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Predgovor
Pobude za objavo sejnih zapisnikov prve slovenske nacionalne vlade iz leta
1918 in njenih naslednic segajo v že nekoliko odmaknjena sedemdeseta leta. v
čas, ko je bila nekdanja naša skupna jugoslovanska država še trdna, in še nihče ni
pričakoval dogodkov, ki so se začeli odvijati konec osemdesetih let. Ti zapisniki
so nam takrat pomenili pomemben zgodovinski vir za proučevanje okoliščin, v
katerih smo se znašli Slovenci po razpadu Avstro-Ogrske. ko smo bili nenadoma
kot narod prepuščeni sami sebi - tako v odnosu do premagancev kot tudi do zmagovalcev svetovne vojne - okoliščin, ki so nas pripeljale v pno jugoslovansko
državo, v kateri smo v kratkem času izgubili začetno visoko stopnjo politične
samostojnosti. Žal v preteklosti ni bilo na razpolago niti sredstev niti strokovnjaka, ki bi izpeljal ta obsežen projekt.
Po osamosvojitvi Slovenije je postala objava zapisnikov ponovno aktualna,
saj je čas, ko smo Slovenci prvič v zgodovini, pa čeprav le za kratek čas. vzpostavili svojo oblast na nacionalni ravni, še posebej zanimiv z vidika proučevanja
korenin slovenske državnosti.
Obsežnega in zahtevnega dela seje lotil Peter Ribnikar. arhivski svetnik Arhiva Republike Slovenije v pokoju, za kar mu gre v imenu izdajatelja in založnika
iskrena zahvala. Za objavo je pripravil 204 sejne zapisnike od 1. novembra 1918
do 9. julija 1921. Zaradi obsežnosti gradiva bodo izšli v treh zvezkih. Zadnjemu
bo dodano osebno kazalo za vse tri zvezke.
Prav ob 80-letnici ustanovitve prve slovenske vlade je pred nami prvi zvezek,
v katerem je objavljenih 66 sejnih zapisnikov: 51 zapisnikov Narodne vlade SHS
v Ljubljani - odi. novembra 1918 do 24. januarja 1919 - in 15 zapisnikov t. i.
prehodne Deželne vlade za Slovenijo - od 27. januarja do 26. februarja 1919.
Narodna vlada je bila s proklamacijo regenta Aleksandra sicer formalno ukinjena
že 7. januarja 1919, vendar nova Deželna vlada tedaj še ni bila imenovana, zato
je stara vlada delovala naprej, do konca februarja 1919.
Pripravljalec objave je v uvodni študiji orisal organizacijo, sestav in delovanje
Narodne in vseh Deželnih vlad za Slovenijo do julija 1921. Pri tem mu je s strokovnimi nasveti pomagal prof. dr. Miroslav Stiplovsck, za kar se mu v imenu
avtorja študije in v imenu založnika najlepše zahvaljujemo. V posebnem poglavju
so opisane zunanje značilnosti zapisnikov. Vsak zapisnik je opremljen z opombami, v katerih so predvsem navedeni osnovni biografski podatki o osebah, ki se
v njem omenjajo. Mnogo oseb ni najti niti v biografskih leksikonih niti v drugi
strokovni literaturi, zato je bila priprava opomb zahtevna in zamudna.
Petru Ribnikarju se še enkrat zahvaljujemo za ves trud, ki gaje vložil v pripravo te objave, prav tako pa tudi vsem, ki so pri njej kakorkoli sodelovali.
Urednik

Narodna vlada SHS v Ljubljani in Deželne vlade za
Slovenijo 1918 -1921

Priprave za ustanovitev slovenske državnosti
V pomladi narodov leta 1848 so na Dunaju živeči Slovenci ustanovili politično društvo Slovenija in v njem postavili zahtevo po Zedinjeni Sloveniji, v kateri
bi bili Slovenci s Kranjske, Štajerske, Koroške in Primorske združeni v eni administrativno-upravni enoti pod imenom Slovenija. Te težnje slovenskih politikov
iz leta 1848 po oblikovanju Slovenije so bile prisotne v 2. polovici 19. stoletja
vse do 1. svetovne vojne. Hotenje slovenskih politikov in splošno razpoloženje
slovenskega naroda za združitev vseh Slovencev, živečih v nekdanjih zgodovinskih deželah habsburške monarhije v skupno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov
v novo jugoslovansko državo, jc bilo še posebej živo med 1. svetovno vojno. To
težnjo so podpirali Slovenci, živeči v okviru habsburške monarhije, pa tudi Slovenci, ki so živeli v drugih državah po Evropi in v Ameriki, Slovenski politiki iz
monarhije so svoj politični program udejanjali po Jugoslovanskem poslanskem
klubu na Dunaju in z osveščanjem slovenskega naroda v vseh slovenskih deželah.
Sprva so zahtevali državo Slovencev, Hrvatov in Srbov v okviai habsburške
monarhije, pred koncem 1. svetovne vojne pa so tak načrt opustili in postavili
zahtevo po samostojni, svobodni in demokratični državi Slovencev, Hrvatov in
Srbov. Slovenci v Ameriki so v svojih programih postavljali zahtevo po samostojni južnoslovanski federativni republiki'; slovenski vojaki in oficirji ter disidenti srbskega prostovoljnega korpusa v Rusiji so bili za združitev Slovencev.
Hrvatov in Srbov v federativno Jugoslavijo2; vidnejši slovenski politiki - emigranti po Evropi so bili vključeni v Jugoslovanski odbor v Londonu, le-ta pa se je
pogajal s predstavniki srbske vlade, in so se v Krfski deklaraciji opredelili za
državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki bo ustavna, demokratična in parlamentarna monarhija pod dinastijo Karadjordjevičcv3.
' Čikaška izjava Slovenskega republikanskega združenja 29. junija 1917. Slovencem v Ameriki. Prolctarcc, Chicago, 10. julij 1917, št. 513
2
Deklaracija oficirjev in vojakov hrvaške in slovenske narodnosti, ki so izstopili iz
srbskega prostovoljskega korpusa. Odesa, maj 1917; Nacionalni in socialni programi
pri Slovencih. Ljubljana 1975, str. 38
3
AS. arhivski fond Notranje ministrstvo na Dunaju, fase. 22/Gen. S 1917. spis
16147 Poročilo avstrijskega konzulata v Bernu v Švici 10. avgusta 1917 Notranjemu
ministrstvu na Dunaju o Krfski deklaraciji; Nacionalni in socialni programi pri Slovencih. Ljubljana 1975. str. 40

Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju je 30. maja 1917 v Majniški deklaraciji postavil zahtevo po združitvi Slovencev, Hrvatov in Srbov v skupno državo v okvini habsburške monarhije, kar pa je avstrijska vlada odločno odklanjala.
Akcijo dr. Antona Korošca so podprle slovenske žene in mladina z zbiranjem
podpisov v vseh slovenskih pokrajinah, zbrane podpise pa so slovesno izročile dr.
Korošcu 25. marca 19185 v Ljubljani. Majniška deklaracija je pomemben mejnik
pri združevanju Slovencev, Hrvatov in Srbov v skupno državo. Jugoslovanski
poslanski klub na Dunaju pod vodstvom dr. Antona Korošca, je bil organizator
najvažnejših političnih akcij, zelo pomembnih za prehod Slovencev iz okvira
habsburške monarhije v novo nastajajočo jugoslovansko državo Slovencev. Hrvatov in Srbov. Pri izvajanju načrtov je bila tedanjim slovenskim politikom v veliko
oporo politika ameriškega predsednika Wilsona, njegov mirovni načrt, še posebej
pa načelo o samoodločbi narodov, na osnovi katerega se je slovenski narod še
zavzetejc odločal za osamosvojitev.
Razgovori cesarja Karla in predsednika vlade Hussareka z dr. Antonom Korošcem6 niso mogli preprečiti namere tedaj v avstroogrski monarhiji živečih Slovencev, Hrvatov in Srbov za njihov odhod iz monarhije. Priprave za ustanovitev
samostojne države Slovencev. Hrvatov in Srbov so intenzivneje stekle po ustanovitvi Narodnega sveta v Ljubljani 16. avgusta 19187. Taje v svojem pravilniku predstavil svojo organizacijo. Sestavljalo gaje 40 članov", od tega jih je bilo 7
za območje Istre, ki je bila tudi vključena v Narodni svet. Člane Narodnega sveta
v Ljubljani so imenovale politične stranke in društva: Slovenska ljudska stranka
(SLS) 18, Jugoslovanska demokratska stranka (JDS) 10, Jugoslovanska socialno
demokratska stranka (JSDS) 3, Politično daištvo Edinost v Trstu 2, Politično
društvo za Istro v Pazinu 79. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani je politično gibanje na Slovenskem prišlo do tiste stopnje, ko se je že začela oblikovati
slovenska državnost. Na sejah Narodnega sveta so razpravljali o pripravah za
ustanovitev jugoslovanske države in njene notranje ureditve, o oblikovanju slo4

Izjava Jugoslovanskega kluba na Dunaju za združitev Slovencev. Hrvatov in Srbov, imenovana Majniška dckkiracija 30. maja 1917. Slovenski Narod. štev. 123, 31.
maj 1917; J. Plctcrski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Ljubljana 1971, str.
116; Nacionalni in socialni programi pri Slovencih. Ljubljana 1975, str. 38
5
J. Mal, Zgodovina slovenskega naroda. Novejša doba. Ljubljana 1928. str.
1115/1116
'' AS, Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar, Mojega življenja pot. Neobjavljeni spomini, fase. 11
7
Komunike ustanovne seje Narodnega sveta v Ljubljani 17. avgusta 1917. AS. Dež.
preds. 1918. spis 4947; priloga: cenzurni izvod Napreja 24. avgusta 1918. št. 192,
članek Narodni svet; Nacionalni in socialni prigrami pri Slovencih. Ljubljana 1975.
str. 43
8
J. Jerič. Narodni svet. Slovenci v desetletju 1918-1928. Ljubljana 1928, str. 145
'' J. Plctcrski, n.d. str. 248
10

venskih meja. o sodelovanju s Hrvati v Dalmaciji, o ukrepih za varovanje mini in
reda, o Trstu. Prekmurju, Štajerski in Koroški. Narodni svet v Ljubljani je tudi
vzpodbujal dnige avstroogrskc Jugoslovane za ustanovitev Narodnega sveta v
Zagrebu (Narodno veće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu). Koje bil 6. oktobra 1918 ustanovljen v Zagrebu " Narodni svet, je njemu pripadla naloga izražati
voljo Slovencev, Hrvatov in Srbov na tleh avstroogrskc monarhije. V pravilniku
Narodnega sveta v Zagrebu je bilo zapisano, da je politično predstavništvo vseh
Slovencev. Hrvatov in Srbov, ki žive v Hrvatski, Slavoniji z Reko, v Dalmaciji.
Bosni in Hercegovini, Istri, na Kranjskem, na Goriškem, Štajerskem in Koroškem, v Bački, Banatu, Baranji, Medjimurju in v ostalih krajih jugozahodne Ogrske, in ima skupni temeljni program "Ujedinjenje" vseh Slovencev, Hrvatov in
Srbov, urejeno po demokratičnih načelih. Narodni svet v Zagrebu je v svojem
proglasu 19. oktobra 1918" postavil tudi zahtevo po združitvi "naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov" v enotno suvereno državo, urejeno po načelih politične in
ekonomske demokracije, ki vsebuje v sebi odpravo vseh socialnih in gospodarskih krivic in neenakosti. Koje Avstrija 28. oktobra sprejela Wilsonov mirovni
načrt, je bila Slovencem, Hrvatom in Srbom v avstroogrski monarhiji priznana
pravica do popolne samoodločbe. Že 26, oktobra 191812 so zastopniki kulturnih
in političnih organizacij vseh slovenskih političnih strank naznanili Narodnemu
svetu v Ljubljani, da žele 29. oktobra proslaviti ta dan kot narodni praznik. Veliko manifestacijsko zborovanje je priredila Ljubljana z namenom uveljavitve slovenske državnosti v obliki odcepitve od Avstroogrskc in vključitve v državo
SHS. Predsedstvo Narodnega sveta je na seji 28. oktobra13 ob pripravi velikega
manifestacijskega zborovanja 29. oktobra sklenilo, da manifestacijskega zborovanja ne sme voditi ulica in da naj bodo govorniki samo tisti ljudje, ki so vredni
popolnega zaupanja.
Na manifestacijskem zborovanju 29. oktobra so zbrani množici govorili: Ivan
Hribar v imenu Narodnega sveta, dr. Karel Triller v imenu deželne uprave, dr.
Ivan Tavčar v imenu ljubljanske občine in škof dr. Bonaventura Jeglič kot vrhovni dušni pastir'4. Vsi so bili od navdušene množice bučno pozdravljeni, množica
Slovencev paje napolnila ves Kongresni trg z Zvezdo vred. Z veličastno manife10

Pravilnik Narodnega veča za Slovence, Hrvate in Srbe v Zagrebu, ustanovljenega
6, oktobra 1918; AS. Narodni svel v Ljubljani, predsedstvo, fase. 2; Nacionalni in
socialni programi pri Slovencih. Ljubljana 1975. str. 43
" Proglas Narodnega veča v Zagrebu 19. oktobra 1918. Slovenec št. 241 a, 21. oktober 1918. članek: Za popolno svobodo in ujedinjenje SHS; Nacionalni in socialni
programi pri Slovencih. Ljubljana 1975. str. 44
12
J. Pleterski, n.d. str. 261; I. Hribar, Moji spomini II. Ljubljana 1928, str. 292
13
J. Pleterski. n.d. str. 264
•
I. Hribar, Moji spomini II. Ljubljana 1928, str. 298-300; AS, Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar. Mojega življenja pot, fase. 11
11

stacijo je bila proglašena odcepitev Slovenije od avstroogrske monarhije. Proslavljanje svobode, govori političnih voditeljev in gesla, napisana na številnih
transparentih, ki jih je nosila množica manifestantov, vse je izražalo pripadnost
novi državi, pripadnost republiki. Na transparentih so bile tudi zahteve po teritorialnem obsegu nove države'\ Z nastopom nadporočnika dr. Mihajla Rostoharja
in njegove vojaške enote in s prisego vdanosti in zvestobe Jugoslaviji je manifestacijsko zborovanje v Ljubljani doseglo svoj višek. Z nastopom dr. Mihajla Rostoharja je po mnenju dr, Janka Pleterskega nastopil tisti prelomni trenutek, ko se
je iz jugoslovanskega gibanja na Slovenskem rodila slovenska in jugoslovanska
državnost16.
Z mogočno manifestacijo pa še ni bila dokončno odpravljena avstrijska oblast.
Taje bila odpravljena čez dva dni, 31. oktobra 1918, koje bila imenovana prva
Narodna vlada v Ljubljani, ki se je uradno imenovala Narodna vlada Slovencev.
Hrvatov in Srbov v Ljubljani17.

