher28, 

3.) pri okrožnem sodišču v Mariboru: 
dvorni tajnik pri bivšem vrhovnem sodišču na Dunaju Fran Posega, deželnosod- 
ni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Višnjigori dr. Fran Pcitler, dežel- 
nosodni svetnik Oskar Dev29 v Kranju ter okrajni sodnik in sodnik predstojnik 
dr. Ivan Vuk30 v Kostanjevici, 

4.) pri okrožnem sodišču v Novem mestu: 
Deželnosodna svetnika in predstojnika okrajnih sodišč dr. Jurij Polcnšek" v 
Treb-njem in Jurij Kozina v Vipavi, 

dalje preko sistemizovanega stanja na mestih okrajnih sodnikov: 
a.) pri deželnem sodišču v Ljubljani: 

evcntuclno okrajna sodnika dr. Pavel Skaberne in Peter Keršič, 
b.) pri okrožnem sodišču v Mariboru: okrajni sodnik dr. Fran Pichler in 

eventuelno okrajna sodnika dr. Ožbolt Ilaunig32 ter dr. Fran Vidovič33 

c.) pri okrožnem sodišču v Novem mestu: 
okrajni sodnik Anton Kuder34 

d.) pri okrajnem sodišču v Krškem: 
okrajni sodnik dr Jakob Jan35, 

B.) za deželnosodne svetnike in predstojnike okrajnih sodišč: 
Državni pravdnik dr. Adolf Kaiser v Ljubljani za Višnjogoro, začasni deželno- 
sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča dr. Milan Gcršak v Vel. Laščah, 
okrajni sodnik in sodni predstojnik dr. Matija Lavrenčič v Podgradu za Cerkni- 
co (začasno) okrajni sodnik Gvidon Mihelič v Vipavi za Konjice, okrajni sod- 
nik in sodni predstojnik v Metliki Ivan Huttcr37 za Kočevje, okrajni sodnik in 
sodni predstojnik v Cerknici Jurij Gregore za Radovljico in eventuelno okrajni 
sodniki Fran Pečnik38 v Šmarju za Šmarje, dr. Rudolf Schmidt39 v Radečah za 
Radeče, Josip Janša40 v Kamniku za Kamnik, in Rudolf Potočnik v Idriji za 
Rogatec. 

C.) za okrajne sodnike in sodne predstojnike: 
Zadnji štirje ravno imenovani (Pečnik, dr. Schmidt, Janša, Potočnik) ako ne po- 
stanejo deželno sodni svetniki, dalje okrajni sodniki Fran Kiissel v Žužemberku 
za Trebnje, (Ivan Žemljic v Ormožu za Ormož), Janko Sernec41 v Šmarju za 
Laško, Anton Kajfež42 v Ljubljani za Brdo, Ivan Romold43 v Mokronogu za 
Slovenj Gradec, dr. Josip Tombak44 v Kozjem za Marnberg, dr. Fran Kotnik v 
Litiji za Šoštanj, dalje sodnika dr. Fran Kalan v Ribnici za Žužemberk, dr. An- 
ton Stuhec v Ptuju za Ptuj, sodnik brez določenega službenega mesta dr. Milko 
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Kranjc za Kranjsko goro, sodniki dr. Jakob Konda45 v Kamniku za Brežice, dr. 
Aleksander Poznik v Vel. Laščah za Sevnico, Ivan Kralj v Metliki za Metliko, 
Stanko Jenčič v Kranjski gori za Vrhniko, dr. Adolf Lenart46 v Ribnici za Koz- 
je, sodnik brez določenega službenega mesta dr. Avgust Leitgcab47 za Kosta- 
njevico, sodnika dr. Milko Gaber v Ljutomeru za Konjice in dr. Hinko Irgolič 
v Ajdovščini za Zgornjo Radgono (začasno). 

D.) za okrajne sodnike: 
1.) pri okrožnem sodišču v Celju: 

okrajni sodnik in sodni predstojnik v Komnu dr. Andrej Novak48 (začasno) 
2.)pri okrožnem sodišču v Novem mestu: 

okrajni sodnik in sodni predstojnik v Sežani dr. Ščitomir Dolenc49 (začasno) za 
okrajnega sodnika brez določenega službenega mesta začasni okrajni sodnik 
brez določenega službenega mesta dr. Žiga Vodušek 

E.) za sodnike brez določenega službenega mesta: 
začasni sodniki brez določenega službenega mesta dr. Martin Rus, Ivan Groz- 
nik, dr. Vladimir Orel, (Leon pl. Tornago, Tornago in suspenso), dr. Josip 
Bavdek, Miroslav Schmidinger, 

F.) pri poverjeništvu za pravosodje: 
okrajni sodnik dr. Erih Ebcrl in sodnik dr. Ciril Pavlin se imenujeta definitivni- 
ma na dosedanjih mestih. 

III. Premeste se: 

A.) Dcželnosodni svetnik Valentin Levičnik50 iz Ljubljane v Celje 

B.) Okrajni sodniki: 
eventuclno dr. Ožbalt Ilaunig iz Št. Lenarta in dr. Fran Vidovič iz Krškega v 
Maribor (ako se ne imenujeta za dež. sodna svetnika preko sistemizovanega sta- 
nja), dalje Josip Lenart iz Ljubljane v Maribor, dr. Ivan Sirko51 iz Metlike v 
Ljubljano, dr. Josip Fischingcr52 iz Sevnice v Šmarje, Fran Tiller53 iz Gornje- 
grada v Celje, Anton Lajovic54 iz Kranja v Ljubljano, dr. Vladimir Golia55 iz 
Radovljice v Ljubljano (preko sist. stanja), dr. Arnold Pernat iz Loža v Celje. 

C.) Sodnika Anton Avsec z Brda v Novo mesto, dr. Gašper Stojkovič od 
deželnega sodišča v Trstu v Ljubljano (začasno). 

IV.) Pódele se stalna mesta sodnikov sodnikom brez določenega službenega 
mesta: 
Martinu Senjorju v Mariboru, dr. Gustavu Barletu56 v Novem mestu, dr. Ivanu 
Hojniku v Zgornji Radgoni, dr. Ivanu Krašku v Celju, dr. Henriku Schreiner- 
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ju v Ptuju, dr. Ivanu Močniku v Ribnici, dr. Franu Ženku' v Kranju, dr. Aloj- 
ziju Lešniku58 v Slov. Bistrici, Alojziju Hočevarju59 v Kostanjevici, dr. Franu 
Lipši v Celju. Juliju Kodru v Št. Lenartu, dr. Vojtehu Hočevarju60 v Kozjem, 
dr. Leopoldu Vičarju61 v Konjicah, dr. Franu Lozarju62 v Sevnici, dr. Vladi- 
mirju Travncrju63 v Ptuju, Jakobu Jermanu64 v Litiji, dr. Cirilu Pavlinu pri 
poverjeništvu za pravosodje (eventuelno, če se ne poviša), Božidarju Romihu 
v Krškem, Milanu Kalanu v Kranjski gori, Josipu Vejnarju v Šoštanju, Alojzi- 
ju Debeljaku v Kamniku, Emilu Kramcrju v Mariboru, dr. Tomu Turatu v 
Črnomlju, Antonu Potočniku v Ormožu, Franu Suhadolniku v Rogatcu, dr. Ja- 
kobu Prešernu v Metliki, dr. Rudolfu Sajovicu pri poverjeništvu za pravosodje, 
Ferdinandu Merali v Kočevju, dr. Milu Jenku v Ptuju, dr. Josipu Stularju v 
Radovljici, Viktorju Kobetu v Brežicah, dr. Jakobu Hodžarju6 pri deželnem 
sodišču v Ljubljani, Josipu Grumu66 v Mokronogu. 

Ob enem se sklene, da ostane po prevratu začasno imenovanim konceptnim 
uradnikom čin (rang), ki so ga zadobili z začasnim imenovanjem, s spremembo, 
da naj pri onih, ki so bili začasno imenovani v VII. činovni razred, ostane med- 
sobni vrstni red, kakor so ga imeli v VIII. činovnem razredu; ta imenovanja so 
se namreč v prvih tednih po prevratu izvršila samo vsled nujne potrebe brez ozi- 
ra na vrstni red, dasi so bili imenovanci vsi enako opisani: toraj 1) dr. vitez Gra- 
selli (začasno imenovan 26. 11. 1918), 2) Ivan Vrančič (začasno imenovan 13. 
12. 1918) dr. Robert Ogoreutz67 (začasno imenovan 26. 11. 1918), dr. Jakob 
Kušej (začasno imenovan 27. 11. 1918), dr. Fran Goršič, dr. Milan Geršak (za- 
časno imenovani 13. 12. 1918), Fran Pernuš, Gvidon Mihelič, Anton Kuder, dr. 
Jakob Jan, dr. Fran Žiher, dr. Ivan Vuk, Ivan Hutter, Jurij Gregore (sedaj pred- 
lagani), dr. Štefan Sagadin (imenovan 29. 1. 1919), pri čemur pa ostane seveda, 
kolikor pridejo v poštev sodniki v zasedenem ozemlju, tudi ta vrstni red 
začasen. 

Opozove se premestitev dež. sod. svetnika in predstojnika okrajnega sodišča 
v Krškem Jakoba Antloge, sedaj v Logatcu, ki je bil ob prevratu začasno pre- 
meščen v Maribor. 

Več imenovanj oziroma premestitev treba izvršiti uradno. Na to je bivša Na- 
rodna vlada za Slovenijo mislila takoj s početka, ker je šlo za novo organizacijo 
sodišč (višje deželno sodišče, sodišča na Koroškem so prirastla, sodišča na No- 
tranjskem, ki so začasno odpadla), podlaga je dana v členu 6. odst. 3, temeljne- 
ga zakona o sodniški oblasti (avstr. drž. zakonik št. 144 iz 1. 1867) ter v § 43 
discipl. zakona za sodnike, to zakonito oblast pa si je Narodna vlada sama ome- 
jila do konca leta 1920 (naredba z dne 7. januarja 1919 ur. 1. št. 255). 

Po teh določbah bi se uradno imenovali oziroma premestili od zgoraj imeno- 
vanih sledeči sodniški uradniki: Jurij Gregore, dr. Ožbolt Ilaunig, Fran Küssel, 
Josip Lenart, Anton Kajfež, dr. Josip Tombak, dr. Fran Kalan, dr. Adolf Lenart, 
dr. Josip Fischinger, Anton Avsec in dr. Hinko Irgolič. 
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Imenovanja pri državnem pravdništvu 

Predlagajo se v imenovanje: za državne pravdnike 
1.) dvorni tajnik bivšega vrhovnega sodišča na Dunaju Niko Dominico68 v Ce- 

Iju 
2.) dež. sodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča na Brdu Ivan Modic6  v 
Ljubljani 
3.) začasni drž. pravdnik v Mariboru dr. Mirko vitez Grasselli v Mariboru 
4.) začasni drž. pravdnik v Ljubljani dr. Robert Ogoreutz preko sistemizovane- 
ga stanja v Ljubljani 

Za drž. pravdnika namestnike: 
1.) okr. sodnik v Kozjem dr. Josip Požar• v Celju 
2.) sodnik v Radovljici dr. Avgust Munda71 v Ljubljani 
3.) sodnik na Vrhniki dr. Ivan Likar72 v Celju 
4.) sodnik v Litiji Viljem Laurenčak" v Mariboru 
5.) sodnik v Mariboru dr. Ivan Jančič v Mariboru. 

1 Original, Priloga A v kopiji. Zapisnik obsega 8 strani, priloga • obsega 8 strani. 
Lesovinski papir brez vodnega znaka. Priloga na papirju za kopije. 

Šimenc Amalija dr., zdravnica, epidemiologinja iz socialne medicine. Rojena 1893 
v Tržiču, umrla 1960 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju in v Pra- 
gi, promovirala 1920. Službovala je kot zdravnik sekundarij 1920 v Ljubljani, 1921 - 
1922 je bila na specializaciji bakterio-epidemiologije v Zagrebu in na Dunaju, 1922 - 
1925 je vodila prvo bakteriološko-epidemiološko ustanovo za Slovenijo, z Rockfellerje- 
vo štipendijo seje izpopolnjevala v socialni medicini v ZDA in Kanadi. 1926 - 1931 je 
bila ravnateljica šole za zaščitne sestre v Zagrebu, 1932 - 1934 šolska zdravnica v Ljub- 
ljani, od 1935 dalje šefinja oddelka za socialno medicino pri Higienskem zavodu v 
Ljubljani, 1945 - 1947 je bila načelnica oddelka za vrhovno sanitarno inšpekcijo pri 
ministrstvu za zdravstvo, 1947 je bila upokojena. Vodila je zdravstveno vzgojne tečaje, 
pripravila je načrt za pouk higiene v šolah, borila se je za izgradnjo delavskih stanovanj 
in vključitev učencev v obrtništvu v splošno zdravstveno zaščito, predavala je o zdravs- 
tveni zaščiti v domovini in tujini, bila je raziskovalec bacilov, objavila je številne članke 
o zdravstveni zaščiti v domačih in tujih revijah. 

3 Kek Tekla por. Pance dr., zdravnica, specialistka pediatrijc. Roj. 1895 v Trbovljah, 
umrla 1984 v Ljubljani. Medicino je končala v Pragi 1921. Službovala je v Tržiču, kjer 
je bila vodja zdravstvenega doma in v Kranju. Upokojena je bila 1953, nato seje prese- 
lila v Ljubljano, kjer je opravljala privatno zdravniško prakso. 

4 Stritar Josip, profesor, pesnik in pisatelj. Rojen 1836 v Podsmreki pri Velikih Laš- 
čah, umrl 1923 v Rogaški Slatini. Gimnazijo v Ljubljani, klasično filologijo na Dunaju 
1874. Bilje gimnazijski profesor na Dunaju 1873 - 1901. V letih 1870 - 1890 je bil pre- 
vajalec in nadzorni urednik slovenskega dela Državnega zakonika. Bil je pomemben 
slovenski pesnik in pisatelj, snoval in izdajal je časopis Zvon in ga urejal 1876 - 1880. 
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Svoja literarna dela je objavljal v Daničici, Slovenski daničici. Zgodnji Danici, Mladiki, 
Zvonu, Ljubljanskemu zvonu in drugih. Po upokojitvi je živel na Dunaju in Aspangu, 
1923 seje vrnil v domovino. 

5 Žemljic Ivan, deželnosodni svetnik. Rojen 1877 v Vidanovcih pri Ljutomeru. Gim- 
nazijo v Mariboru, pravo v Gradcu 1903, sodniški izpit 1907 v Gradcu. Služboval je od 
1901 dalje kot pripravnik pri okrožnem sodišču v Mariboru, 1902 je postal avskultant, 
1908 sodni pristav v Ormožu, 1917 okrajni sodnik v Ormožu, 1920 je bil predstojnik 
sodišča v Ormožu in imenovan za deželnosodnega svetnika, 1924 je bil premeščen k 
okrožnemu sodišču v Maribor, kjer je bil 1936 upokojen. Bil je društveni delavec in za- 
služen za razvoj glasbene kulture. 

6 Lavrenčič Matija dr., sodnik. Rojen 1888 v Vrhpolju pri Vipavi. Pravo končal na 
Dunaju, 1906 doktoriral, sodni izpit v Trstu 1908. Služboval je od 1905 dalje kot pri- 
pravnik pri okrožnem sodišču v Gorici, 1905 je postal avskultant, dodeljen okrožnemu 
sodišču v Rovinju, 1907 je bil dodeljen okrajnemu sodišču v Rovinju, 1907 okrajnemu 
sodišču na Krku in nato premeščen v Gorico, 1908 je postal pristav v Komnu in nato 
sodnik v Komnu; 1913 je postal okrajni sodnik v Podgradu v Istri, 1919 je bil dodeljen 
v službo k sodišču v Cerknici in nato v Novo mesto, 1922 je bil premeščen kot predstoj- 
nik sodišča v Kozje, 1929 v Kočevje, 1933 v Žužemberk, kjer je bil 1933 upokojen, 
nato reaktiviran 1935 in je bil postavljen za starešino okrajnega sodišča v Mariboru, 
1941 je bil dodeljen okrajnemu sodišču v Kostanjevici, kjer je bil 1942 upokojen. 1935 
je prejel odlikovanje Red jugoslovanske krone IV. vrste. 

7 Kalan Fran dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1875 v Prečni, umrl 1935, Gimnazijo 
v Novem mestu, pravo na Dunaju 1903, sodniški izpit 1907. Služboval je od 1902 dalje 
kot pripravnik v Novem mestu, 1903 avskultant v Gradcu, 1908 je postal adjunkt v Rib- 
nici, nato sodnik v Ribnici, 1919 okrajni sodnik in sodni predstojnik v Žužemberku, 
1920 je bil premeščen v Velike Lašče, 1922 je postal deželnosodni svetnik, 1930 je bil 
premeščen v Gornjo Radgono, kjer je služboval do svoje smrti. 

8 Gaber Mirko dr., sodni svetnik. Rojen 1886 v Črenšovcih pri Ljutomeru, umrl 
1971 v Ljubljani. Služboval je v Ljutomeru, Konjicah, od 1925 - 1931 pri deželnem so- 
dišču v Ljubljani, 1931 je postal sodni svetnik pri apelacijskem sodišču v Ljubljani, nato 
kasacijski sodnik pri vrhovnem sodišču v Ljubljani. 

9 Bavdck Josip dr., sodnik. Rojen 1884 v Št. Vidu nad Cerknico. Pravo končal v Pra- 
gi 1910. Služboval je od 1911 dalje kot pripravnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
1913 je postal avskultant, 1919 je postal sodnik, služboval je v Mokronogu in v Metliki, 
1922 je postal okrajni sodnik in predstojnik sodišča v Cerknici, 1928 sodnik okrožnega 
sodišča v Celju, nato sodnik sreskega sodišča v Celju, kjer je bil razrešen sodne službe. 

10 Spende Anton, ravnatelj zemljiškoknjižnega urada. Rojen 1873 v Gornjem Gradu. 
Služboval je v raznih krajih na ozemlju kasnejše jugoslovanske države, 1919 je postal 
ravnatelj zemljiškoknjižnega urada v Ljubljani, kjer je bil 1927 upokojen. 

" Eberl Erih dr., sodni svetnik. Rojen 1885 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, 
pravo na Dunaju, sodni izpit 1912 v Gradcu. Služboval je od 1908 dalje kot avskultant v 
Gradcu, 1912 je postal okrajni sodnik v Gradcu, 1918 je bil dodeljen deželnemu sodišču 
v Ljubljani, 1919 je postal ministrski tajnik, 1920 deželnosodni svetnik pri višjem dežel- 
nem sodišču v Ljubljani, 1928 je postal svetnik, 1929 sodnik apelacijskega sodišča v 
Ljubljani, 1941 seje preselil v Nemčijo. 

12 Pavlin Ciril dr., sodnik, gospodarstvenik. Rojen 1888 v Trstu, umrl 1964 v Ljub- 
ljani. Pravo, novinarstvo in tehnične predmete je študiral v Zürichu, Grenoblu in na Du- 
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naju, kjer je 1911 promoviral, sodniški izpit 1915 v Gradcu. Služboval je kot sodnik. Po 
1. svetovni vojni je sodeloval pri organizaciji sodne službe v Sloveniji, 1919 naj bi po- 
stal ministrski podtajnik, 1920 je postal tajnik Zveze industrijalcev, 1921 ravnatelj 
Združenih papirnic Vevče, Goričane, Medvode, 1938 je bil v poslovodstvu podjetja Ku- 
verta. Sodeloval je pri organiziranju avtomobilizma v Sloveniji ter zimskih športov v 
Jugoslaviji. O jugoslovanski papirni industriji in gospodarstvu je objavil več člankov v 
slovenskih in tujih časopisih. 

13 Berbuč Bogumil, pravnik, vladni tajnik, okrajni komisar. Rojen 1883 v Gorici, 
umrl 1920 v Radgoni. Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju in v Pragi 1906. Služboval 
je od 1906 dalje kot konceptni praktikant pri Namestništvu v Trstu, 1909 pri okrajnem 
glavarstvu v Tolminu, 1910 je postal koncipist, 1913 je bil dodeljen okrajnemu glavars- 
tvu v Gorici, 1914 - 1916 je bil v vojski. 1916 je bil imenovan za okrajnega komisarja v 
Kopru, 1917 je bil premeščen k Namestništvu v Trstu in nato k okrajnemu glavarstvu v 
Gorici s sedežem v Ajdovščini, 1.11.1918 je postal okrajni glavar v Gorici. Italijani so 
ga internirali v Krminu in Serviglianu, odkoder seje vrnil julija 1919, zatem je nastopil 
službo pri Deželni vladi za Slovenijo, ki gaje namestila kot okrajnega komisarja pri ci- 
vilnem komisarju za Prekmurje. 

14 Gosar Andrej dr., univerzitetni profesor, politik. Rojen 1887 v Dol. Logatcu, umrl 
1970 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promoviral 1916. Služboval 
je od 1911 dalje najprej pri južni železnici, po 1. svetovni vojni pri poverjeništvu za so- 
cialno skrbstvo, 1920 je bil tudi poverjenik za socialno skrbstvo, 1920 je bil izvoljen na 
listi SLS za poslanca v konstituanto, v letih 1921 - 1925 je bil narodni poslanec, 1927- 
1928 je bil minister za socialno politiko, 1929-1931 član vrhovnega zakonodajnega sve- 
ta ter član jugoslovanske delegacije v generalni skupščini Društva narodov v Ženevi. 
1929 je postal izredni, 1935 pa redni profesor za ekonomijo in sociologijo na Tehnični 
fakulteti Univerze v Ljubljani; predaval je do leta 1958. V času okupacije se ni pridružil 
OF, 1944 je bil aretiran in poslan v taborišče Dachau. Objavil je številne članke in raz- 
prave, v katerih je obravnaval socialna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja. Bil 
je pristaš programov SLS in krščanskih socialistov. 

15 Lemež Milan dr., pravnik, odvetnik in politik. Rojen 1891 v Mariboru, umrl 1971 
v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru in Ljubljani, pravo v Pragi in na Dunaju, promoviral 
1916. Služboval je od 1915 dalje, najprej na sodišču v Ljubljani, nato na Dunaju in po- 
novno v Ljubljani, 1919 je postal komisar pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, 1920 
je bil odpuščen iz službe, 1921 je nastopil odvetniško prakso, 1926 je odprl svojo od- 
vetniško pisarno. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB; po vojni je bil predsednik 
uprave narodne imovine in načelnik oddelka za zadružništvo pri vladi LRS. Politično je 
bil opredeljen za komunistično stranko, 1920 je bil izvoljen za poslanca v konstituanto 
in v ljubljanski občinski svet. Aktivno je sodeloval pri Naših zapiskih, kjer je bil 1920 
tudi urednik, 1918-1919 je bil sourednik Demokracije. 

16 Legat Ivan, banski svetnik. Rojen 1889 na Brdu pri Lukovici. Pravo je končal v 
Zagrebu. Služboval je od 1919 dalje kot konceptni praktikant pri poverjeništvu za so- 
cialno skrbstvo, 1920 je postal komisar, 1923 je bil razrešen in nato sprejet v službo v 
oddelku za notranje zadeve kot sreski komisar, 1926 je postal vladni tajnik, 1932 je bil 
vodja sreske izpostave v Skofji Loki, 1936 sreski podnačelnik v Brežicah, 1937 sreski 
načelnik v Krškem, nato sekretar upravnega oddelka banske uprave, 1940 je postal ban- 
ski svetnik. Med 2. svetovno vojno je bil konfmiran. 
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17 Petcrlin Radivoj - Petruška, pisatelj. Rojen 1879 v Kamniku, umrl 1938 v Kamni- 
ku. Bilje pesnik, publicist, potopisec, prevajalec in časnikar. Sodeloval je pri večini slo- 
venskih časnikov in revij. Prevajal je tudi gledališka dela. 

18 Bulovec Anton, višji sodni svetnik, entomolog. Rojen 1869 v Radovljici, umrl 
1931 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju. Službovati je začel 1895 v 
Ljubljani, bil je pristav na Brdu in Novem mestu, 1900 je prišel v Ljubljano, kjer je 
1920 postal višji sodni svetnik. 1923 je bil upokojen, nato je odprl svojo odvetniško pi- 
sarno v Ljubljani. Ukvarjal seje z raziskovanjem življenja metuljev, sodeloval je z do- 
mačimi in tujimi entomologi. Objavil je več razprav o življenju metuljev. Aktivno je de- 
loval v Muzejskem društvu za Slovenijo, bil je odbornik odseka za varstvo prirode in 
Društva za raziskovanje jam. 

19 Nagode Anton, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1871 v Ljubljani, umrl 1942 v 
Ljubljani. Služboval je od 1898 dalje, najprej kot avskulant v Gradcu in Ljubljani, 1902 
kot sodni pristav v Metliki, 1904 v Radovljici, 1908 kot sodnik pri deželnem sodišču v 
Ljubljani, 1919 je bil deželnosodni svetnik, 1920 višji deželnosodni svetnik pri višjem 
deželnem sodišču v Ljubljani, 1930 je bil imenovan za sodnika kasacijskega sodišča pri 
Stolu sedmorice v Zagrebu. 1936 je bil upokojen. 

20 Skaberne Pavel dr., sodnik. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1929 v Ljubljani. Služ- 
boval je pri sodiščih v Ljubljani, na Vrhniki, v Litiji, Ilirski Bistrici in zopet v Ljubljani, 
kjer je bil sodnik pri deželnem sodišču, nato pri apelacijskem sodišču. Bilje organizator 
in tajnik društva slovenskih sodnikov. 

21 Keršič Peter, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1871 v Podbrezjah na Gorenjskem. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1904, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval 
je od 1904 dalje kot praktikant pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1905 je postal avsku- 
lant, 1909 sodnik v Črnomlju, 1910 v Postojni, 1917 je postal okrajni sodnik v Ljublja- 
ni, 1919 sodnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1919 je postal deželnosodni svetnik, 
1925 višji deželnosodni svetnik, 1926 je bil podpredsednik deželnega sodišča v Ljublja- 
ni, 1930 sodnik apclacijskega sodišča v Ljubljani, 1931 predsednik deželnega sodišča v 
Ljubljani, 1941 je bil upokojen. 1926 je bil imenovan tudi za predsednika obrtnega so- 
dišča. 

22 Mulej Anton dr., sodnik in odvetnik. Rojen 1872 v Logatcu, umrl 1933 v Maribo- 
ru. Služboval je v Celju, Gornjem Gradu, 1919 kot deželnosodni svetnik pri okrožnem 
sodišču v Mariboru. 1924 je bil upokojen, po upokojitvi je postal odvetnik. Kot sodnik 
ima zasluge za slovensko uradovanje na sodiščih. Ob prevratu se je pridružil generalu 
Maistru inje sodeloval pri zasedbi Koroške. 

23 Pichler Fran dr., sodnik. Rojen 1870 v Trnovcih pri Ptuju. Gimnazijo v Gradcu, 
pravo v Gradcu, promoviral 1905, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval je od 1904 
dalje kot praktikant, 1905 kot avskulant, 1908 kot sodni pristav v Metliki, 1912 v Mari- 
boru, 1917 je postal okrajni sodnik v Mariboru, 1919 deželnosodni svetnik v Mariboru, 
1927 podpredsednik okrožnega sodišča v Mariboru, 1936 je postal kasacijski sodnik 
Stola sedmorice v Zagrebu, 1939 kasacijski sodnik vrhovnega sodišča v Ljubljani, 1946 
je bil upokojen. 

24 Hrašovec Silvin dr., višji sodni svetnik. Rojen 1869 v Gmiindu na Koroškem. 
Končal pravo v Gradcu z doktoratom 1893, sodniški izpit 1895 v Gradcu. Služboval je 
od 1892 dalje kot praktikant in avskulant v Gradcu, 1897 kot sodni pristav v Velikih 
Laščah, 1898 v Mariboru, 1914 je bil sodnik v Kranju, 1917 sodnik svetnik v Novem 
mestu, 1920 višji sodni svetnik v Novem mestu, 1929 je bil upokojen. 
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25 Zdolšek Josip, sodni svetnik. Rojen 1876 v Ponikvi, umrl 1932 v Celju. Služboval 
je v Gornjem Gradu in Mariboru kot pristav, 1911-1932 kot sodnik, sodni svetnik in 
predstojnik sodišča na Vranskem. Uradoval je kljub težavam v slovenskem jeziku; v 
Slovenskem pravniku je objavil več razprav. 

6 Mladič Anton, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1872 na Brdu pri Lukovici, umrl 
1955 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1897, sodniški izpit 1898 v 
Gradcu. Služboval je od 1896 dalje kot pripravnik in avskulant v Ljubljani, sodni pri- 
stav 1898 v Postojni, 1907 okrajni sodnik v Šmarju pri Jelšah, 1913 je postal deželno- 
sodni svetnik, 1919 pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1920 je bil višji deželnosodni 
svetnik v Ljubljani, 1934 je bil upokojen. 

27 Flerin Valentin dr., višji deželnosodni svetnik. Rojen 1879 v Stobu pri Domžalah. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promoviral 1898, sodniški izpit 1899 v Grad- 
cu. Služboval je od 1897 dalje kot praktikant in avskulant pri deželnem sodišču v Ljub- 
ljani, 1899 sodni pristav v Senožečah, 1902 v Kranjski gori, 1903 kot sodnik v Ilirski 
Bistrici, 1905 sodnik v Črnomlju, 1910 kot okrajni sodnik in predstojnik sodišča v Žu- 
žemberku, 1918 deželnosodni svetnik in predstojnik sodišča v Žužemberku, 1919 na 
okrožnem sodišču v Celju, 1920 je postal višji deželnosodni svetnik pri okrožnem 
sodišču v Celju. 

28 Žiher Franc dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1877 v Vurbergu pri Ptuju. Pravo v 
Gradcu 1903, sodniški izpit 1906 v Gradcu. Služboval je od 1901 dalje v Mariboru, 
1906 v Litiji, 1907 kot sodni adjunkt v Kozjem, 1911 je bil sodnik v Celju, 1919 dežel- 
nosodni svetnik v Celju, 1920 v Rogatcu, 1921 na Vranskem, 1925 je bil predsednik 
okrožnega sodišča v Mariboru, 1938 predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, 
kjer je bil 1938 upokojen. 

Dev Oskar, sodnik svetnik, glasbenik. Rojen 1868 v Planini pri Rakeku, umrl 
1932 v Mariboru. Gimnazijo v Ljubljani in Novem mestu, pravo na Dunaju. Služboval 
je od 1892 dalje v Ljubljani, na Brdu, kot sodnik v Škofji Loki, Kranju in Mariboru pri 
okrožnem sodišču, kjer je bil sodni svetnik. Bil je eden pomembnejših slovenskih skla- 
dateljev. Glasbeno izobrazbo je dobil pri Hugu Sattnerju, Antonu Fórsterju, Franu Ger- 
biču, na Glasbeni matici v Ljubljani in na šoli Ambrozijevcga društva na Dunaju. Na 
Dunaju je bil zborovodja društva Slovenija in Slovenskega pevskega društva, po vojni 
je osnoval številna pevska društva v Sloveniji in Glasbeno matico v Mariboru. 

30 Vuk Ivan dr., svetnik Stola sedmorice v Zagrebu. Rojen 1877 v Trbegovcih pri 
Ljutomeru. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1904, sodniški izpit 
1906 v Gradcu. Služboval je od 1901 dalje v Mariboru, 1907 kot sodni pristav v Ribni- 
ci, 1913 kot okrajni sodnik v Kostanjevici, kjer je bil predstojnik sodišča, 1919 kot de- 
želnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru, 1926 kot svetnik višjega deželne- 
ga sodišča v Ljubljani, 1928 je postal svetnik Stola sedmorice v Zagrebu. 

31 Polenšek Jurij dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1869 na Trati na Gorenjskem. Pra- 
vo na Dunaju in v Gradcu, promoviral 1895, sodniški izpit 1898. Služboval je od 1896 
dalje v Ljubljani, 1898 kot adjunkt v Vipavi, 1905 v Radečah, 1908 kot sekretar sodišča 
v Novem mestu, 1911 kot okrajni sodnik v Trebnjem, 1914 je postal deželnosodni svet- 
nik, 1919 pri okrožnem sodišču v Novem mestu, 1920 je postal predsednik okrožnega 
sodišča v Novem mestu. 1930 je bil upokojen. 

32 Ilanuig Ožbolt dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1876 v Podkraju pri Velikovcu. 
Gimnazijo v Celovcu, pravo v Gradcu, promoviral 1905, sodniški izpit 1907 v Gradcu. 
Služboval je od 1903 dalje v Celovcu, 1908 kot sodni adjunkt pri Sv. Lenartu v Sloven- 
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skih goricah, 1917 kot okrajni sodnik pri Sv. Lenartu, 1919 kot deželnosodni svetnik pri 
okrožnem sodišču v Mariboru, 1920 je bil predstojnik sodišča pri Sv. Lenartu, 1939 je 
bil upokojen. Sestavil je kroniko okrajnega sodišča Sv. Lenart. 

3 Vidovič Fran dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1879 v Sobotincih pri Ptuju, umrl 
1951 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1904, sodniški iz- 
pit 1908 v Gradcu. Služboval je od 1904 dalje v Gradcu, 1908 kot sodni pristav v Ložu, 
1910 je bil sodnik v Krškem, 1917 okrajni sodnik v Krškem, 1919 v Mariboru in kot de- 
želnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru, 1930 je postal predsednik okrož- 
nega sodišča v Celju, 1946 je bil upokojen. 

34 Kudcr Anton, višji sodni svetnik. Rojen 1870 v Retjah pri Trbovljah, umrl 1944 v 
Novem mestu. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1899. Služboval je v Ljubljani, 
kot sodnik v Črnomlju in Novem mestu, 1919 je postal deželnosodni svetnik pri okrož- 
nem sodišču v Novem mestu. Kot avskultant v Ljubljani je predaval na trgovskem teča- 
ju ljubljanske mestne dekliške šole predmet trgovsko in menično pravo. Napisal je prvi 
slovenski učbenik meničnega prava. 

5 Jan Jakob dr., deželno sodni svetnik. Rojen 1874 v Višelnici pri Bledu. Gimnazijo 
v Novem mestu, pravo na Dunaju, sodniški izpit 1904 v Gradcu. Služboval je od 1900 
dalje v Novem mestu, 1905 kot sodni pristav v Kranjski gori, 1909 v Krškem, 1913 kot 
okrajni sodnik v Krškem, 1919 je postal deželnosodni svetnik, 1921 je bil predstojnik 
okrajnega sodišča v Krškem, 1936 je bil upokojen. 

6 Mihelič Gvidon, deželnosodni svetnik. Rojen 1877 v Gradcu. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, pravo na Dunaju in v Pragi 1900, sodniški izpit 1905 v Gradcu. Služboval je od 
1900 dalje v Mariboru, 1903 kot avskultant v Ljubljani, 1905 kot sodni adjunkt v Vipa- 
vi, 1913 postane sodnik, 1918 je bil vodja okrajnega sodišča v Radgoni, 1919 sodni 
predstojnik v Konjicah, in deželnosodni svetnik v Konjicah, 1936 je bil upokojen. 

Hutter Ivan, deželnosodni svetnik. Rojen 1878 v Litiji. Gimnazijo v Ljubljani, 
pravo na Dunaju 1903, sodniški izpit v Gradcu 1907. Služboval je od 1902 dalje v 
Gradcu, 1907 kot sodni pristav v Mokronogu, 1912 v Litiji, 1914 je bil okrajni sodnik in 
predstojnik sodišča v Idriji, 1917 v Metliki, 1919 v Kočevju kjer je bil predstojnik so- 
dišča in deželnosodni svetnik, 1925 je bil predstojnik sodišča v Kamniku, 1934 je bil 
premeščen ponovno v Litijo, kjer je bil 1938 upokojen. 

Pečnik Franc, deželnosodni svetnik. Rojen 1879. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na 
Dunaju 1905, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval je od 1905 dalje v Ljubljani, 
1908 kot avskultant v Kozjem, 1909 je bil sodnik v Kostanjevici, 1911 v Šmarju pri Jel- 
šah, 1917 okrajni sodnik v Šmarju, 1919 kot deželnosodni svetnik v Šmarju pri Jelšah, 
1922 je bil premeščen k okrožnemu sodišču v Mariboru, 1940 je bil upokojen. 

39 Schmidt Rudolf dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1872 v Marijini vasi pri Jurklo- 
štru, umrl 1934. Gimnazijo v Celju, pravo na Dunaju 1905, sodniški izpit 1909. Službo- 
val je od 1902 dalje v Gradcu, 1909 je postal sodnik v Gradcu, 1911 sodnik v Radečah, 
1917 okrajni sodnik v Radečah, 1919 deželnosodni svetnik in starešina sodišča v 
Radečah. 

40 Janša Josip, deželnosodni svetnik. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1949 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1905, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval 
je od 1905 dalje v Ljubljani in Gradcu, 1909 je bil sodnik v Črnomlju, 1911 sodnik v 
Kamniku, 1919 predstojnik okrajnega sodišča v Kamniku in deželnosodni svetnik, 1929 
je postal sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1929 sodnik apelacijskega sodišča v 
Ljubljani, 1940 je bil upokojen. 

318 



41 Sernec Janko, deželnosodni svetnik. Rojen 1881. Gimnazijo v Celju, pravo v Pra- 
gi 1904, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval je od 1904 dalje v Celju, 1908 kot ad- 
junkt v Gornjem Gradu, 1917 sodnik v Šmarju pri Jelšah, 1918 okrajni sodnik v Šošta- 
nju, 1919 je postal deželnosodni svetnik in prestojnik sodišča v Laškem, 1922 je bil pre- 
meščen k okrožnemu sodišču v Mariboru, 1939 je bil predsednik okrožnega sodišča v 
Murski Soboti, 1940 je bil upokojen. Strokovne članke je objavljal v Slovenskem prav- 
niku in Jugoslaviji. 

42 Kajfež Anton, deželnosodni svetnik. Rojen 1877 v Novem selu pri Kočevju. Pravo 
v Zagrebu in Gradcu 1904, sodniški izpit 1909 v Gradcu. Službovati je začel 1906 v 
Novem mestu, 1909 kot avskultant v Kamniku, 1910 je bil sodnik v Velikih Laščah, 
1912 v Radovljici, 1913 je bil premeščen k deželnemu sodišču v Ljubljano, 1918 je po- 
stal okrajni sodnik, 1919 predstojnik sodišča na Brdu, 1920 je bil premeščen k sodišču v 
Ložu, 1920 je postal deželnosodni svetnik, 1937 je bil upokojen kot vodja okrajnega so- 
dišča Lož. 

Romold Ivan, deželnovladni svetnik. Rojen 1879 v Vodicah pri Voloski, umrl 
1933.Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1905, sodniški izpit 1910 v Gradcu. Služ- 
bovati je začel 1906 v Ljubljani, 1910 je bil avskultant v Radovljici, 1910 sodnik v Mo- 
kronogu, 1912 okrajni sodnik v Slovenj Gradcu, 1919 okrajni sodnik v Velikih Laščah, 
1920 predstojnik okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, 1921 je bil premeščen na okrožno 
sodišče v Celju, 1927 je bil deželnovladni svetnik in predstojnik sodišča v Slovenj 
Gradcu. 

Tombak Josip dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1881 v Št. Juriju ob južni železni- 
ci. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1907, sodniški izpit 1910 v 
Gradcu. Službovati je začel 1906 v Gradcu, 1911 je postal sodnik v Kozjem, 1919 sod- 
nik in sodni predstojnik v Marenberku, 1920 je postal deželnovladni svetnik v Maribo- 
ru, 1929 sodnik okrožnega sodišča v Mariboru, 1938 je bil premeščen k okrožnemu so- 
dišču v Murski Soboti; 1940 je bil upokojen. 

45 Konda Jakob dr., predsednik vrhovnega sodišča. Rojen 1881 na Gradniku pri Čr- 
nomlju. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu in Pragi 1908, sodniški izpit 1911 v 
Gradcu. Službovati je začel 1908 v Gradcu, 1912 je bil sodnik v Kamniku, 1919 okrajni 
sodnik v Celju, 1925 je postal deželnosodni svetnik, 1928 je bil premeščen k deželnemu 
sodišču v Ljubljani, 1929 je postal sodnik apelacijskega sodišča v Ljubljani, 1932 sod- 
nik kasacijskega sodišča pri Stolu sedmorice v Zagrebu, 1936 je bil predsednik Stola 
sedmorice v Zagrebu, 1939 predsednik vrhovnega sodišča v Ljubljani, 1942 je bil od- 
stavljen iz službe s pravico do pokojnine. 

4 Lenart Rudolf dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1880 v Rajhenburgu. Gimnazijo v 
Kranju, pravo v Gradcu in Pragi, promoviral 1908, sodniški izpit 1912 v Gradcu. Služ- 
boval je od 1908 dalje, 1913 je bil sodnik v Ribnici, med 1. svetovno vojno je bil pri vo- 
jaškem sodišču soške armade, 1919 sodnik v Kozjem, nato je postal okrajni sodnik v 
Celju, 1927 deželnosodni svetnik, 1929 je bil sodnik okrožnega sodišča v Celju, 1933 je 
bil upokojen. 

Leitgeb Avgust dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1881 v Črnomlju. Pravo v Grad- 
cu 1909, promoviral 1913, sodniški izpit 1913 v Gradcu. Služboval je od 1909 dalje v 
Črnomlju, 1914 sodnik v Ljubljani in Krškem, 1919 je bil okrajni sodnik in predstojnik 
sodišča v Višnji Gori, 1920 je bil premeščen na Vrhniko, 1927 je postal deželnosodni 
svetnik, 1929 je postal predstojnik okrajnega sodišča na Vrhniki, 1945 je bil delegat 
ministra za pravosodje pri okrajnem sodišču Vrhnika. 
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48 Novak Andrej dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1880 v Šmarju pri Jelšah. Pravo 
končal 1906, sodniški izpit 1909 v Trstu. Služboval je od 1906 dalje v Trstu, 1909 je 
postal sodnik v Buzetu, 1913 v Sežani, 1914 v Komnu, 1914-1918 je bil vojaški sodnik 
v Pazinu, 1919 je postal okrajni sodnik pri okrožnem sodišču v Celju, 1920 je postal de- 
želnosodni svetnik, 1925 predstojnik okrajnega sodišča v Gornjem Gradu, 1946 je bil 
upokojen. 

49 Dolenc Ščitomir dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1873 v Ložu. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, pravo v Gradcu 1900. Služboval je od 1899 dalje, najprej kot poštni konceptni 
praktikant v Trstu, 1901 je postal avskultant v Trstu, nato je bil sodni adjunkt v Kobari- 
du in Buzetu, 1906 v Trstu, kjer je postal sodnik, 1910 je postal okrajni sodnik v Pod- 
gradu, 1913 v Sežani, 1919 je bil dodeljen kot okrajni sodnik k okrožnemu sodišču v 
Novem mestu, 1920 je postal deželnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v Novem me- 
stu, 1934 je bil upokojen. Leta 1910 je bil izvoljen za častnega občana v Buzetu. 

50 Levičnik Valentin, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1874 v Planini pri Logatcu. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1898, pravni izpit 1898, sodniški izpit 1901 v 
Gradcu. Služboval je od 1898 dalje, 1902 je bil sodni pristav v Metliki, 1911 okrajni 
sodnik in predstojnik sodišča v Cerknici, 1918 v Ljubljani, kjer je postal deželnosodni 
svetnik, 1919 je bil premeščen k okrožnemu sodišču v Celje, 1928 je postal višji dežel- 
nosodni svetnik, 1934 je bil upokojen. 

51 Sirko Ivan dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1879 v Mozirju, umrl 1943. Gimnazi- 
jo v Celju, pravo v Gradcu, promoviral 1906, sodniški izpit 1908 v Gradcu. Služboval je 
od 1905 dalje v Gradcu, 1906 v Ljubljani in nato ponovno v Gradcu, 1908 v Deutsch- 
landsbergu. Gornjem Gradu in Brežicah, 1909 v Voitsbergu, 1909 je postal sodnik v 
Metliki, 1917 je postal okrajni sodnik v Metliki, 1919 je bil premeščen v Ljubljano k 
deželnemu sodišču, 1921 je postal deželnosodni svetnik, 1921 je postal predstojnik 
okrajnega sodišča v Metliki. 

5 Fischinger Josip dr., sodnik kasacijskega sodišča. Rojen 1881 v Sv. Lovrencu pri 
Mariboru. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1906. Služboval je od 
1905 dalje v Gradcu, 1910 je postal sodnik v Gornjem Gradu, 1910 v Sevnici in Rade- 
čah, 1918 je postal okrajni sodnik v Sevnici, 1919 v Novem mestu, 1924 je postal dežel- 
nosodni svetnik, 1928 je postal sodnik višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 1929 sod- 
nik apelacijskega sodišča v Ljubljani, 1935 sodnik kasacijskega sodišča pri Stolu sed- 
morice v Zagrebu, 1939 sodnik vrhovnega sodišča v Ljubljani, 1941 je bil upokojen. 
Leta 1944 je bil nastavljen pri deželnem sodišču v Gorici in še istega leta trajno upoko- 
jen. 

53 Tiller Franc, deželnosodni svetnik. Rojen 1879 v Brežicah, umrl 1952 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju 1906, sodniški izpit 1909 v Gradcu. Služboval 
je od 1906 dalje v Gradcu, 1911 je postal sodnik v Gornjem Gradu, 1918 okrajni sodnik 
v Gornjem Gradu, 1919 je bil premeščen v Celje, 1920 je postal deželnosodni svetnik v 
Celju. 1935 je postal sodnik apelacijskega sodišča v Ljubljani, 1937 je bil upokojen. 

54 Lajovic Anton, sodnik vrhovnega sodišča, akademik, skladatelj. Rojen 1878 na 
Vačah, umrl 1960 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1907, konserva- 
torij na Dunaju 1902. Služboval je od 1906 dalje v Ljubljani, Litiji, na Brdu pri Lukovi- 
ci, v Kranju in Ljubljani, kjer je bil sodnik apelacijskega sodišča; 1935 je postal sodnik 
kasacijskega sodišča v Zagrebu, 1939 sodnik vrhovnega sodišča v Ljubljani. Napisal je 
več razprav s pravnega področja. Uveljavil seje kot slovenski skladatelj, prizadeval si 
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je, da sc slovenska glasba dvigne na evropsko raven. Leta 1940 je bil izvoljen za 
rednega člana SAZU. 

55 Golia Vladimir dr., sodni svetnik. Rojen 1882 v Trebnjem, umrl 1966 v Ljubljani. 
Služboval je kot sodnik v Radovljici in Ljubljani, 1932 je postal sodnik kasacijskega so- 
dišča pri Stolu sedmorice v Zagrebu, 1935 je postal predsednik apelacijskega sodišča v 
Ljubljani. 

56 Barle Gustav, deželnosodni svetnik, državni tožilec. Rojen 1881 v Podzemlju. 
Gimnazijo v Novem mestu, pravo na Dunaju in Gradcu 1909, sodniški izpit 1913 v 
Gradcu. Služboval je od 1909 dalje v Novem mestu, na Vrhniki, v Kamniku in Gradcu, 
1915 je postal sodnik v Gradcu, 1919 je bil imenovan za namestnika državnega pravni- 
ka v Novem mestu, 1923 je postal deželnosodni svetnik, 1925 starešina državnega prav- 
ništva v Novem mestu, 1929 je postal državni tožilec, 1933 sodnik okrožnega sodišča v 
Novem mestu, 1935 je bil ponovno državni tožilec v Novem mestu, 1936 je postal pred- 
sednik okrožnega sodišča v Novem mestu, 1946 je bil upokojen. 

57 Ženko Fran dr., okrajni sodnik. Rojen 1884 v Ljubljani. Pravo končal v Pragi 
1910, sodniški izpit 1913 v Gradcu. Služboval je od 1910 dalje kot praktikant in avskul- 
tant v Ljubljani, 1915 je postal sodnik v Radovljici, 1919 sodnik v Kranju, 1920 okrajni 
sodnik na Brdu, 1923 v Ljubljani, nato je dal ostavko na državno službo. 

58 Lešnik Alojz dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1886 na Ptuju. Gimnazijo v Mari- 
boru, pravo v Gradcu, promoviral 1913. Služboval je od 1910 dalje v Mariboru, 1914 v 
Rogatcu, 1915 je postal sodnik, 1916 v Rogatcu, 1919 v Slovenski Bistrici, 1919 je po- 
stal stalni sodnik v Slovenski Bistrici, 1920 je bil dodeljen ministrstvu za pravosodje v 
Beogradu, kjer je bil še isto leto razrešen službe in dodeljen sodišču v Slovenski Bistri- 
ci, nato je postal okrožni sodnik v Mariboru, 1927 je postal deželnosodni svetnik, 1933 
predstojnik okrožnega sodišča v Mariboru, 1940 je postal sodnik apelacijskega sodišča 
v Ljubljani, 1945 je bil imenovan za stalnega sodnika pri okrožnem narodnem sodišču v 
Mariboru, 1946 je bil upokojen. 

59 Hočevar Alojzij, deželnosodni svetnik. Rojen 1883 v Gor. Logatcu, umrl 1931. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1910, sodniški izpit 1914 v Gradcu. Služboval 
je od 1910 dalje v Gradcu, 1916 je postal sodnik v Gradcu, 1919 v Kostanjevici, nato v 
Mokronogu, 1923 v Novem mestu kot okrajni in nato okrožni sodnik, 1927 je postal de- 
želnosodni svetnik. 

60 Hočevar Vojteh dr., deželnosodni svetnik. Rojen 1887 na Gomilskem. Gimnazijo 
v Celju, pravo v Gradcu 1908, promoviral 1910, sodniški izpit 1914 v Gradcu. Službo- 
val je od 1910 dalje v Celju, 1917 je postal sodnik, 1918 sodnik v Laškem in Šoštanju, 
1919 okrajni sodnik v Kozjem, 1920 je bil dodeljen sodišču v Murski Soboti, nato je bil 
predstojnik sodišča v Gornjem Gradu, 1925 predstojnik sodišča v Brežicah, 1927 je po- 
stal deželnosodni svetnik, 1936 je bil premeščen k okrožnemu sodišču v Mariboru, 1941 
je bil premeščen k višjemu deželnemu sodišču v Gradcu, 1945 je postal pravni referent 
pri komandi mesta Maribor, nato je bil premeščen k sodišču v Celju, kjer je bil 1947 
razrešen službe in upokojen. 

61 Vičar Leopold dr., sodnik vrhovnega sodišča. Rojen 1884 v Šmarju pri Jelšah. 
Gimnazijo v Celju, pravo v Gradcu 1910, promoviral 1918, sodniški izpit 1914 v Grad- 
cu. Služboval je od 1911 dalje v Gradcu in nato v Celju, 1919 je bil sodnik v Konjicah, 
1920 okrajni sodnik v Celju, 1927 je postal deželnosodni svetnik, 1929 okrožni sodnik v 
Celju, 1933 sodnik apelacijskega sodišča v Ljubljani, 1934 član državnega sodišča za 
zaščito države, 1940 sodnik vrhovnega sodišča v Ljubljani. 
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62 Lozar Franc dr., dcželnosodni svetnik. Rojen 1885 v Črnomlju, umrl 1939. Gim- 
nazijo v Novem mestu, pravo v Pragi in na Dunaju 1911, sodniški izpit 1914. Služboval 
je od 1911 dalje v Črnomlju, nato v Novem mestu, 1918 kot sodnik za okrožje goriške- 
ga deželnega sodišča, 1919 sodnik v Sevnici, 1920 sodnik v Kostanjevici, 1927 je postal 
deželnosodni svetnik in predstojnik sodišča v Radovljici, 1928 predstojnik sodišča v 
Kostanjevici. 

63 Travner Vladimir dr., sodnik. Rojen 1886 v Gor. Logatcu, umrl 1940. Gimnazijo v 
Novem mestu, pravo v Gradcu, promoviral 1911, sodniški izpit 1918. Služboval je od 
1912 dalje v Gradcu, 1914-1918 v Mariboru, 1919 na Ptuju in od 1927 dalje v Mariboru 
kot okrožni sodnik. Kot študentje deloval v akademskem društvu Triglav, zavzemal se 
je za ustanovitev slovenske univerze. Na Ptuju in v Mariboru je bil član muzejskega in 
zgodovinskega društva, bil je član Zveze kulturnih društev v Mariboru. Objavil je več 
zgodovinskih razprav in člankov v ČZN, Mariborskem večerniku. Kroniki in reviji Živ- 
ljenje in svet. 

M Jerman Jakob, sodnik. Rojen 1882 v Naklem pri Črnomlju. Gimnazijo v Ljubljani, 
pravo v Pragi 1911, sodniški izpit 1915 v Gradcu. Služboval je od 1911 dalje v Novem 
mestu, 1912 v Gradcu, 1913 v Mokronogu, 1918 kot sodnik v Gradcu, 1919 v Litiji, 
1920 predstojnik sodišča v Žužemberku, 1925 v Kočevju, 1929 je bil predstojnik sodiš- 
ča v Kozjem, 1930 sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, 1940 je bil premeščen v 
Prevalje, 1941 pa upokojen. 

