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UVOD 

Dolžnost arhivov je, da hranijo pisane doku
mente, ki polagoma izgubljajo praktično vrednost, a ostane
jo pomembni za zgodovino. Napačno bi bilo, če bi bili taki 
dokumenti za vedno spravljeni na zaprašenih policah in do
stopni in zanimivi le za poklicne raziskovalce. Prav je, da 
arhivi približajo stare spise tudi sodobnemu bralcu, ki ga 
zanimva preteklost in bi se utegnil iz nje tudi kaj naučiti. 

Odločili smo se, da bomo objavili posamezne 
zanimive arhivalije iz starega občinskega arhiva v Škofji 
Loki. 

Pri poslovanju mestne uprave so se v stolet
jih nabrali številni pisani dokumenti, ki so imeli dolgo
trajno pravno vrednost in so jih zato hranili. Posebno se 
je povečalo število spisov po letu 1851, ko je izšel novi 
provizorični občinski red za Kranjsko. 

Občinski arhiv so na rotovžu skrbno varovali. 
Leta 1850 so popisali vse listine in druge pomembnejše do
kumente od 16. stoletja dalje. Občinski inventarji iz druge 
polovice 19. stoletja pogosto omenjajo občinske spise, nava
jajo celo, v kateri sobi so jih hranili. Deželni muzej iz 
Ljubljane se je takrat večkrat zanimal za stare papirje in 
je nekatere listine tudi prevzel. Leta 1914 so okraj nemu 
glavarstvu v Kranju morali sporočiti, kakšne starine hrani
jo. Do začetka delovanja Muzejskega društva in Muzeja v 
škofji Loki pred vojno je občina hranila stare arhivalije 
in predmete od 16. stoletja dalje. 

Arhiv je bil prvotno na rotovžu, danes Mest
ni trg št. 35, verjetno urejen tako, kot je nastajal. Med 
obema vojnama je arhiv uredil takratni občinski tajnik Jo
žef Zadnik, ki je v urejanje arhiva vložil veliko truda. V 
poročilu o svojem delu, ki ga je poslal županu, je napisal, 
da je prevzel občinsko tajništvo leta 1920. Takrat so spisi 
ležali na kupih po tleh. Neurejen arhiv je Zadnik spravil 
v red kljub pomanjkanju predpisov o ureditvi občinskih arhi
vov. Urejevalna dela je dokončal ob upokojitvi leta 1937. 

V takem stanju je arhiv doletela druga sve
tovna vojna. Nemške oblasti so velele znositi gradivo na 
podstrešje rotovža in delno tudi na podstreho takratnega 
sodišča, sedanje stavbe skupščine občine Škofja Loka. Po 
vojni so te arhivalije uporabljali kot odpadni material. 
S spisi so pokrivali poribane stopnice. Na ta način so 
spet "odkrili" stari občinski arhiv. Na rotovški podstrehi 
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je bilo nekaj gradiva še celo v zaboj ih, del pa že razmetan. 
Pokojna odbor nika Muzejskega društva v Škofji Loki Lovro 
Planina in Otokar Burdych sta arhiv odpeljala v nOve prosto
re muzeja v puštalskem gradu. Ko se je muzej leta 1959 pre
selil na loški grad, so tja prepeljali tudi občinski arhiv. 

Prvo 'opravilo novoustanovljenega škofjeloš
kega arhivskega oddelka Zgodovinskega arhiva iz Ljubljane 
leta 1967 je bila prav ureditev tega gradiva. Dela so pote
kala ob drugih zadolžitvah več let. Ker je bilo gradivo le 
delno ohranjeno, ni bilo mogoče rekonstruirati stare uredi
tve. Za celotni fond je bilo treba izdelati novo ureditveno 
strukturo. Nastalo je 22 novih smiselnih kategorij. Nekate
re vrste gradiva je bilo treba na nOVO tehnično opremiti. 
Tako so sedaj delovodniki in zapisniki obČinskega odbora 
zvezani v knjige. Izdelan je bil podrobni inventar fonda. 
Vseh tehničnih enot, večinoma arhivskih škatel, je 143. 
Fond je vpisan v akcesijsko knjigo pod številko 67. 

Že med delom je zorela misel, da bi kazalo 
občinske zapisnike približati bralcem, vendar bi bili, ob
javljeni v celoti, preveč šablonski, dogajanje pa bi se iz'
gubilo v posameznih formalnih delih zapisnikov. Vsak zapis
nik je namreč sestavljen iz vabila ~ dnevnim redom in ime
nikom odbornikov. Vabilo, pozneje največkrat že tiskano v 
oblik!. formularja, je občinski sluga nosil od odbornika do 
odbornika, ki so svojo namerava no udeležbo potrdili z . last
noročnim podpisom. Sluga je nesel dnevni red tudi odborni
kom podobčine Zminec, dokler je spadala pod Lokol le-ti so 
se večinoma le podkrižali, ali pa jih je podpisal sluga. 
Če je bilo dovolj pritrdilnih podpisov, je seja bila, če 
pa je bilo več odbornikov zadržanih, so klicali namestnike. 
Kljub dobro organiziranemu sistemu odborniki niso bili ved
no sklepčni in takrat so morali sejo preložiti • . V zapisni
ku seje so najprej ugotovili prisotnost, potem pa prešli 
na dnevni red. Pretresali so predvsem gospodarske zadeve, 
finance, komunalo, domovinske zadeve, skratka probleme, ki 
jih je imela vsaka občina. Na koncu zapisnika so podpisi 
svetovalcev in vsaj nekaterih odbornikov. 

Na začetku so pisali zapisnike župani sami, 
predvsem Gerbec, od leta 1872 do 1918 pa je zapisništvo 
prevzel dolgoletni občinski tajnik Ivan Rajba, sin odborni
ka Jožefa Kajbe. Ko je bil zapisnik ad acta, so ga skupaj 
z vabilom prepognili po dolžini in na zunanjo stran zaradi 
lažjega iskanja zapisali datum seje in delovvdno številko. 
Arhivirali so vse skupaj, čeprav je bila številka vabila 
v vložnem zapisniku druga kot številka seje. Številke seje 
so bile vedno z dneva seje, saj so zapisnik pisali med se
jo in ne pozneje. Tako imata vabilo in zapisnik vsak svo
jo številko in datum. Zapisnike so vlagali med spise teko
če, vendar jih je že Zadnik oddvojil od ostalih spisov in 
jih shranil posebej. Včasih so zapisniku dodajali razne 
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dopise, ki so jih reševali pri posameznih točkah dnevnega 
reda. Najdemo tudi opravičila zaradi neudeležbe in podobne 
dopise. 

Za pregled izvrševanja sklepov sej so imeli 
še posebno evidenco, ki ni bila vezana na delovodnik. Ti 
dnevni redi in izvlečki iz zapisnikov so nastavljeni za le
ta 1872 do 1919. 

Zaradi možnosti izgube in pomešanja so bili 
vsi zapisniki leta 1969 vezani v knjige in numerirani. Dnev
ni redi in izvlečki iz zapisnikov imajo zaporedno številko 
tehnične enote 1, sledi pa serija Zapisnikov sej občinskega 
odbora Škofje Loke z vabili in dnevnimi redi in sicer teh
nična enota (knjiga) številka 2 za leta 1861 - 1880, tehnič
na enota številka 3 za leta 1881 - 1890, tehnična enota šte
vilka 4 za leta 1891 - 1900, tehnična enota številka 5 za 
leta 1901 - 1910 in tehnična enota številka 6 za leta 1911 -
1920. 

Zapisniki iz časa prve svetovne vojne so sla
bo ohranjeni. Tako niso ohranjene seje iz leta 1914, ko so 
gotovo še bile, vsaj do poletja, v ostalih VOjnih letih pa 
So bile seje redkejše, vendar kot kaže, gradivo ni izgublje
nO. Zapisnike so po letu 1918 spet redno pisali in so ohra
njeni do leta 1941. Ta serija bi bila preobširna in bi jo 
lahko kdaj pozneje podobno obdelali. 

zapisniki, ki so predmet naše publikacije, 
so pisani v nemščini in v slovenščini. Tekst med leti 1861 
- 1872 je v celoti nemški. Leta 1872 so zapisniki slovenski. 
Od leta 1873 - 1882 so mešani; slovenska so predvsem vabila 
in dnevni redi, medtem ko so zapisniki večinoma nemški. Od 
leta 1882 naprej so teksti samo slovenski. Jezik, tako nem
ški kot slovenski, je precej starinski, tak, kot so ga go
vorili stari Ločani in ga je posebno Kajba znal vernO zapi
sati, celo takrat, ko so se kaj sporekli . 

Občinski zapisniki kot arhivsko gradivo še 
niso bili kaj več uporabljeni. Pri raznih članih v Loških 
razgledih, jih je največ citiral pisec tega sestavka, zato 
lahko pričujočo objavo smatramo kot prvo predstavitev. Ker 
bi bila celotna objava zapisnikov preobširna in bi se bra
lec izgubil v razvlečenosti dnevnih redov in v šablonskih 
delih zapisnikov, smo se Odločili za dobesedne izpiske . Iz 
zapisnikov smo skušali izločiti najazanimivejše dele z raz
ličnih področij življenja v Škofji Loki. Če z neke seje ni 
bilo zanimivejših podatkov, smo take zapisnike v celoti iz
puščali in včasih ni zapisnikov za daljše obdobje. Na za
četku vsakega izpiska je citiran datum in leto seje. Sledi 
tekoča številka tehnične enote, to je vezane knjige zapis
nikov, kakor so sedaj signirani. Sledi še stran v knjigi. 
Če je ob šteVilki črtica, pomeni, da je originalni tekst 
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na hrbtni strani, ki ni nurnerirana posebej. Za stranjo sle
di črka n ali s, kar pomeni nemščino ali slovenščino. Pri 
izpis kih iz zapisnikov po letu 1882 ti dve kratici zaradi 
izključno slovenskih tekstov odpadeta. Pred samim tekstom 
je številka obravnavane točke dnevnega reda. Če je tekst 
brez pik na začetku ali na koncu, pomeni, da je objavljena 
cela točka dnevnega reda, tri pike pa pomenijo, da je del 
za nas nebistvenega teksta izpuščen. Trudili smo se, da bi 
citirali vsako zadevo čimbolj v celoti. Popravili smo očit
ne pravopisne napake, ki jih je pri direktnem pisanju za
grešil zapisnikar, stilne in časovne značilnosti zapisnikov 
pa smo ohranili. Šele tedaj, če te stare tekste beremo glas
nO, nam postane njihov jezik tekoč in razumljiv in lahko 
razumemo nekatere značilne loške jezikovne "napake". 

Zaradi boljšega razumevanja zapisniškega gra
diva smo tej seriji dodali še pomembnejše dokumente, sestav
ljene iz raznega gradiva in originalne v obliki seznamov, 
pravilnikov, dopisov oziroma pisem. Tako objavljamo seznam 
županov, častnih meščanov, občinskih odbornikov in svetoval
cev, stanje občinskega premoženja, občinskih financ, razne 
pravilnike in poslovnike, ceni~e itd., skratka dokumente, 
ki naj bi čim natančneje prikazali življenje in delovanje 
občine v obravnavanem obdobju. Ti dokumenti sicer ne dajejo 
zaključene slike tega obdobja, so pa zanimiv odraz tistega 
časa in tedanjih razmer. Posebnega komentarja k dokumentom 
nismo izdelali, ker bi nujno prerastel v razlago in zgodo
vinsko študijo. Nekatere zadeve smo, posebno pri zapisni
kih, v opombah pojasnili. 

Zavedamo se, da je publikacija pomanjkljiva. 
Stare Ločane naprošarno, da nam pomagajo dopolniti pr edvsem 
poklic odbornikov, za katere vemo le, da so bili posestni
ki, njihov o temeljno dejavnost pa srnO predvsem pri starej
ših odbornikih včasih težko določili. Pripombe radi sprej
me mo . 

Najlepše se zahvaljujemo univerzitetnemu 
profesorju dr. Vasiliju Meliku za pripombe, ki jih je po
sredovalob pripravi rokopisa. Nadalje se želimo zahvaliti 
dr . Mariji Verbičevi za sodelovanje pri prevodih besedil . 

Objavo pu b lika c i je s t a omogočili Obč i nska 
kulturna skupnost Škofja Loka in Kulturna skupnost Sloveni
je. 

France štukl 
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ZAPISNIKI 

12. maj 1861 - II/4. (n) 

5. Prižiganje svetilk v mestu 
PO posvetu se sklene, da se od 16. maja do 16 . septem
bra ne bo prižigalo luči, nasprotno pa se ostale mesece 
ob določeni večerni uri mesto primerno osvetli. 

lJ. aprila 1862 - II/l1. (n) 

kar Se tiče gradenj, in sicer novega ostrešja z opečna
to streho in dvema požarnirna zidovoma na sprednji stra
ni rotovške stavbe •.. 
... Občinski svetovalec Jurij Franz predlaga, naj se 
napušč pri Kamunu zaradi nevarnosti podora odstrani; 
po posvetu se sklene, da bo napušč na Kamunu ostra
njen. (1) 

6. novembra 1866 - II/29. (n) 

1) Reforma o beraštvu. 
Dom.ačim ubožcent je dovoljeno beračiti ob petkih po hi-
šah, tuje berače pa naj se prime in izžene iz mesta. __ 
S tem bo beračenje tujcev zatrta. 

7) Prižigalee l~či bo najet vsak me5~C in si~er t~ ~~---
Simon Šaber. (Jozef), proti rne5ečnemu zaslužku. 

9) N0čni čuvaj mora biti nov, ~a tega izberejo Antona K~:.
i.\ela. T·l·l.". ' .. h..:i.:....evanj7 n:Jj .cQ v S 1'1·';':;:: 11skerr· j" .. ~::., 

11. nO'V2l'1bra 1966 - ::.f/;;.?'.(nJ 

2) O na~t.avitvi tIlestnega straznika j~ bilo sklenjeno, da 
postavijo enega z letno plačo 200 gld. Ta stražnik naj 
služi izključno mestu Loki. 

3) Načni čuvaji. Kot je bilo v sejnern zapisniku z dne 6. 
novemb~a 1866 odločeno ;nora mesto imeti zopet enega 
nočnega čuvaja. Ta naj ima 72 gld. letr.e ? lače a li 6 
gld. mesečna . 
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22. januarja 1867 - II/43. (n) 

a) Na peticijo župana iz Stare Loke zaradi predlaganega 
cerkvenega zidu je sklenjeno, naj se v mestu izvede 
prostovoljna nabirka. To bo gospod župnik oznanil v ne
deljo 27. v cerkvi, občina Stara Loka pa naj določi svo
jega človeka in ga pošlje v mesto na nabirko. (2) 

17. oktober 1867 - II/6l. (n) 

Izjava občinskega odbora. Mi podpisani enoglasno izjav
ljamo, da se Janezu Preglu pravica do otvoritve vinoto
ča ne more dovoliti in sicer iz naslednjih razlogov: 
l. Janez Pregel ni domačin in ima tu že kavarniško obrt. 
ni pristojen 
2. V mestu Loki je že preveč gostiln, celo vsaka tretja 
hiša ima gostilno; bilo bi zaželjeno, da bi jih bilo 
pol manj, ne pa da se njihovo število poveča. 
Na podlagi utemeljenih vzrokov prosi občinski odbor za 
podporo svoje peticije in da visoka vlada bolj verjame 
in polaga Več važnosti naši izjavi, ne pa da se, kot 
smo žal izvedeli, vsaki naši razlagi roga in ukrepa na
sprotno našim nadam in željam. Mi poslušno podpisani 
odbor izjavljamo in dajemo na zapisnik, če visoka vla
da tudi tokrat našo izjavo o pravici Janeza PregIa do 
vinotoča zavrže in jo ne upošteva, da se v bodoče ne 
bomo Več posvetovali, ampak bomo take zadeve molče pre
šli in se ne bomo več s tem bavili, ker s tem avtonomi
ja občine ugasne. 

6. februar 1868 - II/6J. (n) 
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župan prosi vse, potem ko je od več strani slišal, da 
so se gospodje nad ženitnim dovoljenjem, ki je bilo po
deljeno Jožefu Benkoviču, spodtikali in na vsak način 
želeli razdrtje zakona, da navedejo utemeljitve zakaj 
mora biti zakon razveljavljen. 
l. JOžef Benkovič nima nobenega premoženja, je pijanec, 
kar se mu vidi že iz bakrenega obraza, poleg tega je 
len fant, delomrznež, njegova dozdevna ženj~ev z Jeri
co Kratner je neQsnovana, ona je razposajenka, ima že 
enega nezakonskega otroka in Benkovič se hoče prikra
sti v Rakovčevo hišo, ki tihotapi, se ukvarja s toče
njem žganja in podpira ter vzdržuje zanikrno drhal. 
Nobeden od obeh nima premoženja, s tem bodo nastali 
novi reveži in ker je On v 4. starostnem razredu pri 
vpoklicu, bodo Benkovič in Kratnerjeva, njegova žena 
in njihovo potomstvo beračili. Zaradi takšne nesmotrne 



ženitve se samo povečuje proletariat, ki pade v breme 
občine. Mi imamo v zadnjem času mnogo dokazov, če se 
ljudje poroče brez premoženja in so povrh tega še leni 
za delo, da v teku osem dni vsak od zakoncev vzame vre
čo in gresta beračit na dve strani in se podajata v 
brezdelje. Ravno v tem je podlaga, da se bo Benkoviču 
in Kratnerjevi v najkrajšem času po ženitvi dogodila, 
kar smo doživeli že v mnogih primerih, zato prosimo za 
razveza zakona in prosimo, da se to izvrši. 

18. mala 1868 - II/7J. In) 

Z večino glasov so navzoči sklenili, da se tlaka za po
sipanje cest v mestu Loki smatra v tem letu za potreb
nO in se jo mora izvršiti, da občinska blagajna ne bo 
prizadeta in ne bo treba nabirk. Zato mora velika hiša 
opravljati en dan tlake s konjem, srednja hiša pol dne
va in majhna hiša en dan ročne tlake. Gostači pridejo 
samo pol dneva na tlako. Ker stane vožnja gramoza iz 
Veštra in sicer grobega 25 kr., finega pa 35 kr. za koš, 
so sklenili, da tisti ki nimajo lastnega konja, kakor 
tudi oni, ki imajo le majhno vprego, plačajo v denarju: 
velika hiša za en dan 1 gld. 50 kr., srednja hiša 75 kr. 
v gotovini. Tisti, ki imajo močno vprego dobe za koš 
33 kr. Omeniti je še treba, če je tlaka dva dni prej 
napovedana in se tlačan na določeni dan ne odzove k pre
važanju gramoza, bo tretji dan pozvan k plačilu in če 
ne bo plačal, bo stražnik Janez Švarc takoj izvršil ru
bež in bodo podvzeti običajni koraki za prodajo zarub
ljenega predmeta. 

1 0 . avgusta 1870 - II/8J:ln) 

3) Na seji dne 8. julija je bilo sklenjeno, da bodo posi
pali ulico od Homanove hiše do mesnice in uliCO, ki ji 
pravijo "usrana", trg okrog farne cerkve, kakor tudi 
cesto čez Spodnji trg, ker morajo biti popravljene . 
Vsak, ki ima konja, je dolžan, da opravi osem voženj 
iz Kamnitnika do določenega mesta. ~e tega po dveh do 
treh opozorilih ne napravi, bo župan upravičen, da na 
stroške zadolženega najame koga drugega in plačani zne
sek od njega izterja. Ostali izdatki bodo po razredih 
razdeljeni na ostale hišne posestnike. 

24. nov embl"a 1870 - II/94. In) 

12) Kar se tiče odkaza in delitve v sekcije je bilo skle
njeno: 
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a) Gospod Janez Guzel in Jožef Jesenko, - policijske 
zadeve, mestna snaga, ulice, kanali, žlebovi, itd. 
b) Gospoda Janeza Molinaro in Rudolf Naglič, - stavbe, 
gasilstvo, lokalni izvidi, itd. 
c) Gospod Sušnik Janez, gospod Krenner Alojzij, - mesne 
cene, itd. 
d) Gospod Alojzij Krenner, gospod Gašper Golob, gospod 
župnik Remic, - ubožci. 
e) Gospod Mohar Blaž, gospod Sadar Lovrenc, - prenočitev 
vojaštva. 
Sklenjeno in podpisano od gornjih. 

11. januarja 1872 - 11/10 8 . (s) 

1) Zavolj srebovca za štirna je odobreno de srenja iz 
srenjske kase gld. 5.50 za noviga izplača, ker je stari 
v štirono padel. 

2) Od zdaj zanaprej se je gospo Alois Krenner kontenal, de 
bo vsak pondelk se znajdel v mestni hiši, de s~ sklepa 
čez tekoče opravila z županom vred. 

3 0 . januarja 18 7 2 - I1/115. (aj 

2) Na dopis brzojavnega nadzorstva v Terstu zastran ustave 
brzojavniga urada v Loki se je sklenilo, da se v časni
kih razpiše kdor hoče prevzeti pisatelstvo za mesto in 
telegraf ična služba za plača od tristo petdeset goldi
narjev in pet soldovod vsake depeše. Tudi se morajo 
taisti ki bi se oglasili na svoje stroške naučiti tel~
grafiratij in naj se dokone februarja kteri mislijo 
prevzeti oglasijo. V Terst se bo odgovorilo de je sre
nja s tem pogojem zadovoljna in de se dobi uradnik kte
riga služba se obenim do zadniga febr. izpiše. 

9. aprila 187 2 - Il/127;,129. (s) 

4) Zastran beračev se sklene: De naj se prihoden petek do
mac~ revni pri gospo župniku oglasijo de se jim da pra
vico miloščine prositi. Na dalje naj se oznani, de kdor 
noče sam doma del iti naj v mestni hiši denar odda, ker 
se bo beračom oddajal. 
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S tem se seja sklene. 
Vsaki, kakor s ~d~ ~ne . postav e g ~vo~~, , se sme ž ~n~ti . , 
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gati~ kakor se po moči saj tuje berače odgana. - Zato
rej bo vsak domač berač, de bo smel v petkih prositi, 
dobil za to pravico. Kdor se hoče tedaj prepričati, ali 
je berač domač ali ne, nej ga opraša za pravico. Smejo 
pa berači le v petik prositi.- Če kdo ne mara sam deli
ti, lahko svojo almožno na rotovžu odda. Če bo edinost, 
se bo beračenje saj malo zmanšalo. Kdor tujega berača 
v hišo vzame, more pri županu precej povedati. Otroci 
pravic ne bojo dobili, sej domače potrebne, kteri še 
niso za službo, in kterih starši ne morejo rediti, po
znate. Tujem pa ne dajte. Pri nas je ta nadloga: Pride 
tuja ženska, ne služit, le gostvar pride, se vsede, kma
lo naredi kak znanje in se omoži. Taki naj se ne zanaša
jo na almožno. Od gostačev in gosti se bo terjalo, de 
vsaki pove, kam delat hodi. Ljudi močne brez dela bomo 
v njih domač kraj pošilali, posebno vlačuge.
Prepovedano pa ni vsakemu almožne dajati, vsaki zna 
storiti z svojim premoženjam kar hoče, da kar in komur 
hoče. Prav bi pa bIo, ko bi vsi skupej skerbeli, da se 
berači odganajo in le res potrebnim, posebno bolnim in 
starim domačim pomaga. ' 
23/4.72. Je bilo naznanjeno skoz Boben po vsih odloče
nih krajih. 
Loka ta 23. Aprila 1872. 
F. '? 
mestni sluga 

1 7 . maj a 1 8 7 2 - II/l33 . (s ) 

Da bi se ponočno upitje saj nekoliko ognalo, bila je 
dans seja v posvetvanje in se je sklenilo: Naj se 
srenjskimu odboru v poterjenje prelaga da bodo zanaprej 
tudi gospodarji kaznovani, kterih posli bodo zasačeni 
v vpitju. Nadalje naj se zberejo zaneslivi možje, terji 
ali štiri, kteri bodo v bolj sornljivih dnevih z mest
nim slugom patrolirali in bo potem kteriga bodo v tem 
zasačili v dnarju kaznovan, iz kteriga naj se pol straž
ni možje izplačajo. Ako nima za plačati naj bo zapert. 

28. maja 1 8 72 - 11/140. (s) 

3) Zastran podeljenja službe in ustave brzojavniga urada 
se sklene, na dopis c. k. brzojavniga nadzorstva v 
Trstu dne 5. maja št. 1513- da kolci bodo dali mestna
ni kteri so se zavezali, in naj bo brzojavni urad v 
mestni hiši ostanovljen. Ako hoče g. Kaiba s tem pogo
jem sluzbo preuzeti naj v 48 ureh se določi, potem 
času pa naj se služba kakor je bilo v seji dne 30. jan. 
t.l. št. 50 skleneno po časopisih razpiše. 
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6) Zastran strelanja pri procesi v sv. Telesu in sploh v 
drugih slovesnostih se sklene de naj se v Kamnitniku in 
niker drugod strela. 

14. oktobra 1872 - 11/146. (s) 

1) Gosp. G. Golob je 7. t.m. št. 511 naznanil de želi da 
bi preiskalo čigava lastnina da je "Kamnitnik"; stroške 
v te zadevi bo on nosil. V te zadevi se sklene: Naj se 
gospo Golob od srenje pooblasti da bo to reč dognal. 
Stroške, to je izdajki naj se mu povrnejo od srenje ako 
bo v te zadevi kaj se doseglo. 

22. novembra 1872 - II/150 J
• (s) 

10) Špricovnce so slabe, predlaga gospo Jožef Jessenko, in 
ker Se tolk od ognja sliši naj se pregledajo in popravi
jo, ako bi Loko tudi kaka nesreča ognja zadela. Sklene 
se da naj se špricovnce še dans poskusjo če je treba 
popravijo in potem dobro zavarujejo. 
S tem se zapisnik sklene. 

6. marca 1873 - I1/162 , 162'. (s) 

7) Sekcije za različne srenjske opravila se takole sostavi
jo: 

I. Policajstvo 
Gospod Jan Triller prednik (Obmann) 

II Aug. Deisinger 
•• Jan Gusell 

II. Zidarstvo, gasilni red, ogledi 
(Bavlichkeiten, Feverloschordnung, Localaugenschein) 

Gospod Jan Molinaro, prednik 
II Aloj zi Krenner 
II casper Golob 

III.Cenitev mesa (Fleischtarif) 
Gospod Jan Sušnik, prednik 

II Alois Krenner 
.. Aug. Deisinger 

IV. Uboštvo (Armen wesen) 
Gospod Alojzi Krenner, prednik 

II Rudi NagliCš 
.. Aug. Deisinger 

v. Mestno snaženje, olepšanje mesta in posipanje mestnega 
tlaka in ulic 
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Gospod Jan Gusell, prednik 
II Valent. Sušnik 
" Alojzi Krenner 

VI. Tržni ravnatelj (Marktrichter) 
Gospod Valentin Sušnik 

4. deaembr>a 1873 - II/193. (s) 

1) Proračun predloži za leto 1874 župan pretresaje točka 
za točka sl. odboru: 
Pri točki 5 se določi da se mestne lampe naj deset mese
cev prižigajo in stroški zato z f. 40- zapiše. Pri toč
ki 7 naj se za petroleum f. 65- v proračun vzame. 
Pri točki 15 za popravljanje mostu !lpri Lahu" naj se 
vzame f 40- v račun. Pri točki 16 se določi da naj se 
cerkovniku ojstro zaukaže da mora časotek zmiraj natan
ko po telegrafičnem iti; k večirn sme 10 minut naprej bi
ti. Pri točki 17: davki naj se f 95 naredi. Pri točki 
19: posipanje ceste in popravljanje mestne hiše naj se 
f 100- računi. 
S tem se potrdi predloženi proračun po katerem se izka
že da bo kanec leta na tej podlagi ca f. 8,70- gotovega 
de nar ja ostalo. 

21. maja 1874 - 11/206. (s) 

Oznanilo 
Mestni odbor je v seji dne 21. t.m. sklenil novo brizg
lja ali špricovnca za ogenj kupiti ktera bode kakih 
1500 f stala, in stroške na posrednje davke za mesto 
in predmestje 4 % za štir leta naložiti. 
Naznani se to z dostavkom, da kateri se misli zoper ta 
Sklep pritožiti zamore pritožbo od danes skoz 14 dni 
pri srenjskemu uradu v navadneh urah od 8 - 10 zjutraj 
vložiti. 
Mestno predstojništvo Škofja Loka 
dne 28. maja 1874. 
August Deisinger 

8. junija 1814 - II/208', 209. (s) 

8. junija 
Podpisani prosijo sledeče v zadev naprave nove hrizglje 
v zapisnik vzeti: 
Prosijo da bi se, če že ne za zmiram, saj še za en par 
let kupovanje brizglje odložilo; podpirajo to s slede
čim : 
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1) najse popred popravi cesta na graben kar je bilo že lan
sko leto skleneno. 

2) Puštalska beru katere popravljanje se ni moglo odložiti, 
bodemo mogli tudi mi mestenci ki imamo parte na Zovščah 
plačati. 

3) Ne zdi se nam neobhodno potrebno nova brizgija, ker na 
glavnem tergu so hiše v dobrim stanu in tako narejene 
da ni moč da bi se ogenj lahko zanetev. Kar pa zadene 
spodni terg, predmestje Karlovec, Studenc in Trata, so 
pa na vsak našin še stare brizglje zadostilne. 

4) Naj se dajo stare lestve (loj tre) popravit in še kake 
nove narediti, de ako se nesreča primeri da vender ljud
stvo do strehe more, kar je naj bolj pomoč. 

5) Slišali srno de je g. Deisinger se izjavil da upa prosto
vOljnih darov v znesku 200 gold dobiti - naj poskusi da 
je loži govoriti kakor pa storiti. 

6) ker je že 2 leta zapored slaba letina in davki že tako 
veliki, da se že nekteri z rubežnijo k plači silijo, še 
poverh tega veliki šolski doklad - potem posebej šolni
na, oziroma na vse so podpisani zoper to da bi se za 
brizgijo na davke nakladalo, ker kakor so že omenili to 
napravo za nepotrebno spoznajo. 
(slede podpisi) 

7 0 ju li ja 1874 - II/ 215. ( nj 

III. '" V interesu varnosti in lastnine se mora vztrajati 
in predlagati: lahko se sklene, da se vztraja pri napa
denem občinskem sklepu z vsemi zakonitimi sredstvi; 
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če pa naj bi ta proti vsemu pričakovanju propadel, naj 
se vse hišne posestnike takoj in najstrožje prisili, 
da morajo napraviti požarne Zidove in izpeljati dimnike 
in to v celoti in kot je treba. Obstoje zakoni, v koli
kor pa jih še ni, jih je treba nemudoma sprejeti in iz
vajati. Istočasno je treba z vso silo delati na tem, 
da bi se strehe, pokrite s šintelni in slamo, v celem 
mestu in po predrnestjih o priliki popravil nadomestile 
z opečnato kritino in s skriljem. Kar se tiče stražni
ka, bi mu bilo treba v kratkem podeliti primeren nalog, 
da izvaja o tem natančen nadzor in da vsak primer krši
tve prijavi. 
Predstoječi predlog je bil sprejet e il cg l u s"10 in tudi 
kot samo po sebi razumljivo se navede, da se sklep o 
pred nami ležečih pritožbah z dne 21. maja t.l. št. 
338 predloži deželnernu odboru v potrditev. 



23. maja 1876 - II/265~. (nj 

III. Gospod župan da odboru na znanje, da je pri hiši Mice 
Bernik in Luke Juvana v Mestu 111 zaradi vdora zemlje 
nastala jama, ki jo je treba nujno zasuti. Stroški za 
to bodo znašali 2 goldinar ja ter jih prosi za dodatno 
odobritev. 
Vzeto na znanje in soglasno odobreno. 

V. Od gospoda Alojza Krennerja, predsednika komiteja za 
ustanovitev prostovoljne gasilske straže, predloženi 
statut odobren pod št. 
Istočasno se enoglasno vzamejo na znanje oznanjene dose
danje priprave komiteja in da je komite s strani občine 
poverjen, da prostovoljna gasilska bramba stopi v velja
vo. 

J, maja 1876 - II/2?O~ 271. (nj 

II. Kar se tiče naprave ustreznega prostora za hrambo briz
galnih cevi in ostale opreme za prostovoljno gasilsko 
brambo, je predlog občinskega svetnika gospoda Triller
ja, da naj bi zunanji del Komuna, nasproti stare tehtni
ce obdali z opečatnim zidom in razdelili v dva prostora, 
enega večja in enega manjšega. Večji, z vrati, ki bi se 
zaklepale, naj bi predstavljal glavni vhod k shrambi za 
brizgalne in gasilske rekvizite, mali, iz katerega naj 
bi vodila vrata v večjega, pa naj bi sluzil za shrambo 
opreme gasilcev. Celotni stroški bi bili z ozirom na to, 
da so naznačeni prostori pod sedanjo streho že naprav
ljeni, razmeroma malenkostni. NovO tehtnico bi se pre
stavilo v prednje prostore, 
Predlog se enoglasno odobri. 

V. Dobri uspehi Prostovoljne gasilske brambe prikazani od 
gospoda načelnika Jurija Deisingerja, spis z dne 3.5. 
1876 št. 278, so bili s strani občinskega zastopa potr
jeni. 
: rostovoljno gasilsko brambo zastopajo: 
l. Gospod Jurij Deisinger kot načelnik 
2. Gospod Avgust Deisinger kot namestnik načelnika. 
3. Gospod Jurij Franz in J(anez) N(epomuk) Koce~i kot 

pribočnika 
4. Za tri različne Oddelke ali čete odgovarjajo: 

a) Plezalna četa Jakob Gvajc kot vodja, Martin Berce 
kot namestnik. 

b) Brizgaina četa: Franc Jesenko kot vodja in Jurij 
Guzel kot namestnik. 

c) Stražno moštvo: Janez Maček kot vodja in Jožef 
Jesenko kot namestnik. 
zaupniki za vso stražo pa so: Dr. Kocuvan, Tomaž 
Hafner, Lovro Sadar. 
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11. deaembrQ 1876 - 11/289, 290. (n) 

II. Proračun za občinske potrebe za leto 1877 je prebran. 
Pri tem proračunu naj bi znašali izdatki ... 1710.06 gol
dinarjev, prejemki pa 1041.60 gld. s čemer bi nastal de
ficit v znesku 668.46 gld .... 

III.Priziv Janeza Mačka z dne 18.8. t.l. št. 518 na prepoved 
občinskega predstojništva z dne 10.7.1876 št. 421, da se 
zgradi skedenj pri hiši št. 128. 
Prepoved občinskega predstojništva se s sedmimi glasovi 
ukine, vendar s klavzulo, da se dovoljenje za skedenj iz
da samo, če bodo na njem mlatili žito iz lastnega pri
delka. 

VI. Prošnja Franca Košenine z dne 9.12.1876, št. 755 za dopu
stitev in izvajanje dimnikarske obrti je bila z o'' da 
se prosilcu s strani občine tovrstno dovoljenje ne more 
dovoliti; vendar pa se bo vzela prošnja tu uradno na zna
nje, če se bo prosilec izkazal s potrdilom o dohodnin
skem davku kot pooblaščeni dimnikar in če je davek za to 
obrt plačal, ker občinski urad nima nobenega vzroka, da 
mu zabrani izvrševanje te obrti tudi v mestu. 

28. septembr>Q 18?7 - 11/296. (n) 

I. O prošnji dr. Arka za podelitev naslova "mestni zdravnik II , 

z dne 13. avg. t.l. št. 510 je bilo enoglasno sklenjeno, 
da se gospod dr. Arko Anton imenuje kot mestni zdravnik 
z obveznostjo, da opravlja oglede mesa, za kar se mu do
voljuje nagrada 20. gld. S tem je tudi točka III. dnevne
ga reda, ki se tiče ogleda mesa, odpravljena. 

7. novembra 1878 - II/30J. (n) 

I. '" Celotni proračun je bil končno za leto 1879 z izdat
ki 1545 gld. in dohodki 1721.69 1/2 gld. sprejet. 

III.Na predlog gospoda Valentina Sušnika je bil gospod Ivan 
Bleiweis, deželni poslanec iz Ljubljane z 8 proti 7 gla
sovi imenovan za častnega meščana mesta Škofje Loke in 
občinskemu predstojništvu se tozadevni nadaljni ukrepi 
priporočajo. Zaključeno in podpisano. 
Blaž Mohar, Valentin Sušnik, Janez Krstnik Molinaro, 
Jože Kajba. 

4. junija 1879 - 11/318, 318'. (n) 

IX. Hišni posestniki na Spodnjem trgu prosijo za napravo ka
nalizacije. Pri predmetni obravnavi je bilo priznano, 
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da je nujno napraviti kanalizacijo na Spodnjem trgu, 
kjer še ni nobenega kanala. G. Valentin Sušnik predlaga, 
da se kanalizacija izvede na občinske stroške; nasprotno 
pa je vsak hišni posestnik dolžan, da stranske kanale 
iz hiš spelje do glavnega kanala na lastne stroške. Ta 
predlog je bil enoglasno sprejet in so bili izbrani go
spodje Janez Molinaro, Al. Krenner in Jak. Karlin kot 
izvedenci za sestavo načrta za kanalizacijo in proraču
na stroškov, poročilo o tem pa morajo predložiti odboru. 

4. junija 1879 - II/319.319'. (nj 

XI. G. mestni župnik Bl. Soklič navaja, da se je med mladino, 
posebno obrtniško, razpasla nemorala in da so posebno 
vajenci nasplošno že navajeni ob nedeljah vdajati se 
igranju in pijači, ne da bi kdo od njih samo pomislil, 
da bi šel v cerkev. To je treba nujno odpraViti, zato 
predlaga, ker se namerava v začetku naslednjega šolske
ga leta odpreti nedeljsko šolo v župnišču ali kateremko
li za to primernem prostoru, da vajenci to šolo obiskuje
jo, njihovi mojstri pa naj bodo odgovorni za to, da bodo 
vajenci vse do konca Učne dobe, vsi ostali fantje, ki 
ne obiskujejo nobene šole pa do dokončanega 15. leta sta
rosti, obiskovali nedeljsko šolo. Ob koncu učne dobe naj 
bi se vsak vajenec s spričevalom izkazal o obisku nedelj
ske šole. 
Ta predlog je bil sprejet. 

2 O . o k t o b r>a 1 879 - II / ;) 2 J" . ( n J 

r. Predračun za leto 1880. PO predloženih predračunih zna
šajo izdatki 2373.82 gld. in prejemki 1635.12 1/2 gld. 
Za kritje deficita, ki torej znaša 738.69 1/2 gld. je 
bil enoglasno sprejet predlog g. AlOjza Krennerja, naj 
se krije z 6% davčno doklado. 

23. marca 1880 - II/3J7. (n) 

I. Kar se tiče selitve okrajnega sodišča in davčnega urada 
iz grajskega poslopja neposredno v mesto je bilo skle
njeno: Gospodu Janezu Guzelju se z dekretom odredi, da 
to zadevo predloži prezidiju sveta višjega deželnega so
dišča, s seboj pa naj vzame še Alojza Krennerja kot za
stopnika občine. Gospoda odposlanca izjavljata, da bo
sta potne stroške nosila sama. 
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20. juZija 1882 - III/32~ 33, 34. (s) 

I. Posvet zarad popravljanja in olepšanja štirne na glav
nem trgu. 
Sklene se z večino glasov da se naj vodnak po načrtu ka
terega je gospo Val. Sušnik predložil naredi. 
V izpeljavo tega sklepa se izvolijo gospod Al. Krenner, 
gospod Dr. Arko, gospod Jan Gusell, gospod Jur Deisinger, 
gospod Val Sušnik. 
GOB pod Dr. Arko omeni, da on se zavaruje protikaki de
narne odgovornosti. 

IV. Exh No 446/de 882 Prošnja nekaterih mestnanov zarad od
ločbe časa kdaj smejo predkupci in branjovci v soboteh 
kupovati. 
Se sklene da naj se ne določi čas in naj ostane pri sta
rem ker bi se drugač-l še ta malenkost ljudi ki kaj prine
sejo na prodaj, skoz to odgnala. 