Narodna vlada SHS v Ljubljani
Ivan Hribar piše v svojih spominih, da je bilo treba zgodovinsko dejanje 29.
oktobra še dovršiti s prevzetjem javne uprave. Zato je kot namestnik predsednika
Narodnega sveta za naslednji dan ob šestih zvečer sklical plenarno sejo Narodnega sveta z edino točko dnevnega reda: Postavljanje narodne vlade. Na isti dan je
bila sklicana tudi seja Narodnega sveta v Zagrebu, zato seje še isti dan odpeljal
tja. Ko se je vračal v Ljubljano, je bila v njegovi odsotnosti z "revolucijo proti
Narodnemu svetu"1", že sestavljena in proglašena narodna vlada v Ljubljani.
Sodobniki in člani prve narodne vlade v Ljubljani različno opisujejo dogodke
o njenem imenovanju. Dr. Vladimir Ravnihar je v svojih neobjavljenih spominih
zapisal, da "smo se 30. in 31. oktobra posvetovali o vseh nujnih ukrepih, ki jih je
narekovala situacija. Kot posebno nujno smo imeli, da se ustanovi forum, ki naj
na zunaj nastopa kot avtoritativna reprezentanca našega naroda in njega eksekutiva: vlada. Končno smo se soglasno zedinili za listo prve narodne vlade" . Albin
Prepeluh, politik in publicist, član Jugoslovanske socialno demokratske stranke,
je zapisal, da sta to narodno vlado v Katoliški tiskarni sestavila dr. Janko Brejc
in dr. Ivan Tavčar20. Dr. Janko Brejc pa je v svojem članku povedal, da so bili
proti tej vladi zlasti na liberalni in socialistični strani ostri ugovori. Nadalje je
15

J. Pletcrski, n.d., str. 264
J. Pletcrski, n.d. str. 268
17
AS, Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 1
18
1. Hribar, Moji spomini II, str. 305
19
AS, Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar. Mojega življenja pot. fase. 11
20
A. Prepeluh. Pripombe k prevratni dobi, Ljubljana 1938. str. 144
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ILUSTRIRANI SLOVENEC, letnik IV, Ljubljana 1928.
Tedenska priloga "Slovenca" (št. 248) z dne 28. X. 1928,
štev. 44, str. 348-349
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zapisal, da sta se skupaj z dr. Izidorjem Cankarjem 31. oktobra dopoldne podala
k županu dr Ivanu Tavčarju na magistrat, da bi mu v imenu Slovenske ljudske
stranke predlagala takojšnje osnovanje narodne vlade iz zastopnikov vseh slovenskih političnih strank. Zaradi te pobude je bila še istega dne popoldne ob drugi
uri v posvetovalnici Katoliškega tiskovnega društva v Jugoslovanski tiskarni
medstrankarska konferenca, ki so se je udeležili zastopniki Vseslovenske ljudske
stranke in Narodno napredne stranke (Jugoslovanske demokratske stranke). Dr.
Janko Brejc še navaja, daje posvetovanje vodil dr. Ivan Tavčar in da "je potekalo v najvišji harmoniji in medsebojni konciliantnosti' . Nedvomno problemi s
sestavo prve narodne vlade v Ljubljani niso bili enostavni, kar se vidi iz zapisov
Albina Prepeluha in dr. Vladimirja Ravniharja. Slednji pravi, da je Jugoslovanska demokratska stranka ob sestavi vlade postopala kulantno in širokogrudno, da
je bila Slovenska ljudska stranka takrat prav krotka, da razen dr. Korošca, ki je
bil odsoten, ni imela nobene avtoritativne osebnosti in da je bila res storjena napaka, da se "Ivanu Hribarju ni prihranilo primerno mesto v vladi"". Da so bile
težave tudi na strani Jugoslovanske demokratske stranke, pa lahko sklepamo tudi
iz izjave dr. Gregorja Žerjava leta 1920, koje bil izvoljen v ustavodajno skupščino in je odstopil iz vlade kot poverjenik za pravosodje. Tedaj je dr. Ravniharju
svetoval, da za novega poverjenika za socialno skrbstvo predlaga Adolfa Ribnikarja. ki so ga ob sestavi prve narodne vlade 31. oktobra 1918 prezrli inje zaradi
tega "še vedno užaljen v kotu, ker se ni upoštevalo njegove kandidature' .
Dr. Vladimir Ravnihar v svojih neobjavljenih spominih sporoča, da je imel
tudi Ivan Hribar pripravljeno listo za sestavo prve narodne vlade v Ljubljani. Ta
lista je bila drugačna v primerjavi z listo, ki je bila sprejeta na medstrankarski
konferenci dne 31. oktobra v Jugoslovanski tiskarni24, ki sc je vršila pod spornim
okriljem Narodnega sveta. Ivan Hribar, vršilec dolžnosti predsednika Narodnega
sveta in sklicatelj tega sestanka je bil namreč iz razprave o sestavi narodne vlade
v Ljubljani na zahrbten način izločen. Nedvomno so pokončnost in politična doslednost Ivana Hribarja in neporavnani politični računi med njim in dr. Ivanom
Tavčarjem pripomogli k takemu razpletu dogajanj. To vlado je še isti dan potrdil
Narodni svet v Zagrebu, prvi predsednik Narodne vlade SHS v Ljubljani Josip
Pogačnik pa jo je ob sedmih zvečer slovesno razglasil z balkona Deželnega dvorca, bučno pozdravljen od številne množice Ljubljančanov" .
21

J. Brejc. Od prevrata do ustave. Slovenci v desetletju 1918-1928. Ljubljana 1928.
str. 161
22
AS, Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar, Mojega življenja pot, škatla 11
23
AS. Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar. Mojega življenja pot. škatla 11
24
AS. Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar. Mojega življenja pot. škatla 11
25
AS. Priv. arhiv dr. Vladimir Ravnihar. Mojega življenja pot. škatla 11; Slovenski
Narod št. 257. 1. novembra 1918. Proglasitev narodne vlade: Slovence št. 250. 31.
oktobra 1918. Posebna izdaja. Pred narodno vlado.
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Narodno vlado v Ljubljani so sestavljali: predsednik Josip Pogačnik (SLS),
poverjenik za notranje zadeve dr. Janko Brejc (SLS), poverjenik za finance dr.
Vekoslav Kukovec (JDS). poverjenik za kmetijstvo prelat Andrej Kalan (SLS),
poverjenik za uk in bogočastje dr. Karel Verstovšek (SLS), poverjenik za javna
dela ing. Vladimir Remec (SLS), poverjenik za trgovino in industrijo dr. Karel
Triller (JDS). poverjenik za prehrano dr. Ivan Tavčar (JDS), poverjenik za narodno obrambo dr. Lovro Pogačnik (SLS), poverjenik za zdravstvo dr. Anton Brccelj (SLS), poverjenik za socialno skrbstvo Anton Kristan (JSDS)"'1. Iz poročanja
dr. Janka Brejca je razvidno, da seje po predstavitvi ljubljanski javnosti posebna
tričlanska delegacija narodne vlade: Josip Pogačnik, dr. Janko Brejc in dr. Karel
Triller podala vladno palačo k deželnemu predsedniku grofu Henriku Attemsu in
mu sporočila, daje konec njegove oblasti, da narodna vlada v Ljubljani prevzema
upravo na Kranjskem in po vsej Sloveniji' in daje bila s tem izvršena nekrvava
revolucija. Narodna vlada v Ljubljani je tako prevzela oblast in upravo na območju Slovenije.
Naslednji dan, 1. novembra je bila prva seja narodne vlade v Ljubljani28. Navzoči so bili vsi člani, le Antona Kristana je nadomeščal Josip Petejan. Seja vlade
je potekala v dveh delih, dopoldne in popoldne. Na tej seji so sprejeli med drugim
tele najpomembnejše sklepe: naziv narodne vlade v Ljubljani, ki se glasi: Narodna vlada SHS v Ljubljani, o uradnih nazivih poverjeništev in njihovih uradnih
sedežih ter pristojnostih, o zagotovitvi finančnih sredstev, o prepovedi izvoza
denarja, o uradnem poslovanju v slovenščini, o določitvi razmerja med narodno
vlado v Ljubljani z Narodnim svetom v Zagrebu in Narodnim svetom v Ljubljani,
o izhajanju uradnega lista.
Sestav poverjeništev Narodne vlade SHS v Ljubljani in njihovega delokroga je
bil naslednji2'':
- Poverjeništvo za notranje zadeve: pristojno je bilo za politično upravo, za
vzdrževanje reda in miru, določanje policijske ure. čas obratovanja gostiln in
kavam, registracijo društev in političnih strank, izdajo dovoljenj za shode, prireditve, zborovanja, kontrolo zborovanj, prijavljanje tujcev, izdajo dovoljenj
za bivanje, orožništvo;
- Poverjeništvo za finance: pristojno je bilo za finance v splošnem, za Finančno
ravnateljstvo, nadzor nad denarnimi sredstvi, za izvajanje denarne reforme.
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Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani I. št. 1; B. Balkovec. Prva slovenska
vlada 1918-1921. Ljubljana 1992. str, 36. str. 184; J. Pcrovšek, Oblikovanje slovenske
nacionalne države leta 1918. Prispevki /a zgodovino delavskega gibanja XXV. št. 1-2.
Ljubljana 1985, str. 55
27
J. Brejc, n.d. Slovenci v desetletju 1918-1928, str. 163
2X
AS, Deželna vlada za Slovenijo, iasc. Sejni zapisniki, seja št. 1
29
AS, Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 1
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žigosanje bankovcev, zamenjavo denarja, valutno politiko, davke, poslovanje
bank;
- Poverjeništvo za pravosodje: pristojno je bilo za sodno upravo, vojaško sodišče, organizacijo in delovanje sodišč in kazenskih zavodov, predlagalo je imenovanje in razrešitev sodnikov, notarjev in odvetnikov;
- Poverjeništvo za kmetijstvo: pristojno je bilo za vse zadeve s področja kmetijstva, urejanje kmetijske politike, modernizacijo obdelovanja kmetijskih površin, pospeševanje poljedelstva, živinoreje, gozdarstva, pospeševanja zadružništva. Kmetijsko družbo in zadeve kmetijstva, ki so nekdaj spadale pod Deželni odbor in Deželno vlado za Kranjsko;
- Poverjeništvo za uk in bogočastje: pristojno je bilo za verske zadeve, za zadeve o izobraževanju (razen obrtnega šolstva), organizacijo šolske uprave, ustanavljanje novih šol, ustanovitev univerze, delovanje manjšinskega šolstva,
delovanje šolskih svetov, telovadnih društev Orel in Sokol, za kulturne zavode
in ansamble, likovno umetnost, glasbo, književnost, vračanje kulturne dediščine iz inozemstva;
- Poverjeništvo za javna dela: pristojno je bilo za zadeve s področja rudarstva,
cest, javnih zgradb, obrti in obrtnega šolstva, za regulacijo rek, osuševanja
močvirij, gradnjo vodovodov in vodnjakov, delovanje Urada za pospeševanje
obrti;
- Poverjeništvo za trgovino in industrijo: pristojno je bilo za zadeve s področja
trgovine, trgovske zbornice, bank in industrije ter industrijsko proizvodnjo:
- Poverjeništvo za prehrano: pristojno je bilo za aprovizacijo. preskrbo oblačil,
preskrbo s premogom, javno oskrbo v splošnem, za aprovizacijski odsek Deželne vlade za Slovenijo, Vojni žitni zavod, za zaloge vojaških skladišč in vojaške prehrane, za razporejanje surovin za industrijo;
- Poverjeništvo za promet: pristojno je bilo za zadeve železnic, pošte, brzojava
in transporta ter prevoza surovin, prehrambenih artiklov. Južno železnico;
- Poverjeništvo za narodno obrambo: pristojno je bilo za vojaško upravo, organiziranje slovenske vojske, za vojaško opremo in prehrano, urejanje zadev z
demobilizacijskim blagom;
- Poverjeništvo za zdravstvo: pristojno je bilo za vse zadeve zdravstva, ki so
poprej spadale pod Deželno vlado v Ljubljani in Deželni odbor za Kranjsko,
kot so zdravstvena in sanitarna zaščita, delovanje zdravstvenih domov, zdravilišč, izdelava pripomočkov za invalide;
- Poverjeništvo za socialno skrbstvo: pristojno je bilo za vse zadeve socialne
politike in za vse, kar se smatra za socialno skrbstvo, za vprašanja brezposelnosti, dodeljevanje stanovanj, za delovanje socialnih zavodov za bolniško, nezgodno in starostno zavarovanje.
Predsedstvo vlade je bilo pristojno za eksekutivo, spremljanje aktualnih dogajanj, Korcnspondenčni urad, urejalo je vse zadeve z administrativnim poslova15