65 Hodžar Jakob dr., sodnik in odvetnik. Rojen 1889 v Litmerku pri Ormožu. Gimna- 
zijo v Ljubljani, pravo v Gradcu 1914. Služboval je od 1914 dalje v Gradcu, nato v 
Ljubljani, 1922 je postal namestnik držanega pravdnika v Ljubljani, 1923-1929 je bil 
odvetniški kandidat, 1929-1941 odvetnik v Celju. Med okupacijo je bil zaprt in izgnan v 
Srbijo, kjer je deloval v društvu Franc Rozman, 1945 seje vrnil v Slovenijo. 1946 je bil 
predsednik okrajnega sodišča v Trbovljah, 1947 paje bil upokojen. 

66 Grum Josip, sodnik. Rojen 1882 v Lipoglavu pri Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, 
pravo na Dunaju 1912, sodniški izpit 1919 v Ljubljani. Služboval je od 1912 dalje v No- 
vem mestu, 1919 v Mokronogu in Kostanjevici; 1929 je postal okrajni sodnik, 1934 je 
bil predstojnik sodišča v Kamniku, 1936 je bil po potrebi premeščen v Kozje, 1945 je 
bil upokojen. 

6 Ogoreutz Robert dr., sodnik. Rojen 1876 v Novem mestu, umrl 1970 v Ljubljani. 
Služboval je od 1908 dalje pri sodiščih v Litiji, 1912-1917 v Cerknici, od 1917 v Ljub- 
ljani. 1919 je bil imenovan za državnega pravdnika v Ljubljani, nato državnega tožilca v 
Ljubljani, 1934 je bil upokojen. 1936 je bil imenovan za sodnika apelacijskega sodišča 
v Ljubljani, 1938 je bil dokončno upokojen. 

68 Dominico Niko, dvorni tajnik. Rojen 1876 v Pevmi pri Gorici. Služboval je na 
Dunaju, kjer je postal dvorni tajnik pri vrhovnem sodišču na Dunaju, 1919 je bil državni 
pravdnik v Celju, nato v Ljubljani, 1925 je odšel v Zagreb. 

69 Modic Ivan dr., višji sodni svetnik. Rojen 1873 v Brestu pri Ljubljani, umrl 1938 
v Ljubljani. V sodno službo je vstopil 1899 v Ljubljani. Služboval je še v Žužemberku, 
na Vrhniki, v Ljubljani, 1912 je postal okrajni sodnik in sodni predstojnik na Brdu. Med 
1. svetovno vojno je bil vojaški avditor v Sinju, Linzu, Lubartowu na Poljskem, nato pa 
še v Srbiji (Valjevo, Beograd, Užice), 1919 je postal državni pravdnik v Ljubljani, za- 
tem je služboval pri deželnem sodišču v Ljubljani, kjer je postal sodni svetnik in višji 
sodni svetnik. 1926 seje upokojil, nato pa seje posvetil odvetništvu. Že v dijaških letih 
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seje navduševal nad jugoslovanskim gibanjem in Srbijo, v času bivanja v Srbiji je ščitil 
Srbe pred avstrijskim preganjanjem. 

0 Požar Josip dr., državni tožilec. Rojen 1883 v Št. Petru v Savinjski dolini. Gimna- 
zijo v Celju, pravo v Gradcu 1907, sodniški izpit 1911 v Gradcu. Služboval je od 1907 
dalje, 1911 je postal sodnik v Kozjem, 1919 je bil namestnik državnega pravdnika v Ce- 
lju, 1927 državni pravdnik v Celju in nato državni tožilec v Celju. Med 2. svetovno voj- 
no je bil v Srbiji, kjer je bil tožilec v Beli Crkvi, 1942 je bil upokojen inje po vojni ostal 
v Beogradu. 

' Munda Avgust dr., pravnik, univerzitetni profesor. Rojen 1886 v Brežicah, umrl 
1871 v Ljubljani. Gimnazijo v Celju in Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1910. 
Služboval je od 1909 dalje v Ljubljani, nato v Radovljici, 1919 je bil imenovan za na- 
mestnika državnega pravdnika v Ljubljani, 1922-1936 pa za namestnika višjega držav- 
nega pravdnika v Ljubljani, 1936 je postal sodnik kasacijskega sodišča pri Stolu sedmo- 
rice vZagrebu. 1933 je postal privatni docent na Pravni fakulteti v Ljubljani, 1942-1956 
pa redni profesor, 1954-1956 je bil tudi direktor Inštituta za kriminologijo pri Pravni fa- 
kulteti v Ljubljani. Objavil je več del s področja kazenskega prava, bilje sodelavec ter- 
minološke komisije pri SAZU. 

72 Likar Ivan dr., sodnik. Rojen 1882 v Rakovniku pri Medvodah. Gimnazijo v Ce- 
lovcu, pravo na Dunaju 1909, sodniški izpit 1912 v Gradcu. Služboval je od 1909 dalje 
v Ljubljani, 1913 je postal sodnik v Ložu, 1919 namestnik državnega pravdnika v Celju, 
nato je bil dodeljen sodišču v Borovljah, 1922 deželnemu sodišču v Ljubljani, 1927 je 
postal sodnik upravnega sodišča v Celju, 1933 je bil upokojen, 1936 je bil reaktiviran 
kot sodnik upravnega sodišča v Celju, kjer je postal predsednik sodišča. 1946 je bil 
upokojen. 

73 Lavrenčak Viljem, sodnik, državni tožilec. Rojen 1884 v Brežicah, umrl 1949 v 
Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju, 1909, sodniški izpit 1912 v Gradcu. 
Službovati je začel 1909 v Ljubljani, nato 1912 v Logatcu in Kamniku, 1913 v Ljublja- 
ni, Višnji Gori in Radovljici. 1914 je postal sodnik v Litiji, 1919 je postal namestnik dr- 
žavnega pravdnika v Mariboru, 1920 je bil premeščen v Ljubljano, kjer je bil 1920 ime- 
novan za državnega pravdnika, 1929 pa za državnega tožilca; po 2. svetovni vojni je bil 
zaposlen pri Ministrstvu za prosveto LRS. 

1171 

ZAPISNIK 
117. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 6. AVGUSTA 1919 

Navzoči: predsednik, podpredsednik, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar, in dr. 
Verstovšek ter vodja poverjeništva za socijalno skrb Prepeluh. 

Začetek seje ob 9. uri 7 minut. 
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Nadaljuje se splošna razprava o načrtu naredbe celokupne deželne vlade za 
Slovenijo o ustanovitvi začasne stanovanjske komisije. 

Poverjenik za pravosodje opozarja na pred kratkim v Beogradu izišli zakon, 
ki določa v stanovanjskem vprašanju kompetenco notranjega ministrstva torej 
tudi poverjeništva za notranje zadeve in po katerem ima pravico do vseh prosto- 
rov, ki so potrebni za državo, zlasti za vojaštvo. Po načrtu je dana možnost 
konflikta med komisijo in poverjeništvom za notranje zadeve in treba bi bilo do- 
govora z ministrstvom, da da ono komisiji ali poverjeništvu za socijalno skrb 
pooblastila. Drugi pomislek ima glede domovinske pravice, na katero se 
naredba ne ozira. Odpovedna pravica komisije bi smela zadevati samo osebe, ki 
imajo domovinsko pravico v Ljubljani na podlagi § 10. zakona od leta 1896. Če 
se stvar ne popravi, bi bil on za svojo osebo proti načrtu. 

Poverjenik za socijalno skrb odgovarja, da vlada na podlagi izišlega zakona 
lahko itak rekvirira posamezna stanovanja v državne svrhe (torej tudi za držav- 
ne uradnike), ampak šele po vsakokratni privolitvi ministrstva. Naredba lahko 
ostane, ker je naloga komisije samo, urediti stanovanjske razmere tako, da bodo 
prostori kar najbolje izrabljeni. Ministrstvu se vzlic temu krati pravica v smislu 
centralne naredbe. V tem oziru bo poizkusil osebno se dogovoriti v Beogradu. 

Predsednik omenja, da bi se izraženim pomislekom dalo ugoditi s sprejetjem 
določbe v drugi točki člena tretjega in da določaj v slučajih, ko se gre za pre- 
meščanje državnih uradov, predsedstvo deželne vlade, glede domovinsktva pa 
se sprejetjem določbe v tretji točki člena tretjega, da se odpovedna pravica ko- 
misije ne nanaša na osebe, ki imajo v Ljubljani domovinsko pravico, ako le ta 
ne izvira iz določbe {? 10 zakona od 6. decembra 1896 štev. 222 drž. zak. 

Preide se nato v nadrobno razpravo. 
Sprejmeta se z nebistvenimi stilističnimi popravki naslov, člen 1. in člen 2. 
Istotako se z malimi popravki sprejmeta točki 1 ¡n 2 člena 3. - poslednja iz- 

popolnjena z v splošni razpravi od predsednika nasvetovano določbo. 
Pri točki 3. se razvije daljši razgovor. Izrazijo se pomisleki glede prekratkega 

roka, dalje glede črke a) kjer naj bi se smela odpovedati samcem le rodbinska 
stanovanja. Glede točke b) opozarja poverjenik za pravosodje, da bi z izrazom " 
trgovci tujerodci" bili prizadeti samo Nemci, ne pa tudi na primer hrvatski židje. 
Izraz bi bilo nadomestiti z besedo "trgovci - ne domačini". Besede "osebe, ki se 
pečajo s prekupčevanjem živil" •• so presploŠne. Prizadete bi bile na primer vse 
branjevke. Pristavijo naj se besede "a so bile te enkrat zaradi veriženja ali navi- 
janja cen obsojene". Pod črko c) naj bi se kot nepotrebne črtale besede "vsem 
Nemcem, ki so se priselili v Ljubljano šele po letu 1916 ali so bile vpokojene po 
1.1. 1910". Končno naj bi se za točko c) sprejel stavek "pod točko 3 navedena 
odpovedna pravica komisije se ne nanaša na osebe, ki imajo v Ljubljani domo- 
vinsko pravico, ako le-ta ne izvira iz določbe § 10. zakona od 6. decembra 1896 
štev. 222 drž. zak.". 

Točka 3 člena 3 in dalje točka 4 in 5 se nato sprejmejo z nebistvenimi pop- 
ravki. 
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Pri členu 4. predloga poverjenika za pravosodje črtanje določbe o podrejeno- 
sti vseh uradov, oblastev in td. stanovanjski komisiji. Sprejme se nato člen 4. z 
nekoli spremenjenim besedilom. 

Mesto v členu 5. predlagane določbe, da posluje komisija izven stanovanj- 
skega sosveta se sklene, da se ustavi delovanje stanovanjskega sosveta za dobo 
poslovanja te komisije. 

Člen 6. obvelja po predlogu predsednika z na novo ustavljenim besedilom: 
"komisiji predseduje... komisije". 

Pri členu 7. predlaga poverjenik za notranje zadeve odškodnino do zneska 
dejanskih selitvenih stroškov. Predlog, katerega podpira vodja poverjenik za so- 
cijalno skrb, deloma tudi poverjenik za uk in bogočastje obvelja, nakar se 
sprejme člen 7. z besedilom "Strankam ... 2.000 K v breme kredita za begunce". 

Po glasovanju o členu 7. da predsednik na razgovor vprašanje, ali ne bi kaza- 
lo sprejeti v naredbo kot člen 8. določbo, s katero bi se prizadetim strankam dala 
možnost pritožbe proti odredbi stanovanjske komisije, da se prepreči mogoča 
kruta krivica. Pritožba naj bi bila mogoča le v sJučajih po komisiji odrejenih iz- 
selitev iz Ljubljane. Podpredsednik se izjavi proti temu, ker govori sila za hi- 
trost postopanja; če se pa že hoče instanco nad komisijo, naj velja možnost pri- 
tožbe za vse slučaje in naj se sprejme še dostavek, da pritožba glede na v točki 3 
člena 3. omenjeni odpovedni rok nima odložilne moči. 

Po dalji debati se sklene sprejeti v naredbo kot člen 8. določbo s sledečim 
besedilom: "Zoper ukrepe ... moči". 

Nato se sprejme še prejšnji 8., sedaj člen 9. z besedilom: "Ta ... listu", nakar 
predsednik konstatira, da je s tem v celoti s sklenjenimi spremembami naredba 
sprejeta in da se v tej obliki predloži ministrstvu v odobrenje. 

Vodja poverjeništva za socialno skrb prosi za dovoljenja, da sme v Beogradu 
za čimprejšnjo odobritev naredbe posredovati in izjavi obenem glede na svoj v 
zadnji seji stavljeni predlog, da bo poizkušal tam izposlovati dotični petmilijon- 
ski kredit za zgradbo barak. Dovoljeno. (Izp. poverj. za soc. skrb.) 

Poverjenik za notranje zadeve prosi pojasnila, ali sme laškemu poročniku 
Pascalu Aidini, kije v sodni preiskavi in kije bil izpuščen ¡z preiskovalnega za- 
pora proti kavciji 200.000 K dati potno dovoljenje za Trst proti zvišanju kavcije 
400.000 K. Pritrdi se izdanju potnega dovoljenja za 20 dni s pogojem, da dovoli 
potovanje tudi sodnija in se prosilec o tem izkaže s pismenim potrdilom. (Izp. 
pov. za notr. zacl.) 

Odpošlje se na predlog poverjenika za uk in bogočastje brzojavka celokupne 
deželne vlade na ministra prosvete dr. Davidovića in ministra vojne Hadžića2 

radi prepustitve vojašnice na Poljanski cesti za nastanitev univerze. (Preds. izvr- 
šeno!) 

Poverjenik za uk in bogočastje poroča o potrebi ustanovitve srednje šole v 
Velikovcu. pritrdi se predlogu, da se začasno otvori 1. letnik gimnazije in učite- 
ljišča za šolsko leto 1919/20. Za stroške je poskrbljeno v proračunu za Koroško. 
(Izp. pov. za uk in bog.) 
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Srednješolska ravnateljstva v Trstu niso priznale veljavnosti srednješolskim, 
s sklepom vlade otvorjenim in od nje podpisanim tečajem v Trstu. Odhodniki so 
napravili pred pravilno sestavljeno komisijo izpite in mestni šolski svet prosi, da 
vlada da dotičnim izpričevalom pravoveljavnost z dovolitvijo, da se izstavijo in 
podpišejo v Ljubljani. Prošnji se na predlog poverjenika za uk in bogočastje 
ugodi. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Odbor za primorske begunce v Ljubljani prosi za meseca avgust in septem- 
ber podpore za slovenske dijake v Zagrebu, ker se je Akademski dom razšel in 
nimajo dijaki v njem nobene opore več. Poverjenik za uk in bogočastje poroča, 
da bo tistim, ki ostanejo v Zagrebu in katerih je približno 40, nakazal podpore 
mesečno po 240 K iz kredita 150.000 K, ki je njemu na razpolago. Poročilo se 
vzame odobruje na znanje. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Stanovska zveza akademikov (tehnikov) v Ljubljani prosi podpore 10.000 K 
za menzo. Sklene se, naj stavi zveza konkreten predlog, koliko podpore naj bi se 
dovolilo posameznikom. Izvrši poverjenik za uk in bogočastje. (Izp. pov. za uk 
in bog.) 

Prihodnja seja dne 8. avgusta 1919 ob 16. uri. 
Konec seje ob 12. uri 50 minut. 

Dr. G. Žerjav 1. r. 

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
je brez podpisa zapisnikarja. 

Hadžić Stevan, minister. Rojen 1868 v Beogradu, umrl 1931. Končal je vojno aka- 
demijo 1889 in Nikolajevsko generalštabno akademijo v Rusiji. Postal je general jugo- 
slovanske vojske. Do leta 1912 je bil profesor na vojni akademiji v Beogradu, v 1. sve- 
tovni vojni je sodeloval v kolubarski bitki, 1916 je poveljeval 1. srbski dobrovoljski di- 
viziji v Dobrudži. Po 1. svetovni vojni je pripadal ožjemu krogu dvora inje bil štirikrat 
minister za vojsko. 

118' 
ZAPISNIK 
118. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 8. AVGUSTA 1919 

Navzoči: predsednik in podpredsednik, poverjeniki: Golia, dr. Ravnihar in 
dr. Verstovšek, gradbeni ravnatelj inž. Klinar, načelnik oddelka za kmetijstvo, 
prelat Kalan in inž. Sernec. 
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Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 

Na predlog predsednika se sklene imenovanje in ureditev plač uslužbencem 
dopisnega urada, kakor sledi: 

Imenujejo se: 
Josip Prunk v Vil. čin. razred, Robert Pohar v VIII. čin. razred 1. stopnja, Jo- 

sip Dolanec v IX. čin. razred, 2. stopnja, Anton Zobec v IX. čin. razred, 1. stop- 
nja, Franc Puc v X. čin. razred, 1. stopnja in Rado Murnik v X. čin. razred, 1. 
stopnja drž. uradnikov in sicer glede veljavnosti imenovanja od dne vstopa, gle- 
de veljavnosti plače pa od 1. septembra 1919. 

Uslužbencem dopisnega urada se prizna "poslovna doklada" in sicer: 
tipkaricam, provizorno nastavljenim uradnikom in stenografom mesečno 100 

K, urednikom X. činovnega razreda 150 K, urednikom IX. čin. razreda 200 K, 
urednikom VIII. čin. razreda 250 K, urednikom VII. čin. razreda 300 K. 

Predlog dopisnega urada, da se Antonu Tomincu zviša mesečni honorar od 
600 K na 700 K se zaenkrat odkloni. 

Ivan Kristan se imenuje za provizoričnega uradnika dopisnega urada z me- 
sečnim honorarjem 600 K in sicer z veljavnostjo od 1. junija 1919. 

Josip Bizjak se imenuje za uradnega slugo dopisnega urada v 3. plačilni 
stopnji. 

Sklene se, da se imenuje dosedanji "Korenspondenčni urad Narodne vlade 
SHS v Ljubljani" odslej "Dopisni urad deželne vlade za Slovenijo". 

Za to povišanje službenih plač in prejemkov izposluje predsedništvo deželne 
vlade kredit pri ministrskem predsedstvu v Beogradu v okviru predloga, ki se ti- 
če splošne ureditve kredita za predsedstvo. (Precis in Izp. dop. uradu) 

Predlog predsednika, naj se iz kredita vlade 84,000.000 na Koroškem v coni 
A izplačujejo pokojnine in vojaške podpore istim osebam ter v isti višini, kakor 
jih je izplačevala Nemška Avstrija, se odobri. Naprosi se poverjenik min. fin. da 
potrebno ukrene v izvršitev sklepa. (Izp. Preds.) 

Predsednik poroča, daje bil vsled evakuacije Celovca prenesen sedež propa- 
gandnega lista "Klagenfurter Nachrichten" v Maribor, kjer izhaja od 2. t.m. da- 
lje analogni list z izpremenjenim imenom "Draupost"; slednja razširi svoj delo- 
krog tudi na štajerske obmejne kraje, kjer je nemški propagandni list istotako 
potreben, kakor na Koroškem. Po daljši debati, v kateri ugovarja poverjenik dr. 
Verstovšek proti izdajanju nemškega propagandnega lista, dočim predsednik 
naglasa in utemeljuje potrebo lista, se sprejmejo predsednikovi tozadevni pred- 
logi proti glasu poverjenika dr. Verstovška, kakor sledi: Z delno spremembo 
sklepa, storjenega v vladni seji dne 25. julija t.l. se dovoli za vzdrževanje lista 
"Klagenfurter Nachrichten" odnosno na njih mesto stopivše "Draupost" v Mari- 
boru, začenši s 1. junijem 1919 mesečna subvencija 10.000 K. Za glavnega 
urednika lista "Draupost" se nastavi gospod dr. Matej Šmalc, ki se imenuje dr- 
žavnim uradnikom v IX. čin. razredu v statusu dopisnega urada, in kateremu se 
prizna za čas dokler bo glavni urednik lista "Draupost" poleg sistemiziranih pre- 
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jemkov IX. čin. razreda še poslovna uredniška doklada mesečnih 300 •; ta do- 
klada se mu izplačuje začenši s 1. avgustom t.l. iz določene subvencije za vzdr- 
ževanje lista. Uredniku dr. M. Smalcu se dovoljuje naprošeni predujem na plačo 
v znesku 1.200 K. Za sprejemanje telefonskih poročil iz Ljubljane se nastavi po- 
godbeno proti 14. dnevni odpovedi absolvirani jurist Ferdo Dobravec v Maribo- 
ru, ki bo tudi vodil upravo lista, in se mu prizna za njegovo službovanje, začenši 
s 1. avgustom 1919 mesečna anticipativna plača 700 K. Za sodelovanje v ured- 
ništvu in upravništvu lista "Draupost" se pogodbeno nastavi proti 14. dnevni od- 
povedi pisatelj Emil Bayer, kateremu se prizna v tem svojstvu začenši s 1. avgu- 
stom t. I. mesečna anticipativna plača 700 K. Dovoli se mu obenem tudi izredni 
prispevek za selitev iz Celovca v Maribor v enkratnem znesku 500 K. Prejemki 
za Dobravca in Bayerja se bodo izplačevali iz subvencije za vzdrževanje lista. 
(Preds in Izp. (lop. uradu.) 

Predsednik poroča, da mu je general Smiljanić poslal francosko noto antanti- 
ne komisije v Celovec, v kateri slednja vpraša, kako hočemo urediti občevanje 
čez demarkacijsko črto na Koroškem. Vojaška oblast je mnenja, da naj se de- 
markacijska črta popolnoma zapre, ker 1.) grozi s tem Celovcu ekonomična pro- 
past, 2.) ubranili bi se s tem nemške agitacije v coni A, 3.) zabranili bi dohod 
novih boljševikov v naše ozemlje in 4.) misli vojaška oblast, da antantina komi- 
sija nima pooblaščenja, da uradno stavi kake tozadevne zahteve. Predsednik 
daje stvarno v razpravo vprašanje, ali je taktično dobro popolnoma zapreti ob- 
mejni promet, ali pa taktično bolje izreči se za olajšave. Dosedaj je deželna vla- 
da stala na stališču, da kaže hermetično zapreti meje, druge misli pa so dr. 
Trumbič, dr. Žolger in dr. Erlich, ki so zato, da bi se promet gospodarsko ne 
omejil. Poverjenik dr. Verstovšek je za hermetično zaprtje meje, sicer se bo 
samo čez mejo "švercalo", pridobili si ne bomo nikogar, ampak Nemci se nam 
bodo smejali. Živila, ki so jih ljudje popreje v Celovec nosili, naj se jim odkupi- 
jo. Predsednik opozarja, da z ozirom na plebiscit ne smemo od nas odvračati na- 
ših ljudi. Treba zato za dravsko dolino in Zaplje napraviti trg, ki bo nadomeščal 
Celovec. Ne gre za tiste, ki so hodili v Celovec prodajat, temveč za tiste, ki so 
hodili tja kupovat. Podpredsednik je mnenja, da se bo prej ali slej treba pogajati 
o obmejnem prometu, za sedaj naj se pa zavirujocc postopa. Ko se pritisku ne 
bo več izogniti, naj se razpravlja o celem kompleksu koroških vprašanj pred 
vsem o odškodnini, za vojne škode na Slov. Koroškem, ne pa samo o vpraša- 
njih, ki so v prid Celovca. Po daljši debati konstatira predsednik, da deželna vla- 
da za sedaj nima povoda ugovarjati stališču, ki ga zavzema vojaška oblast. 

Podpredsednik opozarja na popisovanje konj na Vrhniki, ki seje svoj čas si- 
stiralo, kasneje pa zopet začelo izvajati, ker je razburjenje med ljudstvom veliko 
in gaje interpeliralo v zadevi več strank ter mu podalo dolgo spomenico, izroča 
slednjo poverjeniku za notranje zadeve, da preišče stvar in poroča v eni pri- 
hodnjih sej. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Vodja poverjeništva za javna dela ravnatelj Klinar poroča obširno o dravski 
električni napravi v Fali. Gradila je to napravo "Štajerska električna družba", 
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lastnica električne naprave v Peggau - Lebring-u, na podlagi kredita, ki ga je 
dal na razpolago švicarski bančni koncem pod vodstvom "Baseler Bankvereina" 
in "Baseler Eisenbahn-banke". Baje je pri tem koncernu udeležen tudi francoski 
denar banke Sarasin & Dreifuss. Interesiran je baje tudi francoski minister za 
javna dela Loucher. Ta družba jo meseca marca vložila na deželno vlado v 
Ljubljani prošnjo, da seji dovoli izvoz 15.000 konjskih sil preko meje v Nemš- 
ko Avstrijo. Poverjeništvo za javna dela, kateremu seje ta prošnja odstopila, o 
razmerah v falski elektrarni ni bilo informirano in jo je zato odstopilo ravnatelju 
deželnih elektrarn Sernecu, z vabilom, da se na licu mesta natančno informira o 
vseh tehničnih in gospodarskih razmerah, zlasti dožene mogoči delokrog elek- 
trarne, konsumente električnega toka in množino konsuma in da napravi splošni 
pregled in rentabilitetni račun. Te poizvedbe so bile jako obširne in so trajale 
več tednov. Med tem časom, še predno so bile končane, so prišli zastopniki šta- 
jerske električne družbe v Ljubljano poprašat, kaj je z njihovo vlogo. Pri neki 
konferenci, v kateri smo se s zastopniki štajerske električne družbe, med tem z 
generalnim ravnateljem Rosshändlerjcm, brezobvezno o zadevi posvetovali, se 
je sprožila ideja, da bi se to podjetje kot privatno podjetje štajerske električne 
družbe opustilo ter združilo v mešanem gospodarskem podjetju, pri katerem bi 
se udeležila tudi naša država. Glede izvoza električnega toka preko meja smo 
tokrat zavzemali previdno stališče in rekli, da bomo samo po sebi umevno delali 
na to, da porabimo električni tok, ki se nahaja v naši državi, tukaj i.s. vsmeri do 
Ljubljane in Zagreba, da bomo pa za slučaj, če bi ta možnost ne bila dana, pod 
gotovimi pogoji tudi za to, da se dovoli izvoz električnega toka v Nemško Av- 
strijo. S tem smo se razšli. Poizvedbe so se nadaljevale in končno je ravnatelj 
Sernec podal natančno, 41 strani obsegajoče poročilo. Iz tega poročila podaja 
ravnatelj Klinar izvleček, v katerega je sprejel, kar je za informacijo in za preso- 
jo vprašanja važno.Gre se za dva projekta, za projekt ljubljanski, po katerem naj 
se razširi delokrog falske elektrarne z zgradbo okroglo 45()tih km daljnovodov, 
80.000, 30.000 in 10.(XK) voltov napetosti, na kraje: Fala - Maribor - Slovenska 
Bistrica - Konjice - Celje; Celje - Polzela - Šoštanj - Velenje; Celje - Štore; 
Celje - Domžale - Ljubljana - Kranj - Škofja Loka - in Litija; Celje - Laško - 
Zidani most - Trbovlje in Zidani Most - Rajhenburg - Podsused - Zagreb - Sa- 
mobor, in za projekt falske družbe, po katerem, naj bi falska elektrarna raztegni- 
la svoj delokrog na ozemlje: Fala - Maribor - Slov. Bistrica - Konjice, Celje; 
Celje - Polzela - Šoštanj - Velenje; Celje - Štore; Celje - Zidani most - Trbov- 
lje. Glede obeh projektov podaje ravnatelj Klinar natančne podatke o investira- 
nem kapitalu, vodnih silah, dosedanjih in nadaljnih odjemalcev, konzumu po- 
trebnih novih investicijah in o rentabiliteti. Alternativa falske družbe ima pred- 
nost, da je glede izvršitve izdatno cenejša, investicijski kapital za okroglo 
30,000.000 nižji, in vsled tega letni obratni stroški za 3,640.000 K manjši. Dalje 
so tudi predpriprave bolj dozorele, zgradba bi bila preje dovršena, vsled tega 
tudi razpoložljiva električna sila prej oddana. Tudi se zmanjšajo interkalarne 
obresti. Hiba tega projekta je pa iz političnega in narodno - gospodarskega sta- 

329 



lišča, da bi se izvažala električna sila proti severu v tujo državo, namesto še da- 
lje proti jugu (Ljubljana - Zagreb) na domačem ozemlju, kjer jo tudi nujno po- 
trebujemo. Hiba je s tega stališča tudi to, da bi se z izvozom električne sile v 
Nemško Avstrijo prihranili v Nemški Avstriji kakih 12 do 14.000 vagonov pre- 
moga, namesto da bi ga prihranili mi v lastni državi ter ga izvažali v podkrepi- 
tev naše trgovske bilance. Glede rešitve važnga vprašanja za kateri projekt naj 
se odločimo, konča ravnatelj Klinar svoja izvajanja, so mogoče tri alternative: 
1.) izvoz se odkloni, 
2.) izvoz se dovoli do gotove omenjene sile 5.000 KW do preklica ali za določe- 
no dobo (re. 5 let) s pristavkom, da bi se dobavna doba podaljšala ter množina 
sile za slučaj potrebe tudi povečala, če bi se le-ta na domačem ozemlju ne po- 
trebovala in 
3.) izvoz določene sile (500 KW) se brezpogojno dovoli. V slučaju ad 2.) in 3.) 
se naloži za izvoz vsake k.s. primerna carina. Pri konferenci pred kakimi 14. 
dnevi, kateri je predsedoval podpredsednik in katere sta se udeležila med drugi- 
mi dr. inž. Vidmar in inž. Suklje, je bila večina mnenja, naj se izvoz odkloni. 
Ravnatelj Klinar v tem oziru ne stavi še nobenega predloga in prosi, da se otvori 
o stvari debata. 

Med poročilom ravnatelja Klinarja je, ostavljajoč ob 17. uri 45 minut sejo, 
predsednik izročil predsedstvo podpredsedniku. 

Podpredsednik da na razgovor vprašanje, kak odgovor naj bi se dal falski 
družbi na precej kategorično njeno zahtevo, bodisi ustmeno ali pismeno ali pa s 
tem, da se povabijo še enkrat njeni zastopniki na konferenco. Ni se sicer bati 
pritiskov preveč, na drugi strani je pa z ozirom na mednarodni politični položaj 
in na možnost pritiska potom mednarodne komisije "de reparation" vendar treba 
vse storiti, da ne pride do odkritega konflikta, če bi se preveč zavlačevalo vpra- 
šanje. 

Poverjenik dr. Verstovšek pogreša koncem kompliciranega poročila konkret- 
nih predlogov, kaj storiti, da bi bilo v prid državi in bodočim konzumentom 
električne sile. Vprašanje daje tudi, alije vlada v zadevi kompetentna. Boji se, 
da je proračun rentabilitete pretiran in sestavljen z namenom s tujim kapitalom 
oškodovati državo SHS. Dvomi, da bi bilo pravilno iti kapitalistični družbi na 
roko, da na enkrat vse pokrije, ker je vsled vojske izgubila. Postavke glede Ruš 
in vse druge so tako spretno od družbe nastavljene, da se bomo popolnoma za- 
sužnjili. Pusti naj se družbo "capljati", potem bo sama postala mehkejša. 
Rosshündlerju ni zaupati. Ravnatelj Sernec ugovarja, daje Rosshändlerjev pred- 
log ugoden, ker nudi državi sodelovanje s 50 % delniške glavnice ker je nuden 
tudi kredit za nadaljne obratovanje. Stvar je ta, da pričakuje Belgrad od družbe 
ekspozc in k temu ekspozeju si žele pripombe od deželne vlade. On (Sernec) je 
mogel v Belgradu samo povedati, da vlada še ni sklepala o stvari. Kar se tiče 
predloga, kaj bi bilo za državo najugodnejše, je isti stavljen v njegovem (Serne- 
čevem) poročilu. Zavlačevanje je precej nevarno, ker stoji za družbo Loucher- 
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ki je član sveta za obnovo svetovnega gospodarstva in desna roka Clemenceau- 
a. 

Ravnatelj Klinar izvaja, da vlada sicer morda res ni kompetentna skleniti 
kako pogodbo, da se pa za to tudi ne gre, temveč samo za to, da želi družba sli- 
šati mnenje deželne vlade, katero bi potem priložila širšemu svojemu ekspozeju, 
katerega bo izdelala za Belgrad, ki ga hoče informirati in prideliti za tisto idejo, 
za katero seje odločila deželna vlada. 

Poverjenik dr. Verstovšek pravi, daje s tem pravzaprav rečeno, da bo dežel- 
na vlada imela nositi odgovornost napram bodočnosti. Ravnatelj Klinar je mne- 
nja, da nekoliko odgovornosti v eni ali drugi obliki vlada že lahko prevzame. 
Gre se le za to, ali se izreče za širši ali ožji projekt. Če bi se šlo za privatno 
družbo, bi mi rekli: družba, ti si v našem ozemlju in ti boš torej razpečevala to 
samo v naši državi. Kakor hitro pa uvažujemo možnost, da se združimo s to pri- 
vatno družbo v mešano gospodarsko podjetje, potem je naš interes njihov inte- 
res in narobe, in mi moramo stvar presojati zgolj iz tega stališča, kaj je za nas 
bolj ugodno in to, kar je za nas bolj ugodno, bo bolj ugodno tudi za one. Pover- 
jenik dr. Verstovšek priznava, da bo država, če da 10,000.000, jako zainteresira- 
na, dvomi pa, ali bo to za naše konsumente bolje in ali ne bo ravno narobe. Če 
mi rečemo družbi, da mora vse na našem ozemlju izvesti, potem bo v njenem 
interesu, da bo spravila to v denar in ne bo mogla nastavljati toku velikanskih 
cen, ker ne bo imela odjemalcev. Če bo družba morala delati v interesu države, 
bo tembolj prisiljena gledati tudi na se in ne bo delala v interesu odjemalcev. 

Ravnatelj Sernec izvaja, da hoče Rosshändler s svojim krajšim projektom na 
našem ozemlju vpreči nas za daljnovode proti jugu. Ljubljanski predlog pa hoče 
vpreči švicarske in francoske kroge za naš jug in to dosežemo, če ¡mamo mož- 
nost pozneje izvoz toka prekiniti. Tudi širši projekt je lahko izvedljiv in dober. 
Če imamo lastne stroške 20 v za kw uro, stoje napram temu lastni stroški okoli 
50 v pri vsaki industriji. Cena se stavi torej industriji lahko, kakor se hoče med 
20 in 50 v. Omenja se glede mednarodnega položaja, daje petit Nemške Avstri- 
je v Parizu, da dobi električno silo od te družbe. Končno opozarja, da bi bilo tre- 
ba švicarske in francoske kroge naravnost informirati, ne šele potom 
Rosshändlerja. Ravnatelj Klinar omenja, da bo po njegovem mnenju elektrarna 
na Fali plodonosno podjetje, ampak v jako skromnih mejah. Ne dobiček, katere- 
ga bo imela država, ampak razvoj industrije in zlasti prihranitev premoga, ki ga 
bomo silno lahko prodajali in izvažali, to so tisti momenti, ki govore za to, da se 
država vdeleži tega projekta. Predlog, ki ga stavi ravnatelj Sernec v svojem po- 
ročilu se glasi: "Predlaga se rešitev predmetne vloge štajerske električne družbe 
v tem smislu, da se ji dovoli izvoz do 15.000 kw v Nemško Avstrijo za dobo 
treh let, za nadaljno dobo dveh let polovica, to je 7500 k.s. s pripombo da; če se 
bo med tem časom izkazalo, da pri podjetju dravskih central preostaje sile, se bo 
dovoljenje podaljšalo, oziroma mogoče celo množina povečala. Družba se nada- 
lje opozarja na to, da bo imela računati tudi z neko carino za izvažanje sile, ki se 
bo šele določila". 
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Podpredsednik vpraša, če se tak odgovor ne bo smatral kot vojna napoved in 
ali ne bi morda kazalo govoriti še mileje, da ne pride že zdaj do konflikta, za ka- 
terega sedaj ni ugoden moment glede na antantine komisije, in nesklenjen mir 
za N. Avstrijo. 

Po kratki nadaljni debati, resumirá podpredsednik izrečena mnenja o tem, 
kako naj bi se odgovor glasil, takole: 

Deželna vlada ne nasprotuje načeloma temu, da bi se dovolil izvoz do 5.000 
kw v Nemško Avstrijo, za to pa bi se mogla odločiti samo, ako bi se omejilo do- 
tično dovoljenje na gotovo dobo let in se pri tem misli na primer na dobo 5 let. 
Pa tudi te omejitve bi ne bilo razumeti na ta način, da bi po preteku te dobe, ako 
bi bilo toka dovolj na razpolago, da bi se dovoljenje radi tega ne podaljšalo. Ra- 
čunati pa mora seveda družba v tem slučaju, če se to dovoli, na carino. Načelo- 
ma mora biti cena na mejni točki z Nemško Avstrijo, ne da bi se vračunila cari- 
na, taka, kakor je na najskrajnejši točki domačega omrežja na državni meji vpo- 
stavljena. Omrežje se mora v vsakem slučaju smatrati kot celota tako, da se ne 
sme diferencirati cen. 

Poverjenik dr. Verstovšek izjavi, da za tako dalekosežen predlog ne more 
glasovati in stavi protipredlog, naj se predlog najpreje od vodstva poverjeništva 
za javna dela natančno stilizira, nakar naj se predloži poverjenikom, da dobe 
priliko ga dobro preštudirati. Ravnatelj Klinar je mnenja, da zadeva sploh še ni 
v stadiju, da bi se mogel staviti ali sprejeti kak konkreten predlog. Gre za to, da 
si pridobi nekoliko časa in družbi da tak odgovor, da bo lahko napravila svoj 
ekspozej, ki ga pošljemo v Belgrad in iz katerega izvemo za njeno stališče, kate- 
rega ja dosedaj ne poznamo. S tem bo olajšano le naše lastno stališče. 

Podpredsednik meni, da se je lahko akomodirati želji poverjenika dr. Ver- 
stovška. Izjavi, da se bo predlog torej v gorenjem smislu stiliziral in prdložil po- 
verjenikom ter da pride stvar zopet v razpravo v eni prihodnjih sej. (Izp. pov. za 
javna dela) 

Spreminjaje sklep seje z dne 24. marca 1919 se na predlog poverjenika za uk 
in bogočastje višjemu šolskemu svetu dovoli, da sme v nujnih slučajih razpisati 
mesta na meščanskih in ljudskih šolah. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Na predlog poverjenika za uk in bogočastje se sklene, da se rešijo prošnje 
vodstva slovenskih srednješolskih tečajev v Trstu, ki jih je vložila za prof. Juna 
Kenda iz Trsta pri poverjeništvu za uk in bogočastje oziroma pri višjem šolskem 
svetu v Ljubljani, kakor sledi: Prof. dr. Karel Pirjevec se pooblasti, da odmeri in 
izplača izza 1. julija t.l. nove draginjske doklade, ki jih je dovolil ministrski svet 
kraljestva SHS z dne 18. julija 1919, štev. 575 kr. list. Nadalje sme dr. Pirjevec 
izplačati to, kar ne izplača governatorat v Trstu in sicer sme vsak profesor preje- 
mati al pari v lirah: temeljno plačo, aktivitetno doklado, in petletnice, od nove 
draginjske doklade pa 70 odstotkov, vse to pa samo za mesece julij in avgust 
1919 in pod pogojem, daje dano popolno kritje za vse zneske, ki jih izplača dr. 
Pirjevec na podlagi tega sklepa v svoti, ki jo nakaže notar Hudovernik dr. Abra- 
mu za prof. dr. Pirjevca tekom meseca avgusta 1919 t.j. v znesku 60.450 K. 
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Prof. dr. Pirjevec se nadalje pooblašča, da nakaže učnemu osobju pritičeče pet- 
letnice oz. aktivitetne doklade v kolikor ima tudi za te zneske kritje v navedeni 
svoti 60.450 K. Izprašane suplente se imenuje pravim učiteljem oziroma se jim 
dovoli razlika med prejemki profesorja IX. činovnega razreda in njihovimi se- 
danjimi službenimi prejemki, kakor hitro predlože svoje službene dokumente ali 
vsaj stanovske liste. Dr. Pirjevcu se dovoli, da izplača nadštevilne ure in zasluž- 
ke pomožnih moči v lirah za krone in to lire za krone. Prošnja, da se dovoli su- 
plentom za nazaj enkratni prispevek v znesku 1.000 lir, se odkloni. Istotako se 
zavrne prošnja, da naj se nakažejo absolventom tečaja za učiteljiščnike, ki se 
preselijo v Jugoslavijo že s 1. avgustom t.l. mesečne plače in doklade; poverje- 
nik za uk in bogočastje naj sporoči vsem tem absolventom naj se ne selijo v do- 
movino, marveč vstrajajo v Primorju, ker so tam nujno potrebni. (Izp. pov. za 
uk in bog.) 

Pritrdi se predlogu poverjenika za uk in bogočastje, da se priporoči okr. ko- 
misar dr. Ivan Karlin v imenovanje za deželno - vladnega tajnika. Podpredsed- 
nik pristavlja, daje ta, kakor tudi vsi drugi imenovani oz. predlagani za imeno- 
vanje se tičoči sklepi današnje seje veljavni le pod pogojem, da jih odobri odsot- 
ni predsednik. (Izp. pov. za uk in bog.) 

Pritrdi se predlogu poverjenika za notranje zadeve, da se predlagajo za ime- 
novanje: v VI. čin. razred po njihovem pragmatičnem službenem činu gg. min. 
tajnik z naslovom in značajem sekc. svetnika dr. Leo Stare" in okr. glavarji dr. 
Josip Ferjančič, Teodor Šporn\ dr. Rudolf pl. Andrejka in Pavel Svetec; v VIII. 
čin. razred pa okr. komisar Maks Wrischer4. 

Poverjeništvo za notranje zadeve se pooblasti, da imenuje računske prakti- 
kante knjigovodstva deželne vlade, ki so napravili izpite iz drž. računarstva, za 
asistente in sicer: Dušan Podgornika", Vojteh Galoviča6, Fran Štrukelja7, Anton 
Medveda (tega se imenuje za enim dnem preje, kakor druge, ker je napravil iz- 
pit z odličnim uspehom), Anton Pestotnika in Frana Zupanca10. 

Pritrdi se poverjeništvu za notranje zadeve, da imenuje praktikanta Franjo 
Maršiča prov. vladnim koncipistom. Vse to sklenjeno pod pogojem, da odsotni 
predsednik ne bode ugovarjal. (Izp. pov. za notr. zad.) 

Sprejme se od načelnika oddelka za kmetijstvo prel. Kalana predlagana enot- 
na ureditev naturalnih užitkov uslužbencev na kmetijskih šolah in kmetijskih 
posestvih, ki so se po prevratu prevzela v državno upravo, z modifikacijo, da se 
v slučaju nezadostne produkcije izplača upravičencem relutum v prejšnji višini. 
(P reds.) 

Sklene se, da se predlaga inž. Jos Videnšek, referent pri oddelku za kmetijs- 
tvo, za imenovanje v 1. stopnjo VII. plačilnega razreda. (Izp. oddelek, za kme- 
tijstvo) 

Prov. višji živinozdravnik Alojzij Komers v Šmarju se radi nesposobnosti in 
neznanja slovenščine vpokoji. Pokojnina se mu izplačuje na podlagi prejemkov, 
katere je Komers imel v deželni službi. (Preds.) 
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Okr. glavar dr. Ivan Vertačnik pri oddelku za kmetijstvo se predlaga v ime- 
novanje za svetnika deželne vlade v VI. čin. razredu s 1. avgustom t.l. (Izp. odd. 
za kmetijstvo) 

Računski oficijal Franc Lenarčič pri knjigovodstvu oddelka za kmetijstvo se 
imenuje računskim revidentom v IX. činovnem razredu. (Izp. odd. za kmetijs- 
tvo) 

Janko Dolinar1" se sprejme v državno službo kot potovalni učitelj kmetijstva 
v XI. činovnem razredu in provizorični lastnosti. (Preds.) 

Na predlog podpredsednika se dovoli Katarini Kvartič, šolski babici v dežel- 
ni bolnici, povrnitev stroškov za prevoz in pogreb njenega sina Milana Kvartiča 
ki je padel kot poročnik 11. maja t.l. na Koroškem, v znesku 2.728 K 10 v. (Izp 
odd. za narodno hrambo) 

Podpredsednik poroča o načrtu naredbe s katero se ustanavlja dijaški učn 
fond in izraža pri tem pomisleke proti posameznim točkam osnutka, tako n. pr 
bi moral biti okr. glavar načelnik okrajnih komisij oz. odborov, ker se gre tu za 
neke vrste javen fond; ker se je bati strankarskega prepira, bi se ne smelo glasiti 
v oficijelnem besedilu zastopniki političnih strank. Sprejme se nato predlagana 
naredba s sledečimi popravki: V drugem odstavku čl. II se izpusti drugi del "ko- 
jih .... činiteljev", mesto njega se vstavi: "po poslovniku, ki ga izda osrednji od- 
bor. Načelniki okrajnih odborov so okrajni glavarji. (Izp. pov. za uk in bogoč.) 

Konec seje ob 20. uri 35 minut. 

Dr. Vidmar 1. r. Dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
Stare Leon dr., pravnik, banski svetnik. Rojen 1878 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljub- 

ljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, promoviral 1901. Služboval je kot konceptni prakti- 
kant pri pomorski oblasti v Trstu, 1906 pri trgovinskem ministrstvu na Dunaju, 1907 je 
postal koncipist, 1910 ministrski podtajnik, 1914 ministrski tajnik, 1918 sekcijski svet- 
nik, 1919 je bil sprejet v službo pri Deželni vladi za Slovenijo, 1920 je pridobil naziv 
dvorni svetnik, 1925 je bil premeščen k velikemu županu v Mariboru, 1929 je postal 
banski svetnik, 1930 je postal načelnik upravnega oddelka Banske uprave Dravske ba- 
novine, 1933 je bil upokojen. 

3 Šporn Teodor, vladni svetnik. Rojen 1879 v Škoji Loki. Gimnazijo v Trstu, pravo v 
Pragi 1901. Služboval je od 1901 v Dalmaciji, definitivno je bil nastavljen 1902 pri dal- 
matinskem Namestništvu v Zadru, odkoder je bil razporejen za okrajnega glavarja v 
Benkovac, nato je prišel v Ljubljano k Narodni vladi SHS, 1924 je bil imenovan za veli- 
kega župana ljubljanske oblasti; istega leta je bil upokojen. 

4 Wriser Maks, vladni tajnik. Rojen 1875 v Prošeku pri Trstu. Končal je študij prava. 
V politično službo je vstopil 1905, služboval je v Pazinu, na Krku, v Voloski, Kopru, 
Poreču in Tolminu, 1918 je dobil naziv okrajni komisar. Po zasedbi Primorske po Itali- 

334 



janih mu je bila služba odpovedana; nato je nastopil službo pri Deželni vladi za Sloveni- 
jo, dodeljen je bil politični ekspozituri v Borovljah, 1920 je dobil naziv okrajni komisar. 

5 Podgornik Dušan, računski uradnik. Rojen 1897 v Ljubljani, umrl 1942 v Ljublja- 
ni. Končal je gimnazijo 1916. Službovati je začel 1918 kot računski praktikant, 1919 je 
postal računski asistent, 1920 računski oficijal, kasneje jc prestopil v službo k Poštni 
hranilnici v Ljubljani. 1942 je bil ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani. 

Galovič Vojteh, višji računski inšpektor. Rojen 1899 na Glincah pri Ljubljani. 
Končal je gimnazijo v Ljubljani. 1919 seje zaposlil kot računski praktikant pri Deželni 
vladi za Slovenijo, 1919 je postal računski asistent, 1920 računski oficial; služboval je 
nato pri Pokrajinski upravi za Slovenijo, velikem županu, banski upravi in visokem ko- 
misariatu ljubljanske pokrajine, nazadnje v svojstvu višjega računskega inšpektorja. 

7 Štrukelj Fran, višji računski inšpektor. Rojen 1893 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljub- 
ljani 1913, nato je bil v vojski. Služboval jc pri finančni direkciji v Ljubljani, kjer je bil 
nazadnje višji računski inšpektor. 

8 Medved Anton, računski uradnik. Rojen 1888 v Ločni pri Novem mestu. Gimnazi- 
jo v Novem mestu, študij na univerzi je opustil in se zaposlil kot računski uradnik. Služ- 
boval je v Leobnu, Gradcu in Novem mestu, 1919 je bil računski asistent, 1920 računski 
oficial pri Deželni vladi za Slovenijo, 1928 je bil premeščen k velikemu županu mari- 
borske oblasti, 1929 pa k VII. oddelku Banske uprave Dravske banovine. 

9 Pestotnik Anton, računski kontrolor. Rojen 1891 v Ljubljani, umrl 1943 v Ljublja- 
ni. Končal gimnazijo v Ljubljani. 1919 seje zaposlil kot računski praktikant pri Deželni 
vladi za Slovenijo, 1919 je postal računski asistent, 1920 računski oficial, 1923 računski 
revident, 1927 knjigovodja, 1932 računski kontrolor pri Banski upravi Dravske ba- 
novine. 

10 Zupane Fran, računski kontrolor. Rojen 1897 v Ljubljani. Gimnazijo v Št. Vidu 
nad Ljubljano. V 1. svetovni vojni je bil mobiliziran in 3 leta v ruskem ujetništvu, bil je 
invalid. 1919 seje zaposlil kot računski praktikant pri Deželni vladi za Slovenijo, 1919 
je postal računski asistent, 1920 računski oficial pri finančni direkciji v Ljubljani, kjer je 
dosegel položaj računskega kontrolorja. 

11 Maršič Franjo, pravnik, sreski načelnik. Rojen 1887 v Globeli pri Sodražici. Gim- 
nazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Zagrebu. Služboval je kot konceptni praktikant 
v Kamniku 1918 in nato v Kočevju, kjer je postal koncipist, 1921 je bil ponovno pre- 
meščen v Kamnik, postal je okrajni komisar, 1923 je postal vladni tajnik, 1924 je bil 
premeščen v Laško, 1930 v Brežice, kjer je postal sreski podnačelnik, 1932 je postal 
sreski načelnik v Dubrovniku, 1935 je bil premeščen v Novo mesto in nato v Ljubljano, 
kjer je bil sreski poglavar sreza Ljubljana okolica. 

Dolinar Janko, strokovni učitelj. Rojen 1895 v Smledniku. Končal višji učni kme- 
tijski zavod v Mödlingu in komercialni oddelek visoke tehnične in komercialne šole v 
Liegu. Služboval je od 1912 dalje na posestvu Melčice, 1919 je bil sprejet v državno 
službo kot potovalni učitelj, nato kot strokovni učitelj na državni kmetijski šoli v Št. Jur- 
ju ob južni železnici, 1928 je postal poljedelski nadzornik v Celju, 1929 je bil dodeljen 
sreskemu načelstvu v Celju. Objavil je več strokovnih člankov s področja kmetijstva in 
hmeljarstva. 
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1191 

ZAPISNIK 
119. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 27. AVGUSTA 1919. 

Navzoči: Predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Ravnihar, dr. Verstovšek ter voditelja poverjeništev Prepeluh in gradbeni 
ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 12 min. 

Predsednik daje na znanje plenumu deželne vlade brzojavko, s katero se naz- 
nanja predsedstvu deželne vlade sestavo novega ministrskega kabineta. 

Podpredsednik predlaga demisijo celokupne deželne vlade, na kar izjavi 
predsednik, da stoji V. L. S. na stališču, da njeni člani nimajo povoda baviti se z 
vprašanjem odstopa. Sicer pa je stranka prejkoslej pripravljena k pogajanjem 
glede rekonstrukcije deželne vlade. Za podpredsednikov predlog glasujeta pod- 
predsednik in poverjenik dr. Ravnihar, proti njemu poverjenik dr. Verstovšek in 
Golia; ker predsednik dirimira proti, je predlog odklonjen. Vodja poverjeništva 
za socijalno skrb reklamira zase vsled podane demisije odvzeto mu glasovalno 
pravico (glej zapisnik 106. seje). Predsednik izjavi, da se bo v tem pogledu držal 
tistega, kar je v njegovi odsotnosti ukrenil podpredsednik in da se bo tudi za na- 
prej držal prakse, proti kateri vodja poverjeništva za socijalno skrb doslej ni ni- 
kakor ugovarjal. Podpredsednik pripomni, daje on, koje poverjenik demisijoni- 
ral, pri seji rekel, da gosp. Prepeluh pač noče več nositi politične odgovornosti, 
katera najbolj izhaja iz glasovanj in da s tem radi tega in statu demissionis ne 
gre glasovna, ampak samo posvetovalna pravica. Če pa hoče gospod Prepeluh 
sedaj do sprejetja ali odklonitve njegove demisije vendar le odgovornost naprej 
nositi se on (podpredsednik) temu ne more protiviti. Vodja poverjeništva za so- 
cijalno skrb prosi, naj pa predsednik vsaj urgira rešitev vprašanja njegove 
demisije, kar predsednik odkloni, ker se ne smatra opravičenega urgirati mini- 
strstvo. Vodja pov. za socijalno skrb konstatira nato, da njegova stranka v dežel- 
ni vladi ni zastopana. Predsednik ugovarja, da ne gre njemu predbacivati skle- 
pov, ki so jih storili v njegovi odsotnosti drugi; sicer pa, da more gospod Prepe- 
luh svojo demisijo kratkomalo umakniti, kar bi bilo docela logično in naravno, 
ker je sedaj njegova stranka zopet v centralni vladi zastopana. 