VIII. Zarad v zadnji seji sklenene naprave mestneh 4 svetil
nic se sklene naj se kupijo po načrtu g. F. Jessenko in 
držaji ta cenej. 1 lampa f 6 držaj f 3. 
S tem se zapisnik sklene. 

praes 31/7 1882 Z 913 

ad l. Mesto Loka preskrbuje svoje uboge tako, da ima enO 
-----ubožno hišo (Armenhaus) katera ima 16 stanovanj. Zraven 

stanovanja imajo ubogi tudi kurjavo. Živež {hrano} si 
morajo sami preskrbeti, samo obnemogli dobijo podporo 
iz obrestnega kapitala f 2900 - v obligacijah. 
Podobčina Zrninc preskrbuje svoje obnemogle tako, da 
imajo hišo najeto v katero pridejo obnemogli za katere 
se potem iz srenjske kase plačuje. 
Cele fare revni pa dobijo na vsake kvatre podporo iz 
župnijske ubožne kase. 

ad 2. Ubožnica je hiša za uboge. Stanova zgoraj omenena za 
----m-esto je f 2900 - in župnijska okrog f 14000 obresti 

f 647-98 in od tega se daje v Starološko ubožno blagaj
nica f 168-. toraj za uboge mestne župnije f 492.23 
ostane. 

ad 3. kakor ad l. 
~se obresti in vsi dohodki za uboge, kakor pod 2 imeno-

vani 
5. tukajšnji ubogi so popolnoma preskrbljeni 
6./ 
7. z dozdanjern preskrbovanjem ubogih je zbor popolnoma za

dovoljen. 
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10. avgusta 1882 - 111/36 

II. Zarad ogleda živine in mesa. 
Gosp. župan razloži nekoliko o ogledovanju živine odda
ljeneh živinoposestnikov. 
Sklenilo se je po predlogu g. Dr. Arko da bi se cel 
okraj v majhne ogledne kraje razdelil ali da bi bil saj 
v vsaki soseski (ortschaften) eden tak kateri bi saj ne
koliko izveden bil. Temu izvedencu bi se razlagal včasi 
poduk zarad ogledovanja živine. 
Odškodnine za ogledovalca živine v podobčini Zminc naj 
bode deset krajc. za eno živino. 
Za ogledalca mesa in živine za mesto se izvoli g. Ga
sper Mohar proti plači osem gold na meseC. 

16. novembra 1882 - 111/42-43 

l. Proračun za leto 1883. 
Gosp. Dr. Arko pr8~ere proračun. Točka 4: Plača mestne
ga sluga. Gosp. Gusell predlaga naj se mu f 10 plača 
izvik~a (vsled prošnje de praes 10/5 Z 548) Gosp. Dr. 
Arko pristavi naj se mu natanko instrukcijo da. 
Konečno se sklene po nasvetu župana naj se mu f 12 -
vsak mesec en gold. doda. To Se sprejme in se sklene 
plača mestnemu slugu zanaprej f 252 - (dvestodva in pet
deset gold.) od l. januarja 1883. Pri točki 5: plača 
ponočnega čuvaja se kritizira de nikdar ne naznani ka
kega tatul 
Gosp. župan odgovarja da naloga ponočnega čuvaja je le 
stražiti zarad ognja. 
Pri tej priliki predlaga g. Dr. Arko da naj se zarad 
ponočnega starženja glede policijskega patroliranja kaj 
določi, ker sam en policijski stražnik ne zmore v tem 
okoli priti. 
Sklene se da naj srenja še od l. jan. enega policijske
ga pOmagača sprejme in da se sedanjemu ponočnernu čuvaju 
i,~roči, da bo ponočno policijsko službo tudi preskrblje
val. Plača se sklene vsakemu f 120 - (stodvajset gold) 
dati. Obenem se sklene naj se ck. okro glavarstvo prosi 
da se smejo ta dva čuvaja oborožiti in da se v prisego 
vzamejo. 
Gosp. Sadar predlaga da bi obem tem policijskim straž
nikom oniformo za kader sta v sluzbi se napravila. 
Sklene se da se jima napravi sukna in kapa, da jih no
sijo ko so v službi. Za to naj se f 24 v preliminare 
vzame. 
Točka 11: donesek v požarno kaso. G. Deisinger predla
ga naj se zanaprej f 20 - od srenje dodaja. 
Sklene se zanaprej f 10 - deset gold. 
Točka 12: za navijanje stolpne ure. Pri tej točki se 

19 



kritizira da mestna ura malokrat redno gre po pravem 
času. 
Točka 14: petroleum za rasvitlava mesta. Se zniža od 
f 80- na f 50-
Točka 15: posip po mestu. Sklene se da naj se pri posi
pu tlaka vpelje, da bo vsak gospodar s 1 konjem 3 krat 
perpeljal šute kdor se hoče odkupiti plača 35- od voza . 
Točka 16: odpeljava snega. Gosp. Dr.Arko predlaga naj 
se kader treba publicira da mora vsak gospodar proti ka
zen ad svoj e hiše sneg odpeljati. 
Točka 20: Naprava nove štirne na glavnem trgu. Predlog 
županOv da naj se po predlozenem izkazu hišniki na trgu 
ki vodnjak rabijo oblože, se enoglasno sprejme. 
Dohodki 
Točka 10: IISchlaftengstaxen ll f 80 se potrdi kot dozdaj . 
PO proračunu, če se prišteje 15% užit. doklad z f 480 
se pokaže primanklej f 1158.79 1/2 in še se odšteje 
f 1000 - za štirna katere se bode po drugi poti kot po 
nakladn. ddV. dobilo, ostane primanklej f 158.79 1/2 -
katere si bo srenja i.z šparkasneh bukvic z f 500 - izpo
sodi la. 

17. maja 18 83 - III/5?~ 

IV. Exh No 602 Okrožnica deželnega odbora vsem županstvorn 
se slavostnega pokladanja kamna temeljnega Rudolfinum 
vdeležiti v pričo Cesarja 14/7. 
Sklene se da naj Se deputacija sostavi in se izvolijo 
razun gg zupana svetovalec g. Jan Stabel in odbornik 
g. Jur Deisinger. 

23. maja 1884 - 111/61, 61' 

l. Poročilo g. cestnega načelnika Jan Gusell-a o razširja
nji zidanega (kapucinskega) mostu. 
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PO proračunu (g. inženirja Grim-a) znašajo stroški 
f 1550-. 
Gosp. Jur Deisinger predlaga da je razširjanje mostu 
potrebno naj se sklene delo denarno podpirati. 
Gospod Jan Gusell predlaga da se naj iz mestne blagaj
nice f 500 - votira. 
Gospod župan pOjasnjuje da ker vsi v okrajno blagajnico 
plačujejo, in to je okrajni most naj se iz okrajne bla
gaj nice naredi. 
Gospod Al. Krenner predlaga naj se sklene ali hoče ob~ 
čina kaj dati k temu delu ali ne. 
Po večini glasov se sklene da za zdej se ne more dovo
liti ker je kasa prazna. 



2 ? • novembra 18 8 3 - III / 6 8 

l. Prel iminare za leto 1884 se prebere-
Stroški iznašajo f 2547.20 
Dohodki 1734.97 1/2 

se pokaze primanklej f 812.22 1/2 .... 

2 7 . novembra 1881 - III / 76 

I. Predlog proračuna za leto 1885. 
Stroški znesejo f 2034.20 
Dohodki 874.7CJ lL2 

primankuje f 1159.40 1/2 

10. apri ~a 1885 - I1"1 /8 4, 84' 

I. Dopis okro glavarstva v Kranji 9/3 št. 2361 zadevajoč 
napravo novega nabornega okraja za Škofja loka. 
Sklene se da odbor zeli da bi bila asenterenga v Loki. 
Gospod Sušnik se izjaVi da naj sl. okrajno glavarstvo 
komisionelno pregleda prostore na štemerjah. Ako najde 
komisija prostore pristojne za nabor, potem šelje zamo
re staviti ceno koliko da zahteva. 
Prostore zamore pa le dati ako se nabor vrši meseca 
marca ali aprila. Poletni čas bi ne mogel nikdar prosto
re na Štemerjah odstopiti zarad naVZOČih ptUjCFJ. 
Odbor še dostavi da stroške pri naboru pi ne n03ila loš
ka občina ampak vsi občine loškega okraja. 

1 5 . maja 1 8 85 - 111/8 8-89 

l. Volitev kasirja. 
GospOd Krenner predlaga g. Jur Deisinger-Ja. 
Izvoli se enoglasno g. Deisinger in prevzame ta posel 
(brezplačno) . 

II. volitev oskrbnika siromašnice. 
G. župan da besedo g. Dr. Arko-tu. G. Dr. Arko predlaga 
da naj se izvoli v ta odsek od 3. udov. '" 
Sklene se voliti odsek in se izvolijo gg. Al. Krenner 
Jos. Jessenko in Andr. Slabnik; odsek izvoli med seboj 
načelnika. 

VI. Gosp. Krenner predlaga da bi se sklenilo: mesto naj ku
pi Vincarške toplice. 
Gospod Dr. Arko predlaga da bi se pri važnosti stvari 
v kratkem ad hoc seja sklicala in stvar na dnevni red 
stavila. 
Predlog g. Arko-ta se sprejme. 
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VII.G. Gusell predlaga da naj bi se pri prihodni seJ~ poro
čalo o najemu borštnerja da bi stražil boršte. Se v ved
nost vzame. 
S tem se zapisnik sklene. 

7. avgusta 1885 - 11I/92-93~ 

II. Posvet o vredbi mestnega posestva. Gosp. župan predla
ga naj se vzame iz map ves svet kar je mestnega in se 
potem meniki postavijo. Gospod Krenner podpira predlog 
g. župana. Gosp. Mohar predlaga naj g. župan s svetoval
ci to izpelje. Gos. J. Delpin vpomne da naj se izpist iz 
gruntneh bukev vzame. Odbor odobri vsemu temu. 

VIII. Vsled sklepa seje 15/5 VI poroča g. Gusell da je on 
gojzde Vincarškeh toplic pregledal in najdel da so čez 
f 2000 - vrroni. 
Gosp. Krenner predlaga naj se danes le glasuje a sklene 
občinski odbor toplice prevzeti ali ne, in da se prista
vi ako se sklene prevzeti tudi kup za katerega srenja 
prevzame to posestvo. 
PO glasovanju se sprejme predlog z vsim glasovi zunaj 
glasov gg. Mohar-ja in Kašmana. Andrej Rupar ni glaso
val. Prevzame naj se za kup od f 5500 - (pet tisuč pet 
sto gold).(3) 

X. G. Papa predlaga da naj bi občina naprosila okro glavar
stvo da napravi obrtnijsko šolo že bodoče leto v Loki. 
Sklene se da naj se naprosi okro glavarstvo da ostanovi 
to šolo. 

25. septembra 1885 - 111/96' 

II. Gosp. župan poroča da najemnica cola se mu je pritožila 
da ji veliko colnine odgre skoz to ker zunaj mesta ve
liko kmetov prodaja. Predlaga tedaj gospo župan da se 
sklene da sme colnina tudi zunaj mesta se pobirati. 

PO daljšem dogovoru se sklene, da sme najemnica na 
smajneh in teržneh dneh colnino tudi zunaj mesta pobi
rati. Samo 3 gg. odb. Volčič Sever in Božnar so zoper 
ta sklep glasovali. 

20. novembra 1885 - 111/100' 

II. Gospod župan je naročil mappe mesta Loka in jih odboru 
predloži. Sklene se naj se menike pri važnejšeh mestneh 
parcelah postavijo in dalje tudi mape rnestneh borštev 
naroče. 

22 



16. decembra 1885 - 111/105 

l. b. Praeliminare podobč. Zminc za leto 1886 
Se sprejme. 
Sklene se ker so stroški podobč. Zminc praeliminiran 

f 547.66 
Dohodki pa le 255.76 
tedaj deficit 291.90 

Mestna občina ima po praeliminaru 
Stroškov 
Dohodkov 
Defic it 

14. aprila 1886 - 111/121 

f 2002.20 
889.63 1/2 

1112.56 1/2. 

V. Ker namerava letos gospa Marija Juvan mesto 110 pri nje
ni hiši večje prezidavanje se debatira po predlogu g. 
župana da se naj ž njo zarad odstopljenja ogla hiše g. 
župan pagodi za koliko svoto v denarjeh bi en ogel hiše 
podrla v razširjanje ceste. (4) 

1. decembra 1886 - Il1/136-137~ 

r. Predlog praliminare-a pro 1887. 
a) Mestna občina Škofja loka 
Župan prebere prealiminare v stroških in dohodkih, po
tem vpraša kdo hoče kaj k temu omeniti. 
Znašajo stroški f 3199.20 
Dohodki 913.98 lL2 
prirnanklej 2285.21 1/2 

... Potem se debatira v posameznih točkah. Pri tOČki 10 
"Navijanje ure". Omeni g. Krenner naj skrbi županstvo 
da bo farna ura zmiraj po pravem času vr edena .... 
b) Proračun podobčine Zminca 
Stroški znašajo 
Dohodki 
prirnanklej 

f 542.66-
252.76-
289.90-

VI. Svetovalec Krenner predlaga da bi bila pri Peterci na 
Lonterh št. 78 1 laterna potrebna, in da jo hoče on sam 
napraviti - ako je občina potem prižiga. 
Se sprejme. 
Na konec še omeni odb. Mohar da se tudi on žaljenega ču
tu da mu je Dr. Arko UČital da ni kot župan nič naredil. 
Svetovalec Gusell nato omeni da protestira zoper izraz 
odb. Mohar-ja v teku današne seje da so bili v cestnem 
odboru girnpelni ' in obžaluje da se je deželni poslanec 
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in mestni odbornik Moher tako surovo obnašal v današni 
seji ko je bilon (Gusell) na čelu. 

11. feb~. 1887 - III/141 

VI. Posvet o opaženji mestne štirne pOZlffil. 
O štirni se vname dalje govor. Sklene se naj se stange 
popravijo in stražniku naroči da nadzoruje štirno, da 
ne bo vsak rukal pri štirni, in da jo čedi. Dalje se 
sklene da naj se pozimi s slamo opaži štirno. 

12. maja 188? - III/149 

VI. Exh št. 547. Dopis odseka za Dolinarjev spomenik v Trst 
da namerava Ono na rojstni hiši v Loki št. 83 spominsko 
ploščo postaviti. 
Se sklene da ni zadrška, vender pa se to brez občo stroš
kov in brez vsake odgovornosti županstva more vršiti. 

VII. Odb. Papa predlaga da naj županstvo strogo na to gleda 
da bo vsak mojster naznanil vsacega učenca in da se brez 
spričala obrtnijske šole ne bo potrdilo učno pismo 
(lehrbrief) od županstva. 
Naj to županstvo da tudi razglasiti. 
Se sprejme in županstvu izpeljava naroči. 

22. a~gusta 1887 - III/158> 

VII. Župan predlaga naj bi usnerji malo svoto plačali za su
šenje čreselna na občo svetu na grabnu da svet se ne 
izgubi pravica. 
Sklene se od usnarjev naj se po 20 /dvajsetsold/ na le-
to tirja za prostor ..... . 

9. d~cembra 188? - III/l?2 J 1?3 

I. 
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župan predlaga proračun za leto 1888. 
l. Ubčine mesta Škofja Loka 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Prirnanklej 

2. Podobčina Zffiinc: 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Primanklej 

f 3411.20 
912.81 1/2 

2498.38 1/2 

f 493.41 
223.16 
2-' O .-2""'""'5----



16. maja 1888 - 111/188~ 

II. O zadevi mostu in 1 kanala od blatne gase proti mostu. 
Županstvo predlaga naj se poskusi če je mogoče narediti 
kanal med časom ko se bo most delal, ko bo ravno takrat 
pot zaprta. Potreba kanala se pripozna vsistransko, in 
se sklene da naj g. inženir pregleda in obris naredi. 

28. jun1-Ja 1888 - 111/197 3 

II. poročilo župana opostavljenju "Steigerthurm-a u na gra
ben, za katerega je prostor pregledalo županstvo 4. ju
nija skupno s predstojnikom požarne brambe. 
Odbor odobri od županstva odločeni prostor, z dostavkom 
da naj ko bo dotični ogled sosedu posestnikU prajerce 
Luku Šrnidu na Gašten vednost da. (5) 

26. ju~ija 1888 - 111/205 3 

II. Župan poroča da bo rekonstrukcija mosta v 8 dneh konča
na in bo treba ck. okro glavarstvo prositi za collaudi
ranje. Dalje predlaga župan naj se imenuje za naprej ta 
most Franc Jožefov most. 

18. 

I. 

Ta predlog se sprejme in županu naroči da potrebno do
voljenje preskrbi. 
zarad vzidanja table v spomin 40 letne jubileje Cesarja 
Se pooblasti odbor za rekonstrukcijo mostu potr~bno 
vkreniti. 
Kje naj se vzida spominska plošča naj izbere odbor, Ven
der naj se ozir jemlje na najbolj vidni kraj. 
Zastopniki podobčine Zminc dovoljo f 50 - /petdeset
gold/ iz Zminske blagajnice k stroškom mostu. (6) 

decembr'a 1888 - 111/227, 227' 

Župan predloži proračun za leto 1889 
1. Občina mesto Škofja Loka 
Stroški so preliminira ni z f 2982.20 
Dohodki 840.31 1/2 
pokaže se primanklej f 2141.88 1/2 

2. Podobčina Zminc 
Stroški znašajo f 505.41 
Dohodki 228.16 
Primanklej f 277.25 
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14. avgusta 1889 - 111/ 235, 245' 

I. Nota ck. okro šols. sveta v Kranju 3/6 št. 328/088. o 
zadevi izšolanja vasi Reteče, Gorenjavas in Godešče iz 
Škofjeloške šolske občine, ker je okro šolski svet skle
nil v Retečeh ustanoviti enorazrednico. Exh N. 872. 

Svet. Gusell je v interesu poduka za to da se napravi 
šola vRetečeh. 
Odb. Dr. Arko omeni da je loška šola tako že prenapolnje
na in je tudi za napravo šole v Retečeh. PO dalji debati 
se glasuje, in predlaga še odb. Papa naj se te vasi iz
šolajo, a kakor dolgo se šola v Retečeh ne zida morajo 
z Loko konkurirati. 
Odh. Aug. Sušnik omeni da ima odbor le glasovati o izšo
lanju ornenenih vasi. Glasuje se o predlogu odb. Papata 
in se enoglasno sprejme. 

16. decemb~a 1889 - III/258 

I. Župan prebere praeliminare občo mesta Škofja Loka za 
leto 1890 .... 
Stroški znašajo f 4201.88 
Dohodki 937.31 1/2 
primanklej 3264.56 1/2--

II. podobčina Zrninc 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Primanklej 

f 732.89 
218.16 

21. februarja 1890 - 111/262', 263 

III.Posvet onasadu drevoreda na živi nskem trgu I'na graben \I. 
Odb. Mohar se boji da bo potem premalo prostora za rušte 
postavljati. 
Svet. Aug. Sušnik je mnenja naj se naredi proračun, ko
liko bi stalo nasajenje. Odb. Mohar podpira ta predlog. 
Svet. Aug. Sušnik se ne boji zarad prestora in ni na
sproti nasajenju. Potem se glasuje onasaditvi. 
Predlog župana o nasaditvi se sprejme in izpeljavo žu
panstvu prepusti. 

IV. Župan poroča o začete.m iztreblanju kamnoloma v "Stang
rof I •• Odb. Mohar se str inj a s predlogom županovirn naj 
se ponudi šuta cestnemu načelniku. 
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Župan se pooblasti da se o ceni šute z načelnikom cest
nega odbora pagodi. (7) 



9. maja 1890 - 111/270'-271' 

III.Župan predlaga da bi se odpravilo beračenje v petkeh od 
hiše do hiše, in da bi Se te procesije odprav le naj ptu
ji berači se arretirajo in odpravjo v njih dotične obči
ne. Svet. A. Sušnik pravj naj se po postavi postopa: 
doma~i naj se preskrbe in ptuji berači odpravijo. 
Svet. Krenner predlaga naj se sploh prepove beračenje od 
hiše do hiše in domači naj dobivajo le pri županstvu v 
ta namen naj bi posestniki prostovoljno zapisali na polo 
koliko hočejo vsak donesti vsak mesec. Župan k temu ome
ni naj se sestavi zapisnik da vpiše vsak posestnik koli
ko hoče darovati. 
K temu še dostavi svet. Krenner naj takrat ko se bo za
pisnik k gospodarjem cirkuliral en odbornik tudi bo na
vzoč. Odbor ta predlog sprejme. 
Odb, Jan Jessenko predlaga o tej stvari še naj se zunaj 
mesta pri vhodeh napravijo table na katereh bo zapisano, 
da je v mestu prepovedano beračenje od hiše do hiše. 
Se vzame za danes v vednost in se bo o priliki na ta 
predlog ozir jemalo. 

XII.Sv. Krenner predlaga naj se podaljša glavni kanal (pod 
Kadivcom) do vode in se izrazi, da On donese k temu delu 
f 50 - /:petdeset gold:/. Odbor sklene ta kanal do vode 
narediti in vdobri stroške v ta namen. 
Sv. Krenner še omeni da bi bilo tudi dobro kanal na Stu
denc proti IIvulgo Pustawirth tl narediti. 

10. junija 1890 - I11/281' 

VI. Exh no 878/ex 890 prošnja požarne brambe za ogled in 
podporo k stavbi stolpa za plazavce /Steigerthurm/. 

Svet. Aug. Sušnik poroča da proračun kaže f 340 - stroš
kov za ta stolp. 
Sklene se za leto 1891 v občo proračun po predlogu Aug. 
Sušnika f 100 - sto gold. staviti. Zoper ta predlog je 
bil samo odb. Bl. Mohar - z dostavkorn da smatra on to 
za luxus. 

12. avgusta 1890 - III/287 

IV. Župan poroča da se je dozdaj zastava v kaki slavnost v 
mestni hiši morala skoz rušt strehe izobejšat. Predlaga, 
naj se napravijo v facadi da se bode ložej zastave iz
obejšale, primerne 3 odprte stajala v strehi za 3 zasta
ve: cesarsko, deželno in narodno. 
Dalje želi da bi se na mestni hiši tudi mesto sedanjega 
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slikanega že grdega gerba, mestni gerb iz kamna naredil 
in vzidal. 
Glede prviga predloga se naroči županu naj se naredi po
trebno za izobejšanje zastav. Zarad druzega predloga se 
sklene naj se stavi znesek za grb v proračun za prihodno 
leto pri točki za popravljanje v mestni hiši. 

4. decembra 1890 - I11/290-291 

l. Zupan predloži proračune za leto 891 
l. Mestne občine Škofja Loka 
2. Podobčine Zrninc 
3. Ubožnega zaklada in 
4. Ubožne hiše. 
ad l. Stroški znašajo 
Dohodki 
Pr.ima nk le j 

ad 2. Podobčina Zminc 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Primanklej 

3. Ubozni zaklad 
Stroški 
Dohodki 
Pr irnankle j 

4. ubož na hiša 
Stroški 
Dohodki 
Ostane 

f 4336.92 
861.91 

3475.01 -

f 798.04 
191.10 
606.94 -

f 1072.-
567.70 
504.30 

f 237.80 
271.70 

f 33.90 

25. februapja 1891 - IV/S' 

II. Eks N 209 Dopis ck. okro sodišča v Škofji Loki 17/2 sk 
16/pr. v zadevi event. zidanja poslopja za urade skoz 
občino. 
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Po prebranim dopisu se oglasi k besedi Al. Krenner in 
predlaga: 
Naj se odgovori ck. okro sodišču da občina ni zdaj v 
stanu zidati poslopje in naj se podpira ponudba g. Gu
sella sprejeti urade v svojo hišo, tudi naj se poudarja 
potreba da ostanejo uradi v mestu na vsak način. 
Ako bi se pa Gusellova ponudba ne sprejela, so drugi 
poslopja na razpolozaj in bi se najdli podjetniki za 
take v mestu ••• (8) 



2 5. avgusta 1 8 91 - IV/ 13,1;P 

l. Župan poroča o svetu pri gradu, katerega nameravajo nu
ne, katere so grajščino kupile, zagraditi. Ta svet pri 
grajskim vrtu do grajščinskeh urat je kakor se je poiz
.yedlo v gruntneh bukvah in v mapi "javni svet li zaznamo
van. 
Župan predlaga naj se ta svet nunskemu samostanu prepu
sti, ker kakor obče znano ima samostan velike zasluge 
glede občine, brezplačno ... (9) 

II. Župan poroča o delih, ki so že preliminirani za tekoče 
leto. 
Najnujniše delo, izpeljava kanala pod velbom "pod Kadiv
com" je osnoval in poroča kako se je pogodil za izpelja
vo z stavbenskem društvom (Baugesellschaft) v Ljubljani 
( Ex h No 1 2 O 3) . 
Dalje poroča da pri Ljubljanski mestni hranilnici dobi 
občina denar na posodo po 4 1/2% in da je le treba ob
činskega sklepa. Občinski odbor pa je že v zadni seji 
26/6 dovolil izposoditi f 1000 - ... 

17. decembra 1891 - IV/ 2 6 ~ 27. 

l. Župan predloži proračune za leto 892 
l. Mestne občine, 2. podobč. Zminc, 3. ubožnega zaklada 
in 4. ubožne hiše 

l. Mestna občina 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Primanklej 

2. Podobčina Zminc 
Stroški Z'našajo 
Dohodki 
Primanklej 

3. Ubozni zaklad 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Primanklej 

4. ubož na hiša 
Stroš'ki znašajo 
Dohodki 
Ostanek 

4. marca 1892 - IV/32 

f 3924.77 
932.41 

2992 . 36 

f 764.34 
191.10 
573 .24 

f 1052.-
563.80 
488.20 

f 259.80 
308.40 

48.60 

V. Odb. dr. Arko vpraša kao je zdaj upeljano pobiranje 
stanterije (Standgelda) 
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Župan poroča, da ker Se pri razpisani dražbi nihče ogla
sil ni pobira zdaj občo sluga stantarijo. Odb. Franc 
Sušnik predlaga, naj se da pobirati občo slugu, ponočne
mu čuvaju in gOjzd. pazniku in se jim daja za potrdilo 
tiskani listki. On je zato naj poskusi županstvo eno le
to v svoji reziji pobiranje. 
Odb. Mohar je za to naj se publicira še enkrat radi od
daje v najem in če le mogoče naj se odda po učitni draž
bi. Ako bi nobeden ne prev2el naj potem šelje županstvo 
v svoji režiji pobira stantarijo ... 

VI.Svet. Gusell stavi silni predlog naj vsi posestniki hiš 
Snežne držaje kir potreba napravijo do oktobra mesca naj 
zadnje, če ne se naj napravi na njegove stroške. Tudi 
za lastno streho bi bilo to v korist posestnikom ... 

22. aprila 1892 - IV/35 

l. Exh. No 485. Odbor za napravo in postavljenje kipa sv. 
Janeza Nepomucena je z ulogo de praes. 4/4 št. 485 nazna
nil da je kip dogotovljen ter prosil dovoljenja da se sme 
soha na odločeno mesto na kapucinskem (Fran Josipa) mo
stu postaviti in ob enim načrt predložil. (10) 

13. junija 1892 - IV/40, 40' 

Župan pozdravi nov odbor s kratkim nagovorom. 
Zakliče končno trikrat Slava Nj. vel. cesarju in celi 
habsburski rodovini. Potem preide k dnevnemu redu ... 

III.Župan poroča o zadevi pokopališča, meni da ne bo denar 
zadostoval, kateri je g. župniku na razpoložaj in da se 
boji da bo potem, ako bo župniku denar zrnankal, morala 
občina stroške, kar jeh bo nepokriteh nositi ... 

3. avgusta 1892 - IV/44, 44' 

II. Posvet o napravi mrtvašnice: 
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Svetov. Lenček predlaga naj se naj pred izvoli odsek 
da pregleda na licu mesta, da se določi pot na pokopa
lišče. 
Ta odsek naj potem poroča odboru. Predlog je enoglasno 
sprejet. V ta odsek se izvolijo gg. župan, Al. Krenner, 
Dr. Arko, Avg. Sušnik in Bl. Mohar. 
O stavbi mrtvašnice, zunaj ali znotraj pokopališča se 
glasuje. Odbor sklene enoglasno naj se mrtvašnica na 
vsak način na pokopališču znotraj ograje postavi. (11) 



5. sept. 1892 - IV/50, 50' 

I. Dogovor o ustanovitvi posojilnice. 
župan naprosi tajnika mestne hranilnice ljubljanske, g. 
Aug. Endlicherja, kateriga je k seji povabil, da pojasne 
občo odboru o bistvu posojilnice oziroma hranilnice, ki 
namerava napraviti občina. 
Na predlog ali se ustanovi mestna hranilnica glasovalo 
se je po imeneh in so vsi odborniki, razun g. Blaž Mo
har-ja, glasovali za to. 
Predlaga se, da se izvoli v pretresovanje pravil odsek 
obstoječ iz 7 odbornikov. Pri sklepeh tega odseka naj 
bode veljavna večina in naj bode odsek sklepčen če so 
navzoči vsaj štiri udi. 
Ta svet se z večino glasov sprejme. 
Izvoljeni so sledeči odborniki v ta odsek: 
l. g. Alois Krenner 
2. g. Niko Lenček 
3. g. Jan Gusell 
4. g. Aug. Sušnik 
5. g. Val. Sušnik 
6. g. Franc Sušnik 
7. g. Gasper Čarman ... 

16. sept. 1892 - IV/55 

VI. Odb. Dr. Arko predlaga naj odbor se obrne na poštno di
rekCijo v Trstu da preskrbi tukajšni pošti dVOjezičen 
pečat, če ne samo slovenskega, v smislu v Avstriji za
gotovljene enakopravnosti ... 

3 O. se p t. 1892 - IV /58. 

l. Exh, NO 1421. Dopis okro Glavarstva Kranj 23/9 št. 12874 
radi takojšnega zidanja mrtvašnice na nOvem pokopali
šču. 
Enoglasno odbor sklene, da se odda delo mrtvašnice na 
novem pokopališču dne 8. oktobra po učitni dražbi. Sl. 
ck. okro glavarstvu naj se sporoči, da Se bo delo takoj 
pričelo in nadaljevalo kakor dolgo bo vreme pripuščalo ... 

15. dec. 1892 - IV/63~ 64. 

l. l. Proračun podobčine Zminc za leto 1893. 
Svet. Aug. Sušnik prebere proračune. 
Stroški znašajo f 1019.78 
Dohodki 114 . 10 
Primanklej f 905.68 
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2. Proračun ubo;t'.nega zaklAda za leto 1893 
Stroški znašajo f 1118.00 
Dohodki 579.80 
Primank:lej f~ 538-:20---

3. Proračun ubožne hiše za leto 1893 
Stroški znašajo 
Dohodki 
Ostanek 

4. Proračun mestne občine za leto 1893 

f 261.80 
371.60 
109.80 

Stroški znašajo f 4583.67 
Dohodki 1355.05 
Primanklej 3228.62 

20. marca 1893 - IV/?1' 

l. ' .. Po predlogu sVet. Al Krennerja sklenejo navzocl. za
stopniki mesta Škofjaloka, da naj bode ta zavod le mest
ni in ne občinski (z okolico vred - podobčina Zminc), 
da naj se toraj imenuje zavod "mestna hranilnica v Škof
jiloki" in da toraj prevzame prej omenjeno poroštvo le 
mesto in ne tudi zraven pridružena podobčina Zminc.-
S tem predlogom se popolnoma vjemata navzoča zastopnika 
imenovane podobčine. 

II. Odb. Andrej Jamnik predlaga naj mestno županstvo radi 
naprave 1 nabiralnice za pisma ~PrUfkosten) na spodnem 
trgu potrebno ukrene, in da bo pošta pred odhodom vsake 
pošte iz te nabiralnice jemala pisma. 
Se sprejme. 

29. maja 1893 - IV/ 75~ 75~.) 76~ 76~ 

l. Odb. Andr. Jamnik poroča opregledavanju občo računeh, 
da so sicer računi v redu, vendar pa omeni, da so se ra
čuni prekoračili ter predlaga da bi se računi odobrili. 
Odbor odobri raČUne sledeče 

32 

Dohodki mestne občine f 5714.13 
5598.94 

preostaje f 115.19 

za podobč. Zminc 
Prihodki 
Stroški 
ostane gotOvine 

za ubožno hišo 
Prihodki 
Stroški 
ostane gotovine 

f 1104. 7 
843.181/2 
260.88 1/2 

f 388.20 1/2 
160.59 
277.61 1/2 



za ubož ni sk lad 
Prihodki f 1015.83 1/2 
Stroški 994.18 
preostanek 21.65 1~--

Se odobri z naročilom se proračuna natančno držati . 

III. O zadevi prestave Boduljskega mostu poroča župan, da je 
sedanji most v slabem stanu, sedanji lastnik 9 Jan Ka
lan pa se odpoveduje vsaki odgovornosti in vsakemu po
pravljanju. Svet. Avg. Sušnik stavi predlog izvoliti od
sek 3 udov, kteri vse akte v tej zadevi pregleda in pri
hodnič poroča občo odboru. 
Ta predlog sprejme. 
V ta odsek se izvolijo gg. Niko Lenček , Avg. Sušnik in 
Al. Krenner . 

21. avgusta 189J - IV/7 9, 80. 

I. Župan poroča radi razširjanje ceste v spodnem Karlovcu 
pri hiši 12 Ožbolt Bernik o prilik J_ nove stavbe vsled 
pozara 30/6. PO dalie debati se na predlog svetov. Lenč
ka sklene: 
Župan naj določi stavbensko čerto, potem naj Bernik pro
si za stavbensko dovoljenje ... 

III. Župan predlaga naj bi se semenj sv. Jakoba prestavil na 
dan sv. Marjete. 
Cdh. Sušnik predlaga naj se sv. Jakapa semenj p'estavi 
na januar ali začetek Februarja. 
Svetov. Lenček predlaga naj ostane pri starem. 
Predlog svet. Le nčka se pri glasovanju odklone. 
Predlog adb. Sušnika Se z ogromno večino sprejme ob 
enem se pooblasti župan ta sklep izvršiti. Predstojni
štvo občo pa se naroči da dan določi . 

6. oktobra 189J - IV/8J, 8J' 

I. Župan poroča o zadevi naprave novega mostu vBoduljah. 
Debate se udeleže svetov. Sušnik in odb . Bl. Mohar . 
Svetov . Suš ni k stavi predlog, na j se napravi od I1 Skaler
ja n pod Purfelco do 80dul j ske vasi nOva srenjska pot, 
ter se naroči izvrši tev tega skle pa županu, ali pa v to 
svrha izvolenemu odseku. 
Predlog se je enoglasno ra ZUn glasu odb. Severja spre
jel. 
za izpeljavo t ega sklepa se potem izvoli odsek, po pred 
lodu odb. Moharja stoječ iz župana Val. Sušnik, in š e 
4 odbornikov. 
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V odbor volijo se gospodi: 
Jan Gusell, Andr. Rupar, Aug. Sušnik, Gasper čarman. 

? novemb~a 1893 - IV/B? 

l. Župan predloži načrt za novi most "pri Lahu" in preuda
rek stroškov. Svet. Krenner poroča da je nujna potreba 
ta most novega narediti ker je slab. Predloga sta dva, 
po načrtu naj se naredi lesen ali z železnim traverzam. 
V zadnem slučaju bi f 500 več stalo - skupno bi znašali 
stroški (z železnim traverzem) po proračunu f 6304. 

Župan da na glasovanje za kteri projekt se odbor odloči. 
Odbor sklene z vSirni razun glasov gg Fran Sušnika in 
Anton Homana - za projekt z železnimi traverzi. 

7. deaemb~a 1893 - IV/91-92' 

I. Župan predloŽi proračune za leto 1894 
l. Proračun ubožnega zaklada .... 
Stroški znašajo 

in 

f 

sicer: 

1112.-
Dohodki 
primanklej 

Se odobri. 

2. Proračun ubožne hiše 
Stroški znašajo 
Dohodki 
preostanek 

3. Proračun podobčine Zminc •.. 
Stroški znašajo 
Dohodki 
primanklej 

4. Proračun občine Škofjaloka 
Stroški znašajo 
Dohodki 
primanklej 

623.70 
f 488.30 

f 271. 80 
434.20 
162.40 

f 1677.26 
113.16 

f 1564.10 

(mesto) •.• 
f 3474.95 

1075.66 
f 2399.29. 

28. deaembra 1893 - IV/95, 95' 

I. Župan otvori sejo in da besedo svet. Aug. Sušnik da re
ferira o železnici skoz Poljansko dolino. 
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Svet. Lenček predlaga da bi se srenja obrnila na poslan
ca g. Globočnika da bi nam svetoval kaj bi se v tej za
devi ukreni lo. Svetov. Sušnik formulira ta predlog ta
ko, občinski odbor naj izvoli odsek 3 odbornikov kteri 



si ima vso to železniško zadevo v roke v zeti in izpelja
ti. 
V ta odsek se izvolijo gospod: Valentin Sušnik, Alojzi 
Krenner, Niko Lenček in August Sušnik, kteri prevzamejo 
te mandate. 

11 . jan 1 8 94 - I V/9 9-1 00 

l. O zadevi ločitve podobčine Zminc od mesta ško fja Loka. 
Svet Lenček referira o tem, da ima danes odbor skleniti 
se loči podobč. Zminc od mesta ali ne. 
Župan odpre debato . 
Svet. Lenček pOjasnjuje stvar. 
Odb. Mohar omeni, da so občani Zminški zrniraj želeli da 
bi bili za-se ločeni od mesta Škofja Loka . 
potem se glasuje po imenih -
Lenček Niko da, Kašman Fran da, Sever Jan da, Florjančič 
Jak. da, Jessenko Jan. da, Sušnik Fran ne, Mohar Blaž 
da, Rupar Andr. da, Jamnik Andr. da, Debelak Jan da, 
Volčič Jak. da, Homan Ant. da, Payer Vine da. 
Predlog o ločitvi je z vsimi glasovi proti glasu Fran 
Sušnika sprejet. Svet. Lenček predlaga naj se izvoli od
sek v izvršitev tega sklepa v množi ni 5 mož in naj bodo 
3 iz mesta, 2 iz podobč . Zminc. Izvolijo se sledeči od
borniki : Niko Lenček, August Sušnik, Val . Sušnik, Jan 
Sever in Andrej Rupar. 
S tem se zapisnik sklene. 

22. f e br. 1 8 94 - I V/ lO J, 10 4. 

l. Župan poroča o ceni sveta (pogorišču) Ožbolt Bernika 
Karlovec 12. le ta zahteva za celi ta prostor f 100-
Isto gold. l. (12) 
Odbor sklene županstvo pooblastiti ta svet od Bernika 
ako mogoče za f 80- losemdeset goldl kupiti in potreb
nO ukreniti. 

II. Svetov. Lenček poroča obširno o zadevi stavbe železnice 
in stavi tale predlog: 
Občo zastop pooblašča županstvo naj potroš1 primerno 
svoto za sestavo načrta po katerem se bi napravil glav
ni kolodvor ne pri sv. Duhu ampak v škofji Loki in po 
katerem Se bi preložila dosedanja proga od Goričan do 
Trate zdolaj na Saro do Škofje Loke, in naj v to sverho 
najame kakega strokovnjaka, ki bi napravil popolnoma 
izdelani za predložitev trgovinskemu rninisterstvu spo
sobni načrt. 
Se enoglasno sprejme. (13) 
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5 . aprUa 1894 - IV/ lO?' - 112' 

II. Svet. Lenček poroča o razvitiavi mesta Šk Loka električ
nim potom, prebere načrt pogodbe s gospodom Krennerjem 
ter predlaga da naj se formeino sklene : mestna občina 
Škofja Loka naj na podlagi ponudbe g . Al. Krennerja vpe
lje električna razsvitiava. 
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Preide se k generalni debati. Po da lneh pojasnileh skle
ne se enoglasno predlog svetov. Lenčka sprejeti. 
Svetov . Lenček predlaga zgorej prebrano pogodbo en bloe 
sprejeti. Predsednik odpre debato o tem predlogu. Sve t. 
Lenček prebere še posamezne točke kakor sledi: 
Pri l. točki pregleda se načrt električne napeljave ter 
se sklene naprositi g. Krennerja da ostale 4 svetilke 
napravi v načrtu s svinčnikom in s številkami naznačena 
mesta. 
Se enoglasno sprejme. 
Točka 2. se sprejme. Točka 3 . se sprejme. Točka 4. se 
sprejme. 
Toraj je c e la pogodba, ktera je v prepisu temu zapisni
ku priložena sprejeta in se naroči predstojništvu da 
zadobi vdobrenj e v isokega deželnega odbora .. . 
Pogodba 
katero sta dogovorila in sklenila Mestna obč i na Škof ja 
loka in gospod Alojzij Krenner tovarnar od tam, tako-le: 

§. 1. 