njem vlade, vzdrževalo zveze z najpomembnejšimi institucijami v državi in inozemstvu, pripravljalo zakonske predpise za objavo v uradnem listu, skrbelo za
izvedbo sklepov sej Narodne vlade in Deželnih vlad za Slovenijo.
Narodna vlada SHS v Ljubljani ni imela pristojnega poverjeništva za zunanje
zadeve, ker so te spadale v sestav pristojnosti Narodnega sveta v Zagrebu'". Ob
tem je treba poudariti, daje Narodna vlada SHS v Ljubljani v začetni dobi svojega obstoja opravljala naloge in reševala mnoga vprašanja s področja zunanjih
zadev, zlasti številne primere medsebojnih odnosov z republiko Avstrijo. Te zadeve so se nanašale na boje za severno mejo. aprovizacija. železniški promet,
begunce, kulturno dediščino, šolstvo, položaj slovenskih uradnikov v Avstriji in
drugo. Na področju zunanjih zadev je Narodna vlada SHS v Ljubljani sodelovala
s Češkoslovaško. Poljsko. Madžarsko ter s predstavniki antantnih sil. ki so bili
pritegnjeni k urejanju spornih vprašanj glede slovenskih meja na Koroškem in
Štajerskem. Narodna vlada je za svojega diplomatskega predstavnika na Dunaju
imenovala Ivana Sveglja , kije tam zastopal tudi Narodni svet iz Zagreba. Poljska vlada je imenovala svojega poverjenika pri Narodni vladi SHS v Ljubljani32.
Avstrija je prav tako imenovala svojega pooblaščenca pri vladi v Ljubljani. Prošnjo narodne vlade zunanjemu uradu Češkoslovaške, da bi njihov predstavnik v
Trstu zastopal tudi slovenske interese, paje Češkoslovaška stran zavrnila".
Poverjeništva Narodne vlade SHS v Ljubljani so bila najvišja stopnja za reševanje vseh resornih upravnih zadev. Predsednik narodne vlade Josip Pogačnik je
vodil seje narodne vlade in jo predstavljal na notranjem in zunanjem področju
delovanja države. Bil je pristojen za izbor članov svoje vlade, ki so mu tudi prisegli, da bodo vestno opravljali svoje naloge. Predsednik Narodne vlade SHS v
Ljubljani je bil za svoje delo odgovoren Narodnemu svetu v Zagrebu. Po zedinjenju v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev so bile pristojnosti predsednika
kot predsednika Deželne vlade za Slovenijo že bolj omejene, saj je Deželna vlada
za Slovenijo vedno bolj zapadala v odvisnost od centralne vlade v Beogradu. To
se odraža tudi v tem, da so se po odstopu centralnih vlad v Beogradu v določenem časovnem razmaku zamenjale tudi Deželne vlade za Slovenijo. Avtonomija
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B. Balkovcc. n.d. str. 37, 61-65; J. Pcrovšck, n.d., Prispevki za zgodovino delavskega gibanja XXV. št. 1-2, str. 29-63
31
AS, Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 7; B. Balkovcc. n.d.
str. 62, 63. J. Pcrovšck, n.d. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, XXV, šl. 1-2.
str. 60-61
32
AS. Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 14: B. Balkovcc.
n.d. str. 38, 63. J. Pcrovšck, n.d. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, XXV. št.
1-2. str. 60
13
AS, Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 53; J. Pcrovšck.
n.d. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja. XXV, št. 1-2. str. 62
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Slovenije se je vedno bolj ožila in s sprejemom Vido\danske ustave so bili uzakonjeni pogoji za njeno odpravo.
Uradni prostori Narodne vlade S HS v Ljubljani in njenih poverjeništev so bili
nameščeni v več zgradbah po mestu. Ljubljana ni razpolagala z večjim številom
državnih poslopij in je bila v pogledu upravnih zgradb kar siromašna. Razen
vladne palače na nekdanji Bleiweisovi cesti, poslopja finančnega ravnateljstva na
Krekovem trgu in sodne palače ni imela drugih državnih zgradb za namestitev
državne uprave in njenih upravnih uradov. Poleg navedenih zgradb sta bili na
razpolago še dve. ki sta bili last dežele in sicer Deželni dvorec na Kongresnem
trgu in zgradba Deželnega stavbnega urada na Turjaškem trgu. Zaradi pomanjkanja prostorov je morala vlada svoja poverjeništva namestiti še v drugih zgradbah po mestu. Uradni sedeži Narodne vlade SHS v Ljubljani in njenih poverjeništev so bili'4: Predsedstvo vlade in Poverjeništva za notranje zadeve, za uk in bogočastje. za prehrano in za zdravstvo so uradovali v zgradbi vladne palače na
današnji Prešernovi cesti; Poverjeništvo za finance je bilo v zgradbi finančnega
ravnateljstva na današnjem Krekovem trgu; Poverjeništvo za kmetijstvo je bilo v
zgradbi Kranjske kmetijske družbe, danes upravnem poslopju Slovenske akademije znanosti in umetnosti na Novem trgu; Poverjeništvo za javna dela in obrt
je bilo v zgradbi Deželnega stavbnega urada ná Turjaškem trgu. danes Novem
trgu; Poverjeništvo za trgovino in industrijo in Poverjeništvo za narodno obrambo sta imeli uradne prostore v Deželnem dvorcu, danes poslopju Univerze v
Ljubljani; Poverjeništvo za pravosodje je bilo nameščeno v justični palači, danes
sodni palači v Tavčarjevi ulici; Poverjeništvo za promet je imelo uradne prostore
v 1. nadstropju Južnega kolodvora, danes glavni železniški postaji; Poverjeništvo
za socialno skrbstvo je bilo nameščeno v zgradbi Kazine na današnjem Kongresnem trgu.
Narodna vlada SHS v Ljubljani je imela seje sprva vsak dan, kasneje pa vsak
drugi ali tretji dan. seje Deželnih vlad za Slovenijo pa so bile bolj poredko. V
dobi predsednikovanja dr. Gregorja Žerjava pa ni Deželna vlada za Slovenijo
sploh nikoli zasedala. Seje vlade je skliceval predsednik, v času njegove daljše
odsotnosti pa njegov namestnik. Za seje vlade ni bilo vnaprej določenega dnevnega reda in so na njih o vseh tekočih zadevah razpravljali in sklepali sproti. Naredbe, odloke in sklepe so Narodna vlada SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo objavljale v uradnem listu.
Z imenovanjem prve centralne vlade v Beogradu 20. decembra 1918 je Narodna vlada SHS v Ljubljani, na zahtevo notranjega ministra Svetozarja
Pribičevića. na svoji 38. seji dne 23. decembra 1918 ponudila prestolonasledniku
regentu Aleksandru skupno demisijo. Na to demisijo iz Beograda ni bilo odgovo34

AS. Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 1; B. B.ilkovcc. n.d.
str. 51. 52
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ra do 24. januarja 1919 , koje regent Aleksander izdal ukaz, s katerim je odvezal Josipa Pogačnika opravljanja dolžnosti predsednika Narodne vlade SHS v
Ljubljani. Z istim ukazom je razrešil tudi sedem poverjenikov: poverjenika za
prehrano dr. Ivana Tavčarja, poverjenika za trgovino in industrijo dr. Karla Trillerja, poverjenika za narodno obrambo dr. Lovra Pogačnika, poverjenika za
finance dr. Vekoslava Kukovca, poverjenika za socialno skrbstvo Antona Kristana, poverjenika za javna dela in obrt ing. Vladimirja Remca, poverjenika za promet dr. Pavla Pestotnika; poverjenik za zdravstvo dr. Anton Brecelj je odstopil že
v mesecu novembru 1918 in na njegovo mesto predsednik Josip Pogačnik ni imenoval novega, sicer bi bil tudi ta razrešen. Regent Aleksander je z istim ukazom
imenoval za predsednika Deželne vlade za Slovenijo dr. Janka Brejca, za podpredsednika Deželne vlade za Slovenijo pa dr. Gregorja Žerjava.
S proklamacijo regenta Aleksandra 7, januarja 1919 so bile odpravljene vse
avtonomne narodne vlade. V Sloveniji je bila ukinjena Narodna vlada SHS v
Ljubljani, namesto nje paje bila ustanovljena Deželna vlada za Slovenijo. S tem
je bila odpravljena slovenska državnost in slovenska avtonomija. Slovenski vladi
so bili odvzeti številni vladni resorji. njih pristojnosti pa so bile podrejene ministrstvom centralne vlade v Beogradu.
Namesto ukinjenih poverjeništev je centralna vlada v Beogradu v Sloveniji
ustanovila nove resorne urade, podrejene resornim ministrstvom v Beogradu. S
tem ukazom je v Sloveniji prišlo do prve velike vladne spremembe in tudi do prve
zelo očitne preorientacije med slovenskimi političnimi strankami. Narodno vlado
SHS v Ljubljani je zamenjala Deželna vlada za Slovenijo, ki je izgubila veliko
svojih pristojnosti. Zamenjava Narodne vlade SHS v Ljubljani z Deželno vlado
za Slovenijo je pomenila začetek uvajanja centralizacije. Centralna vlada v Beogradu je s tem v slovenskem političnem življenju porušila medstrankarsko ravnovesje, ki je vladalo v času predsednika Josipa Pogačnika. Ta se je ob predaji
poslov dr. Janku Brejcu in vsem prisotnim članom narodne vlade še posebej zahvalil ter dejal, da seje sodelovanje v koalicijski vladi odvijalo v najlepšem soglasju, brez nesporazumov in političnih strasti.
Predsedstvo Deželne vlade je dr. Janko Brejc prevzel 24. januarja 191937. Ker
nova Deželna vlada za Slovenijo, razen predsednika in podpredsednika, še ni bila
imenovana, je dr. Brejc zaprosil vse člane bivše narodne vlade, da še naprej sodelujejo v njej in opravljajo svoje naloge. Dr. Brejc in dr. Žerjav sta bila namreč
povabljena v Beograd na pogovore o sestavi nove Deželne vlade za Slovenijo.
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Oba sta se v Beogradu zavzemala za zvišanje števila poverjeništev. Po daljšem
pregovarjanju in ob podpori podpredsednika centralne vlade dr. Antona Korošca
in dr. Alberta Kramerja. ministra za konstituanto in izenačevanje zakonov, jima
je uspelo, da je centralna vlada v Beogradu s pristankom ministra za socialno
skrbstvo in ministra za narodno gospodarstvo odobrila Sloveniji še dodatni dve
poverjeništvi. in sicer Poverjeništvo za socialno skrbstvo ter Poverjeništvo za
gradnje.
Po imenovanju dr. Janka Brejca in dr. Gregorja Žerjava je do imenovanja
novih poverjenikov minilo precej časa in je nastopilo nekakšno medvladje. saj je
stara vlada, dopolnjena s podpredsednikom, delovala še do 26. februarja 1919 8.
Ker sta bila predsednik in podpredsednik vlade v Beogradu, je zadnje štiri seje
vlade v starem sestavu vodil prelat Andrej Kalan.

Deželne vlade za Slovenijo
V prvi Deželni vladi za Slovenijo sta bila predsednik dr. Janko Brejc in podpredsednik dr. Gregor Žerjav, ki sta prisegla pred centralno vlado v Beogradu 23.
februarja 1919 . Takrat je dr. Brejc predložil listo poverjenikov: poverjenik za
notranje zadeve naj bi bil Gustav Golia, poverjenik za pravosodje dr. Vladimir
Ravnihar. poverjenik za uk in bogočastje dr. Karel Verstovšek. poverjenik za
socialno politiko Albin Prepeluh. poverjenik za javna dela Anton Kristan. Naloge
poverjenika za kmetijstvo si je pridržal dr. Brejc, kasneje pa je za vodjo poverjeništva imenoval prelata Andreja Kalana. Enako je bilo s poverjeništvom za narodno gospodarstvo, katerega naloge si je pridržal podpredsednik dr. Žerjav, nato
pa jih je predal Antonu Kristanu. Poverjeniki so prisegli pred predsedstvom Deželne vlade za Slovenijo. Ta vlada je bila koalicijska. Sestavljali so jo trije člani
Slovenske ljudske stranke (dr. Brejc. dr. Verstovšek in Golia), dva člana Jugoslovanske demokratske stranke (dr. Žerjav in dr. Ravnihar) in dva člana Jugoslovanske socialno demokratske stranke (Kristan, Prepeluh). Prva seja Deželne vlade za Slovenijo v novem sestavu je bila 28. februarja 1919 .
Z zmanjšanjem števila poverjeništev od dvanajstih na šest je centralna vlada v
Beogradu ustanovila v Ljubljani posebne urade kot izpostave, neposredno podrejene resornim ministrstvom v Beogradu41. To so bile:
- Delegacija ministrstva financ za Slovenijo in Istro,
- Ravnateljstvo državnih železnic.
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-