Sprejme se načrt naredbe o uvrstitvi mestne občine Maribor v I. razr. aktivi- 
tetnih doklad. (Preds.) 

Nameščenje zdravnikov na razpisanem mestu v žrebčarni na Selu se odloži, 
da se ugotovi, kdo izmed prosilcev živinozdravnikov Ignacija Šlajpah-a in Josi- 
pa Čeh-a je po službenih letih starejši. (Preds.) 

Veterinarski višji nadzornik in predstojnik veterinarskega oddelka Alojzij 
Pavlin se predlaga v pomaknitev v VI. čin. razr. z naslovom vladnega svetnika. 
(Preds.) 

336 



Bivši ravnatelj slovenske kmetijske šole v Gorici Anton Štrekelj2 se sprejme 
v državno službo v činu, ki odgovarja dosedanjemu njegovemu nameščenju pri 
goriškem deželnem odboru in prideli v službovanje poverjeništvu za kmetijstvo. 
(P reds.) 

Peter Glažar in Angela Vadnjalova se sprejmeta pri knjigovodstvu oddelka 
za kmetijstvo kot računska praktikanta. (Preds.) 

Anton Lap , absolvent sadjarske šole v Troji, se sprejme v državno službo 
kot strokovni praktikant za sadjarstvo. (Preds.) 

Bivši pomožni sluga pri tržaški podružnici dunajskega koresp. urada Andrej 
Richtig se sprejme s 1. avgustom 1919 kot pogodbeni sluga pri Dopisnem uradu 
deželne vlade za Slovenijo z vsemi prejemki pomožnega sluge in se mu hkrati 
dovoli enkratna podpora 500 K, ker je od januarja t.l. brez službe in dohodkov. 
(Preds. in Izpis. dop. ur.) 

Vojaška intendanca predlaga, da znašaj od 1. julija 1919 naprej za nesprejete 
častnike relutum za prehrano mesto dosedanjih dnevnih 8 K dnevno 10 K in da 
se jim prizna relutum po 2 K 50 v dnevno za tobak, vsega skupaj torej dnevno 
12 K 50 v. Na predlog predsednika se predlogu ugodi. (Izp. odd. za nar. hram- 
bo) 

V Zagrebu nameravajo v tisku izdati "Zbornik oslobodjenja in ujedinjenja". 
Izdajatelji prosijo, naj bi se jim dalo na razpolago kar je tozadevnega gradiva v 
Sloveniji. Prošnja se odstopi deželnemu rač. svetniku Antonu Mikušu v poslo- 
vanje sporazumno s predsedstvom deželne vlade, kamor naj pride na razgovor. 
(Preds.) 

V 63. seji deželne vlade seje sklenilo, da morajo vsa okrajna sodišča biti na- 
ročena na "Službene novine". Ta potreba je sedaj odpadla, ker objavlja Uradni 
list, na katerega je naročeno itak vsako sodišče, vse, kar je za Slovenijo važne- 
ga. Glede na to predlaga predsednik v smislu predloga poverjeništva za pravo- 
sodje: Razveljavi se sklep 63. seje deželne vlade z dne 19. 2. 1919, s katerim se 
je določilo obvezno naročanje "Službenih Novin" od strani okrajnih sodišč. Na- 
roča se pa obenem predsedstvu višjega deželnega sodišča, da zasleduje vse ob- 
jave v "Službenih Novinah" in da v slučajih, da ne bi bile naredbe in razglasi, ki 
so važni za okrajna sodišča v Sloveniji, sploh ne ali le deloma ponatisnjeni. V 
"Uradnem listu", povzroči objavo v slednjem. Uredništvu Uradnega lista se na- 
roči, naj naredbe in razglase v "Službenih Novinah", ki se tičejo pravosodstva v 
Sloveniji, zasleduje s posebno pažnjo in jih vedno v celoti objavi. (Preds. z izp.) 

Podpredsednik poroča, da se ima dne 29. avgusta vršiti občni zbor Delniške 
družbe dolenjskih železnic na Dunaju. Na tem občnem zboru se bo izpopolnil 
upravni svet in se bo sklepalo o prenosu sedeža delniške družbe iz Dunaja v 
Ljubljano. Dopolniti bo s Slovenci sledeča mesta: 

1.) Od strani deželnega odbora mesto Barbota, 
2.) Od strani železniškega ministrstva mesto Rauscher-ja, ker glede drugega 

člana prof. Jarea6 ni povoda za kako spremembo. 
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3.) Kranjska hranilnica pošlje mesto Bamberga in Schöppla Dragotina Hri- 
barja7 in tajnika Plautza. 

4.) Od celega občnega zbora se imata voliti 2 člana namesto Schadingerja in 
Pichlerja. 

Dalje bo voliti tudi nov revizorski odbor in sicer tri revizorje in 2 namestni- 
ka. (Preds. z izp.) 

Pravico deželnega odbora bo vršila likvidacijska komisija. Deželna vlada 
pravzaprav ni kompetentna nominirati kandidate, ampak bi moralo železniško 
ministrstvo izvršiti imenovanje. Da pa ne zakasnimo, predlaga podpredsednik, 
da se brez prejudica za pravico centralne vlade in s pridržkom, da ima ta vlada 
pravico zahtevati odpoklic, imenuje dvornega svetnika dr. Ploja, kot zastopnika 
železniškega ministrstva v upravni svet, za revizorje pa: Antona Kralj-a, uradni- 
ka Zadružne zveze, Ivana Tosti-ja8, podravnatelja Jadranske banke in Aloj. Tij- 
kača9, ravnatelja Ljubljanske kreditne banke; in za namestnike: Ivana Podlesni- 
ka10, uradnika Splošnega kreditnega društva in Ferdinanda Pfeiferja, uradnika 
Ljudske posojilnice. Sprejeto. 

Če bi upravni svet takoj volil novega predsednika in podpredsednika, naj se 
voli za predsednika gospod dvorni svetnik Šuklje, za podpredsednika pa Drago- 
tin Hribar. Ako bi se pa Dr. Ploj-u, Jarcu in Hribarju zdelo, da bi bilo brez škode 
za naše interese ali celo v našo korist, ako ostane do občnega zbora, ki se bo po 
prenosu družbe v Ljubljano vršil v Ljubljani, sedanji podpredsednik dvorni 
svetnik dr. Siegfried Werner, naj se voli za podpredsednika še nadalje dr. Wer- 
ner. Predlog se sprejme. Dalje omenja podpredsednik, da ima Kranjska hranilni- 
ca nad 6 milijonov prijoritetnih delnic dolenjskih železnic, glede katerih je od 
prevrata sem ukinjeno plačevanje obresti. Predlaga, naj deželna vlada sklene, da 
ne nasprotuje, da drž. železniška uprava (ravnateljstvo v Ljubljani), kakor hitro 
je sedež družbe prenesen v Ljubljano, izplača domačim prijoriterjem dotične 4 
% obresti. Sprejeto. 

Imenujejo se, odnosno v imenovanje se predlagajo: 
1.) za pisarniškega ravnatelja pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani zača- 

sni pis. ravnatelj Vladimir Abram. 
2.) za ravnatelja zemljiške knjige pri deželnem sodišču v Ljubljani, višji pi- 

sarniški oficijal Anton Spende v Litiji, 
3.) za pisarniškega ravnatelja ad personam višji pisarniški predstojnik Ivan 

Bizjak pri deželnem sodišču v Ljubljani, na svojem službenem mestu. 
4.) za višjega pisarniškega predstojnika v Celju z dodelitvijo v Maribor višji 

pis. oficijal z naslovom in značajem pis. ravnatelja Josip Kraševec v Gorici, se- 
daj dodeljen v Maribor in sicer zaenkrat začasno, ker je iz zasedenega ozemlja, 

5.) za višjega pisar, predstojnika v Novem mestu pisar, predstojnik Josip Mi- 
klavčič v Novem mestu, 

6.) za pisar, predstojnika v Mariboru Jakob Podlesnik, pisarniški predstojnik 
v Inomostu, 
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7.) izposluje naj se podelitev naslova in značaja ravnatelja zemljiške knjige 
vodji zemljiške knjige Matiji Deržaj" v Ljubljani. 

Deželnosodni svetnik Ivan Dougan od deželnega sodišča v Trstu se začasno 
sprejme v sodno službo v Slovenijo. Tem povodom se ob enem sklene: 

Narodni svet v Trstu se obvesti, da se je izjemoma brez njegovega pritrdila 
v sodno službo v Sloveniji sprejel deželnosodni svetnik Ivan Dougan12 od dežel- 
nega sodišča v Trstu z ozirom na Douganove obiteljske prilike. Ob enem se Na- 
rodni svet v Trstu naprosi - po predsedništvu deželne vlade - naj na primeren 
način obvesti primorske sodne nameščence, da odslej nikdo, ki pride brez pritr- 
dila Narodnega sveta, ne sme računati s tem, da bo pred sklepom miru in uredi- 
tvijo razmerja med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Italijo nameščen 
v naši službi in da bo dobival pri nas prejemke. Opozori se pa ob enem Narodni 
svet, da bi se pač morali sprejeti nameščenci, ki ubeže internaciji ali se umakne- 
jo pretečenemu jim premeščenju v Italijo ali ki so iz enakovrednih razlogov n. 
pr. odslovitev od italijanskega oblastva, prisiljeni zapustiti zasedeno ozemlje, 
brez pritrdila Narodnega sveta. (Izp. pov, za pravosodje in preds.) 

Poverjenik za notranje zadeve poroča o proračunu mestne občine ljubljanske 
in predlaga sledeči načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo glede 
pobiranja občinskih doklad v Ljubljani in glede najetja posojila mestne občine 
ljubljanske: V smislu § 40 in 81 zakona z dne 17. 10. 1910, dež. zak. št. 31 se 
mestni občini ljubljanski na podlagi odobrenega proračuna za dobo od 1. 7. 
1919 do 30. 6. 1920 dovoljuje: 

1.) pobirati na vse državne davke, izvzemši osebne dohodnine sledeče mest- 
ne doklade: 

a.) na hišno-najemni in hišno-razredni davek...35% 
b.) na zemljiški davek in na splošno pridobnino IV: razreda davčnih obve- 

zancev...50% 
c.) na vse ostale davščine.. .65% 
2.) Pobirati fiksno mestno doklado na vse drž. užitnini podvržene predmete 

in samostojno mestno doklado na rum, špirit, žganje in likerje v isti izmeri, ka- 
kor je bila sklenjena od mestnega občinskega sveta za proračunsko dobo 
1918/19 ter odobrena od deželne vlade za Slovenijo z razpisom z dne 21. 1. 
1919 štev. 39620 ex 1918. 

3.) Pobirati mestni davek na vozne listke cestne električne železnice v Ljub- 
ljani in sicer 4 vinarje od vsakega voznega listka brez izjeme, za mesečne in let- 
ne vozne listke ter za proste vozne listke mesečno 2 K 50 v oziroma 30 K. 

4.) V kapitalizovanju obresti in anuitet občinskih dolgov pri Mestni hranilni- 
ci ostane končno nepokriti primanjkljaj v znesku 2,563.377 K. 

V pokritje tega primanjkljaja se dovoli mestni občini ljubljanski, da najame 
začasno posojilo v znesku 2,500.000 K. Sprejeto. (Izp. pov. za notr. zadeve) 

Sklepanje o proračunu mestne občine Maribor se odloži in se akt odstopi po- 
verjeništvu za uk in bogočastje. (Izp. pov. za notr. zadeve.) 
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Poverjenik za notranje zadeve poroča kazaje na požar v Zagradcu, da mu do- 
hajajo iz raznih krajev dežele prošnje za pomoč v primerih ujm in požarov. Pre- 
liminiranih je za celo leto v državnem proračunu po naznanilu delegata mini- 
strstva za finance v te namene za Slovenijo samo 100.000 K. Prosi navodil, ozir. 
nasvetov, kako naj poverjeništvo za notranje zadeve postopa. Misli, da naj bi 
deželna vlada sklenila naprositi centralno vlado, da da poverjeništvu na razpola- 
go kredit 1 milijon kron. Po kratkem razgovoru se sklene nasvetovati centralni 
vladi, da se tozadevno organizira služba pomoči za slučaj ujm in požarov in si- 
cer na dva načina, ali po pokrajinskih vladah za posamezne pokrajine, ali pa v 
centralni vladi za celo državo. Za drugi slučaj naj centralna vlada da pokrajin- 
skim vladam primerne zneske takoj v ročno blagajno za prvo silo. Za Slovenijo 
bi znašala potreba vsaj 1 milijon dinarjev na leto. (Izp. pov. za nolr. zadeve) 

Mestni magistrat ljubljanski namerava prodali parceli 136/11 in 136/12 na 
prostoru bivšega vojaškega preskrbovališča v Ljubljani centrali: "Trboveljske 
premogokopne družbe" za zgradbo poslopij za urade in uradniška stanovanja. 
Poverjenik za notranje stvari predlaga, da se otujitev dovoli in tozadevna kupna 
pogodba odobri. Sprejeto, (izp. pov. za notr. zadeve) 

Vsled tozadevne brzojavke ministrstva za notranje zadeve predlaga poverje- 
nik za notranje zadeve, da se v nekaterih okrajih in mestih Slovenije svojčas 
proglašeni preki sod ukine, s čemer soglaša poverjenik za pravosodje. Sprejeto z 
dostavkom, da se ukinjenje takoj razglasi. (Izp. pov. za notr. zad. in pravosodje) 

Dovoljuje se pozakonitev dne 20. junija 1903. rojenega Janeza Štergel in dne 
22. aprila 1905. rojene Marije Štergel po njihovem nezakonskem očetu Ivanu 
Lamprečnik, umrlim dne 16. januarja 1915 v rezerv, bolnici Petrinja v Trstu 
vsled bolezni, zadobljene na vojnem službovanju. Imenovana otroka imata nosi- 
ti rodbinsko ime Lamprečnik. Materi teh otrok Mariji Štergel se dovoljuje spre- 
jetje redbinskega imena Lamprečnik. (Izp. pov. za notr. zadeve) 

Okrajni tajnik bivšega tržaškega namestništva Fran Gregorčič v Trstu se 
sprejme v službo politične uprave za Slovenijo v svoji sedanji službeni lastnosti. 
(Izp. pov. za notr. zadeve) 

Policijski ofocijal Ivan Senica iz Trsta se sprejme v državno službo. (Izp. 
pov. za notr. zadeve) 

Policijski oficijali Blaž Skok, Fran Golin, Leopold Modic in Fran Fink se 
imenujejo za policijske pristave in policijski kanclist Fran Žnidaršič za policij- 
skega oficijala. (Izp. pov. za notr. zadeve) 

Dežclno-vladni konceptni praktikantje: Dr. Tina Cuš , dr. Slavko Barle, 
Franjo Maršič, Štefan Skubic15, Fran Vovšek10 se imenujejo za provizorične de- 
želno-vladne koncipiste s pristavkom, da se določi vrstni red pozneje. (Izp. pov. 
za notr. zadeve) 

Od poverjeništva za notranje zadeve sprožena preureditev naslovov koncept- 
nih moči pri poverjeništvu za socijalno skrb se odloži do prihodnje seje. (Izp. 
pov. za notr. zadeve in pov. za soc. skrb) 

Odobri se predlog, da naj se 
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1.) računskemu nadsvetniku Antonu Hočevarju17 podeli značaj in naslov ra- 
čunskega ravnatelja; 

2.) računski svetnik Avguštin Zaje imenuje računskim nadsvetnikom; 
3.) ravnatelju pomožnih uradov deželne vlade Francu Juvanc-u podeli naslov 

in značaj višjega pisarniškega ravnatelja pomožnih uradov; 
4.) dr. Alojziju Gustin-u, polic, svetniku in vodji policijskega ravnateljstva v 

Ljubljani podeli naslov in značaj policijskega ravnatelja; 
5.) računski revident Štefan Rojnik imenuje rač. svetnikom. 
Okrajna tajnika Aleksander Schäfer18 in Josip Ferk se pomakneta v IX. čin. 

razred. 
Deželno-vladni koncipist dr. Josip Hubad se imenuje okrajnim komisarjem. 

(Izp. pov. za notr. zadeve) 
Poverjenik za notranje zadeve predlaga načrt naredbe, s katero se deloma iz- 

preminjajo predpisi glede omejitve alkoholizma. Zadeva se odloži, da se načrt 
razmnoži in v svrho študija dostavi vsem članom vlade. (Izp. pov. za notr. zade- 
ve) 

Vodja poverjeništva za javna dela ravnatelj Klinar poroča o vprašanju do- 
gradnje železniške proge Konjice-Zrečc. Sklepanje deželne vlade v tej zadevi se 
odloži za toliko časa, da bo vodji poverjeništva mogoče poročati o uspehu že 
odrejenega ogleda na licu mesta. (Izp. pov. za javna dela) 

Hovvanski Evald, finančni svetnik pri delegaciji ministrstva financ v Ljublja- 
ni, se imenuje na podlagi člena II. naredbe z dne 16. avgusta 1919 štev. 600 
Urad. lista zastopnikom vlade v začasni stanovanjski komisiji, kiji naj po členu 
VI. te naredbe predseduje. To imenovanje se prijavi delegatu ministrstva financ 
z dostavkom, da se pričakuje, da ne bo proti temu imenovanju službenih zaprek. 
(že izročeno) 

V državno učiteljsko službo za šolsko leto 1919/20 se pogodbeno sprejme 
prof. Werner Karl, prof. Svoboda Henrik in neizprašani suplent dr. Alojzij Schi- 
manko20. Obvestiti jih je pa o sprejemu šele tedaj, če se pokaže resnični pri- 
manjkljaj na lastnih močeh. (Izp. pov. za uk in bogočastje) 

Pogodbeno se nastavita tudi še za šolsko leto 1919/20 s pogojem, če je res 
potreba in če ni domačih slovenskih močij na razpolago: 
a.) Dr. Emil Sadu, dosedaj prof. na drž. realki v Mariboru in 
b.) dr. Kristijan Kleinlercher21, dosedaj namestni učitelj na drž. gimnaziji v Ptu- 
ju, le-ta z izpregledom formalnega poskusnega leta. (Izp. pov. za uk in bogočast- 
je) 

Knezoškofu dr. Antonu Bonaventuri Jeglič se v znak hvaležnosti za njegovo 
delovanje za Jugoslavijo pokloni en avto iz demobilizacijske zaloge. (Preds.) 

Poverjenik za uk in bogočastje opozarja na trpljenje jetnikov v Marchtrenku 
pri Lincu in prosi, da se vlada za nje potegne v Belgradu. Sklene se tozadevno 
ponovno poslati brzojavko na vojno ministrstvo. Izvrši predsedstvo. (Izp. 
preds.) 
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Poverjenik za uk in bogočastje spravi v razgovor kvarne posledice uporablja- 
nja šolskih prostorov za razne politične in druge prireditve, plesne zabave i.t.d. 
Iz higijeničnih, pedagogičnih in političnih ozirov predlaga odredbo, da se porab- 
ljaj šola le za šolske namene. Po kratki debati se sklene: 
Šolska poslopja se smejo oddati za izvenšolske prireditve samo za učne namene, 
telovadnice za telovadbo, vendar se v slučaju, da so dani ti pogoji, uporabo ne 
sme odreči nobeni stranki proti zagotovitvi plačila vsake škode in proti založitvi 
stroškov za snaženje in event, uporabo luči. (Pov. za uk in bogočastje) 

Notar Franc Štupica pri Sv. Lenartu v Slov. Goricah se v smislu naredbe z 
dne 10. februarja 1919, Urad. list št. 350, poveri za nadaljne izvrševanje notar- 
skih poslov; o priliki bližnjega imenovanja notarjev naj se izvrši njega premesti- 
tev iz Sv. Lenarta. (Pov. za pravosodje ¡zp.) 

Konceptni praktikant Mirko Kuhelj" se imenuje za koncipista pri poverje- 
ništvu za socijalno skrb v Ljubljani. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Absolv. pravnik dr. Karel Dobida" se sprejme za konceptnega praktikanta 
pri poverjeništvu za socijalno skrb v Ljubljani. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Pisarniški uradnik "Državne posredovalnice za delo" Ciril Tomšič se imenu- 
je za kanclista pri pov. za socijalno skrb v Ljubljani. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Uslužbenci zavoda za pospeševanje obrti Jožefa Tomažič, Terezija Kregar in 
Matej Iglič se sprejmejo v državno službo in sicer se imenuje: Jožefa Tomažič 
za kanclistko v XI. čin. raz. 2. plač. stopnje, Terezija Kregar za oficijantinjo II. 
plač. stopnje in Matej Iglič za uradnega slugo v VI. plač. stopnji. (Izp. precis.) 

Dosedanji potovalni učitelj za krojaško stroko na držav, obrtni šoli v Ljublja- 
ni M. Kune namerava stopiti v pokoj. V smislu predloga oddelka za trgovino in 
obrt se dovoli razpis mesta potovalnega učitelja za krojaško obrt z običajnimi 
prejemki delovodij na obrtni šoli. 

Konec seje ob 20. uri 20 min. 

dr. Fišer 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Štrekelj Anton, višji kmetijski nadzornik, šolnik, sadjar, enolog. Rojen 1875 v Gor- 

janskem pri Komnu, umrl 1943 v Banja Luki. Višjo vinarsko in sadjarsko šolo v Klo- 
sterneuburgu, 1 semester visoke šole vinorejske šole v Montpellieru, tečaje na visoki 
kmetijski šoli na Dunaju 1898-1900. Služboval je od 1900-1902 pri Namestništvu v Tr- 
stu kot vinarski strokovnjak, 1902-1907 pri goriškem deželnem odboru kot potujoči uči- 
telj za obnovo vinogradov in sadovnjakov, 1907-1918 kot ravnatelj slovenskega oddel- 
ka kmetijske šole v Gorici. Po 1. svetovni vojni je prišel v Jugoslavijo in je bil delegat 
poverjeništva za kmetijstvo v Prekmurju 1919-1921, nato višji kmetijski inšpektor pri 
oblastnem odboru v Mariboru, 1926 je bil upokojen, 1928 seje preselil v Banja Luko, 
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kjer je skrbel za slovenske begunce iz Primorske in Istre. Ustanovil je kmetijsko zadru- 
go, ki jo je vodil do smrti. Leta 1941 je pomagal pri sprejemanju slovenskih izgnancev 
iz Gorenjske in Spodnje Štajerske. Objavil je številne strokovne članke s področja 
vinarstva in sadjarstva v Številnih strokovnih revijah in časnikih. 

3 Glažar Peter, višji računski inšpektor. Rojen 1891 v Divači. V Ljubljani je službo- 
val pri poverjeništvu za kmetijstvo od 1919 dalje, 1933 je postal višji računski inš- 
pektor. 

4 Lap Anton, sadjarski in vrtnarski strokovnjak. Rojen 1894 v Kamniku, umrl 1971 v 
Ljubljani. Diplomiral je na višji sadjarski in vrtnarski šoli v Lednicah na Moravskem. 
Služboval je kot suplent na kmetijskih šolah v Sloveniji, 1929 je postal nadzornik 
mestne vrtnarije v Ljubljani, nato nadzornik mestnega gozdarstva, 1933 pa ravnatelj 
mestne vrtnarije v Ljubljani. Sodeloval je z arhitektom Plečnikom pri urejanju ljubljan- 
skih parkov in pri zasajanju mestnih drevoredov. Po letu 1948 je sodeloval z arhitektom 
Edom Ravnikarjem pri urejanju krajine v slovenskih turističnih krajih ter pri urejanju in- 
dustrijskih objektov in avtocest. 

Mikuš Anton, višji računski svetnik. Rojen 1858 v Ljubljani, umrl 1933 v Šinko- 
vem Turnu. Gimnazijo v Ljubljani, na Dunaju je študiral slavistiku, 1888 seje zaposlil 
pri deželnem odboru, 1894 je postal oficial pri deželnem knjigovodstvu, 1901 je postal 
računski revident, 1916 računski svetnik, 1919 višji računski svetnik, 1924 je upokojen. 

6 Jare Evgen, profesor in politik. Rojen 1878 v Novem mestu, umrl 1936 v Ljubljani. 
Filozofsko fakulteto v Gradcu 1901. Poučeval je v Kranju, Ljubljani in Tuzli. Politično 
seje udejstvoval od 1908 dalje v Slovenski ljudski stranki. Bil je poslanec v kranjskem 
deželnem zboru in v Državnem zboru na Dunaju. Po 1. svetovni vojni je politično delo- 
val v Ljubljani, 1927 je bil izvoljen v ljubljanski občinski svet in je bil njegov član do 
svoje smrti. V letih 1928-1935 je bil ljubljanski podžupan. Zavzemal seje za Univerzo 
v Ljubljani, aktivno je deloval v deklaracijskem gibanju, zavzemal seje kulturni in turi- 
stični razvoj Ljubljane. 

7 Hribar Dragotin, gospodarstvenik. Rojen 1862 v Ljubljani, umrl 1935 v Ljubljani. 
Končal je greminalno trgovsko šolo in višjo trgovsko šolo na Dunaju; pri Blazniku seje 
izučil tudi tiskarstva. Bil je žumalist, tiskar in založnik, sodeloval je pri Novicah, Slo- 
vencu, Slovenskem narodu, kjer je bil tudi odgovorni urednik; od 1886 je bil upravitelj 
Narodne tiskarne, urejal je tudi Domovino. Bilje ljudski govornik inje nastopal na poli- 
tičnih zborovanjih, delal na prebuji štajerskih in koroških Slovencev. Ustanovil je ti- 
skarno, kasnejšo Zadružno tiskarno in tovarno pletenin. Po prevratu 1918 je postal pred- 
sednik Kranjske hranilnice, bil je ustanovitelj in predsednik Zveze industrijcev, ustano- 
vitelj in častni predsednik ljubljanske borze, nadzorni član Narodne banke v Beogradu 
in član več gospodarskih in humanitarnih zavodov. 

8 Tosti Avguštin, gospodarstvenik. Rojen 1882 v Trstu, umrl 1962 v Ljubljani. V 
Ljubljani je deloval od 1907 dalje. Bil je ravnatelj Kreditnega zavoda, ravnatelj Trgov- 
sko obrtnega društva in ravnatelj Jadranske banke. 

9 Tijkač Alojzij, gospodarstvenik. Rojen 1884 v Čelakovicah, občina Karlin na Češ- 
kem. V Ljubljani je postal bančni ravnatelj. Bil je 1919 ravnatelj Ljubljanske kreditne 
banke inje 1921 imel češko državljanstvo. 

10 Podlesnik Ivan, gospodarski organizator. Rojen 1881, umrl 1936. Bilje sodelavec 
Janeza Evangelista Kreka in je deloval pri ustanavljanju izobraževalnih društev in gos- 
podarskih zadrug. Objavil je strokovno delo Knjigovodstvo v dveh delih, ki je pred- 
stavljalo prvo tovrstno delo v slovenskem jeziku. 
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" Deržaj Matija, sodni uradnik. Rojen 1865 v Jerneji vasi pri Dobličah v Beli kraji- 
ni, umrl 1921 v Ljubljani. Služboval je kot uradnik pri okrajnih sodiščih v Senožečah do 
1898, v Metliki do 1909, v Litiji do 1912. 1919 je prišel v Ljubljano, kjer je postal 
ravnatelj zemljiško knjižnega urada; v tem svojstvu je služboval do svoje smrti. 

12 Dougan Ivan, deželnosodni svetnik.Rojen 1867 v Šembijah pri Knežaku, umrl 
1926 v Ljubljani. Služboval je od 1893 dalje kot pripravnik v Gorici, kot avskultant v 
Gorici 1894-1897, v Rovinju in Voloski 1897-1900, kot sodnik v Cerknem in nato kot 
okrajni sodnik v Cerknem 1900-1908, nato v Ajdovščini 1908-1911, 1908 je postal de- 
želnosodni svetnik, 1911-1919 je bil vTrstu, 1919-1920 v Celju, 1920 je postal svetnik 
višjega deželnega sodišča v Ljubljani, kjer je služboval do svoje smrti 

Gregorčič Franc, sreski tajnik. Rojen 1868 v Lokvi pri Divači. Končal je podča- 
sniško šolo pri 7. žandarmerijski komandi v Trstu in privatne tečaje iz nemščine in itali- 
janščine. 1893 je nastopil službo pri žandermeriji v Trstu, 1905 je postal kanclist pri Na- 
mestništvu v Trstu in nato kot okrajni tajnik pri okrajnem glavarstvu v Gorici; 1919 je 
bil sprejet v službo pri politični upravi v Ljubljani kot okrajni tajnik, 1923 je bil imeno- 
van za sreskega tajnika pri velikem županu ljubljanske oblasti, 1928 je bil upokojen. 

14 Čuš Tina dr., pravnik, sreski načelnik. Rojen 1885 v Mezgovcih pri Ptuju. Končal 
pravo z doktoratom. V državno službo je vstopil 1918. Služboval je v Črnomlju, nato v 
Kočevju, kjer je postal sreski podnačelnik in v Krškem, kjer je 1931 postal sreski načel- 
nik. 

1 Skubic Štefan dr., pravnik. Rojen 1886 na Polici pri Litiji, umrl 1973 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Zagrebu, promoviral 1920. Služboval je od 
1918 dalje kot konceptni praktikant pri okrajnem glavarstvu v Litiji, 1919 je bil premeš- 
čen k okrajnemu glavarstvu v Črnomlju, 1920 je postal okrajni komisar, dodeljen je bil 
poverjeništvu za socialno skrbstvo, 1928-1930 je bil pravni referent, 1930 je postal ba- 
novinski sekretar, 1943 je bil zaposlen pri tehničnem oddelku pokrajinske uprave v 
Ljubljani. 

16 Vovšek Fran dr., pravnik. Rojen 1894 v Mariboru. Pravo v Gradcu, promoviral 
1918. Službovati je začel 1919 kot praktikant pri Deželni vladi za Slovenijo, nato je bil 
dodeljen okrajnemu glavarstvu v Celju. 

17 Hočevar Anton, računski ravnatelj. Rojen 1870 v Ljubljani, umrl 1945 v Ljublja- 
ni. Končal je trgovsko akademijo v Gradcu. 1894 je bil imenovan za računskega asisten- 
ta pri deželni vladi v Ljubljani, 1918 je postal računski svetnik, 1919 računski nadsvet- 
nik in nato računski ravnatelj, 1926 je bil upokojen. 

18 Schäfer Aleksander, okrajni tajnik. Rojen 1867 v Stolnem Belem Gradu, umrl 
1929 v Ljubljani. V državno službo je vstopil 1905, 1911 je postal okrajni tajnik. Služ- 
boval je v Litiji, Radovljici in od 1911 dalje v Ljubljani. 

19 Ferk Josip, okrajni tajnik. Rojen 1866 v Gortinah. Končal je podčasniško manipu- 
lacijsko šolo. V državno službo je vstopil leta 1902 kot namestni kanclist pri okrajnem 
glavarstvu v Konjicah, nato je služboval še pri okrajnih glavarstvih v Ljutomeru in Mo- 
zirju, kjer je bil 1912 imenovan za okrajnega tajnika, 1916 je bil upokojen, 1917 reakti- 
viran in imenovan za okrajnega tajnika v Celju. 

20 Schimanko Alojzij dr., profesor. Rojen 1881 v Visy Brodu na Češkem. V Ljublja- 
ni je bil profesor zgodovine inje služboval v letih 1907-1933, nazadnje na nemški gim- 
naziji; 1919 je bil odpuščen iz službe in nato ponovno pogodbeno sprejet v službo. Bil 
je Nemec in češki državljan ter seje 1933 vrnil na Češko. 

21 Kleinlercher Kristijan dr., profesor. Rojen 1886 pri Sv. Jakobu pri Windisch Ma- 
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trai na Tirolskem. Poučeval je na nemški gimnaziji v Ljubljani, 1919 je bil odpuščen iz 
službe, nato ponovno sprejet v službo na gimnaziji na Ptuju. 

22 Kuhelj Mirko dr., pravnik. Rojen 1891 v Ljubljani, umrl 1970 v Ljubljani. Službo- 
val je od 1919 dalje kot konceptni praktikant pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, 
1920 je postal komisar Deželne vlade za Slovenijo, 1922 je izstopil iz državne službe, 
postal je tajnik Okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani. 

Dobida Karel dr., pravnik, likovni kritik in publicist. Rojen 1896 v Kranju, umrl 
1964 v Gradcu, pokopan v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promovi- 
ra I 1919. Služboval je od 1919 dalje pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, nato pri inš- 
pekciji dela, v letih 1921-1924 je služboval v Dalmaciji, nato seje vrnil v Ljubljano, 
prestopil je v službo k finančni direkciji, 1945 paje bil pri Ministrstvu za finance LRS. 
1950 je bil imenovan za ravnatelja Narodne galerije v Ljubljani. Kot pravnik je dosegel 
visoko raven v likovni kritiki in kot prevajalec francoske literature. 

120" 
ZAPISNIK 
120. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 10. SEPTEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjenika Golia 
in dr. Verstovšek, vodji poverjeništev Prcpeluh in gradbeni ravnatelj inž. Klinar, 
načelnik oddelka za kmetijstvo prelat Kalan in ravnatelj kranjskih deželnih elck- 
traren inž. Scrnec. 

Začetek seje ob 16 uri 27 minut. 
Sprejme se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo in zdravstvenega 

odseka za Slovenijo in Istro, s katero se izdaje ustanovilo za medicinske fonde 
in se osnavlja upravna komisija medicinskih fondov. V Upravno komisijo se 
imenuje v zmislu člena 5. lit. a) naredbe kot zastopniki deželne vlade dr. Ivan 
Karlin za poverjeništvo za uk in bogočastje, dr. Bogdan Žužek za poverjeništvo 
za socijalno skrb in dr. Lovro Bogataj, okrajni komisar pri predsedstvu. Vlada 
prispeva iz demobilizacijskega fonda 100.000 K in po Centralni upravi za trgov- 
ski promet z inozemstvom 100.000 K, skupaj torej 200.000 K, za medicinske 
fonde. (Precis. 10652) 

Predsednik poroča o dopisu likvidacijske komisije za Štajersko glede delitve 
deželnega premoženja in bremen. Po kratki debati se glede na ta dopis sklene 
počakati konkretnih predlogov komisije, ki se ima 11. in 12. t. m. v Celju vršiti 
glede načina delitve premoženja in bremen in glede izvolitve sosveta likvidacij- 
ske komisije na podlagi sporazuma strank, vse to s pridržkom odobritve po 
deželni vladi. (Preds. 4779) 
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Gospodarska pisarna dr. Ivan Černe2 je poslala predsedstvu deželne vlade in- 
formacijsko okrožnico za "Jugoslovanski privpredni kompas", ki jo namerava 
izdati, z naprosbo za moralno podporo in za gmotno z naročilom dela za vse dr- 
žavne urade. Sklene se, da se naročitev kompasa poverjeništvom in oddelkom 
deželne vlade priporoča. (Preds. 9376) 

Oddelek za narodno obrambo je stavil predlog, da se tvrdki Peter Kozina & 
Ko dovoli, da v zmislu svoje prošnje zviša vsled stalnega povišavanja mezd 
cene za intendanci II. vojnega okrožja po 17. 4. 1919 dobavljene čevlje na 80 K 
50 v. Po predlogu predsednika sklene se Kozini odgovoriti, da mora poprej 
spolniti obljubo, da dobavi oblačilnici za Slovenijo vseh svoj čas obljubljenih 
8.000 parov čevljev. (Preds. 10395) 

Občinski tajnik občine Vovbre na Koroškem Franc Vovk je pobral od kme- 
tov v ti občini v celem 40.468 K pod pretvezo, da ima nalog jih zamenjati z ju- 
goslovanskim denarjem inje potem z nabrano svoto pobegnil ter se ga s tiralico 
in po policijskih agentih zasleduje. Sklene se, da se vsa po obč. tajniku Francu 
Vovku povzročena škoda v skupnem znesku 40.468 K poravna iz propagandne- 
ga fonda za Koroško, s pridržkom pravice regresa za slučaj, da se imenovanega 
zaloti in se mu vsaj del defravdiranega denarja odvzame. Dovoljeno svoto naj 
razdeli okrajno glavarstvo v Velikovcu med oškodovance s posebnim oziroma 
na njihovo potrebnost in narodno zavednost. (Preds. 9875) 

Justina Kavčič, pisarniška pomočnica pri predsedstvu deželne vlade se ime- 
nuje v zmislu § 2. toč. 7 naredbe skupnega ministrstva z dne 25. 1. 1914, št. 21 
d. z., za pisarniško oficijantinjo. (Izvršeno) 

Za propagandni knjigi "Jugoslavija in njene meje" in "Slovenski Korotan" se 
dovoli avtorju dr. Valentinu Rožič-u nagrada 3.000 K. (Preds. 10464) 

Sprejme se načrt naredbe celokupne deželne vlade glede poprave tiskovnih 
pomot in drugih pogreškov v besedilu naredb, ukazov in drugih objav v Urad- 
nem listu deželne vlade za Slovenijo, oziroma glede poprave drugih pogreškov 
v notranji uredbi "Uradnega lista". (Preds. 8971) 

Odslovljeni primarij ginekološkega oddelka deželne bolnice Dr. Alfred pl. 
Valenta se v rešitev svoje po podpredsedniku na novo predložene prošnje za 
priznanje pokojnine (glej zapisnik 72/69, 81/30 in 107/17) vpokoji in se mu 
všteje službena doba od 1. aprila 1898 do dne vpokojitve. (Preds. 8930) 

Podpredsednik da v razgovor vprašanje, kako bi se čim uspešneje podpiralo 
propagandno delo na Koroškem in dobilo sredstev, da se pokrivajo za to propa- 
gando potrebni stroški. Predlaga se, da se sprejme v principu: 

1.) da se zaprosi ministrstvo pošte, da dovoli prodajo znamk za filatelistične 
namene pod kontrolo komisije, ki bi se ustanovila od deželne vlade, poverjeniš- 
tva za finance in poštne uprave, katere dobiček bi bil namenjen za koroško pro- 
pagando, zlasti naj bi dovolilo, da se komisiji za ta namen prepusti 6.600 serij z 
žigom Slovenije z dne 29. oktobra 1918, 
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2.) da se prosi centralna uprava, da dovoli pod posebno kontrolo medstran- 
karskega odseka izvoz nekaj vagonov živil ter da se dobiček porabi za koroško 
propagando, 

3.) vse narodne svete v državi se pozove, da predsedstvu vlade položijo ra- 
čun in preostanke izročijo, da se uporabijo za propagando na Koroškem in za 
stroške okupiranega ozemlja. Sprejeto (ni akta, precis.) 

Predsednik poroča, daje odsek za prehrano sklenil poslati našemu v Aspan- 
gu pri Dunaju živečemu pisatelju in pesniku Josipu Stritarju v primernih pre- 
sledkih najpotrebnejših živil na tozadevno posredovanje Dr. Blciweisa v Ljub- 
ljani pri deželni vladi, ki je po naključju izvedel, da trpi prof. Stritar hudo 
pomanjkanje. (Preds.) 

V pismu, ki gaje dobil dr. Bleiweis in v prepisu izročil podpredsedniku, se 
Stritar prisrčno zahvaljuje za došlo prvo pošiljatev živil. 

Podpredsednik poroča o ukrepih glede izvoznice za 5 vag. masti in 5 vago- 
nov moke v svrho nabave avijatičnega materijala. (Preds.) 

Sklene se predlagati v imenovanje okrajnega glavarja pri poverjeništvu za uk 
in bogočastje dr. Milko Ljubec-a vladnim svetnikom. Dalje se imenujejo: konci- 
pist pri viš. šolskem svetu dr. Stanko Majcen okr. komisarjem, pristav pri viš. 
šolskem svetu Ivan Abram za ravnatelja pomožnih uradov v VIII. čin. raz. in 
orož. stražmojster Ignacij Zima1 za kancelista pri višjem šolskem svetu. Asistent 
na državni licejski knjižnici dr- Jože Glonar se pomakne v IX. čin. razred, 2. 
stopnja. (Pov. za uk in bogočastje) 

Poverjenik za uk in bogočastje poroča o prošnji kustosa dvorne knjižnice dr. 
Ivana Prijatelj-a, oziroma poslaništva kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev na 
Dunaju za mesečni pokojninski prispevek zaslužnemu 83. letnemu slovenskemu 
pisatelju Josipu Stritarju, ki živi v Aspangu v težavnih gmotnih razmerah. (Pov. 
za uk in bogočastje) Dovoli se 2.000 K enkratnega prispevka. 

Prošnji profesorja v pok. Karla Zahlbruchner-ja za sprejem v državno službo 
se ne ugodi. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Pogodbeno se sprejmeta v državno službo za šolsko leto 1919/20 profesorja 
dr. Alojzij Böhm in Ludvik Lang. Pridelita se državni realki v Mariboru, ne 
sprejme pa se telovadni učitelj Maks Halfter. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Profesor višje drž. obrtne šole v Ljubljani Oton Grebene4, ki je bil z razpi- 
som poverjeništva za javna dela z dne 17. 1. 1919, št. 42/pr odpuščen z dnem 
31. januarja 1919 iz državne službe, se zopet sprejme v državno službo z nepri- 
krajšanimi prejemki s pravomočnostjo z dnem 1. februarja 1919. (Izpis pov. za 
uk in bogočastje) 

Na učna mesta, razpisana na višji državni obrtni šoli v Ljubljani, z razpisom 
poverjeništva za uk in bogočastje z dne 6. V. 1919, štev. 1418 in z dne 22. V. 
1919, štev. 2504, se imenujejo za učitelje IX. čin. razreda s pravomočnostjo 
1919 inž. Franc Kregar5, Rudolf Škof5 in suplent Joško Čopič7. (Izpis pov. za uk 
in bogočastje) 
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Prošnji prof. Ferdinanda Schmutza za sprejem v šolsko službo za leto 
1919/20 se ne ugodi. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Pogodbenim potom se sprejme v državno službo za šolsko leto 1919/20 bivši 
namestili učitelj na celjski državni gimnaziji dr. Franc Lorger. Prideli se nemš- 
ki gimnaziji v Ljubljani. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Pogodbenim potom se sprejme v državno službo za šolsko leto 1919/20 su- 
plent dr. Bruno Stettinger na gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani, 
odkloni se pa enaka prošnja Walter-ja Rizzi. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Prof. dr. Rudolf vitez Zahony se sprejme pogodbeno za šolsko leto 1919/20 
v šolsko službo in prideli državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljub- 
ljani. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Prošnja prof. Josipa Nerad za pogodbeni sprejem v državno službo se ne 
ugodi. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Prošnji prof. Hadrijana Ahitscha za pogodbeni sprejem v državno službo se 
ne ugodi. (Izpis pov. za uk in bogočastje) 

Pogodbeno se sprejme v državno službo za šolsko leto 1919/20 prof. Alek- 
sander Kollenc za gimnazijo z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. (Izpis pov. 
za uk in bogočastje) 

Pogodbeno se sprejme v državno službo za šolsko leto 1919/20 Ferdinand 
Lang, prof. na državni realki v Mariboru. (Pov. za uk in bogočastje) 

Vasilij Mirk, profesor slovenske trgovske šole v Trstu s pravico javnosti, 
prosi za sprejem v državno učiteljsko službo. Sklene se tozadevno vprašati "Na- 
rodni svet " v Trstu. (Pov. za uk in bogočastje) 

Univerzitetnemu profesorju dr. Rajku Nachtigallu10 se dovoli naknadno iz- 
plačilo svote 3.230 K, ki bi jih bil prejel, ako bi ostal na prejšnjem službenem 
mestu v Gradcu. Plača se iz svote, ki je v proračunu namenjena za predpriprave 
vseučilišča. (Pov. za uk in bogočastje) 

Prošnji mestne občine Kranj, da prevzame država občinsko gimnazijsko po- 
slopje v Kranju proti povrnitvi sedanje vrednosti stavbe, se ne ugodi. Mestu 
Kranj se priporoča, da naj prihodnje leto prošnjo ponovi, ker sedaj ni v interesu 
občine, da se ob danih denarnih razmerah spušča v take transakcije. (Pov. za uk 
in bogočastje) 

Peter Holcček", prof. državne gimnazije v Mostaru, se sprejme v šolsko 
službo in dodeli realni gimnaziji v Ptuju, ako sklep zemaljske vlade za Bozno in 
Hercegovino glede odveze službe v Mostaru potrdi ministrstvo prosvete v Bel- 
gradu. (Pov. za uk in bogočastje) 

V šolsko službo za leto 1919/20 se pogodbenim potom sprejme vladni svet- 
nik v pok. Leon Neugebauer za državno realko v Mariboru, inž. Karl Wittman 
se ne more sprejeti, ker so mesta že zasedena in ni zanj uporabe. (Pov. za uk in 
bogočastje) 

Franc Devetak12, bivši namestni učitelj na državni gimnaziji v Gorici, sedaj v 
aktivni vojaški službi kot nadporočnik vojne akademije v Karlovcu, se sprejme 
provizorično v državno šolsko službo s prejemki IX. čin. razreda na gimnaziji v 
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Ptuju s pridržkom, da se takoj stavi na razpolago, ako je zanj možnost uporabe v 
okupiranem ozemlju. Prejemke ima pa take, kakor bi bil redno nastavljen. (Pov. 
za iik in bogočastje) 

Prošnji odslovljenega šolskega svetnika, prof. Josipa Vesel13 na državni obrt- 
ni šoli v Ljubljani, za zopetni sprejem v državno službo za leto 1919/20 se ne 
ugodi. (Pov. za uk in bogočastje) 

Poverjenik za uk in bogočastje poroča o sklepu višjega šolskega sveta z dne 
12. junija 1919, da naj se vpokojcnemu okrajnemu šolskemu nadzorniku in rav- 
natelju v Postojni Ivanu Thurnu za njegovo skoro 50. letno zaslužno delovanje v 
šolski službi se prizna časna dosmrtna nagrada letnih 1.200 K. Sklene se, da ta 
časna predlagana nagrada dovoli, če ima višji šolski svet kritje za to. (Pov. za uk 
in bogočastje) 

Predsednik izroči, ostavljajoč sejo, predsedstvo podpredsedniku. 
Po predlogu poverjenika za notranje zadeve se v smislu § 3. obč. reda skle- 

ne, da se ustanovi samostojna selska občina Grahovo s sedežem v Grahovem, 
obsegajoča celotne katastralne občine Grahovo, Žerovnica, Obločice in Lipsenj, 
a s pridržkom, da se poprej izvrši ločitev skupnega premoženja in imovine in 
skupnih bremen v razmerju predpisanega davka in sicer pri selski občini Cirkni- 
ca v razmerju 14.484.64 : 3.956.30 in pri selski občini Stari trg v razmerju 
26.489.57 : 1.978.95. (Izpis pov. za nolr. zadeve) 

Deželno-vladni koncipist Dr. Josip Munih, dodeljen okr. glavarstvu v Čr- 
nomlju, se imenuje okrajnim komisarjem. (Izpis pov. za notr. zadeve) 

Predstojnik komisije za mirovno konferenco in urada za zasedeno ozemlje 
Dr. Vodopivec prečita obširen načrt za kulturno in gospodarsko delo na zasede- 
nem ozemlju. V kulturnem oziru bo posvetiti največjo pažnjo šolstvu vseh vrst. 
Treba bo vzdrževati privatne šole, če bodo dovoljene. Za nepremožne dijake, ki 
ne bi mogli obiskovati italj. šol, bi se morala preskrbeti pri nas stanovanja, hra- 
na in učila. Treba bo podpirati bralna, izobraževalna, telovadna in pevska druš- 
tva, potem knjižnice, vsaj v začetku bo treba od tu plačevati pevske in telovadne 
učitelje in podpirati bo gledališče v Trstu in glasbeno pevsko društvo v Gorici. 
V gospodarskem oziru bo treba v prvi vrsti skrbeti za obnovitev zadružništva, 
sanirati bo treba trpeče zadruge v Gorici in Istri. Podjetja, ki so za narod velike- 
ga pomena, če tudi včasih le simbolične vrednosti, se bodo morala vzdrževati, 
ako ne bodejo za to zahtevane žrtve neprimerno velike. Da se omogoči na zase- 
denem ozemlju gospodarsko življenje, se morajo doseči v trgovske pogodbe 
med Italijo in Jugoslavijo posebne ugodnosti za obmejni promet. Organizirati se 
mora izseljenje, v kolikor se ne da preprečiti. Zadruge morajo prevzeti kontrolo 
nad tem, da slovenska posest ne pride v italijanske roke. 

Da se da ta program izvršiti je treba, organizacije v zasedenem ozemlju in v 
Jugoslaviji. Tuje treba ustanoviti poseben urad, ki naj se bavi z vsemi zadeva- 
mi, ki se nanašajo na zasedeno ozemlje, tako z vsemi gori navedenimi, s propa- 
gando in z begunstvom. Stremiti bi bilo za tem, da se koncentrira v zmislu ope- 
tovano izraženih želj vse delovanje za celo zasedeno ozemlje, torej tudi za Istro 
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in Koroško, v kolikor pride v italijanske roke, v Ljubljani. Nato je stavil dr. Vo- 
dopivec konkretni predlog, da se ustanovi pri predsedstvu dež. vlade poseben 
urad, ki bi se pečal z vsemi zadevami zasedenega ozemlja in imel tudi begunski 
referat. Temu uradu je dati primerna sredstva na razpolago zlasti iz budžeta za 
Primorsko. Prvi predlog se sprejme, drugi predlog pa izpopolni podpredsednik 
dr. Žerjav, predlagajoč, da se prosi ministrstvo naj dovoli kredit za ta urad, po- 
leg kredita, ki je določen za begunstvo i. s., mesečni znesek 50.000 italj. lir.; na- 
dalje predlaga podpredsednik, da se nakaže pisarni za zasedeno ozemlje iz raču- 
na lir pri Jadranski banki v svrho kritja najvažnejših potreb za podpore, kurirje 
itd na Goriškem 10.000 lir. Za to in nadaljne svrhe pisarne naj se nakaže iz zne- 
ska 80.000 K, ki je bil po polomu nabran v narodne svrhe in je naložen pri po- 
družnici Ljubljanske kreditne banke v Celju 50.000 K, medtem ko ostalih 
30.000 K pride v blagajno predsedstva za koroški fond. Sprejeto. (Izpis komisiji 
za mir. konferenco dr. Vodopivec) 

Za drugega živinozdravnika v žrebčarni na Selu se imenuje, ker se je ugoto- 
vilo, da je od obeh prosilcev za razpisano mesto (glej zapisnik 119. seje) po 
službeni letih starejši, dosedanji državni živinozdravnik na Brdu pri Lukovici 
Ignacij Šlajpah. (Preds. 10087) 

V smislu predloga načelnika oddelka za kmetijstvo se sprejmejo v državno 
službo pri deželni vladi za Slovenijo: 

a.) za višjega drž. živinozdravnika Franc Martelanc, višji drž. živinozdravnik 
v Tolminu z dostavkom, da se ga stavi na dispozicijo, ako bo možno izposlovati 
njegovo službeno uporabo v zasedenem ozemlju. Prideli se ga začasno poverje- 
ništvu za kmetijstvo, 

b.) za drž. živinozdravnika Jože Čeh, bivši živinozdravnik pri namestništvu 
v Trstu. Prideli se ga začasno deželnemu veterinarskemu uradu v Ljubljani; 

c.) za okrajnega živinozdravnika Jože Beifuss, okr. živinozdravnik v Posuš- 
ju, Bozna, ako se preje tozadevno doseže sporazum z zemaljsko vlado v Bozni 
in ga ta iz svoje službe odpusti; ako ne, bi bilo za odpust prositi ministrstvo Po- 
ljoprivrede. 

Anton Sok14, veterinarski asistent v Slov. Bistri, se imenuje za prov. drž. ži- 
vinozdravnika v X. čin. razredu na dosedanjem službenem kraju. 