Gospod Alojzij Krenner zaveze se od letos naprej skozi 
trideset let razsvetljavati ulice mesta Škofj aloka vsa 
ki dan od pričetka mraka do pol dveh čez pol noč in od 
tričetrt na šest zjutraj do belega dne s štiridesetimi 
električnimi žarnicami vsaka po šestnajst normalnih 
sveč po sistemu tlSiemens in Halske l ' .-

Napravo razsvetljave zaveže se gospod Alojzij Krenner 
od svoje tovarne na svoje stroške v ulice mesta upelja
ti in žarnice na tistih prostorih narediti, katere mu 
je mestni zastop po gotovem načrtu e nkrat za vselej že 
odka zal. 

§. II . 

Za to zaveŽe se mestna občina gospodu Alojziju Krenner 
plačevati kot amortizacijski delež vsako ]eto 360 gI. 
ali 720 kron beri: sedemsto in dvajset kron, iz tega pa 
mora gospod Krenner vse vsled elementarnih nezgod ali 
naraVne obrabe potrebne poprave električne napeljave 
preskrbeti, kakor tudi poškodovane ali nerabljive žar
nice popraviti oziroma jih z novimi nadomestiti. Vsled 
zlobnosti pouzročene poškodbe razsvetilnih naprav pa 
zadenejo občino. 



Navedene poprave napeljave oziroma zamenjavo žarnic 
preskrbeti mora gospod Krenner po svojem v to postavlje
nem monterji vsakokrat takoj, ko mu bode občina dotični 
nedos ta tek na z na ni la . 

!I. III. 

pogodba velja skozi trideset let in po preteku tega ča
sa pripade naprava razsvitljave od hiše gospoda Krenner
ja št. 84 naprej v last mestne občine. 

§. IV. 

Gospod Alojzij Krenner jamči zase, svoje dediče in prav
ne naslednike s celim svojim premoženjem, da se bodo 
vse dolbčbe te pogodbe to~no izpolnjevale skozi celi 
zgoraj navedeni čas in On se zaveže za slučaj, da bi raz
svetljava osem dni zaporedoma prenehala, občini za vsa
ki dan dve kroni odškodnine plačevati. 
škofjaloka, dne 5. aprila 1894.(14) 

L.S. 

Val t. Sušnik mp 
mestni župan 

Alois Krenner mp 

Niko Lenček mp 
ck. notar kot svetovalec 

Dr. Anton Arko mp 
odbornik 

št. 4764 

A Sušnik mp 
svetovalec 

Fr. Kašma n mp 
svetovalec 

Ta pogodba se v smislu § 90 št. 3 občinskega reda za 
vojvodstvo Kranjsko odobri. 
Od deželnega odbora Kranjskega v Ljubljani dne 8. maja 
1894. 

L.S. 

21. junija 1894 - IV!120 

Za deželnega glavarja 
Dr Papež mp 

IV . Razprava v zadevi sprejetve vodnjakov v mestu v občo 

oskrbo 
Blaž Mohar predlaga naj Se vse vodnjaki prevzamejo v 
mestno skrb. Svet. Aug. Sušnik toplo priporoča predlog 
odb. Bl. Moharja in sicer naj se sprejmejo v občo oskrb 
sledeči vodnjaki: 
l . Poleg fabrike na novi poti . 2. Na spodnjem trgu po
l e Špitala. 3. V Karlovcu poleg znamenja. 
Predlog se sprejme. 
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Il. septembra 1894 - IV/129.-lJO. 

r. Exh 1248. Dopis ck. okro glavarstva v Kranju o zadevi 
volitve zdravstvene komisije radi preteče ko!ere. Se 
prebere. 
Odb. Andr. Jamnik se pritoži, da okro glavarstvo dopisu
je občini v zdravstvenih zadevah v nemškem jeziku ktere
ga večina odbornikov ne razume. Svetov. Sušnik predlaga 
naj se izvoli zdravstvena komisija, ki ima vse potrebno 
okrenlti. Predlaga naj se volita odb. Jan Debelak in 
Anton Homan. 
Se sprejme. 

VI. Odb. Jan Sever vpraša se je li že prošnja za razdelitev 
občin škofja Loka in Zminc že predložila na dotičnem me
stu. 
Župan odgovarja, da se še ni pa se bo zgodilo. 

l. oktobra 1894 - IV/lJJ-lJ4 

1. ~oročilo o oddaji zgradbe mostu čez Soro v Boduljah 
24/9 po minuendni licitaciji. pri tej sta ponudila Jan 
Rupar od sv. Andreja 5 f 1160 in Aug. Sušnik tudi 
f 1160.- Gospod Aug. Sušnik odstopi od seje kot udele
ženec . 
Svetov. Al. Krenner predlaga naj se prepusti delo g. 
Avg. Sušniku. 
Ta predlog se sprejme enoglasno. Pred glasovanjem je še 
prišel k seji gospo svet. N. Lenček. 
Gosp. Avg. Sušnik pride zopet k seji. 

VI. Zahvala g. Krennerja za podelitev častnega meščanstva 
se enoglasno z odobrenjem na znanje vzame. 

12 . decembra 1894 - IV/138 

III.župan predloži proračune za leto 1895. Svet. Aug. Suš
nik prebere proračune in sicer: 
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1. Ubožna hUa: 
Stroški znaŠajo 
Dohodki 
Preostanek 

2. Ubožni zaklad: 
StroŠki znašajo 
Dohodki 
Primanl<lej 

f 

f 

f 

176.80 
511.-
334.20 -

111 6. 80 
669 . 70 
447 . 10 

Po predlogu svet. Avg. Sušnika se proračun en bloc po
trdi . 



4. 

I. 

3. Podobčina Zminc 
Stroški zna§ajo 
Sohodki 
Primanklej 

4. Mestna občina 
Stroški znašajo 
Dohodki 
primanklej 

f 1364.65 
181.1 3 

f 1183.52 

f 4179.08 
1105.49 
3073.59 

k točki 7 Dohodk. Svet Aug. Sušnik predlaga naj bi se 
očigled na to da se občini škoda godi, prepovedalo usner
jam na mestnem svetu na grabnu sušiti in shranjevati 
čreselj, oziroma da se jim z novim letom odpove •.. 

februarja 1895 - IV/J49, 149' 

Župan predloži račune leta 1894. 
Svetov. Avg. Sušni k predlaga naj se preberejo računi od-
boru točka za točko. 
PO tem prebere račune: 
l. Mestni račun v dohodkih f 6102.79 1/2 

stroškeh 5855.75 
ostane prebitek 31/12 894 f 247.04 1/2 

2 . Podobčina Zminc 
Dohodki f 205 4 . 44 
Stroški 1293.01 
Prebitek 31/12 894 f 761. 43 

3. Ubožni zaklad 
Dohodki f 1219 . 41 1/2 
Stroški 983.44 
Prebitek 31/12 894 f 235.97 1/2 

4. Ubožna hiša 
Dohodki f 347.13 
Stroški 267.51 1/2 
Prebitek 31/12 894 f 79.61 1/2 

Za pregle dalce računoV se izvolijo gg adb Dr. Ant. Arko, 
Bogomir Krenner in Fran Sušnik. 

21. mapaa 1895 - IV/153 ', 15 4 

II. Župan poroča o slučajnem nakupu hiš v mestu št. 93 do 
98 ter stavi sledeči predlog: 
Občinski odbor izreče se v principu za to, da bi se s 
časom in kader bo priložnost nakupile hiše 93 do 98 in 
da se bi te hiše potem podrle in naredila širejša ulica 
Oz iroma trg. 
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Ta predlog se sprejme, prldrži si pa občo zastop pravi
co, posamezne kupčije popr,=j odobriti ali pa ne. (15) 

III. Občo svet. Lenček poroča o zadevi železniške proge Diva
ča-Loka ter naznanja da bo šla od vdeleženeh rečeh ob
čin deputacija na Dunaj k ministerstvom v tej zadevi. 
Dalje da je on pripravljen Škloško občino pri tej depu
taciji zastopati, ako ga občo odbor v to pooblasti. 
Predlog svet. Lenčka se enoglasno sprejme. 

21. marca 1895 - IV/15? 

Pred pristopom k dnevnemu redu naznani župan žalostni 
dogodek namreč smrt občo svetovalca in častnega mestna
na g. Alojza Krenner-ja ter pozivlje v znak sožalja gg 
odbornike vstati. Se zgodi. Po predlogu svet. Avg. Suš
nika se v zhak sožalja seja sklene. 

9. aprila 1895 - UV/162 

VI. Odb. Gusell predlaga naj se sklene da bo vsak kdor bo 
na terai nu zad šp ita lom Itna grabnu II (v Rai tšol) vezal 
ostrešje (rošt) ali les obrezoval, ali kako drugače tu 
prostor rabil, le to srenji naznani in primerno odškod
nino plača. 
Predlog se sprejme ... 

2:3. apl'i la 1895 - IV /16 S:> 16S! 

I. Svet. Lenček predlaga da se mestni zastop potom ck. okro 
glavarstva obrne na sl. deželno vlado za primerno šod
poro eventuelno brezobrestno posojilo, z ozirom na to, 
da škoda po potresu povzročena, znaša površno cenjena 
f 50000-. Detalni podatki se bodo na zahtevanje predlo
žili. 
Ta predlog se enoglasno sprejme. (16) 

II. Sklene se telegrafično obrniti na našega poslanca za 
državno podporo kar se takoj zgodi: 
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Globočnik Reichsrats Abgeordnetes Eien 
Bischoflack durch Erdbeben mindestens funftzigtausend 
Schaden erlitten. Bitten am Ervirkung einer Staatshilfe 

Stad tver tra tung 
Bischoflack 



Občinstvu se naznanja9 da je Co kro 
dež;) vlada dovoJila9 da se v Škofji 
Loki nekaj sejmov za blago in 

živino preloži .. 
V letu 1914 in naprej bodo vsako 
leto v Škofji Loki sledeči sejmi~ 

1. SV. laž 3. februarja 
2Q SVo "Jedert 17& marca 

3. Sv. Jurij 240 aprila 
. 4.Sv.Janez Krstnik 24. junija 

5. Sv. Rok 16. avgusta 
6. Sv. Mihael 29. septembra 
70 SV~ Katarina 25~ novembra 

Ako pa pade kteri teh dni na nedeljo, se vrši 
sejm poprej v soboto oziroma v petek. 

" 

Oil~~r ~nj~tva 2a ~uVlo~~~ s~i~:l~v V S~. L~~L 
Naznanilo o novih dnevih sejmov v Škofji LOki,1914o 

(Ob3ina §kofja Loka~upravne zadeve~92) 





15 . ju li ja 1 8 9 5 - l V/ l?3~ 

I. Posvet o zadevi podpor in brezobrestnih posojil v sverho 
poprave po potresu poškodovanih poslopij. 
Svet. Lenček prebere v tej zadevi došle dopise in razglas 
dež el neg a pr edsednika . 
Odb. Sušnik predlaga naj se izvoli odsek, kteri naj bi 
občinstvu brezplačno napravil prošnje in priloge, in v 
to sverho Se pornnožil z pisarniškem in konceptnimi moč
mi. V odsek naj se volijo 5 odborniki. Stroški pisarije 
se plačajo iz mestne blagajne. 
Predlog se enoglasno sprejme. 
V odsek se volijo gg. Niko Lenček, Fran Kašrnan, Aug. 
Sušnik, Fran Sušnik in Bogomir Krenner. 

7. avg usta 1895 - IV/ J 78 

IV. župan poroča o kolavdaciji novega mostu vBoduljah. 
Delo je po pogodbah dobro in pravilno izvršeno, vendar 
pa se je konstatovalo, da je skarpa vziroma kamenje pri 
nasipu na Boduljski strani v slabi zvezi kar pa prevzet
nik Aug. Sušnik na svoje stroške popraviti obljubi. 

Konstatovalo se je dalje, da je izbitih 8 podporen 
(streben) in 2 lešpane premaknena. Popravilo te škode 
se ceni od f 50 do f 100-
Sklene se sl. ck. okro glavarstvu naznaniti, s pristav
kom, da ni velika voda (povodenj) bila kriva te poškod
be, ampak le hlodi, ktere je voda v Logu Luku Šmidu po
brala. 
Odbor potrdi kolavdacijski zapisnik ter se naka 2e po 
pogOdbah zaslužek izplačati. 
Dalje naznani odb. Kašrnan, da je podporna pod brvijo 
proti Puštalu odbita oziroma, da so jo hlodi spodbili. 

2. sept embra 1895 - IV / 182 

VI. Svet. Lenček predlaga naj se občina obrne na deželni 
odbor da pusti le ta na lici mesta študirati prašanje 
vodovoda za mesto Škofjaloka in napraviti potrebne na
črte s proračuni. 
Se sprejme. 

3. oktobra 1895 - IV/18S! 

III. Exh. 1458. Dopis nunskega samostana naj občina prepusti 
samostanu 1000 ro kamna za škarpo iz mestnega kamnoloma. 
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Sklene se enoglasno, da Se občina ne zaveže za nobeno 
množino dostave kamna, toda dovoli se dajati samostanu 
kamenja iz kamnoloma, kolikor ga bo mogoče in sicer za 
izvanredno nizko ceno po 60 v. za vsaki voz. od katerih 
grejo 3 na 1 m3 in ne smejo se nakladati same plošče, 
ampak tudi drobiž vmes. 

3. decemb~a 1895 - IV/189-190 

l. Župan predloži proračune za l. 1896. 
1. Ubožni zaklad 
Dohodki 
Stroški 
Primanklej 

2. Ubožna hiša 
Dohodki 
Stroški 
Preostanek 

3. Podobčina Zminc 
Dohodki 
StrOški 
Primanklej 

4. Mestna občina Škofja Loka 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

668.15 
1189.-

520.85 

511.-
199.80 
311.20 

191.13 
1570.32 
1379.19 

Dohodki f 1119.49 
Stroški 4327.28 
Primanklej f 3207.79 

V. Svet. Lenček predlaga: 
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Občo zastop prekliče sklep seje z dne 7. avg. 895 s ka
terem se je bila stavba Boduljskega mostu odobrila, ker 
se je sklenila ta odobritev le na podlagi neresničnih 
poročil županstva in dotičnega odseka. Obenem se izreče 
županstvu in dotičnemu stavbenemu odseku, dalje podjet
niku g. svet. Aug. Sušniku grajo zaradi lahkomišlenega 
postopanja v tej zadevi. 
Stvaba mostu se bode šelje potem vdobrila ko bo g. 
podjetnik še taista dela izvršil, ki so mu naložena v 
zapisniku ck. okro glavarstva z dne 23/11 895 št. 17031 
in katere se je g. podjetnik zavezal napraviti do konec 
aprila 1896. Občo zastop zahteva obenim da bode tudi 
ta dodatna dela svoj čas pregledal in odobril ck. inže
nir i z Kranja. 
Se sprejme. 



31. januapja 1896 - IV/193 J 

IV. Odb. Sušnik predlaga naj bi se v kotu nasprot Molinarote
ve hiše napravilo stranišče. 
Predlog se odloži za sklepovanje v prihodne. 

20. feb~ua~ja 1896 - IV/19? 

I. župan se spomina umrlega bivšega dolgoletnega župana vr
lega narodjaka Blaž Mohar-ja 
Odborniki vstanejo. 

13. apriZa 1896 - IV/204 

II. Odb. Sever se pritoži, da prebivalci Suhe branijo voziti 
čez tako zvani »Suški most", ter opozori na neprilike 
ktere bodo nastale če bo most pri tovarni zaprt. 
Odb. Dr. Arko predlaga da se županstvo v ŠkLoki dogovo
ri v tej zadevi z Starološkem župnastvorn event. da se 
zadeva sporoči deželnemu odboru. 
Se sprejme. (l7) 

2? maja 1896 - IV/208 

Račun podobč. Zminc je v redu. znašajo 
Prejemki f 2205.66 1/2 
Stroški 1209.08 
Preostanek f 996.58 172 

Enako so v redu računi ubožnega zaklada in ubožne hiše 
in sicer prvi z prejemki f 1343.27 1/2 
Stroški 1047.52 
gotovine f 295.75 172 

dr~gi z prejemki f 347.76 1/2 
z izdajki 260.78 1/2 
toraj gotovine f 80.98 

Predlog poročevalca se sprejme. 

V. Exh 805. Prošnja Jan Okorn in sodrugeh za izpeljavo ka
nalov na spodnjem trgu. 
Glede na prejšnji odborov sklep in pojasnila Fran Suš
nika in Andrej Jamnika naroči se županstvu nemudoma 
pričeti z zgradbo kanala na spodnjem trgu in sicer v 
prvi vrsti proga od cerkve proti Faul-novi hiši št. 66. 
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2. julija 1896 - IV/215 

II. Exh 1126. Dopis deželnega odbora v Ljubljani glede Pri
klopljenja vasi Puštala k novi občini Zminc ki naj se 
ustanovi. 
Z ozirom na to, da je bila davčna občina Puštal pred 
združitvijo občin Šk Loka in Zminc pod občini Zminc in 
ne pri Škofji Loki in ker si prebivalstvo Puštala želi 
biti pri zminški občini predlaga se naj obstoji prihod
nja Škloška občina samo iz katastr. občine Škofja Loka, 
in druge katastr. občine namreč; Puštal, S Ožbalt, S 
Barbara, Staniše, Zminc in Sopotnica pa naj bi delala 
za se svojo občino z imenom Zminca 
Ta predlog se enoglasno sprejme. (18) 

6. novembra 1896 - IV/236.236' 

r. Zupan poroča o dogovarjanju z Krennerjevimi dediči gle
d~ dos pevka za most pri tovarni. 
Odbor sklene, da se ostane pri prvem sklepu za železni 
most. 
Potreben pa je izposlovati pri g. Krennerja dedičah, da 
prispevajo k zgradbi najmanj dvatisuč goldinarjev, ker 
je v smislu ranjega g. Krennerja, da se gradi železni 
most in da bode potem prispeval zdatno svoto. 

11. decembra 1896 - IV/240' -' 241 

I. . .. Po tem se sklene naj se 
l. Ubožna hiša: 
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Stroški znašajo 
Dohodki 
Preostanek 

2. Ubožni zaklad 
Stroški 
Dohodki 
Preostanek 

3. Podobčina Zrninc 
Stroški 
Dohodki 
Primanklej 

4. Mestna občina škofja Loka 
Stroški 
Dohodki 
primanklej 

začne razprava oproračuneh. 

f 199.80 
574.20 

f 374.40 

f 1444.60 
790.80 

f 653.80 

f 1361.61 
199.13 

f 1162.48 

f 4199.56 
1103.41 

f 3096.15 



11. marc i ja 189 7 - I V/ 251- 255 

r. Razprava o oddaji različnih prostorov o sejmskih dneh 
na trgu. Uloga Lorenc Planine ma~elar naj se o sejmih 
domačinom bolje prostori tujem ti zadnji prostori navi
zajo. 
Odb. Andrej Jamnik predlaga naj se tej utemeljeni ulogi 
ustreže da imajo domačini prednost pred tujim prodajal
ci. 
Exh 421. Uloga Miha Blaznika, čevlar, naj se prepove tu
jem čevlarjem v tržneh in sejrneh dneh prodajati. Odb. 
Fran Sušnik omeni da se naj raZUTI sejmeh prepove tujem 
obrtnikom prodajati. Nasvetuje, naj Se razglasi po čas
nikih in županstvu da je tujcem prepovedano prodajati. 

Odb. Fran Sušnik predlaga naj se ugodi prošnji Lorenc 
Planine in med Koceletovo in Pajerjevo hišo dežnikarjem 
zaukaže prostor. Župan stavi predlog naj se tujem mare
larjam odredijo od znamnja dol prostori. 
Sklene se z 9 glasovi da naj se prostor tujcem zad zna
mnjem določi, dostavi se pa da naj imajo domačini vse
lej prednost pred tujci. 
Glede uloge Mihe Blaznika se sklene da naj se zupanstvu 
v Žireh naznani da je tujem obrtnikom v tržneh dneh 
prepovedana prodaja ... 

17. julija 1 8 97 - IV / 258 J - S:; S9' 

II. G. Dr. Arko poroča o izvolitvi odsekov ki bodo izvolje
ni v pretresovanje in nasvetovanje različneh v !elokrog 
županstva spadajočih stvari, in se sklene da se naj vo
lijo peteri odseki po pet odbornikov. 
Vrši se volitev in se izvolijo per acclamationem: 

a) v finančni odsek 

GG. Krenner Bogomir 
Pecher Konrad 
Koceli Jan (načelnik) 
Sušnik Avgust 
Košir Janez 

b) Eolicijski, tržni in zdravstveni odsek 

GG. Fran Mikuš 
Slavko Flis 
Dr. Anton Arko (načelnik 
Lovro Sušnik 
Leo Lavrič 

c) cestni in stavbinski odsek 

GG. Avgust Sušnik (načelnik) 
Franc Sušnik 
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Gasper Čarman 
Janez Jessenko 
J.N. Ko'celi 

d) ubožni odsek 

GG. Valentin Sušnik (načelnik) 
Franc Sušnik 
Konrad Pecher 
Anton Homan 
Franc Kašman 

e) v odsek za olepševanje mesta 

GG. Slavko Flis (načelnik) 
Ervin Burdych 
Franc Mikuš 
Leo Lavrič 
Lovro Sušnik. 

V. Po poročilu županstva izreče občo zastop soglasno, da 
je nujno potreba, da se takoj prične s stavbo novega mo
Stu pri Lahu in da se ta stvar odkaže stavbinskemu odse
ku v nujno posvetovanje in predlagovanje. 
Ker ni nobeneh predlogov se seja zaključi. 

14. avgusta 1897 - IV/ 2 64~ 2 64~ 

I. PO predlogu g. Aug. Sušnika sklene občo zastop i~voliti 
odsek treh odbornikov, kateremu se izroči samostalno 
oSkrbovanje mestnega kamnoloma do l. januarja 1898. 

Izvoljjo se v ta odsek z vsklikom gg. J. Koceli, Fran 
Sušnik in Gašper Čarman. Temu odseku je torej izročen 
kamnolom proti polOžitvi letneh računOv. 

2 O • 8 ep t em b 1" a 1 89? - 1 V /27 O ~ 2 ? O' 

II. Sklene se dati g. Andr. Gaber kot prispevek k stroškom 
gradbe njegovega mostu iz občo blagajne deset gold. 

4. decembra 1897 - IV/278, 278' 
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l. Proračun mestne ubožne hiše 
s prejemki 
in z izdatki 
toraj s primanklejem 

f 264.20 
269.80 

f 5.60 

se odobri, in se opomni, da se bo ta primanklej lahko 
pokril s preostankom leta 1897. 



2. Proračun ubožnega zaklada 
z dohodki 
in z izdatki 
toraj s primanklejem 
se odobri. 

3. Proračun mestne občine 
z dohodki 
in z potrebščinami 
toraj s primaklejern 

f 698.06 
805.90 

f 107.84 

f 766.27 
3852.73 

f 3086.4& 

se sprejme, z opazko da se je odobrila postavka 9. stroš
kov "goj zdni čuvaj II f 80 - pod imenom "tretjega uradnega 
sluge" ker se ta čuvaj ne rabi samo kot straža gojzdov, 
ampak tudi za druge občinske službe. 
Sklene se pokriti primanklej najprej s 15% doklada na 
užitninski davek, pri vinu, mesu in moštu, ostanek pa z 
doklado 40% /:štirideset perc./ na direktne davke. 

II. Dostavek: PO predlogu g. Lavriča sklene občinski zastop 
z večino glasov izraziti po županstvu parlamentarni ko
misiji desnice na Dunaju svoje simpatije in odobravanje 
postopanja predsedstva napram siloviti obstrukciji v 
zadnem zasedanji. - PO tem se ta seja sklene. 

22. danuarja 1898 - IV/284, 284'.J 286 

Predlog k 2. točki: 
ttSklep občo odbora v se)1. dne 4. nOV. 897 razložiti je 
v tem zmislu, da je hotel občo odbor s tem izreči, da 
je bila pot št. 1052 kat. občo Ško Loka do sedaj javna, 
kakor je tudi kot taka v mapi še zaznamovana. Ker se 
je pa pred dvemi leti napravil pri Podpulferci nov most, 
ki ima namen vzdrževati promet iz Ško Loke do Bodulj in 
v Boduljsko grapoI tedaj zgoraj navedene preko Virška 
na Bodulje (pare. št. 1052) iz javnih ozirov ni več po
treba. 
Toraj naj sklene danes občo odbor temeljem zakona 28. ju
liJa 1889 dež. zak. št. 17 (8 28 lit. 1), da se opusti 
ta pot kot občinska in se izreče kot zasebna pot. 

Ob enem se pa gospej Ani Gusell iz Škofje Loke kot prav
ni naslednici gospoda Janeza Gusell ne more odreči pra
vico, tudi rabiti to pot, če hoče po njej izpeljavati 
gospodarske pridelke iz svoje senožeti v IIDešnu ll , kakor 
se je to že poprej vsako leto zgodilo, in če hoče Ona na 
mestu, na katerem je že poprej stal tako zvani "žirov
čev most", postaviti nOv most na svoje stroške, se ji 
to od strani občine tudi ne more braniti, kajti niti 
proti enemu, niti proti drugemu je iz iavnih ozirov kak 
zaderžek. 
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Toraj naj sklene občo odb0r. da se dovoli gospej Ani 
Gusell stavba navedenega m8s tu, toda le proti temu, da 
je Ona za se in svoje pravne naslednike zavezana, po
trebne poprave pri mostu vedno sama napraviti, ga tako 
dolgo da stoji, vedno v dobrem in rabljivem stanu vzdr
ževati in tudi pot pare. št. 1052 za svoje vožnje sama 
popravljati (§ 72 občo zak.) tako, da iz te dovolitve 
ne nastanejo nikdar in pod nobenim pogojem občini niti 
kaki izdatki, niti kako drugo breme.- II 

Občinski odbor mestne občine škofja Loka sklene v SVOJl 
današnji seji i z j a v o, da se prvo storjeni korak 
v svrho dosege prepotrebne sprave za politično razdvoje
ni stranki na Kranjskem najtopleje pozdravlja, ter ra
dostno odobrava. 
O tem sklepu naj se obvesti: 
l. gospod Dr. And. Ferjančič, državni poslanec in 
2. gospod Vinko Globočnik, deželni poslanec. 

24. februarja 1898 - IV/289~ 

III. Volitev župana. Voli se po listkih. Skrutinatorjem ime
nuje župan gg. Al. Krenner in Ervin Burdych. Od oddaneh 
19 glasov dobil je sedanji župan g Niko Lenček 18, g Dr 
Arko 1 glas. 
G. Niko Lenček izreče da danes volitve ne more še spre
jeti, da si pa pridrži pravico premisleka do konca pri
hodnega tedna, v katerem času bode naznanil ali sprejme 
volitev ali ne. Občo zastop je s tem zadovoljen in dovo
li izvoljenemu naprošeni čas za izjavo glede sprejema 
izvolitve. 

26. aprila 1898 - IV/298-299 

I. Poročilo županovo 
Župan g. Niko Lenček izreče, da hoče z ozirom na izvo
litev v seji dne 24/2 ostati še dalje na čelu občine 
proti temu, da se mu nekaj dela odvzame in razdeli med 
posamezne gospode odbornike. 
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On predlaga vsled tega, da se naj izvolijo te le občin
ski funkCiOnarji: 
l. Požarni komisar v zrnislu § 2 zakona z dne 15/9 881 
dež. zak. št. 14, ki bo dobil za ta svoj posel še po
sebno instrukcijo. 
2. Skerbnik revežev (Armenwater) ki bo imel razun nad
zorstva čez ubožno hišo vso skrb, kar se tiče oskrbova
nja in podpore občinskih revežev. On naj majhne in te
koče zadeve sam opravi po SVOji previdnosti in s pomoč-



jo občo tajnika, večje zadeve, nOve trajne podpore itd. 
pa naj po storjenem posvetovanju z ubožnim odsekom pred
loži županstvu v rešitev. 
3. Kvartirni mojste~~nje~ame~tnik, ki prevzameta 
vso skerb vojaškega nastanjevanja s pomočjo občo tajnika 
in občo služabnikov. 
4. Mestni ekonom in njegov narnestni~ ki bosta v pervi 
vrsti imela skerb za gmotne potrebe mesta, osobito iz
veršitev in nadzorstvo mestnih stavb, kanalov, potov in 
njih posipanja, poprave vodnjakov, snaženje ulic itd. 

5. Teržni komisar in njegov namestnik, ki prevzameta nad
zorstvo čez tedenske in letne semenje in izveršujeta 
teržno policijo s pomočjo občo služabnikov (stalnih in 
najetih) . 

Vrši se volitev zgoraj imenovanih funkcionarjev in so 
bili enoglasno izvoljeni 

l. kot požarni komisar g. Leo Lavrič 
2. kot skrbnik revezev g. Fran Sušnik 
3. kot kvartirni mojster g. Konrad Pecher 

kot njegov namestnik g. Jan KOŠir 
4. kot mestni ekonom g. Avg. Sušnik 

kot njegov namestnik g. Slavko Flis. 

Trzni komisar in njegov namestnik se ne izvoli, dokler 
se ne prenaredi trzni red. 
Izvoljeni gg. funkcionarji sprejmejo izvolitve, obljubi
jo svoj posel vestno izvrševati in sežejo v potrditev 
tega županu v roko. 

11. junija 1898 - IV/301~ 

II. Župan stavi ta le predlog: "Občinski odbor naj sklene 
v principu za slučaj da bodo kazale preiskave zadostno 
množino vode iz studencov pod Ljubnikom ali pri Gabro
vem, in za slučaj da bi se dosegla izdatna državna in 
deželna denarna podpora, napraviti v proslavo petdeset
letnice vladanja Njega Veličanstva našega presvitlega 
cesarja Franca Jožefa I. vodovod, v zvezi z dosedna 
vasjo Staro Loko. 
V to sverho se županstvu naroča izvršiti vsa pripravlja
joča dela za ta vodovod in pokriti dotične stroške naj 
prej potom subskripcije iz prostovoljnih dOneskov, 
ostanek pa iz občinske blagajne do najvišjega zneska 
200 gold." 
Ta predlog sprejel se je enoglasno. 
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24. avgusta 1898 - lV/304~ 304~ 

r. Župan predlaga da se naj za poplačilo stroškov za novi 
most čeZ Soro pod Krennerjevi tovarni, ki bo stal 
f 4360 - dalje za stroške potrebne kanalizacije in za 
stroške načrta nameravanega vodovoda, najame pri mestni 
hranilnici v Kranji posojilo v znesku f 5000 -, ki se 
bo uknižilo na mestnih zemljiščeh ulozek št. 189. 190, 
510 in 537 kat občo Škofja Loka, obrestovalo z 4 1/2% 
in amortizovalo za 2 1/2% na leto. 
Ta predlog se po kratki debati in po obširnem utemelje
vanju od strani zupana soglasno sprejme, in se župan
stvu naroča, vse potrebno glede potrjenja, uknjižbe in 
izplačevanja tega posojila takoj ukreniti. 

19. novembra 1898 - IV/310~~ 311 

V. Sklene se praznovaLi 50 letnico vladanja našega presvit
lega Cesarja na sledeči naCln: 
v predvečer razobesijo se zastave. Ob 7 na večer nazna
ni strel pričetek splošnje mestne razvetljave ki naj 
traja do 9. Slavnostnega dne ob 5 zjutraj 21 strelov iz 
topov na Kamnitniku in streljanje pri cesarski maši, 
pri kateri naj se odeleži občo zastop in corpore. K ude
ležbi pri maši naprosijo se vsa društva. 
Zastave naj vise do nedelje večer, Prodajalnice morajo 
se zapreti vse med mašo. 

15. decembra 1898 - lV/315~ 

II. Svet. Aug. Sušnik poroča o občinskih proračuneh za leto 
1899. 
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l. Proračun ubožne hiše 
s prejemki f 411.20 
in izdatki po 456.78 1/2 
toraj s prirnanklejern f 45.58 1/2 

ki se bode pokril iz preostanka blagajnice letošnjeqa 
leta. 
Se sprejme. 
2. Proračun ubožnega sklada 
s pre j ernk i f 4 j 6 • O 4 
in izdajki 895.-
toraj s primanklejem f 458.96 

ki se naj pokrije iz občinske blagajne. 
Se odobri. 



3. Proračun mestne občine 
s dohodki 
in izdajki 
toraj s primanklejem 

Se sprejme ... 

20. mapca 1899 - IV/321~ 

f 1480.40 
4282.15 

r2801. 75 

III. Exh 459. Olepševalno društvo prosilo je, da naj prevza
me občina poroštvo za posojilo po f 500 - beri petstvo 
gold, ki se bo porabilo za zgradbo mestne kopelji na 
Selški Sori na svetu gospo Jožefa Košir pare. št. 648/1 
katast. občo ŠkLoka. 
PO referatu g načelnika olepševalnega društva in občo 
odbornika Slavko- Flis-a sklene občinski zastop enoglas
no da prevzame občina poroštvo in nakaže županstvu da 
stori v zvezi z olepševalnim društvom potrebne korake 
za to posojilo. 

12. maja 1899 - IV/325 

III. Predlog županstva da se naj občina pogodi z užitninskern 
zakupnikom g. Jakobom Jelovčan za letno plačilo f 610 -
za leto 1899 in to plačilo sprejme kot odkup od mesečne
ga plačevanja 15% občinske doklade na davek od mesa, 
vina in mišta - se sprejme. 

IV. Predlog županstva, da se naj kupi takoimenovani svet 
"Kraneeljll nad gradom za občino v last za f 160 - se 
sprejme in se naroča županstvu napraviti s sedanjo po
sestnieo Marijo Hafner udova Dolenc potrebno pismeno 
pogodbo. 

18. novembra 1899 - IV/JJ2', 333 

IV. Exh 1762. Odb. gasp. Čarman predlaga da se naj sklene 
votirati za nadaljevanje vrtanja vodnjaka pod nunsko 
cerkvijo dotičnim meščanom ki so to delo začelL, iz ob
činske blagajne prispevek sto gold (f 100), ki se naj 
postavi v proračun za prihodnje leto. Ta predlog se 
sprejme z večino glasov. 

V. Po predlogu župana sklene občinski odbor enoglasno ime
novati svojega bivšega mnogoletnega župana Valentina 
Sušnik v spomin in v priznanje njegovih velikeh zaslug 
za mesto, častnim meščanom, in naročiti županstvu da mu 
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naznani to primernim potC~, ter mu izroči častni di
plom. 

19. dec~mb~a 1899 - IV/33?~, 338 

II. Predlog proraČunOv za leto 1900. 
l. Ubožni zaklad. 
z dohodki 
in izdajki 
toraj s primanklejem 

2. Ubožna hiša 
z dohodki 
in izdatki 
toraj spreostankom 

3. Mestna občina 
z dohodki 
izdatki 
toraj primanklej 

f 595.80 
936.-

f 340.20 K680.40 
se odobri 

f 321.20 
317.47 1[2 

f 3.72 1/2 
K7.4Sh se odobri 

f 1649.70 
4442.10 

f 2792.40 
K 5584.80 h se 

odobri 

III. Po predlogu odb. Franceta Sušnika sklene občo zastop 
enoglasno, da se prepove profesionalnem predkupcem ob 
trž nih dneh nakupovat,i zi vila po mestu pred deveto uro, 
in se ukaže županstvu kaznovati prestopke zoper to na
redbo po previdnosti s primerno kaznijo. Ta sklep stopi 
takoj v moč, in se razglasi po mestu. 

12. marca 1900 - IV/341' 

III. Exh 371/900. Prošnja gg Jak. Gašperina in sodrugov za 
sprejem vodnjaka pod nunsko cerkvijo v občo oskrbova
nje. 
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Svet. Dr. Arko predlaga, da se prošnja odkloni, in si
cer iz razlogov, ki so razviditi in ki se upirajo na 
svoječasni v tej zadevi izdani odlok županstva 28/8 99 
št. 1379, zlasti ker ni nobenega dokaza in nobene ga
rancije, da bi se dobila iz tega vodnjaka stalna in 
zdrava pitna voda. Ta predlog se ne sprejme. Svet. Aug. 
Sušnik, Lov. Sušnik in Gasper čarman stavijo kombinira
ni predlog, da se naj konsorciji za začaSnO nadaljeva
nje dela podeli iz občo blagajne - še enkrat podpora 
k 100 -Isto kroni da se pa ob enim ta zadeva izroči 
stavbinskemu odseku v temeljit pretres in poročilo te
kom primernega časa. 
Ta predlog se sprejme in se naroča županstvu potrebno 
ukreniti. 



9. junija 19 00 - IV /J 45 

l. Exh 917. Prošnja Alojz Fermentin-a da se mu kupi od stra
ni občine godba (muzika) . 

III. 

18. 

Občo odbor sklene pooblastiti županstvo da kupi prosil
cu iz občo sredstev tako godbo v vrednosti 40 - 60 K 

Občinski računi za l. 899 
a) Ubožne hiše 
s prejemki f 393.01 1/2 
in izdajki 470.65 1/2 
toraj s pr imanklejem f 77.64 

b) Ubožneg:a zaklada 
s prejemki f 1159.68 1/2 
in s stroški 975.06 1/2 
tedaj z blagajn. preostankom f 184.54 

c) Občo blagajne 
s prejemki f 4815.65 
in izdajki 4952.17 
toraj s prima nklejem f 136.52 

julija 19 0 0 - IV / 354-356-' 

I. Izvolitev občo Funkcionarjev in odsekov. 
a) Župan predlaga, da se naj izvoli občo blagajnik, ki 
bode sprejemal po nakazilu župana vse prejemke in izpla
čeval vse izdatke. 
1 zvoli se enog lasno blaga j nikom 9 Avg Sušnik, k . sprej
me ta posel ter obljubi ga točno izvrševati. 

b) Župan predlaga da se naj izvoli kvartirni mOjster in 
njegov namestnik, ki bosta izvrševala vse posle vojaške
ga nastanjevanja s pomočjo občo tajnika in občo služab
nikov. 
Izvolita se enoglasno kvartirnem moistrom gg Avg. Suš
nik, njegovem namestnikom Lovro Sušnik, ki sprejmeta ta 
pOsel, ter obljubita ga točno izvrševati. 

c) župan predlaga, da se naj izvoli 9osEodarski odsek, 
obstoječ iz 7 udov. Načelnik in namestnik prevzameta 
skrb za gmotne potrebe mesta, osobito izvršitev in nad
zorstvo mestnih stavb, kanalov, potov in njih posipanje, 
poprave vodnjakov, snaženja ulic itd. 