Komisariat ministrstva za promet (za privatne železnice in avtomobilski promet).
- Poštno in brzojavno ravnateljstvo za slovensko ozemlje.
- Čekovni urad.
- Odsek za prehrano in obnovo države,
- Oddelek Ministrstva za trgovino in industrijo.
- Zdravstveni odsek za Slovenijo in Istro,
- Gozdarski odsek za Slovenijo in Istro.
- Glavno poverjeništvo za agrarno reformo.
- Generalna inšpekcija voda,
- Rudarsko glavarstvo,
- Finančna prokuratura.
V začetnem obdobju delovanja prve Deželne vlade za Slovenijo je v vladnih
odločitvah obstajala enotnost, kasneje pa so zaradi različnih političnih naravnanosti prišle do izraza medstrankarske razprtije, posebno med pristaši Slovenske
ljudske stranke in Jugoslovanske demokratske stranke; prvi so se zavzemali za
avtonomno Slovenijo, drugi pa za centralizem oziroma za prenos čim več pristojnosti na centralno vlado v Beograd.
Prva Deželna vlada za Slovenijo se je soočala s pomembnimi in za slovenski
narod usodnimi dogodki. Ker vprašanje slovenske severne meje ni bilo rešeno na
bojnem polju, se je rešitev tega problema prenesla na diplomatsko bojišče, na
mirovna pogajanja v Parizu. Na mirovnih pogajanjih je delegacija slovenske deželne vlade poskušala prepričati predstavnike antantnih sil o upravičenosti slovenskih zahtev do pravične slovenske meje na Koroškem in Štajerskem.
Vladno krizo prve Deželne vlade za Slovenijo je najprej povzročila Jugoslovanska socialno demokratska stranka, s tem da je iz vlade odpoklicala svoja poverjenika Antona Kristana in Albina Prepeluha ". Albin Prepeluh je nato dal pisno ostavko iz vlade s prošnjo, da se ta predloži na najvišje mesto. Po naknadno
opravljenih razgovorih sta oba poverjenika izjavila, naj se z ostavko do nadaljnjih
sklepov vlade še počaka. Albin Prepeluh paje 23. aprila 1919 prosil predsednika
vlade dr. Brejca, naj smatra pisno izjavo za odstop kot nevloženo .
S tem je bila ta vladna kriza odstranjena. Že 12. junija je tajništvo Jugoslovanske socialno demokratske stranke pri predsedstvu vlade ponovno zahtevalo
odpoklic svojih poverjenikov. V odsotnosti predsednika vlade je dr. Žerjav to
zahtevo zavrnil in menil, da je pomembno le mnenje obeh poverjenikov, da naj o
stališču Jugoslovanske socialno demokratske stranke dasta mnenje preostali dve
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vladni stranki in naj zato oba poverjenika še naprej opravljata svoje delo"". Nekoliko kasneje je sledil preobrat v stališču dr. Žerjava. Na seji 2. julija je postavil
vprašanje demisije celokupne vlade. Ker na seji ni bilo predsednika dr. Brejca,
sta oba poverjenika Slovenske ljudske stranke sklepanje o tem vprašanju zavrnila. 8. julija je dr. Brejc na seji postavil vprašanje demisije celotne vlade. Pri tem
je prišlo med predsednikom dr. Brejcem in podpredsednikom dr. Žerjavom do
ostrih besed, ko mu je dr. Brejc očital, da daje za Slovenijo tako važno vprašanje
na dnevni red Deželne vlade za Slovenijo za njegovim hrbtom in v njegovi odsotnosti. Dr. Brejc je imel tako dejanje za poskus strmoglavljenja dotedanjega vladnega sistema. Na seji so za tem glasovali o demisiji celotne deželne vlade, z glasovanjem pa je bil predlog o demisiji zavrnjen"". Za demisijo sta glasovala dr.
Žerjav in dr. Ravnihar. proti pa so bili dr. Brejc. dr. Verstovšek in prelat Kalan.
Odnosi med predsednikom in podpredsednikom vlade so se potem še bolj zaostrili. Dr. Brejc s tremi glasovi članov Slovenske ljudske stranke ni dopustil, da
bi Jugoslovanska demokratska stranka uspela doseči demisijo celotne vlade: ob
tem je treba še poudariti, da oba člana Jugoslovanske socialno demokratske
stranke nekaj časa nista sodelovala na sejah vlade. Poleg tega pa je bil Albin
Prepeluh v demisiji in mu na seji vlade kot vodji poverjeništva ni pripadala glasovalna pravica. Anton Kristan v tem času ni bil več poverjenik, ker je medtem
postal minister za gozdarstvo in rudarstvo v novi centralni vladi Ljube
Davidovića v Beogradu, predsednik vlade dr. Brejc pa ni imenoval novega poverjenika za narodno gospodarstvo. 30. septembra je Albin Prepeluh umaknil svoj
odstop iz vlade, a še ni dobil pravnega statusa poverjenika. Vsi poskusi dr. Žerjava, da bi odstopila celotna vlada, niso uspeli, predsednik dr. Brejc pa je dejal.
da se o demisiji ne bo več pogovarjal: pogovarjal bi se le o rekonstrukciji vlade.
Do odstopa vlade je prišlo šele potem, ko sta iz nje izstopila podpredsednik dr.
Žerjav in poverjenik za pravosodje dr. Ravnihar. S tem sta povzročila vladno
krizo in dr. Brejčeva prva Deželna vlada za Slovenijo je končno odstopila. 5.
novembra je bila njena zadnja seja .
Novembra je bil dr. Žerjav imenovan za novega mandatarja za sestavo druge
Deželne vlade za Slovenijo. Nameraval je sestaviti koalicijsko vlado in je zato 15.
novembra 191947 povabil Slovensko ljudsko stranko ter Jugoslovansko socialno
demokratsko stranko na medstrankarsko sejo. namenjeno sestavi nove vlade. Na
dr. Žerjavovo povabilo je Slovenska ljudska stranka odgovorila, da položaj slovenskega naroda zahteva sodelovanje vseh treh strank v vladi in da je pripravlje44
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na na pogajanja pod pogojem, da se poprej popravi nasilje, storjeno pretežni
večini slovenskega naroda, s tem da se vzpostavi prejšnje stanje. Na te pogoje dr.
Žerjav ni odgovoril. Tudi Jugoslovanska socialno demokratska stranka je v zvezi
s sestavo nove deželne vlade dne 21. novembra povabila Slovensko ljudsko
stranko na medstrankarski sestanek41*. Slovenska ljudska stranka je ponujeni sestanek zavrnila, kar je Jugoslovanska socialno demokratska stranka obžalovala.
Dr. Žerjav je poskušal sestaviti novo Deželno vlado za Slovenijo4'' s pogajanji z
Jugoslovansko socialno demokratsko stranko. Obstajal je predlog, da bi bil poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnihar, poverjenik za uk in bogočastje
prof. Vajda, sicer ravnatelj ptujske gimnazije, poverjenik za notranje zadeve naj
bi bil nevtralen, in sicer dr. Baltic, ki je bil zaposlen na Ministrstvu za notranje
zadeve v Beogradu. Jugoslovansko socialno demokratsko stranko naj bi v vladi
zastopali Prepeluh. Jaklič in Golouli; Samostojno kmetijsko stranko pa naj bi
zastopal Urek. Do sporazuma ni prišlo, ker je Jugoslovanska socialno demokratska stranka za vstop v vlado pogojevala dodelitev Poverjeništva za notranje zadeve*'. Kljub temu. da do sporazuma ni prišlo, so se pogajanja nadaljevala in se
tudi zavlekla, tako da se je moral dr. Žerjav zateči po pomoč k centralni vladi v
Beogradu. Ta svojih uslug ni mogla dati. ker so bila ministrstva preobremenjena
z drugimi nalogami, veliko ministrov pa je bilo zaradi bližajočih se praznikov
odsotnih. Dr. Žerjav v pogajanjih z Jugoslovansko socialno demokratsko stranko
ni uspel, mandata za sestavo vlade pa tudi ni vrnil. V takih političnih okoliščinah
je Slovenec objavil vest, da liberalci iščejo novega predsednika deželne vlade in
da so bili med kandidati dr. Ravnihar, dr. Kramer ter bojda tudi dr. Kukovcc".
Po neuspešnih pogajanjih je dr. Žerjav šele 30. januarja ponudil odstopa, ki pa ni
bil takoj sprejet. Svoj odstop je utemeljeval v treh točkah posebne spomenice , ki
jo je vročil centralni vladi v Beogradu. V teh točkah je navedel, da odstopa: 1)
zaradi velike diference, ki je nastala v valutnem vprašanju med finančnim ministrom dr. Veljkovičem in Slovenci; 2) zaradi zacarinjevanja blaga, ki se izvaja
malomarno in počasno inje zaradi tega oškodovana naša javnost in država in 3)
kar je bil glavni vzrok zaradi stališča finančnega ministra dr. Veljkoviča do prehranjevalne akcije za ubožne sloje. Deželna vlada za Slovenijo naj bi za te sloje
že dovolila primerno podporo, dr. Veljkovič pa je stvar zadrževal in zato kljub
urgencam niso mogli izplačati niti najmanjšega zneska. Deželna vlada za Slovenijo za obdobje od 7. novembra 1919 do februarja 1920 ni bila imenovana. Bojan
Balkovec v svoji preglednici sestave narodne in deželnih vlad navaja, da sta bila
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v tej vladi dva poverjenika, in sicer za pravosodje dr. Vladimir Ravnihar in za
socialno politiko Milan Jaklič, ostali pa niso bili imenovani54. Oba poverjenika
sta bila verjetno le vodji poslov obeh poverjcniŠtev. Iz sejnih zapiskov je razvidno
le to, da v času mandatarja dr. Žerjava ni bilo nobene seje vlade.
Po sestavi nove koalicijske vlade v Beogradu pod vodstvom radikala Stojana
Protića je 19. februarja 1920 ponovno dobil mandat za sestavo Deželne vlade za
Slovenijo dr. Janko Brejc . Nalogo je prevzel 26. februarja. Se isti dan je zaprosil obe nekdanji koalicijski vladni stranki za izjavo, da sta načelno pripravljeni
sodelovati pri sestavi nove Deželne vlade za Slovenijo . Načelstvo Jugoslovanske demokratske stranke je 3. marca odgovorilo, da soglasno odklanja dr. Brejčevo vabilo z utemeljitvijo, da se z dr. Brejcem zaradi njegovega postopanja v prvih
dneh njegove vlade ni mogoče pogajati . Tudi predstavniki Jugoslovanske socialno demokratske stranke v vlado niso vstopili. Zato je dr. Brejc sestavil enostrankarsko vlado iz samih pristašev Slovenske ljudske stranke. Nova enostrankarska Deželna vlada za Slovenijo je bila imenovana v Beogradu 5. marca
1920 . Ta vlada je bila brez podpredsednika, poverjeniška mesta pa so zasedli:
prof. Bogumil Remec, poverjenik za notranje zadeve, dr. Karel Verstovšek, poverjenik za uk in bogočastje, Josip Fon, poverjenik za pravosodje, dr. Andrej
Gosar, poverjenik za socialno skrbstvo, Jakob Jan, poverjenik za kmetijstvo, ing.
Dušan Sernec, poverjenik za narodno gospodarstvo. Ker je bil regent Aleksander
odsoten, je bil ukaz o imenovanju vlade podpisan nekoliko kasneje.
Prva seja te vlade je bila šele 22. marca 1920 . Enostrankarska Deželna vlada za Slovenijo je bila naklonjena boju za avtonomijo Slovenije. Njen obstoj je
bil povezan tudi s spremembami v centralni vladi v Beogradu, do katerih je prišlo
17. maja 1920. koje postal predsednik Milenko Vesnić. V Deželno vlado za
Slovenijo je zatem želela vstopiti tudi Jugoslovanska demokratska stranka. Zato
je med njo in vladno stranko prišlo do pogajanj. 17. avgusta 1920''" je bil sklenjen
dogovor, da iz enostrankarske vlade izstopijo poverjenik za notranje zadeve prof.
Bogumil Remec, poverjenik za pravosodje Josip Fon in poverjenik za socialno
skrbstvo dr. Andrej Gosar. Nadalje je bilo dogovorjeno, da se Poverjeništvo za
notranje zadeve nevtralizira tako, da se zasede z nestrankarsko osebo, ostali dve
poverjeniški mesti pa dobita člana Jugoslovanske demokratske stranke. Poleg
navedenih kadrovskih sprememb je bilo v pogajanjih dogovorjeno, da mora biti
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poslovanje deželne vlade kolegialno. da izdane odločbe veljajo le v primero, če so
bile sprejete soglasno, in da o predmetih, za katere ni bilo doseženo soglasje vseh
članov vlade, odloča ministrski svet v Beogradu. Ob rekonstrukciji te deželne
vlade je bil 24. avgusta1' za poverjenika za pravosodje imenovan dr, Gregor
Žerjav. 25. avgusta pa sta bila imenovana še prof. dr. Leonid Pitamic za vodjo
Poverjeništva za notranje zadeve in dr. Vladimir Ravnihar za poverjenika za
socialno skrbstvo6".
Prva seja rekonstruirane vlade je bila 2. septembra 1920, v času neposrednih
priprav za izvedbo plebiscita na Koroškem. Ker deželna vlada ni imela poslovnika, ki bi urejal ob rekonstrukciji sprejete dogovore, jc bilo sprejeto, da se izdela
poslovnik, in sicer kot dogovor članov vlade6'.
Rekonstruirana Deželna vlada za Slovenijo je bila zaradi nastalih prcdplcbiscitnih razmer na Koroškem postavljena pred veliko odgovornost. Menila je. da
ne more več nositi odgovornosti zaradi nastalega položaja na Koroškem, ko gre
za odločitev usode koroških Slovencev. 15. septembra je sklenila, da celokupna
Deželna vlada za Slovenijo odstopi, odstopno izjavo centralni vladi v Beogradu
pa sta stilizirala dr. Brejc in dr. Žerjav. Centralna vlada odstopa Deželne vlade
za Slovenijo ni sprejela, predsednik Vesnićje to sporočil 18. septembra 1920 in
je deželno vlado pozval, naj v nacionalnem interesu še naprej opravlja svoje dolžnosti.
28. novembra 1920 so bile volitve v ustavodajno skupščino - konstituanto. Na
teh volitvah je bil dr. Gregor Žerjav izvoljen za poslanca. V zvezi s to njegovo
izvolitvijo je prišlo do problema izpopolnitve poverjeniških mest v deželni vladi.
Poleg tega je za odvezo dolžnosti zaprosil tudi dr. Leonid Pitamic. V tem času je
izstopil iz centralne vlade v Beogradu dr. Anton Korošec kot minister za promet.
Vse to je sprožilo vladno krizo v Sloveniji in odstopili so predsednik dr. Janko
Brejc, poverjenik za uk in bogočastje dr. Karel Verstovšek. poverjenik za narodno gospodarstvo ing. Dušan Sernec ter poverjenik za kmetijstvo Jakob Jan . Ob
odstopu so izjavili, da bodo do odredbe centralne vlade o razrešitvi še naprej
opravljali svoje naloge. Centralna vlada v Beogradu je takoj sprejela njihov odstop in za vršilca dolžnosti predsednika Deželne vlade za Slovenijo imenovala dr.
Leonida Pitamica6''. Od nekdanjih članov dr. Brejčcve vlade je ostal v njej le poverjenik za socialno skrbstvo dr. Vladimir Ravnihar. ki je po odstopu dr. Žerjava
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postal poverjenik za pravosodje, za poverjenika za socialno skrbstvo paje dr.
Žerjav predlagal Adolfa Ribnikarja.
Iz zapisnikov Deželne vlade za Slovenijo je sklepati, da dr. Leonid Pitamic
sploh ni bil predsednik, temveč le vodja te vlade, obenem pa je bil tudi vodja
Poverjeništva za notranje zadeve"7. Prav tako ni popolnoma jasno, če je bil dr.
Franc Skaberne imenovan za poverjenika za uk in bogočastjc. Slovenski narod
poroča 29. decembra 1920 , da je bil za poverjenika za uk in bogočastjc pri
Pokrajinski vladi postavljen dr. Franc Skaberne. ki je bil do tedaj samo začasni
vodja poverjeništva. Iz sejnih zapisnikov vlade pa je razvidno, da sta bila dr.
Franc Skaberne in ing. Anton Klinar vabljena na sejo vlade na poziv vodje Deželne vlade za Slovenijo kot vodji posameznih poverjeništev'1' in ne kot poverjenika za uk in bogočastjc oziroma za narodno gospodarstvo. Iz tega je mogoče
zaključiti, da Deželna vlada za Slovenijo pod vodstvom dr. Leonida Pitamica
sploh ni bila popolna, da sojo sestavljali dr. Leonid Pitamic. dr. Vladimir Ravnihar in Adolf Ribnikar in daje bila le prehodnega značaja, ker v tedanji politični
situaciji ni bilo mogoče dobiti primernega mandatarja.
V tem času je v krogu politikov Jugoslovanske demokratske stranke obstajala
težnja, da se država razdeli na pokrajine, kar se pogosto odraža v poimenovanju
Deželne vlade za Slovenijo, saj jo centralistično projugoslovansko usmerjeni
slovenski politiki pogosto imenujejo Pokrajinska vlada za Slovenijo. Poleg tega je
bilo v časopisju tega časa objavljenih več člankov, ki so zagovarjali mnenje, da je
čas. da se ukinejo politična poverjeništva, ker so postala odveč in da se vodstvo
posameznih resorjev poveri stalnim uradnikom ". Deželna vlada za Slovenijo je
že pripravljala pot unitaristični jugoslovanski državi.
12. februarja 1921 je Slovenski Narod objavil notico, da bo v najkrajšem času
imenovana nova Pokrajinska vlada za Slovenijo in da bo zagotovo imenovan za
predsednika dr. Vilko Baltic, načelnik v notranjem ministrstvu v Beogradu. Taje
bil res imenovan za predsednika in sicer 15. februarja . Slovenska javnost je
njegovo imenovanje sprejela z mešanimi občutki. Dnevnik Slovenski Narod je
njegovo imenovanje pozdravil z veliko naklonjenostjo inje poročal, da bo deloval
v Ljubljani kot zastopnik države ter da bo znal "očuvati v Sloveniji državno avtoriteto"72. Dnevnik Slovenec dr. Baltiču ni bil naklonjen in gaje označil kot sovražnika vsake samostojnosti Slovenije".
5
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Prva seja Deželne vlade za Slovenijo pod predsednikom dr. Baltičem je bila 5.
marca 1921. Na njej so bili poleg njega prisotni še poverjenik za pravosodje dr.
Vladimir Ravnihar. poverjenik za socialno skrbstvo Adolf Ribnikar in vodja Poverjeništva za uk in bogočastje dr. Franc Skabcrnc. Poverjeništvo za notranje
zadeve je zastopal dr. Baltic sam, ker ga je zadržal zase. Udeležba na pni seji
kaže, da nova deželna vlada sploh še ni bila imenovana in da se dr. Baltiču, imenovanemu predsedniku, ni nič mudilo, da bi jo izpopolnil. Dr. Baltic je kot predsednik Deželne vlade za Slovenijo zaprisegel pred regentom Aleksandrom šele
21. maja 1921 . Na 199. seji Deželne vlade za Slovenijo dne 30. maja7S paje kot
predsednik pozdravil nove člane vlade, ki je bila posledica vstopa Samostojne
kmetijske stranke v vlado Nikole Pašića. Na tej seji so bili poleg predsednika dr.
Baltica prisotni še novoimenovani podpredsednik Štefan Dobnik. poverjenik za
pravosodje dr. Vladimir Ravnihar. poverjenik za socialno skrbstvo Adolf Ribnikar ter dva novoimenovana in sicer France Demšar (SKS). poverjenik za kmetijstvo, in Alojz Jamnik (SKS). poverjenik za narodno gospodarstvo. S to izpopolnitvijo ob koncu maja 1921 je bila zadnja Deželna vlada za Slovenijo dokončno sestavljena. Delovala je le dober mesec. Zadnjo sejo 9. julija 1921 je vodil
podpredsednik Štefan Dobnik7'', ker je bil predsednik v Beogradu zaradi razgovorov o imenovanju kraljevega namestnika nove Pokrajinske uprave za Slovenijo77.
Tudi zadnja Deželna vlada za Slovenijo je bila le prehodna, saj so v Ustavodajni skupščini že razpravljali o reorganizaciji upravnega sistema in o prvi ustavi, imenovani Vidovdanska, ki je utemeljila reorganizacijo državne uprave. S to
ustavo je bila uzakonjena unitaristično centralistična državna ureditev in odprava
Deželne vlade za Slovenijo. Namesto nje je bila 2. avgusta 1921 ustanovljena
Pokrajinska uprava za Slovenijo7", kateri je načeloval pokrajinski namestnik, ki
gaje imenoval kralj. Deželna vlada za Slovenijo je bila ukinjena 12. julija 1921TO