Franc Baš15, zasebni živinozdravnik v Celju, se imenuje za provizor. drž. ži- 
vinozdravnika v X. čin. razredu in prideli deželnemu veterinarskemu uradu v 
Ljubljani. (Preds. 10207) 

Slovensko čebelarsko društvo v Ljubljani je naprosilo predsedstvo deželne 
vlade v Ljubljani za podporo, da izvrši tekočo jesen za povzdigo čebelarstva na 
Koroškem nameravano večjo akcijo. Ta akcija bi obstojala v tem, da se organi- 
zirajo slovenski koroški čebelarji v 15 čebelarskih podružnicah, ki bi se priklo- 
pile slov. čebelarskemu društvu v Ljubljani, da se prirede čebelarski shodi, po- 
tovalna predavanja v večjih krajih, dvadnevni čebelarski tečaji in da se dožene 
in event, povrne škoda, ki so jo imeli slovenski koroški čebelarji povodom 
nemške ofenzive v maju t. 1. Na podlagi poročila načelnika oddelka za kmetijs- 
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tvo se sklene, da deželna vlada prispeva 30.000 K iz fonda za Koroško. (Preds. 
10136) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb predlaga načrt naredbe celokupne de- 
želne vlade za Slovenijo o prepovedi prodaje kruha in peciva pojavnih trgih in 
lopah. V nadrobni razpravi besedilo naredbe obvelja z omejitvijo, da veljaj pre- 
poved le v mestih in trgih in se v toliko čl. 1 dopolni. Sklene se, da se naj o na- 
redbi izjavi pred uveljavljanjem še kratkim potom oddelek za trgovino in obrt in 
upravna komisija. (Izp. pov. za soc. skrb) 

V zmislu predloga poverjeništva za socijalno skrb se sprejme v bistvu ukaz 
trgovinskega ministrstva z dne 8. 2. 1917, d. ž. 54, kot naredba celokupne dežel- 
ne vlade za Slovenijo o prepovedi nočnega dela v pekarski in kolačniški obrti, 
ako pritrdi oddelek za trgovino in obrt. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb predlaga načrt naredbe deželne vlade 
za Slovenijo o ustanovitvi pokrajinskega pokojninskega sklada za Slovenijo pri 
začasni delavski zavarovalnici v Ljubljani in o ureditvi provizij pri bratovskih 
skladnicah v okolišu rudarskega glavarstva. Pri nadrobni razpravi se sklene, da 
se bodo izplačevale v členu 1. navajane mesečne doklade k dosedanjim provizi- 
jam najdalje do konca 1. 1920, v prvem odstavku člena 2 pa se določba, da se bo 
pokojninska doklada pobirala v višini 40 vinarjev od vsakega q premoga, ki je 
namenjen konzumu izven rudniškega obrata, dopolni tako, da se bo pobirala od 
vsakega meterskega centa premoga, ki je namenjen konzumu razven obrata za 
produkcijo premoga samega in deputatov lastnim uslužbencev, nadalje je od te 
doklade izvzet tudi premog, ki ga dobe občine za aprovizacijo svojega prebi- 
valstva. Pri členu 3. se besedilo glede produkcije premoga v centih ugotovi z 
označbo meterski cent in v pododstavku b.) besedilo "v lastnem obratu" popravi 
"V lastnem rudniškem obratu". Ostali členi obveljajo neizpremenjeni. 

Predsednik konstatira, da je s tem v celoti s sklenjenimi spremembami na- 
redba sprejeta. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb poroča o prošnji Kočevarjev, da se us- 
tanovi in nastani zasebni nemški dijaški dom v hiši bivšega nemškega otroškega 
vrtca v Streliški ulici št. 14, katero poslopje bi dalo v ta namen brez najemščine 
na razpolago društvo Ljubljanski šolski kuratorij (Laibacher Schulkuratorium). 
V zvezi s to prošnjo je prošnja navedenega ljubljanskega kuratorija, da se rekvi- 
zicija omenjene hiše za otročjo bolnico dvigne. Po kratki debati se prošnja zavr- 
ne. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb poroča, daje na razpisano mesto upra- 
vitelja v "Vojaškem domu" v Rogaški Slatini sklenila predlagati komisija za 
preskrbo vračujočih se vojnikov v seji dne 9. 9. 1919 izmed 11 prosilcev primo 
loco kapetana I. raz. Ivana Sedlar-ja 6 pri intendanci Dravske divizijske oblasti 
za stalnega upravitelja v 3. stopnjo IX. čin. razreda, na drugem mestu oficijala 
deželne vlade Aleksandra Hlavač za začasnega upravitelja v X. čin. razredu in 
na tretjem mestu računskega poročnika Maksa Detiček v Celju. Poverjenik za 
notranje zadeve je za to, da se imenuje oficijal Hlavač, ker je Sedlar že sprejet v 
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skupno vojsko. Za predlog, da se imenuje kapetan Ivan Sedlar, glasuje poverje- 
nik za uk in bogočastje, proti poverjenik za notranje zadeve, podpredsednik di- 
remira za imenovanje Ivana Sedlarja. (Izp. pov. za soc. skrb) 

Vodja pov. za javna dela ravnatelj Klinar predloži v razpravo v zmislu toza- 
devnega resumeja (glej zapisnik 118. seje) stilizirani predlog za odgovor štajer- 
ski elektricitctni družbi v Fali na njeno vlogo glede ureditve vprašanja falske 
elektrarne. Predlaga, da se odgovor odobri, ker ima v prvi vrsti le namen, da 
družba priloži svoj ekspoze v ti zadevi centralni vladi v Belgradu. Pov. za uk in 
bogočastje opozarja, da je falska elektrarna, ker je last štajerske elektricitetne 
družbe, inozemsko podjetje, ki hoče izsiliti zase koncesije v prid Nemški Av- 
striji. Proti družbi torej lahko nastopamo kakor proti drugim inozemskim pod- 
jetjem s prisilnimi sredstvi in je dana celo možnost, da se podjetje sekvestrira. 
Ravnatelj Klinar izvaja, da vprašanje glede lastnine ni rešeno, vsekakor je inve- 
stiran kapital nevtralne švicarske države in je švicarski bančni koncem štajerski 
elektricitctni družbi za zgradbo falske naprave potreben denar le posodil ter se 
ta svota ni z akcijami pokrila. Seveda jamči štajerska elektricitetna družba, ka- 
kor pojasnuje ravnatelj Sernec, za to v Fali investirano svoto tudi z drugimi 
električnimi napravami v Peggau in Lebringu na Štajerskem. Podpredsednik iz- 
javi, da švicarskega kapitala ne smemo odbijati, zlasti ker se bo falska naprava 
morala še izpopolniti, tedaj bomo dotične stroje morali dobiti iz inozemstva in 
bomo rabili sodelovanja Švicarjev. Prisilnih sredstev proti družbi ni bilo in s 
sekvestracijo bi tudi ne dosegli, da bi se zgradba daljnovodov in potrebne izpo- 
polnitve pri falski napravi mogle izvršiti, ker že vsestransko materijala in po- 
trebnega gradiva primanjkuje in ker je znano, da je za daljnovode namenjena 
aluminijeva žica še danes na Ogrskem, ne da bi bilo mogoče jo dobaviti. Sklep 
kakor ga predlaga Klinar, nas ne prejudicira, izzval bo ekspoze družbe, nato pri- 
de šele meritorna odločba. Ravnatelj Sernec izjavi, da bi bilo, ker tvori event, 
izvoz električne sile ekvivalent za dobavo premoga iz Jugoslavije v Nemško 
Avstrijo, katera dobava je predpisana v mirovnih pogojih Češko-Slovaški in Ju- 
goslaviji priporočati, da se event, dobava toka za Štajersko označi kot ekviva- 
lent za premog v smislu mirovne pogodbe. Podpredsednik da na glasovanje 
predlog ravnatelja Klinarja, da se predmetni odgovor štajerski elektricitctni 
družbi, odobri. Za predlog glasuje poverjenik Golia, proti poverjenik dr. Ver- 
stovšek. Podpredsednik dirimira za, predlog sprejet. (Izp. pov. za javna dela) 

Konec seje ob 20. uri 35 minut. 

dr. Fišer I. r. dr. G. Žerjav 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 11 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
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2 Cerne Ivan dr., gospodarstvenik. Rojen 1884 v Ljubljani, umrl 1971 v Ljubljani. 
Bilje ravnatelj Ljudske posojilnice in lastnik Gospodarske pisarne. 

Zima Ignacij, kanclist. Rojen 1881 v Mojstrani. Končal je obrtno nadaljevalno šolo 
v Beljaku ter vojaško in žandarmerijsko podoficirsku šolo. Služboval je od 1901 dalje 
pri državni železnici v Beljaku, kjer je bil uradniški certifikatist, nato je bil orožniški 
stražmojster, 1919 je postal kanclist pri poverjeništvu za uk in bogočastje, 1922 je po- 
stal oficial, 1930 je bil premeščen k notranjemu oddelku Banske uprave Dravske ba- 
novine, 1937 je postal glavni arhivar, 1940 je bil upokojen. 

4 Grebene Oton, profesor. Rojen 1875 v Mariboru, umrl 1945 v Ljubljani. Končal je 
4 letno obrtno šolo v Gradcu, umetno obrtno šolo pri avstrijskem muzeju za umetnost in 
industrijo, odd. arhitektura na Dunaju. 1898 je bil imenovan za asistenta na državni ro- 
kodelski šoli v Dečinu, 1900 za proviz. učitelja na strokovni šoli za umetno vezenje in 
čipkarstvo v Ljubljani, 1904 je postal pravi učitelj, 1910 je imenovan za profesorja, 
1911 je postal profesor na državni obrtni šoli v Ljubljani, kjer je bil 1919 odpuščen iz 
službe in še isto leto ponovno sprejet v službo, 1933 je bil upokojen. Bil je predsednik 
društva Probuda, udejstvoval seje tudi na umetniško etnografskem področju. Bilje član 
komisije za zaščito industrijske svojine. Spisal je knjigo Narodno pohištvo. 

5 Kregar ( Franc ) Rado ing., arhitekt, profesor. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1962 v 
Ljubljani. Končal je tehniško visoko šolo na Dunaju. 1919 je bil nameščen kot učitelj na 
državni obrtni šoli v Ljubljani, nato profesor na tehniški srednji šoli v Ljubljani; v letih 
1927-1929 je bil upravnik Narodnega gledališča v Ljubljani, 1923 je bil predavatelj na 
dramatični šoli Društva gledaliških delavcev v Ljubljani. Pisal je v Gledališki list in 
dnevno časopisje. Objavil je več člankov s področja gradbeništva in arhitekture ter slo- 
venske ljudske umetnosti. Na svetovni razstavi dekorativnih umetnosti v Parizu je prejel 
srebrno kolajno in diplomo za scenske osnutke. Projektiral je več hotelov v Sloveniji, 
objavil je več knjig-priročnikov. 

6 Škof Rudolf, profesor. Rojen 1890 v Št. Vidu nad Ljubljano. Poučeval je od 1919 
dalje na državni obrtni šoli, kasneje na srednji tehniški šoli v Ljubljani. 1923 je bil civil- 
ni inženir za gradbeništvo inje v Ljubljani imel svoje stavbno podjetje. 

7 Čopič Joško, profesor. Rojen 1889 v Trstu. 1919 je bil imenovan za suplcnta na dr- 
žavni obrtni šoli v Ljubljani, kasneje je postal profesor na srednji tehniški šoli v Ljublja- 
ni. 

8 Lorger Franc dr., profesor. Rojen 1884 v Šmarju pri Jelšah, umrl 1937. Klasično fi- 
lologijo v Gradcu 1908. Sprva je deloval kot domači učitelj, nato je bil profesor v Celju 
in Ljubljani, nazadnje je bil arheološki portretist v Niči. Upokojenje bil 1934. Po upo- 
kojitvi se je ukvarjal z arheologijo, odkrival je rimske podeželske stavbe na širšem 
celjskem območju, o njih je pisal v ČZN in v nemškem tisku. 

9 Mirk Vasilij, profesor, glasbenik. Rojen 1884 v Trstu, umrl 1962 v Ljubljani. Gim- 
nazijo v Trstu, zgodovino na Dunaju in v Gradcu, glasbo v Trstu, kjer je absol viral har- 
monijo. Poučeval je na slovenski trgovski Šoli v Trstu, po njeni ukinitvi 1920 je postal 
bančni uradnik, v letih 1928-1941 je poučeval na trgovski akademiji v Mariboru, nato se 
je preselil v Ljubljano, poučeval je na srednji glasbeni šoli in pedagoški akademiji. Bil 
je zborovodja, klavirski spremljevalec, publicist in glasbeni kritik. Bil je dirigent zbora 
Glasbene matice v Ljubljani. 

1 Nahtigal Rajko dr., univerzitetni profesor, jezikoslovec, akademik. Rojen 1877 v 
Novem mestu, umrl 1958 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto na 
Dunaju 1900, slovansko filologijo in indoevropsko primerjalno jezikoslovje. Po diplomi 
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je bil 2 leti na Študijskem potovanju v Rusiji, 1902 je postal profesor ruskega jezika na 
Dunaju, 1903-1913 je bil docent za ruski jezik na eksportni akademiji na Dunaju, 1913 
je postal izredni profesor za slovansko filologijo na univerzi v Gradcu, 1917 pa redni 
profesor profesor. 1919 je postal redni profesor za slovansko filologijo in primerjalno 
gramatiko slovanskih jezikov na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bilje dekan fakultete, 
1927-1928 pa rektor ljubljanske univerze. Bilje član raznih znanstvenih društev in aka- 
demij v Pragi, Beogradu, Zagrebu, Rimu, ter prvi predsednik SAZU, katere član je bil 
od 1938 dalje. Organiziral je Znanstveno društvo za humanistične vede. Objavil je šte- 
vilna dela in razprave s področja primerjalnega slovanskega jezikoslovja. Zaslužen je 
tudi za ustanavljanje znanstvenih časopisov v Sloveniji. 

" Holeček Peter, profesor. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1964 v Ljubljani. Gimnazi- 
jo v Ljubljani, klasično filologijo v Gradcu 1909, strokovni izpit za profesorja latinščine 
in grščine 1913 v Gradcu. Poučeval je od 1910 dalje najprej v Sarajevu, 1915 v Mostar- 
ju, 1919 na Ptuju, 1938 je bil premeščen na klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je služ- 
boval še po 2. svetovni vojni. 

1 Devetak Franc, profesor. Rojen 1885 v Šantrežu pri Gorici, umrl 1935 v Ljubljani. 
Gimnazijo v Gorici, matematiko in fiziko na Dunaju 1912. Poučeval je od 1912 na gim- 
naziji v Gorici, 1919 na gimnaziji na Ptuju, 1928 je bil premeščen na 3. državno gimna- 
zijo v Ljubljani, nato na 2. državno gimnazijo v Ljubljani, po koncu druge svetovne voj- 
ne paje poučeval na 1. državni ženski gimnaziji v Ljubljani. 

13 Vesel Josip, profesor, šolski svetnik. Rojen 1859 v Ljubljani, umrl 1927 v Ljublja- 
ni. Poučeval je na državni obrtni šoli v Ljubljani, kjer je bil profesor in nato šolski svet- 
nik. 1919 je bil odpuščen iz službe in upokojen. 

Sok Anton, živinozdravnik. Rojen 1885 v Moškanjcih. Gimnazijo v Mariboru, ve- 
terino na Dunaju 1915. Služboval je od leta 1919 kot veterinarski asistent v Mariboru, 
nato kot provizorični živinozdravnik v Mariboru; 1920 je bil premeščen v Dolnjo Len- 
davo, 1924 v Čabar, 1925 nazaj v Dolnjo Lendavo; 1930 je postal veterinarski svetnik, 
1936 višji veterinarski svetnik. 

15 Baš Franc, živinozdravnik. Rojen 1889 v Braslovčah. Gimnazijo v Mariboru, ve- 
terino na Dunaju 1913. Služboval je od 1913 dalje v Ljubnem, nato v Ljubljani, Mozir- 
ju, Mariboru, Gornji Radgoni, na Prevaljah, v Kraljevu in Beli Crkvi v Srbiji in v Koto- 
ribi na Hrvaškem; 1935 je bil premeščen kot veterinarski svetnik k Banski upravi 
Dravske banovine, 1940 je bil premeščen k Banski upravi Zetske banovine. 

16 Sedlar Ivan, uradnik. Rojen 1875 v Laškem. Končal oficirsko šolo v Trstu in 
Gradcu ter tečaj za administrativno in ekonomsko stroko ter državno računovodstvo. V 
vojaški službi je bil 25 let, kjer je postal kapetan I. razreda; 1919 je bil sprejet v civilno 
službo, bil je upravitelj in upravni nadzornik pri oddelku za socialno skrbstvo, zlasti za 
mladinsko in invalidsko skrbstvo. 1927 je bil upokojen. Po upokojitvi je bil honorarni 
pogodbeni uradnik v zdravilišču Golnik, nato pa pri VI. oddelku Banske uprave Drav- 
ske banovine, kjer je služboval do leta 1944. 
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ZAPISNIK 
121. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 16. SEPTEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav.poverjenik za pra- 
vosodje dr. Ravnihar in vodja poverjeništva za javna dela gradbeni ravnatelj inž. 
Klinar. 

Začetek seje ob 17. uri 8. minut. 

1.) Poverjenik za pravosodje opozarja, da naredba deželne vlade za Sloveni- 
jo z dne 19. februarja 1919, štev. 386, Ur. I. določa v zadnjem odstavku, da se 
mora rok za izplačilo prispevkov za dvojno gospodinjstvo v ozira vrednih pri- 
merih preko konca avgusta t. 1. podaljšati. Ker so se pojavili dvomi, katero ob- 
lastvo je za to podaljšanje pristojno, predlaga, da se to podaljšanje prepusti na- 
kazujočim oblastvom, ker za to ni pomisleka. Sklene se, da o podaljšanju dobe 
za izplačilo prispevkov v smislu zadnjega odstavka pričujoče naredbe odloča 
oblastvo pristojno za nakazilo prejemkov. To pa le do konca t. 1. 

2.) Po predlogu poverjenika za pravosodje se sklene, da državnim nameščen- 
cem, poslanim iz drugih krajev Slovenije v Prekmurje gredo do preklica mesto 
enkratnih dvojne dijete. 

3.) V smislu predloga vodje poverjeništva za javna dela se vsem državnim 
uradnikom za slučaj, da potujejo službeno z avtomobilom, dovolijo do preklica 
dvojne naredbe celokupne deželne vlade z dne 12. decembra 1918, štev. 201. 
Ur. I. 25, določene dijete. 

4.) Vodja poverjeništva za javna dela poroča o projektovani napravi 5 poiz- 
kusnih stanovanjskih hišic, da se dobi podlaga, na kateri bo mogoče z uspehom 
vzeti v rešitev vprašanje odpomoči stanovanjski krizi v Ljubljani. V smislu skle- 
pa stanovanjske enkete z dne 13. avgusta 1919, katere pododsek je napravil tlo- 
risni osnutek za poskusne hišice, pojasnuje vodja poverjeništva za javna dela 
določenih 5 načinov izvršitve in notranjo uredbo teh hišic; ena bi veljala okro- 
glo 75.000 K, v celem pa bi bilo za nje treba z ozirom na eventualno podraženje 
gradiva ter zvišanje delavskih dnin kredita v znesku 400.000 K. Kot stavbišče bi 
prišel v poštev za 4 hišice kompleks prisilne delavnice ob dovozni cesti, za peto 
pa vrt deželne bolnice, v katerem pogledu se je poverjeništvo že obrnilo na ko- 
misijo za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave s primernim 
predlogom, s strani mestnega stavbnega urada pa tudi ni pomislekov. 

Predlaga: 
a) deželna vlada pritrjuje gradnji poizkusnih hišic in sicer štirih na zemljišču 

prisilne delavnice ter ene na vrtu deželne bolnice; 
b) deželna vlada skrbi v ta namen za kredit v znesku 400.000 K; 
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c) dela se oddajo tvrdkam dr. inž. Miroslav Kasal, Jaroslav Brajer, Franc 
Ruvnihar, Franc Pust, tesarski mojster in Simon Weissbacher proti odprtemu ra- 
čunu, pri čemer se poleg 10 % režijskega dodatka na dnino zajamči podjetniku 
15 % zaslužka tako pri delu kot pri gradivu; 

d) s stanovanji v prvih štirih hišicah razpolaga dogovorno s stanovanjsko ko- 
misijo gradbeno ravnateljstvo, v hišici na vrtu bolnice pa bi bili nastanjeni dve 
slugi anatomičnega instituta. 

Po splošni debati se predlogi vodje poverjeništva za javna dela sprejmo z do- 
stavkom, da se kredit 400.000 K pod točko b) dovoli iz demobilizacijskega 
fonda. 

5.) Sprejme se predlog vodje poverjeništva za javna dela, da se prispevki za 
cestne in druge, že v izvršitvi se nahajajoče javne zgradbe, katere so dovolili 
okrajnim zastopom, cestnim odborom ali občinam na Štajerskem, Koroškem in 
Kranjskem prejšnja država ali deželni odbori oziroma deželni zbori, prevzamejo 
na račun jugoslovanskega državnega zaklada ter se interesentom ako so pogoji 
izpolnjeni, v okviru razpoložljivih kreditov v državnem proračunu predvidenih 
kreditov, izplačajo. 

6.) Ker je izstopilo ¡z službe gradbenega ravnateljstva več uradnikov - inže- 
nirjev češke narodnosti inje veliko pomanjkanje na uradnikih - inženirjih, pred- 
laga vodja poverjeništva za javna dela, da se na podlagi vloženih prošenj prev- 
zameta v državno službo gradbeni komisar s plačo VIII. čin. razreda, inž. Ivan 
Prešel, dosedaj državni tehnični službi v Splitu in gradbeni komisar s plačo IX. 
čin. razreda Leo Pinteritsch do preobrata v državni tehnični službi v Celovcu. 
Sprejeto. 

Nadalje predlaga, da se v okviru sistemiziranih službenih mest ter v okviru 
proračuna za leto 1920 imenujejo: 

gradbeni nadkomisarji inž. Oskar Juran", inž. Jožef Otahal in inž. Avrelij 
Kobal za zgradbene svetnike v VII. čin. razredu, gradbena komisarja inž. dr. 
Alojzij Kralj in inž. Ivan Vanek3 za gradbena nadkomisarja in gradbeni adjunkt 
inž. Ludvik Beve za gradbena komisarja. Sprejeto. 

Končno poroča, kar se vzame na znanje, da je gradbeni praktikant inž. Leo 
Novak, ki je imenovan učiteljem na obrtni šoli v Ljubljani s L septembrom t. I., 
iz državne službe izstopil ter da bo izstopil 30. t. m. gradbeni adjunkt inž. Tau- 
ber, ki se preseli na Češko. 

7.) Gradbena svetnika pri poverjeništvu za javna dela inženirja Matija Kraje 
in Rudolf Zajec sta vložila prošnji, da seju imenuje gradbenim nadsvetnikom. 
V smislu predloga vodje poverjeništva za javna dela se sklene, da se prošnjama, 
ker je vseh pet sistemiziranih službenih mest gradbenih nadsvetnikov v VI. či- 
novnem razredu zasedenih, za sedaj ne more ustreči, pač pa se pomakne Krajec, 
ki je v 2. plačilni stopnji VII. činovnega razreda s 1. septembrom t. 1. na 4. pla- 
čilno stopnjo, Zajec pa istočasno na 3. plačilno stopnjo, višji izdatek je pokrit v 
proračunu za leto 1919/20. 
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8.) Vodja poverjeništva za javna dela poroča, daje na razpis za eno ali tudi 
dve pogodbeni službeni mesti začasnih tajnikov pri jugoslovanskem generalnem 
komisarijatu za promet in turistiko za Slovenijo bilo vloženih sedemnajst pro- 
šenj. V poštev za namestitev pa prideta le dva: Alfonz Mencinger4, ki ima ob- 
sežno prakso pri "Deželni zvezi", kjer je deloval deloma kot tajnik, v letih 1905- 
1911, ter znani veščak v turistiki in športu Rudolf Badjura5. Predlaga, da se me- 
sto prvega tajnika generalnega komisarijata imenuje Alfonz Mencinger za sedaj 
kot pogodbeni uradnik z mesečno plačo 1.200 K brez nadaljnih doklad proti tri- 
mesečni odpovedi, ter proti temu, da se zaenkrat zadovolji z začasno namestitvi- 
jo, ker je jugoslovanski komisarijat sedaj provizoričnega značaja in bo mogoče 
definitivum ustvariti bržkone šele s prihodnjim državnim letom, med tem ko se 
mu lahko obljubi, da se bodo v slučaju njegovega zadovoljivega službovanja pri 
definitivni namestitvi njegovi pogoji, ki jih je stavil v prošnji, po možnosti iz- 
polnili, sedanji vodja pisarne generalnega komisarijata A. Maier, okr. šolski 
nadzornik v p., odbornik in pisarniški ravnatelj deželne zveze za tujski promet 
in turistiko na Kranjskem naj ostane s sedanjo.plačo 600 K na svoje mestu do 
tedaj, da se 1. tajnik v vse administrativne ter uprave posle uradno vpelje in do 
tega časa imenovanje druzega tajnika, za katerega se pa že danes priporoča Ru- 
dolf Badiura, odloži; glede Ante Gabra6, ki je visokošolsko izobražen, umetniš- 
ki historik in bivši večletni kustos etnografskega muzeja v Beogradu, pa naj se 
dovoli generalnemu komisarijatu za tujski promet, da ga začasno nastavi ter pla- 
čuje iz subvencij, kijih dobiva od poverjeništva za javna dela. 

Ker se v splošni debati izreka podpredsednik za to, da se naj obe razpisani 
mesti, istočasno zasedeta in glede Gabra uvedo še nadaljne poizvedbe, predsed- 
nik pa izjavi, daje od predsednika bivše deželne zveze za tujski promet dr. Va- 
lentina Krisperja informiran v zadevi tako, kakor da naj se imenujeta na razpi- 
sani mesti kot tajnika Mencinger in Maier, za Badiuro pa, da je pripravljeno 
drugo mesto pri generalnem komisarijatu, se sklene, da se zadeva odloži in da 
predsednik pokliče dr. Krisperja, da referira v prihodnji seji. 

9.) Poverjeništvo za javna dela ima od tvrdke S. Benedik (društvo za indu- 
strijo drva v Zagrebu), dobavljenih v Črnomlju 5.000 m3 drv. Od te množine bi 
se potrebovalo za urade v Ljubljani okrog 2.500 m , ostanek pa naj bi se razdelil 
med ljubljanske državne in deželne uslužbence, ki zahtevano količino drv takoj 
plačajo. 

Predlogom vodje poverjeništva za javna dela: 
a) deželna vlada naj dovoli, da se približno 2.500 m3 drv, ki jih dobiva od 

tvrdke S. Benedik iz Črnomlja proti takojšnjemu plačilu lastnih stroškov približ- 
no 51 za 1 m3 razdeli med uradništvo, 

b) v pokritje stroškov prevoza drv iz Črnomlja v Ljubljano ter iz kolodvora v 
Ljubljani do posameznih uradov in dr. se dovoli 60.000 K kredita, 

c) dobavo in razdelitev drv vodi gradbeno ravnateljstvo. 
Se po kratki debati pritrdi s pristavkom, da se je na pravično razdelitev drv, 

zlasti na nižje uradnike, tudi vpokojence ozirati. 
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10.) Alojzij Wresounigg, meroizkusnik v Konjicah in Slov. Bistrici, se od- 
slovi iz službe in na njegovo mesto sprejme Henrik Dobnik v Konjicah. 

11.) Meroizkusnik Henrik Kettner v Ljubljani, se od službe odslovi. 
12) Prošnji mestne občine Brežice, da sme pobirati za enkratni prehod mostu 

čez Savo in Krko v Brežicah zvišano mostnino po predloženem ceniku z dne 22. 
avgusta 1.1. št. 1258, se do preklica pritrdi. 

13.) Od vodje poverjeništva za javna dela predlagana sprememba cestno - 
policijskega reda na Koroškem, v kolikor gre za ogibanje voz na vseh javnih ce- 
stah, se za sedaj odloži. 

14.) Pri tvrdki Naglas za ministra dr. Korošca in dr. Kramerja naročena in že 
izdelana sobna oprava, o kateri je bil govor v 56., 60. in 72. seji, še ni odposla- 
na. Tvrdka prosi, da sejo od dobave naročene sobne oprave odveze, ker sedanje 
prometne razmere na hrvatskih železnicah ne dajo za pošiljatev dovolj varnosti. 

Vodja poverjeništva za javna dela je za to, da se prošnji ugodi, ker bojazen 
tvrdke ni neopravičena in je med tem eden ministrov demisijoniral, drugi pa 
prevzel drug resort, vsled Cesarje zelo dvomljivo, da bi tvrdka v doglednem ča- 
su prišla do plačila; tudi ima utis, da so ministrstva kar se tiče oprave že pre- 
skrbljena. Po kratki debati se sklene informirati, če opravo drugi uradi rabijo. 

15.) Sedanji naslovi državnih montanističnih obratov "Plavžarsko oskrbniš- 
tvo SHS v Celju", "Rudarsko oskrbništvo SHS v Velenju" in "Rudarsko oskrb- 
ništvo SHS Zabukovca" se izpremene in glase odslej "Državna cinkarna Celje", 
"Državni premogovnik Velenje" in Državni premogovnik Zabukovca". 

16.) Pritrdi se na podlagi sklepov v 112. seji deželne vlade z dne 16. julija t. 
1. v zadevi dovoljevanja ugodnostij in olajšav pri državnih zdraviliščih in kopa- 
liščih stavljenim nastopnim konkretnim predlogom vodje poverjeništva za javna 
dela: 

Pri državnih zdraviliščih in kopališčih v Rogaški Slatini, Dobrni in Dolenj- 
skih Toplicah so za dovoljevanje raznih ugodnostij ali olajšav veljavna sledeča 
načela: 

a) ugodnosti na račun zdraviliških oziroma kopaliških uprav se dovoljujejo 
samo aktivnim in bivšim uslužbencem teh podjetij oziroma osebam, ki imajo s 
temi podjetji neposredno opravke in to edino v času pred in po glavni seziji t. j. 
pred 1. julijem in po 16. avgustu. Ugodnosti se dovoljujejo edino bolnemu pro- 
silcu oziroma njegovim, ne pa tudi zdravim družinskim članom. 

Te ugodnosti obsegajo delno ali popolno oprostitev od plačevanja raznih 
taks, znižanje ali oprostitev cen za sobe ter vporabo raznih kopaliških in zdravi- 
liških sredstev. 

Zdravniška konsultacija je prosta samo tam, ker mora zdravnik uslužbence 
brezplačno zdraviti. 

Za prehrambo nima nobenih popustov. 
Dovoljevanje ugodnostij ob glavni seziji je izjemoma mogoče samo v onih 

izrednih slučajih, če je zdravljenje absolutno neodložljivo, kar mora biti dokaza- 
no z resnimi zdravniškimi izpričevali. 
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b) Državnim avtonomnim oziroma občinskim javnim uslužbencem in na- 
stavljencem ter njihovim rodbinskim članom se na račun podjetij ob nobenem 
času ne dovoljujejo nikake olajšave. Ti se morajo v slučaju potrebe obračati na 
svoje predpostavjene oblasti za dovolitev primerne denarne podpore, s katero 
jim je omogočeno plačevati vse pristojbine v polnem obsegu. 

c) Zasebnikom se načeloma ne dovoljujejo nikake olajšave. 
d) Ravnotako se ne dovoljujejo nikake olajšave raznim vojaškim osebam, za 

katere mora skrbeti vojaška uprava in na katero se je za to v slučaju potrebe 
obračati slično kakor osebo pod zap. št. b). 

17.) Podpredsednik opozarja, daje v naredbi z dne 16. avgusta 1919 št. 600 
Ur. 1., o ustanovitvi začasne stanovanjske komisije po členu 5. sicer ustanovlje- 
no delovanje stanovanjskega sosveta, ni pa izrečeno, da poneha tudi kompeten- 
ca mestnega magistrata ljubljanskega, ki je imel po naredbi z dne 17. 1. 1919 št. 
295, pravico do posega po stanovanjih. Vse tozadevne prošnje stanovanjske ko- 
misije predlaga, da se izda naredba, s katero reševanje naredbe celokupne dežel- 
ne vlade z dne 17. 1. 1919 št. 295 Ur. I., v kolikor je doslej pristajalo mestnemu 
magistratu v Ljubljani, odslej pripade stanovanjski komisiji. 

18.) Podpredsednik poroča o zadevah organizacije rudarjev v Zagorju tako, 
da se jim nabavni prispevek, ki je bil izrecno dovoljen kot enkratni v mesecu 
aprilu t. I. izplača tudi za naprej kakor pri državnih rudnikih, da naj se diferenca 
za živila katera se sedaj računa samo na sladkor in moko v bodoče raztegne na 
vse življenjske potrebščine, pri čemur naj sodelujejo delavski zaupniki, da se 
povišajo mezde rudniških rokodelcev in obravnavajo zahteve rudniških podu- 
radnikov. Ker je trboveljska premogokopna družba na te ji predložene zahteve 
negativno odgovorila, sta vodstvo unije rudarjev v Trbovljah in Zagorju in po- 
družnica Narodno - Soc. Zveze v Zagorju naprosili deželno vlado, da podpira 
zahteve rudarjev. Pri ugotovitvi zahtev glede nabavnega prispevka in uračunje- 
nja diference na živilih, bi bila trboveljska premogokopna družba na novo 
opremljena letno za 5.000.000 K, kar bi zahtevalo povišanje premogove cene za 
okroglo 60 - 70 v za 100 kg. 

Podpredsednik nasvetuje, da bi se vršil tekom prihodnjega tedna o teh zahte- 
vah razgovor na konferenci, ki bi seje udeležili po en zastopnik delavstva in de- 
lodajalca, 5 zastopnikov konsumentov in en zastopnik slovenske industrije. 

Predlaga, da se ga pooblasti, da skliče tako konferenco na razgovor in o us- 
pehu obvesti deželno vlado, ki naj končno odloči. Sprejeto. 

19.) Podpredsednik poroča, da prosi Emanuel Hayne, referent za premog pri 
deželni vladi, da se ga uvrsti v skupino A državnih uradnikov, mu da primeren 
uradni naslov in da se ga pomakne v 3. stopnjo VII. činovnega razreda. 

Prošnja se odstopi poverjeniku za javna dela, ki bo podal konkretne predlo- 
ge- 

20.) Pomožnim pisarniškim močem v pogodbenem razmerju pri vojaški in- 
tendanci se zvišajo plače in sicer pisarniškim močem I. razreda na mesečno 550 
K, pisarniškim močem II. razreda na 450 K. 
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21.) Predsednik poroča, daje na zasedenem ozemlju Koroške potreba urediti 
s koroško deželno zavarovalnico razmere glede njenih zavarovancev, za katere 
se ta zavarovalnica ne briga. Po splošni debati, v kateri prevlada mnenje, da za- 
varovalnih pogodb sklenjenih z omenjeno zavarovalnico, pravno ni mogoče raz- 
dreti, niti ni z ozirom na mirovno pogodbo pričakovati, ali bo dana možnost ek- 
sekviranja, se sprejme predsednikov predlog, po katerem se koroška deželna za- 
varovalnica pozove, da kreira na ozemlju Slovenije za zavarovance, ki na tem 
ozemlju stanujejo, inkasso mesto in da to mesto semkaj naznani in mu da vse 
pripomočke, da more inkasirati na račun zavarovalnice dospele zavarovalnine. 

Konec seje ob 19. uri 30. minut. 

dr. Fišer 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Kopija. Zapisnik obsega 8 strani. Natipkan je na močno glajenem papirju za kopije. 
Zapisnik ni podpisan. Prvi list zapisnika je natipkan na obe strani. 

2 Juran Oskar ing. gradbeništva, višji banski svetnik. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 
1974 v Ljubljani. V državno službo je vstopil leta 1907, 1911 je postal gradbeni komisar 
pri deželni vladi v Ljubljani, od 1918 dalje je služboval v oddelku za gradbeništvo Na- 
rodne vlade SI IS v Ljubljani, Deželne vlade za Slovenijo, velikem županstvu v Maribo- 
ru, 1930 je bil premeščen k tehničnemu oddelku Banske uprave Dravske banovine, kjer 
je postal višji svetnik. 

3 Vanek Ivan ing. gradbeništva, višji svetnik. Rojen 1884 v Určicah pri Prostejovu. 
Realko v Prostejovu, visoko tehnično šolo v Brnu. Služboval je od 1910 dalje, najprej 
kot pomožni tehnik pri deželnem gradbenem uradu v Brnu, 1911 je bil imenovan za 
gradbenega praktikanta pri Deželnem odboru za Kranjsko v Ljubljani, 1913 je postal 
gradbeni adjunkt, 1916 gradbeni komisar, 1919 je bil dodeljen gradbeni direkciji, kjer je 
postal gradbeni nadkomisar, 1923 je bil premeščen k gradbeni sekciji na Ptuj, 1926 v 
Maribor, 1929 je bil premeščen k tehničnemu oddelku sreza Pakrac, 1931 pa k tehnične- 
mu oddelku sreza Maribor-levi breg, kjer je postal višji tehnični svetnik. 

4 Mencinger Alfonz, tujskoprometni organizator. Rojen 1882 v Bohinjski Bistrici, 
umrl 1929. Gimnazijo v Kranju in Beljaku, študija v Gradcu ni dokončal, zaposlil seje 
v odvetniški pisarni v Ljubljani, nato je bil do 1. svetovne vojne tajnik deželne zveze za 
tujski promet, 1919 je postal 1. tajnik jugoslovanskega generalnega komisariata za pro- 
met in turizem. 

5 Badjura Rudolf, organizator planinstva in turizma, publicist. Rojen 1881 v Litiji, 
umrl 1963 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, abiturientski tečaj na nemški trgovski 
akademiji v Pragi 1906. Službovati je začel 1910 kot računski praktikant pri deželnem 
knjigovodstvu v Ljubljani, kasneje je služboval na področju turizma, 1920 je bil tajnik 
jugoslovanskega generalnega komisariata za promet in turizem, 1922 koncipist v oddel- 
ku za trgovino in industrijo, 1925 referent za turizem pri velikem županstvu v Ljubljani, 
1935 pomožni sekretar v VIII. oddelku Banske uprave Dravske banovine, 1943 je bil 
upokojen, nato reaktiviran in dokončno upokojen 1946. Napisal je vrsto planinskih in 
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izletniških vodnikov, proučeval je krajevne znamenitosti in deloval na propagandi mo- 
derne turistike. Objavil je več člankov, turističnih brošur in skie ter zemljevidov. 

6 Gaber Anton, umetnostni zgodovinar, časnikar, urednik. Rojen 1883 v Škofji Loki, 
umrl 1954 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju in na Sušaku, umetnostno zgodovino na Du- 
naju. Služboval je od 1913 dalje kot kustos etnografskega muzeja v Beogradu, nato pri 
gospodarskem ministrstvu v Beogradu, 1916 je bil konfiniran v Beogradu, 1919 je po- 
stal upravitelj zdravilišča Rikli na Bledu, nato kot filatclistični strokovnjak pri Poštnem 
ravnateljstvu v Ljubljani; bil je tudi urednik ilustriranega dela časnika Jutro, 1924-1933 
je bil urednik filatelističnega lista Kolektor. Pisal je članke s področja umetnostne zgo- 
dovine, ki jih je objavljal v Domu in svetu, Jutru in Slovencu, bil je tudi zbiratelj umet- 
nostno zgodovinskih in folklorističnih predmetov. Posvečal seje tudi zgodovini sloven- 
skega novinarstva. 

1221 

ZAPISNIK 
122. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 22. SEPTEMBRA 1919 

Navzoči: Predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Ravnihar, dr. Verstovšek in vodja poverjeništva za socialno skrb Prepeluh. 

Začetek seje ob 16. uri 17. minut. 

Predsednik prečita oficijelno brzojavko ministrstva za notranje zadeve v Bel- 
gradu s sledečo vsebino: 

"Njegovo Kralj. Visočanstvo prestolonaslednik potuje 5. oktobra t. 1. v Za- 
greb, se ustavi 5 dni v Hrvatski in dospe na to tri dni na obisk Slovenije v Ljub- 
ljano. Uredite takoj vse priprave za slovesen sprejem. V svrho ustanovitve po- 
drobnosti programa naj pride semkaj na domenek izbrano odposlanstvo, ki naj 
bo že od tam opremljeno z okvirnimi direktivami." (Preds.) 

Obvestilo se sprejme na znanje in da prvi del dopisnemu uradu deželne vlade 
za Slovenijo v takojšnje oficijelno naznanilo. 

Predsednik poroča, da so se različne predpriprave za sprejem prestolonasled- 
nika po predloženem načrtu arhitekta g. Vurnika že dovršile. V nadaljnem raz- 
govoru se sklene, da se skliče takoj posebna konferenca pripravljalnega odbora 
v Ljubljani, ki ima predpriprave za slovesen sprejem prestolonaslednika v ro- 
kah, da stavi predloge za ustanovitev podrobnosti sprejemnega programa. V os- 
talem se okvirne direktive za razpored za naznanjeno tridnevno bivanje regenta 
v Sloveniji zamislijo tako, da se na prvi kot sprejemni dan poklonijo Njegovi 
Kralj. Visokosti prestolonasledniku oficijelno glavni funkcionarji države, dežele 
in mesta in predstavniki vojaške in cerkvene oblasti, drugi dan dopoldne deputa- 

361 



čije korporacij, društev in organizacij mesta Ljubljane in dežele, popoldne se vr- 
ši ogled mesta in okolice, za tretji dan pa se predlaga, da regent poseti Gorenj- 
sko in si ogleda Bled, industrijske obrate v Tržiču in preko Kranja vrne v Ljub- 
ljano. Na večer prvega sprejemnega dne naj bi se vršila v opernem gledališču 
slavnostna predstava, drugi večer rout, tretji večer pa slavnostni koncert. 

Poverjenik za uk in bogočastje izvaja, daje obča želja Štajercev in Prekmur- 
cev, da prestolonaslednik poseti tudi Maribor, predsednik pa sproži misel, da bi 
regent ob povratku obiskal še Dolenjsko. 

Ker bi za ravnokar navedena alternativna poseta nedostajalo časa v okviru 
oficijelno predvidenih 3 dni za prestolonaslednikov obisk v Sloveniji, se sklene, 
da se z nalogo da izprosi podaljšanje obiska regenta na štiri dni, poveri izbrano 
odposlanstvo, v katero se imenuje sekcijski svetnik dr. Leon Stare, predstojnik 
predsedstvenega urada, vladni svetnik dr. Rudolf pl. Andrejka in ravnatelj mest- 
nih uradov v Ljubljani dr. Miljutin Zamik", katera naj opremljena z okvirnimi 
direktivami odpotuje takoj v Belgrad. 

Zaprosi se telegrafično kredita 300.000 K za sprejem regenta. 
V nedeljo, dne 28. septembra 1.1. se vrši tabor v Dobrli vasi. Orlovska zveza 

prosi za prispevek 8.000 K. Po kratki debati se zaprošeni prispevek dovoli pod 
pogojem, daje general Majster s prired. zadovoljen in če je prireditev od Narod- 
nega sveta za Koroško prirejena. (Preds. 11244) 

Franu Krasna3, kaplanu v Dobrli vasi, se povrnejo izdatki za potovanje v ko- 
roških narodnih zadevah v znesku 700 K iz "Koroškega fonda". Obenem se 
sklene, da se za propagandno narodno delovanje na Koroškem priznajo iz istega 
fonda dnevnice generalu Majstru po 50 K, kapetanu Dolarju in dr. Angeli Pi- 
skernik pa po 30 K. (Preds. 11440) 

Predsednik poroča o prošnji lista "Mir" za 10.000 K podpore v delno pokritje 
primanjkljaja. Ker so časopisi "Mir", "Korošec" in "Draupost" prevažni za us- 
peh ljudskega glasovanja, se na predsednikov predlog sklene, da se naroči na ra- 
čun "Koroškega fonda" 2.000 iztisov "Mira" na tri mesece, ki naj se dogovorno 
z Narodnim svetom porazdele na krajevne odbore Nar. sveta na Koroškem, in 
nakaže naročnina 10.000 K potom Jadranske banke. Razven tega se dovoli 
"Miru" in "Korošcu" mesečni prispevek po 3.000 K za čas do končnega plebis- 
cita, med tem ko ostane "Draupost" pri dosedanji podpori. (Preds. 10939) 

Sklep deželne vlade z dne 8..avgusta 1919, da se Janko Dolinar sprejme v 
državno službo kot potovalni učitelj kmetijstva v XI. čin. razredu in provizorič- 
ni lastnosti, se v toliko spremeni, da se Dolinar sprejme v državno službo in pro- 
vizorični lastnosti v X. činovnem razredu. (Preds. 10783) 

Josip Glaser se imenuje za vinarskega inštruktorja v XI. čin. razredu v defi- 
nitivni lastnosti. (Preds. 10782) 

Začasno vpokojeni okrajni živinozdravnik Hugon Turk se sprejme zopet v 
državno službo in imenuje se za višjega državnega živinozdravnika v IX. čin. 
razredu. Prideli se deželnemu veterinarskemu uradu v službovanje. (Oddelku za 
kmetijstvo) 
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Agrarni zemljemerec v državni službi inž. Fran Detter se pomakne v IX. čin. 
razred. (Preds. 11069) 

Friderik Rozina se prevzame v državno službo kot strokovni potovalni uči- 
telj za sadjarstvo in vrtnarstvo v IX. čin. razred in pošlje začasno v Prekmurje. 
(Preds. 11015) 

Prošnji polkovnika Kamila Polajnar, da se mu nakaže pokojnina kot polkov- 
niku, ker je bil imenovan za polkovnika naknadno po preobratu z narcdbenim li- 
stom vojnega ministrstva z dne 11. novembra 1118, št. 205, se ne ugodi. Z ozi- 
ram na eventualne enake prošnje se sklene, da se vprašanje, kdo ima pokojnine 
plačevati, razjasni glede na vsebino mirovne pogodbe in glede na tozadevni raz- 
glas brambnega odseka hrvatske zemaljske vlade v "Rijeci" z dne 21. ali 22. 
septembra t. 1., da je likvidujoče vojno ministrstvo dalo draginjske doklade za 
vpokojene oficirje bivše avstro ogrske vojske v Zagrebu izplačati na račun 
dunajske likvidujoče uprave. (Oddelku za nar. brambo) 

Vojnemu superiorju Janezu Klobovsu in polkovniku Jos. F. Kochu se prizna 
višja plačilna stopnja VI. plačilnega razreda od 1. majnika 1919 dalje do prekli- 
ca brez prejudica za sprejetje in glede dolžnosti do nadaljnega plačevanja even- 
tuelne upokojitve. (Odd. za nar. brambo 10611) 

Polkovniku v pokoju Mateju Prašnikar se zaprošena osebna doklada letnih 
800 K, ki mu je bila dovoljena milostnim potom od vladarja v bivši Avstro-ogr- 
ski, odkloni. (Odd. za nar. brambo 10612) 

Računskemu nadoficijalu Alojziju Stiasny-ju vojaške intendance za Sloveni- 
jo se prizna starostna doklada letnih 400 kron od 1. februarja 1919 dalje. (Odd. 
za nar. brambo 10688) 

Vojaški intendanci za Slovenijo se dovoli kredit za 2000 civilnih oblek po 80 
K kot odškodnina za izgubljene civilne obleke vojakov. Kot odškodnina za 
izgubljeno obleko naj se izdaja v prvi vrsti v vojaških skladiščih ostala civilna 
obleka. Odškodnino je priznavati pod pogoji, objavljenimi v razglasu intendan- 
ce v Uradnem Listu št. 48. 

Za izgubljeno civilno obleko vojakov se priglasi terjatev pri likvidacijski ko- 
misiji bivše Avstrije na Dunaju (Odd. za nar. brambo) 

Prošnja odslovljene poštarice Josipine Preinitsch v Sevnici za zopetni spre- 
jem v državno službo se odkloni. (Preds. 10657) 

Vzame se na znanje poročilo poštnega in brzojavnega ravnateljstva v Ljub- 
ljani, da seje odslovljena poštarica Alma Lasič zopet sprejela v državno službo. 
(Preds. 11028) 

Sprejme se naredba dež. vlade za Slovenijo o nadziranju podjetij in zemljišč, 
s katero se § 1 in § 7 naredbe celokupne Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 
30. 12. 1918, št. 232, Ur. L. XXXI, razveljavljata in glasita odslej tako, kakor to 
predlaga glavni poverjenik za agrarno reformo v Sloveniji sporazumno z oddel- 
kom deželne vlade za trgovino in obrt. (Preds. 11093) 

Predsednik poroča o prizivu, ki ga je vložil na Deželno vlado za Slovenijo 
Ottmar Lipovic oskrbnik pivovarne Göss v Skrbni vasi in bivši častnik Volks- 
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wehra proti odloku okr. glavarstva v Velikovcu, da se ga iz Jugoslavije izžene, 
ker je njegovo bivanje z ozirov javnega reda ali varnosti smatrati za nedopustno. 
(Poverjeništvu za notr. zadeve) 

Tem povodom se razmotriva načelno vprašanje, kako se naj z ozirom na to- 
zadevna določila mirovne pogodbe vobče v izgonskih primerih postopa in se 
sklene, da se sme iz našega plebiscitnega ozemlja na Koroškem, če so dani po- 
goji, izgnati le osebe, ki v smislu mirovne pogodbe ne bodo imele glasovalne 
pravice ob plebiscitu. 

Prošnja akademičnega slikarja Riharda Jakopiča za nameščenje v državni 
službi se odstopi podpredsedniku v poslovanje. (Preds. akt H441) 

Podpredsednik poroča o prošnji "Kranjske industrijske družbe Jesenice - Fu- 
žine", da se izda izvozna prepoved za staro železo, ki so ga baje razne tvrdke v 
zadnjem času izvozile v znatnih množinah v Italijo in Nemško Avstrijo. Družba 
trdi, da bo, ako se bo izvoz nadaljeval, v kratkem brez potrebnega železa in bi 
morala ustaviti obrate, ker na uvoz železa ni računati. Sklene se, da se z rešitvijo 
prošnje počaka, dokler se ne sklene tozadevna pogodba s Češko. (Preds. 10947) 

Za stalnega učitelja za nemščino kot glavni, klasično filologijo kot postran- 
ski predmet na drž. realni gimnaziji v Novem mestu se namešča profesor drž. 
realke v Idriji Janko Krejec. (Poverjeniku za uk in bogočastje) 

Za stalnega učitelja za slovenščino kot glavni, latinščino in grščino kot po- 
stranska predmeta na drž. realni gimnaziji v Novem mestu se namešča profesor 
drž. realke v Gorici Ivan Koštial5. (Pov. za uk in bogočastje) 

Za stalnega učitelja za latinščino in grščino kot glavna predmeta, slovenščino 
kot postranski predmet na drž. gimnaziji v Kranju se namešča učitelj na drž. 
gimnaziji v Celju Mirko Kmet. (Pov. za uk in bogočastje) 

Za stalnega učitelja za prirodopis kot glavni, matematiko in prirodoslovje kot 
postranska predmeta na drž. realni gimnaziji v Novem mestu se namešča prof. 
na istem zavodu dr. Milan Serko . (Pov. za uk in bogočastje) 

Za stalnega učitelja za francoščino kot glavni, latinščino in grščino kot po- 
stranska predmeta na drž. realni gimnaziji v Ljubljani se namešča profesor na 
drž. gimnaziji v Kranju Josip Marn. (Pov. za uk in bogočastje) 

Viktor Prosenik profesor na drž. gimnaziji v Petrinji se prevzame v šolsko 
službo in sicer za drž. realno gimnazijo v Celju. (Pov. za uk in bogočastje) 

Vinko Levičnik7 profesor risanja na drž. realki v Splitu se prevzame v šolsko 
službo v Sloveniji in prideli začasno kot učitelj risanja v službovanje drž. realni 
gimnaziji v Celju. (Pov. za uk in bogočastje) 

Ravnateljska služba na drž. realki v Mariboru se odda Jakobu Zupančiču8, 
ravnatelju drž. realke v Gorici. (Pov. za uk in bogočastje) 

Prošnja sekundarja dež. bolnice v Ljubljani dr. Matije Ambrožič9 za podporo 
da se more usposobiti v inozemstvu za docenturo v otroški zdravstveni vedi, se 
odstopi v rešitev zdravstvenemu odseku za Slovenijo in Istro. (Pov. za uk in bo- 
gočastje) 

Imenujejo se odnosno se v imenovanje predlagajo: 
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a) pri moški kaznilnici v Mariboru: 
1) za višjega ravnatelja dosedanji začasni ravnatelj Julij Fischer, 
2) za kaznilničnega upravitelja ad personam v VIII. čin. razr. kaznilnični upravi- 
telj v Begunjah Rudolf Sertič, 
3) za kaznilničnega upravitelja v IX. čin. raz. jetniški upravitelj Anton Sraka v 
Celju, 
4) za kaznilničnega preglednika v X. čin. raz. kaznilnični učitelj moške kaznil- 
nice v Kopru Andrej Jakac, 
5) za kaznilničnega zdravnika v IX. čin. raz. okrožni zdravnik v Kozjem dr. 
Fran Jankovič10, 
6) za kaznilničnega učitelja v IX. čin. raz. učitelj Ignacij Bajt", bivše kaznilnice 
v Gradiški in učitelj Miško Cezelj, učitelj kaznilnice v Gradcu. 

b) pri ženski kaznilnici v Begunjah: 
za kaznilničnega nadzornika v IX. čin. razredu kapetan v p. Anton Slander 

c) pri jetnišnici v Ljubljani: 
1) za jetnišničnega ravnatelja, v VIII. čin. raz. dosedanji začasni ravnatelj Adolf 
Arko, 
2) za jetnišničnega upravitelja ad personam v IX. čin. raz. pisarniški višji ofici- 
jal Valentin Gogala1", 

d) pri jetnišnici v Celju: 
za jetnišničnega upravitelja v IX. čin. razredu pisarniški pristav pri likvidacijski 
komisiji v Ljubljani Ivan Možina 

c) pri jetnišnici v Mariboru: 
za jetnišničnega upravitelja v IX. čin. raz. kaznilnični učitelj mariborske kaznil- 
nice Anton Hohnjec. (Pov. za pravosodje) 

Za računske praktikante pri knjigovodstvu poverjeništva za notranje zadeve 
se sprejmejo abiturijenti, Fran Lempar, Fran F. Srebot13, Josip Mavric14, Josip 
Langus in Ivan Koren. (Pov. za notr. zadeve) 

Albin Hrast iz Virja pri Stični je že dalje časa pred vojno neopravičeno pre- 
kopaval oz. še prekopuje prazgodovinske gomile. Komisija za začasno vodstvo 
in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani, je na podlagi tozadevnega poročila 
ravnateljstva deželnega muzeja zaprosila pri poverjeništvu za notranje zadeve, 
da se Albinu Hrastu prekopavanje prazgodovinskih gomil prepove. (Pov. za 
notr. zadeve) 

Tem povodom je poverjeništvo izdelalo in predložilo osnutek naredbe celo- 
kupne deželne vlade za Slovenijo o varstu zgodovinsko pomembnih izkopanin. 
Se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje v pristojno poslovanje. (Pov. za 
notr. zadeve) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb poda z ozirom na to, da ministrstvo v 
Beogradu ni vzelo njegove demisije na znanje, formalno izjavo, da umakne de- 
misijo. (Preds.) 
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Konec seje ob 20. uri 25. minut. 

dr. Fišer I. r. dr. Brejc I. •. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
ima več z roko zapisnikarja in predsednika vlade zapisanih popravkov besedila teksta 
zapisnika. Verjetno je natipkan koncept zapisnika, ki sta ga popravila zapisnikar in 
predsednik, ga nato podpisala in nato oddala v arhiv, kar potrjuje poseben registraturni 
žig 

Zarnik Miljutin dr., pravnik. Rojen 1873 v Ljubljani, umrl 1940 v Ljubljani. Bil je 
magistratni tajnik, svetnik in ravnatelj mestnih uradov v Ljubljani. 