Izvolijo se: 
Načelnikom g. Slavko Flis, namestnikom g. Fran Kašman, 
ki sprejmeta ta posel ter obljubita ga~o izvrševati. 
Kot udje gg. Andr. Jamnik, Avg. Sušnik, Lovro Sušnik, 
Jan Košir, Fran Mikuš. 

d) Župan predlaga, da se izvoli ubožni odsek obstoječ 
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iz 5 udov. Načelnik naj bo ob enim oče revežev, in naj 
prevzame z namestnikom nadzorstvo čez ubožno hišo in 
vso skrb, kar se tiče oskrbovanja in podpore revežev. 
Ona dva naj majhne in tekoče zadeve sama opravljata po 
svoJi previdnosti, in s pomočjo občo tajnika. Večje za
deve, nove trajne podpore itd. pa naj po storjenem po
svetovanju z ubožnim odsekom predložita županstvu v re
šitev. 
Izvolijo se! 
Načelnikom~. Fran Sušnik, namestnikom g. Jan Debelak, 
ki sprejmeta ta posel in obljubita ga tocno izvrševati. 
Kot udje gg. Fran Finžgar, Fran Kašman in Konrad Pecher. 

e) Župan predlaga da Se naj izvoli odsek za kamnolom 
obstoječ iz 4 udov. Načelnik in blagajnik oskrbujeta in 
vodita zadeve mestnega kamnoloma z pomočjo drugih 2 udov 
popolnolma samostalno, ter položita vsako leto župan
stvu račun. 
Načel nikom izvoli se g. Fran Sušnik blagajnikom g. J.N. 
Koceli, ki sprejmeta ta posel, t€r obljubita ga tOČnO 
izvrševati. 

f) zupan predlaga da Se izvoli vodovodni odsek obstoječ 
iz načelnika in 6 udov. Ta odsek baviti se ima nemudoma 
z vso eneržijo s projektom, napraviti za mesto toliko 
potreben vodovod, ter povzročiti vsa pripravljalna dela. 
Z ozirom na občno zanimanje za to stvar, se odsek lahko 
pomnoži z meščani in zvedenci, in naj se k vsaki seji 
pokliče župa n. 
Volijo se: 
Načelnikom g. Avg. Sušnik, kot odborniki gg. Flis, Gro
har Jur, Debe]ak Jan, Burdych Ervin, Košir Jan in Sušnik 
Lovro. 

IV. Predlog županstva zaradi nadlege provrzočene po psih, 
ki so brez nadzorstva. 
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Sklene se da ima županstvo pravico izdati, če bo razvi
dilo da je potrebno, ta le ukaz: 
l. Da morajo biti vsi psi od 9. ure na večer do 7. ure 
zjutraj zaprti ali priklenjeni; če so pa na ulici, mora
jo biti v spremstvu kakega človeka. 

2. Da morajo biti posamezni psi ki postanejo posebno 
nadležni s tem, da se klatijo brez nadzorstva po mestu, 
da lajajo zad ljudmi, vozmi in kolesarji, da napadajo 
druge pse itd~ - stalno doma priklenjeni, oziroma na 
ulici na vrvi peljani. 
Kdor se pregreši zoper ta ukaz, sme se kaznovati z glo
bo do štiri krone, in v slučaju ponovljenega nepokora 
sme se dotični pes tudi po konjaču oničiti. 



25. avgusta 1900 - IV/360~ J60~ 

r. Svet. Aug. Sušnik, kot načelnik vodovodnega odseka, 
predlaga. da se tvrdki Kramer, Sprinar in Hertlein v 
Gradcu izročijo pripravljalna dela, naprava načrtov in 
proračuna za nameravani mestni vodovod v smislu oferta 
de pras . 20/8 oo št. 1328. 
Ta predlog se enoglasno sprejme in se ukaže zupanstvu 
vse potrebno v tem oziru ukreniti. 

20. novembra 1900 - IV/J64~ 364~ 

II. Exh. 1713 Določitev 3 članov volilne komisije za državno
zborsko volitev. Per acclamationem se brez ugovora izvo
lijo v volilne komisijo za V. in za III. kurijo to je za 
volitev dne 12/xII in dne 311 901 sledeči gg. Janez Ko
šir, Niko Lenček in Fran Sušnik. 

III. Exh 1815 Dopis ck. okro glavarstva Kranj zaradi name
sittve živinozdravnika Josipa Bihar iz Zgorn Logatca. 
PO poročilu župana stavi g. odb. Lovro Sušnik predlog, 
da se dovoli izračunjeni prispevek f 28.57 1/2 - za to 
stvar, ter postavi v proračun prihodnega leta. 

Ta predlog se sprejme enoglasno in se naroča županstvu 
potrebno v tej zadevi ukreniti. 

22. decembra 1900 - IV/369~ 369" 

I. Predlog proračunov za leto 1901. 
l. Ubožna hiša. 
z dohodki 
izdajki 
preostanek 

SP sprejme enoglasno. 

2. Ubozni zaklad: 
z dohodki 
z izdajki 
primanklej 

se sprejme enoglasno. 

3. Mest na občina. 
z dohodki 
z izdajki 
primanklej 

Se sprejme .... 

K 1202.40h 
1200. -

K 2.40h 

K 1649.88 
1757. -

K 107.12h 

K 3193.40 h 
9488.12 

K 624.72 h 
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26 . marca 1901 - V/5-5 J - 6 

Župan otvori sejo, konstatuje sklepčnost in se zahvali 
v imenu odbora bivšemu županu q. Nikotu Lenček za spret
no vodstvo županstva. PO tem pride k dnevnemu redu. 

III. Župan predloži "Organizatorni štatut mestne občine: 
I. Pravilnik uslužbencev mestne občine. II. Pravilnik 
narneščencev mestne občine. O tem referira občo svet. 
Slavko Flis . Odb. Lenček predlaga naj se Pravilnik sprej' 
me en bloe. Ta predlog se sprejme. Izvolitev enega od 
Pravilniku priddjaneh 3 načrtov "Službenega policijske
ga reda redarj ev in slug mestne občine" prepusti se zu
panstvu. 

IV. . .. Obč. svet. Aug. Sušnik predloži načrt za stavbo ga5i
larne in predaga občo odbor naj sklene da se prepusti 
prostor na Grabnu, kjer je stala mestna uta, brezplačno 
gasilnemu društvu za stavbo gasilarne. 
Odb. Lenček temu ugovarja z motivacijo da ta stvar ni na 
dnevnem redu. 
Občo svet. Aug. Sušnik po tem predlaga naj se vrši ogled 
v svrho prepustitve tega prostora za stavbo gasilarne 
in ta stvar stavi pri prihodnji seji na dnevni red. 

7. juni j a 1901 - V/ 1 0 - l l 

III. poročilo o oddaji službe mestnega nadstražnika. Župan 
poroča, da je bilo vsled razpisa z dne 20/4 901 št. 605 
vloženih 11 prošenj in da je županstvo v seji mestnega 
predstojništva 24/5 št. 838 pOdelilo po temeljitem po
svetovanju in pretresovanju vseh prošenj službo nadstraž
nika Antonu Kermc bivšemu žendarm. stražmojstru in občo 
tajniku v Planini ter prosi za naknadno odobrenje .... 

IV. Poročilo župana o zadevi stavbe nove gasilarne in o 
predlogu svet. Aug. Sušnika ki ga je stavil v občo seji 
dne 26/3 tla da se naj prepusti gasilnemu druztu pro
stor na grabnu kjer je stala nekdaj mestna uta za zgrad
bo nove gasilarne. 
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Odb. Lenček je proti prepustitvi tega prostora ke se mu 
za to ne zdi nikakor pripraven, ampak naj se dela gasi
larna v II Komunu II , kjer je zdaj gaSilno orodje shranjeno. 

Svet. Aug. Sušnik ugovarja proti stavbi liV Korounu", pra
vi da je ta prostor ogledal tudi načelnik zveze gasil
nih družtev in se je izreklo da ni pripraven. 
Svet. Flis pravi, če bi se že odločilo za prostor na 
grabnu ne bi bilo vrnestno poslopje širje kakor je bila 
mestna uta napraviti ker bi kvarilo tik PQta stavljeno 
dreVje, naj se stavba podaljša proti gasiln. stolpu a 
nikakor ne na širjavo. 



Svet. Aug. Sušnik omeni, da ni bilo mogoče nikjer dobi
ti boljšega prostora kakor kjer je stala mestna uta. 

župan da predlog svet. Sušnika: naj se odstopi občo 
svet od plezalnega stolpa do ceste ~n od peš poti do 
zidu hiše Ant. Hafner-ja za zgradbo nOve gasilarne na 
glasovanje. 
Ta predlog se sprejme z večino glasov. Odb. Fran Sušnik 
vpraša zakaj stražnik Jožef Perko ne hodi več kot gozd
ni paznik v gojzd v zadnem času. 
S tem se seja sklene. 

27. septembra 1901 - V/22-23' 

VI. Exh 1454. Dopis ck. okro glavarstva Kranj 14/8 Ol št. 
9929 o zadevi ogledovanja poslopij glede zaradi ognja 
nevarnih nedostatkov, in požarne straže. 
Za tO pregledovanje določil bode župan komisarja ki bo
de pregledovanje izvršil z dimnikarjem in 1 udom požar
ne brambe. 
Za požarno stražo pa je itak preskrbljeno po stražnikih 
kateri vsako nOČ patrulirata. 
Sestavo poduka (instrukcije) za dimnikarja se po pred
logu svet. Aug. Sušnika naroči županstvu, katero naj po
tem tega predloži občo odboru. 

VII. župan poroča, da so došli načrti za nameravani vodovod 
od tvrdke Kramar, Sprinar in Hertlein v Gradcu po kate
rih bi znašali stroški f 42380 -. Odb. Lenček cbširno 
pojasnjuje glede dobave vode iz Križnegore, meni da 
stvar še ni zrela za sklepanje, ker vsled uloženega pro
testa ni zagotovljeno da bi se voda od tam mogla vzeti. 
Predlaga naj se sklepanje o tej stvari odloži, dokler 
se kak izvedenec ne izreče. On je radi tega protesta 
svoječasno kot župan izdelovanje načrtov tudi zistiral. 

Svet. Dr Arko meni da se je drugi načrt (pri omeneni 
tvrdki) prenaglo naročil, Če se ni zagotovo vedlo bo li 
voda od Križne gore za dobiti. 
Svet. Aug. Sušnik pojasne, da načrti niso zavrzeni in 
bodo na vsak način rabljivi naj se voda dobi od te ali 
One strani. 
Odb. Lenček predlaga da se prašanje radi vodovoda od
stavi danes od dnevnega redaj ob enim naroča se župan
stvu da kakor hitro mogOče dobi od vodotehničnega zve
denca strokovna ško mnenje glede protesta, katerega so 
vložili Staroločani, zlasti imajo li Staroločani upa
nje prodreti s protestom in približno tudi kake odškod
nine da bi moralo podjetje plačati za slučaj, da se 
kljub protestu dovoli mestu vodovod iz Krizne gore. Ob 
enem preišče naj strokovnak tudi vodovodno progo od 
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studencev pod sv. Lovrenca in naj tudi o tem odda svoje 
strokovnaško mnenje. Zvedenec mora biti seveda popolnem 
nepris transk. 
Ta predlog se sprejme. 
Odb. Fran Sušnik vpraša zakaj se Stražnik Perko ne po
šilja kot gozdni čuvaj v gozde, da se od tega časa kar 
redno ne hodi v gozde, mnOže tatvine lesa. 
S tem se zapisnik sklene. 

18. oktobra 1901 - V/27, 27' 

r. Exh. 1707 Razglas ck. okro glavarstva v Kranju z dne 
4/10 Ol št. 14699 o komisijski obravnavi dne 19. okto
bra na lici mesta radi zgradbe vodovoda od strani nun
skega samostana. 
Cdb. Lenček konstatuje da je samostan občino popolnoma 
preziral in začel z delom ne da bi bil predložil župan-
stvu načrte in dobil stavb. dovoljenje. " 
Predlaga naj občo odbor sklene: 
"Občina ne ugovarja nameravani gradbi vodovoda od stra
ni nunskega samostana v Škofji Loki, toda le proti temu 
in z izrecnem pridržkom, da se nunski samostan v sluča
ju da bi občina napravila svoj čas občinski vodovod in 
v pokritje dotičnih stroškov vpeljala občinske ali take 
doklade ki zadenejo vsakega občana sploh ali tiste po
sestnike memo katerih bodo položene cevi občinskega vo
dovoda.- zaveže take doklade rav"no tako in v tistem 
razmerju plačevati kakor drugi občani, ne glede na to 
da ima že svoj lastni vodovod in da ne bo rabil občin
skega vodovoda. Če Se samostan v to ne zaveže, mu obči
ne ne dopušča nameravanega vOdovoda. 

županstvu se narOča intervenirati pri politični komisij
ski obravnavi na licu mesta dne 19. trn., protestirati 
pri tej priliki zoper dosedanje postopanje samostana 
v tej zadevi, ko se je občina popolnoma prezerla, in 
uporabiti vsa postavna sredstva da prepreči vodovod 
dokler ne izda samostan zgorejne zavezne izjave,lI 
Ta predlog se sprejme enoglasno. 

16. novembra 1901 - V /31, 31' 

r. Cdb. Lenček poroča o prošnji radi ustanovitve vseučili
šča v Ljubljani in predlaga naj se sklene: 
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"Obč. zastop izreče, da je akcija, ki Se je sprožila 
v zadnem času za ustanovitev samostojne slovenske uni
verze v Ljubljani, pravična in skromna zahteva sloven
skega narOda in splošna zelja ljudstva, ter prosi vi-



17. 

II. 

soko c. kr. ministrstvo za poduk in bogočastje, da naj 
le-to blagovoli nemudoma vse potrebno ukreniti, da se 
ta za znanstveni in kultureini razvoj naroda prepotreb
ni zavod kakor hitro mogoče otvori. 
županstvu se naroča predložiti to izjavo in prošnjo 
imenovanemu ministerstvu po državnozborskem poslancu te
ga mesta dr. Andreju Ferjančič. 
Ta predlog se enoglasno sprejme. 

deaembra 1901 - V / :3 5> .J 36 

Proračuni za leto 1902 
l. Ubožna hiša 
z dOhodki K 684~80h 

s stroški 622.12 
s preostankom K 62.68h 
Se odobri 

2. Ubožni zaklad 
z dohodki K 1165.62h 
s stroški 1928. -
s pr imank le j em K 762.38h 

3. Mestna občina 
z dohodki K 3142.40h 
s stroški 9821.09 
s pr imank le jem K 6678.69h 

'" Svet. Dr. Arko nasvetuje nej se stavi v proračun 
še znesek k 100 - za telefonično zvezo mesta s kolodvo
rom kar bi bilo jako koristno in naj županstvo na pri
stojnem mestu stori kar v to svrho potreba. 
Ta predlog se pri glasovanju sprejme. 

Odb. Andrej Jamnik predlaga naj se stavi za javno teht
nico K 1000 - v proračun. 
Svet. Aug. Sušnik pa stavi predlog naj se za tehtnico 
ne stavi nikak znesek v proračun ampak naj se v to svr
ho svoječasno najame potrebni denar. Predlog svet. Avg. 
Sušnika Obvelja. Odb. Fran Sušnik priporoča naj župan
stvo naroči gospodarskemu odseku za tehtnico preskrbe
ti v kratkem času proračun in načrt ...• 
Se proračun končeno stavi tako le: 

dohodki K 3142.40h 
stroški 9268.59 
primanklej -~26.19h. 

III. Exh 2104 Mestni ekonom svet Flis poroča o delih ki 
naj se izvršijo v letu 1902 
Od predlaganeh del Sklene odbor izvršiti v prihodnem 
letu sledeče: 
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l. r. a. tlakanje pred me~tnO hišo k 85 -
2. IV. A Kanalizacija rož nih ali cerkvenih ulic 717.50 
3. VII. mulde v spodn. Karlovcu 

IV. Odb. Jan Košir predlaga naj županstvo potrebno ukrene, 
da bode vodstvo državnih železnic skladišče na tukaj
Šnem kolodvoru na Trati povečalo, kar je nujna potreba. 
Obvelja. 

20. februarja 1902 - V/42-43 

VI. Exh 188 Dopis ck. okro glavarstva radi določbe obrokov 
za snaženje dimnikov in določbe tarife za dimnikarja. 
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Župan predlaga naj ima vsak hišni posestnik knjižico v 
kateri se zaznamuje kdaj so se dimniki snažili in v ka
terih je natisnen dimnikarski red. Svet Flis predlaga 
naj je v tej knjižici natisnjena tudi tarifa. 
Predlog župana in svet. Flisa se sprejmeta. Župan pre
bere na to sledeči dimnikarski red: 

§ 1 

Za vsako hišo mora hišnj gospodar imeti dimnikarsko knji
žico v ktero mora potrditi dimnikar izvršena snaženje 
dimnikav, štedilnikav, pečij in drugih kurlnih naprav. 

§ 2 

Dimniki onih ognJ~sc, peclj in drugih naprav, kjer se 
kurir se morajo snažiti najmanj vsake tri mesece; pri 
večjih stalnih kuriščih n.pr. pri pekarijah, gostilnah 
itd. kakor tudi takozvani ruski dimniki, pečne cevi in 
štedilniki pa se morajo snaziLi vsakih 6 tednov. 

§ 3 

Snaženje dimnikov, štedilnikov in drugih kurilnih na
prav ne smeta hišni gospodar ali stranka sama opravlja
ti, ampal le v to opravičeni dimnikar. 

§ 4 

Dimnikar je dolžan opravljati snaženje v določenih ro
kih in naznjanjati svoj prihod vsaj en dan poprej. Hiš
ni gospodar ali stranka snaženja ne sme zabranjevati. 
Po dovršenem snaženju mora dimnikar odstraniti saje in 
druge odpadke in sploh postaviti vse v prejšni stan. 



§ 5 

Neprelazni dimniki se smejo izpod strehe navzdol snaži
ti. 

§ 6 

Ruski dimniki smejo Se z dovolitvijo županstva in s po
sebno previdnosti o izžigati. Izžiganje se mora sosedom 
in gasilnem druztvu naznaniti. 

§ 7 

Strankam ni dopuščeno, da bi imele drugega dimnikarja 
kakor hišni gospodar. 

§ 8 

Dimnikarski mojster mora od časa do časa pregledati ali 
po svojih pomočnikih pregledati dati naprave dimnikov 
in kurišč pri novih stavbah in poročati županstvu o na
pravah, ki so nevarne zastran ognja. 

§ 9 

Prestopki teh predpisov in zaradi ognja nevarna dejanja 
in opuščanja, v kolikor niso kaznjiva po kazenskem zako
niku in stavbinskem redu, se kaznujejo po postavi z dne 
1 5/ 9 1 8 8 1 dež. z ak. št. 1 4 . 
ObčinSki odbor potrdi v celoti ta red . Glede de Einitiv
ne tarife naj županstvo še z dimnikarjem Al. Košenina 
v dogovor stopi in v smislu zapisnika policijskega od
seka z dne 25/10 1897 št 3 se pogodi. (Exh 1~05 ex 897) 

VIII.Svet. Aug. Sušnik poroča, da je vsled dopisa županstva 
19/2 02 št. 353 sklical vodovodni odsek v posvet glede 
prevzemitve zgradbe vodovoda od vodovodnega družtva. 

Predlaga naj se sklep odseka odobri, kateri se glasi 
takole: 
l. Županu se naroča stopiti z odborom vodovodnega dru
žtva v dogovor pod katerimi pogoji vodovodno družtvo 
odstopi zgradbo vodovoda takoj mestni občini . 

2. Županu se naroča sestaviti ključ po katerem bi se 
pobirala naklada, oziroma po kterem načinu bi se vsako
letne obrestna in amortizacijska kvota skupaj spravila. 

Svet. Dr. Arko je mnenja naj se s poslanci stopi v do
govor radi doneska iz melioracijskega fonda. 
Svet. A. Sušnik pojasne da je opomba svet. Dr. Arko-ta 
še prezgodna. 
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Župan da predlog vodovodnega odseka na glasovanje. 
Sprejet. (19) 
Župan po tem zaključi sejo. 

17. aprila 1902 - V/56', 57 

I. Župan poroča glede naprave hydrantov pri bodočem vodo
vodu, katerega zgraditi je ck. okro glavarstvo dovolilo 
vodovodnernu družtvu. 
Odb. Fran Mikuš je mnenja, naj se predno se o tem skle
pa, dobe od ck. okro glavarstva štatuti druztva in pre
pis komisionelnega zapisnika. 
Svet. Aug. Sušnik predlaga naj občo odbor takoj sklene 
napraviti 17 hydrantov visteh krajeh za ktere se je 
gasilno družtvo odločilo. 
Ta predlog se sprejme z večino glasov. 

II. Svet. Flis poroča glede zgradbe klavnice po sklepu go
spodarskega odseka 14/4 02 (Exh 756) kteri se glasi ta
kole: 
IIGospodarski odsek jedno glasno sklene postaviti mestno 
klavnico v predmestju Studenec na občinskem svetu ob 
poljanski Sori parcela 180/1, kteri svet ima najboljšo 
lego in od vseh strani lahko dostopen, ter meri v dol
gosti 50 m in v širokosti 28 m, in še več. 
Županstvo naj takoj prosi za politični ogled ter preskr
bi veščaka, mu daje za izvržbo načrtov za mestno klavni
co potrebna navodila v katerem obsegu se naj nOva stav
ba izvrši. II 

Predlog gospodarskega odseka se sprejme. (20) 

24. maja 1902 - V/64-65~ 

Preden preide k dnevnemu redu naznani, da se je vr
šil včeraj komisijski ogled okraj nega glavarstva o za
devi projektovanega prostora za stavbo klavnice na par
celi 180/1 na Studencu, in da se je komisija o tem pro
storu jako skeptično izrekla ker je prostor premajhen 
in bi potrebna škarpa tudi veliko stala. Treba toraj 
če le mogo~e d~ugej primeren prostor dobiti. 

III. Exh 1009 Župan poroča radi oddaje kamnoloma v Kamnit
niku v svrho dobave kamnja podjetniku Leopoldu Nussi, 
prebere ponudbe imenovanega glasom zapisnika 17/5 02 
št. 1009 in odpre o tem debato. 
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Odb. Andrej Jamnik želi naj se stavi podjetnjku pogoj, 
da mora za prepeljavo kamenja vzeti domače voznike. 
Odh. Lenček omeni, da je Nussi izjavil, da bi več kot 
S h za kub. met. ne mogel plačati. 



Dr. Arko stavi predlog, odbor naj sklene da se prepu
sti županstvu določiti ceno od 6 - 8 h za kub. met. in 
z podjetnikom dogovoriti. 
Odb. Pecher predlaga 10 h. 
Svet. Flis predlaga naj se prepusti županstvu kolikor 
mogoče ugodno ceno doseči, vendar pa nad 5 h. 
Predlog svet. Flisa se sprejme enoglasno. Potem se gla
suje o predlogu odb. Andreja Jamnika glede samo dorna
čeh voznikov. 
Sprejet. 
Odb. Jamnik omeni naj županstvo stori primerno, da bode 
kamnoseki redno plačevali za kamnolom v Kamnitniku. 
Po tem se seja zaključi. 

11. junija 1902 - V/?O~-?l~ 

l. '" Odb. Mikuš temu ugovarja in želi naj se danes skle
ne prevzeti vodovod. 
Svet. Flis predlaga naj se seja prekine in pokličeta gg. 
Mali i. Žigon da dasta nekatere pojasnila k spredej ome
ne nemu dopisu vodoVOdnega društva. 
Se zgodi. 
Na pismeno povabilo prideta gg. Mali in Žigon. G. Mali 
izjavi da pri vOdni napravi ni upošteta vodna pravica, 
da sta si lastninsko pravico pridržala za se in da je 
treba občini pogajati se z njima kot lastnikoma studen
C~. 

PO tej izjavi se odloži sklepovanje in po odhodu gg. 
Mali in Žigon nadaljuje seja. 

III. Exh 1151 Dopis okro glavarstva Kranj glede občine 
Cerklje nameravane upeljave 2 novih sejmov binkoštni 
torek in 27/12 v izjavo. Občo odbor protestuje proti 
sejmu binkoštni torek - ker je ta dan sejm v Škloki, in 
je v obče preti vsaki pomnožitvi sejmov v vaseh, ugo
varja tedaj tudi sejmu 27. decembra. 
Zapisnik se sklene. 

21. junija 1902 - V/79 

V. Odb. Lenček opozori, da bi bilo radi Funferjevega mostu, 
katerega občinstvo zelo pogreša, v dogovor stopiti s 
Sušanem da se elm preje zgradi, ker je most potreben, 
a Gaber ga sam ne more napraviti. 
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12. juLija 1902 - V/83~-84 

I. Odb. Lenček poroča glede pr~:pustitve kamnoloma v Kamnit
niku podjetnikom Gross & Buchstein da sta le ta izjavi
la da hočeta zgraditi železnico do postaje v svrho pre
peljave kamnja, do tje, kakor dolgo ne bo ta železnica 
dodelana, pa plačevati 10 h za m3 obdelanega kamnja. PO 
dovršeni zgradbi železnice pa nudita f 1500 = K 3000 -
na leto za prepustitev kamnoloma, ter bi nastavila 500 
delavcev in to za 3 leta, v kterih bi bilo delo konča
no. 
Svet. Aug. Sušnik pOjasnjuje, da je ponudba K 3000- na 
leto veliko prenizka, naj se odkloni, in cela zadeva iz
roči gospodarskemu odseku v pretres in poizvedbo in kte
ri naj tekom 8 dni občo odboru poroča. 
Svet. Flis dostavi, naj se ko se bo delala pogodba s to 
firmo pokličeta gg. odvetnik Dr. Triller in deželni 
inženir Klinar .... 

~II. Exh. 1432 DOpis ck. okro glavarstva, poročati o prošnji 
mestne občine Radovljica glede nameravane upeljave 12 
novih letnih in živinskih sejmov, vsak mesec na prvo 
soboto. 
Odb. Andrej Jamnik predlaga naj se proti zaprošeni upe
ljavi 12 sejmov ne ugovarja. Svet. Aug. Sušnik predlaga 
dodatno k predlogu odb. Andr. Jamnika- pogoj da tudi 
občina Radovljica ne bo ugovarjala če bi občina Škloka 
premenila sejmske dneve ali pa sejme pomnožila. Predlog 
odb. Jamnika z dodatnem predlogom svet. Aug. Sušnika 
se sprejme .... 

5. septembpa 1902 - V/ 8?-88 

.... Preden se preide k dnevnemu redu prebere župan do
pis (Exh št 1817) vOdovodnega družtva o slavnosti povo
dom otvoritve vOdovoda 14. trn, h kateri se občinski za
stop vabi udeležiti se korporativno. 
Župan predlaga da se mestni za stop oficijelno udeleži 
slavnosti in da županstvo odredi izobeščenje zastav in 
zazsvitljavo mesta. 
Se sprejme. 

V. Exh 1678 Dopis ck. okro glavarstva v Kranju zadevajoč 
varstvenih naprav za slučaj da bi se v kraj zanesla ko
lera ali kuga. 
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Župan prebere dopis, poroča kaj se je okro glavarstvu 
odgovorilo in da bo zdravstveno okrožje utenzilije pre
skrbelo. 
Odb. Jamnik kritikuje da županstvo odgovarja okro gla
varstvu nemški, kakor tudi nemški dopis glavarstva. 



Odb. Jamnik se pritoži proti tem, da se izliva iz hiše 
št. 29 gospe Stabel na glavnem trgu gnojnica na spodnje 
vrte ter zahteva odstranitev tega nedostatka. 

V sanitetno komisijo izvolijo se po predlogu svet. Avg. 
Sušnika gg. Dr. Ant. Arkoj Bogomir Krenner, Ervin Bur
dych in Jan Debelak. 

3. oktobpa 1902 - V/94~, 95. 

l. Župan poroča o računu tvrdke Kramer Sprinar Hertlein 
v Gradcu za zgradbo hidrantov v znesku K 2656.25h in 
K 1200 - za svoječasno naročene načrte za vodovod mest
ne občine. Te 2 menjice katere so plačati 22/1 03 je 
podpisal župan in občo svet. Aug. Sušnik. V pokritje 
teh menjic treba preskrbeti denar. 
Odb. Andr. Jamnik kritikuje, da so se načrti naročilt 
ne da se je vedlo kje dobiti vodo. 
Svet. Aug. Sušnik predlaga naj se, ker se še ne mudi 
za denar, župan pooblasti z okrajno hranilnico v Škofji 
Loki radi dobave potrebnega denarja v dogovor stopiti 
in v prihodnji seji o tem poroča. 
Ta predlog se enoglasno sprejme. 

II. Župan poroča o namer~vani zgradbi železnice 11Kolodvor 
Šk Loka (Trata) - Kamnitnik" za prevažanje karnnja, in 
da besedo g. Dr. Trillerju 
G. Dr. Triller pojasnuje stvar in je mnenja da bi se 
bilo treba obrniti do podjetnika Gross & Co, tEr da je 
le na ta način pričakovati uspeh. 
Odb. Lenček predlaga naj se takoj najame tehničen izve
denec, da napravi skieo za zgradbo te železnice kakor 
jo želi izpeljano občinski zastop in da se potem napra
vi promemorija v predložitev na dotičnem mestu. Predla
ga naj se naprosi za napravo skice g. nadinženir Fran 
Žužek in naj se obvestijo k dotičnem ogledu vsi odbor
niki. 
Se sprejme. 

17. decembra 1902 - V/l1?-120 

II. predlog občinskih proračunov za leto 1903 

1) Ubožna hiša 
Dohodki 
Izdajki 
Preostanek 
Se odobri. 

K 684.80 
6~3.78 

K 51.02h 
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2) Ubožni zaklad 
Dohodki 
Izdajki 
Primanklej 

K 999.74 
2264.-

K 1264.26 h 

Se odobri in primanklej pokrije se iz mestne blagajne. 
Svetov. Dr. Arko pride v občo sejo . 

. 3) Mestna občina 
Dohodki 
Izdajki 
Primanklej 

K 5297.64 
10407.23 

K 5109.59 h 

.... K točki 11. poroča svetov. Flis o prošnji Mihe Pi
pana, Studenec 9, za izpeljavo kanala (Exh 2466), pred
laga da se izpelje v predme Karlovcu in Pecharju mimo 
Pegama, Krennerjeve pristave ter na vrtu Miha pipana 
Se sprejme. 
Zneski proračuna se potem glase tako le: 

Dohodki 
Ic:dajki 
Primanklej 

K 5404.64 
11751.63 

K 6346.99 h .... 

IV. Exh. 2372. Dopis Fran Dolenca iz Stare Loke pod kakimi 
pogoji bi mestna občina postavila tehtnico na kolodvo
ru za tehtanje kamenja. 
O tem poroča svetov. Flis, da je gospodarski odsek 
Sklenil predlagati občo odboru to-le: 
UMestno tehtnico g. Fran Dolencu izposoditi proti letni 
plači K 240 - ki pa mora, kadar se bode izvažanje kame
nja iz kamnolomov končalo, tehtnico nepokvarjeno mestni 
občini Škofja Loka nazaj v mesto postaviti. Postavlja
nje tehtnice in podiranje na Trati pri kolodvoru preskr
beti ima g. Fran Dolenc sam brez da bi imel pravico za 
to od občine kako odškodnino zahtevati. Da se bo zamogla 
tehtnica postaviti, klicati se sme le monte ur katerega 
bo tvrdka C. Schember & SOhne na Dunaju na znanje dala". 

Ta predlog gospodarskega odseka se sprejme z dostavkom, 
da bo g. Fran DolenC za se in pa tudi za mestno občino 
kOntrolo peljal o izvažanju kamenja. 

X. Svetov. Dr. Arko opozarja, naj se stvar glede stavbe 
klavnice izroči gospodarskemu odseku, kateri naj radi 
dobave prostora in vse drugo potrebno ukrene in odboru 
poroča. 
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Svetov. Lenček se s tem strinja. 
Po tem zaključi župan sejo. 



6. februarja 1903 - V/124 3 

II. Exh 218. prošnja odbora za zgradbo nameravane železnice 
Škofja Loka - Železniki za podporo. 
Svet. Lenček poroča obširno v stvari, prebere prošnjo 
in stavi sledeči predlog: 
Obč- odbor naj sklene v primernem času nakupiti primerno 
število osnovnih delnic; in naj votira znesek K 600 -
/:šest sto kron:/ konsorciju za pripravljalna dela. 
Se sprejme enoglasno. 

5. junija 1903 - V/134 

II. Poročilo županstva glede brvi pri funferjevem mlinu. 
Svet. Lenček poroča, da se je po sklepu občo odbora z dne 
.16/4 zgradba brvi pri javni minuendo licitaciji odda
laVal. Sušniku po domače Rohotniku za K 1545 - Ker je 
pa čul se glas, da bi večina občanov raje imela most 
kakor brv, in je okro hranilnica tu votirala K 200 - če 
se most napravi, Sušani so tudi se izrazili da hočejo 
za most prispevati in se je končeno podjetnik Val. Suš
nik izrekel da hoče, ako se mu K 400 - doplača k zgoraj
nemu znesku K 1545 -, mesto brvi zgraditi most - je žu
panstvo glasom zapisnika 16/5 03 št. 992 z Val. Sušni
kom sklenila dogovor, po katerem se isti zaveze proti 
doplači K 400 - napraviti most. 
Odb. Fran Sušnik poroča, da bodo stroški kar jih bo več 
za most skoz prostovoljne doneske in z že nabranimi pri
spevki do celega pokriti in predlaga: občo odbor naj 
odobri od županstva z Val. Sušnikom 16/5 sklenjeni do
govor za zgradbo mostu mesto brvi. 
Ta predlog se sprejme. 

23. junija 1903 - V/1J9 

Predlog 

Z Miklavčičem in Teršanom naj se napravi najemna pogod
ba tako-le: 

§ 1 

Vsakemu se odda prostor v Kamnitniku, katerega sta do 
zdaj imela, v najem za kamnoseško obrt do 31/12 tla in 
sicer prvemu za mesečnO najemščino 10 K, drugemu za 
3 K ki se ima plačevati za vsak mesec naprej. 
Če 3 mesece ostane v zamudi s plaČilom, je pogodba raz
veljavljena. 
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§ 2 

Če nihče ne odpove, je pogodba po preteku dobe za dalj
nih šest meScov molče podaljšana; pogodnik pa, ki po
daljšanja ne želi mora narmanj mesec dnij pred pretekom 
najemne dobe pismeno odpovedati. 

§ 3 

Če bi tvrdka Gross - Bachstein tej pogodbi ugovarjala, 
je le- ta takoj samo ob sebi razrušena, in ne prevzame 
občina za izvršljivost pogodbe sploh nobenega jamstva. 
Do kakega povračila že poplačane najemščine nimata kam
noseka v tem slučaju nobene pravice. 

§ 4 

Najemnika nimata pravice do lomlenja kamnja in do odpad
kov, razun do tistih, ki nastanejo pri izvrševanju kam
noseške obrti in pri lomljenju kamenja katerega obdelu
jeta. 

§ 5 

Najemnika nimata pravice odstopiti komu svoje pravice 
v podnajem. 

§ 6 

Trebljenje v kamnolomu in odstranjevanje sirovega lom
ljenega kamna mora najemnik sam preskrbeti in nima od 
občine nikake odškodnine terjati. 

10. julija 1903 - V/l1.6" 146-' 

II .... Potem se preide k volitvi članov odsekov. 
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ad 1) Odb. Jan Debelak predlaga blagajnikom g. C. Pe
cher 
Se sprejme enoglasno. 
ad 2) Odb. Andr. Jamnik predlaga za kvartirne mojstre 
gg. Bogomir Krenner, Josip Guzelj. 
Sprejeto 
ad 3) Odb. Leon Lavrič predlaga za gospodarski odsek 
gg. Ivan Mali, Rafael Thaler, Andrej Jamnik, Gaspar Čar
man, Josip Guzelj in Fran Ziherl. 
Enoglasno sprejeto. 

PO predlogu svetov. Gasp. Čarmana izvolijo se načelni
kom Ivan Mali, pOdnačelnikom Andrej Jamnik in blagajni
kom Rafael Thaler. 

ad 4) Po predlogu odb. Iv. Mali izvolijo se članom 



ubožnega odseka: gg. Augustin Šinkovec, Franc Kašman, 
Alojz Krenner, Jan Debelak (podnačelnik), Leon Lavrič 
(načelnik) . 
Enoglasno sprejeto. 

ad 5) Za domovinski odsek predlaga odb. Leon Lavrič gg: 
Fran Kašman, Ant. Homan, Jurij Grohar, Jan Jesenko in 
Andr. Jamnik. 
sprejeto. 
Odsek izvoli takoj načelnikom g. Fran Kašman, podnačel
nikom g. Ant. Homan. 

20. ju~ija 1903 - V/153-154 

I. župan predlaga naj občo odbor z ozirom na dopis ck. okro 
glavarstva v Kranju z dne 31/3 03 št. 1611 glede zgrad
be klavnice, bolnišnice in prevzet ja vodovoda v občo 
skrb sklene izpeljavo, razun klavnice, za zdaj odkloni
ti. 
Ker nihče ne ugovarja smatra nujnost za ta predlog. 
Pri glasovanju se sprejme enoglasno. 

II. predlogi in poročila gospodarskega odseka glede javnih 
del ki so tekom tega leta izvršiti. 
O teh poroča mestni ekonom g. Ivan Mali 

a) Tlak čez most na Krennerjevi strugi .... Sklene se: 
Tlak na tem mostu napraviti je iz stareh mostnir. naha
jajočih se na skladišču ubožne hiše. 

b) Stopnice med Gorenjem in Spodnjem trgom. 
Načelnik gospodarskega odseka poroča na podlagi gorej 
omenjenega zapisnika, da so stopnice v skrajno slabem 
stanu, ter da je vsaka začasna poprava izključena, in 
da bode treba iste z novimi nadomestiti. V to svrho 
izdelal je gospodarski odsek po zidarskem mojstru Ange
lo Molinaro načrt s proračunom, katerega načelnik go
spodarskega odseka v vsih detailih natančnO pojasni in 
po katerem načrtu bi stala gradba novih stopnic brez 
ograje K 1322.88 h .... 

c) Naprava mulde v IIRoznih ulicah II •••• 

4. septembra 19 0 3 - V/1S9., 159" 

II. Potem odda predsedstvo podžupanu I. Občo svet Lovro 
Sušniku in poroča radi nakupa prostora za zgradbo klav
nice. Ker nameravani prostor za klavnico na Studencu 
iz različnih uzrokov ni pripraven stopil je z nunskim 
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samostanom v dogovor radi prodaje parcele št. 618 k.o. 
Škloka, samostan prepustil bi mestni občini ta svet za 
K 6000 - proti zad gradom parc. št. 1045 za razširjanje 
samostanskega dvorišča. Ta prostor nima za občino nika
ke vrednosti. Župan stavi sledeči predlog: 
"Občinski odbor skle ne kupi ti od ursulinskega samostana 
v Škofji Loki za zgradbo klavnice travnik parc. št. 618 
kat. občo Škofja Loka v obsegu 1 orala 314 za K 6000 -
in vrh tega odstopiti od javnega pota parc. št. 1045 ne~ 
koliko sveta za ra.zširjanje samostanskega dvorišča, pro
ti temu pa, da samostan poprej na svoje stroške preskrbi 
vsled tega potrebno preložitev pota. 
županstvu se naročla napraviti s samostanom kupno pogod
bo in prouzročiti bremen prosti odpis kupljenega sveta." 

Predsednik otvori o tem predlogu debato. PO kratki deba
ti sklene občo odbor soglasno sprejeti zgorajni predlog 
župana. 

3. oktobra 1903 - Vj166-16? 

V. Poročila gospodarskega odseka: 
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a) Glede gradbe občo ceste od mostu pri fužini čez parc, 
Št. 179/1 in 618. 
Načelnik gospodarskega odseka poroča v smislu sklepa z 
dne 30/9 da naj se čez parcele št. 179/1 in 618, prva 
last Andreja Gaber, druga občo last, zgradi nova občo 
cesta v širjavi 6 m ter napravi na jedni strani hodnik 
za pešpot ter zveže s to cesto novozgrajeni most na 
Studencu z občo cesto mimo ubožne hiše pri gostilnj Ja
neza Kavčič. 
Nadalje poroča načelnik da naj se v prihranitev stroš
kov ta pot napravi potom tlake in sicer z dovažanjem 
potrebnega nasipa in s prostovoljnimi doneski od strani 
meščanstva. 
PO dalje debati, v katero je posegel tudi župan po tem 
ko je izročil Vodstvo seje občo svet. Lovro Sušniku, 
bil je ta predlog gospodarskega odseka enoglasno spre
jet. 

b) Poročilo o prošnji gasilnega druztva za dovoljenje 
zgraditi na mestnem posestvu "Komun" parc. št. 165 
zgradbo shrambe gasilnega orodja. 
Načelnik gospod. odseka poroča o tej prošnji sklicujoč 
se na vze storjene sklepe občo odbora z dne 7/6 901 ter 
sklicujoč se na zapisnik o komisianelnem ogledu z dne 
7/1 902 ter na opetovane pritožne gasilnega družtva za
radi nedostatnih in ognju nevarnih dosedanjih prosto
rov ki služijo za ohranitev gasilnega orodja, ter pred
laga da se tej prošnji v celem obsegu ugodi. 



v tem poslopju se nahajajoč občo decimalna tehtnica 
pa naj se prenese na parc. št. 1068 tik parc. št. 143/1 
ter naj se napravi za isto posebna tehtnična hišica. 