Predsedniki Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželnih vlad za
Slovenijo
Predsedniki vlad so bili imenovani od najvišjih organov tedanjih oblasti: prvi
od Narodnega sveta v Zagrebu, predsedniki Deželnih vlad za Slovenijo pa od
prestolonaslednika regenta Aleksandra, ki je predsednika vlade imenoval s poseb71
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rum ukazom. V nepopolnih treh letih je predsedniške posle opravljalo pet oseb.
od tega so bili štirje predsedniki vlade, eden pa je bil le vodja Deželne vlade za
Slovenijo. Predsedniki vlad niso bili vodje političnih strank, ampak so prihajali iz
ožjih strankarskih vodstev, razen dr. Leonida Pitamica, ki je bil strankarsko neopredeljen. Josip Pogačnik in dr. Janko Brejc sta bila v vodstvu Slovenske ljudske
stranke, dr. Gregor Žerjav je bil v vodstvu Jugoslovanske demokratske stranke,
dr. Viljem Baltic je bil član Jugoslovanske demokratske stranke inje pred imenovanjem služboval v Beogradu. Dr. Leonid Pitamic je bil le vodja Deželne vlade
za Slovenijo, in sicer v kratkem razdobju, dokler centralna vlada v Beogradu za
to mesto ni našla ustreznega kandidata.
Josip Pogačnik je postal predsednik Narodne vlade SHS v Ljubljani na predlog Narodnega sveta v Ljubljani dne 31. oktobra 1918. To nalogo je opravljal do
razrešitve 24. januarja 1919. koje bila Narodna vlada SHS v Ljubljani ukinjena.
V dobi njegovega predsedovanja je bila izvršena dokončna ločitev Slovenije od
avstroogrske monarhije, opravljen je bil prevzem oblasti, oblikovala se je teritorialna in državna enota Slovenija, s tem pa so bile odpravljene tudi upravne enote
nekdanjih zgodovinskih dežel. V tem času je Narodna vlada SHS v Ljubljani
sprejela zgodovinsko pomembno naredbo celokupne vlade o prehodni upravi na
ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, o izvajanju upravne, zakonodajne in
sodne oblasti. V času predsedovanja Josipa Pogačnika je bilo izvršeno zedinjenje
Države Slovencev. Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo, s tem pa je Slovenija
začela postopoma izgubljati svojo avtonomijo. Josip Pogačnik je bil zmeren politik. Zato je lahko dobro sodeloval z vsemi člani vlade.
Dr. Janko Brejc je bil 20. januarja 1919 s posebnim ukazom regenta Aleksandra imenovan za predsednika Deželne vlade za Slovenijo. Bil je dvakrat njen
predsednik, prvič od 24, januarja 1919 do 5. novembra 1919, drugič pa od 25.
februarja 1920 do 13. decembra 1920. Bilje član ožjega vodstva Slovenske ljudske stranke in je zato odigral pomembno vlogo pri izdelavi predloga za prvo slovensko narodno vlado v Ljubljani. Bil je velik zagovornik avtonomistične politike. Zaradi takega stališča je pogosto prihajal v nasprotja s člani vlade, pristaši
nasprotnih strank, zlasti z dr. Žerjavom, ki je močno zagovarjal centralistično
državno ureditev. Dr. Brejčeva vlada je zaradi političnih razmer obakrat morala
odstopiti. Dr. Janko Brejc je veljal za dobrega poznavalca narodnostnih in političnih razmer na Koroškem. Bil je član slovenske deputacije, ki je na mirovnih
pogajanjih v Parizu poskušala prepričati predstavnike antantnih sil o upravičenosti slovenskih zahtev do slovenskega dela Koroške. Dr. Brejcu je večina slovenske javnosti pripisovala krivdo za neugoden izid plebiscita na Koroškem in za
izgubo Koroške, predvsem zaradi tega, ker ni pravočasno z vojsko zasedel slovenskega dela Koroške '. Dr. Brejc je bil tudi član slovenske delegacije, ki se je
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1. decembra 19IX udeležila slovesnosti ob svečani združitvi Države Slovencev.
Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo. V času njegovega predsedovanja so se za
zgodovino Slovencev zgodile zelo pomembne stvari med drugim podpisi mirovnih
pogodb z Avstrijo. Italijo in Madžarsko. Na Koroškem je bila medena začasna
slovenska uprava v Okrajnem glavarstvu Borovlje in Velikovec. Sloveniji je bilo
priključeno Prekmurje. V Ljubljani je bila ustanovljena univerza, po Sloveniji se
je razmahnilo sindikalno delavsko gibanje, zlasti je bilo odmevno stavkovno gibanje rudarjev, tiskarjev in železničarjev.
Dr. Gregor Žerjav je bil predstavnik mladoliberalne skupine Jugoslovanske
demokratske stranke. Član Deželne vlade za Slovenijo je postal 20. januarja
1919. koje bil imenovan za podpredsednika. Po odstopu Brejčeve vlade 5. novembra 1919 je bil imenovan za mandatarja za sestavo nove deželne vlade. Nameraval je sestaviti koalicijsko vlado, v kateri bi Jugoslovanska demokratska
stranka imela večino, vendar mu zaradi nesoglasij s Slovensko ljudsko stranko in
z Jugoslovansko socialno demokratsko stranko to ni uspelo. 30. januarja 1920 je
mandat vrnil, česar v Beogradu niso takoj sprejeli. Dr. Gregor Žerjav je bil velik
pristaš centralistične državne ureditve in seje zavzemal za prenos čim več upravnih pristojnosti na centralno vlado v Beogradu. V času njegovega mandata Deželna vlada za Slovenijo ni bila imenovana, zaradi česar za to obdobje ni sejnih
zapisnikov. Vendar je bila tedaj izvedena denarna reforma.
Dr. Leonid Pitamic jo bil imenovan za vodjo Deželne vlade za Slovenijo 14.
decembra 1920•, potem ko je odstopila druga dr. Brejčeva vlada. Centralna
vlada v Beogradu takrat ni mogla zaupati mandata nobenemu strankarskemu
prvaku v Sloveniji in seje zato odločila imenovati dr. Pitamica. sicer nestrankarsko osebnost, da sestavi novo Deželno vlado za Slovenijo^. Njegova vlada je bila
le premostitev dokler ne bi poiskali centralni vladi v Beogradu ustreznega mandatarja, ki bi bil v kriznem obdobju sposoben v Sloveniji izpeljati program centralizacije. V času dr. Pitamicovcga mandata je centralna vlada v Beogradu izdala
Obznano, s katero je prepovedala komunistično delovanje. Začele so se razprave
o novi ustavi, v Sloveniji paje 43 kulturnih delavcev objavilo izjavo za avtonomijo Slovenije.
Dr. Viljem Baltic je bil imenovan za predsednika Deželne vlade za Slovenijo
15. februarja 1921". Za centralno vlado v Beogradu je bil primerna osebnost, saj
je bil načelnik v notranjem ministrstvu in pristaš vladne centralistične politike.
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Deželno vlado za Slovenijo je dokončno oblikoval šele ob koncu meseca maja
1921. in sicer iz pripadnikov Jugoslovanske demokratske stranke in Samostojne
kmetijske stranke, ki sta obe podpirali unitaristično ureditev jugoslovanske države. Bili sta za sprejem Vidovdanske ustave, s tem pa tudi za ukinitev deželnih
vlad in deželnih avtonomij. Z imenovanjem kraljevih pokrajinskih namestnikov,
pri čemer je sodeloval tudi dr. Baltic, je bila 12. julija 1921• ukinjena Deželna
vlada za Slovenijo, dr. Baltic paje bil razrešen dolžnosti njenega predsednika.