3 Krasna Franc, duhovnik. Rojen 1887 v Ljubljani. Duhovnik je postal 1911, nato je 
bil kurat, 1913 je postal kaplan v Dobrli vasi na Koroškem. 

4 Turk Hugon, živinozdravnik. Rojen 1870 v Št. Vidu pri Stični. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, veterino na Dunaju. Služboval je od 1892 dalje, najprej kot veterinarski praktikant 
pri sanitetnem oddelku deželne vlade v Ljubljani, nato kot živinozdravnik v Litiji, kjer 
je bil upokojen, 1919 je bil reaktiviran kot višji državni živinozdravnik. 

5 Koštial Ivan, profesor, jezikoslovec, folklorist. Rojen 1877 v Gradcu, umrl 1949 v 
Novem mestu. Gimnazijo v Gradcu, slovansko in klasično filologijo na Dunaju in v 
Gradcu 1898. Poučeval je 1899-1900 v Novem mestu, 1900-1902 v Ljubljani, 1902- 
1909 na učiteljištvu v Kopru, 1909-1919 v Gorici, nato do upokojitve 1935 v Novem 
mestu. Posebej seje bavil z raziskovanjem imenoslovja, besedišč, primerjalnega jeziko- 
slovja, etimologije, folkloristike, zgodovine knjižnega jezika. Objavil je številne razpra- 
ve, kritike, poročila o lingvistiki in folklori. Obdeloval je tudi literarnozgodovinske 
teme. 

6 Šerko Milan dr., profesor. Rojen 1881 v Cerknici, umrl 1965 v Ljubljani. Gimnazi- 
jo v Ljubljani, filozofsko fakulteto na Dunaju, promovira! 1908. Bil je profesor matema- 
tike in fizike. Poučeval je od 1907 dalje v Ljubljani. 1908-1921 v Novem mestu, od 
1921 dalje v Ljubljani, 1945 je bil upokojen, nato reaktiviran in je poučeval na 1. dr- 
žavni ženski gimnaziji v Ljubljani. 

7 Levičnik Vinko, profesor, akademski kipar. Rojen 1871 v Kamniku. Končal je dr- 
žavno obrtno šolo in akademijo za upodabljajoče umetnosti na Dunaju, profesorski izpit 
za pouk risanja na srednjih šolah 1904 na Dunaju. Služboval je najprej kot stavbni risar 
pri Kranjski stavbni družbi v Ljubljani, 1897 kot učitelj risanja v Gorici, 1899 je postal 
suplent na realki v Gorici, 1900 v Kromerižu in Celovcu, 1902 v Idriji, 1907 je postal 
asistent v Brnu, 1918 profesor na gimnaziji v Splitu, 1919 na gimnaziji v Celju, 1932 je 
bil upokojen. 

8 Zupančič Jakob, profesor. Rojen 1871 v Selih pri Šmarju-Sap. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, matematiko in fiziko na Dunaju 1897. Poučeval je od 1896 dalje v Kranju, 1898 v 
Ljubljani, 1903 v Novem mestu, 1905 v Gorici, 1913 je postal vodja realke v Gorici, 
1919 ravnatelj realke v Mariboru, 1931 je bil upokojen. Sodeloval je pri pripravi učbe- 
nikov za aritmetiko za VI.-VIII. razred gimnazij in realk, učbenikov za geometrijo za 
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višje razrede realk. Objavil je več razprav in člankov v Izvestjih goriške in mariborske 
realke, v Nastavnem glasniku in Planinskem vestniku. Napisal je tudi brošuro o 
zrakoplovstvu. 

9 Ambrožič Matija dr., zdravnik pediater. Rojen 1889 v Hrastcnicah, umrl 1966 v 
Beogradu. Medicino 1918 na Dunaju. Služboval je v Ljubljani 1919-1926, organiziral je 
Zavod za socialno-higiensko zaščito dece in prvo šolo za otroške medicinske sestre v 
Sloveniji; 1926 je odšel v Beograd, kjer je postal izredni profesor pediatrije in upravnik 
Centralnega zavoda za zaščito mater in otrok, 1946-1960 je bil redni profesor pediatrije 
na medicinski fakulteti in mednarodno priznani strokovnjak socialne pediatrije v Jugo- 
slaviji. 

1 Jankovič Fran dr., zdravnik. Rojen 1871, umrl 1934. Bilje zdravnik, politik in 
publicist. Bil je državni in deželni poslanec in je imel veliko zaslug za utrjevanje slo- 
venstva na Štajerskem ter eden od glavnih propagatorjev deklaracijskega gibanja na Šta- 
jerskem. Kot zdravnik je služboval v Kozjem; 1919 je postal kaznilniški zdravnik v 
Mariboru. 

" Bajt Ignacij, učitelj. Rojen 1861 v Ponikvah pri Tolminu. Končal je učiteljišče v 
Kopru in opravil strokovni izpit za učitelja. Kot učitelj je služboval 1887-1897 v Batu- 
jah, 1898 je bil imenovan za učitelja v kazenskem zavodu v Gradiški, 1919 pa v moški 
kaznilnici v Mariboru. 

12 Gogala Valentin, upravnik jetnišnice. Rojen 1868 v Radovljici, umrl 1927 v Ljub- 
ljani. V letih 1898-1902 je služboval pri okrožnem sodišču v Novem mestu, 1902-1908 
je bil kanclist pri okrajnem sodišču v Postojni, 1908-1927 pa pri deželnem sodišču v 
Ljubljani, kjer je bil 1919 imenovan za upravitelja jetnišnice. 

13 Srebot F. Fran, računski uradnik. Rojen 1895 v Podkraju pri Vipavi. Gimnazijo v 
Kranju. 1914 je bil mobiliziran v vojsko, 1919 je bil sprejet v službo v knjigovodstvu 
poverjeništva za notranje zadeve. 

14 Mavric Josip, višji računski inšpektor. Rojen 1897 v Črničah pri Gorici, umrl 
1957 v Buenos Àiresu. Gimnazijo v Št. Vidu nad Ljubljano. Najprej je služboval kot 
poštno prometni praktikant, 1919 je bil sprejet v službo kot računski praktikant pri knji- 
govodstvu poverjeništva za notranje zadeve, nato pri Delegaciji ministrstva financ v 
Ljubljani, pri oblastnem odboru ljubljanske oblasti in nato pri Banski upravi Dravske 
banovine, kjer je postal višji računski inšpektor in revizor, 1945 je emigriral v Avstrijo, 
1948 pa seje preselil v Argentino. V Ljubljani seje udejstvoval pri župnijskih organiza- 
cijah, v prosveti, sociali in gospodarstvu. Pomagal je pri obnovi cerkve sv. Krištofa v 
Ljubljani. V Argentini je deloval v slovenskih društvih inje bil med ustanovitelji Slo- 
venske gospodarske zadruge. 
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123' 
ZAPISNIK 
123. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 29. SEPTEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar in dr. Ver- 
stovšek, vodji poverjeništev za socijalno skrb Prepeluh in za javna dela gradbeni 
ravnatelj inženjer Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 15 minut. 

Rešitev po poslaništvu kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev na Dunaju 
vposlane vloge krajnega šolskega sveta v Lučanah zaradi odškodnine za poš- 
kodbe v ondotni občinski šoli po jugoslovanskem vojaštvu, v kateri stvari so se 
po vojaških oblastvih že vršile ugotovitvene poizvedbe, se zaenkrat odloži, do- 
kler se vprašanje, po katerih načelih naj se medsebojno povračujejo po vojaštvu 
prizadetih držav povzročene škode, dogovorno oziroma mednarodnim potom ne 
uredi. (Izpisi: oddelku za nar. brambo) 

Odobri se od predsednika predlagani dopis komandi dravske divizijske obla- 
sti, da predsedstvo ne more poslati zapisnika štirih sodnih uradnikov, ki naj se 
predlagajo vrhovni komandi za vojaške preiskovalne sodnike, ki bi vršili prei- 
skave radi kažnjivih dejanj, radi kterih bi bilo tudi civilno prebivalstvo podreje- 
no vojaškim sodiščem. V dopisu se hkrati poziva na to, da seje deželna vlada že 
svoj čas izrekla proti temu, da bi se civilne osebe podredile vojaškemu sodstvu 
in daje podala v tem smislu obširno izjavo že ministrskemu svetu, vojnemu mi- 
nistrstvu in komandi dravske divizijske oblasti; tudi je poverjeništvo za pravo- 
sodje izjavilo, da mu je popolnoma nemogoče odstopiti zahtevano število urad- 
nikov. (Preds., aktpov. za pravosodje 9615) 

Predsednik poroča, daje predsedništvo ministrskega sveta brzojavno dovoli- 
lo za propagando na Koroškem 1.000.000 K, kredit se sme takoj uporabljati. 
Sklene se, da ostane iz praktičnih razlogov pri tem načinu uporabe koroškega 
fonda kot doslej, da se namreč naloži ves denar pri Jadranski banki in da ž njim 
razpolaga predsedstvo v smislu sklepa ali pa naknadne odobritve deželne vlade. 
(Preds. akt pov. za pravosodje) 

Glede na predlog vodje poverjeništva za socijalno skrb, da se za internirance 
iz Koroške, v kolikor so ubožni, oziroma katerih družine so ostale brez sredstev 
in ki so bili brez lastne krivde od naše strani internirani, da primerna odškodni- 
na, se sklene, da se zaenkrat s tako akcijo počaka, ker bi bila prezgodnja, tudi ni 
zanjo potrebnega kredita, in pa ker moramo v prvi vrsti skrbeti za naše ljudi, ki 
so internirani od Nemcev in tudi še niso dobili nikakih podpor oziroma od- 
škodnine za povzročeno jim škodo. (Poverj. za soc. skrb.) 

Sokolski zvezi se dovoli za izlet v Loče 6.000 K prispevka pod istim pogo- 
jem, kakor se je dovolil prispevek 8.000 K Orlovski zvezi za tabor v Dobrli 
vasi. (preds.) 
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V skladišču konjeniškega polka v Mariboru se nahaja okoli 2.000 garnitur 
civilne obleke, katero so svoj čas oddali vojaki različnih pokrajin in narodnosti 
pri vstopu v vojaško službo. V smislu predloga intendance se da na razpolago 
3/4 omenjene civilne obleke za revne sloje ljudstva in pa za begunce, 1/4 civilne 
obleke pa vojnim okrožnim komandam za odpuščene vojake, kateri so svoječa- 
sno oddali svojo obleko v vojaška skladišča izven naše države ter je smatrati 
isto za izgubljeno. O sklepu se obvesti poverjeništvo za socijalno skrb. 
(Oddelku za nar. hrambo, poverjeništvu za soc. skrb.) 

Božidarju Sever, zaupniku za Prekmurje, se za njegovo uspešno in požrtvo- 
valno delo od preobrata sem v Prekmurju dovoli v povračilo faktičnih stroškov 
in kot odškodnina 3.000 K iz kredita za nezadostno proračunjene izdatke s pri- 
držkom privoljenja delegata ministrstva financ (in 2.000 K iz predsedstvenega 
fonda.) (Preds. ¡0404) 

Prošnja okrajnega glavarja v Borovljah, da se mu dovoli z ozirom na sedanje 
razmere in povečane reprezentativne izdatke za dobo do 1. januarja 1920 pri- 
merna mesečna funkcijska doklada, se za sedaj odloži in jo naj ima poverje- 
ništvo za notranje zadeve v evidenci. (Preds. 11182) 

Protest učiteljskega sveta za Koroško proti ustanovitvi učiteljišča v Velikov- 
cu, ker nedostaja dijakov, se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje. (Preds.) 

Skupina "Jugoslovanske strokovne zveze" v Zireh, pri kateri je učlanjenih 
nad 300 čipkaric in pripravljalni odbor "Prve jugoslovanske čipkarske zadruge" 
v Zireh, sta naprosila predsedništvo deželne vlade, da se nakaže za nabavo 300 
kg sukanca enkratni prispevek 50.000 K, da bo čipkarska zadruga lahko začela 
delovati in si poiskala trg našim čipkam; za to bi lahko brezposelna podpora 
čipkaricam odpadla. Po tozadevni debati, v kateri vodja poverjeništva za socijal- 
no skrb predlaga, da se da za dobavo sukanca iz fonda oziroma proračuna za ne- 
zaposlene anticipando primerna svota in zato brezposelnim čipkaricam ustavi 
podpora, se sklene, da naj reprezentantje čipkarske obrti in tiste čipkarice, ki 
brezposelno podporo dosedaj uživajo, skličejo shod, na katerem se naj odreko 
podpori, nakar se jim iz fonda za brezposelne nabavi sukanec. (Preds. poverj. za 
soc. skrb. 11392) 

Franjo Vojsk" se sprejme v državno službo kot potovalni učitelj za kmetijs- 
tvo v X. čin. razredu in sicer s 1. septembrom 1919. (preds. 11118) 

Fran Hinterlechner3, absolvent kulturnotehničnih fakultet na zemljedelski vi- 
soki šoli na Dunaju, se izjemoma sprejme v državno službo pri oddelku za za- 
gradbo hudournikov in to začasno kot pogodbeni uradnik s prejemki X. činov- 
nega razreda in pod pogojem, da napravi tekom prvega leta po vstopu v državno 
službo še 3. državni izpit. (Preds. ¡1253) 

Pri jugoslovanskem generalnem komisarijatu za promet in turistiko za Slove- 
nijo se imenujeta za prvega tajnika Alfonz Mencinger, za drugega tajnika Ru- 
dolf Badiura; z obema se sklepata pogodbi v smislu predlogov poverjeništva za 
javna dela (zapisnik 121. seje). Šolski nadzornik A. Maier4 ostane do 31. de- 
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cembra 1919 kot referent pri generalnem komisarijatu, s katerim dnem njegova 
služba preneha. (Preds. 11209) 

Glede zahtev, ki jih je stavila Unija Slovenskih rudarjev v Zagorju in Po- 
družnica narodno socijalne zveze v Zagorju, seje dosegel na konferenci, ki seje 
vršila na povabilo deželne vlade dne 26. septembra 1919 v Ljubljani, sporazum. 
Med Trboveljsko premogokopno družbo in njenim delavstvom na konferenci 
sklenjeni dogovor vzame deželna vlada na znanje in se to sporoči osrednjemu 
uradu vseh montanističnih obratov za Slovenijo. (Preds.) 

Predsednik poroča, da se je na posebni konferenci med predsedništvom de- 
želne vlade in delegacijo finančnega ministrstva ugotovilo, da za Prekmurje in 
Koroško, ki smo jih pozneje prevzeli v svojo upravo, po predloženem budžetu 
ni preskrbljenih nikakih kreditov, pač pa so dovoljeni krediti za po Italijanih 
okupirano ozemlje, v katerem se vsled te okupacije ne morejo v polni meri izra- 
biti. Gospod finančni delegat je izjavil, da bo pritrdil splošnemu revirementu v 
tem smislu, da se vsi za okupirano ozemlje neporabljeni krediti porabijo za dru- 
ge namene dotičnega resorta osobito za Koroško in Prekmurje, ako deželna vla- 
da temu pritrdi. Vlada temu pritrjuje. To se sporoči finančnemu delegatu in 
vsem poverjeništvom in oddelkom deželne vlade, (preds. del. min. financ, vsem 
poverjeništvom in oddelkom dež. vlade) 

Akademsko društvo jugoslovanskih tehnikov v Ljubljani, ki je vložilo pri 
poverjeništvu za socijalno skrb 26 prošenj visokošolcev - tehnikov za podelitev 
brezplačne obleke, prosi da poverjeništvo za uk in bogočastje posreduje, da de- 
želna vlada nakaže za nabavo oblek potreben denar. Dovoli se v ta namen 3.000 
K iz fonda za nezadostno preliminirane izdatke, ki je na razpolago delegatu mi- 
nistrstva financ. Izvrši poverjeništvo za uk in bogočastje. (poverj. za uk in bogo- 
častje) 

Namesto inženjerja Hugona Mahniča, ki je odklonil sprejem podeljene mu 
službe profesorja na državni obrtni šoli, se imenuje inženjer Josip Stolfa za uči- 
telja IX. čin. razreda s pravomočnostjo 1. oktobra 1919. (Pov. za uk in bogo- 
častje) 

Slavko Reich, profesor na mali realni gimnaziji v Sarajevu, se sprejme v dr- 
žavno šolsko službo v Sloveniji pod pogojem, da odobrava ministrstvo prosvete 
odvezo od njegove dosedanje službe, prideli se državni realni gimnaziji v Celju. 
(Pov. za uk in bogočastje) 

Referentu za trgovsko šolstvo ravnatelju slovenske trgovske šole Josipu Go- 
gala se poviša nagrada letnih 1.200 K (zapisnik 93. seje) na 2.000 K in se mu 
dovolijo dijete in potne pristojbine v tisti izmeri, kakor so določene za državne 
uradnike VII. čin. razreda. (Pov. za uk in bogočastje) 

Računski nadoficijal Josip Pire pri višjem šolskem svetu se imenuje račun- 
skim revidentom v IX. čin. razredu. (Pov. za uk in bogočastje) 

Absolvirani pravnik Josip Bežek se sprejme v državno službo kot konceptni 
praktikant in dodeli višjemu šolskemu svetu v Ljubljani. (Pov. za uk in bogo- 
častje) 
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Poverjenik za uk in bogočastje poroča o prošnjah za dotacije za ljudske in 
meščanske šole v koroških šolskih okrajih, ki so po vojaških dogodkih silno tr- 
pele, tako da računa višji šolski svet za najnujnejša popravila oziroma nabave 
oprave in za dotacije za učne in stvarne pripomočke svoto 2()().()(X) K. V tostvar- 
ni debati se ugotavlja, da se stroški za stvarne šolske potrebščine ne morejo po- 
kriti iz koroškega fonda, temveč le po vojaštvu povzročena škoda, v kolikor se 
bo po cenitvi ugotovila, in se sklepanje odloži, ker zadeva za rešitev še ni zrela. 
(Pov. za uk in bogočastje) 

Dr. Fran Stele5, bivši vodja provizoričnega deželnokonservatorskega urada 
takratne • kr. centralne komisije za varstvo spomenikov, se sprejme v državno 
službo v IX. čin. razredu. Prejemki, ki jih ni prejel kot praktikant od 1. septem- 
bra 1914 do 31. novembra 1915, skupno 1.500 K, in kot koncipist od I. decem- 
bra 1915 do 30. septembra 1917, skupaj 12.000 K, se mu povrnejo in se radi 
kritja dogovori z delegatom ministrstva financ. (Pov. za uk in bogočastje) 

Za najnujnejša dopolnilna dela pri železnici Konjice - Zreče (zapisnik 119. 
seje), ki so potrebna, da se omogoči čimprejšnji obrat po tej progi, se da ravna- 
teljstvu državnih železnic predujemoma proti 5 % obrestovanju znesek 200.000 
K iz sredstev stvarne demobilizacije na razpolago, ki ga bo vrniti, ko dovoli mi- 
nistrstvo saobraćaja za končno dovršitev te železnice potrebni kredit, za kar se 
je ministrstvo z utemeljenim poročilom že naprosilo. (Poverj. za javna dela) 

Pri deželnem knjigovodstvu kot računskem oddelku poverjenistva za javna 
dela se imenujejo za računske praktikante Hrovatin Ivan, Benedik Miroslav6, 
Likar Rudolf, Nabergoj Josip in Erjavec Ernest. 

Po smislu predloga komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne upra- 
ve v zadevi podržavljanja deželnega knjigovodstva se prevzemo prejemki treh 
praktikantov na poverjeništvo za javna dela, enega na odsek za zdravstvo, enega 
pa na poverjeništvo za socijalno skrb. (Pov. za javna dela) 

Deželno knjigovodstvo se po predlogu komisije za začasno vodstvo in likvi- 
dacijo deželne uprave prevzame kot državni urad. (preds. akt, poverj. za javna 
dela) 

Vodji oddelka za premog, tehniškemu deželno - kulturnemu inštruktorju 
Emanuelu Hayne (zapisnik 121. seje) se dovoli, dokler opravlja službo pri od- 
delku za premog, mesečna doklada v znesku 210 K. Doklada se pokriva iz last- 
nih dohodkov oddelka. Ob novem letu dobi posebno remuneracijo. (preds., po- 
verj. za javna dela) 

Vodja poverjenistva za javna dela poroča, da se je višji gradbeni svetnik L. 
Bloudek končnoveljavno odločil, da zapusti tukajšnjo službo ter prestopi v služ- 
bo češkoslovaške republike, pripravljen paje ostati na svojem mestu do 1. julija 
1920, ako mu deželna vlada izposluje v to potrebno dovoljenje v Pragi. To po- 
ročilo vodje poverjenistva za javna dela, s pristavkom, da bo v podrobnem poro- 
čal v prihodnji seji deželne vlade, se vzame na znanje, (poverj. za javna dela) 
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Za policijskega aspiranta pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani se sprejme 
pogodbeno Vilko Gebauer7 in se mu podeli prosti adjutum konceptnega prakti- 
kanta, (povelj, za notr, zadeve) 

Revirni policijski nadzornik II. razreda Ivan Toplikar se imenuje okrožnim 
policijskim nadzornikom I. razreda in pomakne v X. činovni razred. (Pov. za 
notr. zadeve) 

Konec seje ob 17. uri 18 minut. 

dr. Fišer I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. V levem 
zgornjem robu na začetku zapisnika je zapisnikar s črnilom zapisal pripis "Izpisek Go- 
gala počakati". 

2 Vojsk Franjo, profesor, enolog. Rojen 1884 v Mestnem vrhu pri Ptuju, umri 1957 v 
Mariboru. Končal je višjo vinarsko in sadjarsko šolo v Klostcrneuburgu 1906. Izpopol- 
njeval seje v Londonu in Argentini, kjer je delal v vinarstvu in kletarstvu. 1912 seje vr- 
nil inje postal strokovni tajnik pri kmetijski družbi v Trstu. Med 1. svetovno vojno je 
bil mobiliziran, 1919 se je pridružil Maistrovim borcem za severno slovensko mejo, 
nato je postal kmetijski referent v Murski Soboti, 1929 je postal profesor na vinarski in 
sadjarski šoli v Mariboru, 1936 je bil imenovan za kletarskega nadzornika Dravske ba- 
novine v Mariboru, 1941 je bil odpuščen. Med 2. svetovno vojno je bil obsojen na smrt, 
nato pomiloščen in zaprt, po 2. svetovni vojni je bil okrožni vinarski inšpektor v Mari- 
boru, 1950 je bil upokojen. Objavil je več strokovnih člankov in razprav o vinarstvu in 
vinogradništvu. 

3 Hinterlechner Fran, ing. kmetijstva. Rojen 1888 v Ljubljani. Končal je kmetijsko 
visoko šolo na Dunaju. 1919 seje zaposlil pri oddelku za zagraditev hudournikov v 
Ljubljani, kasneje je prestopil v službo k železniški direkciji v Ljubljani, kjer je postal 
višji svetnik. 

4 Maier Anton, učitelj, šolski nadzornik. Rojen 1859. Končal učiteljišče v Ljubljani 
1878. Služboval je kot učitelj v Kranjski Gori, nato v Leskovcu, na Jesenicah, na nemš- 
ki deški šoli v Ljubljani, nato kot vadniški učitelj na ljubljanskem učiteljišču 1893- 
1901; zatem je bil imenovan za šolskega nadzornika za litijski, kočevski, krški in ljub- 
ljanski šolski okraj. 1919 je bil upokojen. 

5 Stele Franc dr., univerzitetni profesor, akademik. Rojen 1886 v Tunjicah pri Kam- 
niku, umrl 1972 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, filozofsko fakulteto na Dunaju, kjer je 
študiral sprva slovansko filologijo in zgodovino, 1909 zgodovinske pomožne vede in 
umetnostno zgodovino; študij je končal 1911, pridobil si je kvalifikacije za arhivsko, 
bibliotečno in spomeniško varstveno službo, promoviral je 1912, ko je tudi nastopil 
službo kot praktikant pri Centralni komisiji za varstvo spomenikov na Dunaju. 1913 je 
prevzel službo deželnega konservatorja za Kranjsko, organiziral je spomeniško varstve- 
no službo za Kranjsko in nato še za Koroško; 1914 je bil mobiliziran, bil je v ruskem 
ujetništvu, odkoder seje vrnil 1919. Po vrnitvi je prevzel službo spomeniškega urada za 
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Slovenijo; 1937 je bil imenovan za profesorja na oddelku umetnostne zgodovine Filo- 
zofske fakultete v Ljubljani. Bil je odličen pedagog in organizator varovanja in razisko- 
vanja slovenske umetnosti. Bilje član večih znanstvenih in književnih organizacij. 1940 
je postal redni član SAZU, 1951 dopisni član Mednarodnega komiteja za spomenike, 
1955 dopisni član JAZU, 1970 dopisni član SANU. Bil je dosmrtni član avstrijskega 
zgodovinskega inštituta, 1962 je prejel zlati doktorat dunajske univerze, 1969 je postal 
častni doktor ljubljanske univerze, 1966 je prejel Prešernovo nagrado, 1969 pa Herder- 
jevo nagrado. 1920 je urejal revijo Dom in svet, od 1931 dalje pa Zbornik za umet- 
nostno zgodovino. 

6 Benedik Miroslav, knjigovodja. Rojen 1897 v Velikih Laščah. Gimnazijo v Ljub- 
ljani 1918. Služboval je od 1919 dalje kot računski praktikant pri poverjeništvu za so- 
cialno skrbstvo, 1922 je bil premeščen v računski oddelek dravske finančne direkcije, 
kjer je bil knjigovodja. 1930 je bil upokojen. Bilje vojni invalid, ranjen je bil v bojih ob 
Piavi. 

7 Gebauer Vilko, policijski aspirant. Rojen 1897 v Šmarjah pri Krškem. Gimnazijo v 
Novem mestu, nato je bil mobiliziran, vpisal seje na pravno fakulteto v Zagrebu, kjer je 
študij prekinil in se zaposlil pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani kot policijski aspi- 
rant. 

1241 

ZAPISNIK 
124. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 30. SEPTEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, poverjeniki Golia, dr. Ravnihar in dr. Ver- 
stovšek in vodja poverjeništva za socijalno skrb Prepeluh. 

Začetek seje ob 16. uri 11. minut. 

Pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani se imenujejo dosedanji nadzorniki 
varnostne straže Vinko Pibrovšek, Franc Finžgar2 in Josip Dobrovšek3 za revir- 
ne policijske nadzornike II. razreda v XI. činovnem razredu in pomožna pogod- 
bena poduradnika Alojzij Ljubic4 in Josip Habe za revirna policijska nadzornika 
I. razreda v X. činovnem razredu pod pogojem, da delegat ministrstva financ 
pritrdi. (Izpisi poverj. za notr. zadeve) 

Deželni tajnik I. razreda dr. Lovro Pogačnik se pomakne na L stopnjo VI. 
čin, razreda s pravomočnostjo z dne 30. septembra 1919. (Glej naredbo celo- 
kupne Narodne vlade od 28. 1. 19, št. 308 Ur. 1.) (preds. Ì1435) 

Ravnateljstvo državnih železnic se pozove, da sprejme uradnega slugo An- 
dreja Marinea v službovanje, da mu izplača vse pritičeče mu službene prejemke 
tudi za nazaj za dobo, odkar je bil radi njegove državljanske pripadnosti iz služ- 
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be v Nemški Avstriji odpuščen in da ga eventuelno na njegovo prošnjo začasno 
vpokoji. 

Vsa poverjeništva in oddelki deželne vlade, kakor tudi vsa povcrjeništva ozi- 
roma ravnateljstva centralnih oblastev se pozovejo, da prevzamejo v službova- 
nje vse v drugih novonastalih narodnostnih državah vsled slovenske narodnosti 
odpuščene bivše državne uslužbence svojega resorja, če se pravočasno priglasi- 
jo v službovanje v naši državi, (preds. vsem poverj. in oddelkom dež. vlade in 
vsem poverj. ozir ravnateljstvom centralnih oblastev) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb predlaga načrt naredbe celokupne de- 
želne vlade za Slovenijo, s katero se popolnuje naredba z dne 16. 8. 1919, štev. 
600, Ur. I., o ustanovitvi začasne stanovanjske komisije. Pri nadrobni razpravi 
se sprejmejo z nebistvenimi stilističnimi popravki §§ 1., 2., in 3., le § 2. se do- 
stavi točki 4. člena III. prvotne naredbe kot tretji odstavek in se vsled tega pri- 
četni pasus besedila: "Da razpolaga s tako pridobljenimi prostori" izpusti. Doda- 
tek ad § 1 in § 4 odpadeta, v ostalem se naredba neizpremenjena sprejme. (Po- 
verj. za soc. skrb.) 

Sprejme se nadalje v podrobni razpravi od vodje poverjeništva za socijalno 
skrb predloženi načrt naredbe celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se 
razširja člen III. naredbe z dne 17. januarja 1919, štev. 295 Ur. 1., o pravici ob- 
čin do posega po stanovanjih, s temi-le popravki oziroma dostavki: 

§ 1. obvelja neizpremenjen, ravno tako § 2. z vstavkom: "vseh" pred "mestih 
z lastnim statutom"; § 3 se v toliko dopolni, da more področje komisije poverje- 
ništvo za socijalno skrb razširiti tudi na okoliške občine. 

V § 4. se vstavi pred "uradniško osobje" beseda "pomožno" in § 5. se popol- 
ni tako, da velja dodatna naredba z dne 30. septembra 1919, št. ... Ur. 1. tudi 
zmisleno za komisije, ki jih § 5 navaja, § 6. ostane neizpremenjen. 

§ 4 načrta zgoraj sprejete naredbe, s katero se popolnuje naredba o ustanovi- 
tvi začasne stanovanjske komisije, je predvideval za člane stanovanjske komisi- 
je dnevnice po 20 K iz državnih sredstev za sejne dneve. Ker je ta § v gori skle- 
njeni naredbi odpadel, se interno sklene, izplačuje poverjeništvo za socijalno 
skrb članom stanovanjske komisije, kadar so seje, dnevnice 20 K. Poverjeništvo 
za socijalno skrb se naproša, da stopi z ljubljanskim magistratom v dogovor za- 
radi delnega prevzema stroškov stanovanjske komisije. (Poverj. za soc. skrb.) 

Od vodje poverjeništva za socijalno skrb se predlaga končno še načrt nared- 
be celokupne deželne vlade za Slovenijo o ustanovitvi državnega stanovanj- 
skega urada. V podrobni razpravi se § 2. dopolni tako, da se v besedilu točke 2, 
črke b mesto "s stanovanjskim sosvetom na prvi stopnji" glasi "s stanovanjskim 
sosvetom oziroma stanovanjskimi komisijami na prvi stopnji", v § 14., prvi od- 
stavek, se rok za prijavo vsake izpremembe v obstanku in v uporabi hiše ali po- 
slopja, stanovanj in stanovanjskih delov raztegne od 48 ur za 1 teden in se poda 
avtentična interpretacija besede "obstanek" v tem smislu, da je to določilo na- 
perjeno zoper celotno ali delno demoliranje stavb, §§ 22, 26, 27, 35 obveljajo z 
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nebistvenimi stilističnimi popravki, v ostalem se sprejme naredba nespremenje- 
na. (Poverj. za soc. skrb.) 

Vodja poverjeništva za socijalno skrb predloži osnutek nove naredbe o pod- 
porah nezaposlencev. V podrobnem poročilu izvaja, da temelji osnutek na iz- 
kušnjah osemmesečnega poslovanja političnih oblastij I. stopnje in poverjeniš- 
tva za socijalno skrb in da je sestavljen iz vidika, da se omeje upravičenci, poo- 
štre pogoji za podelitev podpore in izpopolni kontrola. Statistično pojasnuje, da 
je bilo po stanju 31. 8. 1911 v Sloveniji 1317 nezaposlencev in 1161 podpiranih 
rodbinskih članov, izmed nezaposlencev je bilo 653 moških in 634 žensk. Glav- 
ni kontingent nezaposlencev se rekrutira iz tekstilnih delavcev predilnic in tkal- 
nic v Tržiču, Litiji in Sv. Preboldu, kjer tovarne stoje vsled pomanjkanja suro- 
vin. Od meseca junija do avgusta pa se je porabilo za nezaposlene 559.541 K, 
50 v, medtem koje po državnem proračunu postavljenih za te namene v Slove- 
niji 1.000.000 K in bi torej na tri mesece prišlo le 252.000 K. 

Po malih stilističnih in nebistvenih popravkih v § 8, § 12 in § 24 se predlaga- 
na naredba deželne vlade za Slovenijo o podporah nezaposlencev v celoti sprej- 
me. (Poverj. za soc. skrb.) 

Sprejme se ob reasumiranju tozadevnega sklepa v 120. seji deželne vlade z 
dne 10. septembra 1919 od vodje poverjeništva za socialno skrb vnovično pred- 
ložena naredba deželne vlade za Slovenijo o prepovedi nočnega dela v pekarski 
in kolačniški obrti. (Poverj. za soc. skrb.) 

Preide se v razpravo o načrtu izvršilnega ukaza, kakor ga predlaga vodja po- 
verjeništva za socijalno skrb k naredbi celokupne Narodne vlade z dne 9. 1. 
1919, štev. 261 Ur. 1., o podržavljenju in monopolizaciji kinematografov. 

S spremembo, da se v naslovu mesto "Izvršilni ukaz" glasi "Naredba celo- 
kupne deželne vlade o začasni ureditvi kinematografskega obratovanja" in da se 
§ 1 dopolni in premeni v toliko, da ostane ukaz bivšega ministrstva za notranje 
stvari z dne 18. septembra 1912, drž. zak. štev. 191, z izjemo po prvotnem bese- 
dilu načrta, v veljavi, dokler ne izide izvršilna naredba k zgoraj navedeni nared- 
bi z dne 9. 1. 1919, štev. 261 Ur. L, se pričujoča naredba sprejme. (Poverj. za 
soc. skrb.) 

Sprejme se od predsednika po sporazumu s prizadetimi poverjeništvi predla- 
gana naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo glede uvedbe katastra konj, 
oziroma goveđe, in o odredbah, ki naj bi se izdale, da se zabrani tihotapljenje 
konj in druge živine čez državno mejo. (preds. ¡1130) 

Predsednik prečita razpis ministra za notranje zadeve z dne 22. septembra 
1919, Pov. Br. SI. 34, glede glasovalne pravice v demisiji se nahajajočega po- 
verjenika za socijalno skrb zapisnik 106, 119, 122 seje. 

Ta razpis notranjega ministra se vzame na znanje toda s pristavkom, da ta 
razpis znači izvrševanje nadzorstvene oblasti nad celokupno deželno vlado, ki 
pa stoji na stališču, daje v tem oziru podrejena le ministrskemu svetu. Raditega 
se predsednik pooblašča, da uveljavi to stališče deželne vlade na pristojnem viš- 
jem mestu. (Preds. 1 ¡283) 
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Poverjenik za notranje zadeve predlaga naredbo celokupne deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se mestni občini Kočevski dovoli, da sme od leta 1920 do 
31. decembra 1929 pobirati 5 % naklado od hišno razrednemu in hišno najem- 
ninskemu davku podvrženih poslopij po določilih, navedenih v razglasu dežel- 
nega predsednika z dne 12. 8. 1910, dež- zak. štev. 26, oziroma po regulativu, 
katerega je deželni odbor Kranjski dogovorno s deželno vlado odobril z razpi- 
som dne 4. 4. 1911, štev. 5278, in z razpisom z dne 20. aprila 1912, štev. 9133. 
Sprejeto, (poverj. za notr. zadeve) 

Sprejme se od poverjenika za notranje zadeve predlagana naredba celokupne 
deželne vlade za Slovenijo glede zvišanja pasjega davka v mestni občini Kočev- 
je, s katero se mestni občini Kočevje dovoljuje, da sme počenši z dnem 1. ja- 
nuarja 1920 pobirati na leto pasji davek od vsacega psa K 10 izvzemši psov, ki 
so za varstvo samotnih posestev, (poverj. za notr. zadeve) 

Konec seje ob 18. uri 50 minut. 

dr. Fišer 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Na 1. 
strani zapisnika je zapisnikar s črnilom zapisal pripis "Z .izpisom sklepa o imenovanjih 
pri policiji počakati". Zapisnik ima več popravkov besedila, ki sta jih z roko zapisala 
predsednik vlade in zapisnikar. 

2 Finžgar Franc, poveljnik policijske straže. Rojen 1883 pri Sv. Lovrencu na Drav- 
skem polju. Končal je 2 razreda gremialne trgovske šole in enoletno policijsko šolo pri 
policijski direkciji na Dunaju. Pri policiji je služboval od 1907 dalje kot poskusni straž- 
nik na Dunaju, 1913 je bil dodeljen varnostni straži v Ljubljani, 1919 je bil imenovan za 
revirnega nadzornika, 1922 je bil premeščen v Maribor, kjer je 1931 postal poveljnik 
policijske straže, 1940 je bil upokojen. 

3 Dobrošek Josip dr., pravnik. Rojen 1884 v Hočah. Gimnazijo v Št. Vidu nad Ljub- 
ljano, pravo v Ljubljani 1926. Služboval je najprej pri policiji v Trstu, od 1913 dalje pa 
v Ljubljani, kjer je bil nadzornik rajona. 1922 je končal gimnazijo v Št. Vidu nad Ljub- 
ljano in se nato vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je promoviral in se zaposlil 
pri okrožnem sodišču v Ljubljani. 

4 Ljubic Alojzij, policijski nadzornik. Rojen 1879 v Višnji Gori. Služboval je od 
1904 dalje pri policijski direkciji v Trstu kot provizorični stražnik, 1905 je postal stalni 
stražnik, 1907 policijski agent, 1911 nadzornik policijskih agentov, 1918 je bil sprejet v 
službo pri policijski direkciji v Ljubljani, 1926 je postal nadzornik policijskih agentov, 
1930 je bil upokojen. 
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125' 
ZAPISNIK 
125. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 10. 10. 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Ravnihar, dr. Verstovšek, vodji poverjeništev za socijalno skrb Prepeluh in 
za javna dela gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 17. uri 25 minut. 

Predsednik prečita brzojavko predsednika ministarskog saveta Davidoviča, 
da se demisija poverjenika za socijalno skrb Prepeluha še ne uvažuje in njegova 
izjava v seji deželne vlade z dne 30. 9. 1919, da umakne demisijo, vzame na 
znanje in da ostane še dalje v svoji dolžnosti. Brzojavka in pa tostvarni dopis 
ministrstva za socijalno politiko Korača se vzameta na znanje. (Izpisi: Precis. 
U 675) . 

Račun dr. Rožiča o potnih stroških na tabor v Loče v znesku 149 K se likvi- 
dira iz koroškega fonda. (Preds.) 

Na prošnjo občine Planina pri Rakeku se dovoli, da posodi (a ne podari) Na- 
rodni odbor v Planini iz na razpolago mu stoječe svote 11.000 lir znesek 4.000 
lir občini Planina proti poznejšemu obračunu. (Preds. 11483) 

Fdm. Boroevič je vložil prošnjo, da se mu prizna odškodnina za privatno 
lastnino v vrednosti 29.780 K, ki mu je bila ob razpadu avstr. vojske zaplenjena, 
najbrže na Jesenicah 31. avgusta 1918, kakor tudi odškodnina za njegovi gospe 
istega dne baje na Planini zaplenjeno privatno prtljago v vrednosti 80.200 K. Po 
oddelku deželne vlade za stvarno demobilizacijo, ki odklanja odškodnino, ker 
tega blaga ni prejel in ker deželna vlada za izgubljeno blago ob času prevrata ni 
odgovorna, uvedena preiskava še ni končana, aje doslej negativna. Komisija za 
mirovno konferenco, ki ji je Boroevič poslal svoj spis (elaborat) o 12 soških bit- 
kah ter ga stavil naši mirovni delegaciji na razpolago, nasvetuje se, da bi se Bo- 
roeviču, ki živi v Vrbi ob Vrbskem jezeru v jako slabih gmotnih razmerah, priz- 
nala primerna odškodnina pod naslovom odškodnine za prtljago. Predsednik 
predlaga, da bi se odškodnina dovolila iz demobilizacijskega fonda na račun 
tistega fonda, ki se bo nabral od Narodnih svetov za svoječasno demobilizacno 
blago. Da se ta fond ugotovi, naj se pozovejo vsi Narodni sveti, da do 15. no- 
vembra t. 1. polože račune predsedništvu deželne vlade. Boroevič se obvesti, da 
se mu na njegov spis brez preiudica za vprašanje naše obveznosti, prizna od- 
škodnina 10.000 K. Sprejeto. (Preds. 11485) 

V zmislu poročila in predloga predsednika se dosedanji načelnik edino še 
poslujoče komisije (prej so bile v funkciji tri) za ugotovitev in povračilo škode, 
povzročene na severnem ozemlju Slovenije. Polajnko, katerega odstranitev se 
od raznih strani zahteva, pusti na sedanjem mestu, ker ima komisija le še za tri 
tedne dela. Ker komisija potrebuje za izgotovitev dela 3.000 K kredita, se odo- 
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bri, da mu predsednik nakaže iz koroškega fonda 1.000 K. Finančni delegat pa 
se naprosi, da dovoli v svrho dokončanja dela kredit 3.000 K, iz katerega se po- 
tem refundira onih 1.000 K, ki bi se nakazali iz koroškega fonda. (Precis. 
H 400) 

Osnutek za pristojbinski cenik državnih kmetijsko-kemiskih analitičnih za- 
vodov v Sloveniji se sprejme z dostavkom, da je veljaven od dneva razglasitve 
dalje in da so posamezne postavke računane v kronah. (Precis. 11460) 

Na izrednem občnem zboru Kranjske deželne vinarske zadruge je pooblaš- 
čenec deželne vlade Viljem Rohrman ugovarjal sklicanju in sklepanju izrednega 
občnega zbora z dnevnim redom "likvidacija", ker se načelstvo ni držalo tistih 
nalog, ki jih je dobilo od strani zadnjega občnega zbora, ker se ne morejo udele- 
žiti občnega zbora člani iz zasedenega ozemlja, ki tvorijo bistven del te organi- 
zacije in ker je važnost in naloga vinarske zadruge za bodočnost našega vino- 
gradništva tako velika, daje treba vinarsko zadrugo v njenem obstoju in nadalj- 
nem delovanju podpirati z vsemi silami. Proti tej izjavi protestira Kranjska vi- 
narska zadruga pri predsedstvu vlade, češ da posega deželna vlada s svojo izja- 
vo v strogo zascbnopravne zadeve zadružnikov, s čemer se kruto krši avtonomi- 
ja zadružništva, zato se zadruga zavaruje proti poseganju v njene zadeve ¡n 
zavrača trditev, da se načelstvo ni držalo naloga zadnjega občnega zbora, kateri 
očitek more temeljiti le na napačnih informacijah. Po kratki debati se glede na ta 
protest sklene, da se odredi nadzorstvo Kranjske dež. vinarske zadruge na pod- 
lagi naredbe Narodne vlade z dne 30. 12. 1918, štev. 232, in naredbe celokupne 
deželne vlade z dne 27. 9. 1919, štev. 681. Nadzornik naj v smislu §§ 3 in 4 
prvo navedene naredbe takoj prepove načelstvu likvidacijo zadruge, katero je 
vsekako smatrati kot razpolaganje z imovinskimi kosi. (oddelku za trg. in obrt v 
cikt, ki se vrne) 

Generalni vikarijat na Koroškem je prosil izboljšanje plač koroškemu duhov- 
ništvu, čigar gmotni položaj je skrajno slab. Predsednik poroča o dogovoru s po- 
verjeništvom za finance, ki bo izplačalo koroškim duhovnikom provizorično za 
prvo pomoč dijete dnevno 10 K. Predlaga, da ga deželna vlada pooblasti, da pri 
osrednji vladi v Beogradu brzojavno zaprosi, da se zadevni prošnji ugodi. 
(Precis, akt? ¡1681) 

Tipkarice "Dopisnega urada deželne vlade za Slovenijo" Frida Heuffel, Mi- 
roslava Kotnik in Ana Kranjc se nastavijo s 1. oktobrom 1919 kot pomožne pi- 
sarniške moči, s prejemki te kategorije uslužbenk po veljavnih predspisih, na- 
mreč z dnevnino K 3.20 in z mesečno draginjsko doklado po 450 K. (Precis. 
10610) 

Prošnja društva za mladinske domove v Ljubljani za podporo se odstopi po- 
verjeništvu za socijalno skrb, dajo priporočilno predloži državnemu oddelku za 
zaščito dece v Beogradu. (Precis. 11315) 

Gospodarska komisija deželne vlade za stvarno demobilizacijo se je obrnila 
do predsedstva z uprašanjem, ali naj izkupilo za živo srebro, ki je bilo ob pre- 
vratu prepeljano iz Idrije v Ljubljano, zaračuna na račun demobilizacijskega 
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blaga ali naj izkupiček odstopi pod kakim drugim naslovom predsedstvu dežel- 
ne vlade (n. pr. ali je to pravodržavna last). Po kratki debati se sklene, da se zato 
izkupilo ustanovi poseben sklad pri poverjeništvu za javna dela, ker ni jasno, ali 
je smatrati to blago kot demobilizacijsko blago. (Preds. 11453) 

Sprejme se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo glede nedeljskega 
počitka v brivskem, frizerskem in lasičarskem obrtu. (Preds. 11357) 

Podpredsednik poroča glede poravnave, sklenjene 27. 9. 1919 pri "Kovinski, 
železarski, in jeklarski družbi" v Borovljah ob posredovanju vladnih organov 
med delodajalko in delavci. S to poravnavo so delavci dosegli jako znaten uspeh 
glede mezdnih vprašanj. Predlaga: 
1) poravnava se po vsebini zapisnika ad 27. 9. 1919 odobri izvzemši točke, da 
se pobirajo tedenski prispevki za organizacijo kovinarjev potom odtegljaja pri 
blagajni obratnega vodstva. 
2) Z ozirom na poročilo, da so v "Zvezi kovinarjev" organizirani delavci pri 
mezdnem poravnavanju zahtevali in izsilili odstranitev v "Jugoslovanski stro- 
kovni zvezi", organiziranih delavcev, izreka deželna vlada obžalovanje, da gre 
strankarska nestrpnost tako daleč, da ena stranka celo pri takih razpravah drugo 
izključuje. Jemlje na znanje izjavo zastopnikov "Zveze kovinarjev", da se ne 
zahteva od delavcev, ki so drugega političnega prepričanja, pristopa v organiza- 
cijo. Opozarja delavstvo, da bo odločno varovala svobodo političnega prepriča- 
nja. Glede zahtevka, da se morajo tedenski prispevki za organizacijo kovinarjev 
takoj plačati pri blagajni, podpredsednik povdarja, da v tem primeru lahko pride 
do zlorabe in do neljubih pritiskov, ki bodo še bolj poostrili boje med delavs- 
tvom. Tudi bi se v tem dal eni stranki nekak privilegij za politično organizacijo 
in ojačil njen politični pritisk, dasi z objektivnega stališča niti ni v interesu kovi- 
narske zveze, da to zahteva, ker bo, če bi se kar mehanično odračunavalo te de- 
narje, notranja organizacijska moč, ki leži v teh rednih odplačilih, oslabela. Če 
mi tukaj dovolimo, moramo tudi drugod dovoliti. Moramo biti objektivni in to 
odkloniti. Za zaščitenje delavstva pa je potrebno, da ima vlada trdno konsek- 
ventno stališče. Poverjenik za socijalno skrb izjavlja, da seje pri razpravi, ko se 
je vprašalo, nihče ni izjavil, daje pri "Jugoslovanski strokovni zvezi", privilegi- 
je glede odteglajev so rudarji imeli že zdavno prej in je ta praksa šele pred krat- 
kim prenehala, težišče pa daje v tem, da bo prišel čas, ko bo vsak prisiljen, da 
bo organiziran, in da se bodo ti prispevki odtegovali. Je za to, da se pogodba 
sprejme taka, kot je brez vsakih pripomb, ker so razmere na Koroškem popolno- 
ma drugačne kot pri nas in gre tam sploh za to, da so delavci organizirani. Pred- 
sednik je iz principijelnih razlogov proti temu, da bi se koga sililo na katerikoli 
način v kako organizacijo. Soc. dem. stranka je trdno organizirana, ne pa tudi 
organizacije drugih strank v delavstvu. Je nezadovoljen, da se je zastopnik naše 
vlade terorizmu delavstva udal. Nima niti najmanjše izjave, da bo socijaldemo- 
kratska organizacija v Borovljah, ki je danes še vedno pod nemško-nacijonal- 
nim uplivom, glasovala za Jugoslavijo. Naša dolžnost je, da one, ki so se dekla- 
rirali za naše, ne pustimo brez zaščite, zlasti ne ako se jim krši jednakopravnost. 
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Naša narodna stvar se je z izključitvijo v "Jugoslovanski zvezi" organiziranega 
delavstva pri poravnavnih raspravah v Borovljah z ozirom na plebiscit oškodo- 
vala in okrepilo stališče naši državi protivnih elementov. Za v bodoče naj se pri 
reševanju sličnih konfliktov ovažujejo tudi ti pomisleki, ker treba na Koroškem 
vsako stvar obravnavati še iz stališča glede na plebiscit. Podpredsednik končno 
še izjavlja, da ga je hudo zabolelo ravno radi plebiscitnega vprašanja, da so bili 
delavci druge stranke izključeni od pogodbe. Naprosil je dvornega svetnika Pir- 
nata za poročilo. Ta je izjavil, da se je bal, da radi tega konflikta pride do 
stavke, kjer bi bili moralično še bolj prizadeti, kot smo faktično sedaj. Naša 
dolžnost je, da damo delavstvu, ki je bilo pri razpravah v svoji enakopravnosti 
žaljeno, satisfakcijo in da pokažemo, da smo mi gospodarji v Borovljah. To bo 
naša opora za našo plebiscitno akcijo in prosim, da se sprejme moj predlog. Pri 
glasovanju se predlog podpredsednika proti predlogu poverjenika za soc. skrbs- 
tvo sprejme. (Preds., akt) 

Podpredsednik poroča o prošnji komisije za začasno vodstvo in likvidacijo 
deželne uprave radi pokritja potrebščine ustanovnih zakladov, ki jih upravljal 
bivši deželni odbor kranjski odnosno jih sedaj upravlja komisija in za katere so 
se svoječasno podpisala vojna posojila v skupnem znesku 3.500.000 K. Stroški 
za nabavo teh vojnih posojil so se deloma poplačali iz gotovine prizadetih za- 
kladov, deloma so se za njih pokritje najela lombardna posojila, za katerih vra- 
čevanje in obrestovanje komisija nima več na razpolago potrebnih sredstev, ker 
državne blagajne več ne plačujejo obresti od vojnih posojil in so s 1. avgustom 
t. 1. ustavile tudi izplačevanje obresti od predvojnih državnih papirjev, ki so v 
lasti teh ustanovnih zakladov. V smislu predloga podpredsednika se sklene: 
1.) Komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave se dovoljuje, da 
za pokritje letošnje potrebščine ustanovnih zakladov, ki jih je upravljal bivši de- 
želni odbor kranjski, kot predujem uporabi največ znesek 72.000 K, ki je pri de- 
želni banki naložen, t. j. iz vloge nastale iz obresti in nabavnih razlik pri vojnih 
posojilih, najetih iz teh ustanov. 
2.) Komisiji se naroča, naj stori potrebne korake, da se predvojni vrednostni pa- 
pirji, ki so last teh ustanov, a so zastavljeni za posojila, čim preje rešijo. Komisi- 
ja vabi, da stavi predloge glede v to potrebnih eventuelnih kreditnih operacij. 
3.) Ti sklepi se store brez prejudica za vprašanje odgovornosti za način gospo- 
darstva z ustanovami, kakor izhaja-iz poročila komisije. 
4.) Komisija vabi, naj stavi na finančno ministrstvo preko deželne vlade konkre- 
ten utemeljen predlog, da se za izpadajoče obresti ustanov v upravi kranjskega 
deželnega odbora dovoli do končne ureditve usode teh fondov poseben kredit. 
(Izvršeno 11644) 

Rešitev nadzorstvene pritožbe Amalije Stare v Ljubljani proti odpovedi nje- 
nega stanovanja v Gradišču štev. 8/11. po odloku začasne stanovanjske komisije 
z dne 17. IX. 1919, št. 174, se odloži, da se poizve, ali niso eksistenčni pogoji 
pritožnice z odpovedjo stanovanja ogroženi. (Soglasno izvršeno) 
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Ukrep začasne stanovanjske komisije z dne 16. X. 1919, št. 117, da mora 
Irma Rizzi v Ljubljani v 8 dneh isprazniti stanovanje na Bleiweisovi cesti št. 15, 
se do rešitve po Rizzijevi vložene nadzorstvene pritožbe sistira. (Proti glasu 
podpredsednika) (Izvršeno) 

Nadzorstveni pritožbi Apolonije Verbič proti odloku začasne stanovanjske 
komisije z dne 3. X. t. L, št. 296, s katerem ji je zasegla dve sobi stanovanja v 
Gorupovi ulici št. 15/11. na korist sodnemu nadsvetniku dr. Skumoviču, ki je 
imel že doslej v njenem stanovanju eno sobo, se ugodi in izpodbijani odlok raz- 
veljavi z utemeljitvijo, da je v občo korist, da ima dijake na stanovanju, ker 
nima čisto zase niti ene sobe, ker dr. Skumoviču tudi ne gredo, kakor zahteva, 
tri sobe, ampak se mora glede na to, da nima lastnega gospodinjstva, zadovoljiti 
z eno sobo in ker bi se sicer moralo odvzeti stanovanje gospodarskemu svetniku 
Emilu pl. Obereigner", ki stanuje pri Verbičevi s 6 osebami v eni sobi. Tem po- 
vodom se glede razlage določb pod točko 3 a) in c) v zvezi z zadnjim odstav- 
kom točke 3) naredbe o ustanovitvi začasne stanovanjske komisije z dne 16. 
VIII. 1919, 600 Ur. 1., poda referentu za obravnavanje nadzorstvenih pritožb av- 
tentično interpretacijo v tem smislu, da določba glede odpovedne pravice z ozi- 
rom na domovinstvo v Ljubljani v zadnjem odstavku pod točko 3) ni upo- 
rabljiva glede odstavka a) pod to točko, to se pravi, da pod odstavek a) spadajo 
tudi tisti samci, ki imajo pri nas domovinsko pravico, če niso hišni gospodarji 
ali če nimajo lastnega gospodinjstva. Soglasno. (Izvršeno) 

Nadzorstvena pritožba Friderika Gatsch, bivšega višjega zemljemirca v 
Ljubljani proti odloku začasne stanovanjske komisije z dne 11. IX. 1919, št. 
112, s katerim se mu je odpovedalo stanovanje v Sodni ulici št. 4/III., se zavrne 
z utemeljitvijo, daje od državne službe odpuščen, nima v Ljubljani domovinske 
pravice, eksistenčni pogoji tudi niso ogroženi, ker ni avtoriziran v Ljubljani, 
ampak se lahko eventuelno tudi na deželi preživi. Glede točke 3), zadnji odsta- 
vek, naredbe o ustanovitvi začasne stanovanjske komisije z dne 16. VIII. 1919, 
600 Ur. 1., se sklene avtentična interpretacija, da se prizna domovinska pravica 
le tedaj, če je formalno v Ljubljani pridobljena. (Izvršeno) 

V smislu predloga poverjenika za soc. skrb se sklene. Deželna vlada za Slo- 
venijo predlaga ministrskemu svetu, ministrstvu financ in ministrstvu za trgovi- 
no in industrijo, da izjemoma odpiše vsako uvozno in izvozno carino, ki bi za- 
dela državno "Oblačilnico" za Slovenijo v Ljubljani, pri nabavi manufakturnega 
blaga in usnja potom kompenzacijskih pogodb. "Oblačilnica" si more nabavati 
potrebne zaloge za primerne cene samo na ta način, da efektuira že od pristojnih 
ministrstev dovoljeni izvoz kompenzacijskega blaga. To pa ji bo mogoče le te- 
daj, če seji odpiše vsaka izvozna carina za kompenzacijsko blago, ker bi ista za- 
dela "Oblačilnico" in bi vsled tega vsa komaj započeta akcija, ki naj služi pred 
usem ubožnemu prebivalstvu, postala nemogoča in neizvedljiva. Ravno tako pa 
je nujno in potrebno, da padejo sedanje visoke cene manufakturnemu blagu, da 
se v ta namen državni "Oblačilnici" odpiše tudi vsaka uvozna carina za upeljano 
blago. Gre v tem oziru za akcijo deželne vlade za Slovenijo. Vsaka zasebna spe- 
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kulacija je pri tem izključena, (poverj. za socialno skrb izpis poverj. za soc. 
skrb. že poslano, precis.) 