Po daljem posvetovanju se predlog gospodarskega odseka 
sprejme nespremenjen. 

d) Načelnik gospod. odseka poroča da je gasilno družtvo 
z dopisom 1/9 03 tu uradno naznanilo, da si misli naba
viti voz s katerim bi se lahko tudi škorpile ceste in 
trgi ter z ozirom na to ki bi ga občina v to svrho ra
bila hoče prispevati k stroškom nabave polovico to je 
K 330 - ako občina prispeva drugo polovico k stroškern. 
Načelnik poroča na dalje, da je tvrdka Kramer, Sprinar 
Hertlein v Gradcu za cenO K 660 - ponudila voz za škrop
lenje trgov in ulic ter predloži dotično ponudbo z na
črtom vred. 
Pri glasovanju bil je predlog gospodarskega odseka enO
glasno sprejet. 
Po tem zaključi župan sejo. 

18. decemb~a 1903 - V/170'-1?1 3 

IV. Predlog proračunov za leto 1904. 
Župan odda predsedstvo l. svetovalcu. 
o proračuneh 
l. Proračun ubožne hiše: 
Dohodki 
Izdaj ki 
sprebitkom 

2. Proračun ubožnega zaklada: 
Dohodki 
Stroški 
toraj brez prebitka in primankieja 

3. Proračun mestne občine. 
Dohodki 
Stroški 
s primanklejem 

K 

K 

Odb. Mali poroča 

K 684.80 
684.54 
---.26 h •.. 

K 2128. -
2128 

10587.64 
17352.14 

6764.50 h ••. 

Odb. Bogomir Krenner predlaga naj županstvo stopi z g. 
Alojzem Krenner v dogovor, da bodo električne žarnice 
celo noč svetile, a ne samo do 1/2 2 ure zjutraj kakor 
sedaj. Odb. Alojzi Krenner odgovori da bo v par mesecih 
v položaju na ta predlog odgovoriti. 

Odb. Flis želi, da bi se sploh v vseh predmestjih na
pravile električne žarnice, ter da bi bilo v to svrho 
treba 25 do 30 žarnic. Župan se pooblasti, da stopi gle
de pomnozitve žarnic z g. Alojzem Krenner v dogovor ..•. 
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28. maja 19 0 4 - V/1Bl~ 

III. Poročilo županstva glede preložitve mestne tržne vage. 
Po poročilu župana se jednoglasno odobri kar je mestni 
ekonom v tej zadevi ukrenil, da se namreč vaga premesti 
na dvoriščne mestnega poslopja in sicer na prostor pod 
obokom, ki se je v to svrho pripravil in ogradil. 

Na tržnih dneh naj se vaga prenese na trg. 

28. novembra 1904 - V/ 190-191 

II. Župan predloži proračune za leto 1905 ••• 
1) Za ubožno hišo 
z dohodk~i----~--
in izdatki 
se po predlogu sprejme soglasno 

2) Za ubožni zaklad 
z dohodki 
in z izdatki 
se po predlogu sprejme soglasno 

3} Za mestno občino sploh 
z dohodki 
in z izdatki 
toraj s primanklejem 
Se sprejme soglasno .... 

2503.34 
2503.34 

2308.-
2308.-

11287.02 
18713.77 

K 7426.75 

11 . febru a rj a 19 0 5 - V/ 196-19? 

V. Predlog županstva glede razpisa gradbe občinske klavni
ce in izvolitev stavbinskega nadzorovalnega odseka. 
Župan predloži občo odboru v zmislu svojčas storjenih 
sklepov dovršene načrte, proračune in dražbene pogoje 
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za gradbo občinske klavnice na parceli št. 618 kat. o. 
ŠkLoka, ter predlaga da se naj načrti, proračun in po
goji končno veljavno odobrijo in da se naj izvoli v zmi
slu pogojev iz srede občinskega odbora specialni stav
binski odsek za nadzorovanje gradbe. 
Župan prebere tudi načrt za dotični razglas, po katerem 
se bodo vsa dela, za katera je proračunjenih K 50796.14h 
le skupno oddala ter morajo biti dovršena do konca ok
tobra t.l. 
Ta predlog se sprejme soglasno in se županstvu naroča 
natečaj za gradbo takoj razpisati in vse potrebno v to 
svrho ukreniti. 
Izvolijo Se per acclamationem v zgoraj navedeni stav
binski odsek gg. Leon Lavrič, Niko Lenček, Ivan Mali, 
Lovro Sušnik in Franc Ziherl. 



Svet. Lovro Sušnik predlaga da se stavbinskemu odseku 
podeli pravica od slučaja do slučaja ali v gotovih ro
kih privabiti kot nadzorvalni organ g. arhitekta Holin
sky iz Ljubljane ali ka drugi tehniK. 
Ta predlog se sprejme. 

10. junija 1905 - V/ 203-' 

IV. zupan poroča glede od deželnega odbora tu sem poslanih 
prošenj za podelitev živinozdravniškega mesta za Škofje
loški okraj. Referent svetov. Lovro Sušnik predlaga v 
terna: l. Jože Rihar iz Mokronoga, 2. Anton Slivnik iz 
Dolnje Tuzle, 3. Franc Črne iz Fehringa. 
Ta predlog se po kratkem pojasnilu soglasno sprejme. 

V. župan poroča glede prodaje tehtnice j ki se je bila naku
pila pred leti za občino od tvrdke C. Schember na Dunaju, 
ter predlaga, da se tehtnica, ker ni bilo najti za njo 
pr il ič nega prostora I proda g. Josipu Hafner na Tra ti za 
K 1610,-. 

18. novembra 1900 - V/218 

VI. Svet. Sušnik poroča o došlih 9 prošenj za podelitev služ
be paznika v klavnici, ter predlagal da se podeli mesto 
Ivanu Hafner, vmirovljenemu kurjaču Južne železrice v 
Ljubljani. 
Se sprejme. 

9. decembra 1905 - V/ 220-223 

I. Župan predloži 
1) Ubožna hiša 
DohOdki 

proračune za leto 1906 ... 

Izdajki 
prebitek 
Se odobri 

2) Ubozni zaklad 
Dohodki 
Izdajki 
primanklej 
ki se pokrije iz občinske blagajne. 
Se odobri 

3) Mestna obči na 
Dohodki 
Izdajki 
primanklej 

K 2157.89 
1219.43 

K 938.46 h 

1087.71 
2428.-

K 1340.29 h 

18034.51 
26"034 aSI 

K80aO. -
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.... Imenovani odbornik pozivlja župana da naj le ta sto
pi z mesarji v dogovor zaradi odstopa pašnih pravic na 
Kamni tniku. 
Župan vzame to na znanje, toda omeni da ni veliko upa
nja da bi imeli te dogovori kaj uspeha ... 
" .Odb. Jamnik se pritoži, da pometač, ki je vendar pla
čan od vseh občanov, večinoma le na glavnem trgu pometa 
in le redkokrat tudi po drugih ulicah. 
Župan odgovarja, da se lepota in snažnost mesta v prvi 
vrsti sodi po snagi na glavnem trgu in vsled tega vender 
ni zameriti če se na pometanje in snaženje glavnega tr
ga bolj gleda kakor na snaženje drugih ulic. Sicer pa 
ima pometač ukaz povsod pometati, ne samo na glavnem 
trgu. 
Svetov. Čarman opozarja župana na to, da mestni delavci 
z cizami (šajtergi) po stopnicah na spodnji trg peljejo 
in da se sploh premalo gleda na te stopnice .... 

IV .• " Odb. Thaler želi, da se naj nočnem patrolam ukaze, 
da naj imajo pozor na hišna in štacunSka vrata, ter da 
naj tu in tam poskušajo, li so vrata dobro zaklenjena. 

Župan izreče, da bo takoj izdal stražnikom dotični ukaz. 

KOnečno poroča zupan, da je klavnica do malega dogotov
ljena in se je prošnja za kolavdacijo že vložila. 

23. decembra 1905 - V/225-226 J 

I. Župan poroča o dogovoru, kateri se je vršil zmesarji 
zaradi premembe nekaterih postavk klavničnega tarifa. 
Odb. Mali poroča o tem, ter predlaga da se na podlagi 
izkazov o klanju zadnjih 3 let in na podlagi preračuna, 
ki se je sestavil v to svrho da klavnica ne bo pasivna 
zlasti da se bodo pokrili vsi upravni stroški, potem 
stroški za Obrestovanje in amortizacijo najetega klav
ničnega posojila, ta-le tarif: 

A Klavnina: 

Od govedi K 4.-
II teleta -.60h 
II prešiča 1.-
II drobnice -.60 
II kozlička in jagneta -.30 

B. Hlevnina 

Od goveda na dan - . 20h 
II ostale živine -.06 
Opazka: Za prvih 24 ur ni plačati hlevnine. 
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C Pristojbina 

za hranitev od zunaj vpaljane zaklane živine in mesa v 
svrho da se ogleda znaša: 

Od govedi 
II teleta 
II prešiča 
\1 drobnice .. kozlička in jagneta 
ti kg. mesa v posameznih koseh 

D Pristojbine 

za uporabo klavnične ledenice. 

K 4-
-.60h 
l. 
-.60 
-.30 
-.04 

zaračunajo se za celo leto vkup in znašajo: 

a) za vsakega mesarja, ki vlaga goveje meso in meso drob-
nice in telet K 30.-

b) za vsakega klavca prešičev, ki vlaga meso ali salo 
K 30 

c) za tistega mesarja ali klavca, ki hoče imeti svojo 
celico K 50.-

Ta predlog se po kratki debati soglasno sprejme in se s 
tem poprejšni tarifi, sklenjeni v občinski seji 14/8 05 
št. razveljavijo .... 

III. Odb. Guzelj interpelira, zakaj se dopušča, da se smeti 
odkladajo na potu v Vincarje, namesto da bi se metali 
čez breg vSoro. 
Župan odgovarja, da se bo dal o tem poročati in da bo ta 
nedostatek odstranil. 
PO tem se seja zaključi. 

24. februarja 1906 - V/231 

III. Exh 339 Prošnja g. kustoza deželnega muzeja za prepu
stitev županskega žezla v shrambo deželnega muzeja. 
Sklene se prepustiti želzlo, kakor tudi staro sejmsko 
znamenje, to je roko z mečem deželnemu muzeju. 

l. maja 1906 - V/J37 

III. Župan poroča o (ustmeni) prošnji nunskega samostana v 
ŠkLoki za dovoljenje enkratne podpore v svrho nabave 
ŠOlskih potreb~čin pri novo otvorjenem šolskem vrtcu 
za dečke-
PO kratki debati se dovoli soglasno enkratni prispevek 
K 100.-
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22. junija 1906 - V/2a2', 243 

II. Exh. 1329. Prošnja predstojništva mestne zupne cerkve v 
Škofji Loki za odstop občinskega sveta v obsegu 34.11 m2 
pred cerkvijo za razširjenje župne cerkve. 
Župan odpre debato in da besedo gospodu mestnemu župniku, 
odborniku Auguštinu šinkovec. 
Le ta popisuje v obširnem govoru položaj, ki ga je napo
til do te prošnje, ter utemeljuje nujno potrebo, da bi 
Se cerkev na navedenem prostoru razširila. Stroški stav
be s popravo stolpa vred bi znašali okrog 110 000 kron. 

Ob sklepu svojega govora izjavi gospod župnik, da bo 
ustanovil družtvo za nabiranje milodarov za zgradbo cer
kve in se zaveže iz tega sklada poplačati prizidek na 
Odstoplenem mestu, ki bi stal sam za-se do 24000 kron, 
tako da stroški tega prizideka ne bi prišli v poštev pri 
konkurenčni razpravi, razun če bi in v kolikor bi prese
zali zgorajno svoto 24000 kron. 
On se dalje zaveže nabiranje milodarov tudi po doveršeni 
cerkveni stavbi nadaljevati in pri prvi priliki, kadar 
bi bilo dovelj sklada, nakupiti nasproti cerkve ležečo 
hišo Antonije Biroila, to hišo takoj podredi in dotični 
prostor prepustiti občini kot javni prostor v splošni 
promet. 
Gospod mestni župnik izda te dve izjavi, pooblaščen od 
knezoškofijskega ordinarijata, za-se in svoje naslednike 
na župni prebendi v Škofji Loki. 
Občinski odbor vzame te izjavi na znanje in sklene vsled 
tega po daljši debati z večino glasov prepustiti navede
ni prostor 34.11 m2 brezplačno za razširjenje župne cer
kve, ter naroča županstvu napraviti v tem smislu s cer
kvenim predstojništvom za zemljiškoknjižni odpis potreb
nO listino. (21) 

25. julija 1906 - V/246'-24? 

III ...•. Potem se preide k volitvi članov odsekov. 
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Ad 1) Odb. Košir predlaga blagajnikom dosedanjega bla
gajnika g. Konrada Pechero 
Se sprejme soglasno. 

Ad 2) Kvartirnem mojstrom izvolita se gg. Janez Košir 
in Josip Guzelj. 

Ad 3) Svetov. Dr. Arko predlaga naj se v gospodarski 
odsek izvoli tudi načelnik olepševalnega družtva g. 
Flis. Izvolijo se gg. Rafael Thaler, Andrej Jamnik, Ga
šper Čarman, Josip Guzelj, Slavko Flis in Gašper Mohar. 

Načelnikom gospod. odseka izvoli se g. Raf. Thaler, na
mestnikom pa g. JOSip Guzelj. 



ad 4) V ubožni odsek izvolijo se gg. Leo~ Lavrič, Jan 
Debelak, Dr. Anton Arko, Anton Homan in Jurij Grohar. 

Načelnikom tega odsega g. Leon Lavrič, namestnikom g. 
Jan Debelak. 

ad 5) V domovinski odsek izvolijo se gg. Jurij Šumer, 
Gašper Čarman, Anton Homan, Jurij Grohar in Andrej Jam
nik. 
Načelnikom g. Jurij Šumer, namestnikom g. Gašper Čarman. 

ad 6) V klavnični odsek izvolijo se gg. Dr. K. Zakraj
šček, Slavko Flis in Ervin Burdych. 

IV. Župan naznanja, da si obdrži policijske agende za-se, 
da se pa dogovorno s svetovalci imenoval za svojega na
mestnika v policijskih poslih in kot policijskega nad
zornika g. Slavkota Flis. 

v. Ustanovitev občinskega sirotinskega sveta . 
Odbr. SOdnik Šumer poroča v obširnem govoru o tej zade
vi, ter predlaga, da se naj ustanovi za občino Škofja 
Loka samostojni občinski sirotinski svet, ki naj obsto
ji iz 5 članov občo odbora in ki naj zraven povabi še 
primerno število meščanOV različnega stanup zlasti iz 
krogov duhovščine, zdravnikov, učiteljev, trgovcev, obrt
nikov itd, event. tudi kako gospo. 
SVet se naj konstitui~a in bode dobil pozneje potrebna 
navodila za poslovanje. 
Po kratki debati se predlog g. referenta soglasTo sprej
me in se izvolijo v sirotinski svet iz odbora g~. župan, 
podžupan in odborniki Dr. Karol Zakrajšček, Slavko Flis 
in Gašper Mohar. 

10. decembr' Q 1906 - V/258'-259.J 

II. Župan predloži proračune ubožne hiše, ubožnega zaklada 
in mestne občine za leto 1907. 

1) Ubozna hiša 
Dohodki 
Izdatki 

2) Ubožni zaklad 
Dohodki 
Izdatki 
primanklej 
ki se pokrije iz občinske blagajne 

3) Mestna občina 
Dohodki 
Izdatki 
pr ima nk le j 

K 993.24 
993.24 

K 1264.66 
25'40. -

K 1276.34h 

K 9905.46 
17633.04 

K7127 .S8h •.•. 

77 



IV. Poročilo in predlog županstva v zadevi preložitve dežel~ 
ne ceste iz mesta na kolodvor. 
Župan poroča v tej zadevi, ter predlaga to-le resoluci
jo: 
Občinski odbor izreče, da obstoječa deželna cesta od me, 
sta do postaje Škofja Loka - Trata nikakor ne zadostuje 
sedanjemu ogromnemu prometu in da je skrajni čas, da Se 
s preložitvijo in regulacijo te ceste v zmislu že pred 
kakimi 20 leti narejenih generalnih načertov takoj pri
čne. 
V to sverho stavi občinski odbor na deželni odbor nujno 
prošnjo, da provzroči le- ta po deželnernu stavbinskernu 
uradu takoj po nOvem letu obhod in revizijo trase, iz
delanje detajlnih načertov in proračuna. 
V pospeševanje in olajšanje celega podjetja sklene ob
činski odbor kamenje iz občinskega kamniloma "Kamnitnik " 
kolikor se ga bo rabilo za napravo ceste, prepuščati 
brezplačno na razpolago. 
Ta predlog se po kratki debati soglasno sprejme, ter se 
naroča županstvu vse potrebno v tem oziru vkreniti. 

25. junija 1907 - V/272 

VII. Občo svetov. Dr. Arko interpelira županstvo, kako da se 
je Katarini Hafner pri popravi njene hiše št. 20 na 
glavnem trgu dovolilo pustiti dosedanji pomol (Erker) 
in zakaj županstvo ne gleda na to, da bi se ta pomol od
stranil. 
Župan odgovarja, da po obstoječih predpisih stavbinskega 
zakona mu ni bilo mogoče odstranitev pomola pri stavb. 
dovoljenji zahtevati. Sicer je pa župan mnenja, da po
mol nikakor ne bo kvarjal lepote dosedanje fronte, naro
be, da bo imela ulica lepšo obliko s pomolom, kakor 
brez njega. 
Potem se seja zaključi. 

6. novemb~a 1907 - V/2?5--276~ 

VIII~Slučajnosti. 
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Župan odda predsedstvo podzupanu Lovro Sušniku, poroča 
o daljšem govoru glede neosnovanih napac.J.ov v "Slovencu" 
na tukajšnega sodnijskega adjunkta gospo Dev-a ter pred
laga sledečo resolucijo: 
"Občinski odbor mesta Škofja Loka izreče s tem svoje 
ogorčenje zaradi neosnovanih napadov na tukajšnega sodno 
adjunkta g. Oskarja Deva, kakor jih je v zadnjem času 
večkrat prinašal Ljubljanski dnevnik "Slovenec". Pri 



vsem tukajšnem prebivalstvu je g. Dev ne le priljubljen 
kot izvrsten družabnik, ki se ne vtika v nobeno politi
ko, ampak tudi čislan kot dober in nepristranski sodnik. 
Kdor trdi, da dela g. adjunkt Dev pri svojem kazenskem 
ali civilnem uradovanju razlike med strankami po njih 
političnem mišlenju, ta govori neresnico. Želeti bi bi
lo le, da bi imeli v Škofji Loki vedno tako obče pri
ljubljenega spoštovanega in vsem strankam enako postrež
nega sodnega adjunkta kakor je g. Dev. II 

Odb. Dr. Zakrajšček apelira na odbornike da se naj v 
znak zložnosti v tej zadevi nikar nič ne debatira, in 
se potem predlagana resolucija soglasno odobri in sprej
me. 
Na to zaključi župan sejo. 

2. decemb~a 1907 - V/279' 

l. Potem se preide na dnevni red in se po predlogu župan
stva reši in odobri proračun za leto 1908 in sicer: 

1) Ubožna hiša. 
Z dohodki 
s potrebščinami 
toraj spribitkom 

2) Ubožni zaklad 
Z dohOdki 
s potrebščinami 
toraj s primanklejem 
ki naj se pokrije iz 

3) Mestna klavnica 
Z dohodki 
s stroški 
toraj spribitkom 

K 1066.40h 
1066.40 

K 945.73 
3448.-

K 2S02.27h 
občinske blagajne 

K 9100. -
8100. 

K 1000.-
ki naj se odkaže občinski blagajni 

4) Mestna občina. 
Z dofiOdki 
s potrebščinami 
toraj s primanklejem 

K 6612.40 
14262.03 

K 7649.63h . 

II. PO tem prosi podžupan Sušnik za besedo in dokazuje v 
daljšem govoru potrebo skrbeti za nove vire dohodkov za 
mestno občino, ter predlaga v tem oziru da se naj usta
novi v Škofji Loki mestna hranilnica, in da naj prevza
me mesto v svojo oskrbo in na svoj račun zadružni vodo
VOd, zlasti bi bilo slednje pred vsem priporočati •..• 

Konečno podpira tudi župan predlog, ter nasvetuje, da 
se naj pred vsem skliče enketa v tej stvari, ki bi naj 

79 



bila sestavljena iz različnLl rn02 lZ odbora in izven od
bora in katri naj se tudi pritegneta 1 ali 2 strokovnaka. 
O sestavi te enkete naj poroča veni prihodnjih sej g. 
podžupan Sušnik, ki je načelnik vodovodne zadruge v Škof
ji Loki. 
Poročilo in nasvet se sprejmeta. 

III. Župan poroča o dopisu okro šolskega sveta v Kranju z dne 
27/11 07 št. 2834 (Exh 2414) v zadevi nameravane otvorit
ve vzporednega (paralelnega) razreda k sedanjemu III. 
razredu na deški ljudski šoli v Škofji Loki. 

Odb. Lavrič predlaga da bi se odbor izrekel za otvoritev 
paralelk tudi pri l. in II. razredu, proti temu predlogu 
se pa izreče odb. Thaler, češ, da za toliko razširjenje 
bi ne bilo dovelj prostora v sedanjem šolskem poslopju. 

Vsled tega se občo odbor v smislu dopisa soglasno izreče 
za otvoritev vsporednega razreda k sedainemu III. razre
du. 

23. septembra 1908 - V/ J OO ' 

l. Preidoč na dnevni red naprosi župan podžupana da naj 
prevzame predsedstvo, ter razpravlja v daljšem govoru 
namen današne izvanredne seje, popisuje dogodke zadnjih 
dni, ki so se v~šili pri izletu skupščinarjev Ciril in 
Metodove družbe v Ptuju in pri demonstracijah v Ljublja
ni in ki so vznemirili in globoko žalili narodni čut 
vseh Slovencev brez razlike ožjega političnega prepriča
nja, ter predlaga ob koncu svojega z Odobravanjem spre
jetega govora sledečo resolucijo: 
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"Občinski zastop mesta Škofja Loka izraža svoje ogorče
nje nad pobalinskim napadom na mirne udeležence Ciril 
iMetodove skupščine v Ptuju, protestuje proti brutalne
ruu postopanju zdivjane soldateske in zoper prekoračenje 
vojaške oblasti s preziranjem mestne avtonomije pri de
monstracijah v Ljubljani, ter se pridruži žalovanju slo
venske rnetropole po nedolžnih zrtveh.1I 

Ko je podžupan o tem predlogu otvoril debato, predlaga 
odb. Lavrič, naj se še sklene dostavek k resoluciji, po 
katerem se zahteva odstranitev deželnega predsednika ba
rOna Schwarza in premestitev 27. pešpolka iz Ljubljane. 

župan omeni k temu dostavku, da bi ne bil umesten, kajti 
pokvaril bi efekt resolucije in morda bi znala politična 
oblast zistirati ves sklep današnje seje. Dostavek tudi 
ni potreben, kajti v predlagani resoluciji je itak vse 
rečeno, kar nam je na srcu. Župan prosi toraj, da naj 
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predlagatelj svoj predlog urn akne I kar ta tudi stori in 
na kar se od župana predlagana resolucija soglasno 
sprejme. 
(Exh 2115. Sklep je okro glavarstvo .Kranj z odlokom 
30/9 08 št. 26090 razveljavilo) 

7. novembra 1908 - V/306~ 306' 

I. Župan poroča o dopisu ck. okra glavarstva v Kranju z 
dne 30/9 08 št. 26090 s katerem se je resolucija občin
ske seje dne 23/9 08 kot nezakonita razveljavila. Odbor
nika Lavrič in Košir izrečeta grajo, ker se zoper odlok 
glavarstva ni vložila pritožba na deželno vlado. 

II. Župan prečita oba dopisa ck. okra glavarstva v Kranju 
z dne 8/10 08 in 11/10 08 št. 203/Res, ki ukazujeta da 
mora na krajevnih tablah biti napis v slovenskem in nem
škem jeziku. 
Župan poroča, da je takoj, ko sta se svoj čas tabli po
mazali, dal napraviti taki s samo slovenskim napisom, 
potem pa, ko sta prišla na županstvo zgoraj navedena 2 
dopisa, tabli pustil sneti in shraniti, kajti dvojezični 
napis na tablah bi bil brez dvoma takoj zopet poškodovan. 

On predlaga, da naj občinski odbor vzame to na znanje, 
in da se naj napravi na deželno vlado peticija l v kateri 
se naj izraža želja, da bi deželna vlada svojo v smislu 
zakona dne 29/3 869 drž. zak. št. 67 storjeno d. ločbo, 
da morajo po vsem Kranjskem biti napisi na krajevnih ta.
blah v slovenskem in nemškem jeziku, spremenila, ter do
volila l da smejo biti vokrajih, kakor je naš sodnij ski 
okraj Škofjeloški, v katerem bivajo skoraj izključno le 
Slovenci, krajevne table napisane samo v slovenskem je
ziku. 
Vname se o tem živahna debata l in se župan od različnih 
odbornikov graja, ker ni zoper odredbo glavarstva z dne 
8/10 08 vložil pritožbo na deželno vlado. 

Župan odgovori, da se zaradi tega ni pritožil zoper to 
odredboI ker je bil prepričan, da je zakonita in ker 
vsled tega kaka pritožba na deželno vlado gotovo ne bi 
imela nobenega uspeha. 
Odb. Šumer se strinja s predlagano peticijo, pristavi 
pa še, da se naj krajevni tabli s samo slovenskem napi
som zopet nazaj obesita in da se naj poznejel če bi bi
la peticija brezuspešna, napravita še 2 tabli zraven 
s samo nemškim napisom. 
Predlog se sprejme in se županstvu naroča takoj napra
viti omenjeno peticijo. 
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30. novembra 1908 - V/J1?' 

I. Sestava proračuna za 1909. 

1) Klavnica 
Dohodki 
Izdajki 
toraj prebitek 

K 9700.-
8428.-

K 1272.-
ki se postavi z zneskom K 1200 - v proračun mestne obči
ne med dohodke. 
Ta proračun se soglasno odobri . 

2) Ubožna hiša 
Dohodki 
Izdajki 
toraj prebitek. 

3) Ubožni zaklad. 
Dohodki 
Stroški 
toraj primanklej 
ki se mora pokriti iz 
Se soglasno sprejme. 

4) Mestna občina 
DohOdki 
Izdajki 
toraj p.rimanklej 

K 896.40 
655.12 

K 241.28h 

K 1078.86 
2696.-

K 1616.14h 
občinske blagajne. 

K 4594.24 
13135~77 

K 8541.53h 

3. deoembra 1909 - V/33?-339 

I. Proračun za leto 1910: 

32 

PO poročilu in predlogu župana se s~ejmejo in odobrijo 
brez debate z večino glasov proračuni ' 

a) Ubožne hiše 
s prejemki 
z izdatki 

b) Ubožnega zaklada 
z dohodki 
in s stroški 
torej s primanklejem 
ki se naj pokrije iz 

c) Mestne klavnice 
z dohodki 
in s stroški 

K 7SI.50h 
7Sl.S0h 

K 1380.87h 
3066.-

K 169S.13h 
občinske blagajne. 

K 9100.-
9100.-

d) Mestne občine sploh 
z dohodki K 3349.02h 

15423.17 in s stroški 
torej s primanklejem K 12074.15 ..... 



_ .. Predno se volitev rpične izjavi odb. ,Jožef Hafner, 
da On in njegovi 4 tovariši, ki so člani SLS ne, 'sprej-
mejo nobene izvolitve v kak odsek. , 
Potem se izvolijo po pre~logu svet. Lovrot~"S~šnik ~zir. 
Slavko-ta Flis ustmeno z večino glasov: ' , ~ 

1) Kot občinski blagajnik svet. Konrad pec}.ler > '~" -
2) Kot člani gospodarskega odseka gg: GaŠper'č~rman~
Slavko Flis, Anton Hafner, Franc Ziherl in"~~t~vž ' Žigon, 
med temi pa kot načelnik in mestni ekonom ej: ' Slavko 
Flis, kot njegov namestnik pa g. Gašper Čarman -. :: -' " 

.. ' " 

3. Kot člani ubožnega odseka gg: Oton Guzelj', -,Matevž 
Hafner, Anton Homan in Dr. Karol Zakrajšče~, m~a t~mi pa 
kot načelnik in oče revnih g. Matevž, Hafner in kptnje-
gov namestnik g. Oton Guzelj. " 
Izvoljeni funkcionarji izrečejo, da sprejmejo izvolitev, 
ter obljubijo, da se hočejo ravnati po danes sto+jenih 
sklepih in po navodilih župana. 
Po tem se seja zaključi. 

15. januarja 1910 - V/344~ 

VI. Poročilo in oredlog odb. Jožefa Hafner glede preložitve 
deželne ceste med Škofjo Loko in Kolodvorom. 
G. Hafner pojasnjuje pomen te preložitve in predlaga da 
se izvoli iz občinskega odbora poseben odsek, ki naj se
stavi dotično prošnjo na deželni odbor ter jo naj po
spešuje tako pri deželnem odboru, kakor pri drugih 
oblastvih in v katerega naj se izvolijo g. župan Lenček 
in odborniki Gašper čarman, Jižef Hafner in Dr. "Jan Hu
bad. 
župan podpira predlog ter dodatno predlaga da sklene ob
činski odbor resolucijo: 
IIObčinski odbor izreče, da bi bila nameravana prelOŽitev 
deželne ceste na Kolodvor v ravni čerti in zadostni ši
rokosti, po kateri bi se dal uvesti električni ali auto
mobilni promet, najperva in najizdatnejša "vpomoč ' zoper 
očividni gospodarski propad našega mesta~ ter sklene 
uporabiti in dovoliti vse sredstva, ki bi pospeševali 
in uresničili ta projekt. H 

•••• 

3. decembra 1910 - V/378'-J79 

1. 1) Proračun ubožne hiše 
z izdatki 
in s prejemki 
se soglasno sprejme 

K 900.- ' 
900.-
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2) Proračun ubožnega zaklada 
z izdatki 
in s sprejemki 
se soglasno sprejme 

3) Proračun mestne občine 
z izdatkI 
in z dohodki 
toraj s primanklajem 

4) Proračun mestne klavnice 
z izdatki 
in z dohodki 
toraj s prebitkom koncem leta 
se odobri in vzame na znanje 

K 3266-
3266-

K 15716.97 
3532.30 

K 12184.67h 

K 9000-
10000-

K 1000-

v. Župan poroča o prošnji odbora za napravo načrtov za na
meravano železniško zvezo od Polzele preko Kamnika, 
Kranj in Škofjo Loko na Žiri (Exh 903), ter predlaga da 
naj županstvo za prispevek k dotičnimi stroški votira 
kredit do K 300 - /:tristo kron:/ 
Se sprejme soglasno. 
Po tem se seja zaključi. 

17. deoembra 1910 - V/383 

II .. oo Seveda se zoper krute določbe ministerske naredbe 
2/4 18S5 št. 62 in naredbe Kranjskega namestništva 11/7 
1855 ne da nič napraviti in gostilne se bodo morale za
pirati po letu ob 11., po zimi celo ob 10. uri . 

04 

Vsled tega naj gostilničarji, zlasti oni pri katerih 
prenočujejo tujci, ulože prošnjo na okrajno glavarstvo 
da bi se jim čas za zapiranje stalno za celo leto po
dnljšal za 1 ali 2 ure, kar se bo poštenim gostilnam po 
poročilu županstva gotovo tudi dovolilo. 

Ugodno bi bilo da bi se dotični gostilničarji za tako 
dovoljenje ponudili v plačevanje letnega odkupnega znes
ka v občinsko blagajno, ki bo zdaj, ko bodo običajne 
naknadne odkupne kronce odpadle, zelo trpela. 

Odb. Franc Ziherl se zelo pritožuje zaradi ropota v go
stilni hšt. 13 v kapuc. predmestju, zlasti se pritožuje 
zoper tam vpeljane mehanične godbene instrumente, ter 
zahteva da se po 8. uri na večer ne bi smelo igrati na 
take instrumente. 
Župan pravi, da bo zadostovalo če se ustavi godba na me
hanične instrumente z 10. uro na večer, in temu pritr
di večina odbornikov. 
Sicer pa izjavi župan, da bo izdal o celi tej policijski 



zadevi okrožnico na vse krčmarje, kako se jim je v bo
doče ravnati in ta okroznica bo stopila v moč z novim 
letom. 
Do tje naj bo ukaz ck. okrajnega glavarstva sistiran. 
Ukrepi županstva se odobre. (22) 

15. febpuapja 1911 - VII? 

Resolucija 

Visoki deželni zbor je v svoji XXIII. seji dne 29. ja
nuarja 1910 soglasno sprejel predlog upravnega odseka 
glede železnične zveze Polzela - Kamnik in naprej čez 
Kranj in Škofjo Loko do Žirov. 
Naročil je ob enim, da se to vprašanje potom deželnega 
železničnega odbora čim preje v zmislu samostalnega pred
loga poslanca Lavrenčiča in tovarišev reši. 

Zdaj se pa čuje, da je ta projekt v nevarnosti in da se 
namerava traso izpeljati čez Domžale na Ljubljano. 

TO bi bil hud vdarec za vse prizadete kraje, zlasti pa 
za Škofjo Loko, ter za obljudeno in rodovitno Poljansko 
dolino, ki le vsled pomanjkanja ugodne železniške zveze 
vedno bolj nazaduje in hira. Pa tudi iz splošno kranj
skega stališča je proga čez Kamnik in Škofjo Loko na Ži
re erninentno večjega pomena in koristi, kakor proga čez 
Domžale, kajti prva proga odpre neprimerno več sveta 
prometu in izkoriščanju naravnih moči in produktov, ka
kor druga. 
Zategadelj se slavni železnični odbor nujno prOSi, da 
se zavzame za prvo progo in da vse potrebno ukrene, da 
se ta projekt uresniči, kajti drugače so nekdaj tako 
cveteče pokrajine kakor škofja Loka z okolico, Poljan
ska dolina in Žire za stoletja potlačena v ozadje in 
neizogibno izročena vedno večjemu propadu. 

Občinski zastop mesta Škofja Loka 15/2 1911 

L.S. Lenček mp župan 

26. aprila 1911 - VI/12-13 

Lov. Sušnik svetov mp 
J. Debelak odb. 
M. Žigon odb. 

...• Pred prihodom na dnevni red se župan spominja za
mrlega akademičnega slikarja Ivana Groharja, ki je pre
živel veliko let v Škofji Loki in v tem času izdelal 
veliko njegovih umotvorov. Občina ga vsled tega s po-
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nosom šteje med svoje domačine in zarad tega se je sma
tral župan v svojo dolžnost položiti na njegovo krsto 
venec z napisom na trakovih: 
"Občina Škofja Loka - umetniku domačinu. II 
Župan prosi, da se ta majhni izdatek Odobri, kar se so
glasno stori. 

II. Odredba županstva po kateri se je na prošnjo g. župnika 
Finžgar-ja iz Sore kot načelnika Živinorejskega združe
nja okrožja, prepustilo mestno sejmišče za razstavo gove
je živine na dan 4/5 tI. brezplačno na razpolago, se 
odobri brez debate. 

14. novemb~a 1911 - VI/J3 

II~ Proračun za leto 1912 

1) Proračun ubožne hiše: 
Prejemki 
Izdatki 
Se sprejme brez ugovora 

2. Proračun ubožnega zaklada: 
Prejemki 
Izdatki 
toraj primanklaj 
Se odobri brez ugovora 

3. Proračun mestne klavnice 
Prejemki 
Izdatki 
prlmanklaj 
Se odobri brez ugovora. 

4. Proračun mestne občine 
Prejemki 
Izdatki 
prlmanklaj 

K 1110.64 
1110.64 

K 1294.60 
3300.-

K 200S.40h 

K 10760.-
11400.-

K 640.-

K 3625.-
15900.-

K 12275.-

19. februarja 1912 - VI/39~ 

l. Volitev odsekov. 
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Poročevalec svet. Jožef Hafner predlaga izvoliti v 

1) Gos~odarskl odsek in policijski gg. Jožefa Hafner, 
IgnaCiJa Gusell, Jurija Grohar in Valentina Debelak. 
Predlog se enoglasno sprejme. 

2) KlavniŠki odsek 
Andrej Jamnik, Angelo Molinaro, Jan Kavčič in Jožef 
Hafner. 
Soglasno sprejeto. 



3.) Ubožna hiša 
AuguŠtin Šinkovec, Janez Debelak, Franc Babič in Franc 
Kalan. 
Soglasno sprejeto. 

4.) Domovinski odsek 
Avguštin Šinkovec, Franc Uršič, Andrej Jamnik, Blaž Gu
zelj in Leopold Hafner. 
Soglasno sprejeto. 

5.) Za nastanjenje vojaštva. 
Andrej Jamnik in Franc Kalan. 

PO tem izvolijo odseki predsednike in sicer: 
ad 1) Jožef Haner, ad 2) Angelo Molinaro, ad 3) Avguštin 
Šinkovec, ad 4) Avguštin Šinkovec. 
Svetov. Angelo Molinaro izvoli se občinskem blagajnikom, 
ki izjavi da izvolitev sprejme. 

17. maja 1912 - VI/53 

VIII.Na to predlaga odb. Franc Babič da bi se napravile po 
mestu deske za vsako plakatiranje in naj bi se po tem 
ne smelo nikjer drugod plakatirati kot po imenovanih 
deskah. Da pa ne bi imela občina zaradi tega stroškov 
nja se objavi to javno, da se mora vsako plakatiranje 
pri občini naznaniti in naj bi se pobrala primerna tak
sa. 
Babič se naprosi naj vso stvar bolj natanČnO prouči in 
pri prihodnji seji poroča. 

17. juLija 1912 - VI/62 

VII. Odb. Jan Debelak predlaga naj se občani opomnijo na to, 
da ne smejo imeti v podstrešju spravljenih gorljivih 
stvari in da mora vsak dimnik skoz streho izpeljati. 
Predlaga naj se imenovani sklep običajno razglasi. 
Enoglasno sprejeto. 

25. novembra 1912 - VI/7J' 

III. Svetov. Hafner predlaga naj se na ck. okro glavarstvo 
radi dvojezičnih krajevnih napisov (Exh 1575) poroča 
sledeče: 
Občina se ukl~ni vsakemu zakonu in tudi ukazu, vendar 
pa je mnenja da smo vsi pod eno vlado in sicer avstrij
sko, tedaj naj bode tudi za vse enako, in kadar bodo 
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dvojezični napisi po Kočevskem, Koroškem, Spodnjem Šta
jerskem in Primorju, bodo tudi pri nas. 
Enoglasno sprejeto z navdušenjem. 

r. Župan prosi g. odbr. Uršiča naj prebere proračune kateri 
Se odzove prošnji in sicer prebere: 

1) Proračun ubožne hiše 
Stroški 
Dohodki 
primanklaj 

2) Ubožnega zaklada 
Stroški 
Dohodki 
primanklaj 

3) Mestna klavnica 
Stroški 
Dohodki 
primanklaj 

4) Mestna občina 
Stroški 
Dohodki 
primanklaj 

1660.64 
1160.64 

K 500.-

6310.-
1184.60 

K 5125.40 

10568.-
9768.-

K 800.-

19220.41 
3639.30 

K 15581.11 

11. aprila 1913 - VI/92~ 

III. Dogovor kako stališče naj zastopa županstvo dne 16/4 
pri lokalnem obhodu radi avtomobilne vožnje Žir - Škof
ja Loka. 
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Svetov. Hafner prebere dopis okro glavarstva Exh. 675. 
Župan vpraša kakšno mnenje imajo gg. odborniki in sicer 
ali se dovoli vožnja po Zgornjem ali po Spodnjem trgu. 