Podpredsednika Deželnih vlad za Slovenijo
V Narodni vladi SHS v Ljubljani ni bilo predvideno mesto podpredsednika
kot vladnega funkcionarja. Z ustanovitvijo Deželne vlade za Slovenijo je bila
uvedena funkcija podpredsednika, ki ga je imenoval regent Aleksander s posebnim ukazom. Podpredsednikov delokrog tedaj še ni bil opredeljen, dejansko paje
bilo to mesto namenjeno za nadomeščanje predsednika v času njegove odsotnosti.
V času delovanja petih deželnih vlad sta samo dve imeli podpredsednika.
Prvi podpredsednik je bil dr. Gregor Žerjav v prvi Deželni vladi za Slovenijo.
Za podpredsednika je bil imenovan z istim ukazom kot za predsednika dr. Janko
Brejc. Po vsej verjetnosti je bil imenovan zato. da bi zaviral izvajanje avtonomistične politike Slovenske ljudske stranke, kar se je tudi odražalo na sejah vlade. V
času dr. Brejčeve odsotnosti, ko seje ta mudil dalj časa v Parizu kot član slovenske deputacije, je seje vlade vodil dr. Žerjav.
Drugi podpredsednik Štefan Dobnik je bil imenovan na to mesto šele ob koncu maja 1921 v času predsednika dr. Viljema Baltica. Štefan Dobnik je bil član
Samostojne kmetijske stranke in je bil somišljenik politike Jugoslovanske demokratske stranke. Z njegovim imenovanjem za podpredsednika je dr. Baltic v Sloveniji dobil pomočnika za izvajanje centralistično-unitaristične politike. Kot podpredsednik je nadomeščal dr. Baltica inje vodil dve seji vlade. Vodil je tudi zadnjo sejo Deželne vlade za Slovenijo dne 9. julija 192lss. Dr. Baltic se je takrat
službeno mudil v Beogradu, ko je sodeloval pri razgovorih o razpustu deželnih
vlad in pri izbiri predlogov za imenovanje kraljevih namestnikov.
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Člani vlad
Člani vlade se niso imenovali ministri, ampak poverjeniki86 in so bili po razlagi takratnih politikov za opravljanje svojih nalog poverjeni od naroda. Vodili so
poverjeništva in so imeli položaj ministrov. Poverjeniki so bili pristojni za reševanje vseli zadev na najvišji stopnji posameznega resorja. Prve poverjenike Narodne vlade v Ljubljani je na predlog Narodnega sveta v Ljubljani imenoval oziroma potrdil Narodni svet v Zagrebu. Prva Narodna vlada Slovencev. Hrvatov in
Srbov v Ljubljani je bila koalicijska, sestavljena iz predstavnikov treh strank.
Poverjeniki naj bi bili načelno strokovnjaki za posamezna področja upravnih
dejavnosti, vendar je pogosto prihajalo do odstopanj inje bila strankarska pripadnost večkrat važnejša kot strokovnost. Poverjeniki so bili za svoje delo odgovorni
predsedniku vlade in so mu ob imenovanju tudi prisegli. O vseh pomembnejših
zadevah so razpravljali na sejah vlade in na njih so tudi sprejemali končne odločitve.
Zedinjenje s Kraljevino Srbijo I. decembra 1918 je bilo z vidika Slovenije
izvedeno s prevlado močne hrvaško-srbske koalicije pod vodstvom Svctozarja
Pribičeviča in s podporo Jugoslovanske demokratske stranke. Po sestavi prve
centralne vlade v Beogradu 20. decembra 1918 je bilo glede na politično usmeritev tedanje vladne politike pričakovati večje spremembe na upravnem področju,
zlasti še, koje Narodna vlada SHS v Ljubljani ponudila kolektiven odstop, ki ga
je regent Aleksander sprejel šele 20. januarja 1919. Takrat je bil z ukazom regenta Aleksandra razrešen dolžnosti predsednik Narodne vlade SHS v Ljubljani
Josip Pogačnik in sedem članov vlade, hkrati pa sta bila imenovana dr. Janko
Brejc za predsednika in dr. Gregor Žerjav za podpredsednika na novo ustanovljene Deželne vlade za Slovenijo.
Z istim ukazom je bilo določeno, da ima nova Deželna vlada za Slovenijo le
štiri poverjeništva. in sicer: Poverjeništvo za notranje zadeve. Poverjeništvo za
pravosodje, Poverjeništvo za uk in bogočastje in Poverjeništvo za kmetijstvo.
Nekoliko kasneje je po slovenskem protestu centralna vlada v Beogradu v soglasju s pristojnima ministrstvoma Deželni vladi za Slovenijo odobrila še Poverjeništvo za socialno skrbstvo in Poverjeništvo za narodno gospodarstvo. S tem je Deželna vlada za Slovenijo štela 8 članov: predsednika, podpredsednika in šest poverjenikov.
Najpomembnejše je bilo Poverjeništvo za notranje zadeve. Poverjenik je bil
skoraj vedno iz iste stranke kot predsednik vlade. V dveh primerih si je predsednik vlade pridržal tudi ta resor. Izjema med poverjeniki za notranje zadeve je bil
prof. dr. Leonid Pitamic, ki je bil nestrankarska osebnost in je postal vodja Poverjeništva za notranje zadeve na osnovi medstrankarskega dogovora z dne 17.
sf
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avgusta 1920. sklenjenega med Slovensko ljudsko stranko in Jugoslovansko demokratsko stranko. To je bil namreč pogoj Jugoslovanske demokratske stranke
za njen vstop v rekonstruirano vlado dr. Brejca. Kako važna je bila zasedba Poverjeništva za notranje zadeve, je razvidno tudi iz dejstva, da dr. Žerjav ni mogel
sestaviti Deželne vlade za Slovenijo, ker ni popustil Jugoslovanski socialno demokratski stranki, ki je za vstop v vlado zahtevala dodelitev tega poverjeništva.
na kar pa dr. Žerjav kljub zelo dolgotrajnim pogajanjem ni pristal. Da je bila
funkcija poverjenika za notranje zadeve zelo pomembna, kaže tudi to. da sta dva
predsednika vlade pridržala to vladno funkcijo zase. bodisi da je nista zaupala
drugi osebi iz stranke, bodisi da v stranki zanjo ni bilo primerne osebnosti. Poverjeniki za notranje zadeve so bili pravniki, predvsem strokovnjaki s področja uprave in sodstva. Tega pogoja ni izpolnjeval le prof. Bogumil Remec, ki je ta resor
vodil le krajši čas v obdobju enostrankarske vlade dr. Brejca. Ob rekonstrukciji
vlade v avgustu 1920 pa je to mesto prevzel dr. Leonid Pitamic. in sicer kot vodja poverjeništva.
Poverjeniki za notranje zadeve v Deželnih vladah za Slovenijo so bili: Gustav
Golia, pravnik, od 28. februarja 1919 do 5. novembra 1919. prof. Bogumil Remec od 5. marca 1920 do 25. avgusta 1920. dr. Leonid Pitamic od 25. avgusta
1920 do 13. decembra 1920 ter od 14. decembra 1920 do srede februarja 1921.
dr. Vilko Baltic od srede februarja 1921 do 12. julija 1921,
Poverjeništvo za pravosodje je bilo v Deželni vladi za Slovenijo drugo najpomembnejše. Zmeraj gaje vodil ugleden pravnik. Za poverjenika za pravosodje je
bil vedno imenovan predstavnik druge najmočnejše koalicijske vladne stranke,
razen v času enostrankarske vlade Slovenske ljudske stranke.
Poverjeniki za pravosodje so bili: dr. Vladimir Ravnihar od 31. oktobra 19IX do
28. februarja 1919, od 28. febaiarja 1919 do 5. novembra 1919. od 3. decembra
1920 do srede februarja 1921 in od srede februarja 1921 do 12. julija 1921: Josip Fon od 5. marca 1920 do 24. avgusta 1920 in dr. Gregor Žerjav od 24. avgusta 1920 do 3. decembra 1920.
Poverjeništvo za kmetijstvo Deželne vlade za Slovenijo je ob začetku njenega
delovanja prevzel predsednik vlade dr. Brejc. Ker ni mogel opravljati vsega dela.
je nato imenoval za vodjo poverjeništva prelata Andreja Kalana. Ta je bil poverjenik za kmetijstvo že v času prve Narodne vlade SHS v Ljubljani. Prelat Andrej
Kalan je bil vodja poverjeništva za kmetijstvo do 5. novembra 1919. V času
enostrankarske vlade in nato rekonstruirane vlade je bil za poverjenika za kmetijstvo imenovan Jakob Jan. Vodil gaje od 5. marca 1920 do 13. decembra 1920.
V vladi dr. Pitamica je bil kot vodja Poverjeništva za kmetijstvo Ivan Vrtačnik. in
to od 14. decembra 1920 do srede febaiarja 1921. Za poverjenika za kmetijstvo v
vladi dr. Viljema Baltica je bil 26, maja 1921 imenovan Franc Demšar in je to
funkcijo zadržal do ukinitve Deželne vlade za Slovenijo,
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Poverjeništvo za socialno skrbstvo je najprej pripadalo Jugoslovanski socialno
demokratski stranki. V deželni vladi je bil za poverjenika imenovan Albin Prepeluh. Ko je njegova stranka zahtevala odpoklic svojih poverjenikov iz vlade, je
kljub odstopu še naprej vodil to poverjeništvo. vendar brez pravice glasovanja na
sejali vlade. Albin Prcpcluh je vodil Poverjeništvo za socialno skrbstvo od 28.
februarja 1919 do 5. novembra 1919. V času enostrankarske vlade dr. Brejca je
bil poverjenik za socialno skrbstvo dr. Andrej Gosar. ki pa je ob sestavi rekonstruirane vlade moral to funkcijo prepustiti dr. Vladimirju Ravniharju. Taje bil
poverjenik od 25. avgusta 1920 do 3. decembra 1920. Za njim je bil poverjenik
za socialno skrbstvo Adolf Ribnikar. in sicer v vladah dr. Pitamica in dr. Baltica.
Poverjeništvo za uk in bogočastje je bilo v rokah Slovenske ljudske stranke,
za poverjenika paje bil imenovan dr. Karel Verstovšek. To funkcijo je imel že v
Narodni vladi SHS v Ljubljani in nato vse do 13. decembra 1920. razen v času
od 6. decembra 1919 do 25. februarja 1920. Za njim poverjenik za uk in bogočastje ni bil imenovan, vodstvene posle paje opravljal dr. Franc Skaberne. in to v
vsem obdobju vlad dr. Pitamica in dr. Baltica.
Poverjeništvo za narodno gospodarstvo je bilo pri Deželni vladi za Slovenijo
ustanovljeno po posredovanju dr. Brejca in dr. Žerjava ter po priporočilih podpredsednika centralne vlade dr. Korošca in ministra dr. Kramerja. Nadomestilo je
bivše Poverjeništvo za javna dela. Za imenovanje je moralo dati soglasje ustrezno
ministrstvo centralne vlade v Beogradu. V začetku je naloge poverjenika opravljal podpredsednik dr. Žerjav, a jih je kmalu prepustil Antonu Kristanu, ki je bil
poverjenik do imenovanja za ministra za gozdarstvo in rudarstvo centralne vlade
v Beogradu. Predsednik vlade dr. Brejc po odhodu Antona Kristana v Beograd ni
imenoval novega poverjenika, na sejali vlade pa je ta resor zastopal ing. Klinar.
V enostrankarski vladi dr. Brejca je bil za poverjenika za narodno gospodarstvo
imenovan ing. Dušan Sernec. na tem položaju je bil od 5. marca 1920 do 13.
decembra 1920. Dr. Pitamic ni imenoval poverjenika za narodno gospodarstvo,
njegove posle paje vodil ing. Anton Klinar. in to od 14. decembra 1920 do srede
februarja 1921. V vladi dr. Baltica je posle Poverjeništva za narodno gospodarstvo vodil Alojz Jamnik. ki je bil član Samostojne kmetijske stranke, na to mesto
paje bil imenovan šele 26. maja 1921. Poverjenik za to področje je ostal do
ukinitve Deželne vlade za Slovenije.

Odnos Narodne vlade SHS v Ljubljani do Narodnega sveta v
Ljubljani in do Narodnega sveta v Zagrebu
Narodni svet v Ljubljani je bil nadstrankarska organizacija politične iniciative, ustanovljena z namenom, da izraža voljo slovenskega ljudstva za izvedbo
samoodločbe slovenskega naroda za ustanovitev jugoslovanske države. Ni imel
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zakonodajne oblasti, je pa v odločilnih dneh opravljal posle javne uprave87. Že pri
sestavi predloga oseb za imenovanje Narodne vlade SHS v Ljubljani je prišlo do
prvega zapleta, kar kaže tudi na to. da se v Narodnem svetu ob koncu I. svetovne
vojne niso pravočasno pripravili na prevzem oblasti v Sloveniji. Morda je krivdo
za to iskati tudi v dejstvu, daje bil predsednik Narodnega sveta v Ljubljani dolgo
odsoten iz Slovenije in da je bil preobremenjen z najrazličnejšimi obveznostmi
Jugoslovanskega kluba na Dunaju in s pogajanji s predstavniki vlade Kraljevine
Srbije in z Jugoslovanskim odborom v Londonu o načinu združitve Slovencev.
Hrvatov in Srbov z območja avstroogrske monarhije. O ureditvi odnosov med
Narodnim svetom in vlado v Ljubljani je bilo govora že na I. seji vlade. Vzrok za
to je bilo nasilje nad tujci, ki seje dogajalo po naročilu Narodnega sveta". Medsebojne odnose so dokončno razčistili na skupni seji 9. novembra 1918 , na kateri so se dogovorili o delokrogu Narodnega sveta. Dogovor je določal, da sme
Narodni svet v Ljubljani postavljati vladi predloge: Narodni svet se lahko tudi
reformira s pritegnitvijo novih strankarskih zastopnikov: pododseki in odseki
Narodnega sveta smejo vladi pošiljati predloge le preko predsedstva vlade: zastopniki Narodnega sveta smejo prisostvovati sejam vlade, člani vlade pa sejam
Narodnega sveta. Narodni svet ima za delovanje svoje uradne prostore in skupni
informacijski biro v zgradbi Narodne vlade SHS v Ljubljani. Za zvezo med obema je imenovan predsedstveni tajnik dr. A. Kunaver. vlada poroča plenumu Narodnega sveta o svojih sklepih. Da odnosi med narodnimi sveti in Narodno vlado
SHS v Ljubljani niso bili najboljši, se kaže tudi v reagiranju Narodne vlade SHS
v Ljubljani, ko je Narodni svet v Mariboru imenoval Rudolfa Maistra, slovenskega poveljnika v Mariboru, za generala.
Narodni sveti so bili razpuščeni 10. januarja 1919'"'. razen Narodnega sveta v
Ljubljani, kije prenehal z delovanjem 30. aprila 1919. Kako so se izvajali sklepi,
sprejeti na skupnem sestanku 9. novembra 191 S. ni znano, ker v zapisnikih sej
narodne vlade o tem ni podatkov. Ob ukinitvi Narodnih svetov je sklenil Narodni
svet v Ljubljani ustanoviti Likvidacijsko komisijo za razpust narodnih svetov.
Komisija je bila podrejena Prehodnemu gospodarskemu uradu, finančna sredstva
narodnih svetov pa so izročili deželni finančni blagajni.
Odnosi Narodne vlade SHS v Ljubljani do Narodnega sveta v Zagrebu so
potekali v znamenju podrejenosti. Narodni svet v Zagrebu je bil vrhovni predstavniški organ za vse južne Slovane z območja avstroogrske monarhije. Usta-
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novljcn je bil 6. oktobra 1918 , Državo Slovencev. Hrvatov in Srbov je proglasil
29. oktobra 191892, 31. oktobra in 3. novembra paje o tem s posebno noto seznanil vlade Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Francije, Italije in Srbije.
Sporočil jim je. daje prevzel vso oblast v državi, ter jih prosil, da ga priznajo kot
zakonito vlado Slovencev, Hrvatov in Srbov iz avstro-ogrske. Predsednik Narodnega sveta v Zagrebu je bil dr. Anton Korošec, ki je na pogajanjih s predstavniki
vlade kraljevine Srbije in Jugoslovanskega odbora v Londonu sklenil v Ženevi
sporazum o zedinjenju s kraljevino Srbijo. Koje Narodna vlada SHS v Ljubljani
obravnavala predlog dalmatinske deželne vlade za združitev s Kraljevino Srbijo , ni imela enotnega stališča. Delegacija predstavnikov slovenskih političnih
strank je nato odšla najprej na razgovore v Zagreb in nato v Beograd, kjer je bilo
v odsotnosti predsednika Narodnega sveta v Zagrebu dr. Antona Korošca sprejeto besedilo adrese o zedinjenju. ki jo je I. decembra 1918 prebral prestolonasledniku regentu Aleksandru dr. Ante Pavelić . S tem slavnostnim dejanjem je bilo v
Beogradu izvedeno zedinjenje obeh držav v novo Kraljevino Srbov. Hrvatov in
Slovencev. Narodni svet v Zagrebu je s tem v bistvu zaključil svoje poslanstvo in
je bil 10. januarja 1919 razpuščen.
Narodna vlada SHS v Ljubljani je na 1. seji imela pomisleke glede Narodnega
sveta v Zagrebu. Izražena je bila bojazen, da Narodni svet v Zagrebu pri obravnavanju slovenskih zadev ne bo imel do vseh delov države enakih meril. Narodni
svet v Zagrebu je hitro potrdil predlog za sestavo prve Narodne vlade SHS v
Ljubljani. Ta je priznavala Narodni svet v Zagrebu za vrhovni organ oblasti,
čeprav je tudi sama brez njega in mimo njega sprejemala končne odločitve. Med
najpomembnejšimi uspehi dobrega sodelovanja je bil sporazumni sprejem Naredbe o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani914. Ta naredba
utemeljuje, daje slovenski narod dosegel državno samostojnost na vsem ozemlju,
ki ga je upravljala Narodna vlada SHS v Ljubljani, slovenska državnost in samostojnost Narodne vlade SHS v Ljubljani pa vsebujeta prvine federativne državne ureditve. Z naredbo je bil določen teritorialni obseg, na katerem je Narodna
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vlada SHS v Ljubljani izvajala zakonodajno in upravno-izvršilno oblast in vse
svoje pristojnosti. Narodni svet v Zagrebu je neposredno ob prevratu ustanovil
Poveljstvo II. vojnega okrožja v Ljubljani , kije takoj aktivno poseglo v vojaška
dogajanja in je predstavljalo zametek slovenske vojske. Vrhovno poveljstvo II.
vojnega okrožja je bilo v rokah bivših avstrijskih oficirjev, ki so prestopili v službo jugoslovanske države, podmaršala Ištvanovića in podpolkovnika Ulmanskega.
Poveljstvo II. vojnega okrožja je spadalo pod Poverjeništvo za narodno obrambo. I. februarja 1919 je bilo II. vojno okrožje vključeno v sestav jugoslovanske vojske in vključeno v Komando Dravske divizijske oblasti". S tem je
bila tudi razpuščena slovenska vojska.