Z ozirom na nasvet poverjenika za soc. skrb, da bi se vse kože, ki so za stro- 
jilo, stavile na razpolago kakemu poverjeništvu deželne vlade, da se tako pre- 
preči izvažanje usnja in da se na drugi strani uvoz usnja popolnoma odpre in da 
kompenzacija za usnje, v kateri namen naj "Oblačilnica" stavi stiliziran predlog 
in izposluje, da se bodo vse kože doma ustrojile, se sklene, da naj poverjenik za 
soc. skrb pripravi potrebne predloge. (Poverj. za socialno skrb) 

Poverjenik za socijalno skrb utemeljuje podrobno potrebo ustanovitve držav- 
nih vzgojevališč za zanemarjeno mladino. Za celo Slovenijo obstoji do sedaj 
edino deželno vzgojevališče za dečke od 14. do 18. leta. Za dečke od 6. do 14. 
leta in za deklice od 6. do 18. leta Slovenija pa vzgojevališč nima inje Pokrajin- 
ski odbor za zaščito dece navezan oddajati moralno pokvarjene dečke v siroti- 
šnico Marijanum in k Salezijancem na Rakovnik, deklice pa v Lichtentumični 
zavod. Za državna vzgojevališča pridejo v poštev za dečke od 14. do 18. leta 
poslopje razpuščene obrtne šole v Kočevju, cenjeno pred vojno na 71.000 K, za 
deklice od 6. do 14. leta in do 18. leta poslopje "Studentenheim" v Kočevju, ce- 
njeno na 40.000 K, za nastanitev učiteljstva in nadziralnega osobja poslopje pa 
posestvo nemškega državljana Wenuscha v Kočevju., cenjeno na 196.000 K. 
Pokrajinski odbor je v dogovoru za odkup teh posestev in mu je za enkrat zago- 
tovljeno, da dobi v last posestvo bivše strokovne šole v Kočevju. V to poslopje 
bi se preselilo deželno vzgojevališče iz prisilne delavnice v Ljubljani. Predlaga: 
1.) Ves za namen vzgojevališč potreben inventar, kije in ostane last poverjeniš- 
tva za uk in bogočastje, v razpuščeni strokovni šoli v Kočevju se v brezplačno 
uporabo posodi za vzgojevališče poverjeništvu za soc. akrb. 
2.) Deško vzgojevališče v Kočevju za mladostne po § 7. drž. zakona z dne 24. 
maja 1885, št. 90, obsojene dečke od 14. do 18. leta, se ustanovi kot javna nižja 
obrtna šola, nadzorovana od obrtnošolske naučne uprave, ter se v njenih statutih 
ugotovi, da postanejo vzgojevališčni absolventi po prestani vajeniški preiskušnji 
istovrstni z vajenci, ki so se pri zunanjih mojstrih učili obrti. 
3.) Po enakem načinu se ustanovi dekliško vzgojevališče v "Studentenheimu" v 
Kočevju, ako se poverjeništvu za socijalno skrb posreči odkup tega posestva, 
kakor tudi odkup posestva Julija Wenuscha, potrebnega za nastanitev učiteljstva 
in nadziralnega osobja. 

Po tostvarni debati, se točka 1.) sprejme, točki 2.) in 3.) se pa sprejmeta v 
principu, da se ustanovi to vzgojevališče za dečke in deklice, glede ustanovitve 
obrtne šole pa je vprašati mnenja trg. in obrtno zbornico in obrtnega referenta 
pri poverjeništvu za uk in bogočastje. (Poverj. za soc. skrb. Izvršeno) 

Konec seje ob 20. uri, 55 minut. 

dr. Fišer I. r. dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 
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' Original. Zapisnik obsega 8 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Obereigner Emil pl., gozdarski nadsvetnik. Rojen 1871 v Borovcu v Bukovini. 

Realko v Ljubljani, visoko šolo za kmetijstvo na Dunaju, strokovni izpit je opravil 1893. 
Eno leto je poslušal tudi predavanja na Tehnični visoki šoli na Dunaju iz predmeta cest- 
ne in vodne gradnje. Služboval je od 1894 dalje, najprej na Dunaju pri ministrstvu za 
poljedelstvo, 1895 je bil premeščen k gozdno tehničnemu oddelku v Beljak, 1897 je bil 
adjunkt gozdnega inšpektorata v Beljaku, 1900 gozdarski komisar, 1902 je bil premeš- 
čen k Namestništvu v Trstu, 1904 zopet v Beljak, 1906 v Ljubljano, 1914 je postal višji 
gozdarski komisar, 1918 pa gozdarski svetnik, 1932 je bil upokojen. Za izdelavo projek- 
ta regulacije reke Mirne v Istri je prejel pohvalo, za sodelovanje na lovski razstavi v 
Ljubljani 1930 pa odlikovanje reda sv. Save V. stopnje. 

126' 
ZAPISNIK 
126. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO V LJUBLJANI, 
Z DNE 13. OKTOBRA 1919 

Navzoči: Predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Prepe- 
luh, dr. Ravnihar, dr. Verstovšek in vodja poverjeništva za javna dela gradbeni 
ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 15. uri, 30 minut. 

Ponovna prošnja odslovljenega notarja Antona Galle za naknadno poverilo 
notarskih poslov v Ljubljani se zavrne glede na odločbo ministrskega sveta v 
Belgradu, ki je na njegov priziv zoper odslovitev odklonil njegovo prvotno 
prošnjo in potrdil ukrep, da se mu ne da poverila za bivanje kot notarju v Ljub- 
ljani. (Izpisi: poverj. za pravosodje) 

Odslovljena učitelj Rihard2 in Marija Papst3 se sprejmeta v državno šolsko 
službo, Rihard Papst pod pogojem, da napravi tekom enega leta izpit za sloven- 
ski učni jezik. (Poverj. za uk in bogočaslje) 

Josip Pavšič, vadniški učitelj na državnem učiteljišču v Ljubljani, se predla- 
ga pri ministrstvu prosvetc v Beogradu v imenovanje glavnim učiteljem in 
pomaknitev v VIII. činovni razred. (Poverj. za uk in bogočaslje) 

Na državnem moškem učiteljišču v Mariboru se namestita kot glavna vad- 
niška učitelja Ivan Vrščaj in Franc Fink s pridržkom za Vrščaja, ki je bil vodja 
na šoli: "Družbe Cirila in Metoda v Trstu", da se njegova nastavitev, ako je po- 
dana možnost namestitve v zasedenem ozemlju, takoj anulira. (Poverj. za uk in 
bogočaslje) 

Univerzitetni svet prosi, da se za dr. Frana Weber4, ki je v evidenci bodočih 
docentov ljubljanske univerze in je vložil na vseučilišču v Zagrebu prošnjo za 
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habilitacijo za teoretično filozofijo, dovoli podpora 5.000 K iz vseučiliškega za- 
klada. Se odstopi komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, da 
izplačilu podpore 5.000 K iz vseučiliškega zaklada pritrdi. (Poverj. za uk in bo- 
gočastje) 

Dr. Marius Rebek5, bivši asistent na II. kemičnem laboratoriju univerze na 
Dunaju, se imenuje za asistenta za kemijo na začasnem tehniško-visokošolskem 
tečaju v Ljubljani za čas od 15. IX. do 30. XI. 1919 z mesečno plačo 450 K. 
(Poverj. za uk in bogočastje) 

Josip Samide, bivši učitelj na Smuki v novomeškem šolskem okraju, se zo- 
pet sprejme v državno šolsko službo. (Poverj. za uk in bogočastje) 

Sklepanje o ponudbi štajerske deželne vlade v Gradcu, da bi se naši dijaki 
zopet sprejemali na vseučilišče, ako se da za kurjavo na razpolago mesečno 8 
vagonov premoga proti plačilu, se radi poizvedb odloži. (Poverj. za uk in bogo- 
častje) 

Predlogu poverjenika za uk in bogočastje, da se profesor državne obrtne šo- 
le, dr. Nikolaj Omerza6, ki stopi z dne 1. oktobra 1919 na podlagi zakona z dne 
28. 7. 1917, drž. zak. št. 319, (službena pragmatika) avtomatično v užitek plače 
VIII. činovnega razreda, pomakne z navedenim dnem tudi v VIII. činovni raz- 
red, se ugodi in to predlaga ministrstvu prosvete v Beogradu. (Poverj. za uk in 
bogočastje) 

Koroškim deželnim cestarjem se zvišajo do preklica sedanje draginjske do- 
klade za 120 K na mesec pričenši s 1. sept. 1919. (Poverj. za javna dela) 

Ustanovi se začasno samostojni civilni avtoreferat s sledečim delokrogom: 
1.) Popolna evidenca mot. vozil. 
2.) Preiskušnje mot. vozil glede uporabe v javnem prometu. 
3.) Izvedenstvo v avtotehnični stroki pri oblastnijah kakor: a) ocenitev materija- 
la, b) izvedenstvo pri event, nakupu avtomobilov za avtom, zveze in materijala, 
•) izvedenstvo (kakor do sedaj) pri oddaji obratnih sredstev (Oddelek za prehra- 
no), d) strokovno izvedenstvo v pravdnih vprašanjih, e) referat pri gosp. komisi- 
ji za stvarno demobilizacijo, 
4.) Posredovanje med vojaštvom in civilnimi oblastnijami v vprašanjih zaple- 
njenih avtomobilov in materijala. 
5.) Nadzorstvo službenih avtomobilov v obratu: a) Šoferska šola in izpiti (kakor 
do sedaj). 

Od dosedaj skupnega personala vojaško-civilnega avtoreferata, se prevzame- 
jo začasno, pod istimi pogoji, ter z istimi plačami, kakor so jih dobivali v vojaš- 
ki službi, sledeči uradniki: nadporočnik J. Gaberščik, nadporočnik Avg. Pertot, 
tipkarica M. Podberščik, ter 7 skladiščnikov in delavcev. Prejemki predstojeće- 
ga osobja, ki bodo znašali mesečno 7.750 K, se pokrivajo iz lastnih dohodkov 
avtooddelka. (Poverj. za javna dela) 

Šoferji poverjeništva za javna dela, gradbenega ravnateljstva in osrednjega 
urada drž. mont, obratov, Filip Keršič, Gabrijel Hrovat in Ladislav Goljevšček 
se uvrstijo kot pogodbeni provizorični uslužbenci proti obojestranski mesečni 
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odpovedi, v ono plačilno stopnjo, ki odgovarja državnim poduradnikom v 10. 
plačilni stopnji, t. j. s plačo 1.800 K in 35 % aktivitetno doklado 630 K, ter do 
preklica s pravico do draginjske doklade v smislu tozadevne naredbe ministr- 
skega sveta z dne 18. 7. 1919, št. 575, Ur. 1. 125. Dnevnice za vožnje v območji 
Slovenije izvzemši Prekmurje se določajo na 12 K za celi dan, ter na 6 K za pol. 
dneva, za vožnjo v Prekmurje in čez meje Slovenije pa na 24 K oziroma 12 K. 
To velja za šoferje vseh poverjeništev s pristavkom, da vsled te določbe že na- 
stavljeni šoferji, ki uživajo večje prejemke, ne smejo manj dobivati kakor do se- 
daj. (Poverj. za javna dela, preds.) 

Prošnji bivšega ravnatelja v Rogaški Slatini, dr. Franca Mulli-ja za dovolitev 
odpravnine v znesku 60.000 K se ne ugodi. (Poverj. za javna dela) 

Odpuščenemu korcspondentu zdravilišča v Rogaški Slatini Francu Scheidl 
se ob njegovem odhodu izreče priznanje in zahvala za njegovo vestno službova- 
nje pri trgovini s kislo vodo, ter se mu dovoli remuneracija 1.000 K, ki se plača- 
jo iz zdraviliške blagajne. (Poverj. za javna dela) 

Inž. Hugo Mahnič, do preobrata kot gradbeni adjunkt od 1913 - 1918 v služ- 
bi pri namestništvu v Trstu, sedaj v provizorični lastnosti v službi pri guberniju 
v Trstu, se prevzame v tukajšnjo državno službo kot gradbeni komisar v IX. či- 
novni razred. (Poverj. za javna dela) 

Rudniški praktikant inž. Amošt Cucek se imenuje rudarskim adjunktom v X. 
činovnem razredu. (Poverj. za javna dela) 

Jakob Kosec se imenuje pisarniškim oficijantom pri oskrbništvu državne cin- 
karne v Celju, ter se uvrsti z ozirom na njegovo 11 letno dosedanje službovanje 
v III. plačilni razred. (Poverj. za javna dela) 

Sklene se, da se odslovljeni deželno-stavbni svetnik inž. R. Geilhofer v reši- 
tev svoje tozadevne ponovne vloge (zapisnik 71. in 107. seje) sprejme v držav- 
no službo, če jo hoče nastopiti in se mu v tem primeru povrnejo tudi selitveni 
stroški iz Ljubljane na Dunaj in nazaj. (Poverj. za javna dela) 

Pisarniškemu oficijalu osrednjega urada drž. mont, obratov Jos Reven se do- 
voli za selitev njegove rodbine iz Idrije v Ljubljano predujem v znesku 2.500 K. 
(Poverj. za javna dela) 

Poverjenik za socijalno skrb poda na podlagi svojega poldrugdnevnega biva- 
nja v Prekmurju o tamošnjih razmerah in o najvažnejših perečih zadevah, ki jih 
ima rešiti naša uprava tamkaj, izčrpno poročilo, ki gaje že poslal vsem poverje- 
ništvom in oddelkom deželne vlade. V poročilu navaja, da je Prekmurje v gos- 
podarskem oziru velika akvizicija, ker nam mora služiti za žitnico. Prekmurje 
pa je prometno od nas takorekoč odrezano, ker imamo danes edino pot v Prek- 
murje preko Radgone, katera seveda z izgubo tega mesta odpade. Civilni upravi 
v Prekmurju treba nujno prideliti zaprošena vozila že z ozirom na aprovizacijo, 
ki zelo trpi vsled prevelikih prevoznih stroškov. Ustvariti je prometno zvezo s 
Slovenijo z gradbo cestnega mosta preko Mure in sicer po želji večine Prekmur- 
cev pri Veržeju, od koder naj se pozneje zgradi železnica preko Beltincev v 
Mursko Soboto, oziroma naj steče od Veržeja v Ljutomer in od tu preko Sv. 
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Bolfenka v Središče, to predvsem iz gospodarskih ozirov, ker so pri Sv. Bolfen- 
ku na sledu močni žili soli, pri Ljutomeru pa so vrtali premog in ker bo ta proga 
sestavni del proge Reka-Požun. Pereča je ureditev agrarskega uprašanja. Zemlja 
je neracijonelno izkoriščena in večji del last veleposestcv, ki jih bo nujno dati 
pod državno nadzorstvo in za nadzornika postaviti kmetijske veščake, da izve- 
dejo vse že sedaj veljavne prehodne odredbe za končno razlastitev veleposestev, 
ki naj bi se dotlej dala v najem. Ker se je tam vlada zelo pogosto menjavala, je 
ljudstvo politično desorijentirano in ne verjame, da ostane naša oblast trajno 
tam. Ta dvom podkrepuje predvsem židovstvo, ki ima skoro vso trgovino v ro- 
kah (samo v Murski Soboti jih je 500), in pa vsa druga mažaronska misleča in- 
teligenca v Prekmurju. Odpor je čutiti zlasti med našimi Slovenci protestantske 
vere po številu 21.000, ker stoje popolnoma pod uplivom svojih madjarsko nav- 
dahnenih pastorjev. Prva skrb naše uprave naj je seveda preskrba tamkajšnjega 
ubožnega prebivalstva z živili, pred vsem s soljo in sladkorjem. Sedaj obstojijo 
tri skladišča za živila v Cankovi, Murski Soboti in Dolenji Lendavi. Prišel je 
tudi že sladkor za oktober in se bode z izdajanjem tega sladkorja takoj pričelo. 
Ker občinski uradi ne poslujejo, naj bi civilna uprava poverila razdelitev živil 
"Gospodarski zadrugi za Prekmurje" s sedežem v Gornji Radgoni, ki ima svoji 
podružnici že v Murski Soboti in Cankovi. Civilna uprava naj bi si pridržala pri- 
merno nadzorstvo in otvorila še v drugih krajih svoje podružnice, kakor v Len- 
davi, Križevcih in drugod. Uprava v Prekmurju je prešla na nas brez vsakega 
prehoda. Ker smo madžarsko upravo uničili in svojo še le postavljamo, je v 
upravi še velik kaos. Velika vrzel je nastala v tem, da ne naši uradi v Prekmurju, 
niti prebivalstvo tamkaj ni na jasnem, kateri zakoni veljajo v Prekmurju. Ker na- 
ši uradniki poslujejo na podlagi naših zakonov in tudi ne poznajo prejšnjih ogr- 
skih postav, je glede na le dejansko okupacijo tega ozemlja potrebno, da se via 
fakti uveljavijo vsi naši zakoni za Prekmurje in da se to našim tam poslujočim 
uradom naznani v obliki instrukcije. V Murski Soboti je sedaj civilni komisar z 
dvema konceptnima uradnikoma in policijski svetnik, ki je ob enem gèrent tega 
mesta. V Dolnji Lendavi je eksponiran komisar. Po dosedanjem stanju civilne 
uprave v Prekmurju, bi bil v stanu opravljati to pokrajino le civilni komisar s 
polno močjo in dalekosežnimi pooblastili, ki pa naj ne bo iz političnega uradniš- 
tva, niti katoliški duhovnik ali protestantovski pastor, ampak zaupnik deželne 
vlade, ki naj je po možnosti temeljito poučen s prekmurskimi razmerami. Civil- 
nemu komisarju naj se pridele strogo izbrani iniciativni uradniki v vseh resortih. 
Okrajni sodišči sta dve, eno v Murski Soboti, drugo v Lendavi. Višje sodišče za 
te dve sodišči naj bi bilo v Pečuhu. Zahteve Prekmurcev, da se publicira, po ka- 
terih zakonih bodo sojeni, je po informaciji poverjenika za socijalno skrb sodna 
uprava ugodila s tem, da je promulgirala veljavnost zakonov v Sloveniji za 
Prekmurje. Občin je v Prekmurju 172. V večini so jako male. Nastavljeni regen- 
ti (rihtarji) radi nepoznanja svojih nalog ne bodo mogli voditi občinskih poslov. 
Treba je, da se nastavi za več občin skupaj občinskega tajnika. Seveda so pri 
tem težkoče, ker občine ne razpolagajo z nikakim denarjem. V Prekmurju sta 

386 



bili do sedaj dve meščanski šoli in 89 ljudskih šol, ki so konfesijonalne občin- 
ske ali vaške in državne. Obiskuje jih približno 13.740 otrok. Za Prekmurje se 
namerava ustanoviti okrožni šolski svet v katerega se pozavejo najboljše moči z 
nalogo, da urede vse šolske razmere. V Prekmurju cvete danes tihotapstvo, ki 
mu civilni komisarijat z razpoložljivim orožništvom ni kos. Tudi so pritožbe, da 
se na meji dislocirano vojaštvo pusti od tihotapcev podkupovati. V svrho odpo- 
moči je poročal poverjenik za socijalno skrb komandi dravske divizijske oblasti. 
Denar, ki danes cirkulira v Prekmurju, je povečini nežigosan. Nujno je, da se po 
nepotrebnem po finančni upravi ustavljeno žigosanje denarja takoj zopet nada- 
ljuje. Veliko nezadovoljenost povzroča dejstvo, da do danes še ni prišlo v Prek- 
murje nič duhana. Finančna uprava naj bi nujno poslala potrebno množino toba- 
ka v Prekmurje in poverila s prodajo imenovano "Gospodarsko zadrugo", ki naj 
ima glavno tobačno zalogo, ker so vsi drugi trgovci v Prekmurju po večini židje 
nezanesljivi. Poverjenik za socijalno skrb bo potrebno ukrenil, da se organizira 
okrajna preživljanska komisija, ustanovi poslovalnica okrajne bolniške blagaj- 
ne, pouči ljudstvo o obveznem nezgodnem zavarovanju in da se prevedejo vse 
ubožnc akcije, ki jih bo predvsem oblačilna poslovalnica raztegnila na Prekmur- 
je in da se reaktiviraju otroški vrtci v Prekmurju. 

Z ozirom na poročilo in podane predloge poverjenika za socijalno skrb se v 
podrobni razpravi ugotovi, da so civilni upravi v Prekmurju že preskrbljena po- 
trebna vozila, zlasti tovorni avtomobili in en oseben avto, da so se odredila 
preddela za zgradbo mostu preko Mure in železniške proge in da je odposlan 
pooblaščenec glavnega poverjeništva za agrarno reformo v Prekmurje radi se- 
stave načrta, na podlagi katerega se bo pričelo z preddeli za izpeljavo agrarne 
reforme. 

Sklene se, da deželna vlada via fakti uveljavi vse v Sloveniji vladajoče zako- 
ne in naredbe za Prekmurje in se izreče želja, da se vodstvo civilne uprave v 
Prekmurju poveri zaupniku deželne vlade za Slovenijo, ki temeljito pozna gos- 
podarske in politične razmere v Prekmurju in ki ne bi bil ne politični uradnik, ne 
katoliški duhovnik in ne protestantski pastor. 

Priporoča se, da pri izbiri uradništva vseh resortov vladaj velika strogost in 
da se imenovanja vseh dosedanjih uradnikov podvržejo temeljiti reviziji in manj 
sposobni nadomeste z drugimi. 

Finančna uprava se naprosi da ukrene vse potrebno da se žigosanje denarja v 
Prekmurju takoj nadaljuje in da se pošlje primerna množina duhana v to pokraji- 
no. 

Z razdelitvijo vseh živil, blaga in duhana se poveri "Gospodarska zadruga za 
Prekmurje, Mursko polje in Slovenske Gorice" s sedežem v Gornji Radgoni. 
(Preds., poverj. za social, skrb) 

Josip Simončič7 se namesti za uradnika XI. činovnega razreda od 1. oktobra 
1.1. za dobo enega leta kot provizorični knjigovodja v zavodu za slepce. (Poverj. 
za soc. skrb) 
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Pogodbeni računski oficijal Andrej Klanšček8 pri taboriščni upravi v Strniš- 
ču se imenuje računskim revidentom IX. čin. razr. v stalnem službenem razmer- 
ju pri računskem oddelku poverjeništva za socijalno skrb. (Poverj. za soc. skrb) 

Oblačilnica za Slovenijo v Ljubljani ima skupno skladišče s tvrdko J. C. Ma 
yer v njeni hiši, Šolski drevored št. 2, na podlagi pogodbe s tvrdko z dne 16 
maja 1918. K predlogu poverjeništva za soc. skrb, da se še ostali prostori v I 
nadstropju navedene hiše v smislu člena 5. ministrske začasne naredbe z dne 13 
V. 1919, štev. 566 Ur. I. 122, o rekviziciji stanovanj zasežejo v državne svrhe 
je ministrstvo za notranje zadeve naročilo, naj z ozirom na že dovoljeno rekvizi 
cijo hiše št. 5 v Stritarjevi ulici in ker take odredbe povzročajo v javni diskuciji 
neljubo razburjenje, deželna vlada sklepa o tem, ali se rekvizicija priporoča. Po 
kratki debati se sklene, da se ta rekvizicija priporoča z utemelitvijo v tem smi- 
slu, kaj da se hoče z njo doseči. (Poverj. za soc. skrb) 

Konec seje ob 19. uri, 15 minut. 

dr. Fišer 1. r. dr. Brejc I. r. 
zapisnikar 

Original. Zapisnik obsega 7 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Papst Rihard, učitelj. Rojen 1888 v Ormožu. Končal učiteljišče v Mariboru 1908. 

Služboval je 1908-1910 v Kapli, 1910-1911 v Gomilici pri Lipnici na Štajerskem, 1911- 
1919 ponovno v Kapli, 1920 v Ormožu, 1920-1922 v Šmartnem ob Dreti, 1922-1936 v 
Ormožu, 1932 je bil dodeljen na meščansko šolo v Ormožu, 1936 je postal upravitelj os- 
novne šole v Ormožu. 1920 je moral opraviti izpit za pouk v slovenskem učnem jeziku 
v Mariboru. Bilje tudi slikar in risar, član umetniškega kluba Grohar v Mariboru. Delo- 
val je kot pevovodja ormoškega učiteljskega društva. 

Papst Marija roj. Majcen, učiteljica. Rojena 1887 v Mariboru. Končala je privatno 
učiteljišče šolskih sester v Mariboru 1906. Službovala je kot učiteljica od 1906 v Kapli, 
1919 je bila premeščena v Št. Ožbalt ob Dravi, 1920 v Šmartno ob Dreti, od 1922 dalje 
paje službovala v Ormožu. Leta 1908 je opravila strokovni izpit za pouk na ljudskih in 
meščanskih šolah. 

4 Weber Fran dr., univerzitetni profesor, dopisni član SAZU. Rojen 1890 v Gornji 
Radgoni, umrl 1975 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, filozofijo v Gradcu, promoviral 
1917. Služboval je kot privatni docent 1919 v Zagrebu, 1920 je postal docent, 1923 
izredni, 1929 pa redni profesor za filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 1940 je 
postal dopisni član SAZU; upokojen je bil 1945. Bil je ugleden filozof, sodeloval je na 
mednarodnih kongresih filozofov v Pragi, Rimu in Parizu, 1937 je prejel v Parizu meda- 
ljo Rene Descartes, 1939 odlikovanje red sv. Save, 1970 pa zlati doktorat univerze v 
Gradcu. 

5 Rebek Marius, dr. kemije, univerzitetni profesor. Rojen 1889 v Barkovljah pri Tr- 
stu, umrl 1982 v Gradcu. Gimnazijo v Trstu, kemijo in fiziko na Dunaju, promoviral 
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1913. Leta 1919 je postal asistent na ljubljanski univerzi, 1933 pa redni profesor za or- 
gansko kemijo. Pred koncem 2. svetovne vojne se je preselil v Gradec, kjer je postal 
profesor in predstojnik inštituta za kemijo in tehnologijo papirja in celuloze. Objavil je 
več razprav in člankov v Proteusu, Vestniku Slovenskega kemijskega društva ter v av- 
strijskih in nemških strokovnih revijah. 

6 Omerza Nikolaj dr., profesor. Rojen 1878 v Kranju, umrl 1932. Gimnazijo v Ljub- 
ljani, slovansko in klasično filologijo na Dunaju. Poučeval je na gimnaziji v Gorici 
1903-1907, na realki v Idriji 1909-1912, na državni obrtni šoli v Ljubljani, 1920 na gim- 
naziji v Celju, 1928 na realki v Ljubljani, 1930 je bil dodeljen prosvetnemu oddelku 
Banske uprave Dravske banovine. Leta 1925 je objavil Stihoslovjc I, pomožno učno 
knjigo za srednje šole. 

Simončič Josip, glavni arhivar. Rojen 1882. Končal je Mahrovo trgovsko šolo v 
Ljubljani. Služboval je kot kontorist pri Krisperju v Ljubljani, kot knjigovodja v pivo- 
varni v Puntigamu pri Gradcu, 1919 je bil dodeljen državnemu zavodu za slepe v Ljub- 
ljani, 1930 je bil uradnik pri državni protezni delavnici v Ljubljani, 1944 je postal glavni 
arhivar pri pokrajinski upravi v Ljubljani. 

8 Klanšček Andrej, računski revident. Rojen 1883 v Števerjanu pri Gorici. Končal je 
gimnazijo in opravil izpit iz računovodstva. Služboval je od 1909 dalje kot računski kal- 
kulant pri Pomorski vladi v Trstu, 1910 je bil računski praktikant pri deželnem odboru v 
Gorici, 1913 je postal računski asistent, 1917 računski oficial, 1919 je bil računski revi- 
dent pri okrajnem glavarstvu na Ptuju pri upravi taborišča Strniščc pri Ptuju, 1920 pri 
uradu za zaščito beguncev v Ljubljani, 1922 je zaradi zdravstvenih razlogov zaprosil za 
upokojitev. 

1271 

ZAPISNIK 
127. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 22. OKTOBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki: Golia, 
Prepeluh, dr. Ravnihar, dr. Verstovšek. 

Začetek seje ob 16. uri 18 min. 

1.) Predsednik prečita brzojavko ministrstva za notranje zadeve: "Prekmurje 
še ni inkorporirano in tudi še ni sklenjena bodoča definitivna opredelitev. Dežel- 
ni vladi v Ljubljani je bila poverjena posredna briga, da v prehodu vzdrži tam 
upravo. Naroča se za to predsedstvu, da v imenu osrednje vlade nadzira poslo- 
vanje civilnega komisarja, da ne bode samostojno upeljeval novih predpisov, ki 
niso v skladu z ogrskimi zakoni. Za Prekmurje namenjene javne organe se more 
namestiti šele po odobritvi osrednje vlade, kateri naj se stavi tozadevne pred- 
loge. Civilni komisar ima o svojem poslovanju poročati tudi direktno semkaj 
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redno vsakih 14 dni in ob izrednih slučajih takoj." Predsednik ugotavlja, da si 
Prekmurčani žele popolnoma take uprave kot pri nas in da se uporabljajo naši 
zakoni. Ljudstvo ne mara civilnega komisarijata, temveč okrajna glavarstva in 
politične ekspoziture. Boje pa se zelo, da bi Prekmurje naše ne ostalo. V tem 
pogledu je slabo učinkovala novica, da Radgona ne pripade nam. Vsled tega je 
nastalo mnenje, da tudi Prekmurje ne bo naše. Predsednik jih je tolažil, daje to 
gotova stvar in da je tudi njegov obisk v Prekmurju dokaz, da smatramo Prek- 
murje kot naše in da bomo uredili tamošnjo upravo po naših zakonih, ker ni 
dvoma da bo nam mirovna pogodba Prekmurje pripoznala. V debati se soglasno 
izreka, da naj se željam Prekmurcev kolikor mogoče ugodi in da naj se zato 
uporabljajo via facti naši zakoni, v kolikor so izvedljivi, kar odgovarja po danih 
razmerah tudi haški konferenci. (Izpisi: preds. 12290) 

2.) Vojaški intendanci za Slovenijo v likvidaciji se dovoli v svrho izplačila 
zaostalih delavskih mezd, v kolikor po regulaciji z naredbo vojaške intendance 
(odobrene od poverjeništva za narodno brambo) od 1. februarja 1919 dalje civil- 
nemu delavstvu pri vojaškem oskrbovališču v Mariboru vsled ugodnejših mezd- 
nih razmer niso bile izplačane, izdatek 73.419 K. (Odd. za nar. brambo) 

3.) Ker seje zadnji čas oglasilo več slovenskih kvalificiranih formacevtov, ki 
bi nujno prosili za lekarniške koncesije, predlaga zdravstveni odsek za Sloveni- 
jo in Istro, da deželna vlada za Slovenijo skupno z zdravstvenim odsekom pre- 
kliče člen 2. svoje naredbe z dne 2. 6. 1919, št. 521. U. r. po katerem je podelje- 
vanje novih lekarniških koncesij do preklica ukinjeno. Sklene se, da se zadeva, 
ker deželna vlada ni kompetentna preklicati člena 2. naredbe v lastnem delokro- 
gu, če tudi sporazumno z zdravstvenim odsekom, vrne zdravstvenemu odseku z 
utemeljitvijo, da spada stvar v kompetenco resortnega ministrstva v Beogradu, s 
pripombo, da deželna vlada ne ugovarja, da se predlogu zdravstvenega odseka 
ugodi. (Preds. 12020) 

4.) Slovenski umetnici Zofiji Borštnikovi se dovoli 2.000 K podpore iz 
umetniškega fonda pri poverjeništvu za uk in bogočastje. (Preds. 12288) 

5.) Povodom slučaja, da se oblastvo, ki je upravno podrejeno poverjeništvu 
za notranje zadeve, službenemu naročilu predsedstva deželne vlade ni odzvalo 
direktno, marveč potom poverjeništva za notranje zadeve, se ugotovi, da so po- 
litična oblastva I. stopnje v Sloveniji (okrajna glavarstva, politične ekspoziture, 
policijsko ravnateljstvo v Ljubljani, policijski komisarijat) upravno in zlasti v 
personalnih stvareh podrejeno poverjeništvu za notranje stvari, da pa morajo na- 
ročilom odn. naprosbam drugih državnih oblastev in uradov odgovarjati nepo- 
sredno brez intervencije poverjeništva za notranje zadeve. (Preds. 11869) 

6.) Predsednik predloži v razpravo od oddelka za trgovino in obrt predlagano 
naredbo celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se izpreminjajo in izpo- 
polnjujejo predpisi obrtnega reda o ustanovitvi obrtnih zadrug in zadružnih 
zvez. Naredbo utemeljuje oddelek za trgovino in obrt z ozirom na nujno potre- 
bo, da se doslej zelo oteženo postopanje pri ustanovljanju novih in preosnovlja- 
nju obstoječih obrtnih zadrug v strokovne zadruge olajša, da se namesto do se- 
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daj po § 130 obrt. reda le prostovoljne pripadnosti ¡zreče obvezna pripadnost 
obrtnih zadrug • teritorijalnim ali strokovnim zadružnim zvezam in da se vse 
prisilne obrtne zadružne organizacije strnejo v centralno zadružno zvezo za celo 
Slovenijo, katere odbor bi tvoril ob enem podlago na nekak obrtni sosvet. Glede 
na predlog, da se naredbo sprejme in naroči oddelku za trgovino in obrt, da is- 
posluje odobritev ministrstva za trgovino in industrijo, predlaga poverjenik za 
socijalno skrb, da se še kot odstavek 4. v členu 2. dostavi: "Obrtnim zadrugam 
morejo pripadati le osebe, ki samostojno ali kot zakupniki izvršujejo obrt; pripa- 
danje pomožnega delavstva k obrtnim zadrugam se ukine; iz tega razmerja na- 
stale dolžnosti in pravice uredi izvršilna naredba." Člen 3. pa naj se v toliko do- 
polni, da se izda izvršilna naredba po zaslišanju poverjeništva za socijalno skrb. 
Podpredsednik se izreka proti predlogu poverjenika za socijalno skrb, ker na- 
men naredbe ni spremeniti institucije obrtnih zadrug in zadružnih zvez. Predla- 
ga, da obvelja naredba kot je, in da naj poverjeništvo za socijalno skrb izdela 
način naredbe, kako bi se institucija zadrug oprostila pomožnih delavcev. 

V smislu predloga predsednika se sklene, da se načrt naredbe vrne v nujno 
izjavo oddelku za trgovino in obrt. Glede pristavka poverjeništva za socijalno 
skrb na čim naj krajši način naj se poizve tudi za mnenje trgovske in obrtniške 
zbornice o celem načrtu naredbe. (Precis, izvršeno. 12473) 

7.) Predsednik naznani, da seje za proslavo obletnice dne 29. oktobra 1919. 
našega narodnega osvobojenja in ujedinjenja Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
enotno državo pod žezlom dinastije Karagjorgjevičev sestavil od slavnostnega 
odbora vseh v poštev prihajajočih javnih faktorjev in društev slavnostni spored, 
ki se mu pritrdi z nekaterimi ¡spremembami in je sledeči: 
Na predvečer serenada ljubljanskih društev z vojaško godbo. Dne 29. t. m. ob 6' 
zjutraj budnica vojaške godbe, ob 9h zjutraj pa pontifikalna maša v stolnici ob 
udeležbi vlade, uradništva, vojaštva in vseh ljubljanskih društev. Mesto je v za- 
stavah. Takoj po maši je velika ljudska manifestacija v dvorani hotela "Union", 
kjer se bode govorilo o zgodovini in pomenu našega osvobojenja. Pojejo vsa 
ljubljanska pevska društva. Ob 12 naj bi se vršil ob lepem vremenu pro- 
menandni koncert vojaške godbe v "Zvezdi". Zvečer so slavnostne predstave v 
obeh gledališčih. 
Predlogu slavnostnega odbora, da naj se vrši po pontifikalni maši slavnostni ob- 
hod po mestu in ljudska manifestacija na Kongresnem trgu, se po tozadevnem 
posvetovanju ni moglo pritrditi, ker so na eni strani meščani oziroma člani ljub- 
ljanskih društev ob tistem času po večina zaposleni in po opravkih, na drugi 
strani pa tudi ne kaže vabiti občinstva iz dežele zaradi slabih zdravstvenih, pro- 
metnih in vremenskih razmer. 
Komando dravske divizije se naprosi, da odredi po intenciji slavnostnega odbo- 
ra za proslavo ujedinjenja budnico vojaške godbe in vse potrebno v svojem po- 
dročju, zlasti tudi glede udeležbe vojaštva oziroma častnikov pri slavnostni pon- 
tifikalni maši. Ko bo pontifikalna maša končana, naj bi se k veliki ljudski mani- 
festaciji v dvorani hotela "Union" zbrale razne korporacije društev z društveni- 
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mi zastavami, akademija in vojaštvo. V vseh šolah Slovenije naj se vrše ta dan 
primerna predavanja, v katerih naj se učeči se mladini pojasni kulturno zgodo- 
vinski pomen osvobojenja in ujedinjenja troimenega naroda v enotni slobodni 
državi. V ta namen naj bodo šole dopoldne rednega pouka proste in se naj vrše 
le eno uro slavnostna predavanja in sicer v ljubljanskih šolah od 9-10 ure, po 
deželi pa najbolje po službi božji, ki naj se vrši tam, koder so uradi in ki ji naj 
prisostvuje tudi šolska mladina. V znak slavnosti naj se tudi po deželi vsepo- 
vsod razobesijo zastave. (Preds., izvršeno) 

Predsednik poroča, da je odbor ženskih društev v Ljubljani sledeč zgledu 
Mariborčank, ki so sklenile nabirati o priliki proslave osvobojenja en milijonski 
fond za narodne dobrodelne namene, sklenil tudi v Ljubljani zbirati v enaki na- 
men darove pod geslom "Dar oslobojenja", ter seje obrnil na deželno vlado, da 
odobri ta predlog. Uprašanje je, v katere svrhe naj se porabi nabrani fond. Pred- 
laga, naj se namen že sedaj ustanovi. V tozadevni debati se stavijo predlogi, naj 
bi se podpiralo iz tega fonda narodne akcije ob narodnih mejah, posebno onkraj 
demarkacijske črte, dijaštvo, posebno begunci, narodni svet za zasedeno ozem- 
lje, subvencioniralo naj bi se za plebiscitne namene. Izdale naj bi se kavtele za 
pravilno uporabo denarja pod javno kontrolo. Sklene se, da se pobiranje darov 
za "Dar oslobojenja" odobri. Poverjenistvo za notranje stvari bo poskrbelo, da 
dobe nabiralci potrebne uradne ligitimacije za pobiranje. Navedeni odbor naj 
aranžira pobiranje, ki ga vlada podpira s svojimi organi s tem, da izda na okraj- 
no glavarstvo in druge urade, na županstvo in učiteljstvo okrožnico, v kateri jih 
bo spodbujala za agilno sodelovanje. Zbirke je oddati potom pristojnih pol. ob- 
lastij I. stopnje Jadranski banki, ki jih uknjiži na račun predsedstva deželne vla- 
de v poseben fond pod naslovom "Dar oslobojenja". Glede uporabe bo stavil 
odbor svoje predloge, o kojih bo sklepala celokupna deželna vlada po načelu, da 
se porabijo le za narodne akcije na meji. Da pa se spravijo v obče pobiranje, ka- 
kor to javnost zahteva, pod javno kontrolo, kar tudi odgovarja obstoječim pred- 
pisom, ki so že jako zastareli, naj poverjenistvo za notranje zadeve predloži v 
eni prihodnjih sejah deželne vlade premembo min. ukaza z dne 21. 3. 1901, št. 
6525, ki obsega doslej veljavne predpise za dovolitev pobiranja v javne namene. 

Pro foro interno se banki sporoči, da s fondom "Dar oslobojenja" disponira 
deželna vlada sporazumno z omenjenim odborom, oziroma, ako hoče denar iz 
tega fonda izdati v kak namen odbora, če njegovemu tozadevnemu predlogu pri- 
trdi deželna vlada. Odbor naj se glede svoje sestave z ozirom na politične stran- 
ke sam medsebojno dogovori. (Preds.) 

8.) Z ozirom na vnovično prošnjo odpuščenega čuvaja državnih železnic Jo- 
sipa Schleschitz (zapisnik 109. seje) za sprejem v državno službo se na podlagi 
na novo uvedenih poizvedb o njegovem mišljenju in delovanju za časa avstrij- 
ske vlade sklene, da se prosilca zopet sprejme v službo in mu takojšnjo preme- 
stitev zagrozi za prvi slučaj kake nekorektnosti v državljanskem oziru. (Preds. 
12120) 
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9.) Zastopnik gospodarske komisije deželne vlade za stvarno demobilizacijo 
inž. Rueh poda podrobno poročilo glede upravljanja in uporabe vojnega plena, 
kar ga je izza preobrata pripadlo oskrbi komisije. Leta ima nalog, da ves vojni 
plen inventarizira, zaračuna in porazdeli med interesente po načelu, da je treba 
pred usem upoštevati koristi države, potem potrebe neposrednjih porabnikov, 
zlasti producentov, obrtnikov in industrijcev, strogo izključivši špekulacijsko 
nakupovanje v svrho preprodaje, v zadnji vrsti pa prosto trgovino pod pogojem, 
da določi in nadzira gospodarska komisija tudi nadrobne prodajne cene. Že od 
meseca februarja sem pa vladajo nerednosti pri tem poslovanju. V vojaškem 
skladišču za demobilizačno blago v Dravljah pri Ljubljani uslužbeni nadporoč- 
nik Bankovac se ni držal navodil Gospodarske komisije, kakor je bil v to služ- 
beno obvezan, marveč je preko deželne vlade iskal zaslombe pri Vrhovni ko- 
mandi, da se mu je posrečilo gospodariti z demobilizacijskem blagom v Drav- 
ljah nemoteno brez kontrole Gospodarske komisije. To ga je dovedlo do nedo- 
pustnih manipulacij, radi katerih je sedaj v vojaško sodni preiskavi. Da se na- 
pravi konec nerodnostim v Dravljah, je izposlovala Gospodarska komisija od 
Direkcije plena v Beogradu, da se zaenkrat ustavi oddajanje demobilizacijskega 
materijala iz Dravelj, napravi natančen inventar vsega blaga in se ga komisijo- 
nalno razdeli med interesovane faktorje. V 22. seji Gospodarske komisije z dne 
22. avgusta t. I., ki ji je prisostvovala posebna od Direkcije plena odposlana ko- 
misija, seje sklenilo, daje Gospodarska komisija kot delegacija Direkcije plena 
upravičena sporazumno z Direkcijo plena razpolagati z vsem demobilizacijskem 
materijalom v Sloveniji in da ima evidenco (vknjižbe in ocenitve) in kontrolo 
tudi nad tistim demobilizacijskem materijalom, ki se izroči vojaštvu. Nadalje se 
je pri tej seji sklenilo, da se materijal v Dravljah sortira (za potrebe vojaštva, že- 
leznice i. t. d.) in da zastopa pri tem sortiranju seji prisostvujoči poveljnik tu- 
kajšnjih topniških delavnic, polkovnik Vasic" vojaško upravo. Vasic, se pa tega 
sklepa ni držal, temveč si prisvaja pravico do razpolaganja vsega v Dravljah 
spravljenega demobilizačnega blaga, izključivši vsako ingerenco Gospodarske 
komisije. Ignorira nakazila Gospodarske komisije in jih ne pusti izvršiti, sam pa 
blago nakazuje, ne meneč se za Gospodarsko komisijo in ne upoštevajoč vital- 
nih narodno-gospodarskih interesov, ki jih je varovati v državnem interesu. 
Vasic ne da 4 lokomotive, ki jih je z odobrenjem Direkcije plena Gospodarska 
komisija sklenila dati Gradbenemu ravnateljstvu v Ljubljani in ki se nujno po- 
trebujejo pri delih za osuševanje ljubljanskega barja. Še pred dohodom polkov- 
nika Vasica je bila sklenjena oddaja parnega kotla v svrho naprave parne kopeli 
v Ljubljani, ki je z zdravstvenih ozirov neobhodno potrebna. Vasic kotla ne da z 
izgovorom, da ga potrebuje za bencinski rezervar, dasi kotel v to ni poraben. 
Vasic onemogočuje oddajo materijala (n. pr. dvigal, parnih sesalk), ki se nujno 
potrebuje v premogokopih (Trbovlje, Št. Janž) za pospeševanje premogovne 
produkcije. Prepovedal je od Gospodarske komisije dogovoreno s topniškim re- 
ferentom dravske divizije dovoljeno oddajo 1.000 m tračnic iz ljubljanskega po- 
lja za državni rudnik v Prekmurju, dasi je rudnik tračnice že plačal. Sklep dežel- 
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ne vlade, da se ljubljanskemu biskupu dr. Antonu Bonaventura Jeglič v znak 
priznanja in hvaležnosti za odlično in vspešno delovanje v korist ujedinjenja Sr- 
bov, Hrvatov in Slovencev podari oseben avto iz demobilizijskega blaga, se ne 
more izvršiti radi ugovora polkovnika Vasica. Kljub prepovedi Direkcije plena 
je poslal Vasic 43 nevojaških avtomobilov v Novi Sad in Beograd. Po tukajšnjih 
informacijah jih je menda prišlo v Novi Sad mesto 42 komaj 8. 

Pri svojem poslovanju se polkovnik Vasic vedno sklicuje na ukaz ministrs- 
tva vojne in mornarice z dne 22. julija 1919 C. A. T. št. 30 945, glasom katerega 
se ne sme iz "vojnih skladišč" nič oddati po ukazu Direkcije plena brez mi- 
nistrskega odobrenja. 

Ker je dal Vasic prepeljati ca 20 vagonov materijala iz Dravelj v topniški ar- 
zenal v Ljubljani brez vednosti Gospodarske komisije, je na brzojavno obvestilo 
Gospodarske komisije Direkcija plena glasom tozadevne brzojavke Gospodar- 
ski komisiji posredovala pri vojnem ministrstvu, da se Vasiću zabrani odpošilja- 
nje materijala brez odobrenja komisije in da se že odposlani materijal vrne, na 
kar se Vasic, ko ga je Gospodarska komisija o dobljeni brzojavki obvestila s 
prošnjo, da uredi poslovanje temu primerno, ni oziral. S tem zanikuje Vasic vsa- 
ko pravico Direkcije plena do razpolaganja z demobilizačnim blagom v Drav- 
ljah in drugih skladiščih, če jih smatra slučajno za vojna skladišča. Dravlje pa 
niso nikako vojno skladišče, ker jih je uredila Narodna vlada SHS v Ljubljani in 
je v njih tudi nakopičeno civilno blago, ki ga vojaštvo ne potrebuje. Na ponovno 
prošnjo ravnateljstva državnih železnic v Ljubljani je Direkcija plena odobrila 
od Gospodarske komisije sklenjeno oddajo vsega železniškega materijala, de- 
lavnic in barak v Dravljah državnim železnicam in sicer je glasom besedila to- 
zadevne brzojavke Direkcija plena izvršiti predajo na način, kakor je to naroče- 
no Vasiću preko ministrstva vojnog br. 2671. Vasic pa vsebine naloga vojnega 
ministrstva št. 2671 Gospodarski komisiji niti naznanil ni. Na povabilo Gospo- 
darske komisije, da poveljstvo armijskih delavnic t. j. polk. Vasic, Komanda 
dravske divizijske oblasti in Ravnateljstvo državnih železnic imenujejo svoje 
zastopnike v komisijo, ki ima izvršiti oddajo skladišča v Dravljah in povedo čas, 
kdaj naj se vrši sortiranje in oddaja, je odgovoril Vasic z dopisom z dne 20. 10. 
1919, št. 793, s katerim odreka Direkciji plena sploh pravico do kontrole in pre- 
gleda vojnega plena, ki se nahaja v vojnih skladiščih. 