Odb. Val. Debelak predlaga naj se dovoli po Zgornjem 
trgu, ker avtomobil potoma pri večih trgovcih blago na
klada, vender pa s pristavkom, da mora vsakokrat na 
glavnem trgu nasprotno pred Janezom Hafner (mesto 101) 
obstati in mora iti eden naprej pogledati ako je ulica 
~rosta. 

Zupan še doda, da se zahteva da mora do kapucinske cer
kve jako previdno voziti, ker je tam hud ov1nk in se 
lahko kaka nesreča prigodi. 
Svetov. Hafner še predlaga dodatno/ naj se zahteva vsa
koletni prispevek za izrabo občinske ceste. Ako bi pa 
okro glavarstvo vožnjo prepovedalo, naj se temu pridru
ži tudi županstvo. 
župan da skupni predlog na glasovanje in je bil eno
glasno sprejet. 



28. aprila 1913 - VI/99 

VI~ . Samostojen predlog svetov. Hafner. 
Predlaga naj občinski odbor imenuje gg. Dr. Jan Šušter
šič, deželni glavar, Dr. Eugen Lampe, deželni odbornik 
in prof. Eugen Jarc za njihove zasluge častnim občanom 
mestne občine Škofja Loka. 
Enoglasno sprejeto. 

24. junija 1913 - VI/102~ 

1/8 ••• župan predlaga naj bi se glede vožnje avtomobilov 
ker prehitro vozijo skoz mesto, napravile table z napi
som "6 km hitrost" na uhodeh v mesto. 
PO daljši debati se po predlogu odb. Kalana sklene naj 
se chauffeur še enkrat opominja, in če bi še ne ubogal 
naj se kaznuje. 

11. oktobra 1913 - VI/114, 114' 

I- 1) Predlog kluba SLS: županstvo škofjeloško ne da zana
prej nobene licence za javne plese. 
Ta predlog se sprejme z la glasovi. 

2) Predlog kluba SLS. Požarna brarnba škofjeloška se po
zove k pristopu k deželni gasilski zvezi. Svetov. Hafner 
predlaga naj se mesto "pozove" - "vprašali požarna bram
ba, oziroma se ji svetuje da naj pristopi k deželni ga
silski zvezi in v to svrho se ji predlože dotične listi
ne. 
Sprejeto. 

II. Župan poda izjavo: Mislil sim vedno da Vam bodem zamo
gel po možnosti vstreči, pa vse prizadevanje je zamanj. 
Zdrav nisem bil ko sem županstvo prevzel, danes sem pa 
bolj bolan kakor sem bil ob času ko sem nastopil župan
stvo, in če hočem se pozdraviti, moram kot župan mesta 
Škofja Loka odstopiti in tudi odborništvo odložiti, ter 
·izroČam vse županske opravila gospodu podžupanu. 

Prosim da vzamete to na znanje. 
Odb. Ignacij Gusell izjavi da tudi On izstopi kot občin
ski odbornik. 
PO tem zaključi župan sejo ob 6 1/2h. 

Jos. Guzelj 
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14. novembra 1913 - VI/120~ 

IV. Izpopolnitev odsekov. 
1) V gospodarski odsek se izvoli namesto Ignacija Gusell 
Jožef Košir. 
2) V ubožni odsek namesto Ivana Debelak. Blaž Pokorn 
3) V domovinski odsek namesto odstopivših Franc Uršiča, 
Andr. Jamnika in Blaža Guzelj se izvolijo: Tomaž Gašper
šič, Jurij Grohar in Franc Rupar 
4) V Klavnični odsek namesto Andreja Jamnik Dr. Hubad. 

28. novembra 1913 - VI/124~, 125 

III. Predložitev proračunov za leto 

1) Ubožne hiše 

1914 

Izdatki 
Prejemki 
sprebitkom 

2) Ubožnega zaklada 
Izdatki 
Prejemki 

3) Mestna klavnica 
Izdatki 
Prejemki 

4) Mestne občine 
Izdatki 
Prejemki 
primanklaj 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

929.88h 
930.10 
--.22h 

4810.-
4810.-

~ 

9106.-
9106.-

~ 

17702.66h 
3678.80 

14023.86h 

27. novembra 1915 - VI/133, 133' 
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Dogovor zaradi zgradbe nove ceste na pokopališče-
Župan poroča da, ker se je kupilo zemljišče za vojaško 
pokopališče tik sedajnega pokopališča, bi bilo potebno 
da bi se sploh na pokopališče napravila nOva cesta, ka
tera bi bila 1/4 tako dolga kakor sedajšna, sploh pa 
sedaj itak ni nobene prave poti na pokopališče temveč 
se morajo mrliči nositi po deželni cesti skozi sosedno 
fara ozir. občino. Poroča na dalje, da bi se to morda 
dalo sedaj izpeljati in da bi vojaštvo svet za cesto 
rekviriralo ob enim s svetom za 'vojaško pokopališče. 
Stroške za nakup sveta kakor za zgradbo ceste bi mora
la občina z župnem uradom nositi. Da na glasovanje ali 
se naj sploh cesta gradi in občina, kakor zgoraj, stroš
ke nosi. 
Celi odbor se enoglasno izreče z "dali. 



23. decembra 1915 - VI/13?j 

II. Vdobritev proračunov za leto 1916. 

1) Mestna klavni'ca 
Izdatki 
Prejemki 
pr imank la j 

2) Ubožna hiša 
Izdatki 
Prejemki 

3) Ubožni zaklad 
Izdatki 
Prejemki 

4) Mestna občina 
Izdatki 
Prejemki 
primanklaj 

25. novemb~a 1916 - VI/149 

Zapisnik žalne seje občinskega odbora. 
Navzoči podpisani. 

K 9021.-
5110.-

K 3911.-

K 1004.88 
1004.88 

K 5670.-
5670.-

K 22753.46h 
5068.80 

K 176B4.66h 

Župan konstatuje sklepčnost in povabi navzoče da v znak 
žalosti vsi vstanejo. Potem jih nagovori sledeče: 
Slavni občinski odbor! 
Neizprosna smert nam je vzela našega presvitljega Ce
sarja Fran Josipa l. in zato sim Vas povabil, da izra
zimo globoko žalost katera nas pretrese; Vsi kar nas je 
tukaj zbranih, dasiravno že eni tudi nekoliko starejši 
samo se rodili za časa Njegovega vladanja; iz tega je 
raz~idno kako dolgo časa je držal žezlo Avstrije v ro
kah. Nj. Veličanstvo je vladal 68 let in v teh letih 
mu je osoda prinesla mnogo hudega, kar Vam tukaj ni po
treba razlagati. Zgodovina ne pozna nobenega vladarja, 
kateri bi bil tako dolgo vladal kot On in v tem času, 
kakor že poprej rečeno, je poskusil mnogo najhujšega, 
kar je pa vdan v voljo Božjo vse potrpežljiv prenašal. 

Napravil se bo poseben zapisnik današnje seje, katere
ga boste podpisali vsi gg. Odborniki in se bo shranil 
pri občini v vedni spomin na Nj. Veličanstvo pokojnega 
Cesarja Fran Josipa l ..... 
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11. decembra 1916 - VI/161~ 161" 

II. Vdobritev proračunov za leto 1917. 
Poprej kakor se prične predlaga odb. Šinkovec naj se za 
vsak proračun posebej glasuje. 
SprejetQ. 

l. Proračun klavnice izkaže: 
Izdatkov 
Prejemkov 
Primanklaj 

2. Ubozna hiša: 
Izdatki 
Prejemki 
Preostanek 
Sprejeto. 

3. Ubožni zaklad: 
Izdatki 
Prejemki 

4. Mestna občina: 
Izdatki 
Prejemki 
Primanklaj 
Enoglasno odobreno .... 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

8320.46h 
5910.-
24l0.46h .... 

1079.88h 
1325.60 

245.72h 

5600-
5600-

~ 

21886.19 
19295.21 

2590.98h 

1 4 . ap ril a 1 91 7 - VI / 1 ? 4 

III. 1) Zupan prebere dopis vojaškega poveljstva radi vzdrže
vanja tukajšnjega vojaškega pokopališča in sicer naj bi 
se občina izrekla koliko zahteva za to in sicer eno svo
to enkrat za vselej. 
Svet. Molinaro predlaga, da ker je povečanje vOjaškega 
pokopališča v teku in se ne ve koliko grobov da bode, 
naj se o tem danes ne sklepa in tudi v tem smislu naj 
se c. in k. etapnem stacijskemu poveljstvu poroča. 
Sprejeto. . ... 

l. decembra 1917 - VI/190.190~ 

r. Proračuni za leto 1918 

1) Klavnice 
Izdatki 
Prejemki 
prebitek 
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K 9600.46 
9700.-

109.54 



2) Ubožne hiše 
Izdatki 
Prej emki 
prebitek 

3) Ubožnega zaklada 
Izdatki 
Prejemki 

4) Mestne občine 
Izdatki 
Prejemki 
primanklej 

30. decemb~a 1917 - VI/194 

K 1199.88h 
14·61.60 
261.72 

K 5990.-
5990.-

K 26508.98h 
21180.99 
5327.99 -

Zapisnik izvanredne seje občinskega odbora ..• 
' ... "Občinski odbor mesta Škofja Loka se v polnem obsegu 
pridružuje jugoslovanski deklaraciji z dne 30. maja 1917 
in izraža jugoslovanskem poslancem svoje zaupanje in hva
ležnost za neustrašeno delo v boju za jugoslovansko 
stvar. 
Zahvaljuje se prevzvišenern gospodu kenzoškofu Dr. Antonu 
Bonaventuri Jeglič in vSim gospodom, kateri so s to iz
javo pokazali slovenskemu narodu pod habsburški m žez~om 
pravo pot. 
Iskreno pozdravlja človekoljubno prizadevanje papežna 
Benedikta in našega ljubega cesarja Karla za skorajšni 
mir. 
Enoglasno sprejeta. II 
PO tem zaključi župan sejo. 

1. julija 1918 - VI/198 

I. Poročila županstva. 
1) Župan prebere okrožnico deželnega glavarja Dr. Šušter
šiča z dne 18/6 918, v vsebini pa deželni glavar odloži 
vsa častna občanstva, in predlaga da naj občinski odbor 
sklene sledeče: 
V resnici so ga nekatere občine izbrisale kot častnega 
občana, kar pa ni bilo pravilno. Naša občina ga ni nik
dar izbrisala, tedaj naj se dopis vzame na znanje in naj 
deželni glavar naredi kakor misli. Ako obdrži častno me
ščanstvo prav, ako pa ne, pa ne moremo pomagat. 
Enoglasno sprejeto ....• 
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2. decembra 1918 - VI/212 

I. Župan predloži proračune za leto 1919 

1) Klavnice 
Izdatki K 12320.77h 
Prejemki 2400."-
Primank laj 9920.77h 

2) Ubožna hiša 
Izdatki K IBll.9Ih 
Prejemki 1613.60 
Primanklaj K 198.31h 

3) Ubožni zaklad 
Izdatki K 5330.-

1599.60 
K 3730.40h 

4) Mestna občina 
.I.zdatki K 31237.74h 
Prejemki 4286.80 
Primanklaj K 26950. 94h •... 
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Jurij Pokorn 

Anton Gerbec 

Blaž Mohar 

Valnetin Janko 

Valentin Sušnik 

Niko Lenček 

Lovro Sušnik 

Jožef Guzelj 

Jožef Hafner 

LUP ANI 
1861 - 1918 

- (Georg Pokorn) posestnik v Karlovcu 
vu Igo F irbar 
barvar, rojen 1800-1875 
župan 1861-1866. 

- (Gerbetz), posestnik v Kapucinskem pred
mestju in v Mestu 
zdravnik-ranocelnik (Arzt) 1801-1873 
župan 1866-1872. 

- (Mochar, Macher), posestnik v Kapucin
skem predmet ju in v Mestu 
kovač, 1820-1896 
župan 1872-1885 

- Železniški uradnik ? 
župan 1885 

- posestnik v Mestu 
vulgo Kamnar 
pek in gostilničar 1827-1902 
župan 1885-1897 

- Posestnik v Mestu 
notar, 1858-1926 
župan 1897-1901 in 1903-1912 

- posestnik v Mestu (Valentinov sin) 
vulgo Kamnar 
pek in hranilnični ravnatelj 1864-1931 
župan 1901-1903 

- posestnik v Mestu (Kasarna) 
vulgo Jesharnar 
tovarnar kisa 1871-1962 
župan 1912-1913 

- posestnik v Karlovcu 
gostilničar in trgovec, mlin in žaga 
vulgo Pepe 1868-1942 
z li pa n 1 9 1 3 -1 91 8 ( 2 3 ) 
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OBCINSKI ODBORNIKI IN SVETOVALCI 
1861 - 1918 

Arko dr. Anton - 1882, 1885-1896, 1896-1908(s) 
mestni in okrajni zdravnik 

Bergant Valentin - 1867(n), 1873-1874. (podobčina Zminec) 
gruntar Sv. Barbara 

Bukovec Lovrenc - 1876, 1879-1880 (podobčina Zminec) 
gruntar Sv. Barbara 

Blaznik Jožef - 1870, 1876. (podobčina Zminec) 
ribič Puštal 

Božnar Jakob - 1866-1870, 1872-1874, 1883-1888 
gruntar Sv. Ožbolt 

Bogataj Andrej - 1885-1888 
branjarija, vinotoč in trgovina z živino 

Burdych Ervin - 1897-1903, 1903-1906 (n), 1906-1909 
lekarnar 

BenedičJč Franc - 1909-1911 (n) 
urar 

Babič Franc - 1912-1918 
krojač 

BarI Jožef - 1912 (n), 1913-1918 
železniški uslužbenec 

Blaznik Mihael - 1913(n} 
čevljar in trgovec 

Čarman Gašper - 1883-1900, 1901-1909(s) I 1910-1912. 
gostilničar, trgovec z vinom in pek 

čarman Gregor - 1888 
vrvar 

Dagarin S~on - 1874 (podobčina Zminec) 
glavnikar Puštal 

Demšar Janez - 1888 (n) I 1891 (n), 1896, 1903-1906 (n) 
kovač 
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j J , -:>. ' :374, 1876, 1879-1880 
t""J ',!..: .Jvo 

:)t~ '~~i rl Ja :lez - 1 :-")83 I 1885- ~ ,5 66 

.50dn.L uradnik 

Deisinger Jurij - ! Q6i-18()2, 1863 (s), 1865-1869 (5) I 1876-1879 (5) 
1832-l8~4, 1885-1889(5) 

trgovec in g05tilnic ar 

Deisinger Avgust - 1873-1876(5) 
pivar 

Debelak Janez - 1892-1897, 1899 (n), 1900-1918 
klobučar 

Debeljak Valentin - 190 9-1911(n), 1912-1918 
trgovec 

Dolenc Simon - 1861-1863 
gostilničar 

Dolinar Jurij - 1867(n) 

Deu Oskar - 1906-1908 (n), 1908-1909 
sodnik 

Florjančič Jakob - 1888(n), 1892-1897 
gruntar Sv. Barbara 

Fojkar Andrej - 1872, 1879, 1880, 1882-1884 
grun~ar Sv. Ožbolt 

Franz Jurij - 1861-1862 (s), 1863 (s), 1865 (s) 

F li s Slavk o - 1897 -1 9 O O, 190 1-1 9 O 3 (s), 190 4 -19 O 8 I 19 O 9 -1 9 11 (s) 
uČitelj 

Finžgar Fran Saleški - 1900 
kaplan in pisatelj 

Gašperin Jakob - 1879(n), 1885-1888, 1899(n) 
k ljučavničar in trgovec 

Gašperin Jernej - 1888-1889(n) 
kovač 

Garzarolli pI. Fran - 1897 
sodni uradnik 

97 



Gaber Anton - 1861-1865 
vinski trgovec, gostilničar, mlin in žaga 

Gaber Anton - 1885-1892 
gostilničar, žaga in mlin 

Gerbec Anton - 1862-1865, 1866-1872 (ž), 1873 
zdravnik 

Golob Gašper - 1861, 1870-1872, 1873-1877(5) 
gostilničar 

Guzel Janez - 1866-1869, 1870-1873 (5), 1874-1884, 1885-1892 (s) 
1893-1896, 1897(s) 

žaga, lesni trgovec 

Gu ze l J ur i j - 1 86 1-1 862, 1863 -18 6 5 (s), 1 866 -18 6 7 
glavnikar in trgovec z lanom 

Guzel Oton - 1907-1911 
gostilničar in trgovec z vinom 

Guzelj Josip - 1903-1909, 1912-1913(ž) 
tovarnar kisa in vinski trgovec 

Huzelj Ignacij - 1912-1913. 
tovarnar parketa in gostilničar 

Guzelj Blaž - 1912-1913 
mizar 

Grohar Jurij - 1900-1912, 1913-1918(5) 
mizar 

Grohar Janez - 1917-1918 
gruntar Vincarje 

Gašperšič Tomaž - 1913-1918 
branjar in trgovec 

Homan Jožef - 1861-1863, 1866-1869(5), 1876-1882, 1884 
pek in gostilničar 

Homan Andrej - 1861-1863, 1867(n), 1868, 1869(n) 

Homan Anton - 1888-1900, 1903-1911 
pek in gostilničar 

Hafner Janez - 1861-1863, 1873-1892 
mesar 
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Hafner Tomaž - 1883-1897 
mesar 

Hafner Matevž - 1906-1908(n), 1909-1911(5) 
mesar 

Hafner Anton - 1888(n), 1909-1911 
mesar 

Hafner Jožef - 1908-1908 (n), 1908-1911, 1912-1913 (s), 
1913-1918(ž) 

mlin, žaga, gostilna in lesna trgovina 

Hafner Leopold - 1910-1911 (n), 1912-1918 
lesni trgovec, kramar in gostilničar 

Hubad dr. Janez - 1909-1911, 1912-1913(5) 
zdravnik 

Jenko Valentin - 1885(5 in ž) 
železniški uradnik 

Jesenko Jožef - 1867(n), 1868-1873, 1883-1884, 1885-1892(5) 
ključavničar 

Jesenko Janez - 1886-1888(n), 1888-1905 
usnjar 

Jamar Vincenc - 1887-1895 
gostilničar in lesni trgovec 

Jamnik Andrej - 1879-1880, 1887(n), 1892-1897, 1900-1909, 
1912-1913 (s) 

klobučar 

Krenner Franc - 1861, 1863, 1866-1869 
irhar 

Krenner Alojzij - 1870-1895(5) 
tovar nar sukna 

Krenner Alojzij - 1897-1911 
tovarna sukna 

Krenner Bogomir - 1888 (n), 1892-1896, 1897-1900 (s), 1901-1905 
učitelj 

Rajba Jožef - 1861-1885 
trgovec 
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Koceli Janez Nepomuk - 1897-1903, 1903-1908 (n), 1909-1911 
trgovec 

Kalan Franc - 1861-1863 
gostilničar 

Kalan Janez - 1882-1885, 1888(n), 1890-1892 
žaga in mlina 

Kalan Luka - 1866-1869 (s) (podobčina Zminec) 
gruntar Bodovlje 

Kalan Andrej - 1910, 1911(n) 
mizar 

Ka lan Franc - 19 1 2 - 1913 (5), 1915 -1 91 6 
mlin in žaga 

Košir Janez - 1882 (5), 1897-1903, 1903-1906 (n), 1906-1909 
trgovec 

Košir Lovro - 1879-1882 
mlinar 

Košir Anton - 1888-1890(n) 
pismonoša 

Košir Valentin - 1901-1903 
trgovec z žitom 

Košir Jožef - 1903-1908(n), 1912-1913 
mlinar 

Kavčič Janez - 1912-1913, 1916 
klepar in gostilničar 

Kankelj Janez - 1912(n) 
mizar? 

Karlin Jakob - 1879-1882 
tesar 

Kašman Franc - 1885-1891, 1892-1897 (5), 1898-1906 
trgovec 

Kašman Anton - 1910-1911(n) 
trgovec 

Klobovs Janez - 1888(n} 
ključavničar 
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Kržišnik Anton - 1887(n) 
mizar 

Križaj Matija - 1872 
ključavničar 

Lenček Niko - 1892-1896 (s), 1897-1901 (ž), 1901-1902, 1903 (s) 
1903-1912(ž) 

notar 

Leskovec Andrej - 1896-1897 
trgovec 

Lavrič Leon - 1897-1900, 1903-1909 
strojar in trgovec 

Martinc Anton - 1861 

Mohar Blaž - 1861-1863, 1865, 1866-1871 (s), 1872-1885 (ž), 
1885-1894 

kovač 

Mohar Gašper - 1906-1908 
kovač 

Mo li n aro Ja ne z - 18 6 8, 1 8 7 0- 1 8 73 (s), 1 8 7 4 -1 8 75, 1 8 7 6 -1 8 8 5 (s) 
stavbenik 

Molinaro Angelo - 1912-1918(s) 
stavbenik in trgovec 

Mikuž Fran - 1897-1903 
sodni svetnik 

Magdič Franc - 1911(n) 
sodni uradnik 

Mali Ivan - 1903-1906 
trgovec 

Naglič Rudolf - 1866, 1867(n), 1868-1876 
sodni uradnik in trgovec 

Nadilo Avgust - 1910-1911 (n) 
bančni uradnik 

Oman Janez - 1888-1892 (podobčina Zminec) 
gruntar Zminec 

Okorn Janez - 1902-1903, 1906-1908(n) 
mizar 
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Oblak Andrej - 1909-1910(n) 
brivec 

Pokorn Jurij - 1861-1866 (ž), 1866-1869 
barvar in krnet 

Pokorn Franc - 1888-1890(n) 
barvar in kmet 

Payer Ven~l - 1887-1888(n). 1888-1895 
kavarnar 

Papa Franc - 1885-1892, 1903-1906(n) 
učite lj 

Pavlič Jožef - 1903-1908(n) 
poštar 

Pecher Konrad - 1897-1902, 1903-1911 (5) 
trgovec 

Perko Andrej - 1910-1911(n) 
deželni živinozdravnik 

Planina Lorenc - 1903-1906(n) 
dežnikar in kramar 

Pokorn Blaž - 1913 (n), 1915-1918 
kovač 

Remic Primož - 1866-1873 
mestni župnik 

Rupar Andrej - 1866-1869, 1872-1874, 1876, 1879-1880, 
1882-1897 (pOdobčina Zminec) 

gruntar Sv. Andrej 

Rupar Franc - 1903-1906 (n), 1912 (n), 1913-1918 
kovač 

Sušnik Janez - 1861-1863, 1866-1869, 1869-1877(5) 
gostilničar 

Sušnik Anton - 1861-1863 
barvar? 

Sušnik Valentin - 1861-1863, 1865-1869. 1873-1878, 
1879-1885 (s), 1885-1897 (z) 

pek, gostilničar in trgovec 
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Sušnik Franc - 1888-1892(n), 1893-1903 
gostilničar 

Sušnik Avgust - 1885-1889, 1890-1902(5) 
gostilničar 

Sušnik Lovro - 1897-1900, 1901-1903(ž}, 1903-1911(s) 
pek, gostilničar in hranilnični ravnatelj 

Soklič Blaž - 1879-1885, 1888-1889 
mestni župnik 

Sever Jo~ef - 1879-1880 (podobčina Zminec) 
glavnikar Puštal 

Sever Janez - 1882-1897 (podobčina Zminec) 
glavnikar Puštal 

Sadar Lovrenc - 1870-1873, 1882-1883 
učitelj 

Slabnik Andrej - 1885-1887 
branjar in prodajalec žganih pijač 

Steirer Matija - 1862-1865 
brivec 

~ubic Jakob - 1873-1874 )podobčina Zminec} 
gruntar Gabrk 

Šubic Valentin - 1872 
podobar? 

Štabel Franc - 1882, 1883-1884(s} 
gostilničar in trgovec z lanom 

Štabel Janez - 1885(5), 1894-1896 
davčni upravnik 

Šinkovec Avgust - 1903-1906, 1909-1917 
mestni župnik 

~umer Jurij - 1906-1911 
sodnik 

Terdina Franc - 1862-1863, 1879-1882 
gostilničar 

Triller Janez - 1873-1875, 1876-1882(5) 
notar 
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Thaler Rafael - 1903-1909 
trgovec 

Uršič Franc - 1912 
sodni uradnik 

VOdnik Janez - 1876, 1879-1880, 1882-1884 (podobčina Zminec) 
gruntar Brode 

volčič Jakob - 1882-1888, 1892-1897 
gruntar Gabrovo 

Volčič Franc - 1888(n) I 1889 
uSnjar in strojar 

Wilfan Franc - 1866-1869 
barvar 

WOlkensperg vOn Avgust - 1866-1869 (podobčina Zminec) 
graščak v Puštalu 

Zevnik (Seunig) Gašper - 1867(n) podobčina Zminec) 
glavnikar Puštal 

Zakrajšček dr. Karl - 1906-1911 
zdravnik 

Ziherl Franc - 1896-1897, 1903-1911 
gostilničar in trgovec 

Žigon Matej - 1897-1900, 1906-1908(n), 1909-1911 
trgovec in žganjar 

Žužek Janez - 1913(n), 1915-1918 
pek in branjevec. (24) 
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CASTNI MEšCANI DO LETA 1913 

Dr. Janez Bleiweis 

Alojzij Krenner, tovarna 

Valentin Sušnik, župan 

Dr. Janez Šušteršič, 
deželni glavar 

Dr. Euge n Lampe, 
deželni odbornik 

Prof. Eugen Jarc 

1878 

1894 

1899 

1913 

1913 

1913 (25) 
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KRAJI IN NASELJA MESTNE OB~I~E šKOFJA LOKA 1889 

Mestni urad Škofja Loka 
št. 1476 

Slavnemu c.k. Okrajnemu glavarstvu v Kranju 

PO ukazu z dne 16. oktobra št. 10415 se čestitam na stavlje
ne prašanja o krajih, hišah in naselbinah mestne občine 
Škofja Loka poročiti kakor sledi: 

l. K občini spadajo sledeče vasi: 

1 • Sv. Andrej s hišnimi številkami 1 - 21 
2. Sv. Barbara II 1 - 30 
3. Bodulje II 1 - 12 
4. Breznica .. 1 - 23 
S. Brode II 1 - 16 
6. Sv. Florjan II 1 - 7 
7 • Gabrov 14 1 - 9 
8. Gabrk 1\ 1 - 9 
9. Hosta II 1 - 6 

10. Log II 1 - 24 
Log (občine Poljane) z h. št. 7 

11 . Sv. Ožbolt " 1 - 31 
12. Sv. Peter v Hribih II 1 - 6 
13. Puštal ti 1 - 55 
14. Staniše II 1 - 7 
15. Valtrski vrh 

(Sv. Filip in Jakob) 1 - 7 
16. Vincarje II 1 - 9 
17. Zapotnica It 1 - 21 
18. Zmine II 1 - 29 

2. Naselbine imajo: 

1 • Sv. Andrej 
"Pasja vas" z h. št. 18, 19 in 20. 

2. Sv. Barbara 
"Na prižene" z h. št. 29. 
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3. Breznica 
"Suša" z h. št. 6 in 11. 

4. Brode 
IiŠefert .. z h. št. 1, 2 in 23. 

5. Sv. Ožbolt 
IISpodnj e Foj ke II z h. št. 13 
lIZgornje Fojke II z h. št. 14 in 15. 

6. Puštal 
"Pod ceglom .. z h. št. 1 in 2 
"Dobrava II z h. št. 3 do 10 in 28. 

7. Staniše 
IIZavrh II z h. št. 3 in 7 

8. Zminc 
"Podpurflca ,i z h. št. 16-21. 

3. Dobravski malen, ki je spadal k hiši št. 3 v Puštal, ima 
zdaj svojega posestnika in dobi za se h. št. 55. 

4. Hiš brez številk v občini ni. 

5. Pri vseh vaseh so pri vhodu in pri izhodu krajne table. 

Škofja Loka, 27. novembra 1889. 

1 . S š . k (26) Va ent1n u n~ rn.p. 
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ODCEPITEV PODOBčINE ZMINEC 1894 

Mestni urad Škofja Loka 
št. 1778 

Veleslavni deželni odbor! 

Na mnogokrat izrečeno željo volilcov občine Škofja Loka in 
POdobčine Zminc sklenil je občinski odbor v svoji seji 11. 
januarja 1894 (priloga 1) vložiti na visoki de~elni odbor 
prošnjo, da bi Se občine mesto Škofja Loka in podobčine 
zrni nc lo či le . 

Občinski odbor izvolil je odsek, kteri naj ločitev premože
nja pripravi in odboru poroča, kar Se je zgodilo v seji dne 
5. aprila t.l. (pri loga 2 in 3) . 

Le to poročilo je občinski odbor enoglasno - razun enega 
glasu potrdil. 

Občina Zffiinc je imela do leta 1866 svoj občinski zastop in 
ima še vedno popolno ločeno premoženjsko upravo, razun ubož~ 
nega zaklada. 

POdobčina zminc ima 5732 ha 58 ar 77 m2 sveta (priloga 4) 
in plačuje goldinarjev 3519.81 kr direktnega davka (priloga 
5) . Sedaj ima le ta 45% naklade, kterih pride za upravne 
stroške goldinarjev 250 -, koji znesek bi se pa očividno 
znižal, ako bi bila Zminška podobčina popolnoma samosvoja. 
Tudi naklada za občinske stroške je le začasno tako velika, 
ker srenja gradi nov občinski most. 

Podobčina zminc voli sedaj skupno z mestom Škofja Loka v 
3 razredih občinski zastop kteri ima potem sklepati v vseh 
občinskih zadevah, naj si bode občine Škofje Loke ali pod
občine Zminca Ker so pri volitvah volilci iz Škofje Loke 
v večini ni upati da bi zminška podobčina imela primerno 
število zastopnikov v občinskem odboru. Nasprotno bi se pa 
tudi lahko primerilo, ako bi se mestni volilci ne udeleži
li dovoljno volitve, da bi bili v občinski odbor voljeni 
edino samo volilci podobčine Zrninc, tako da bi potem me
sto Škofja Loka imelo le jednega po postavi zajamčenega 
zastopnika v občinskem odboru. 
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Ker so te razmere neznosne in prispehu mesta Škofja Loka 
popolnem nasprotne. s tav i podpisani mestni zastop prošnjo: 

Veleslavni deželni odbor naj blagovoli potom deželnega zako
na izposlovati ločitev mestne občine Škofja Loka in podobči
ne ZIhinc. 

Ker občina škofja Loka spodobčino Zminc nima nikakega skup
nega premoženja razun ubožnega zaklada, koji pa se je poleg 
zapisnika odborove seje dne 5. aprila 1894 povoljno razdelil 
dalje. Ker je podobčina Zffiinc dovolj velika da zamore vse 
občinske opravila kakor tudi Ona izročenega področja popol
noma dobro izvrševati ponavlja podpisani občinski zastop 
prošnja. 

Veleslavni deželni odbor naj blagovoli za izposlovanje de
želnega zakona v svrho ločitve mestne občine Škofja Loka in 
podobčine Zminc potrebno ukreniti. 

Škofja Loka, 16. novembra 1894. 

V. Sušnik, župan 
Aug. Sušnik m.p. svetovalec 
Fr anKa ŠIna n ro. p . 
Gašper Čarman m.p. 

+ Andrej Rupar 
podpisal G. Čarman 

+ Jakob Florjančič 
podpisal Kajba (27) 

109 



RE.~LITETE ;1ESTNE OBčINE PO ZAPISNIKU 27.3,1789 (FASCIKEL V.) 

Hiša v Mestu pod št. 20 

Mes tni Komu n pod št. 32 

Vikarjeva hiša pod št. 40 

Mestna šola pod št. 43 

Mestna služinčadna hiša 
pod št. 88 

Mežnarija pod št. 89 

(pare. št. 153, pri Zalarju, Ka
terea, Mesarjeva Ančka, sedaj v 
pritličju Drogerija Centromer
kur, Mestni trg 19.) 

(pare. št. 209, CVingerš, Spod
nji trg št. 10.) (28) 

(pare. št. 173, Meznarija, Can
karj ev trg. št. 12.) 

(pare. št. 176, Šola, Kadivec, 
Levičnik, Cankarjev trg. št.lO.) 

(pare. št. 223, Kašča, Kašman, 
Čenčrnan, Kašča na Spodnjem trgu 
št. l.) 

(pare. št. 229, Pivk, Frenee, 
Pek, Cankarjev trg št. 5.) 

Kapucinska vrata pOd št.100 (pare. št. 242, Na skali, Fešk, 
Blaževa ulica št. 13.) 

poljanska vrata pod št. 15 (pare. št. 146, Finfar, Barle, 
Martin, Mestni trg št. 26.) 

RotoVŽ pod št. 121 (pare. št. 263, Mestna hiša, 
Magistrat, Mestni trg št. 35,) 

Zidan most pri Kapucinskih vratih 

Lesen most v predmestju Karlovec 

Zidan most na Dobravi 

Lesen most k Podpulferci 

Smrekov gozd za Gradom 

Bukov gozd v Tošču (Ottoschitz) 

Smrekov gozd v Kurniku 
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Mestna gmajna Žovšče v vsem mestnem pomerju 

Mestni vodnjak na zgornjem Placu, potreben pOpravila. 

Predlaga se porušenje Kapucinskih in Poljanskih vrat 

Naročilo Loškega gospostva z 3.5. 1788 na Municipalno mesto 
Loka, da se kamniti most takoj popravi (herzustellen). 

Naročilo Loškega gospostva z 16. 5. 1788, da se mestno ob
zidje pri Vincarških vratih na novo naredi, ograjo ob vodi 
od mesnic do bivših stopnic pri Strimdel 

Naroličo Loškega gospostva z 20. l. 1789 Municioalnem mestu 
Loka, da Se Kapucinska vrata zaradi razpadanja do konca fe
bruarja odstranijo. 

Dopis Loškega gospostva 2. 4. 1789 kresiji, da smejo za 
postavitev vOdnjaka na Placu, kar bo znašalo 500 gld; 50 2/3 
hišam, ki ga bodo uporabljale, naložiti 3 gld. 
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~ESTNI USLU2BENCI I~ NJIHOVE PLACE 1739 

Mestnega sodnika in blagajnika plača 

Mestni pisar 

Pisarniške potrebščine 

Učitelj na normalki 

Organistu 

2 čuvaja na vsake tri leta obleko 

mestni slugana vsake tri leta obleko 

slugi sveta - hranarina v znesku 

za obutev 

za razglašanje patentov 

na vsake tri leta obleka 

krovec za slamo? (Strodsetzer?, Brodsetzer?) 

mojster vikariatske cerkve 

gradbeni moj ster 

mestni tesar 

živinski pastir 

mestni sel 

2 čuvaja mestnih vrat na spodnjem Placu 

k temu 4 obleke na tri leta, za katere 

dobita poprečni znesek 33,20 za eno leto 
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51 gld. 

85 

12,45 

40.12 

17 

34 

68 

18,8 

2, 50 

1,25 

21,15 

7,15 

8,30 

5,57 

5,40 

1,42 

4,49 

38 S, 20 (29) 



MESTNE NEPREMIeNINE PO fNVENTARJU LETA 1941 

Hiša na rarceli št. 173 - Mežnarija, Cankarjev trg št. 12. 

Hiša na parceli št. 262 - Pošta, Bas, Štravsova hiša, Mestni 
trg 36. 

Hiša na parceli št. 211 - Ubožnica, Spodnji trg št. 9 

Klavnica na parceli št. 314 in 618 - Jegorovo predmestje 1 

Gasilni dom na parceli št. 356 - Jegorovo predmestje št. 3 

Rotovž na parceli št. 263 - Mestni trg št. 35 

Hiša na parceli št. 264 - Zapuščina superiorja, kurata Ja
neza Klobovsa leta 1931, Mestni 
trg št. 34. 

Parcele: Krancelj, Kurnik, Bodovljska grapa, v Hrastnici, 
Kamnitnik, Rajtšola ali Živinski trg, Kamnolom za 
Brajdo, Lahov breg, razne poti, prostori pred mo
stovi, itd. (vse zgoraj našteto po delih) 

Odprodano pred 1941: 

Gasilarna v Komunu na Placu, parc. št. 165, danes Me:stni 
trg št. 9 levo, Mestna uta na Grabnu, pare, št. 199 (podr
ta, na Grabnu nasproti bivše gostilne pri Pustežu). (30) 



ST.ARE :'1ESTNE ARHIVALIJE I~ ~·1UZEALIJE 1914 

Mestni urad Škofja Loka 
št. 744 

C.k. okro glavarstvo 
v Kranju 

Na dopis z dne 4.4.14 št. 8354 se poroča: 

1) Čevljarska ceha ima sledeče arhivalije: 

l. Protocollum iz leta 1795 

2. Štempel brez letnice iz časa Marije Terezije 

3. Lehrnachfolgen circa 1688 

2) Sv. Florijana društvo - poprej lončarska ceha 

l. Skrinjica iz leta 1694 

2. Knjige iz let 1538,1574,1658 

3. Pečat iz časa Marije Terezije. 

3) Kovači: 

l. Jako stara skrinjica brez letnice 

2. Protokol iz leta 1750 

3. Pečat iz časa Marije Terezije 

4. Drugi pečat tudi brez letnice iz časa frizinsških 

škofov 

5. Cinast verč z letnico 1708 

6. Več učnih spričeval iz 18. stoletja. 

Škofja Loka 4. 5. 914. 
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LETO 

1838 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850/51 

1851/52 

1852/53 

1853/54 

1854/55 

1856/57 

OBRACUNI OBCINSKE BLAGAJNE 1833 - 1918 

Samostojni računski zaključki ali 
rezultati vzeti iz računskih knjig 

DOHODKI IZDATKI 

695 15 614 59 

909 16 630 48 

774 12 307 39 

1039 47 790 7 

905 44 606 49 

968 26 307 28 
1 
4 

1322 58 
3 663 2 4 

1358 41 3 676 46 2 
4 "4 

1333 16 
1 1269 8 2 
ii 4 

790 11 3 295 1 ~ 4 4 

1204 16 355 9 
1 
2 

2384 49 2314 29 

1086 41 1023 13 1 
4 

1210 3 1306 1 ! 
4 

1289 40 1103 57 

957 38 766 2 

1089 11 2 1089 49 1 
"4 4' 

SALDO 

80 16 

278 28 

466 33 

249 40 

298 55 

660 57 

659 56 

681 55 

64 7 

495 10 

849 6 

70 20 

63 28 

- 95 57 

185 43 

191 36 

37 

3 
4 
3 
4 
1 
'4 
3 
"4 

1 
2 

1 
'4 
3 
4 

3 
4 
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1858 940 52 2 815 56 
1 124 56 1 

4 4 4 

1859 1005 11 1 1011 35 -6 23 
1 

2 '2 

1860(I.-IX.) 910 67 872 66 1 38 OO 1 
2 '2 

1862/63 1808 69 1298 70 
1 

509 98 
1 

2: '2 

1863/64 2669 14 2623 30 1 45 83 1 
2 :2 

1865 1469 59 1468 44 1 15 

1878 2264 35 1803 98 460 37 

1879 1932 65 1478 34 
1 454 30 

1 
2 '2 

1880 2440 63 1883 38 557 25 

1882 2244 84 2049 61 195 23 

1883 2278 68 1 2088 8 1 190 60 
2 2 

1884 2059 96 1 2011 86 48 10 1 
2 '2 

1885 1580 14 1615 64 1 35 50 
1 

2 2 

1886 2242 78 1 2214 94 27 84 1 
'2 2 

1887 2712 29 2844 79 1 -132 50 
1 

2 2 

1888 2341 78 1 2328 76 1 13 2 '2 2 

1889 4120 87 4077 18 43 69 

1890 3470 15 3240 53 229 62 

1891 3747 62 
1 

4108 53 -360 90 
1 

'2 2 

1892 5714 12 1 
5598 94 115 18 

1 
2 2 
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1893 4831 1 2 4701 76 
1 

129 35 1 
2' 2 

1894 6102 79 
1 

5855 75 247 4 
1 -

2 2 

1895 5497 39 5038 42 458 97 

1896 6078 47 
1 

5577 32 501 15 1 
2 2' 

1897 5211 23 4717 73 1 493 49 1 
2 2 

1898 5222 29 5034 76 187 53 

1907 16307 48 14937 21 1370 27 (krone) 

1908 13363 15 12939 43 423 72 

1909 13503 26 13503 26 

1910 15214 41 15214 41 

1911 18327 85 18327 85 

1917 23349 69 22042 40 1307 29 

1918 22636 65 20974 66 1661 99 (32) 
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ORGANlZATORNI ŠTAIUT MESTNE OBČINE 
Y ŠKOFJI LOKI 

Organizatorni štatut mestne občine škofjeloške 
se deli na 2 dela: 

I. 