Delovanje Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželnih vlad za
Slovenijo
Narodna vlada SHS v Ljubljani je pomenila združitev vse javne uprave v
enotno avtonomno upravo za vso Slovenijo. Delokrog nekdanje deželne avtonomije, ki sta ga predstavljala Deželni zbor in Deželni odbor za Kranjsko, je bil
ukinjen, njune naloge paje prevzela Narodna vlada SHS v Ljubljani. Delokrogov
istih organov za Štajersko in Koroško ter za Slovensko Primorje pa Narodna
vlada SHS v Ljubljani ni mogla prevzeti, ker so bili upravni sedeži teh organov
izven dosega upravnih oblasti ljubljanske narodne vlade. Bila je vrhovni oblastni
organ na ozemlju Slovenije. Sprejemala je naredbe in odloke, pomembne za upravo v prehodnem obdobju, objavljala jih je v Uradnem listu Narodne vlade SHS
v Ljubljani, ki gaje ustanovila na 1. seji vlade. Za izvajanje svojih nalog je ustanovila več posebnih uradov in komisij, ki so opravljali zaupane upravne naloge.
Najpomembnejša vprašanja je vlada reševala na sejah Narodne vlade SHS. od
leta 1919 dalje pa na sejah Deželne vlade za Slovenijo. Člani vlade so sprejemali
končne odločitve kolektivno oziroma z večino glasov.
Najpomembnejša naloga vlade je bila prevzem oblasti od bivše avstrijske
uprave ter odstranitev Sloveniji in slovenskemu narodu sovražnih uradnikov in
sodnikov9", najprej tistih, ki so bili na najodgovornejših mestih v upravi in sodstvu. Že pred imenovanjem vlade v Ljubljani so začeli v soglasju z Narodnim
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svetom z aretacijami in čiščenjem kadrov v upravi in sodstvu. To je v imenu
Narodnega sveta opravljal dr. Mihajlo Rostohar. Zaradi takih posegov Narodnega sveta je bila vlada že ob imenovanju postavljena v neugoden položaj in je na
I. seji na predlog dr. Lovra Pogačnika sprejela priporočilo, da naj bodo krajevni
odbori tolerantni do tujih državljanov in da naj opuste poseg v delokrog vlade, ki
je prevzela eksekutivo v svoje roke. Člani prejšnjega državnega upravnega aparata so v veliki večini izrazili lojalnost do nove vlade in so 2. novembra tudi prisegli. V pretežni meri seje uradništvo brez omahovanja odločalo, da bo nadaljevalo z delom v novi slovenski upravi. Nekateri najvidnejši predstavniki starega
režima so sami odšli, če pa tega niso naredili, jih je odstavila nova oblast ter jih
razrešila njihovih nekdanjih dolžnosti. Prevzem sodne uprave je ob podpori svojih
sodelavcev izvedel poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnihar. Pripravil je
načrt o organizaciji sodstva in sodne uprave in ukrepe za čim hitrejšo zamenjavo
nemških sodnikov s slovenskimi. Sodelovanje z novo slovensko upravo in sodstvom so napovedali tudi številni slovenski visoki uradniki, ki so službovali na
Dunaju, v Gradcu in v drugih krajih izven slovenskega ozemlja. Ti so izrazili
pripravljenost za prevzem službenih dolžnosti v Sloveniji in s tem domovinsko
pripadnost Sloveniji. Slovenska uprava in sodstvo sta bila postopoma očiščena
nemških uradnikov. Z naredbo z dne 16. decembra 19IX je Narodna vlada SHS v
Ljubljani uredila problem zamenjave nemških kadrov s slovenskimi. Vlada je
tako na eni strani zavarovala slovenske interese in nacionalne koristi, na drugi
strani paje dosegla kontinuiteto delovanja uprave in sodstva. Kasneje je Narodna
vlada, zlasti pa še Deželna vlada za Slovenijo dopuščala tudi zaposlitev nemških
uradnikov, vendar jih je predhodno preverila, zlasti njihovo zadržanje pred prevratom leta 1918. Morali pa so tudi opraviti preizkus znanja slovenskega jezika.
Veliko pozornost je vlada posvetila umiku soške armade, ki je potekal preko
slovenskega ozemlja. Takrat so bile v avstrijski vojski zelo težke razmere in je
obstajala nevarnost, da bi vojaki povzročili nerede in s tem ogrozili obstoj nove
slovenske države. Treba je bilo čimpreje in čimhitreje izpeljati umik skoraj polmilijonske armade proti vzhodu in severu preko našega ozemlja. Vodstvo umika
te armade je bilo zaupano podpolkovniku Ulmanskemu. ki je ob sodelovanju
generalnega polkovnika Wiirma ter slovenskih Narodnih straž in požrtvovalnih
slovenskih železničarjev v dobrem tednu opravil to nalogo . Slovensko ozemlje
je bilo s tem rešeno plenjenja neorganizirane vojske in cventuelnih uporov vojaštva raznih narodnosti, ki seje vračalo v svojo domovino.
V prevratnih dneh in v času delovanja Narodne vlade SHS v Ljubljani je bilo
za slovenski narod najpomembnejše vprašanje, kako bo potekala meja nastajajoče
slovenske države. Z njo se je namreč podirala enotnost nekdanjih zgodovinskih
pokrajin, v katerih so živeli Slovenci. Z razpadom avstrijske monarhije in na99
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Stankom nove države SHS državne meje niso bile določene. Zato seje takoj vnel
boj za meje novo ustanovljene države. Že I. novembra je Rudolf Maister s hitro
vojaško akcijo prevzel oblast v Mariboru in s tem zagotovil pripadnost Maribora
ter slovenskega dela južne Štajerske Sloveniji. Boj za določitev državne meje na
Koroškem je trajal skoraj dve leti in je potekal najprej na bojnem, nato pa še na
diplomatskem polju.
Na I. seji seji Narodne vlade v Ljubljani je dr. Janko Brejc predlagal, da se
zasede slovenski del Koroške in da se imenuje slovenski komisar za Koroško.
Narodna vlada je dr. • rejcev predlog sprejela z dostavkom. da se bo to izvedlo,
kakor hitro bo na razpolago potrebna vojaška moč. V teh dneh vlada še ni imela
svoje vojske. Posamezne slovenske vojaške enote so predstavljali nekdanji avstrijski vojaški polki, sestavljeni iz slovenskih vojakov in oficirjev, ki pa so bili v
tem času raztreseni po raznih bojiščih in so se po kapitulaciji avstrijske armade
postopoma vračali v domovino. Slovenske vojaške enote, ki so bile vključene v
boj za severno slovensko mejo. so bile v pretežni meri sestavljene iz borccvprostovoljcev. Boj za severno mejo seje pričel 6. novembra 1918 z vojaškimi
akcijami rezervnega poročnika Franja Malgaja. ki je s svojo enoto začel z osvajanjem vzhodne Koroške in Mežiške doline. Na južni in zahodni Koroški, od
Podkloštra do Borovelj. je vodil boje stotnik Alfred Lavrič. Narodna vlada SHS v
Ljubljani je za ugoden razplet bojev na Koroškem potrebovala zadostno število
vojakov, ki jih je lahko zagotovila le z mobilizacijo. Že 2. novembra je sprejela
sklep o izvedbi splošne mobilizacije vseh moških od 18. do 40. leta starosti in jih
pozvala na obrambo domačega ognjišča. Slovenske vojaške enote so bile sprva
uspešne, zato je med Alfredom Lavričem in Hiilgerthom prišlo do prvih pogajanj
in do sklenitve provizorične pogodbe, s katero je bila določena prva demarkacijska črta na reki Dravi. To pogodbo je 23. novembra 1918 ratificirala tudi Koroška deželna vlada. Kmalu zatem so se organizirali za obrambo Koroške koroški brambovci. Ti so bili v nadaljnjih bojih uspešnejši od slovenskih vojaških
enot. ki so bile v glav nem sestavljene iz prostovoljcev. Sledilo je premirje in pogajanja v Gradcu"", kjer sta ob slovenskih in avstrijskih predstavnikih sodelovala
tudi ameriška oficirja Miles in King. V skladu s sklepi graških pogajanj sta ameriška oficirja v spremstvu avstrijskega in slovenskega spremljevalca prepotovala
slovensko Koroško in sestavila poročilo o gospodarski in geografski nedeljivosti
celovške kotline. To poročilo je bilo pri odločanju na mirovni konferenci v Parizu, ki seje začela 2. marca 1919. za Slovence usodno. Do novih vojaških ope-