Predaja Dravelj seje izvršiladne 22. oktobra t. 1. brez sodelovanja Gospo- 
darske komisije. 

V trenski delavnici v Spod. Šiški je shranjena parna lokomobila 100 PS, gle- 
de katere seje izjavila Komanda dravske divizijske oblasti, daje ne rabi, in ka- 
tero je Gospodarska komisija dogovorno s trenskim referentom dravske divizije 
oddala v 13. seji dne 1. junija 1919 ravnateljstvu državnih železnic. Ta lokomo- 
bila je za državne železnice največjega pomena in brez nje so železniške 
delavnice v Dravljah brez koristi. A polkovnik Vasic oddaje ne dopusti. 
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Tudi barak v Dravljah Vasic ni hotel odstopiti ravnateljstvu državnih želez- 
nic, z motivacijo, da jih obdrži, če tudi je brez njih železniška delavnica za 
državne železnice brez pomena. 

Z ozirom na vse te nezdrave in za našo mlado državo zelo kvarljive razmere 
je Gospodarska komisja sklenila v svoji seji dne 22. 10. 1919 nastopne resoluci- 
je: 

1.) Deželna vlada za Slovenijo se naprosi, da stori pri ministrskem svetu v 
Belgradu vse primerne korake, da bo poveljnik tuk. topniških delavnic polkov- 
nik Vasic oz. ministrstvo vojne in mornarice postopalo v smislu uredbe o usta- 
novitvi Direkcije plena in ne kršilo njenega delokroga in delokroga njene 
delegacije za Slovenijo, kot katera posluje tuk. gospodarska komisija. 

2.)#Deželna vlada za Slovenijo naj izposluje od ministrskega sveta priznanje, 
daje naziranje, o katerem je od Narodne vlade SHS v Ljubljani zbrani in rešeni 
materijal vojni plen, neutemeljeno in nevdržno, in sicer iz sledečih razlogov: 

a) ves materijal, ki je obležal po prevratu na tleh Slovenije je takratna 
Narodna Vlada SHS v Ljubljani sama na svoje stroške shranila in obvarovala 
proti raznešenju: zaradi tega gaje smatrati kot demobilizacijsko blago, 

b) vsled vojne je Slovenija trpela neprimerno bolj nego druge dežele 
bivše Avstrije, ker je bilo tu vojno ozemlje. Obrt in industrija sta vsled nepresta- 
nih rekvizicij popolnoma omagali. Da se obnovite, jima je nujno treba materija- 
lij, orodja in strojev, kar pa je v sedanjih razmerah mogoče le ¡z demobilizacij- 
skega blaga, ki je ravno tej industriji in obrti odtegneno. 

3.) Z vso odločnostjo naj deželna vlada protestira proti naziranju vojnega mi- 
nistrstva, da Direkcija plena oz. Gospodarska komisija kot njena delegacija 
nima pravice do kontrole in pregleda tega materijala. V primeru, da obvelja na- 
ziranje vojnega ministrstva, naj deželna vlada odkloni vsako odgovornost za od- 
pravljeni in zgubljeni materijal, 

4.) z vso resnostjo opozarja Gospodarska komisija za skrajno kvarne posledi- 
ce samolastnega postopanja poveljnika tuk. topniških delavnic polkovnika Vasi- 
ca. Karje Gospodarska komisija spravila z veliko težavo v red, se sedaj raznaša 
brez vsake kontrole od strani Gospodarske komisije. Bati seje, da zavlada zopet 
nered. Nezadovoljnost se bo splošno povečala, kar vse ne more biti na korist na- 
šemu ujedinjenju in skupni državi. 

V debati izreka predsednik, da stališče, da gre tu za vojni plen, ne moremo 
odobriti, če moramo pasiva prevzeti, tudi ni s pravnega stališča zadržka, da bi se 
ne mogli aktiv stare Avstrije poslužiti. Važno je za nas, da blago pri nas ostane, 
če ga pa oddamo, moramo gledati, da pride v prave roke, da se dobro obnese. 
Naši javnosti se bomo morali v tem pogledu zagovarjati. Vsa pasiva padejo na 
nas. Podpredsednik izvaja, da Slovenija ne bo prevzela nikakoršnih specijalnih 
bremen, ampak bo morala po mirovni pogodbi cela naša država predvojne dol- 
gove plačevati. V Parizu stoje na stališču da nam za demobilizačni materijal ni 
treba nikakih računov polagati. Direkcija vojnega plena pa se stavi na stališče, 
da naj od demobilizačnega materijala vse to, kar ni izključno za vojsko porabo, 
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ostane v deželi. Dočim bo cela naša država plačevala predvojne dolgove, titre in 
stare rente, ne dobi Srbija direktno nobene vojne odškodnine, ampak ji je ob- 
ljubljen le iz fonda de reparation odstotek, ki pa še ni določen. Zastopnik Gos- 
podarske komisije pojasni, daje demobilizacijsko blago že prišlo v skupno ko- 
rist. Najmanj za 4 milijone vrednosti demobilizacijskega blaga je prejelo vojaš- 
tvo. V klub temu vojaštvo še do danes ni dalo nobenega izkaza o prejetem bla- 
gu. Večji del vojnega demobilizacijskega materijala je bil ob prevratu dirigiran 
v vojaška skladišča, ne da bi bilo takrat mogoče ga inventarizirati. Sklene se, da 
se gorenje resolucije, kakor so se po podpredsedniku prerevidirale, predlože mi- 
nistrskemu svetu v Beogradu. (Precis.) 

10.) Predsednik izjavi, da mu je došel pismen predlog, podpisan od podpred- 
sednika in od poverjenikov za pravosodje in socijalno skrb, da naj poda demisi- 
jo celokupna deželna vlada za Slovenijo. Uprašal bo svojo stranko, kakšno sta- 
lišče zavzema glede tega predloga in bo potem v eni prihodnjih sej stvar spravil 
zopet na dnevni red3. 

11.) Predsednik poroča, da seje pri njem deputacija vseučiliških profesorjev 
pritožila proti temu, daje referent za pritožb v stanovanjskih zadevah izvršitev 
sklepa deželne vlade z dne 10. oktobra 1919 (zapisnik 125 seje) o zavrnitvi pri- 
tožbe Friderika Gatsch sistiral, ker je Gatsch naknadno potom stanovanjske ko- 
misije predložil domovinski list. Po tostvarni debati se sklene, da se dožene pri 
ljubljanskem mestnem magistratu, na podlagi katerega zakonitega določila seje 
izdal Gatschu domovinski list. Če se mu je izdal domovinski list na podlagi § 10 
domovinskega zakona, potem ostane pri navedenemu sklepu deželne vlade, če 
pa na podlagi § 2 omenjenega zakona, pa se bo zadeva iznova razpravljala. 
(Poverj. za notr. zadeve, izvršeno) 

Konec seje ob 7 uri 50 minut. 

dr. Fišer I. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Zapisnik se šteje za original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vod- 
nega znaka. Na prvi strani je nad besedo "Zapisnik" s svinčnikom zapisana beseda 
"Koncept", ki je podčrtana. Poleg tega je v zgornjem desnem kotu zapis "1 prepis 
meni," ki je dvakrat podčrtan. Da gre v resnici za koncept zapisnika izpričujejo številni 
popravki besedila zapisnika, ki sta jih s črnilom zapisala predsednik vlade in zapisnikar 
ter črtanje besedila na strani 9 in 10 (glej opombo St. 3). 

2 Vasić Miloš, polkovnik. Rojen 1859 v Nemcnikučah pri Mladenovcu, umrl 1935 v 
Beogradu. Bilje profesor na Vojni akademiji v Beogradu 1891-1899, v letih 1900-1901 
minister za vojsko. V balkanskih vojnah je bil kot polkovnik v pokoju dodeljen za dele- 
gata srbske vojske pri grški vrhovni komandi. 1914 je bil reaktiviran inje poveljeval di- 
viziji v bitki na Kolubari in kasneje na solunski fronti. Objavil je več člankov o vojaški 
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organizaciji in vojaški zgodovini. 
Sledi prečrtan tekst: "Z ozirom na pristavek poverjenika za socijalno skrb v kate- 

rem se pridružuje pismenemu predlogu za demisijo celokupne vlade, ker je mnenja, da 
smo že dolgo v demisiji in ker bi cela vlada ... ker koalicijska ... že takrat mogla podati 
demisijo, ga predsednik opozori, daje poverjenik za socijalno skrb umaknil svojo demi- 
sijo (zapisnik 122 seje) in je tudi že od ministrstva prišel odlok, da ima zopet glasoval- 
no pravico. Predsednik dalje izvaja, da ima potrebno pravico tisti, ki stoji na čelu vlade, 
da se ga ne more prisiliti, da demisijonira. Je pa seveda zopet stvar tistega, ki neče z 
njim sodelovati, da lahko zapusti svoje mesto in izvaja svoje konsekvence. Ker mu bo 
stranka naročila, to izvrši. Glede na predlog podpredsednika, naj se poda formalni pred- 
log, izjavlja predsednik, da je na svojem mestu na predlogi sporazuma stranke, kot nej 
pooblaščenec. S podano izjavo varuje te svoje pravice, ker je bil od centralne uprave 
preje imenovan kot ostali člani deželne vlade. Za primer, da bi se o predlogu za demisi- 
jo glasovalo, izvaja predsednik, da ima pravico glasovati kot poverjenik za kmetijstvo. 
Podpredsednik pravi, da poverjenika za kmetijstvo ni, poverjenik za pravosodje pa pri- 
stavi, da obstoji samo načelnik oddelka za kmetijstvo, ker predsednik sam ne more izvr- 
ševati te funkcije. Predsednik končno izjavi, da predloga na demisijo celokupne deželne 
vlade ex presidio ne da na glasovanje". Navedeno besedilo ilustrira tedanje razmere v 
Deželni vladi za Slovenijo, ki za predsednika vlade dr. Brejca niso bile ugodne inje ver- 
jetno zaradi tega dal črtati to besedilo iz koncepta zapisnika 127. seje Deželne vlade za 
Slovenijo. Koncept zapisnika sta podpisala zapisnikar dr. Fišer, predsednik dr. Brejc pa 
je koncept zapisnika le parafiral. Ta koncept je bil 4.11. 1919 po takratnih predpisih od- 
premljcn v registraturo. 

128' 
ZAPISNIK 
128. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 23. OKTOBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
Prepeluh, dr. Ravnihar in dr. Vcrstovšek. 

Začetek seje ob 18. uri. 

Predsednik da v razgovor zadevo župnika Antona Štritof2 iz Šmartnega v 
plebiscitni coni • Koroške, ki se že dolgo časa zaman trudi, da bi izposloval do- 
voljenje za svoj povratek v Šmartno. Po kratki debati prevlada mnenje, da pred- 
sedstvo zadevo lahko reši v svojem delokrogu, ker jo z ozirom na cono • ni 
smatrati za zunanjepolitičnega značaja. Odobri se od predsednika predložena br- 
zojavka, ki jo namerava poslati našemu poslaniku na Dunaj z naprosbo, da po- 
sreduje v slučaju župnika Stritof pri avstrijskem državnem uradu za zunanje za- 
deve in v kateri se izreka najostreji protest proti tozadevnemu postopanju koroš- 
ke deželne vlade z zahtevo, da se župniku Štritofu takoj dovoli povratek in stal- 
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no bivanje v Šmartnem in se opozarja, da se je z naše strani v enakih primerih 
neštetim nemškim beguncem iz cone A povratek dovolil, ter bi se moralo za pri- 
mer, da avstrijska vlada ne bo postopala enako, seči k represalijam in nemške 
begunce, ki so se vrnili v cono A, zopet odstraniti. (Izpisi: preds., izvršeno) 

Podpredsednik in poverjenik za socijalno skrb poročata o nastalih ovirah 
proti izvozu prašičev, ki se imajo odpraviti v Italijo v kompenzacijo za manu- 
fakturno blago, ki ga je dobavila državna Oblačilnica. Izvoza pripravljenih 255 
prašičev v vrednosti 1.138.000 K, za katere je izposlovai poverjenik za socijalno 
skrb v Beogradu izvoznice, ne dopusti železnično uradništvo oziroma akcijski 
odbor narodno-stanovskih društev, kakor sta to izjavila 2 člana akcijskega odbo- 
ra pri podružnici Centralne uprave za trgovski promet z inozemstvom, kakor 
tudi poverjeniku za socijalno skrb. Navedla sta tudi, da je ravnateljstvo južne 
železnice izdalo prepoved svojemu uradništvu, da se brez njegovega dovoljenja 
ne sme ničesar izvažati in da mora vsak, kdor hoče izvažati živila, imeti poveri- 
lo tudi od deželne vlade. Pri prometnem ravnateljstvu se je informiral podpred- 
sednik glede zaprek izvoza blaga in izvedel od podravnatelja Vrečko, da ravna- 
teljstvo ni izdalo odredbe v tem smislu, pač pa mora vsakdo prositi za vagon 
južno železnico, ki daje potem dotične odredbe iz svojega prometnega stališča. 
Podravnatelj Vrečko je pri ponovnem razgovoru s podpredsednikom priznal, da 
se je izvoz res zadrževalo, pri čemer se je izgovarjal na policijo in akcijski od- 
bor. Podravnatelj Vrečko je odredil, da se bo s prvim tovornim vlakom danes 
zvečer blago odposlalo. 

Ob pregledovanju izvoznic se je izrazil uradnik Szilic, ki pa ta dan ni bil 
službeno zaposlen v pisarni, da se mora vsa stvar natanko pregledati, ker lahko 
tudi vlada "švindla". V prometni pisarni je baje uradnik Potočnik naglašal, da ne 
bo odpremil blaga in neki mlajši uradnik, ki ima danes službo, seje izrazil, ali 
naj vlada deželna vlada kot je, ali pa akcijski odbor. 

Store se nastopni sklepi: 
Deželna vlada je mnenja, da bi morali uradnik Urbančič s pošte, železnični 

poduradnik Korošec in železnični uradnik Žilic, Potočnik in oni zgoraj navedeni 
uradnik, ki ima danes službo, suspendirati in uvesti proti njim preiskava. O tem 
smislu se takoj obvestita poštno in brzojavno ravnateljstvo in ravnateljstvo juž- 
ne železnice v Ljubljani. Policija naj dožene, če sta uradnika Urbančič in Koro- 
šec bila od akcijskega odbora za njuno postopanje pooblaščena. Če nista bila, se 
akcijskemu odboru zapreti razpust in daljnje konsekvence za slučaj ponovitve, 
če pa sta po nalogu akcijskega odbora nastopila, potem je slednjega takoj razpu- 
stiti. Ravnatelja južne železnice in pošte se pozoveta še danes k predsedniku na 
oseben razgovor. 

Ravnatelja južne železnice naj se napravi osebno odgovornega, da se izvoz 
prašičev takoj odpremi; zahteva naj se, da one uradnike in uslužbence, ki bi se 
poveljem radi odpreme izvoza ne pokorili takoj suspendira. 

Policijsko ravnateljstvo naj dožene, zakaj in v katerem smislu je policija in- 
tervenirala. (Preds.) 
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Z ozirom na vlogo združenih narodno-stanovskih organizacij na predsedstvo 
deželne vlade radi njihovega zastopstva v upravni komisiji, ki vodi prehodno- 
gospodarski urad v Ljubljani, se po predlogu podpredsednika sklene tale nared- 
ba celokupne deželne vlade za Slovenijo o premembi naredbe glede preureditve 
prehodno-gospodarskega urada v Ljubljani z dne 12. februarja 1919, št. 357, U. 
I. št. 51, 
I. Prehodno-gospodarski urad se imenuje podružnica "Centralne uprave", 
II. Upravna komisija sme kooptirati iz kroga konsumentov in producentov po 2. 
člana. 

O tem sklepu se obveste imenovane organizacije z vabilom, da naznanijo 
svoje zastopnike tukajšnji podružnici Centralne uprave. (Preds. organizacije ob- 
veščene) 

Konec seje ob 19. uri, 25 minut. 

Dr. Fišer 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 3 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
ima številne popravke besed in dopolnitve besedil, na petih mestih je besedilo zapisnika 
prečrtano. Zaradi tega je moč ugotoviti, da gre za koncept besedila zapisnika, ki ga je 
podpisal zapisnikar dr. Fišer, predsednik dr. Brejc pa le parafiral. 

Štritof Anton, župnik. Rojen 1880 v Cerknici. Bogoslovje je končal 1907, kurat je 
postal 1908, 1915 je postal župnik pri Št. Martinu na Dholici na Koroškem. 

1291 

ZAPISNIK 
129. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 27. OKTOBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
Prepeluh, dr. Ravnihar, dr. Verstovšek in gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 20 minut. 

Iz gozda državnih toplic v Dobrni se odda ca. 700 m3 mehkega lesa na deb- 
lu, najvišjemu ponudniku Ivo Čater-ju, lesotržcu iz Celja, po 205 K za m v 
smislu tozadevnih pogojev, ki se jim Cater vsestransko podvrže. (Izpisi: poverj. 
za javna dela) 
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V premogokopu Trbovlje narašča bolševiško-komunistično gibanje. Na sho- 
du komunistov dne 25. X. t. I. v Trbovljah po orožništvu poiskušena aretacija 
vodje komunistov Nino Furlana", ki jo je odredilo okrajno glavarstvo v Celju, 
ker je razširjal komunizem in delavce hujskal, se ni mogla izvesti, ker je do 
1.000 delavcev obkolilo orožniško postajo. Nino Furlan je napovedal za 28. t. 
m. ob 16. uri v Trbovljah nov shod komunistov, kije prijavljen politični oblasti. 
Okrajni glavar celjski, ki je pri seji navzoč in podrobno poroča o komunističnih 
pojavih v Trbovljah, prosi deželno vlado, če naj se to gibanje v kali zatre, asi- 
stence vojaštva, ker se je bati eventuelnega Štrajka v vseh premogokopih in ak- 
tov sabotaže. Na strani komunistov so večinoma mladi elementi in delavci niž- 
jih stopenj. V debati opozarja podpredsednik, da mora deželna vlada interveni- 
rati in pri tem postopati taktično in s silo, oboje združiti. Septembra t. 1. so se 
zadnjič povišale plače delavstvu s pritrditvijo deželne vlade, vsled česar seje 
zvišala cena premogu. Predsednik opozori, da je treba zavzeti stališče, če se 
shod, ki je napovedan za jutri popoldne, z ozirom na § 65 kaz. zak. prepove, ker 
je Furlan delavce nagovarjal, da naj se v primeru, da bi se ga aretiralo, uprizori 
splošen štrajk. Poverjenik za socijalno skrb izjavlja, daje to gibanje inscenirano 
od komunistov s Hrvaške, ki agitirajo z obilico denarja, ker to niso mezdni spo- 
ri, ki so neizogibljivi, temveč politične stvari. Podpredsednik pravi, daje naša 
skupna naloga sedaj, pokazati energično državno avtoriteto, da ne bo izbruhnila 
splošna stavka v premogokopih ali celo po vseh tovarnah, dočim mora sociali- 
stična stranka, v kateri je večina delavcev zastopanih, iti vladi na roko, ker gre 
za ohranitev reda, da bi se res delalo; potem se ne ustrašimo nobenih posledic, 
da nastopimo proti Furlanu oziroma komunistom, če treba z intervencijo vojaš- 
tva, če se kaj zgodi naj se razglasi preki sod. Poverjenik za socijalno skrb pravi, 
da ne more podati gotove izjave. Strankina organizacija delavcev in tudi njen 
zaupnik so izjavili, da bodo delali, ker so se mezdne stvari uredile; če ne bi bilo 
hujskačev, kijih treba ven spraviti, ne bi prišlo do teh stvari. 

V nadaljnji debati, v kateri se izreka poverjenik za socijalno skrb za to, da 
naj bi nastopilo samo v Trbovljah najprvo orožništvo in sicer 25 do 30 mož in le 
ako bi to ne bilo kos svoji nalogi, naj se pritegne vojaško asistenco, da ne bo 
med delavstvom preveč razburjenja, se po posvetovanju z v seji z navzočima 
zastopnikoma dravske divizije in 5. orožniške brigade store ti-le sklepi: 

Nino Furlan, ki je v Ljubljani pod policijskim nadzorstvom, se takoj še danes 
izsledi in aretira, kjerkoli se ga najde. Zbere se 25-30 orožnikov jutri zjutraj v 
Trbovljah. Ob enem se odpošljeta tje dve četi (t. j. 400 mož) vojaštva, ki nasto- 
pijo le v primeru, da orožniška asistenca ne zadostuje. 

Okrajnemu glavarstvu se naroči, da za jutri popoldne sklicani shod komuni- 
stov prepove. Kolodvori v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju se vojaško za- 
stražijo. 

Če se pojavi nasilna sabotaža, se razglasi takoj preki sod. Ker so avizirani za 
shod 3 hrvaški koministi, se odredi, da se na vseh treh kolodvorih legitimirajo 
orožništvu osebe, ki dospo z vlaki. Poročila o poteku jutrašnjega dne daje orož- 
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ništvo potom v Trbovljah navzočega zaupnika politične oblasti poverjeništvu za 
notranje zadeve. (Preds. izvršeno) 

Ob času prevrata so se posebno odlikovale srbske zarobljeniške trupe pod 
poveljstvom podpolkovnika Švabiča, ki so rešile mnogo premoženja na ljubljan- 
skem kolodvoru. Ker je sedaj obletnica, se sklene, da se pošlje podpolkovniku 
Švabiču zahvalna brzojavka in se eventuelno službeno prosi, da se njegove za- 
sluge na kak način upoštevajo. (Preds.) 

Kancelistom v XI. činovnem razredu pri poverjeništvu za notranje zadeve se 
imenujejo invalid Josip Hvala in certifikatista Alojzij Čevnja in Alojzij Roz- 
man. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožbi Marte Praprotnik v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se ugodi, ker je pritožnica kot vojna vdova dobila skupaj z dru- 
go vojno vdovo in z invalidom slepcem trafiko v Prešernovi ulici. (Poverj. za 
notr. zadeve) 

Pritožba Jakoba Honig v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se zavrne, ker ni naš državljan. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Slave Simonič v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se odkloni, ker njen soprog sploh ni v Ljubljani uslužben. (Poverj. 
za notr. zadeve) 

Pritožba Štefe Franje v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanjski 
komisiji se zavrne, ker je zasebnica - nedomačinka. Stanovanjski komisiji se 
priporoča, da ji preskrbi kako mesečno sobo, ako reflektira na njo, oziroma 
kako manjše stanovanje v Ljubljani. (Preds. za notr. zadeve) 

Pritožba Bogomila Schlachta, restavraterja v Narodnem domu proti ukrepu 
stanovanjske komisije zaradi odvzetja ene manjše in ene večje sobe, ki ju hoče 
restavrater adaptierati za točilnico, se kot nadzorstvena pritožba odstopi pover- 
jeništvu za socijalno skrb. (Poverj. za notr. zadeve) 

Tem povodom se ugotovi, da gredo pritožbe v stanovanjskih zadevah ki niso 
redne v smislu člena III. točke 3. (naredbe o ostanovitvi začasne stanovanjske 
komisije z dne 16. 8. 1919, št. 600 Ur. 1. 13) in se toraj smatrajo kot nadzorstve- 
ne, na poverjeništvo za socijalno skrb kot nadrejeno oblastvo. (Poverj. za notr. 
zadeve) 

Pritožba Pavla Pollak v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se kot nadzorstvena ne upošteva in zavrne, ker pritožnik, ki nakupu- 
je žito in druga živila za konzume, v javnem interesu tudi lahko trguje, ako ne 
stanuje v Ljubljani. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Marice Milavec v Ljubljani proti odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se zavrne, ker pritožnica zasebnica ni domačinka in njeni eksistenč- 
ni pogoji niso ogroženi. (Poverj. za notr. zadeve) 

Nadzorstvena pritožba Landskroner & Bochner v Ljubljani zaradi odpovedi 
stanovanja po stanovanjski komisiji se kratkomalo odkloni, ker ni utemeljena v 
javnem interesu. (Poverj. za notr. zadeve) 
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Pritožba Ivana Klemenčič v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se ugodi, ker ima stanovanje skupno z aktivnim državnim 
uradnikom in z njegovo v Ljubljano pristojno materjo. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Flore Pehani v zvezi s Kastrevc Ano v Ljubljani, zaradi odpovedi 
stanovanja po stanovanjski komisiji, se zavrne, ker njeni eksistenčni pogoji niso 
ogroženi. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Josipa Malnig v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se kratkomalo odkloni, ker ni dopustna. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Antona Šetince v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se odkloni, ker pritožnik upokojenec ni domačin in njegovi ek- 
sistenčni pogoji niso ogroženi. (Poverj. za notr. zadeve) 

Razpravljanje o pritožbi Frančiške Perenič v Ljubljani zaradi odpovedi sta- 
novanja po stanovanjski komisiji se odgodi, da se medčasno doseže mirna 
poravnava in dožene domovinska pravica. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Gustava Schiffrer v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se odkloni, ker pritožnik upokojenec ni domačin in njegovi ek- 
sistenčni pogoji niso ogroženi. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Evgenije Raspi v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se odkloni, ker je inozemka, vendar seji rok za preselitev po- 
daljša do 1. 12. 1919, ker je 80 let stara in napol slepa. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Ignacija Klemenčič v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po sta- 
novanjski komisiji se kot nedopustna kratkomalo odbije. (Poverj. za notr. 
zadeve) 

Pritožba stanovanjske komisije proti glavnemu poverjeniku za agrarno refor- 
mo, ki zahteva neko stanovanje za svoje uradne prostore, se odstopi poverjeniku 
za agrarno reformo v izjavo. (Poverj. za notr. zadeve) 

Prošnji profesorja dr. Andreja Krauland za zopetni pogodbeni sprejem v dr- 
žavno šolsko službo za šolsko leto 1919/20 se ne ugodi. (Poverj. za uk in bogo- 
častje) 

Dr. Valentinu Kušarju, profesorju na državni realki v Ljubljani, se dovoli za 
študije v inozemstvu podpora 10.000 K iz vseučiliškega zaklada in o tem sklepu 
obvesti komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave, da izplačilu 
podpore pritrdi. (Poverj. za uk in bogočastje) 

Jakob Marin3, glavni učitelj na vadnici državnega učiteljišča v Mariboru, se 
predlaga v pomaknitev v VII. činovni razred ministrstvu prosvete v Beogradu. 
(Poverj. za uk in bogočastje) 

Dr. Franc Lorger se sprejme stalno v državno šolsko službo v Sloveniji. (Po- 
verj. za uk in bogočastje) 

Konec seje ob 19. uri. 30 minut. 

Dr. Fišer 1. r. dr. Brejc 1. r. 
zapisnikar 
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1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. Zapisnik 
ima številne popravke besed; na enem mestu je pet vrstic besedila prečrtano. Zato je 
moč ugotoviti, da gre za koncept besedila zapisnika, ki gaje podpisal zapisnikar dr. Fi- 
šer, predsednik dr. Brejc pa le parafiral. 6.11.1919 je bil zapisnik odprcmljen v registra- 
tura. 

2 Furlan Nino (njegovo ime je Anton), politični organizator. Rojen 1890 v Trstu. De- 
loval je kot komunistični agitator v Trbovljah, 1919 je izdal revijo Baklja in Vstajenje. 
Zaradi komunistične agitacije je bil oktobra 1919 aretiran in zaprt, obsojen v Celju na 8 
mesecev zapora in nato izgnan v Italijo. 

3 Marin Janko (Jakob?), učitelj. Rojen 1858 v Svetinjah pri Ormožu, umrl 1925 v 
Mariboru. Končal učiteljišče v Mariboru. Kot učitelj je 1892 na Dunaju opravil izpit za 
učitelja na meščanski šoli. Kot učitelj je služboval v Rogatcu, Ljutomeru, Brežicah in 
pri Sv. Tomažu pri Ormožu, nato je bil vadniški učitelj v Mariboru in pozneje glavni 
učitelj z naslovom profesor na učiteljišču v Mariboru; 1925 je bil upokojen. 

130' 
ZAPISNIK 
SESTAVLJEN V 130. SEJI DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 30. OKTOBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki: Golia, 
dr. Verstovšek, Prepeluh, vodja pov. za javna dela, gradbeni ravnatelj Klinar, 
stavbeni svetnik inž. Rudolf Zaje, konzulent jugoslov. generalnega komisarijata 
za promet in turistiko v Sloveniji dr. Valentin Krispcr. 

Predsednik dr. Brejc otvori sejo ob 15. uri 15 minut in da na razgovor zade- 
vo nakupa posestva gosp. Julija Muhra pri Bohinjskem jezeru. 

Vodja inž. Klinar poda referat o tej zadevi in stavi sledeče predloge: 
L) Muhrovo posestvo se v svrho pospeševanja tujskega prometa kupi na dr- 

žavne stroške. 
2.) Konzulent dr. Krisper se pooblašča, da sporazumno s poverj. za javna 

dela z zastopnikom gospoda Muhra obravnava ter skuša doseči najnižjo kupni- 
no. 

3.) Kot maksimalna kupnina se določa znesek 350.000 K (tristopetdesettisoč 
kron) in se sme nakup izvršiti tudi popolnoma v smislu danes predložene po- 
nudbe ddto. Ljubljana z dne 12. oktobra t. 1. ki jo je stavil Norbert Wien kot 
pooblaščenec Julija Muhra. 

4.) Vse pristojbine z dokladami vred, prepisnine ter davek na vrednostnem 
prirastku plača kupec. 
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5.) Vsi s to kupčijo združeni stroški se pokrijejo iz dohodkov stvarne demo- 
bilizacije, oziroma s tozadevnega zaklada, ki gaje deželna vlada ustanovila pri 
poverjeništvu za javna dela. 

Po vsestranskem temeljitem razgovoru se predstojeći predlogi sprejmo s 
spremembo soglasno in se ta dodatek glasi sledeče: 

Kot kupec imenovanega posestva gospoda Muhra nastopi jugoslovanski ge- 
neralni komisarijat za promet in turistiko v Sloveniji (Ljubljana), kateremu se v 
ta namen da iz posebnega sklada poverjeništva za javna dela posojilo 400.000 K 
(štiristotisoč kron), izplačljivo takoj in sicer za dobo 10 let (deset let) neodpo- 
vedno proti 1 % (jeden) letnemu obrestovanju in s pravico vsakočasnega zem- 
Ijeknjižnega zavarovanja pri tem posestvu. Poverjeništvo za javna dela sme zah- 
tevati tudi zemljeknjižno zaznambo, da se posestvo ne sme odtujiti ali 
obremeniti. 

Zastopnik generalnega komisarijata te določbe v polnem obsegu sprejme. 
Dalje se sklene, da naj imajo pravila jugoslovanskega generalnega komisari- 

jata, ki jih je svojčas sklenila deželna vlada, za naprej še sledeči dodatek pravi- 
lom in sicer: 

§11. 

V časih, ko nista v funkciji tajnika, ima pravico direktorija samostojno izvr- 
ševati posebno gerentstvo, ki ga imenuje deželna vlada za Slovenijo. 

Z ozirom na ta paragraf se danes jednoglasno sklene: 
Ker imenovana tajnika dosedaj nista nastopila še svoje službe, se imenujejo 

v gerentstvo do preklica gg. stavbeni svetnik inž. Rudolf Zajec, šolski nadzornik 
Anton Maier in konzulent dr. Valentin Krisper, ki so opravičeni podpisovati za 
generalni komisarijat pravno-obvezne listine in tudi vse druge listine, dvigati 
denar in denarno vrednost ter njih sprejem pobotati, osobito kupno pogodbo gle- 
de nakupa posestva gospoda Julija Muhra na podlagi ponudbe ddto. Ljubljana z 
dne 12. oktobra 1919. (Izpisi: poverj. za javna dela, jugosl. gen. komisarijat dr. 
Krisper, ki je prejel duplekat. Izvršeno.) 

Imenovani gerenti te posle in ta pooblastila sprejmejo. 
za jugoslovanski generalni komisarijat za promet in turistiko za Slovenijo 

dr. Valentin Krisper I. r. ing. Rudolf Zajec 1. r. 
gèrent gèrent 

Dr. Fišer 1. r. dr. Brejc I. •. 
zapisnikar predsednik 

Dostavek k zapisniku z dne 31. X. 1919 
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K odstavku: Za jugoslovanski generalni komisarijat za tujski promet in turisti- 
ko: 

dr. Valentin Krisper I. r. inž. R. Zajec 1. r. 
gèrent gèrent 

podpiše danes to izjavo tudi g. šolski nadzornik v. p. Anton Maier kot gèrent 
kakor sledi: 

Anton Maier 1. r. 
gèrent 

1 Original. Zapisnik obsega 3 strani z dodatkom "Dostavek k zapisniku z dne 31. X. 
1919", kije bil napisan naknadno in z drugim pisalnim strojem. 

131' 
ZAPISNIK 
131. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 31. OKTOBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Ravnihar, dr. Verstovšek. 

Začetek seje ob 16. uri 20 minut. 

Pri poverjeništvu za uk in bogočastje se ustanovi gledališka komisija za vsa 
umetniška uprašanja v Sloveniji. Vanjo se pokličejo: 

1.) pisatelji: oficijal pri poverjeništvu za socijalno skrbstvo Fran Albrecht, 
urednik "Slovenca" dr. Izidor Cankar, župnik Fr. S. Finžgar, profesor na držav- 
nem učiteljišču Anton Funtek, dramaturg Pavel Golia2, zdravnik dr. Alojzij 
Kraigher, okrajni komisar pri višjem šolskem svetu dr. Stanko Majcen, svetnik 
višjega državnega sodišča Fran Miičinski, poverjenik za socijalno skrbstvo 
Albin Prepeluh, mestni arhivar Oton Župančič, 

2.) glasbeniki: ravnatelj Glasbene Matice Matej Hubad3, kanonik dr. Fran 
Kimovec4, svetnik višjega deželnega sodišča dr. Gojmir Krek, okrajni sodnik 
Anton Lajovic, 

3.) slikarji: Rihard Jakopič, Matej Sternen5, Ivan Vavpotič. 
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Gledališka komisija, ki je zasnovana za gledališča v celi Sloveniji, stopi po- 
tom poverjeništva za uk in bogočastje v stik z ministrstvom prosvete v Beogra- 
du. (Izpisi: poverj. za uk in bogočastje) 

Na brzojavko deželne vlade podpolkovniku Švabiču ob obletnici prevrata za 
njegove zasluge (zapisnik 119. seje) je došla predsedstvu od podpukovnika Šva- 
biča iz Palanke zahvalna brzojavka, ki se vzame na znanje in da Dopisnemu 
uradu deželne vlade v objavo, (preds. 12609) 

Glasom brzojavke našega poslaništva na Dunaju, zahteva avstrijska vlada od 
naših državljanov, ki hočejo v Nemški Avstriji dobiti koncesijo za kako obrt, 
svedočbo reciprocitete, daje avstrijskim državljanom dovoljeno izvrševati v Ju- 
goslaviji obrte. Poslaništvo prosi deželno vlado obvestila, če sme dati tako potr- 
dilo. Odgovori se predstavništvu, da člen 228. mirovne pogodbe zabranjuje Av- 
striji zahtevati svedočbo reciprocitete; predstavništvo naj to javi ministrstvu zu- 
nanjih del in protestuje; izve naj tudi, če se jednaka svedočba zahteva od Italija- 
nov, drugih aliirancev in zaveznikov, (izvršeno preds. 12608) 

Z ozirom na nujno potrebo tiskanja "Uradnega lista" in tiskovin raznih dr- 
žavnih zavodov se sklene, postaviti tiskarno Kleinmayer in Bamberg pod držav- 
no upravo za dobo tiskarske stavke. Istotako tudi litografijo tiskarne Blazniko- 
vih naslednikov. Državnim komisarjem se imenuje urednik "Uradnega lista" 
profesor Anton Funtek, kateremu je naloga, da pridobi tiskarniško osobje v koli- 
kor ga treba, da se spravi v obrat omenjena tiskarna in litografija za tisk "Urad- 
nega lista" in vseh onih tiskovin državnih, deželnih, občinskih uradov ter sploh 
javnih zavodov, n. pr. železnic in tiskovin potrebnih v javnem interesu. Napram 
osobju velja stara mezdna pogodba s pridržkom doplačila od dne nastopa dela 
do višine eventuelnc nove kolektivne mezdne pogodbe. O tem se obveščajo: 

1.) vsa poverjeništva in vodstva uradov z vabilom, da prijavijo nujno potreb- 
ne tiskovine gospodu komisarju Antonu Funtek-u, 2.) gospod profesor Anton 
Funtek kot komisar, 3.) tvrdki Kleinmayer in Bamberg, 4.) Blaznikovi nasledni- 
ki, 5.) Organizacija tipografov v Sloveniji v roke tipografu g. L. Verzaku, 6.) 
Organizacija knjigovezov v Sloveniji. (Preds. izvršeno) 

Množe se pritožbe, da stanovanjska komisija na podlagi naredbe z dne 30. 9. 
t. 1., št. 700 Ur. 1., odpoveduje beguncem stanovanja oziroma prostore, v katerih 
izvršujejo svojo trgovino ali obrt, neglede na to, ali je odpoved opravičena ali 
ne. Da se takim pritožbam prevenira, se naroči stanovanjski komisiji, da priteg- 
ne k svojemu poslovanju in zlasti k sejam tudi enega zastopnika beguncev in da 
stopi v tem pogledu z begunskim odborom v stik. (preds. 12610) 

Z ozirom na današnje situacijsko sporočilo celjskega okrajnega glavarja gle- 
de stavke v Trbovljah poroča podpredsednik, da so zaupniki delavcev, kakor je 
obveščen od državnega nadzornika trboveljske premogokopne družbe, proti 
šttrajku in da se vrši danes nov shod delavcev, v katerem se bo sklepalo, ali se 
stavka konča ali ne. Glede na govorice, da primanjkuje v Trbovljah živil, se je 
izkazalo, daje v tamošnjem konzumu okoli 5.000 kg sladkorja in 9.000 kg bele 
moke in tudi masti ne manjka. V zadevi stavke so se zglasili pri podpredsedniku 
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dopoldne zastopniki južne in državne železnice, ministrstvo saobraćaja in vodja 
oddelka za premog, ki so računali s tem, da traja stavka 14 dni in da event, ne 
dobimo nič premoga. Podpredsednik poroča dalje o ukrepu, da se vzdrži za časa 
stavke železniški obrat, v kateri namen seje prepustilo južni železnici 108 vago- 
nov premoga, ki stoji na progah - državna železnica ima še za 4 mesece rezerve 
- in o omejitvah železničnega prometa, ki so potrebne vsled stavke. Ravnateljs- 
tvu južne železnice seje naročilo, da zahteva od Nemške Avstrije 5.000 ton pre- 
moga, ker sicer ne moremo dovoliti prevoza živilskih transportov in tudi nobe- 
nega izvoza. Med izvajanji podpredsednika je došlo v sejo telefonsko poročilo 
državnega nadzornika trboveljske premogokopne družbe, da se stavka nadaljuje 
in da mu ni mogoče dati natančnejših poročil. Ker seje po izjavi podpredsedni- 
ka južna železnica pritožila, da dobi vsakdo potni list za Avstrijo in prosi, da se 
omeji izdajo potnih listov, ker se vozijo večinoma verižniki, se sklene: Potna 
dovoljenja za Nemško Avstrijo se izdajajo samo v primerih nujne uradne potre- 
be. 

V nadaljnji debati se izreka predsednik za to, da naj zavzame deželna vlada 
stališče k predlogu, da bi se poklicali mlajši letniki, ki naj se jih takoj, ko poka- 
žejo zopet delavoljnost, odpravijo zopet domov, izvzemši največjih hujskačev, 
ker bodo delali ti vedno sitnosti in ali naj se zabrani, da se štrajkajoči delavci v 
okolici aprovizijonirajo, zlasti tudi, ker bi še druge hujskače pritegnili nase. Sto- 
re se ti-le sklepi: 

Delavci, ki štrajkajo in so bili orožnih vaj oproščeni, ker so bili v premogov- 
niku zaposleni, se upokličejo. Okrajno glavarstvo naj dobi naročilo, da sestavi 
tozadevno listo in razglasi predstojeći upoklic. S komando dravske divizije se 
pa dogovori, da bo na predlog deželne vlade tiste upoklicane rudarje, ki jih bo 
deželna vlada predlagala, po končanem štrajku zopet izpustila. 

Okrajnemu glavarju se sporoči, da deželna vlada za enkrat ne predlogu, da bi 
se nabiranju živil v nahrbtnikih štrajkujočim ne dovoljevalo. 

Glede vprašanja, ali naj se stavijo konzumna društva delavcev pod zaporo, se 
podpredsednik izreče za to, da naj se iz zalog daje proti gotovemu plačilu, kre- 
ditiranje pa naj se ustavi. 

Sklene se, da se nikomur več ne kreditira v konzumnem društvu bratovške 
skladnice. Ta ukaz da glavar bratovški skladnici. 

Končno navaja predsednik, daje sinoči opozoril okrajnega glavarja v Kočev- 
ju, ker telefoničnim potom ne bi bilo umestno, v posebnem pismu, da naj se 
vsak legitimira, ki seje pripeljal v Kočevje, da naj se cenzurira pošta, ki prihaja 
in odhaja iz Kočevja, in da naj sumljiva pisma za enkrat zadrži. (Preds.) 

Vzame se na znanje zapisnik glede ureditve mezd poduradnikov in paznikov 
trboveljske premogokopne družbe, sestavljen dne 18. oktobra 1919 pod pred- 
sedstvom podpredsednika deželne vlade in ob navzočnosti državnega nadzorni- 
ka trboveljske premogokopne družbe in zastopnikov rudarskega glavarstva, 
osrednjega urada državnih montanističnih obratov, trboveljske premogokopne 
družbe in zastopnikov njenega uradništva in njenih paznikov. (Preds.) 
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Predsednik poroča o predlogih Dopisnega urada deželne vlade za Slovenijo 
za ustanovitev podružnice v Mariboru. Po tostvarni debati se sklene: 

V Mariboru se ustanovi podružnica Dopisnega urada z naslovom: "Dopisni 
urad deželne vlade za Slovenijo, podružnica Maribor". Za vodjo tega urada se 
imenuje sedanji podvodja ljubljanskega Dopisnega urada, urednik Robert Pohar, 
ki se mu prizna poleg za uredniško osobje Dopisnega urada normiranih prejem- 
kov, za vodstvo podružnice še funkcijska doklada mesečnih 200 K. 

Predlogu Dopisnega urada, da naj se prevzame bivši urednik Dunajskega ko- 
respondenčnega urada Ivan Zorjan v stalež ljubljanskega Dopisnega urada kot 
državni uradnik IX. čin. razreda in premesti v Maribor za službovanje pri novi 
podružnici, se ne ugodi, namreč naj zasede Dopisni urad to svojo podružnico z 
lastnim osobjem, kakor ga ima dosedaj. Predlogu Dopisnega urada, da se določi 
sedanji eksponent za sprejemanje gradiva za list "Draupost" v Mariboru, Josip 
Dobrave oziroma njegov eventuelni naslednik kot tretji urednik mariborske po- 
družnice, se v toliko ne ugodi, da se za to nameni uradnik Dopisnega urada Fran 
Pogačnik6. 

Sistemizira se pri mariborski podružnici Dopisnega urada mesto pomožne 
tipkarice z normalnimi prejemki oficijantk in mesto pomožnega sluge z normi- 
ranimi prejemki pomožnih uradnih slug. Odobre se nastopni mesečni izdatki za 
podružnico Dopisnega urada v Mariboru, ki se krijejo iz dohodkov podružnice: 

a) za uradne prostore (po potrebi) ... 120 K, b) za naročninske pristojbine in 
vzdrževalnino 2 telefonov ...50 K, c) za nabavo opreme: pisalnega stroja itd. po 
potrebi do najvišjega zneska ... 5.000 K v mesečnih obrokih po ... 400 K, d) 
pavšal za pisarniške potrebščine ... 300 K, e) pavšal za kurjavo in luč ... 100 K, 
0 za razne nepričakovane izdatke ... 100 K. (Precis. 12639) 

Predsednik da v razgovor zadevo računa potnih stroškov članov deželne vla- 
de v Parizu. Račun se odobri in zadeva odstopi v poslovanje ministerijalnemu 
sekretarju dr. Andreju Druškoviču. (Preds.) 

Predsednik poroča, da se glasom naznanila civilnega komisarja za Prekmurje 
tamošnje uradništvo pritožuje, češ, da mu poverjenik za socijalno skrb odreka 
sposobnost za organizatorično delovanje v Prekmurju, in da uradništvo prosi za 
primerno javno zadoščenje. Izjava predsednika, da bo pisal primerno pismo ci- 
vilnemu komisarju za Prekmurje, v katerem mu stvar razjasni, da tudi poverje- 
nik za socijalno skrb obžaluje in upošteva težkoče in da uradnistvu priznava 
trud, da so storili vse, kolikor so jim prepuščale razmere, se vzame na znanje. 
(Preds. 12225) 

Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo je v smislu svojega predlo- 
ga Direkciji plena, da se del dohodkov iz stvarne demobilizacije, najmanj pa 10 
% porabi za invalidsko skrbstvo, bila dovolila s sklepom z dne 29. 4. 1919 
Komisiji za preskrbo vračajočih se vojnikov v Ljubljani 300.000 K. 

Z ozirom na to, da Direkcija plena gorenjega predloga vslic urgenci ni še nič 
rešila, se sklepu Gospodarske komisije z dne 22. 10. 1919, da se dovoli za inva- 
lide nadaljna podpora 300.000 K, pritrdi. (Preds., izvršeno) 
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Naprosi se brzojavno ministrstvo notranjih del v Beogradu, da se dovoli 
uvoz inozemskih, zlasti nemških časopisov na splošno ali pa vsaj za urade in 
uredništva slovenskih časopisov. (Preds. dovršeno) 

Ravnatelj odseka za prehrano dr. Senekovič in g. Avsenek podasta referat 
glede dobave petroleja. Ta dobava se je uredila po pogodbi z dne 4. junija t. 1., 
ki je bila sklenjena med deželno vlado za Slovenijo in polsko republiko in ratifi- 
cirana od obeh osrednjih vlad. V zadnjih dneh so se pojavile težkoče glede do- 
bave petroleja, ker so se Poljaki postavili na stališče, da ratificirane pogodbe ne 
priznajo, češ, da ravnateljstvo oddelka za prehrano za to pogodbo ni bilo poob- 
laščeno. Da zagotovi dobavo petroleja je g. Avsenek posredoval na pristojnih 
mestih in po dolgotrajnem pogajanju dosegel, da priznajo in da odnehajo od 
cen, ki so jih znova stavili, ker so cene za petrolej medtem znatno poskočile. 
Gospodu Avseneku se je posrečilo spraviti v pogodbo dodatek glede dobave 
kompenzacijskega blaga, ki ga dajemo mi in kije za nas ugoden. 

Zahtevajo pa, da se ta dodatna pogodba odobri in to sporoči do 1. novembra 
t. 1. za kar po izjavih obeh poročevalcev ni pornisleka, ker so cene še vedno niž- 
je kot v privatni kupčiji in bi zastala brez strojnega olja in bencina vsa naša in- 
dustrija; tudi je največje pomanjkanje petroleja, katerega edino producira Polska 
in ga dobimo 100 vagonov. Po francoskih listih stane 1 hI petroleja 5.5 frankov, 
kar bi prišlo pri nas 1 liter 4.40 K do 4.80 K, za čisti petrolej 7 K, dočim ga 
bomo mi prodajali še vedno po 6 K. 

Pogodba se sprejme in sporoči brzojavno poljskemu zastopniku v Zagrebu, 
daje pogodba na novo odobrena in da sejo pošlje v ratifikacijo centralni vladi. 
Ta pogodba se nazivlja kompenzacijska pogodba med deželno vlado za Sloveni- 
jo in trgovskim ministrstvom v Varšavi od 4. junija t. 1. Ker je po izjavi ravnate- 
lja za prehrano izvršljiva le, če bomo imeli na razpolago dosti cistern, ki jih Po- 
ljaki nimajo, se sklene: 

Deželna vlada brzojavno naprosi ministrstvo saobračaja, da se naroči vsem 
železničnim direkcijam v Sloveniji in Hrvatski, da do najkasneje 15. novembra 
vse prazne cisterne dirigirajo v Ljubljano, da se jih v spremstvu naših železni- 
čarjev in g. Avseneka odpravi na Poljsko. Poverjenik za nauk in bogočastje se 
izreka za to, da se prične preizkava glede petroleja v Mariboru, s katerim je bilo 
mesto preskrbljeno do aprila 1920, trgovci so ga pa prodajali v Hrvatsko in 
Nem. Avstrijo, tako, daje Maribor že 14 dni brez petroleja. Ravnatelj za prehra- 
no pojasni, daje lahko mogoče, daje petrolej izginil, ker se amerikanski petro- 
lej ni dal dolgo hraniti; oddelek za prehrano je dal tudi ameriški petrolej mestni 
aprovizaciji, ki ga je iz navedenega vzroka hitro razpečala med trgovce; po že- 
leznici se s petrolejem ni moglo verižiti, če so ga pa ljudje sami odnesli, se to 
odtega vsaki kontroli. Ravnatelj za prehrano na to konstatira, da so bile okrajem 
nakazane le količine, ki naj bi krile potrebo do komaj meseca decembra 1919. 

Predsednik vpraša, kako stojimo glede aprovizacije sploh. Ravnatelj dr. Se- 
nekovič: jako slabo, ker transport iz Banata še vedno ne funkcijonira. V zad- 
njem času so bili došli 3 transporti v Ljubljano iz Szombora, eden se nalaga; na 
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potuje še vedno 6 transportov, ki stoje na posameznih postajah in jih ni mogoče 
naprej spraviti, ker se na železnicah izgovarjajo, da so proge zastavljene in da ni 
premoga. Imamo v celem 100 vagonov pšenice v mlinih, to je za mesto Ljublja- 
no, za železničarje, za vse vojne industrije, za Maribor, Celje in Koroško za ko- 
maj 14 dni. Poverjenik za uk in bogočastje pravi, daje Maribor dobil 40 - 50 va- 
gonov moke, pa je koncem oktobra vse izginilo, kar naj se preišče. Ravnatelj dr. 
Senekovič: ta moka je bila namenjena celemu okolišu mariborskemu, dajo raz- 
deli tudi med svoje okoliške občine in ne samo za Maribor; okrajno glavarstvo 
in mestni magistrat mariborski sta dobila naročilo, da morata vse mline in trgo- 
vine pregledati, če ni kaj moke namenjene v špekulacijske namene, v katerem 
primeru se naj zaseže brez odškodnine; če bo transportna kriza trajala naprej, bo 
lakota neizogibna. (Odseku za prehrano; izvršeno 12660) 

Pritožba Viktorja Sober v Ljubljani radi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se kratkomalo zavrne, ker v primeru člena III. točke 3 a naredbe z 
dne 16. 8. 1919, št. 600. Ur. 1., pritožba ni dopustna. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Blanke Saunig v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se kratkomalo zavrne, ker v primeru člena III, točke 3 b nared- 
be z dne 16. 8. 1919, št. 600 Ur. 1., pritožba ni dopustna. (Poverj. za notr. 
zadeve) 

Pritožbe Ane, Marije in Nikoline Supan zaradi odpovedi stanovanja po sta- 
novanjski komisiji se zavrne, ker so pritožnice tuje državljanke, vendar se jim 
rok za preselitev podaljša do konca leta 1919. Sellini stroški se jim kot tujim dr- 
žavljankam ne morejo povrniti. (Poverj. za notr. zadeve) 

Rešitev pritožbe Marije Klobučar v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po 
stanovanjski komisiji se odgodi, da se izvrše poizvedbe, če je pritožnica res na- 
stavljena pri poverjeništvu za socijalno skrb, oddelek za zaščito dece, in če je v 
javnem interesu, da ostane v Ljubljani. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Pavle Wölfling v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se zavrne, ker pritožnica ni niti v Ljubljano pristojna, niti niso 
ogroženi njeni eksistenčni pogoji. (Poverj. za notr. zadeve) 

Sklep deželne vlade z dne 27. 10. 1919, s katerim seje zavrnila pritožba Flo- 
re Pehani v zvezi s Kastrevc Ano v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po sta- 
novanjski komisiji, se reasumirá in se z ozirom na vlogo novega najemnika ugo- 
di njeni pritožbi pod pogojem, da prepusti najemniku višjemu revidentu Francu 
Lavriču7 dvoje sob s kuhinjo in pritiklinami, a se sama s svojo sestro umakne v 
oni dve sobi, ki jih je dozdaj dajala v podnajem. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Alojzija in Olge Zajec radi odpovedi stanovanja in skladišča po sta- 
novanjski komisiji, se glede skladišča kot nedopustna zavrne, pritožbi Olge Za- 
jec glede stanovanja pa se ugodi, ker obiskujeta njen sin in hčerka srednjo šolo 
v Ljubljani, a ta ugoditev velja le pod pogojem, da odda eno sobo v podnajem. 
(Poverj. za notr. zadeve) 
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Na podlagi poročila referenta pri deželni vladi za obravnavanje stanovanj- 
skih pritožb, da stanovanjska komisija često daje odločbe v stanovanjskih zade- 
vah brez utemeljitve na podlagi zakonitih določil in razlogov se sklene: 

Stanovanjska komisija naj v svojih odločbah izrecno navede zakonita določi- 
la, na katere odločbo opira, in razloge, vsled katerih seje odločba izdala. 