Pravilnik uslužbencev mestne občine 
v Škof j i Loki 

II. 

Pravilnik nameščencev mestne občine 
v Škof ji Loki 

Sprejet v seJ~ obČinskega sveta dne 13. marca 1901 
in v javni seji občinskega odbora dne 26. sušca 
1901. 

I. 

Pravilnik uslužbencev mestne občine škofjeloške. 

A. Splošni del. 

Mestni uslužbenci, to so pomožne osebe, katere 
so brez odpovedi proti nagradi ali dnini (mezdi) pri mestu 
v službi, ter so podrejeni mestnemu ekonomu in neposredno 
občinskemu slugu oziroma policijskim straznikom. 

Mestni sluga in stražniki jih nadzorujejo ter 
gledajo, da z vso unemo in pridnostjo opravljajo njim dolo
čeno službo oziroma delo po svoji najboljši vednosti 

Mestni uslužbenci so: 
a) mestni pometač, cestar; 
b) mestni prižigalec in 
c) mestni dninarji (delavci) 
Pometač in prizigalec dobita mesečno nagrado, 

ter jih namešča župan. 
Mestne dninarje najema mestni ekonom proti mez

di od dneva, potrdi j im po končanem delu al i r~ avadno vsako 
soboto račun, katerega mestni blagajničar izplačuje. 

Mestne delavce v kamnolomu najame, nadzoruje in 
izplačuje proti dnevnemu plačilu načelnik oziroma blagajni
čar kamnolomskega odseka. Sploh morajo mestni uslužbenci ob
čino varovati nepotrebnih stroškov in poškodb. 

Ta pravilnik stopi v veljavo dne l. aprila 1901. 
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B. Posebni del. 

I. 

Opravilnik mestnega porr.etača, cestarja. 

Mestni cestar pometa in snaži vse ulice in ce
ste v notranjem mestu: t.j. lIGIavni trg", "Lontrg" in nja 
postranske ali zvezne ulice od "Pran Josipovega" (Kapucinske
ga mustu) do predmestja "Karlovec". 

V poletnem času snaženje sprehajališča p~oti 
"VencarjemII do javnega kopališča Olepševalnega društva, ter 
poškropljenje z vodo pred pometanjem mestnih ulic in cest. 

Cestne mulde in druge odprte kanale in mreže 
mora izrebiti. V zimskem času se potresejo s peskom ali pe
pelom nevarni ledeni prehodi, strme poti, javne stopnice in 
ulice. 

Smeti in drugi odpadki se spravljajo v to dolo-
čen kraj. 

II. 

Opravilnik mestnega prižigalca. 

Mestni prižigalec ima skrb za mestno razsvit
ljavo v predmestjih,ki nimajo električne razsvitljave, ter 
se začasno postavlja 5 javnih mestnih svetilk in sicer: 2 
Zgornji Karlovec, 1 Spodnji Karlovec, 1 Trata in 1 Studenec. 

Dolžnost ima svetilke snažiti in brisati, ter 
vsaki dan napolnjevati s kamenim oljem; stenj pristriči ozi
roma očediti steklo in cilindre, ter svetilke prižigati. Ka
meno olje, stenj in stekleni cilindri se shranjujejo in vre
dijo na rotovžu za to pripravnem in določenem prostoru. 

O luninih in jasnih nočeh se zaradi varčnosti 
omenjene svetilke ne prižigajo. 

Ob enem pa ima mestni prižigalec skrb ob dežev
nih dnevih (nalivih) iztrebiti ulične in cestne mulde, od
prte kanale in mreže. 

V zimskem času očedenje, skidanje snega po peš 
potu na 11Grabnu" in javne stopnice pod "Peklom". 

sicer: 

III. 

Opravilnik mestnih delavcev. 

Mestnim dninarjem odloči delo mestni ekonom in 

l. Ostrganje blata po ulicah in cestah v mest
nem okrožju. 
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2. Posipanje cest in ulic v mestnem okrožju. 
3. Odvažanje in kidanje snega po ulicah in ces

tah v mestnem okrožju, na dvorišču in pred mestno hišo, v 
komuni in pred komuno. 

4. Čedenje in popravljanje pri "Fran Josipovem" 
mostu (kapucinskem mostu) peš potov (hodnikov za pešce) in 
"Lahovega" mostu (in stopnic) . 

5. Postavljanje in podiranje mestnih ut ob let
nih semnih, dokler so ute v dobrem stanju in to le tedaj, 
ako štantnina ni v zakup oddana. 

6. Postavljanje in spravljanje lesenega okvira 
mestnega vodnjaka na "Glavnem trgu". 

7. Ovijanje železnih cevi in podstav pri mest
nih vodnjakih s pleteno slamo. 

8. Popravila javnih vodnjakov po navadnih de
lavcevali dotičnih rokodelcev (obrtnikov). 

II. 

Pravilnik nameščencev mestne občine škofjeloške. 

A. Splošni del. 

l. 

Predmet tega pravilnika so določbe o splošnih 
dolžnostih in pravicah, katere izvirajo iz službenega raz
merja med mestnimi (občinskimi) nameščenci ter mestno obči
no škofjeloško. 

Za mestne nameščence je smatrati one osebe, ka
tere je občinski svet za takošne z dekretom stalno namestil, 
ter storili mestnemu županu obljubo oziroma so od c.k. ok
rajnega glavarstva zapriseženi. 

Mestni občinski narneščenci so: 
A. mestni občinski tajnik 
B. mestni občinski sluga. 
C. mestna policijska straža 

in sicer: 
a) nadstražnik, b. stražnik. (2 stražnika) 

2. 

Posebne dolžnosti in pravice občinskih nameš
čencev obsežene so v občinskem redu in v posebnih navodilih. 

3. 

O izjemah in izpremembah tega pravilnika sme le 
občinski odbor sklepati in ukrepati in zadošča za to navadna 
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večina glasov, vendar se mora sklepanja o takem predmetu da
jati vselej na dnevni red dotične seje občinskega odbora. 

4. 

Ta pravilnik stopi v veljavo l. aprila 1901. 

B. Posebni del. 

l. 

Opravilnik mestnega občinskega tajnika. 

Mestni občinski tajnik opravlja vsa tajniška 
dela pri mestni občini. 

Osobito pelje vložni in zglaševalni zapisnik, 
oskrbuje ekspedit, registraturo, vojaške zadeve in sploh 
vse drugo kar spada v tajniško področje. 

II. 

Opravilnik mestnega občinskega sluge. 

Mestni občinski sluga opravlja dela in službo 
pri mestni občini nasploh, oskrbuje odgon, prevzame nasta
njenje vojaštva, ter ob enem pomaga mestni policijski stra-
ži. Dostavlja strankam uradna pisma, ter razglaša 
naredbe in oznanila mestnega županstva in drugih uradov. 

Pospravlja, snaži, pometa in oskrbi kurjavo v 
pisarni in dvorani. Pometa vežo, hodnik, stopnice: oskrbi 
in snaži odgonsko sobo in stranišča; skrbi za izpraznenje 
straniščne greznice, ter ima skrbeti za red in snažnost na 
dvorišču, v glavni veži in sploh po celem rotovžu. 

Za spremstvo odgnancev dobiva mestni sluga s 
posebnimi predpisi določeno pristojbino. 

III. 

Opravilnik mestne policijske straže. 

Mestna policijska straža ima nalogo, da skrbi 
za javni mir in red in za javno varnost, ter da v smislu ob
stoječih zakonitih določb podpira oblastva in njihove organe 
pri izvrševanju zakonov in naredb. 

Mestna policijska straža podrejena je županu 
oziroma po njem imenovanem policijskem nadzorniku, ki oprav
lja vse policijske zadeve. 

Mestna policijska straža obstoji iz: nadstraž
nika, stražnika in mestnega sluga. (2 stražnikov). 
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prejemki stražniškega osobja in mestnega sluga 
določi sklep občinskega odbora. 

Vrhu tega dobiva stražniško osobje in mestni 
sluga v naturi obleko, obutev, čepico, orožje, ovratnik, 
plašč, i.t.d. 

Za službena opravila v javnem interesu, katera 
izhajajo iz poklica policijske straže, ne dobiva stražnik 
nobene pristojbine. Policijska straža je dolžna v službi no
siti službeno opravo in sabljo. 

(Kadar stražnik opravlja službo gozdnega paz
nika ne sme nositi policijske uniforme) . 

Stražnika imata v svoji oskrbi stražnico, za
pornice, pritlična stranišča in svetilko na rotovzu. Členi 
policijske straže imajo, kadar izvršujejo službo, isto var
stvo zakona, kakoršno uživajo oblastvene osebe in vojaška 
straža. Pravico imajo zahtevati od vsakega brez razlike sta
nu, da se pokorava njihovim zakonitim odredbam. 

Posamezni členi mestne policijske straže dobijo 
na ustmeno prošnjo dopust od mestnega župana oziroma od po
licijskega nadzornika. 

Navodilo k službenemu policijskemu 
redu redarjev in slug mestne občine škofjeloške. 

l. 

Vsak nočni redar ima v navadnih dneh 14 ur slu
žbe in 10 ur počitka; vsak dnevni redar ima v navadnih dneh 
6 ur službe, in 18 ur počitka. 

2. 

Mestni sluga ima ob navadnih dneh 4 ure policij-
ske službe. 

3. 

Ob kritičnem nočnem času, pomaga po dnevu služ
bujoči redar v sili tudi mestni sluga. 

4. 

Ob kritičnem dnevnem času, pomaga po noči služ
bujoči redar in v sili tudi mestni sluga. 
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5. 

Stražnik opravlja dvakrat na teden ob dnevnem 
času gozdno službo, pa ne v policijski uniformi, ampak ci
vilno z gozdarsko kapo in puško. Dneve določi zupan oziroma 
policijski nadzornik in tiste dneve opravlja namesto straž
nika, dnevno policijsko službo nadstražnik ali mestni sluga. 

6. 

Nočni redar prenočuje v stražnici in obhodi me-
sto vsaj štirikrat ob ....... uri po županovern oziroma poli-
cijskega nadzornika navodilu. 

7. 

Ob požaru zatrobi službujoči redar po navodilu 
načelnika gasilskega društva, ter naznani nesrečo načelniku 
gasilskega društva, županu, policijskemu nadzorniku, cer kov
niku in dotičnemu posestniku. 

8. 

Službujoči redar odda službo novo došlem redar
ju, ter mu naznani eventuelne dogodke, katere pozneje ob 
dnevnem času naznani županu oziroma policijskemu nadzorniku. 

9. 

Nadzorstvo čez policijsko službo ima župan in 
po njem imenovani policijski nadzornik, katera dajeta še pod
robna navodila k službenernu policijskemu redu. 

10. 

Nadstražnik naznani na tanko vse policijske do
godke, županu in policijskemu nadzorniku, oziroma prestopke 
ovadi na županstvo. 

11. 

Nadstražnik nadzoruje stražnika in mestnega slu
ga v policijski službi, ter jima daje potrebna navodila. 

12. 

Nočna redarja nadzorujeta policijsko uro javnih 
lokalov, ter naznanita ob dnevnem času županstvu za koliko 
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časa bil je javni lokal odprt. 

13. 

Ob tržnih dnevih in letnih semnih, ob vojaških 
naborih, ljudskih shodih, velikih procesijah in sprevodih, 
službujejo mestni sluga in oba redarja. 

14. 

Redarji nadzorujejo mestne uslužbence pri delu. 

15. 

Kadar mestni sluga opravlja službo odgona, nas
topi policijsko službo dnevni službujoči redar. 

16. 

Tržno - policijska služba. 

Ob tržnih dneh in letnih semnih so mestni sluga 
in oba redarja v službi in so dolžni ogledovati živila, ter 
skrbeti za mir in red na trgišču. 

Posebno je paziti, da se ne prodalajo: slabo, z 
vodo pomešano ali celo ponarejeno mleko, nezrelo ali gnilo 
sadje in sočivje, smrdljivo meso, mrtvi raki, smrdljive ri
be, bolna perutnina, negodna teleta, strupene gobe, močeno 
žito in druga prepovedana, ponarejena, ostudna ali zdravju 
škodljiva živila. 

Živila se ne smejo v nesnaznih in zdravju škod
ljivih posodah shranjevati ali v nesnažen papir zavijati. 

Vsi prodajalci morajo imeti cimentovano mero, 
uteže in tehtnice. 

Ob tržnih dnevih je pridržan tržni promet do 
10. ure dopoldne kupovanju na drobno. Do te ure je torej na 
vsem mestnem ozemlju pod kaznijo prepovedano sleherno pre
kupovanje vsakdanjih živil, kakor zelenjadi, sadja, perutni
ne, maščobe, jajec, i.t.d. 

Izvzeto od te prepovedi je žito, govedo, praši
či, drobnica in tržna roba, kakor med, drva in zelje na vo
zeh i.t.d. 

Blago, katero se zdi nevarno za zdravje, ali 
prepovedano blago, se prodajalcu odvzame in izroči v poslo
vanje mestnemu županstvu. 

Prodajalci morajo skrbeti, da se tržni prostori 
po nepotrebnem ne onesnažujejo. 

S tem, da se za prodajo namenjeno blago razlo
ži, se ne smejo zapirati dohodi k tržnim prostorom in pota 
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med njimi, tudi ne splošni prehodi. 
Stranski tlak mora biti povsod prost. 
Nagla vožnja in ježa po tržnih prostorih sta 

prepovedani. 

17. 

Razvrščeni službeni policijski red redarjev in 
mestnega sluga županstvo v zvezi s policijskim nadzorniko,,! 
skleneta pridejani službeni policijski red redarjev in slug 
mestne občine škofjeloske z dne l. aprilom 1901 vpeljati. 

Mestno županstvo, dne 26. sušca 1901. 

Lov. Sušnik m.p. S. Flis m.p. 
občinski svetovalec in 
policijski nadzornik 

Organizatorni štatut 
Dodatek k opravilniku mestne policijske straže 

z dvema stražnikoma. 

Mestna policijska straža obstoji iz nadstražni
ka in stražnika. Gozdarska služba v mestnem okolišu za ob
činske nameščence odpade. 

Nadstražnik in stražnik opravljata vsa dela in 
službo mestnega . občinskega sluga vzajemno. 

Vrhu tega prevzame nadstražnik nastanjenje vo
jaštva, oskrbuje priprego in odgon. 

Odgonski dnevi so: v ponedeljek in petek k opol
danskim vlakom, ki pride iz Ljubljane, v torek in soboto k po
poldanskim vlakom, ki pride iz Gorenjskega. Prevzame oskrbo
vanje odgoncev in snaženje odgonske sobe. 

Izdeluje izkaz in zapisnik cen glavnih žitnih 
vrst ob tržnih dnevih in letnih semnih. Vodi imenik občinske
ga orodja in drugih mestnih nabavanj kakor zastave, lestvice, 
i.t.d. ter pelje natančni zapisnik komu, kedaj se je kaj iz
posodilo in kedaj vrnilo. 

Skrbi za izpraznjenje straniščne greznice. 
Stražnik dostavlja strankam uradna pisma, ter 

razglaša naredbe in oznanila mestnega županstva in drugih 
uradov. Pospravlja, snaži, pometa in oskrbi kurjavo, v pisar
ni in dvorani; pometa vežo, hodnik, stopnice in snaži stra
nišča. 

Nadstražnik in stražnik skrbita za red in snaž
nost na dvorišču, v veži in sploh po celem rotovžu. Vsa služ
ba in opravilo pri mestni občini se izvršuje v policijski ob
leki in sabljo. Oba redarja morata biti vsekdar ob prostem 
času županstvu, policijskemu nadzorniku in občinskemu tajniku 
na službeno razpolago. 
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Vsak redar ima v navadnih dneh po službenem po
licijskem redu po 8 ur službe. 

županstvo sklene dodatek k opravilniku mestne 
policijske straže z dvema stražnikoma začasno z dne l. majni
kom 1902 vpeljati. 

Mestno županstvo, dne 17. aprila 1902. 

Lov. Sušnik l.r. S. Flis 
občo svetovalec in 
policijski nadzornik (33) 

POSLOVNI RED ZA SEJE OBCINSKEGA ODBORA 
šKOFJELOšKEGA V SMISLU ~ 48 POSTAVE Z DNE 17. 

FEBRUVARJ ~ 1866 I 

§ l. Župan oziroma njegov nam~stnik vodi seje občinskega od
bora, kakor to določuje 3 4S zakona z dne 17/I1. 1866, 
vodi obravnave dnevnega reda ter drži red na podlagi 
določb tega poslovnika. 

§ 2. 

§ 3. 

o sejah občinskega odbora sestavljati je zapisnik kakor 
določa § 48 občo reda. Zapisnik se verifikuje po overo
vateljih, katere imenuje predsednik pred dotično sejo. 
Zapisnik je predložiti pri prihodnji seji občo odbora v 
odobrenje ter je postaviti kot prvo točko dnevnega reda. 

Pri odobrenju zapisnika zamorejo se podati takoj more
bitni ugovori in je dopustna o tem debata. Ako je zapis
nik brez ugovora bil odobren, zabelježiti je to v tak
ratnem zapisniku; ravno tako so zabelježiti podani ugo
vori in rezultati istih. Na pozneje podane ugovore se 
ni ozirati. 

§ 4. Župan, oziroma njegov namestnik naj vedno predno otvori 
sejo konštatuje sklepčnost. 

§ 5. 

§ 6. 
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Posamezne točke dnevnega reda obravnavati se morajo za
poredno tako kakor iste navaja dnevni red. Vendar se" sme 
jedna ali druga točka dnevnega reda preskočiti ako od
bor to sklene. Župan srne tudi jedno ali drugo točko iz 
dnevnega reda odstaviti. 

Pri razpravi oziroma posvetovanji posameznih predmetov 
dnevnega reda otvoriti je debato. Vsakemu članu občo od
bora je dovoljeno, da se oglasi k besedi. Posamezni go
vorniki pridejo zaporedno kakor so se oglasili k besedi. 



§ 7. Vsak govornik mora govoriti dostojno, ogibati se žalji
vih opazk in osebnosti ter govoriti o stvari ki se ob
ravnava. Dopustno ni raztezati govor na predmete, kate
~i ne spadajo v zadevo in župana oziroma njegovega na
mestnika veže dolžnost, da govornika pokliče k redu in 
ga opomni, da se je oddaljil od predmeta obravnave. Ako 
na dvakratni opomin županov govornik ustraja pri svojem 
govoru, mu ima župan pravico vzeti besedo. 

3 8. O predmetih o katerih je potrebna podrobna razprava t. 
j. posebno pri občinskih proračunih, javnih napravah 
itd. otvoriti je predvsem glavna ali splošna razprava 
oziroma predlog je vzeti v splošno debato. V splošno de
bato predložiti je vse načrte in proračune zadevajoče 
dotični predmet. 

§ 9. Pri splošni debati, ki obravnava predmet v principu, 
dopustno je segati po posameznih specijelnih odstavkih 
načrta oziroma proračuna. Ko se je splošna debata zak
ljučila, dati je predlog o principu na glasovanje. Ako 
je predlog obveljal potem se preide v specijalno deba
to t.j. v podrobno razpravo. Ako je pa predlog padel, 
potem odpade tudi podrobna razprava. 

310. O podrobnih razpravah otvoriti je debato od točke do 
točke. Do besede imajo pravico vsi odborniki ako ravno 
se pred specijalno debato niso oglasili k besedi. 

311. Pri podrobnih razpravah ni dopustno govoriti več proti 
predlogu sprejetem v generalni debati. Ako jeden ali 
drug odbornik to stori je postopati županu v smislu § 
7 tega poslovnega reda. 

312. Županu ne pristoja pravica sezati v debato; ako pa to 
želi izročiti mora predsedstvo svojemu namestniku. 

313. Na med sejo umestno izrečene samostojne predloge se ne 
srne otvoriti debata niti o njih sklepati, ampak ti 
predlogi se zabeležijo v zapisniku in pridejo pri pri
hodnji seji na dnevni red. O med sejo stavljenih pred
logih otvoriti se srne debata in veljavno o njih sklepa
ti le tedaj ako je predlagatelj utemeljil nujnost pred
loga. Župan ima toraj dati predlog nujnosti na glasova
nje in ako je bil ta predlog sprejet, otvoriti se ima 
debata o stavljenem predlogu. 

314. Ako bi se proti jednem~ ali drugemu odborniku brezuspeš
no postopalo v smislu 3 7 tega poslovnega reda, pristoja 
županu oziroma njegovemu namestniku pravica dotičnega 
člana izobčiti od seje, v skrajnih slučajih tudi še za 
dve prihodnjih sej. 
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Izobčeni član zavezan je ugledu in svoje časti takoj 
zapustiti zboroval ni prostor. 

Vsi sklepi občinskega odbora se morajo izvršiti natanč
no ob določenem času. Ako bi pri iz.vrševanju kacega 
sklepa nastale ovire ali zadržki, ima občinsko predstoj
ništvo dolžnost na lastno roko ali izvršitev ustaviti 
ali sklep razmeram primerno predrugačitie V tem sluča
ju poročati je občinskemu odboru v prvi prihodnji seji. 

317. Glede javnosti sej občinskega odbora !n postopanja pro
ti občinstvu se je strogo ravnati po 3 47 občinskega 
reda. 

§18~ Ta naslovni red zadobi takoj po sprejetju po občinskem 
odboru in odobrenju po c.k. okrajnem glavarstvu svojo 
pravno moč in veljavo. (34) 

PRAVI LA 

GOJZDNEGA PAZNIKA 

1 t 

Nadzorovati so gojzdi: 
Mala in Velika Hrastnica, Padršk, pod sv. Lorencom, Kurnik, 
Vincarje, sv. Andrej, Boduljska grapa. 

2. 

Priseženi. paznik ima dolžnost, vsacega kogar zunaj občnih 
poti v gojzdu najde, če se je bati da bi utegnil javni var
nosti ali pa gojzdni lastnini v škodo biti iz gojzda odpra
viti. 

Če koga najde v gojzdu zunaj občnih poti s tacim orod
jem ki se navadno rabi za nabiranje in izpravljanje gojzdnih 
pridelkov (: s sekirami, žagami vsakterim ročnem orodjem 
itd:) mu je to orodje, če se ne more opravičiti ~akaj ga je 
saboj vzel, odvzeti, in v ubožni zalog oddati. (3 55) 

3. 

Ako je kak v gojzdu zalezen človek sumljiv storjenega 
gojzdnega kvara, se zamorejo najdeni suroljivi gojzdni pri
delki pod zadržbo djati . . 

4. 

Pri kvaru na samem djanju zalezene, ali kvara sumljive 
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nezn~~e ljudi je treba prijeti, na kvaru zalezene znane lj~
di pa samo takrat, če so se gojzdnemu pazniku zoperstavili, 
ga zasramovali ali se ga lot~li; dalje če nimajo stanovite
ga domovanja, ali če so sila znamenit kvar doprinesli. 

yjeti se morajo brez odloga pristojni gos poski izroči
ti. (3 51) 

5. 

Kadar je na samem djanju zalezeni utekel, je dopuščer.o, 
ga tudi zunaj gojzda loviti, in gojzdni pridelek, ki ga je 
vkradel pod zadržbo djati. (3 58) . 

6. 

Prepovedano ter kaznivo je: 
l. Branje suhljadi in pobirkov 
2. Nasekovanje, načrtovanje, beljenje in načenjanje lubja 

stoječih dreves in lat, njih navertovanje, vrezovanje, 
plezanje po njih s krempeži, poškodbe s naprej spravljanjem 
lesa in kamenja, trčenja v tiste in njih majenje. 
3. Prilastovanje lubadi na tleh ležečih dreves, izkopavanje 

drevesnih korenik, kopanje štorov, po tem odsekovanje, 
odrezovanje in odtrgovanje vrhov, vej, vejic in mladik, ka
kor tudi smukanje listja. 
4. Izkopavanje, izsekovanje ali izdiranje in vsako drugačno 

poškodovanje mladega drevja in germovja, potem nabiranje 
metlinja, protja, tertja, palic, obročev in drugega manjšega 
lesa . 
5. Nabiranje drevesnega soka (smole, terpentina, breznega 

in javorjevega soka) gojzdnih sadežev (lesnega semenja, 
gojzdnega sadja, jagod) gob kakor tudi kopanje korenik. 
6. Nabiranje vsakokratnega grablinja ali stele brez pravice 

(listja iglic ali špic, razmega rastlinja, mahu itd), so
sebno pa, če se takošna stelja nabera z matikarni in železni
mi grabljami; prilastovanje zemlje, ilovice, šote, kamenja, 
mavca (gipsa) in drugih kopanin, rezanje ruš, potem košenje, 
žanjenje in ruvanje pogojzdne trave, zeliša in druzega rast
linja, ki niso gojzdarske rastline. 
70 Če kdo v gojzdu ostane ko je mu gojzdni paznik izrečno 

ukazal oditi, nareja novih in raba preklicanih poti in 
stez, nareja riž ali ders, odpeljevanje vode v sosedne gojz
de, napravljanje kopiš ali ogelnic in vsaktero drugačno rab
ljenje gojzdnih tal. 
8. Ako kdo brez pravice živino goni v tuje gojzde sploh, da

lje če prižene več živi~e, ali druge sorte ali starosti, 
če rabi pogojzdno pašo na druzih mestih in drugem času, ka
kor mu dano dovoljenje dopuša. (§ 60). 
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7 • 

Kdor brez pravice ali dopušenja, ali proti ustanovI je
nim pogojem suhljadi in pobirkov iše, se zamore prisiliti, 
da nabrano v gojzdu pusti; brez dovoljenja sa bo vzeto orod
je in ročna priprava zapade uboznemu zalogu. 

8. 

Zunaj nedelj in praznikov mora gojzdni paznik vsaki dan 
gojzde pregledati. 

Mestni urad Škofja Loka 28/12 889 

Dol'Žnost 
živino
zdravni
ka 

Pregled 
mesa 
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SLU2BENI RED 

Valt. Sušnik rn p 
župan (35) 

ZA žIVli~OZDRAVi~IKA V šKOFJI LOK! 
Živinozdravnikova naloga je v prvi vrsti skrbeti, 
da je meso, ki pride iz klavnice v zdravstvenem 
oziru nesumljivo. Dalje ~ora od časa do časa pre
gledovati mesnice, paziti na red, mir in snago v 
mestnej klavnici, na vzdrževanje poslopja ter klav
ničnih predmetov. Istotako pripada njemu nadzoro
rovanje paznika v njegovem službovanju. Slednjič 
daje živinozdravnik županstvu v strokovnih stva
reh objasnila ter nasvete glede reform v klavnici 
ter klavničnem prometu. 

ter živih živali vršiti se ima po znanstvenih pred
pisih ter so interesi stranke le v toliko vpošte
vati, v kolikor to dotični predpisi oziroma ljud
sko zdravje dopuščajo. Meso (v tem so zapopadeni 
tudi notranji organi) ki niso sposobne za vživanje, 
totaj za prodajo, ima se takoj s surovo karbolno 
kislino politi ter odstraniti. Cele vničene živali 
vzame konjač. Ako se na živej ali poklanej živali 
najde kako kužno bolezen, postopati je po predpi
sih zakona o kužnih boleznih. 

V slučaju vničenja cele živali ali le kakega 
dela izdati je stranki potrdilo, v katerem je po
leg teže ter vrste dotičnega dela (cele živali) 
navesti tudi vzrok vničenja (bolezen, sprijenje 
itd.) ter vpisati v knjigo konfiskatov. 

Vsak večer, ko je klanje končano, vpiše se v 
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klavno knjigo vse, kar je bilo ta dan zaklano. Na 
vsakej boleti označiti je dan klanja dotične ži
vali. Koncem vsakega meseca predložiti se župan
stvu tabela o klanju po predpisanem formularu. Do 
začetka marca sestaviti je letno poročilo o prome
tu v klavnici. 

vzdržuje živinozdravnik s pomocJo mestnega urada 
ter se mora vsak važneji slučaj dostaviti župan
stvu, da ono krivca kaznuje. 

v klavnici odgovoren je sicer v prvi vrsti paznik, 
zahtevati se pa mora tudi od klavcev, da pri vsih 
svojih opravilih pazijo na čistost in ne omažejo 
po nepotrebnem klavne dvorane ali orodja. Treba 
večkrat pregledati sekire, nože itd. mesarjev, da 
li so čisti, dalje krpe, s kateri~i brišejo meso, 
predpasnike, katere nosijo, platno s katerim se 
meso na vozovih pokriva, vozove same itd. Prvi
krat zadostuje opomin, drugič ukor, v tretjem slu
čaju pa treba krivca naznaniti radi kaznenja žu
panstvu. 

Tudi mesnice treba v prvi vrsti glede snage nad
zorovati ter je tudi tu z vso strogostjo postopati. 
Ob enim se ogleda v mesnici se nahajajoče meso da 
li je dobro ohranjeno in vžitno in ako ni v mesni
ci kaka žival ali njeni deli, ki nima žiga, za ka
tero ni ki avna oziroma ogledna taksa plačana. 

Klavna dvorana kakor tudi ostali prostori očiš
čeni morajo biti vsak večer po zaključenem klanju 
in to temeljito v vsih delih. Najprej se pomete 
ter potem še le z vodo izpere. Večji odpadji mora
jo v gnojno jamo, da ne zamaše kanalov. V hladnem 
letnem času odmete se črez dan le kri in večji od
padki brez izmivanja - po zimi treba tla z žaga
njem posuti - v letnem času pa morati klavni dvora
ni večkrat dnevno izprati. Pri večernem čiščenju 
obrisati se morajo tudi spodnji deli sten in vrat. 
V torkih in petkih, ko je topla voda na razpolago, 
izdrgniti treba tudi mize, na katerih se nahaja 
slanina ali salo. V soboto popoldne očistiti tre
ba še okna, kljuke za obešanje mesa in tehtnico, 
strope omesti. 

V hlevih naj bodo stojišča vedno posuta s čis
tim žaganjem, zidovje je treba po potrebi izmiti. 
V črevarnici sta basena vsak večer izprazniti ter 
osnažiti, to isto velja za klavnične škafe, katere 
treba enkrat na teden z vročo vodo izmiti. V teh 
smejo biti čreva po zimi kakor po leti le en dan, 
drob (želodci) pa le do dne, ko se voda greje. Ako 
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ostanejo dalje zapadejo konfiskacijo. Ledenico 
treba od časa do casa zračiti, s krvjo pokapano 
žaganje s čistj,ro nadomestiti, stene večkrat izbri
sati, da niso preveč ~okre. 

Klavnični kanali ne smejo biti zamašeni, poseb
no po leti nahajati se mora v njih dovelj vode. 

Okna ene strani naj bodo - izvzemši strogo zi
mo - vedno odprta; zavese na onej strani po letu 
pregrnjene, na katero sije ~olnce. 

Klavnica ter njeni predmeti nahajati se mora 
vedno v dobrem stanju p zato mora živinozdravnik 
v potrebi večjih popravil pravočasno obvestiti 
županstvo, da ono potrebno ukrene. Ako so potrebna 
neznatna popravila, zamorajo se kratkim potom iz
vršiti. O vsih popravkih - začetku, izvršenju, 
stroških itd. - vodi se v klavnici ~apisnik. In
ventarni zapisnik naj bode vedno popelen. 

Živinozdravnik je nadzorni organ za službova
nje paznika. Popolnjevati mora njegovo znanje o 
spremembah mesa vsled bolezni itd. prilokom ogle
dovanja, v kolikor je to potrebno; skrbeti da paz
nik svojo službo točno in natančno opravlja. 

Živinozdravniku niso predpisane uradne ure. Pač 
pa se zahteva da vsakodnevno 1 -. 2 krat v klavhici 
žive in zaklane živali ogleda. Ako je zadržan 
vsled prakse, vršiti se ima ogled po povratku. 

~opust do 3 dni dovoli županstvo; daljši dopust 
izpo3lovati je od deželnega odb9ra sporazumno z 
mestnim uradom. V tem slučaju mora pa živinozrdav
nik poskrbeti za namestnika. 

V slučaju nesreč pri klanju izkaže živinozdrav
nik ponesrečencu - ako je na mestu - pryo pomoč. 

Paz nik 

Pazniku pripada: odpiranje in zapiranje klavni
ce ob urah, predpisanih po štatutih ter pravilni
ku, čistiti klavnico ter klavnične predmete, orno
titi klavno živino pred klanjem s strelnim apara
tom, paziti! da je živina ter njeno meso nesurnlji
vo, skrbeti da je klavnica in inventar v dobrem 
stanju ter slednjič izdajati ogledne liste. 

prično z otvorjenjem klavnice ter nehajo ko se ta 
po čiščenju zapre. Opoldne je odmor - izvzevši ko
silo - le tedaj ako ni klavcev. Med uradnimi urami 
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ne srne klavnice zapustiti. V nujnih slučajih dovo
liti mu zamore odsotnost za krajši čas živinozdrav
nik, a za ta čas imeti mora namestnika. 

ter klavničnih predmetov izvršiti mora paznik ved
no temeljito. Potrebne navodila o čiščenju daje mu 
živinozdravnik. 

Pri omotenju nastaviti mora strelni aparat na 
pravo mesto, da se žival res brez muke vsmrti; pri 
tem postopku je z vso previdnostjo, da se ne pripe
ti kaka nesreča. 

Velike važnosti je ~led živine in mesa. 
Živa žival ima se ogledati pred klanjem, da li 

ni na njej opaziti kake kuge, da nima mrzlice, da 
ni premršava, visoko breja, da so teleta godna 
itd. Navzoč mora biti pri klanju posebno ko se raz
para trebušna in prsna votlina ter izrežejo notra-
nji organi, da se prepriča ako so ti deli vsi v 
pravilnej legi ter nespremenjeni, ako ni tujih 
predmetov v želodcu prežvekovalcev itd. V sumlji-
vih slučaj~t obvestiti ima takoj živinozdravnika, 
oziroma meso zadržati - klanje živali preprečiti -
dokler ta ne pride. Istotako mora obvestiti živino- ----~ 
zdravnika, ako najde na mesu, visečem v dvorani 
ali v ledenici sprijenost. 

Glede uporabe inventarnih predmetov naloži se 
mu, da jih kolikor mogoče štedi in da se brine, 
da jih klavci nepotrebno ne rabijo in ne poškodu
jejo, ako vidi, da so kje popravila nujne, obves
titi ima o tem živinozdravnika. štediti mora vodo, 
drva in elektriko. Po zimi mora tudi paziti, da 
vodovod ne zamrzne. 

Ogledne liste izdaja paznik le za čas uradnih 
ur in te so od 8 - 12 dopoldne, 1 - 5 oziroma do 
šestih zvečer, ter vpiše vsako pošiljatev v knji
go o izvozu mesa. V to knjigo vpisuje se tudi 
vpeljano meso - ter se vrše vpiski pod nadzorom 
živinozdravnika. 

dovoliti sme pazniku živinozdravnik. Za daljši do
pust merodajno je le županstvo -

določa občinski svet; poleg plače ima paznik pros
to stanovanje v klavnici, kurjavo in osvetljavo, 
letno par čevljev za se in svojo ženo, en platne
ni plašč, isto tako hlače in kapo. Za starostno 
oskrbljenje paznika poskrbljeno je z zakonom o za
varovanju privarnih uslužbencev. 
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Rok je trimesečni ter je ta obveza obojestranska. (36) 
odpovedi 

št. 894 

TRL N 1 RED 
ZA žIVINSKE S~1NJE V OBčL~I šKOFJA LOKA POLITICNI OKR.A.J KRANJ 

§ 1 

V Škofji Loki se vrše naslednji živinski semnji, in sicer: 

ALetni semnji 

l. Sv. Blaža dan 3. svečana; 
2. Sv. Jederti dan 17. marca; 
3. SV~ Jurija dan 24. aprila; 
4. Sv. Janeza Kerstnika dan 24. junija; 
5. Sv. Roka dan 16. avgusta; 
6. Sv. Mihela dan 29. septembra; 
7. Sv. Katarine dan 25. novembra. 

B Tedenski semnji vsako soboto ob tržnih dneh. 

Če bi bil ob teh predstoječih dneh kaka nede
lja ali kak praznik, verši se semenj na delavnik poprej. 

§ 2 

Živinski tržni prostor je v katastraini občini Škofja Loka 
in sicer na parcelah 617/1 in 618/3 ki ležita zunaj kraja. 
Za domačo živino določeni del sejrnišča, pare. 617/1 je od 
onega dela, ki je doloeen za tujo živino (to je ono, ki se 
prižene preko ogrsko-hrvaške meje) parc. 618/3, ločen po 
dvojni pregradi, oziroma široki cesti. 

Oba ta dela morata biti vedno trdno in dobro 
ograjena ter morata imeti eno odprtino za dogov in eno zat
varljivo odprtino za odgon živine. 

3 3 

Živino je postaviti ločeno po vrstah na za to 
določenih stojiščih. 

Pri goveji živini se morajo vrhutega ločeno 
postaviti biki, voli, krave in teleta. 

Konji in goveja živina se mora posamič prive
zati. V to svrho morajo biti v dotičnih oddelkih pripravlje
ne, vrstama postavljene, zadosti močne priprave (pregrade, 
koli in enako). 
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Za istovrstne črede živinskih trgovcev morajo 
biti pripravljeni posebni ograjeni oddelki. 

Od ciganov prignani in k prometu dopuščeni ko
nji se morajo kolikor možno oddaljeno od ostalih konj posta
viti. 

Na živinski semenj se smejo prignati sledeče 
živinske vrste: biki, krave, voli, teleta, ovce, koze, pra
šiči in konji. 

Dogon, oziroma prodaja negodnih telet kot klane 
živine je prepovedan. 

Godnost telet presoja izvedenec, ki mu je pover
jeno nadzorovanje živinskega semnja. 

§ 5 

Dogon živine na seJm~sce traja od 8. ure do
poldne do 12. opoldne. Živina se sme goniti na sejmišču samo 
pri vhodu, ki je glasom priklopljenega situacijskega crteža 
za to določen. 

§ 6 

Prodaja tržne živine zunaj sejrnišča, pred trž
nim krajem, v gostilniških hlevih ali na dovoznih cestah itd. 
je prepovedana. Tudi je prepovedano trženje pred semnjem in 
po semnju. 

§ 7 

Na semenj prignana, plemenu prežvekovalcev, ko
pitarjev in prašičev pripadajoča živina mora imeti po ~8. za
kona z dne 6. avgusta 1909 drž. zak. št. 177, predpisane ži
vinske potne liste, na katerih je potrjeno, da je živina 
zdrav~ in iz nesumljivega kraja. 

S posebnimi ukazi se mora v smislu 38. predzad
nji odstavek zakona o živinskih kužnih boleznih, predpisati 
živinske potne liste tudi za druge živinske vrste. 

§ 8 

Če živina nima potnega lista, ali če je potni 
list nepravilen ali pomanjkljiv, posebno če ne soglaša šte
vilo živine in njeni znaki, se je ne sme takoj pustiti na 
sejmišče. Taka živina se mora na stroške lastnikov zivino
zdravniško preiskati, ter se sme le tedaj pripustiti ka na
daljnjemu neoviranemu prometu, če se dožene, da je zdrava in 
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iz nesumljivega kraja. V tem slučaju se izda za živino pot
ni list, na katerem je izvršeni postopek potrditi. V nasprot
nem slučaju je primerno ukreniti. 

§ 9 

Sejmarji morajo na vsakokratno zahtevo pregle
dujočega organa brez ugovora pokazati potne liste. 