Sprejme se autentična interpretacija člena III., točke 4. naredbe z dne 16. 8. 
1919, št. 600 Ur. 1., v tem smislu, da stanovanjska komisija opravičeno po celi 
Sloveniji v vseh občinah nakaže stranki, ki je bila v drugo občino deložirana, 
primerno stanovanje tudi, če dotična oseba ni tja pristojna in tudi, če naredba 
celokupne Narodne vlade o pravici občin do posega po stanovanjih z dne 17. 1. 
1919, št. 295 Ur. 1., na tisto občino ni bila raztegnena. 

Ker je ratio legis za pridobitev domovinstva po § 10 domovinskega zakona 
enaka tudi po § 10 domovinskega zakona iz leta 1863, se z ozirom na določbo 
člena III drugi odstavek naredbe z dne 16. 8. 1919, št. 135 Ur. 1. sklene avtentič- 
na interpretacija v tem smislu, da je vseeno, ali si je kdo domovinstvo pridobil 
po § 10 domovinskega zakona iz leta 1863 ali 1896. 

Na dopis mestnega magistrata ljubljanskega, ki se stavi glede odpovedi sta- 
novanja onim osebam, ki so v Ljubljano pristojni oziroma ki so ljubljansko do- 
movinstvo pridobili po § 10 domovinskega zakona iz 1 1896 na stališče, da ne 
kaže delati razločka med domovinstvom pridobljenim na kak poseben način, se 
za enkrat ne odgovori. (Poverj. za notr. zadeve) 

Predsednik poda glede na predlog na demisijo celokupne deželne vlade za 
Slovenijo (zapisnik 127. seje) izjavo, v kateri razvija sledeče misli: 

Demisija se predlaga zgolj iz političnih razlogov, ker se je spremenila cen- 
tralna vlada. Preiskati je toraj, če seje s tem spremenila tudi politična baza de- 
želne vlade, v katerem primeru je mogoče govoriti o potrebi spremembe deželne 
vlade. Narodna vlada za Slovenijo je nastala na podlagi dogovora vseh treh po- 
litičnih strank, ki so se zjedinile, da hočejo spričo ogroženosti domovine skupno 
nositi politično odgovornost. Da se je ta dogovor olajšal je Slovenska ljudska 
stranka doprinesla težke žrtve glede na razdelitev političnih moči v Narodni vla- 
di. Po izvršenem ujedinjenju in rekonstrukciji Narodne vlade je Slovenska ljud- 
ska stranka, da se tudi na zunaj pokaže skupna in enaka odgovornost vseh treh 
strank, zopet prinesla nove politične žrtve, odpovedala se svoji večini v vladi in 
privolila, da bodi vsaka stranka v vladi zastopana po dveh svojih zaupnikih. 
Centralna vlada je vzela na znanje ta dogovor strank, na podlagi katerega je na- 
stala sedanja deželna vlada. Iz tega sledi, da ni res, da bi morala deželna vlada 
slediti vsaki politični evoluciji v centralni vladi, kar potrjuje tudi praksa. Soci- 
jalni demokratje so iz Protičeve vlade izstopili, ne pa tudi obe enem iz pokrajin- 
ske in pozneje so izstopili iz deželne vlade skoro istočasno pa vstopili v central- 
no vlado. Za eventuelno spremembo v deželni vladi je tedaj pri upoštevanju po- 
litičnih razlogov merodajno predusem vprašanje, če so stranke še dalje priprav- 
ljene izvrševati svoječasni dogovor glede skupne odgovornosti; to pa je stvar, ki 
jo imajo stranke kot pogodnice same med seboj rešiti in razjasniti. Če Jugoslo- 
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vanska demokratska stranka in Jugoslovanska socijalna demokratska stranka ne 
reflektujeti več na to, da bi Slovenska ljudska stranka z njima še nadalje delila 
politično odgovornost za usodo Slovenije, naj to Slovenski ljudski stranki javi- 
ta. Kadar bodo stranke v tem pogledu med seboj na jasnem, bo ustvarjen pred- 
pogoj za event, potrebno demisijo celokupne deželne vlade. Samo po sebi se ra- 
zume, da nobeni stranki ni zabranjeno, da svoje člane v deželni vladi kadarkoli 
hoče odpokliče in da zgoraj označeno stališče velja le za demisijo iz političnih 
ne pa iz internih službenih ozirov. Po vsem tem je jasno, da se sklepanje o stav- 
ljenem predlogu na demisijo celokupne vlade odteguje kompentenci te vlade in 
da vsled tega predsednik tega predloga ne more dati v razpravo. Na to izjavo 
predsednika, poda podpredsednik v svojem imenu in v imenu poverjenikov za 
pravosodje in socijalno skrb protest proti tem, da se predlog na demisijo celo- 
kupne deželne vlade ne upošteva in izjavi, da ne pripoznava upravičenosti razlo- 
ga, ki ga navaja predsednik, tudi bi imel pripravljeno proti izjavo, če bi imela 
sploh kak pomen; mora ugotoviti, da deželna vlada do predloga na demisijo ni 
bila dopuščena in da bo o stvari poročal sam naravnost ministrskemu predsedni- 
ku. Predsednik temu ugovarja, ker stoji na stališču, da poročanje o dogovorih v 
vladni sejah spada v njegovo neposredno in izključno kompetenco in da ni do- 
pustno, da bi kak član preventivno poročal na ministrski svet ali podajal komen- 
tar, še predno je poročilo predsednika prišlo v roke ministrskemu predsedniku; 
poročal bo takoj ministrskemu predsedniku, ki bo event, pozval še sam druge 
člane vlade, da podajo svoje izjave. 

Podpredsednik izjavlja, da so on in tovariša dr. Ravnihar in Prepeluh hoteli 
demisijonirati, da bi se potem vršil dogovor s strankami, ker žele, da vse stranke 
še v naprej sodelujejo, za kar pa je z ozirom na spremembo v centralni vladi 
predpogoj demisija celokupne deželne vlade. 

Predsednik izreka, da okolnost, da seje centralna vlada v Beogradu izpreme- 
nila, ni s stališča članov deželne vlade, ki zastopajo Slovensko ljudsko stranko, 
noben političen razlog za demisijo celokupne deželne vlade. Če se hoče vladati 
brez odgovornosti njegove stranke, opozarja na posledice, ki bi nastale za Slo- 
venijo. (Preds. izvršeno) 

Konec seje ob 19. uri 25 minut. 

Dr. Fišer I. r. - dr. G. Žerjav I. r. 
zapisnikar 

' Original. Zapisnik obsega 12 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. 
2 Golia Pavel, pesnik in pisatelj. Rojen 1887 v Trebnjem, umrl 1959 v Ljubljani. 

Končal je kadetno šolo, postal je častnik avstrijske vojske, služboval je v Trstu in Ljub- 
ljani, 1914 je odšel na rusko fronto, kjer seje predal Rusom, 1916 seje prijavil v 1. srb- 
sko prostovoljsko divizijo. V imenu štaba divizije je izbral slovenske, hrvaške in srbske 
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ujetnike za prostovoljce, kasnejše kladivarje Jugoslavije, udeležil seje pohoda v Dobru- 
džo. Nato je prestopil v rusko armado, 1918 je bil žumalist v Moskvi, kjer je proučeval 
gledališče, januarja 1919 seje vrnil v Ljubljano, prevzel mesto dramaturga v ljubljanski 
drami, v letih 1919-1923 je bil dramaturg in ravnatelj ljubljanske drame, 1923-1925 je 
bil intendant gledališča v Osijeku, 1925 ravnatelj drame v Beogradu, 1926-1941 je delo- 
val v Ljubljani, 1945-1946 je bil ponovno upravnik ljubljanske drame, 1946 je bil upo- 
kojen. Bil je pesnik in pisatelj mladinskih gledaliških del. 1953 je bil izvoljen za redne- 
ga člana SAZU. 

3 Hubad Matej, glasbenik. Rojen 1866 v Povodju pri Skaručni, umrl 1937 v Ljublja- 
ni. Gimnazijo v Ljubljani, nato seje vpisal na pravno fakulteto v Gradcu, študiral je na 
glasbenem konservatoriju na Dunaju, kjer je študij končal 1897. Med študijem glasbe je 
bil učitelj pri Glasbeni matici v Ljubljani, kasneje je bil ravnatelj šole Glasbene matice. 
Po njegovi zaslugi je bil 1919 ustanovljen konservatorij za glasbo in igralsko umetnost, 
21 let je bil koncertni vodja Glasbene matice, 1923-1927 je bil upravnik slovenske ope- 
re, od 1927 dalje je bil upravnik konservatorija v Ljubljani. 1933 je bil upokojen. Bilje 
častni član številnih društev in častni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetno- 
sti. 31 let je urejal glasbene izdaje Glasbene matice, bil je podpredsednik odbora za na- 
biranje slovenskih narodnih pesmi. 

4 Kimovec Fran dr., duhovnik, glasbenik, skladatelj. Rojen 1878 v Glinjah pri Cer- 
kljah na Gorenjskem, umrl 1964 v Ljubljani. Gimnazijo in bogoslovje v Ljubljani, nato 
v Rimu ter doktoriral iz bogoslovja. Glasbeni pouk je dobil pri Foesterju, nato še na Du- 
naju. Kot duhovnik je služboval na Bledu in Predosljah, bilje prefekt v Alojzijevišču v 
Ljubljani. 1916 je postal kanonik, 1934 dekan stolnega kapitlja, 1951 pa stolni prost. Na 
glasbenem področju je deloval kot organist, poučeval je na orglarski šoli v Ljubljani, bil 
je pevovodja in skladatelj. Objavil je več razprav in poročil z glasbenega področja. 

5 Sternen Matej, slikar in restavrator. Rojen 1870 na Verdu, umrl 1949 v Ljubljani. 
Državno obrtno šolo v Gradcu, umetno obrtno šolo na Dunaju in akademijo na Dunaju; 
1899 je odšel na šolanje k Ažbctu v München, kjer je ostal do 1905. Sodeloval je s slo- 
venskimi impresionisti. Med 1. svetovno vojno je deloval kot risar, fotograf in restavra- 
tor na fronti in v zaledju, po vojni seje naselil v Ljubljani. Od 1921 dalje je bil učitelj 
risanja na oddelku za arhitekturo Tehnične fakultete v Ljubljani. Delal je v svojem ate- 
ljeju in kot restavrator; uvršča se med najplodovitejše slikarje in restavratorje na Slo- 
venskem. 

6 Pogačnik Fran, urednik. Rojen 1891 v Kropi. Končal je gimnazijo. V državno služ- 
bo je vstopil 1919 kot pogodbeni urednik, istega leta gaje Dopisni urad v Ljubljani na- 
meraval premestiti k podružnici v Maribor. 1920 je bil stalno nameščen kot urednik 
dopisnega urada v Ljubljani. 

7 Lavrič Franc, višji revident. Rojen 1858 v Sv. Juriju pod Kumom, umrl 1944 v 
Ljubljani. Služboval je pri državnih železnicah v Ljubljani, kjer je postal višji revident. 
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132' 
ZAPISNIK 
132. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO, 
Z DNE 3. NOVEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki Golia, 
dr. Ravnihar in Prepeluh. 

Začetek seje ob 17. uri 37 minut. 

Podpredsednik poroča o naraščajočih stroških produkcije premoga vsled ne- 
prestanih mezdnih povišanj in vsled večjih stroškov za obratni materijal in živ- 
ljenjske potrebščine, osobito živila, kar povzroča, da se odgovarjajočemu zviša- 
nju prodajalnih cen za premog pri premogovnikih Št. Janž-Krmelj in v onih tr- 
boveljske premogokopiie družbe kakor tudi pri državnih premogovnikih Velenje 
in Zabukovca ne moremo več ubraniti. 

Po predlogih Osrednjega urada državnih montanističnih obratov se dovoli 
a) premogovniku v Št. Janž-Krmelju: 
zvišanje prodajnih cen in sicer z veljavnostjo od 1. oktobra 1919 naprej v 

sledečem obsegu: 
za kosovec na 188 K za tono (dosedanja cena znaša 112 K), za srednjevec na 

165 K za tono (dosedanja cena znaša 110 K), za orehovec na 160 K za tono (do- 
sedanja cena znaša 108 K), za zdrob na 130 K za tono (dosedanja cena znaša 85 
K), medtem ko se mu prepusti manjvredni grušč, kolikor gaje še v starem odva- 
lu, prodajati po sploh dosegljivi ceni reflektujočim podjetjem (izključno parnim 
žagam za mešanje s žaganjem in drugimi drobnimi odpadki lastnega obrta); za 
aprovizacijske svrhe od oddelka za premog za dobo pol leta določeni kontingent 
dnevno 1 vagon kosovca se sme oddajati le po dosedanji ceni, to je 112 K za 
tono. 

b) pri državnem premogovniku v Velenju: 
1.) Strankam, ki so po naredbi deželne vlade izvzete od pristojbine za provi- 

zijonski sklad (javni zavodi, aprovizacije, uradi itd.) se cene ne zvišajo in ostane 
prodajna cena za 1 stot = 9 K. Aprovizacijski premog znaša po izjavi oddelka za 
premog 7 vagonov, tedaj za celo leto 210.000 stotov. 

2.) Ostalim strankam se poviša brez izjeme po 5 K na stot za vse vrste pre- 
moga, ki so stale do-sedaj 9 K, toraj na 14 K za stot. 

3.) Plavžarsko oskrbništvo v Celju dobi do preklica premog namesto za 9 K 
po 10 K za 100 kg. 

4.) Za lignit, ki se je prodajal po 10 K, se brez izjeme zaračuna po 16 K za 
stot. 

5.) Prah naj se brez izjeme plača po 5 K, torej za 2 K več kakor sedaj. 
c) pri državnem premogovniku v Zabukovci: 
Cene se zvišajo v sledeči izmeri: kosovec od 15 K 80 v za 100 kg na 17 K, 

kockovnik od 15 K za 100 kg na 17 K, orehovec od 13 K za 100 kg na 16 K, 
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zdrob od 12 • za 100 kg na 14 K. Pripomni se, da Zabukovca ne oddaja 
nobenega aprovizacijskega premoga. 

Seveda imajo odjemalci pristojbine za deželno vlado, oddelek za premog in 
za provizijonistovski sklad tudi nadalje v isti meri plačati kakor dosedaj. 

To povišanje premogovnih cen pri obeh državnih premogovnikih jima bo po 
izjavi Osrednjega urada državnih montanističnih obratov vsaj deloma dopuščalo 
izdajanje živil iz aprovizacije rudarjem po starih cenah in na drugi strani bo kot 
neposredna posledica odvzet povod za ponovna mezdna gibanja, ki vsled nemo- 
raličnega vpliva na delavstvo drugih kategorij, posebno poljskih delavcev, 
nikakor ne bi bila v interesu splošnega gospodarskega življenja. 

d) pri Trboveljski premogokopni družbi: 
zvišanje cen premoga - izvzemši za aprovizacijo - za ostale odjemalce in si- 

cer za kosovec po 4 K 25 v za stot, za drobni premog po 3 K 95 v za stot. Nova 
prodajna cena počenši s 1. oktobrom 1919 torej znaša: za kosovni premog 17 K 
75 v za stot in za drobni premog 14 K 95 v za stot. 

Kosovni premog, ki je namenjen v aprovjzacijske svrhe privatnih konzu- 
mentov v Sloveniji, se tudi v naprej oddaja po dosedaj veljavni prodajni ceni, t. 
j. po 13 K 50 v za stot. Za to odrejeni dnevni kontingent znaša po izjavi oddelka 
za premog pri premogovnikih trboveljske premogokopne družbe dnevnih 13 va- 
gonov kosovca. (Izpisi: poverj. za javna dela) 

Predsednik poroča o razvoju stavke v premogovnikih trboveljske premogo- 
kopne družbe na podlagi zadnjih situacijskih poročil, ki kažejo ob 17. uri ta-le 
položaj: Stavka traja dalje. Na delo je došlo v Zagorju 59 rudarjev, nihče v 
Hrastniku in Trbovljah, kjer dela samo 100 delavcev v električni centrali. V 
Hrastniku je prilično 40 delavcev hujskalo proti nastopu dela in se je aretiralo 
kolovodje. Ravnotako je bil v Trbovljah aretiran Janos Ribak, ki je hujskal de- 
lavce. Okrajni glavar v Celju predlaga, da se vlada ne pogaja dalje z delavci, ki 
nečejo delati, ampak da se jim pokaže silo države s tem, da jih upokliče osobito 
mlade delavce v vojaško službo in da se eventuelno vsi premogovniki v trbo- 
veljskem reviru militarizirajo. S strani narodnih socijalcev se trdi, da je nemo- 
goče zlomiti štrajka in da bi bilo radi tega umestno, da vlada resno pretresa zah- 
teve štrajkujočih, ki voditeljem socijalistov, ker so stopili v vlado, ne zaupajo 
več in pričakujejo izboljšanje gospodarskega položaja edino in samo od komu- 
nista Furlana in ostalih ž njim vred aretovanih zaupnikov, za to narodni socijalci 
predlagajo, naj bi se aretovani pod gotovimi pogoji izpustili, na to pa pričela po- 
gajanja za zvišanje dosedanjih mezd; ako pa vlada omenjenih pod nobenem po- 
gojem ne bi hotela izpustiti, naj se izjavi, da je pripravljena povišati delavcem 
plače in stopiti ž njimi v pogovore v tem pogledu: 

V tostvarni debati se soglasno ugotavlja, da štrajk ni pričel radi uprašanja 
plač, nego iz političnih razlogov. 

Podpredsednik predlaga poleg sukcesivnega upoklica najmlajših letnikov 
štrajkujočih od 1881 naprej, da se, ker je v interesu sosednjih držav, zlasti Češ- 
ke, da nam z ozirom na njihov lastni dovoz živil, v tej stiski pomorejo, potom 

415 



našega poslanika v Pragi naprosi brzojavno češka vlada, da nam da eventuelno 
proti naknadnemu kompenzacijskemu dogovoru za živila, dokler stavka traja, 
dnevno 3 vlake premoga, ki ga je južna železnica pripravljena dovažati s svoji- 
mi vlaki; dnevni produkciji 200 vagonov iz trboveljskih premogovnikov, odgo- 
varja okroglo 100 vagonov ostrovskega premoga, s katerim bo pri 3 vlakih s po 
30 - 40 vagoni dnevno pokrit izpadek na trboveljskem premogu vsled stavke. 
Podpredsednik naglasa, da bo Češka voljna dati premog, ker ga ima dovolj in ji 
manjka samo transportnih sredstev in odvoznih cest, če bodo pri nas socijalisti 
podali izjavo, da gre tu za prestiž socijalizma in pojasnili, kakšen značaj ima 
stavka. (Preds. izvršeno) 

Store se ti-le sklepi: 
1.) Komanda dravske divizije se naprosi, da takoj odredi vpoklic vseh letni- 

kov od 1881. neprej in sicer prinčenši pri najmlajšemu letniku v kratkih presled- 
kih, pri čemur se opozarja, da po poročilih, ki prihajajo deželni vladi, se stavku- 
joči vojaški obvezanci vpoklica ne boje, da se jim bo pri vojakih še bolje godilo 
in da bodo tam širili komunistični duh. Oproščeni ostanejo tisti, ki so na dan 
vpoklica pričeli zopet z rednim delom. Deželna vlada pri tem predpostavlja, da 
se bo te letnike zopet odpustilo, kadar bo pri njih zopet nastopila delavoljnost. Z 
vpoklicem prvih letnikov naj bi se pričelo takoj. 

Ta sklep se izvrši in dravski diviziji sporoči tekom jutrišnjega dopoldneva, 
potem ko dobimo situacijsko sporočilo glede nastopa delavcev na jutrišnji de- 
lavni dan. 

Poverjenik za socialno skrb s sklepom ne soglaša, ker je mnenja, da bo v par 
dnevih vse končano in da ne kaže trenotno ničesar ukreniti. 

2.) Poslanik Hribar se brzojavno naprosi, da nujno posreduje pri vladi čeho- 
slovaške republike, da nam za dobo štrajka dobavi vsaj 120 vagonov češkega 
premoga dnevno, kojega bi z lastnimi garniturami odpeljali. Na event, zahtevo 
bi se te dobave kompenzirale z lastnim blagom. 

3.) Poslanca dr. Brezigarja, ki po drugih poslih danes odpotuje na Dunaj, se 
naproša za tozadevno intervencijo pri čehoslovaškem poslaniku na Dunaju. 

Konec seje ob 19. uri 15 minut. 

Dr. Fišer 1. r. dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 5 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. V zapi- 
sniku je več popravkov in dopolnitev besedila. 
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133' 
ZAPISNIK 
133. SEJE DEŽELNE VLADE, 
Z DNE 5. NOVEMBRA 1919 

Navzoči: predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav, poverjeniki: Golia, 
Prepeluh, dr. Ravnihar, dr. Verstovšek in vodja poverjeništva za javna dela, 
gradbeni ravnatelj inž. Klinar. 

Začetek seje ob 16. uri 20 minut. 

Predsednik naznani, da so podpredsednik in poverjenika za pravosodje in so- 
cijalno skrb podali svojo demisijo kot člani deželne vlade za Slovenijo in sicer 
to z ozirom na izjavo predsednika v predzadnji seji, da ne dopusti glasovanja o 
njihovem demisijskem predlogu. (Izpisi: Precis, izvršeno) 

Nadporočnik v rez. Josip Birsa", zdaj nadučitelj v Hodišah ob Vrbskem jeze- 
ru, prosi, da se mu povrne znesek 800 K, katerega je kot poveljnik stotnije slo- 
venskega planinskega polka na koroški fronti iz svojega založil v erarično bla- 
gajno, kjer mu je denar poneveril čast. namestnik Potočnik, ki je dezertiral. V 
smislu predloga oddelka za narodno brambo se nadporočniku Birsi znesek 800 
K, ki gaje založil, povrne, (oddelek zu nar. brambo) 

Hinko Janša3, gozdar v Bohinski Bistrici, se imenuje za pomožnega gozdar- 
skega tehničnega uradnika izven staleža gozdarjev v II. plačilni stopnji v XI. 
čin. razr. z letno plačo 1.800 K, aktivitetno doklado letnih 360 K, draginjsko do- 
klado 1.212 K in potovalnim pavšalom 250 K, s skupnimi prejemki torej 3.622 
K, vštevši mu v smislu § 51, zadnji odstavek služb, pragmatike, polovico služ- 
benih let v napredovanje, (preds. 12708) 

Agrarni kancelist Bogomir Hrovat4 se imenuje za pisarniškega oficijala v X. 
čin. razr. državnih uradnikov. (Preds., izvršeno) 

Franjo Trampuž, bivši ravnatelj državnega uzor-gospodarstva in praktične 
kmetijske šole v Pazinu, se sprejme v tukajšnjo državno službo v dosedanjem 
činovnem razredu in dodeli poverjeništvu za kmetijstvo kot referent za polje- 
delstvo, toda brez prejudica za povračilo potnih stroškov in odškodnine povo- 
dom premestitve iz Pazina v Tolmin, ki jo je odredila italijanska vlada. 

Pisarniška oficijantka pri oddelku za narodno brambo Erna Tomažič se ime- 
nuje za začasno uradnico v XI. čin. razredu, (preds., izvršeno) 

Z ozirom na predsednikovo vprašanje, kaj je z bolniško blagajno na Koroš- 
kem, ker se prebivalstvo v Borovljah pritožuje, da ne dobiva bolniške podpore, 
pojasni poverjenik za socijalno skrb, da je za Borovlje bila bolniška blagajna v 
Celovcu, ustanovila se bo tam podružnica ljubljanske bolniške blagajne, ki se 
otvori 17. t. m. (Preds.) 

Poverjenik za socijalno skrb predlaga, da se Anton Eržen, računski uradnik 
pri gozdarskem oddelku, prevzame za računskega revidenta v IX. čin. razr. pri 
knjigovodstvu poverjeništva za socijalno skrb. (Preds.) 
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Predlog se odloži, da predsednik zadevo uredi. 
Abiturijent Josef Nanut5 se imenuje za računskega praktikanta pri računskem 

oddelku poverjeništva za socijalno skrb in se ga zaveže, da v teku 2 let položi 
izpit državnega računoslovja. (Preds. 12769) 

Poverjenik za socijalno skrb poroča, da mu za begunce nedostaje potrebnih 
sredstev, ker je ministrski svet podaljšal samo za en mesec tozadevni kredit, ki 
je z begunskimi podporami že zdaj za 2.600.000 K prekoračen. Opozarja na po- 
trebo, da se podpore izdatno omeje in zlasti izplačevanje naknadnih begunskih 
podpor začasno ustavi. Poverjenik za uk in bogočastje z ozirom na ta predlog 
omenja, da so se v ptujskem okraju kmetje in veleposestniki pritoževali, da ni 
dobiti delavskih moči iz begunskega taborišča v Strnišču in da vzlic zagotovilu 
dnevnine po 20 K na dan nihče noče delati. V nadaljnji debati predsednik nava- 
ja, daje italijanski zastopnik, ki seje pri njem zglasil in ki je delegiran od itali- 
janskega poslaništva v Belgradu, da revidira potne liste in ostane tukaj, priprav- 
ljen dati potna dovoljenja beguncem, ki si hočejo ogledati svoje domovne kraje, 
da se, če so razmere dane, zopet doma nasele. Predsednik smatra za umestno, da 
se to beguncem priobči in odpošlje deputacijo beguncev, da ugotove, če je dana 
v domačiji podlaga, da se morejo vrniti; ločiti je begunce v dve skupini, taki, ki 
ostanejo tu in oni, ki se vrnejo in ki jim bo iti posebno na roko, da lahko 
oddidejo že preko zime in pripravijo doma pravočasno svoja polja, ker bi jih si- 
cer, če ostanejo pri nas, še prihodnjo spomlad, morali vzdrževati še celo drugo 
leto. 

Sklep: izda se naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo, da se nadaljno 
izplačevanje naknadnih begunskih podpor v smislu člena 9 zakona z dne 31. de- 
cembra 1917 iz leta 1918 začasno ukine t. j. razveljavi člen III. izvršilne nared- 
be poverjeništva za socijalno skrbstvo z dne 13. januarja 1919, št. 278 Ur. 1. 

Okrajna glavarstva naj vse poverjeništvu za socijalno skrb še ne predložene 
prošnje zbero in obdrže do nadaljne odredbe v razvidu. (Pov. za socijalno skrb, 
dr. Vodopivec) 

Prošnja madjarskega okrajnega sodnika Evgena Švajcer za sprejem v našo 
državno službo se začasno odkloni, (pov. za pravosodje) 

Z ozirom na pritožbo Zofije Stegu zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se sklene, da naj stanovanjska komisija še enkrat o odpovedi sklepa, 
ker seje najbrže urinila pomota, kajti pritožnica je menda v Ljubljano pristojna, 
dočim se upira izpodbijani odlok na pristojnost v drugi občini, (poverj. za notra- 
nje zadeve) 

Podpredsednik poroča o kritičnem položaju preskrbe prebivalstva s kožami 
in usnjem, vsled zločinskega naraščanja cen in o neodložni potrebi, da se s stra- 
ni vlade store energični ukrepi proti verižnikom. Cena kozje od 2 K 65 h za ča- 
sa prevrata poskočila danes na 36 K, usnje pa na 180 K. Podlaga za tozadevne 
ukrepe je podana v ces. ukazu z dne 24. 3. 1917, št. 131 avst. drž. zakon, iz leta 
1917, o preskrbovanju prebivalstva s potrebnimi rečmi, ki je dal znatne pravice 
glede popisovanja zalog, pravice do tozadevnih zahtevkov, posebne kazenske 
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odredbe zoper kršenje dobavnih dolžnosti, nastavitve cen i.t.d. Ta ukaz je bil z 
naredbo osrednje vlade z dne 7. 3. 1919 o kontroli proste trgovine ukinjen le v 
toliko, v kolikor se v § 1 te naredbe ukinjajo vse naredbe, ki so doslej veljale na 
ozemlju našega kraljestva in s katerimi so se uvedle najvišje ali ravnalne cene 
za tiste vrste blaga, ki so z ukazom ministrskega sveta z dne 27. 2. 1919 pre- 
puščene prosti trgovini v mejah kraljestva, uštevši tudi vse vrste usnja. Temu, 
da imamo po navedenem ces. ukazu pravico staviti zaloge kož in usnja pod za- 
poro, tudi ne more prejudicirati § 8 označene naredbe, ki pooblašča ministra za 
prehrano in obnovo dežel, ako se opazi, da se v posameznem mestu ali kraju 
prekomerno kupičijo zaloge, da odredi rekvizicijo vseh zalog, ali da promet ute- 
sni in upostavi prejšnja določila glede maksimiranja cen in utesnitve prometa, 
ker moramo danes s stališča skrajne sile interpretirati navajane odredbe tako, 
kakor to zahteva interes države, vsekakor pa je potrebno, da se ukrep glede za- 
pore kož in usnja izposluje naknadno odobritev ministrstva. Kot organ, ki bo 
prevzemal in gospodaril s zahtevanimi zalogami, naj se ustanovi Obuvalnica za 
Slovenijo. Ko bo podana evidenca blaga, bo zaprečiti, da se množine usnja in 
blaga preko lastne potrebe ne izvažajo na Hrvatsko. 

Ker § 1 navajane naredbe ukinja pravico, da bi Obuvalnica bila upravičena 
prevzemati neposredno surove kože, bo naprositi ministrstvo za prehrano, da z 
ozirom na katastrofalno potrebo zaukaže, da so vsi mesarji, klavnice, družbe in 
zadruge, ki se bavijo s klanjem, vezani oddati surove kože na mesta, določena 
od Obuvalnice, po ceni, ki jo določi Obuvalnica. Za enkrat naj bo ta cena enaka 
ceni žive vage živine. 

Okrajna glavarstva (mestni magistrati) naj zagotove vse zaloge usnja v svo- 
jem okolišu, kakor tudi da se blago ne odstrani in naj se jim dajo vsa potrebna 
tozadevna navodila na podstavi ces. ukaza z dne 24. 3. 1917, št. 131 drž. zakona 
izleta 1917. 

Poverjenik za socijalno skrb izvaja, da imajo pri kožah in usnju dobiček edi- 
nole mesarji in usnjarji, kmet celo izgubi, ker mesar pokupi od njega po živi 
vagi kože po 25 - 40 K za kg, tako da bi znesla koža pri povprečni ceni 32 K za 
kg do 1.600 K. Če kupcu pri obdelavi kože in usnja ostane 20 kg usnja, bi pri 
dnevnih cenah 170 K za kg imel, če odpade od kože 50 % in se računi 500 K re- 
žije za strojenje, čistega dobička 1.300 K. 

Poverjenik za uk in bogočastje se strinja s predlogi, opozarja pa na to, da 
smo v Sloveniji vsled pomanjkanja kož navezani v veliki meri na uvoz kož in 
usnja iz inozemstva, potrebne so zato kavtele, da se ne bo pričelo tihotapljenje 
in pa ker se je pokazalo med vojno tudi, da so razne centrale, ki so imele naku- 
pičenega blaga v zalogi, skrbele samo za vojaščino, tovarne in velike zadruge, 
da pa je jako malo odpadlo za širše mase na deželi, kjer je vladalo največje 
pomanjkanje usnja in obutve. 

Podpredsednik odgovarja, da se tihotapljenje ne bo vršilo, ker se blago, če je 
rekvirirano, ne sme prevažati. V Sloveniji se zakolje mesečno 10.000 glav gove- 
je živine, torej če se računi, da pride 14 podplatov iz ene volovske kože, znese 
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to 140.000 podplatov mesečno, v Trstu in Nemški Avstriji je pa tudi dovolj bla- 
ga; Obuvalnica bi razdeljevala blago na kontingente, dobivala bo surovino in jo 
razdeljevala na obrtnike, oziraje se pri tem na manjše obrtnike. Predsednik ima 
pomislek, v koliko smo mi za take ukrepe poklicani; predvsem naj bi se naprosi- 
lo ministrstvo, da te ukrepe odobri, ker zasežemo milijonsko premoženje in mo- 
ramo misliti tudi na privatno odškodninsko stran. Podpredsednik naglasa, daje 
brez dvoma, da imamo po obstoječih predpisih pravico do popisovanja in zapo- 
re zalog; dotlej, ko se rekvizicija izvede, imamo dovolj časa, da od ministrstva 
izposlujemo pravico do oddaje kož in usnja po določeni ceni na mesta, ki jih 
Oblačilnica določi. Poverjenik za uk in bogočastje izraža bojazen, da bodo zalo- 
ge, kakor hitro se začne popisovanje in bomo prišli s svojimi ukrepi na dan, iz- 
ginile, na kar podpredsednik opozarja, da bodo komisije okrajnih glavarstev 
predvsem dognale, kje so običajne zaloge kož in usnja. 

Predsednik predlaga, da naj so od tozadevnih odredb izvzete kože in usnje, 
ki so bile od privatnih oseb oddane v strojenje. 

Store se ti-le sklepi: 
Na temelju ces. ukaza z dne 24. marca 1917, št. 131 avst. drž. zakona 1917, 

o preskrbovanju prebivalstva s potrebnimi rečmi se z ozirom na neodložljivo 
potrebo, nastalo vsled zločinskega naraščanja cen in nevarnega pomanjkanja us- 
nja za obutev stavijo pod zaporo vse zaloge kož in kožic (izvzemši divjih) in 
usnja, in se zahtevajo za oskrbo prebivalstva. 

Ustanavlja se Obuvalnica za Slovenijo, ki je do nadaljne odredbe podrejena 
podružnici "Centralne uprave za trgovski promet z inozemstvom" v Ljubljani z 
nalogom, da preskrbljuje zlasti ubožnejše prebivalstvo Slovenije z obutvijo, v 
kojo svrho vodi evidenco o vseh razpoložljivih zalogah kož in usnja in o potre- 
bi, izvrši nakup iz proste roke oziroma predlagajoč rekvizicijo, skrbi, da se kože 
podelajo v usnje, nadzira tovarne za usnje in čevlje in strojilnice, predlaga toza- 
devne odredbe glede obratovanja in odredi pravilno razdelitev usnja in čevljev, 
konečno skuša nabaviti potrebno blago iz drugih dežela in inozemstva. 

Okrajna glavarstva (magistrati) morajo nemudoma komisionelno ugotoviti 
vse zaloge usnja in kož v svojem okolišu, zagotoviti, da se blago ne odstrani ter 
z njim disponirati po naročilu Obuvalnice. Glede cen veljajo določbe §§ 7 in 8 
ces. ukaza. Po § 2 pa se veleva vsem posestnikom zalog in vsem, ki imajo usnje 
ali kože v shrambi, da imajo političnemu oblastvu, v kolikor niso zaloge že 
uradno popisane v smislu tega ukaza, tekom petih dni naznaniti vse sedanje za- 
loge, odslej nadalje pa vsak ponedelek zalogo po stanju koncem prešnjega ted- 
na. 

Mesarji, klavnice, družbe in zadruge, ki se bavijo z klanjem, so vezane odda- 
ti surove kože na mesta, določena od Obuvalnice, in sicer po ceni, ki jo določi 
Obuvalnica. Za enkrat je ta cena enaka oni žive vage živine. (Ta odstavek se ak- 
tivira, ko potrdi ministrstvo za prehrano in obnovo v smislu § 8 naredbe z dne 7. 
III. 1919). Prestopki se bodo najstrožje kaznovali. 

Od te odredbe so izvzeti oni slučaji, kjer kak zasebnik, zlasti kmetovalec ko- 
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žo njemu lastne živine izroči v strojenje, (precis, izvršeno) 
Sprejme se na predlog podpredsednika naredba celokupne deželne vlade za 

Slovenijo glede izvršitve ministrske naredbe o kontroli proste trgovine v tem 
smislu, da kazenska določila § 10 naredbe ministrstva za prehrano in obnovo 
dežel z dne 7. 3. 1919, A. št. 2684 Ur. I. št. 81, veljajo tudi za delikt verižcnja in 
vobče ne samo glede živežnih, temveč glede vseh življenskih in gospodarskih 
potrebščin. Ta naredba, ki se takoj razglasi in stopi v veljavo z dnem razglasi- 
tve, se predloži ministrstvu za prehramo in za trgovino in industrijo v naknadno 
odobritev, (precis.) 

Sprejme se na predlog podpredsednika naredba celokupne deželne vlade za 
Slovenijo o agenturnih in komisijonelnih podjetjih s pristavkom, da naj se ta na- 
redba raztegne na nekatere druge trgovske obrte, ki trgujejo z živili in drugimi 
vsakdanjimi gospodarskimi potrebščinami na debelo in da naj določila te nared- 
be ne veljajo za pridobitne in gospodarske zadruge. (Precis.) 

Ker se je komisiji za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave odvzelo 
pobiranje deželnih naklad in komisija ni več v položaju pokrivati zakonitih pris- 
pevkov k stroškom vzdrževanja deželnih cest, prevzame vse deželnocestne za- 
deve s 1. januarjem 1920 začasno in do preklica poverjeništvo za javna dela pod 
pogojem, da cestni odbori slej ko prej pokrivajo eno tretjino vzdrževalnih stroš- 
kov deželnih cest in brez prejudice za končno ureditev vprašanja, kdo bo svoj 
čas prevzel vzdrževanje do sedaj deželnih cest na Kranjskem stalno v svojo os- 
krbo, (poverj. za javna dela) 

Provizorična bilanca državnih podjetij (Celje, Velenje in Zabukovca) za čas 
od 1. novembra do 30. junija 1919, ki zaključuje glede: 1.) cinkarne v Celju z 
dobičkom ... 2.018.543 K 62 h, 2.) premogovnika v Velenju z izgubo ... 488.416 
K 51 h, 3.) premogovnika v Zabukovci z izgubo ... 1.215.879 K 00 h, se vzame 
naznanje. Osrednjemu uradu drž. mont, obratov se naroča, da proučuje vpraša- 
nje, kako bi se pasiviteta premogovnikov, posebno onega v Zabukovci dalo iz- 
datno znižati, če že ne do cela odpraviti. (Poverj. za javna dela) 

Hranilne vloge državnega premogovnika v Velenju pri celjski mestni hranil- 
nici v skupnem znesku 224.272 K 28 h se odpovedo in zahteva izplačilo vlog z 
obrestmi vred na način, ki odgovarja tozadevnim določbam celjskega hranil- 
ničnega statuta. (Poverj. za javna dela) 

Rudarskemu svetniku Baltazarju Baebler se dovoli za dvomesečno službova- 
nje v laboratoriju državne cinkarne v Celju pred imenovanjem na njegovo služ- 
beno mesto, remuneracija 1.400 K, ki se pokrije iz dotične postavke proračuna. 
(Poverj. za javna dela) 

Restavracija pri hotelu "Erzhr. Johann" v Rogaški Slatini, ki se je preteklo 
leto kot dijetetična kuhinja vodila v lastni režiji, se odda vprihodnje v najem in 
se v ta namen razpiše. (Poverj. za javna dela) 

Po sklepu Narodne vlade v 50. seji z dne 22.1. 1919 ustanovljeni sosvet iz 6 
članov pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se razpusti, ker je vzrok za 
njegov obstoj z odhodom prejšnjega nadravnatelja dr. Frana Mullija prenehal. 
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Članom sosveta se pri tej priliki izreče priznanje in zahvala za njihov častni po- 
sel. Okrajno glavarstvo v Ptuju se odveze od nadaljnjega nadzorstva pri 
zdraviliški upravi. (Povcrj. za javna dela) 

Vodja poverjcništva za javna dela predlaga, da se pristojbine za pregledova- 
nje parnih kotlov in za izpite kurjačev in strojnikov, kakor so določene z razgla- 
som z dne 16. 4. 1919, Ur. 1. št. 80, primerno zvišajo, ker nikakor ne odgovarja- 
jo potnim stroškom preizkuševalnih in izpraševalnih komisarjev. 

Po vodji poverjcništva za javna dela predlagani načrt razglasa o ureditvi var- 
nostne službe pri parnih kotlih ter izpraševanja kandidatov za strojnike in 
kurjače se odobri. (Poverj. za javna dela) 

Gradbeni nadkomisar inž. dr. Alojzij Kral, ki ga je univerzitetni svet predla- 
gal v imenovanje izrednim profesorjem za tehnično mehaniko v Ljubljani, se 
razreši državno-gradbene službe ter se mu izreče za njegovo dosedanje službo- 
vanje priznanje. (Poverj. za javna dela) 

Poverjenik za javna dela poroča, da so došle gradbenemu ravnateljstvu vloge 
interesentov za razdelitev od Save naplavljenega sveta pri vasi Breg pod Litijo, 
za katero razdelitev s stališča uprave Save ni zadržka. 

Store se ti-le sklepi: 
1.) Pri vasi Breg pri Litiji ležeči, od Save tekom zadnjih 30-40 let naplavljeni 

svet, naj se razdeli med posestnike parcel, ki mejijo na ta svet. 
2.) Stroške razdelitve pokrijejo posestniki, katerim se bodo dotična zemljišča 

priznala v razmerju pridobljenih ploskev. 
3.) Za eventualno reguliranje Save na tem mestu se rezervira ob vodi kakih 

10 m širok pas, ki se pri delitvi dogovorno z gradbenim vodstvom za uravnavo 
Save določi in zameji. 

4.) Razdelitev tega sveta, ki obsega kakih 15-20 oralov, naj izvrši agrarna 
operacija sporazumno z gradbenim ravnateljstvom. (Poverj. za javna dela) 

Predsednik poroča, da seje po došlih situacijskih poročilih o stavki v Trbov- 
ljah položaj izboljšal, v Hrastniku in Trbovljah se dela skoraj normalno, v Tr- 
bovljah traja stavka dalje pri vseh jamskih obratih. Po ravnokar došli brzojavki 
je imel danes popoludne socijalist Kopač shod v Trbovljah, kjer so sklenili, da 
nastopijo jutri ob 6. zjutraj vsi delo, da pa odpošljejo istočasno deputacijo k de- 
želni vladi, ki bo prosila, da se izpustita zaprti kolovodji Golob in Gačnik. 

Po tostvarnem razgovoru se ugotovi, da se deželna vlada glede na to, da sta 
gori imenovana že oddana sodišču, ne more vmešavati v sodno postopanje in da 
ustraja pri svojih že storjenih sklepih za primer, da izbruhne znova štrajk. 
(preds. izvršeno) 

Predsednik poroča o poteku tiskarske stavke. Pri tostvarni debati prevlada 
mnenje, če ne bi kazalo, da obrtna oblast po predpisih obrtnega reda eventualno 
kazensko postopa proti stavkujočim vajencem ter jih na ta način pripravi do na- 
stopa dela. 

Okrajni glavar Svetek naj stopi tozadevno v stik z mestnim magistratom. 
Za primer, da pride do pogajanj s štrajkujočimi stavci, je deželna vlada pri- 
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pravljena preskrbeti nepristranskega predsednika, kakor si ga obe stranki žele n. 
pr. dr. Windischerja7, oziroma, če bi ta odklonil, kakega uradnika, za katerega 
se naprosi mestni magistrat, (poverj. za notranje zadeve) 

Pritožba Josipa Vesel, profesorja v pokoju v Ljubljani, zaradi odpovedi sta- 
novanja po stanovanjski komisiji se zavrne, ker sije le vsled nameščenja kot de- 
finitivni uradnik pridobil domovinstvo v Ljubljani in vsled preselitve eksistenč- 
ni pogoji niso ogroženi. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Frana Drofenik v Ljubljani, zaradi odpovedi zasebnega stanovanja 
po stanovanjski komisiji, se kratkomalo odkloni, ker gre za trgovca nedomači- 
na, ki ne stanuje v laslni hiši, njegova pritožba zaradi odpovedi skladišča se kot 
nedopustna zavrne, ker gre za primer v smislu §§ 3 in 4 naredbe z dne 17. I. 
1919, št. 295 Ur. 1., o pravici občin do posega po stanovanjih inje torej v smislu 
§ 19 te naredbe pritožba nedopustna. (Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožbi Grabrijan Terezije v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanjski komisiji se deloma ugodi, da mora od svojih dveh stanovanj oddati le 
eno sobo in pripadajočo kuhinjo z motivacijo, da sta ji stanovanji potrebni zara- 
di sostanujočih dijakov, ki morajo v Ljubljani bivati in se ona tudi od tega živi. 
(Poverj. za notr. zadeve) 

Pritožba Arturja Kremsier v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stano- 
vanski komisiji se kratkomalo odkloni, ker je nedopustna. (Poverj. za notr. 
zadeve) 

Pritožba Antona Volta v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se kratkomalo odkloni, ker je nedopustna, v kolikor paje nadzors- 
tvenega značaja, se naj spisi odstopijo poverjeništvu za socijalno skrb. (Poverj. 
za notr. zadeve) 

Pritožba Gabra Glišič v Ljubljani zaradi odpovedi stanovanja po stanovanj- 
ski komisiji se zavrne, ker je trgovec nedomačin, ki ne stanuje v lastni hiši in ki 
je svojo obrt prijavil šele leta 1919. (Poverj. za notr. zadeve) 

Konec seje ob 20. uri 17 minut. 

Dr. Fišer I. r. .        dr. G. Žerjav 1. r. 
zapisnikar 

1 Original. Zapisnik obsega 10 strani. Lesovinski papir brez vodnega znaka. V zapi- 
sniku je več popravkov in dopilnitev besedila. 

2 Birsa Josip, učitelj. Rojen 1893 pri Sv. Ivanu v Trstu, umrl 1957 v Trstu. Učiteljiš- 
če v Kopru in Gorici, kjer je maturiral 1912. Kot učitelj je služboval pri Sv. Ivanu v Tr- 
stu, v Rojanu v Trstu, Skednju pri Trstu, na Občinah, pri Sv. Križu pri Trstu, v Barkov- 
Ijah in Trebčah pri Trstu, kot nadučitclj pa v Hodišah na Koroškem. Leta 1921 je bil 
premeščen v Mursko Soboto in nato v Dolnjo Lendavo, kjer je bil 1925 imenovan za 
šolskega upravitelja. 
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3 Janša Hinko, gozdarski tehnični uradnik. Rojen 1885 v Begunjah na Gorenjskem. 
Končal je 6 razredov gimnazije v Kranju in Višjo gozdarsko šolo v Brucku na Muri. Do 
1911 je bil zaposlen pri privatnih posestnikih gozdov, 1911 je kot gozdarski pomočnik 
služboval pri šumski upravi v Han Pjesku, 1914 pri šumski upravi v Olovu, 1918 je bil 
nameščen pri gozdnem oskrbništvu v Bohinjski Bistrici, kjer je bil 1919 imenovan za 
gozdarskega tehničnega uradnika. 

4 Hrovat Bogomir, agrarni oficial. Rojen 1884 v Žireh. Končal je umetno-obrtno 
strokovno šolo v Ljubljani. Službovati je začel kot kipar pri podjetju Naglas, 1904 je na- 
stopil državno službo v katastrskem mapnem arhivu v Ljubljani kot pomožni pisarniški 
uslužbenec, 1908 je postal pisarniški oficial pri deželni komisiji za agrarne operacije v 
Ljubljani, 1918 je postal kanclist, 1923 je postal agrarni oficial, 1927 je bil upokojen, 
nato pogodbeno nameščen kot honorarni uradnik in je v tem svojstvu služboval do 
1938. 

5 Nanut Josip, računski oficial. Rojen 1892 v Štandrežu pri Gorici. Gimnazijo v Go- 
rici 1913. Po šestletnem služenju v vojski je 1919 stopil v službo pri poverjeništvu za 
socialno skrbstvo kot računski praktikant, 1919 je postal računski asistent in nato račun- 
ski oficial. 

6 Kopač Josip, politik. Rojen 1863 v Kandiji pri Novem mestu, umrl 1949 v Ljublja- 
ni. Služboval je pri železnici v Ljubljani, Divači, Lienzu, kjer seje navzel socialističnih 
idej. Iz Lienza se je vrnil v Ljubljano, kjer je skupaj z Zavrtnikom ustanovil društvo 
Fachverein der Eisenbahner, 1895 je bil odpuščen iz službe, nato je odšel na Dunaj, kjer 
je dobil službo pri železniški organizaciji. Po preselitvi v Trst je sodeloval pri izdaji gla- 
sil Delavec in Svoboda, 1898 je sodeloval pri ustanovitvi glasila Rdeči prapor, kasneje 
Delavec-Rdeči prapor, kateremu je bil izdajatelj in urednik, 1899 je postal zaupnik av- 
strijske socialdemokratske stranke za slovenske strokovne organizacije, 1905 je postal 
tajnik železničarske organizacije, 1908-1918 je urejeval glasilo Železničar, 1918 seje 
preselil v Ljubljano, 1920 je bil izvoljen za poslanca v ustavodajno skupščino, kjer je 
zastopal mariborski okraj. 1923 je postal pisarniški ravnatelj Delavske zbornice za 
Slovenijo. 1925 je objavil svoje spomine. 

7 Windischer Fran dr., pravnik. Rojen 1877 v Postojni, umrl 1955 v Ljubljani.Končal 
je študij prava z doktoratom. Služboval je od 1901 dalje najprej pri Zbornici za trgovi- 
no, obrt in industrijo v Ljubljani, kjer je dosegel položaj generalnega tajnika. Bil je do- 
ber organizator in strokovni pisatelj in je pomembno vplival na razvoj slovenske gospo- 
darske terminologije. 1931 je bil upokojen. Nato seje posvetil znanosti in umetnosti. 
Društvo za humanistične vede ga je izbralo za častnega člana. Bil je predsednik društva 
Narodna galerija do leta 1945. Bil je zagovornik in propagator za ustanovitev SAZU, 
njeno delo je tudi gmotno podpiral. Po letu 1945 je deloval v Zavodu za spomeniško 
varstvo, kjer je delal do svoje smrti. Ima tudi zasluge, da je Narodna galerija dobila z 
Dunaja dela slikarja Franca Kavčiča. 
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Kratice 
zapisane v sejnih zapisnikih št. 67 - 133 poleg kratic, ki so že navedene v 1. 
delu objavljenih zapisnikov. 

abs. iur. absolvent ¡uriš 
absol. absolvirani 
avst. avstrijski 
avtom. avtomobilistična 

bogoč. bogočastje 

Co. Company 

dež. vi. deželna vlada 
dop. dopoldne 
d. plač. druga plačilna 

(stopnja) 
dr. drugi 
drž. državni 
drž. ž. državni železniški 

Er. Erlass 
Erzhr. Erzherzog 

Fdm. Feldmaršal 

Ges. Gesetz 

gg- gospoda 

gl. glej 
god. godina 
gozd. gozdarski 

i. s. in sicer 

jav. javna 
j. d. javna dela 
JSZ Jugoslovanska 

strokovna zveza 

km. kilometer 
kom. komisija 
konc. konceptni 
k. w. kilowatt 

Land. Reg.   Landesregierung 
1. r. lastno ročno 

M marka (denarna enota) 
mag. pharm, magister pharmaciae 
mont. montanistični 
mot. motorni 

nakn. naknadni 
nem. nemški 
No. numero 
not. notranje 
Nr. numero 

odn. odnosno 
odst. odstavek 
o.g. ove godine 
op. št. opravilna številka 
orož. orožniški 

pl. St. plačilna stopnja 
pl.r. plačilni razred 
pok. pokojni 
Pol., polic. policija, policijski 
Pov. Br. Poverljivo Broj 
poverj. poverjeništvo, 

poverjenik 
pov. j! d. poverjeništvo javnih 

del 
pravos. pravosodje 
P.S. Postscriptum 

reserv. 
R. G. BI. 

sekc. 
SI. 

kvintal 

rezervna 
Reichs Gesetzblatt 

sekcijski 
službeni 
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Slov Slovenj, Slovenska (v 
zvezi s kraj. imenom) 

soc. dem. socialdemokratski 
St. Sankt 
stud. mont. študent montanistike 
sv. sveti 

tak. takojšnji 
tj- to je 

U. 1. Uradni list 

v. von 

Z. Zahl 
zdrav, zdr. zdravstvo, zdravstveni 

žel. železniški 
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