Kdor prižene živino brez živinskih potnih lis
tovali z neveljavnimi živinskimi potnimi listi, ali kdor 
prižene živino, ki ima nalezljivo živinsko bolezen, zapade 
kazenskim določilom zakona o živinskih kužnih boleznih. 

§ 10 

Živinske semnje je v smislu določila § 9 zako
na z dne 6. avgusta 1909 drž. zak. št. 177 podvreči živino
zdravniškemu nadzorstvu. 

§ 11 

Izvedenec, ki mu je poverjeno nadzorovanje, 
mora vsako na semenj prignano živino natančno preiskati pre
den jo pusti na sejmišče, ter mora izvid označiti na zivin
skem potnem listu. 

Kadar se zazna nalezljiva živinska bolezen ali 
se pojavi sum take bolezni, mora izvedenec takoj odrediti, 
da se bolna ali sumljiva žival postavi na za to določeni 
osamilni prostor in nadzoruje, ter mora o tem brez odloga 
obvestiti ck. okrajno glavarstvo. 

Živine negotove provenlJence se ne sme pustiti 
na semenj. Glede take zivine je ukreniti, kar je po okoliš
činah primerno. 

§ 12 

Plašljivo živino se mora s potrebno previdnost
jo gnati na sejmišče in, če je radi varnosti sejmskih obisko
valcev potrebno, postaviti na kak stranski prostor sejmišča. 

§ 13 

Prodajalec mora izročiti kupcu vedno potne lis
te prodane živine. 

Na sejmišču ni dovoljeno nakupovanje živine 
brez prejema potnega lista. 
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§ 14 

Oddajanje jedil in točenje pijač je na zivin
skem tržnem prostoru prepovedano. 

§ 15 

Vse tržne stranke, dalje vsi na tržnih prosto
rih uposljeni gonjači in drugi pomagači se morajo med seboj 
in napram tržnemu nadzornemu organu spodobno obnašati. 

§ 16 

Katere pristojbine je sejmarjem plačati, dolo
ča oblastveno potrjena pristojbinska tarifa. 

§ 17 

Za vzdrževanje reda na živinskem semnju skrbi 
v smislu obstoječih zakonov občinsko predstojništvo. 

S IB 
Prestopki tega tržnega reda se kaznujejo, v 

kolikor ne spadajo pod občine kazenske zakone ali pod zakon 
o živinskih kužnih boleznih, po cesarski naredbi z dne 20. 
aprila lB54 drž. zak. št. 96. 

Škofja Loka dne 26. aprila 1911 

Lenček (37) 

TRžNI RED l~ LETNE IN TEDENSKE SEr-1NJE V ~1ESTU šKOFJA LOKA 
VSLED SKLEPA OBč INSKEGA ODBOR,~ V SEJ 1 14 I NOVEMBRA 1911 

§ 

§ 

§ 

šT, 2380 

l. Predmet tržnega prometa je vse v nrostem nrometu do
puščeno blago. 

2. Oddajanje jedil in točenje pijač na tržnih prostorih 
je prepovedano. 

3. Vsak je upravičen, postaviti na tržne prostore vsa
kršno blago, ki je pripuščeno za prodajo na semnju. 
To velja pa samo za letne semnje in je na tedenskih 
semnih tujim trgovcem prodaja blaga razun živil in 
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3 4. 

3 5. 

3 6. 

3 7. 

§ 8. 

§ 9. 

živine prepovedana. 

Stojišča na tržnih prostorih se odkazujejo prodajalcem 
po vrsti njih dospetja na semenj, oziroma tam, kjer 
imajo posamezni že svoja navadna stojišča. 

Tržni promet na blagovnih semnjih se prične ob 7. uri 
dopoldne in se konča ob 4. uri popoldne. 

Prodajalec je dolžan na zahtevo kupca vsako množino 
zahtevanega blaga odmeriti in odtehtati; pri tem se 
srne posluževati samo zakonito in pristojno preizkuše
nih mer, uteži in tehtnic. 

Tržne stranke so dolžne spodobno se vesti med seboj in 
proti tržnim nadzornim organom. 

Blago, ki se spozna, da je zdravju škodljivo ali sum
ljivo blago, trzni nadzorni organi zasežejo in oddano 
tržnemu oblastvu v nadaljne uradno poslovanje. 

Dohodi do stojišč in pota med njimi, dalje občni cest
ni promet vobče se ne smejo zastaviti z blagom, na pro-
daj razpoloženim. - Tržne stranke morajo skrbeti za to, 
da se tržni prostor ne onečedi več, kakor je neizogib
no. 

S 10. Po tržnih prostorih se ne srne naglo voziti in jezdari
ti. 

S 11. Na tedenskih semnjih srne županstvo profeSijonelnim pred
kupcem nakupovanje živil pred 10. uro dopoldan prepove
dati proti kazni. 

§ 12. Tržnih pristojbin je plačati: 
Za velik odprt tržni šotor (štant) ............ . K 1.40 
Za majhen odprt tržni šotor (štant) ........... . K l.--
Za šotor od prodajalca pripeljan .............. . K -.60 
Za dvovprežni voz z blagom .................... . K -.24 
Za enovprežni voz z blagom .................... . K -.12 
Za breme, prineseno na semenj (namreč žakelj 

žita, krompirja, kostanja itd.) ............ . K -.08 
Za breme, prinesena na semenj (namreč koš ali 

jerbas) .................................... . K -.04 
Za enega konja ....................••........... K -.10 
Za eno glavo odrasle goveje živine ............ . K - .10 
Za eno glavo mlade goveje živine ........•.•.... K -.10 
Za eno glavo drobnice ......................... . K -.04 

§ 13. Prestopki tega tržnega reda se kaznujejo, v kolikor ne 
spadajo pod občni kazenski zakon z denarnimi kaznimi v 
znesku do 20 kron, oziroma v slučaju neiztirljivosti z 
zaporom do 48 ur. 
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zorni organi takoj odstraniti s semnja. 

Mestno županstvo v škofji Loki, dne 14. novembra 1911. (38) 

POGODBE O NAJEMU COL-A MESTNEH UT IN STANTOV, PEZENCE (VAGE) 
1 N K;)~lUNA 

l. Najemščina velja za tri leta brez odpovedi ena ali druge 
stranke za čas od l. marca 1883 do tje 1886. 

2. Najemščina se plačuje prvega vsacega meseca naprej. 

3. Če bi se najemščina ne plačala točno prvega vsacega mes
ca se računijo 6% obresti za zamujeni časi in če čez me
sec dni zaostali znesek še ni bil plačan zamore mestno 
predstojništvo najemščina vnovič razpisati; najemnik os
tane za došlo škodo s kavcijo porok. 

4. Najemnik vloži naj zadnje tri dni po dražbi kavcijo v 
znesku četertletne najemščine v denarji ali državneh ob
ligacijeh po kurzu prejšnjega dne. 
Vsak licitant mora preden se vdeleži licltacije komisiji 
podati 10% vadium, kateri se po končani licitaciji pre
cej vrne; najemnikov vadium pa se pridrži da ga dopoldne 
do zneska kavcije. 

5. Najemnik se mora pri poberanji cola, od ut štantov in 
pezence po tarifi ravnati. 

6. Najemnik je zavezan sejmski dni ute in štante na tisteh 
krajeh keteri so mu od mestnega predstojništva določeni 
na svoje stroške postaviti in po sejmu zopet odstraniti. 
Za poškodovanja ki se dokazljivo po njegovi krivdi na 
uteh in štantah - ali po od njega najetih delavcev store -
ostane najemnik odgovoren. 

7. Najemniku se izroče ute (17) in štanti (44) v dobrem sta
n:' in on j ih more tudi v takem s tanu po pretečenem času 
najemščine nazaj izročiti. 

8. Obrtnikom, ki imajo že dalje časa na enem in istem kraji 
njih uto ali štant najemnik ne sme drugod prostora odka
zati. Dotične mogoče prepire se rešijo pred mestnem pred
stojnikom. 

9. Kolek k zapisniku, ki nadomestuje pogodbo plača najemnik. 

10. Ute in štanti se morajo precej po sejmu u za to odločene 
prostore spraviti. 
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11. Takse od panoram in drugeh predstav teko v mestno blagaj
nico in nima najemnik pravice do tisteh. 

Mestno predstojništvo Škofja Loka 
dne 12. febr. 1883 

Bl. :t-lohar (39) 

DRA2BA O PRESKRBI HRANE ODGNANCEM 1884 
Mestni urad škofja Loka 11. decembra 1884 

Zapisnik 

ki se je spisal da bi se po očitni dražbi sklenila pogodba 
za preskrbovanje odgnancev s hrano odgonske postajske občine 
Škofja Loka za dobo od l. jan. 1885 do konca meseca decembra 
1885. 

Pričujoči 
podpisani: 

Predlog 

Da bi se sklenila pisrnena pogodba za oskrbovanje 
s hrano za odgnance pri odgonski postajski občina Škofja Loka 
v dobi od l. jan. do konec meseca decembra 1885 je mestni 
urad na današnji dan izpisaločitno dražbo ter to očitno po 
mestu razglasiti dal dne 7. dec. 

Stavili so se sledeče 

.pogoji: 

1. 

Hrana za odgnance odda se za dobo od l. jan. do 
konec decembra 1885 tistemu ponudniku kteri bode stavil naj 
cenejši ceno, katera pa objavljeno ceno ne sme prekoračiti. 

2 

Hrana za odgnance mora biti zdrava gorka t.j. 
kuhana jedila in kruh. 

3 

Hrana se ima vestno in natanjko v polni meri in 
uteži, kakor je v jedilnem listu predpisana napravljati in 
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oddajati, in jed mora biti dobra, kuhanalokusna, pa tudi po
voljn~ osoljena in čedna. 

Kruh, kteri se odgnancem zjutraj in zvečer odda
ja, mora vsakokrat po 28 dekagramov uteže imeti ter se sme le 
iz predpisane v jedilnem listu na tanjko določene moke peči, 
mora biti dobro prepečen okusen in lahko prebavljiv. 

4 

Onemoglim starcem, hiralcem ter otrokom kteri še 
niso 7 let stari, se ima, ako zaukaže odgonska občLna za vsa
ko osobo h kruhu v teži 14. dekagramov še 4 decilitre gorke 
juhe, mleka ali kake druge zdrave jedi, npr. prežganke dati. 

5 

Da se je hrana po predpisaneh pogojeh oddala -
zadostuje, ako je tisto občinski uradnik ali v to pooblasteni 
ujetnišničar brez ugovora sprejel in odobril. 

Podjetnik pa more hrano do arestov donašati, ka
kor tudi potem prazno posodo, ktera se je za hrano rabila, od
našati. 

6 

Posode za hrano to je sklede, lonce žlice in dru
ge potrebne reči, mora si podjetnik iz svojega imetka nakupiti 
in vzdrževati, nima pa za rabljene posode nikakršne odškodnine 
zahtevati, razun če je dokazano da je bila posoda po nemarno
sti kterega odgnanca potrta ali razbita. 

7 

Podjetnik je zavezan odgnancem, kteri še niso 
tisti dan ko dOidejo, nič kuhane gorke jedi dobili, predpisa
no kosili v skrajnem času dveh ur donesti. 

8 

Otroci kateri še niso 7 let stari dobivajo le po
lovico hrane celega dne in se tedaj tudi samo polovico odda
nih porcij sme zaračuniti. 

9 

Vsaki ponudnik ali oferent ima pred izkliceva
njem vadium v znesku 5 gold položiti v roke družbene komisije. 

Ko se javna dražba konča, se priderzi vadium tis
tega ponudnika od kterega je ponudba sprejeta, in se mu izroči 
uradno potrdilo, da je tukaj znesek 5 gold depositiran. 
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10 

Deželni odbor si priderži predpravico da ko bi 
podjetnik nezadostoval prevzetim dolžnostiQ al če bi se med 
letom odgonske postave predrugačile - ali če bi podjetnik na 
kaker koli drug način si bodi- ne zadostil, to pogodbo vreči 
brez vsakokršnih ovir in brez vsake odškodnine. 

11 

Za dejansko oddano popolno hrano, to je za kruh 
in jedila dobi podjetnik po preteku vsakega meseca in sicer 
šele potem, kadar deželno računovodstvo predloženi odgonski 
račun pregleda, vdobri in denarje nakaže pri davkarskem ura
du, ktere se na kolekovane pobotnice v tistem unesku, ktere
ga je deželni odbor nakazal potegne. 

12 

Ta pogodba ima za podjetnika takoj ko jo je pod
pisal veljavo, za deželo Kranjsko pa še le v veljavo stopi od 
dne spr€jetja in potrjenja. 

PO deželnem odboru potrjeni dražbe ni zapisnik 
nadomestuje popolno predpisano veljavno pogodbo ter se ima na 
stroške podjetnika po zakoniteh določbah kolekovati. 

13 

Dražba prične in sicer za vso za eden dan odmer
jeno hrano obstoječo iz kosila in 56 dekagr. kruga po predpi
sanem jedilnem listu ter se izkliče po 20 soldov. 

Za oddani kruh v teži 56 dekagr. dobi podvzetnik 
10 soldov. 

14 

Slednjič se zahteva od podvzetnika, da morajo 
kuhana jedila v kaki hiši prav blizu mestne hiše kuhati, da 
dobijo odgnanci toplo hrano. 

o določenem času so pri.šli: 
Anton Kermel, rneetni sl~ga ponudi za skupno hra

no s kruhom za enega gnanca za eni dan(:tridesetšest sold:) 
-36-

Bl. Mohar 
Jan. Stabel 
J. Raiba (40) 
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TAXE MESTA SKOFJA LOKA VPELJANE V SEJ 1 f1ESTNESA ODBORA DNE 
8, OKTOBRA 1814 ST, 679 

1 
2 
3 
4 
5 

Za sprejetje v občinsko zvezo 
Za podelitev meščanstva 

gold 10 
20 

6 

7 
8 

Za izdajek ene domovnice 
Za eno ženitvanjsko oglasnico 
Za razglasbo naznanilov v sedežu mestne ured
nije 
Ako okoljstave zahtevajo zastonj. 
Za prostovoljne dražbe itd. za uradnika vsakega 

poldne 
Za isklicevalca v sedežu uradnije ali v okrožju 

Za oglede pri stavbah in 
stavbne privolitve: 
za novo zidanje 

Za 
a) 
b) za prezidanje 

1/2 milje 
drugih privatneh zadevah 

9 Za 
10 Za 
11 Za 

privolitev da se srne hiša za stanovanje rabiti 
povabila k pogodbom 
pogodbene zapisnike po vrednosti, naj manj 

če se reč ne da ceniti od zapisnika 
za prepise zapisnika od vsake strani 

12 Za ene poselske ali delavske bukvice 

naj več 

13 Za privolitev umetnih predstav ali iger, posestniki 
panoram, za vsaki dan 

14 Za licence za ples in godbo za vsakega godca 
15 Za privolitev da smejo krčme in kavarne čez 

postavno uro odperte biti, za vsaki večer 
16 Za porabo mestne javne pezence: 

a) od prediva ali preje 
in se računi od 1 do 5 funtov 1 sold 

od 5 do 10 2 sold 
od 10 do 15 II 3 sold itd. 

b) od platna od vsacih 10 ... 
c) od centa krompirja 
d) od enega prešiča 

17 Za mero derv, od vsacega seznJa, krez skladanja 
18 Za ogled živine in mesa za vsako veliko živino 

za vsako malo klavno živino 
19 Za vsako izročbo razpisov v privatneh zadevah v 

uradnem sedežu 
zunaj uradnega sedeža čez pol milje 

20 Za narejanje spričevalov in pismenih potrdil 
21 Za čuvajski davk, vsaka hiša v mestu ln predmestjeh 
22 Za pasji davk od enega psa za eno leto 

10 
5 

50 

1 50 

1 
2 

5 
2 
1 
- 10 
- 10 
2 
- 60 
- 10 
- 20 

1 
- 20 

2 

- 20 

- 1 
- 04· 
- 10 

1 

05 
20 
10 

05 
20 
40 
50 
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23 Sejmske taxe: 

Od enega odra (štanta) usmerJl 20 
Od enega odra (ptuji prodajavci železne robe 20 
Od enega odra kovači za sekire in žeblje in ključav-

ničaji 10 
Od enega odra čevljarji 10 
Od enega odra klobučarji 10 
Od enega odra barverji 10 
Od enega odra lončarji 10 
Od enega odra slamnikarji 10 
Od enega odra lectarji 10 
Od enega odra vervarji 10 
Od enega odra prodajavci slanine in mesa skupaj 15 
Od enega odra prodajavci slanine samo 10 
Od enega odra prodajavci lesenine 05 
Od enega odra mali kramarji 10 
Od ene velike ute 70 
Od ene srednje ute 50 
Od ene male ute 35 
Pr€šerji od 1 voza 10 
Prodajavci dežnikov od 1 odra 10 
Prodajavci kruha od korbe 02 
žitarji od 1 vagana žita 02 
Od 1 mernika kostana 02 
Od 1 mernika lanenega semena 02 
Od 1 mernika prosene in ječmene kaše 02 
Od 1 mernika krompirja 02 
Od 1 rogate (goveje) živine 05 
Od 1 prešiča 02 
Od 1 ovce ali koze 02 
Od vsake karbe ali koša kaše prosena in ječmena, 

moke, masla, surovega masla, jajc, zela, repe, 
korenja, sadja 02 

Od 1 voza zela, repe, krompirja, korenjay čebule, 
česna, sadja itd. 10 

Št. 7460 Bl. Mohar 

144 
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Od deželnega odbora kranjskiga. 

V Ljubljani 27. novembra l. 1874. 
Deželni glavar: 

Kaltenegger (41) 



TARIFA ZA TEHTANJE NA i1ESTNI JAVNI PEZENCI V KOI\1Ui~[~ IN COL 

Od P e z e n c e: 

do l. januarja 1876 

1 od centa prediva ali preje 20 

od 1 do 5 funtov 1 
od S do 10 funtov 2 
od 10 do 15 funtov 3 itd. 

od l. januarja 1876 

od 100 kilogramov 40 

od 1 do 5 kilogramov 2 
od 5 do 10 kilogramov 4 
od 10 do 15 kilogramov 6 itd. 

2 od centa krompirja (do l. jan. 876) 4 
od 100 kilogr. kromiprja (od 1.jan. 1876)8 

3 od 1 prašiča 

Col od preje, prediva in platna 

od platna od kosa 

od preje in prediva od vsakih 10 
(do 1/1 876) 
od l. jan. 1976 od 10 kilogramov 

Mestno predstojništvo Škofja Loka 
dne 30. Aprila 1875 

10 

3 

1 
2 

Bl. Mohar (42) 
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št. 7442 

POPIS POVPRECNIH OBICAJNIH D~EVNrH MEZD V OBCINI ŠKOFJA LOKA 
PO STANJU Z DNE l. MAJA L. 1912 in sicer za 

l. Stroški bolniškem zavarovanju podvržene delavce. 

A) Vse nedoletne (do dopolnjenega 16. leta) 
1) vajence 
1) ostale 

B) Delavce (pomočnike) s polno plačo (:izvzemši one 
ki sledijo:) 

1) neizučene 
2) izučene 
3) voznike 
4) ostale 
5) obratne uradnike 

C) Delavce v stavbnih (zidarskih, karnnoseških, 
tesarskih, vodnjakarskih) obratih 

1) neizučene (med temi dninarje 
izvzemši kamnoseke) 

2) kamnoseke (dninarje) 
3) izučene 
4} preddelavce 
S) zidarske polirje in za višje 

kvalificirane stavbne uslužbence 

D) Nastavljene v trgovini 

1) pomočnike 
2) obratne uradnike 
3) poslovodje 
4) trgovske potnike 

F) Nastavljence v tovarnah 

1) nižje vrste 
2) višje vrste (med temi vsi izučeni) 
3) preddelavce (mojstre itd.) 
4) obratne uradnike 
5) poslovodje 
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kron 
1. 20 
1.80 

2.00 
2.20 
2.20 
2.20 
3.00 

2.20 
2.40 
3.00 
3.40 

4.00 

2.80 
4.00 
4.40 

1.BO 
2.40 
2.40 
3.00 
4.00 



II. Ženske bolniškemu zavarovanju podvržene delavke kron 

A) Vse nedoletne (do dopolnjenega 16. leta) 1.40 

B) Delavke s polno mezdo 

1) nižje vrste 
2) višje vrste (med tem vse izučene) 
3) preddelavke 
4) obratne uradnice 

III. Ostale odrasle moške delavce 
,. ' 

A) Kmetijske 

1) v spomladi l. 1912 
2) v poletju l. 1912 
3) v jeseni l. 1911 
4) v zimi l. 1911/1912 

B) . Gozdine 

1)·yspomladi l. 1912 
2) v poletju l. 1911 
3) v 'jeseni 1 1911 
4) v zimi l. 1911/1912 

C) Hišne posle 

1.40 
1.80 
2.00 
2.00 

2."00 
2.00 
2.00 
2.00 

2.40 
2.80 
2.60 
2.60 

1.60(43) 

IZKAZ POPRECNIH CEN ZIVIL ZA LETO 1909 V KRAJU šKOFJA LOK/\ 

Vrsta 

l-loka 

Kruh 

Suho 
sočivje 

iine živila 

PŠENIČNA MOKA ZA kuhO 
koruzna moka 

pšenični kr.uh .. 
r~en krun 

riž 
pšeno 'za kaša 
pšeno 
fižol ' 
grah 
leča 
proso 

;za 

Cena 

k hi 

44 
22 

32 
24 

40 
25 
30 
32 ' 
48 
48 
20 
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Suha močnata jedila 80 

krompir 06 
Sveže ohrovt 04 
sočivje kislo zele 20 

repa 1 kg 04 

goveje meso 1 40 
Meso telečje meso 1 50 

ovčje meso 1 12 
svinjsko meso 1 70 
kozje meso 1 12 

maslo 2 80 
Mast svinjska mast 1 75 

slanina 1 70 
rastlinska mast 

kava 3 
sladkor 92 

Zabela sol 24 
poper 2 60 
paprika 3 20 
kumna 80 

mehka drva kub ID 6 
Kurivo trda drva 8 

premog 100 kg 3 
petrolej 36 
vino 1 l 80 
kis 36 (44 ) 

IZKAZ CEN RAZNIH 2IVIL IN POTREBŠCIN 

količina Predmet Cena povprečna 
cena 

k h k h k h 

1 kg sprednje goveje meso s pri- 1,60 1,60 1,60 
klado 

1 kg zadnje goveje meso 5 prikla-
do 1,76 1,68 1,72 

1 kg bržole brez priklade (Rost-
boeuf) 2,20 2,30 2,25 

1 kg Obistna pečenka brez prik-
lade (Lungenbra ten) 2,60 2,80 2,70 

1 kg sprednjega telečjega mesa 
spriklado 1,60 1,56 1,58 

1 kg zadnjega telečjega mesa 5 

priklado 2 - 1,80 1,90 
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1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 
1 kg 
1 kg 
en 
1 kg 
ena 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

1 kg 

1 li t. 

1 lit. 

1 lit. 
1 kg 
1 kg 
100 kg 
100 kg 

sprednjega ovčjega mesa s pri-
klado 1,50 
zadnjega ovčjega mesa s pri-
klado 1,60 
mladega prešičjega mesa s pri-
klado 1,60 
posnetega prešičjega mesa s 
priklado 2 --
navadnega prešičjega mesa 
(teilsames Schweinfleisch) 1,60 
prekajenega prešičjega mesa 2 
paradajzarjeva 1 
zelenega (svežega) fižola 72 
vohrovt 20 
zelja 16 
glavica solate 6 
špinače 60 
okroglega krompirja 10 
rogljičkastega krompirja (Kipfei) 10 
čebulj e 28 
najboljše moke (Auszugmahl) 38 
riža 40 
fižola 40 
graha 50 
leče 52 
sladkorja 96 
namiznega surovega masla 
(Tischbutter) 3 -
prešičje masti srednje kakovosti 
(Schweinfett) 2 -
polnega mleka (to je neposnete
ga) 
navadnega kisa 
Koliko jajc se dobi za 1 krono 
a) svežih 
b) shranjenih v apnu 
petroleja 
drv razsekanih, mehkih 
drv razsekanih, trdih 
premoga svitlega 
premoga rjavega 

18 
18 

16 

40 
3 
3 

3,20 
2,60 

1,40 

1,52 

1,80 

1,60 
2,12 
1 

64 
16 
18 

6 
80 
10 
10 
32 
42 
48 
36 
46 
52 

1 -

2,80 

2,04 

16 
18 

20 

36 
3 
3 

3,20 
2,80 

1,45 

1,55 

1,56 

1,90 

1,60 
2,06 
1 

67 
18 
17 

6 
70 
10 
10 
30 
40 
44 
38 
48 
52 
98 

2,90 

2,02 

17 
18 

18 

38 
3 
3 

3,20 
2,70 (45) 
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1) Komun je bil občinski svet in leseno poslopje nasproti 
rnagistrata. Sedaj je to stavba vhodnega dela samopos

trežne trgovine Loka med Flisovo hišo, Mestni trg 8 in viš
jim delom Deisingerjeve hiše, danes Mestni trg 9. Prostor 
je bil namenjen zbiranju občanov, saj je bila Fliosva hiša 
gospoščinska last z imenom Kanclija. V poslopju, lesenem de
lu Komuna so hranili gasilno orodje, mestno tehtnico, itd. 
V začetku tega stoletja je prostor prišel v last gasilcev, 
ki so tu sezidali prvi gasilni dom, med obema vojnama pa v 
privatno last lastnika hiše, danes Mestni trg 9. Pri adapta
ciji prostorov za trgovino so našli na tleh srednjeveške ar
hitekturne elemente in prvotni tlak, fragrnente keramike, 
itd. Pri mestnih realitetah iz leta 1789 pojmuje zapisova
lec pod Komunom stavbo Cvingerša, to je ostanek mestnega 
stolpa pri špitalskih vratih na Lontrgu. Ta stavba je dobi
la ob numeraciji Mesta v drugi polovici 18. stoletja hišno 
številko 32 kar bi sicer ustrezalo Korounu na placu, ki so ga 
s hišno številko vsled lesene gradnje še v Franciscejskem 
katastru pri numeraciji izpustili, oboje pa je bilo prvotno 
mestna last. 

2) Leta 1863 so prifarci pričeli zidati sedanjo cerkev in 
širiti pokopališče. O zidavi cerkce je največ zapisal 

takratni dekan v Stari Loki Franc Ksaver Kramer, ki je vodil 
zidavo. Glej, Drobtinice XXVI 1892. 

3) Vencarške toplice so bile last Škofjeloške kopališke 
družbe. Zaradi nesoglasij med družabniki je bilo posest

vo na dražbi. Nekaj časa se je zanj zanimala tudi občina. 
Posestvo je bilo približno tam, kjer sta sedaj hiši Vincarje 
št. 6 in deloma 4, gozdovi pa še drugje. Posest je leta 1890 
kupil mlinar in žagar Janez Kalan, vulgo Krevs. Glej Vladimir 
Žužek, Razvojna pot tur&stične dejavnosti v Škofji Loki, 
Loški razgledi XV. 1968, str. 98. 

4) Vogal današnje trgovine Loka pri Lukežu je bil do takrat 
močno pomaknjen na ulico. Vogal so izravnali in zreguli

rali cesto. To je današnji vogal na stičišču stavb Blaževa 
št. lin 1-1estni trg 42 ob vhodu v mesto. 

5) Prvi gasilni dom so nameravali zgraditi na mestu sedanje-
ga v Rajtšoli, Zvezdi ali na Živinskem trgu, kot so tak

rat že imenovali ta prostor na Grabnu. Terensko ime Graben 
se je do danes obdržalo le za klanec med Mestnim in Spodnjim 
trgom. Lokacije gasilskega doma 50 bile pozneje še drugod, 
glej France Štukl, Sto let gasilstva v škofji Loki (1876 -
1976), Loški razgledi XXIII 1976, str. 135. 
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6) Kapucinskemu mostu so po rekonstrukciji in razs1rjenju 
s hodniki na traverzah rekli Fran Josipov most. Glej 

France Štukl, Kamniti most, Loški razgledi XXII 1975, str. 
67. 

7) Mestni kamnolom je bil štajngrof na Brajdo, še danes 
delno v obratu, desno ob Poljanski cesti na koncu Kar

lovca. 

8) Cesarski uradi (davkarija, sodišče) so se takrat prese-
lili v prenovljene prostore Guzelove hiše, to je v stav

bo, kjer je sedaj Skupščina občine Škofja Loka, Poljanska 
cesta št. l. Grad, kjer so bili do takrat uradi pa so kupi
le uršulinke za šolo in internat. Glej France štukl, Histo
riat stavbe občinske skupščine v Škofji Loki, Loški razgle
di xxv. 1978, str. 79. 

9) Nune so obnovile in dopolnile obzidje okrog gradu in 
prestavile kolovoz za gradom tako, da je od takrat na

prej šla pot zunaj obzidja in ne več skozi grajski vrt. 

10) Kip so slovesno blagoslovili 15.5.1892. Bronasti svet-
nik je delo podobarja Josipa Grošlja iz Selc, ulili pa 

so ga v Tratnikovi delavnici v Ljubljani. Tehta 250 kg, ve
ljal pa je nad 700 goldinarjev. Železne dele in montažo je 
oskrbel Jakob Gašperin, ki je bil nekaj časa tudi občinski 
odbornik. 

11) O pokopaliških zadevah glej, France štukl, Pokopališče 
v Škofji Loki, Loški razgledi XXIV. 1977, str. 71. 

12) Leta 1893 je pogorelo več hiš na koncu Karlovca. Nekate
ra pogorišča je odkupila občina. Skico in opis požara 

glej v Loških razgledih XXIII. 1976, str. 137. 

13) Jože Jenko, Vloga Škofje Loke v snovanju železniškega 
omrežja, Loški razgledi VI. 1959, str. 182. 

14) Janez Gašperšič, Razvoj elektrifikacije konzumnega pod
ročja občine škofja Loka, Loški razgledi III. 1956, str. 

129. 

15) S postopnim podiranjem hiš na današnjem Cankarjevem trgu 
so povečali trg pred cerkvijo in regulirali okoliške 

ulice. Pozneje so nameravali graditi na tem prostoru most, 
sedaj pa je tu betonska brv, ki povezuje avtobusno postajo z 
Mestnim trgom. Gradnjo mostu so med obema vojnama s posebno 
podpisano polo odklonili loški davkoplačevalci z motivacijo, 
da so davčno že dovolj obremenjeni. 
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16) France štukl, Potres pred 75 leti, Loški razgledi XVII. 
1970, str. 271. 

17) Tako imenovani Suški ali Finfarjev most, je most v So-
vodnju, ob sotočju obeh Sora Most je razbremenjeval La

hov most pri Šeširju in ga ob poškodbah tega tudi zamenjeval. 
Vprašanje Suškega mostu so morali Ločani reševati skupaj s 
Staroločani, kamor je Suha v upravnem pogledu spadala. 

18) France štukl, Uprava in arhiv občine Zminec (1897-1945) 
Loški razgledi XV. 1968, str. 89. 

19) Vodovod je ostal last Vodovodnega društva (zadruge) do 
leta 1947, ko je bila zadruga likvidirana in je bil vo

dovod prevzet v družbeno lastnino. Marijan Masteri, Gradnja 
škofjeloških vodovodov v letih 1898 - 1902, Loški razgledi 
III. 19 56, s tr . 10. 

20) Klavnica naj bi stala na prostoru ob Poljanščici pred 
današnjim Taborniškim domom na Studencu. Zaradi drage 

gradnje škarpe ob vodi, pa so se raje preusmerili na današ
njo lokacijo. 

21) Načrti za prezidavo cerkve so ohranjeni. Stavba bi do
bila slabo neogotsko fasadno preobleko. Posebno nemo

goč bi postal zvonik. Na zahodu bi jo podaljšali za eno oboč
no travejo. Do realizacije prezidave k sreči ni prišlo. 

22) To je bila bivša gostilna pri Jakliču, sedaj stavba Ti
tov trg 12. 

23) Sestavljeno: Občina Škofja Loka (O.Šk.L.), Zapisniki sej 
občinskega odbora Škofje Loke z vabili in dnevnimi redi, 

Tehnične enote (t.e.) številka 2 do 6. 

24) (n) namestnik 
(s) svetovalec 
(ž) župan 
Sestavljeno: O.Šk.L., Zapisniki .... t.e. 2 - 6 
O.Šk.L., Volilne zadeve, t.e. 90. 
O.Šk.L., Obrtne zadeve, t.e. 133 - 136 
Občinske volitve 1888, 1903, 1906 iz zapuščine pokojne
ga občinskega tajnika Jožefa Zadnikar akcesijska št. 343. 
Popisi prebivalstva 1869, 1880, 1890, 1910. 
Knjiga hiš, rokopisna topografija loških hiš, sestavlje
na iz zemljiških knjig in drugih virov (avtor France 
štukl) . 

25) Sestavljeno: O.Šk.L~, Zapisniki ... t.e. 2 - 6. 

26) O.Šk.L., Naselja, kraji, hišne številke, t.e. 98. 
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27) 0.Šk.L., Upravne zadeve l t.e. 91. 

28) Pod Komunom tokrat pojmuje Cvingerš na Lontrgu. Ne ome
nja uboznice (špitala), ki je bila takrat zaradi slabe

ga gospodarjenja na dražbi. Za Komun glej opombo pod 1). 

29) O.Šk.L., Zadeve občinskega premoženja, t.e. 93. Origi
nalni tekst je nemški. 

30) Sestavljeno: O.Šk.L., Zadeve občinskega premoženja, t.e. 
93. 

31) O.Šk.L., Razne zanimivosti, t.e. 142. 

32) Sestavljeno: O.Šk.L., Predračuni in obračuni, t.e. 77-
82. 

33) O.Šk.L., Upravne zadeve, t.e. 91. 

34) Glej opombo 33) 

35) O.Šk.L., Policijske zadeve, t.e. 120. 

36) O.Šk.L., Poljedelstvo, gozdarstvo, živinoreja, t.e. 138. 

37) O.Šk.L., Upravne zadeve, t.e. 92. 

38) Glej opombo 37). 

39) O.Šk.L., Zadeve občinskega premoženja, t.e. 94. 

40) O.Šk.L., Policijske zadeve, t.e. 120. 

41) O.Šk.L., Zadeve občinskega premozenja - Davčne zadeve 
in takse, t.e. 96. 

42} O.Šk.L., Zadeve občinskega premoženja, t.e. 94. 
Cene so v krajcarjih. 

43) O.Šk.L., Prehrana, cene, t.e. 139. 

44) Glej opombo 43). 

45) O.Šk.L., Prehrana, cene, t.e. 139. Seznam cen je iz le
ta 1912, poslan na Okrajno glavarstvo v Kranju. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

GEMEINDEPROTOKOLLE UND ANDERE AUSGEWAHLTE DOKUMENTE AUS DEM 
BESTAND DER GEMEINDE ŠKOFJA LOKA FUR DIE JAHRE 1861 BIS 1918 

Zu den pflichten eins Archivs gehort es unter anderern auch, 
alte Schriften dem heutigen Leser zuganglich zu machen. In 
dem Sinne wurde beschlossen, ProtokolIe der alten Gemeinde 
Škofja Loka aus den Jahren 1861 bis 1918 zu ver~ffentlichen. 
Es handelt sich um einzelne interessante Protokollabschnitte, 
die entweder als abgeschlossene Einheit oder aber als zu 
einem sinnvollen Ganzen verbunden behandelt werden. Wegen 
aes besseren Verstandnisses des Protokollmaterials wurde 
diese Serie durch wichtigere, aus verschiedenem Material 
zusarnmengesetzte Urkunden erganzt sowie durch Originalur
kunden in Form von Verzeichnissen, Geschaftsordnungen, 
Schreiben bzw. Briefen. So wird ein Verzeichnis von BUrger
meistern, Ehrenblirgern, Gemeindeausschusmitgliedern und 
Beratern veroffentlicht, der Stand des Gemeindeverm~gens, 
die finanzielle Lage der Gemeinde, verschiedene Geschaft
sordnungen, Preislisten usw., mit einem Wort, Urkunden, 
die moglichst genau das Leben und die Tatigkeit der Ge
meinde im behandelten Zeitabschnitt darstellen. All diese 
Urkunden bieten zwar keine abgeschlossene Vorstellung des 
genannten Zeitabschnittes, geben aber doch ein interessan
tes Bild jener Zeit und jener Verhaltnisse wider. Das Ma
terial wird zum ersten Mal veroffentlicht und konnte viel
leicht als Quelle zur Erforschung der Lokalgeschichte vom 
Interesse sein. 

154 



KAZALO 

stran 

Uvod ...........................................•... 3 

Zapisniki ...........................•.............. 7 

Župani .......•.•................................... 95 

Občinski odborniki in svetovalci ........•.......... 96 

Častni meščani do leta 1913 ........................ 105 

Kraji in naselja mestne občine Škofja Loka 1889 .... 106 

Odcepitev podobčine Zminec 1894 . .•................. 108 

Realitete mestne občine po zapisniku 27.3.1789 

(Fascikel V.) .........•........•............•...... 110 

Mestni uslužbenci in nj ihove plače 1789 ............ 112 

Mestne nepremičnine po inventarju leta 1941 •..•.... 113 

Stare mestne arhivalije in muzealije 1914 .......... 114 

Obračuni občinske blagajne 1838-1918 ............... 115 

Organizatorni štatut mestne občine v Škofji Loki ... 118 

Poslovni red za seje občinskega odbora Škofjeloškega 

v smislu § 48 postave z dne 17. februvarja 1866 .... 126 

Prav ila goj zdnega pa znika ....•. . ................... 128 

Službeni red za živinozdravnika v Škofji Loki ...... 130 

Trzni red za živinske semnje v občini Škofja Loka 

politični okraj Kranj .............................. 134 

Tržni red za letne in tedenske sernnje v mestu škofja 

Loka vsled sklepa občinskega odbora v seji 14. no-

vembra 1911 št. 2380 .•.•......••...•••.....••...... 137 

Pogodbe o najemu col-a mestneh ut in štantov, pezen-

ce (vage) in korouna ..•............•.•.....•...•.... 139 

Dražba o preksrbi hrane odgnancem 1884 . .•....•..•.• 140 

Taxe mesta Škofja Loka vepljane v seji mestnega od-

bora dne 8. oktobra 1874 št. 679 •• ,................. 143 

Tarifa za tehtanje na mestni javni pezenci v komunu; 

in col. .•.....•....•............................•.. 145 

155 



Popis povprečnih običajnih dnevnih mezd v občini 

Škofja Loka po stanju z dne l. maja 1912 ............ 146 

Izkaz poprečnih cen živil za leto 1909 v kraju Škof-

ja Loka ............................................. 147 

Izkaz cen raznih živil in potrebščin. ............... 148 

Opombe .............................................. 150 

Zusammenfassung (Povzetek) .......................... 154 

Opombe ..........•................................... 155 

l ; 
" ' '. ,."/ 

"/ ---

156 


	UVOD
	ZAPISNIKI
	ŽUPANI
	OBČINSKI ODBORNIKI IN SVETOVALCI
	ČASTNI MEŠČANI DO LETA 1913
	KRAJI IN NASELJA MESTNE OBČINE ŠKOFJA LOKA 1889
	ODCEPITEV PODOBČINE ZMINEC 1894
	REALITETE MESTNE OBČINE
	MESTNI USLUŽBENCI IN NJIHOVE PLAČE 1739
	MESTNE NEPREMIČNINE PO INVENTARJU LETA 1941
	STARE MESTNE ARHIVALIJE IN MUZEALIJE 1914
	OBRAČUNI OBČINSKE BLAGAJNE 1833 - 1918
	ORGANIZATORNI ŠTATUT MESTNE OBČINE V ŠKOFJI LOKI
	POSLOVNI RED ZA SEJE OBČINSKEGA ODBORA
	PRAVILA GOJZDNEGA PAZNIKA
	SLUŽBENI RED ZA ŽIVINOZDRAVNIKA 
	TRŽNI  RED
	TRžNI RED ZA LETNE IN TEDENSKE SEMNJE
	POGODBE O NAJEMU
	DRAŽBA O PRESKRBI HRANE
	TAXE MESTA ŠKOFJA LOKA
	TARIFA ZA TEHTANJE NA MESTNI JAVNI PEZENCI