""' L. Ude. n.d. Koroški plebiscit. Ljubljana 1970. str. 151. AS. Deželna vlada za
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racij na Koroškem je prišlo z ofenzivo jugoslovanske vojske 29. aprila 1919"':.
Ta pa zaradi avstrijsko-nemške protiofenzive ni dosegla svojega namena, saj je
avstrijsko-nemška vojska dosegla pomembne uspehe. 5. maja 1919 je bil v Sloveniji izdan ukaz o mobilizaciji letnikov 1890 - 1894. na katerega se obvezniki
niso takoj odzvali. Zaradi tega je Deželna vlada za Slovenijo razglasila naglo
sodišče za območje okrajnih glavarstev Celje. Maribor. Slovenj Gradec in Radovljica. 25. maja 1919 je sledila jugoslovanska protiofenziva, s katero je jugoslovanska vojska zasedla velik del Koroške. 4. junija 19191 so se začela pogajanja v Kranju, na katerih je bila dogovorjena črta. do katere naj Koroško zasedejo jugoslovanske čete. Potekala je takole: Kepa - Mala Kepa - Spodnje Borovlje Petelin - Rožek - Semisvavče - Žoprače -južni rob Vrbe - od tu čez Vrbsko jezero na severno obalo pri Pričini - kote 656. 620. 663 - Majhna Gorica - Dole Stenice - Urlichsberg - kota 607 - čez Glino na Zehner Berg - Sv. Magdalena Steinbruchkogcl - gorski greben Reinegg - Sapotnik Ofen - kota 1558 - Speikkogel 1899 - Ofentratten - kota 1410 - kota 1228 - Kienberg - Framrach - Paierdorf
- kota 981 - Kleinaple 1763. Severno od te črte je bil ozek pas zemlje določen kot
nevtralna cona. 7. junija je avstrijska stran odklonila podpis te pogodbe. Med
pogajanji pa so jugoslovanske čete vkorakale tudi v Celovec in na Gosposvetsko
polje. Že 4. junija 1919 je svet štirih sklenil, da se plebiscitno ozemlje na Koroškem razdeli v coni A in B1"4. 21. junija pa, da naj cono A zasede jugoslovanska
vojska, cono • pa avstrijska vojska"". Mejo med njima je določala črta: Kepa Polana - Drava en kilometer jugovzhodno od vzhodnega železniškega mosta pri
Dornberku - Drava en kilometer vzhodno od Sv. Mihaela (Rožek) - zahodni konec Vrbskega jezera - sredina Vrbskega jezera - Glinica - Glina - severna meja
velikovškega okraja - Košenjak. Deželna vlada za Slovenijo je na Koroškem
obnovila Okrajno glavarstvo Velikovec in ustanovila Okrajno glavarstvo Borovlje. K), septembra 1919 je bila v St. Germainu podpisana mirovna pogodba z
Avstrijo. 10. oktobra 1920 paje bil v coni A na Koroškem izveden plebiscit., ki
je izpadel neugodno za Slovence na Koroškem. Po izgubljenem plebiscitu seje na
Koroškem povečalo preganjanje koroških Slovencev in mnogi so se morali preseliti v Slovenijo. Državna meja na Koroškem je potekala po Karavankah, na
1,12
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Štajerskem jc bila določena z mirovno pogodbo podpisano 10. septembra 1919 v
St. Germainu.
Za določitev meje z Italijo je bila odločujoča londonska pogodba, sklenjena
med Francijo in Anglijo na eni strani ter Italijo na drugi strani, s katero je bilo
Italiji obljubljen precejšen del slovenskega in hrvaškega ozemlja, če v vojni stopi
na stran antantnih sil. Italija je kot članica antantnih sil že 3. novembra zasedla
Trst""', nato pa še slovensko ozemlje v tržaškem zaledju, na Goriškem in na Notranjskem, kjer je na Vrhniki zaustavil njeno prodiranje Mihajlo Švabič s svojimi
vojaki. Italijanska zasedba slovenskega ozemlja jc bila začasno določena z demarkacijsko črto. Na zasedenem ozemlju so Italijani izvajali nasilje nad slovenskim prebivalstvom, številne uradnike in delavce so odpuščali iz službe in jih
izganjali iz njihovih domov. Narodna vlada in Deželna vlada za Slovenijo sta
Slovencem svetovali, naj ne zapuščajo svojih domov in naj se prilagajajo razmeram, ki so nastale na zasedenem ozemlju. Kljub opozorilom vlade v Ljubljani so
številni primorski Slovenci pribežali v Slovenijo, kjer so našli zatočišče in novi
dom. Med begunci so bili najštevilnejši uradniki, policijski uslužbenci, prosvetni
delavci in železničarji.
Za dokončno razmejitev med Kraljevino Italijo in Kraljevino Srbov. Hrvatov
in Slovencev je bilo v času dolgotrajnih pogajanj predloženih več razmejitvenih
predlogov. Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev seje še najbolj zavzemala za
Wilsonov predlog, ki pa ga je Kraljevina Italija odločno odklanjala. Končno je
prišlo do sklenitve mirovne pogodbe v Rapallu dne 12. novembra 1920 , s katero je bil Kraljevini Italiji priključen velik del slovenskega in hrvaškega ozemlja,
na katerem je prebivalo okoli 500.000 Slovencev in Hrvatov.
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je na mirovni konferenci dobila dovoljenje, da zasede Prckmurjc. 12. avgusta 1919 je tja vkorakala jugoslovanska
vojska. Imenovanje bil civilni komisar dr. Srečko Lajnšič, za njim Bogumil Bcrbuč, po njegovi smrti pa Gašper Lipovšek, ki je 1. junija 1921 postal okrajni
glavar za vse Prckmurjc'"8. 4. junija 1920 je bila podpisana v Trianonu mirovna
pogodba z Madžarsko.
Z mirovnimi pogodbami, ki jih je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
podpisala z Avstrijo. Italijo in Madžarsko tudi v imenu slovenskega naroda, smo
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bili Slovenci ponovno razdeljeni med štiri države. Nacionalni obstoj našega naroda je bil še bolj ogrožen kot pred I. svetovno vojno, ko smo Slovenci živeli v
zgodovinskih pokrajinah, združenih v isti monarhiji. Velika pričakovanja, ki jih je
slovenski narod gojil ob ločevanju od avstroogrske monarhije, so zbledela z zedinjenjem v Kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev: v boju za avtonomijo Slovenije pa nas je pogubila Vidovdanska ustava. Zaradi takih razmerje bila izjava
43 slovenskih kulturnih delavcev februarja 1921 popolnoma upravičena in je
veljala kot trajen opomin slovenskim politikom kasnejših generacij.
Dne 16. novembra 1918 je vlada obravnavala in sprejela načrt zakona o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani. Načrt zakona je pripravila upravna komisija pod vodstvom dr. Žolgerja. Zakon je bil objavljen v
Uradnem listu št. 11 dne 21. novembra 191X. S tem zakonom, ki je bil sprejet v
soglasju z Narodnim svetom v Zagrebu, je bil določen teritorij, na katerem je
vlada v Ljubljani izvajala svojo upravo in svoje oblastvene pristojnosti. Ta teritorij je obsegal: Kranjsko. Goriško, slovenski del Istre. Trst z okolico ter Štajersko in Koroško, kolikor sta bili ti dve deželi tudi del Države Slovencev, Hrvatov
in Srbov. Slovenski del Istre je takrat obsegal teritorij Okrajnega glavarstva Koper, ta paje zajemal področje nekdanjih sodnih okrajev Koper. Buzet in Piran"".
Narodna vlada je ob sprejemanju tega zakona menila, da pri določitvi območja
Narodne vlade SHS v Ljubljani Istre ne gre popolnoma izpustiti, ker njeni deli
gravitirajo k Notranjski"". Po tem zakonu so Narodna vlada SHS v Ljubljani in
Deželne vlade za Slovenijo imele pristojnost najvišjega organa oblasti za dobo.
dokler Konstituanta narodov Srbov. Hrvatov in Slovencev ne ukrene drugače. Z
upravnimi spremembami, ki jih je povzročilo zedinjenje I. decembra 1918. sestava prve centralne vlade v Beogradu ter ustanovitev Deželne vlade za Slovenijo
januarja 1919 ter s prenosom pristojnosti ukinjenih poverjeništev bivše Narodne
vlade SHS v Ljubljani na centralno vlado v Beogradu, je prišlo pri izvajanju
pristojnosti Deželne vlade za Slovenijo do določenih sprememb, zlasti glede na
določila zakona o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani.
Narodni vladi SHS v Ljubljani so pripadale vse najvažnejše politične odločitve kot so bile združitev s Kraljevino Srbijo v eno državo, vprašanje cenzure.
uvedba naglih sodišč, mobilizacija, sklic orožnih vaj. amnestija, izdaja potnih
dovoljenj, imenovanje uradništva najvišjih stopenj, uvedba oziroma ustanovitev
novih uradov, organiziranje varnostne službe, določanje višine plač in podpor,
razširitev delokroga posameznih uradov z območja Kranjske za vso Slovenijo,
izvajanje ukrepov ob štrajkih in dragih nemirih, ukrepanje v političnih gibanjih,
določanje policijske ure in drugo.
Veliko pozornost je narodna vlada posvetila razpravi o pobudi dalmatinske
vlade za združitev Države Slovencev. Hrvatov in Srbov v eno skupno državo.
Allgemeines Ortschaften-Verzeichnis. Wien [902. Istrici! str. 169
"" AS. Deželna vlada za Slovenijo, fase. Sejni zapisniki, seja št. 17
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Kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev. V razpravi je bila zelo oprezna inje od
koalicijskih strank zahtevala izjave o njihovih stališčih do združitve. Vlada je s
svojimi predstavniki sodelovala na razgovorih z Narodnim svetom v Zagrebu in z
zastopniki srbske vlade v Beogradu. Slovenske politične stranke so imenovale
slovensko delegacijo za slovesnost 1. decembra 1918 v Beogradu, na kateri je
bilo svečano proglašeno zedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev v eno državo.
Kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev.
Upravne naloge Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
so izvajali: Narodna vlada SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo na
sejah vlade, povcrjeništva posameznih resorjev ter več na novo ustanovljenih
upravnih organov, uradov in komisij. To so bili:
- Korespondenčni urad v Ljubljani.
- Urad za krmo in vnovčevalnica za živino,
- Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave,
- Gospodarski urad za surovine, železo, usnje,
- Generalno ravnateljstvo Južne železnice,
- Vojaško sodišče SHS v Ljubljani,
- Komisija za preosnovo javne uprave,
- Prehodni gospodarski urad Narodne vlade SHS v Ljubljani,
- Aprovizacijska komisija za Štajersko.
- Okrožno glavarstvo v Mariboru.
- Deželna komisija za preskrbo vračajočih se vojnikov v Ljubljani,
- Zastopstvo Jugoslovanov za nemško Štajersko v Gradcu,
- Posredovalni urad za begunce,
- Začasna delavska zavarovalnica zoper nezgode v Ljubljani,
- Pisarna za zasedeno ozemlje v Ljubljani,
- Komisija za enotno ureditev uradniških vprašanj,
- Komisija za likvidacijo Narodnih svetov,
- Komisija za preživljanje,
- Začasni obči pokojninski zavod za nameščence v Ljubljani,
- Komisija za uradno službeno pragmatiko.
- Državni stanovanjski urad,
- Državna posredovalnica za delo,
- Obrtno nadzorništvo,
- Jugoslovanski generalni komisariat za promet in turistiko v Sloveniji,
- Višje deželno sodišče za Kranjsko, Koroško in Štajersko v Ljubljani.
Povojno razdobje je bilo zaradi težkega gospodarskega in političnega položaja
polno pretresov. Pomanjkanje živil, huda stanovanjska stiska, draginja, šibka
socialna varnost, migracija prebivalstva, vojno stanje, politična negotovost in
druge nadloge so prizadele slovenski narod. Vlada si je predvsem s posredovanjem in zakonodajo prizadevala omiliti težke življenjske razmere, posebej razme41

re industrijskih delavcev, rudarjev, železničarjev, ki so pogosto s stavkami ogrožali javni mir in red. Stavkovno gibanje je bilo osredotočeno na industrijska središča, predvsem na Maribor. Velenje, Trbovlje z revirji in Ljubljano. Najodmevnejše izmed vseh so bile dvomesečna stavka tiskarskih delavcev ob koncu leta
1919 in železničarska splošna stavka aprila 1920, ki seje končala s tragičnimi
posledicami in rudarska stavka 1920/1921. Vlada seje veliko ukvarjala s problemi invalidov in beguncev. Invalidske podpore naj bi dajalo Poverjeništvo za
narodno obrambo iz sredstev likvidacijske imovine bivše Avstrije. Vprašanje
invalidov jc bilo končno rešeno z uredbo o začasni pomoči invalidom z dne 14.
februarja 1920. problem beguncev seje nanašal na dve vrsti beguncev, in sicer
na tiste, ki so bili zaradi vojne prisiljeni zapustiti svoje domove in so bili nameščeni v notranjost avstrijskih dežel, in tiste, ki so bili po vojni zaradi nasilja Italijanov in Nemcev pregnani s svojih domov. Poleg vprašanja beguncev je morala
vlada reševati še problem repatriirancev iz Nemčije in iz drugih dežel, ki so se po
vojni vračali v domovino. Begunci, ki so zaradi vojne morali zapustiti svoje domove, so se po vojni vračali iz Češke in avstrijskih dežel in so se deloma vrnili na
svoje domove, deloma pa so jih namestili v posebna taborišča; največ jih je bilo v
begunskem taborišču v Stališču pri Ptuju. Vprašanja beguncev je reševal Posredovalni urad za begunce v Ljubljani, ustanovljen novembra 1918. Glede beguncev, ki so zaradi nasilja Italijanov na Primorskem morali pribežati v Slovenijo, je
vlada v Ljubljani skušala omejiti njihovo število s tem, daje od vsakega zahtevala pisno potrdilo tamkajšnjega Narodnega sveta, da se je iz upravičenih razlogov
moral umakniti pred Italijani.
Poseben problem za Narodno vlado SHS v Ljubljani in za Deželne vlade za
Slovenijo so bila vprašanja s področja šolstva in izobraževanja. Iz slovenskih šol
so bili odstranjeni nemški učitelji in profesorji, večina izmed njih je odšla v Avstrijo, nekateri pa so kasneje dobili zaposlitev na šolah z nemškim učnim programom. Zelo akutno je bilo tudi vprašanje šolanja slovenskih študentov, ki so morali zaradi avstrijskih ukrepov zapustiti šolanje na avstrijskih univerzah in visokih šolah na Dunaju in v Gradcu. Večina teh študentov seje odločala za nadaljevanje študija na univerzah v Zagrebu in Pragi. Koje bila ustanovljena Univerza v
Ljubljani, se jc velika večina slovenskih študentov vpisala na novo ustanovljeno
ljubljansko univerzo. Priprave za njeno ustanovitev je opravila Vseučiliška komisija pod predsednikom dr. Danilom Majaronom. Univerza v Ljubljani je začela
z delom v šolskem letu 1919/1920. Mesta univerzitetnih profesorjev so zasedli
ugledni slovenski znanstveniki, ki so doslej službovali na tujih univerzah in
znanstvenih inštitutih v tujini.
Narodna vlada se jc ukvarjala tudi z vprašanji vračanja slovenske kulturne
dediščine iz Avstrije. Na sejah 11. novembra in 20. decembra 1918 je bilo sklenjeno, da se pripravi popis dragocenih rokopisov, knjig in knjižnic ter drugega
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zgodovinskega gradiva, ki ga je treba zahtevati od Avstrije. Imenovala je tudi
komisijo za pripravo slovenskih zahtev.
Med nalogami Poverjcništva za uk in bogočastje je povzročilo največ problemov imenovanje šolskih nadzornikov"', ki jih je imenoval poverjenik za uk in
bogočastje. Dr. Gregor Žerjav je temu ugovarjal in zahteval, da njihovo imenovanje prepusti resornemu ministrstvu centralne vlade v Beogradu. Ta zahteva dr.
Žerjava je bila ena od njegovih konkretnih potez za prenos upravnih pristojnosti
na centralno vlado v Beogradu ter je tudi pripomogla k nastajanju velikih medstrankarskih nesoglasij med najpomembnejšima koalicijskima vladnima strankama leta 1920.
V letih 1920 in 1921 seje vlada ukvarjala s pripravami na občinske volitve in
na volitve v Konstituante. Zakon o občinskih volitvah je sprejela že 21. julija
1920 in potem tudi predlagala datum za izvedbo volitev. Te naj bi bile 17. ali 24.
oktobra ali 7. novembra 1920. Izbiro datuma je vlada prepustila centralni vladi v
Beogradu. Do volitev je prišlo šele 26. aprila 1921, in sicer najprej v štirih statutarnih, nato pa še v podeželskih občinah v Sloveniji"2.
Priprave na volitve v Konstituante so se v Sloveniji začele že v septembru
1920. V volilni boj je poseglo šest slovenskih političnih strank, in sicer tri starejše koalicijske vladne stranke ter tri nove stranke: Komunistična stranka Jugoslavije za Slovenijo. Narodna socialistična stranka in Samostojna kmetijska
stranka. Vsaka izmed strank je v svojih programih nakazovala videnje bodoče
državne in gospodarske ureditve. Volitve v Konstituante so bile 28. novembra
1920. Va-njo je bilo iz Slovenije izvoljeno 39 poslancev, od tega je imela 15 poslancev Slovenska ljudska stranka, 3 poslance Jugoslovanska demokratska stranka, 6 poslancev Jugoslovanska socialno demokratska stranka. 5 poslancev Komunistična stranka Slovenije. 2 poslanca Narodna socialistična stranka Slovenije
in 8 poslancev Samostojna kmetijska stranka. Prvo zasedanje Konstituante je
bilo 12. decembra 1920113.
Tudi prva polovica leta 1921 je potekala v znamenju zasedanja Konstituante.
Poslanci so ostro razpravljali o bodoči ureditvi Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Glavne razprave so potekale v zvezi s pripravo prve ustave. Poslanci
večjega števila političnih strank so se zavzemali za pripravo demokratične ustave, provladnc stranke pa so zagovarjale predloženi vladni ustavni načrt, s katerim
je bila med drugim odpravljena dotedanja avtonomija posameznih dežel. Ustava
je bila kljub številnim protestom z navadno večino izglasovana 28. junija 1921 in
je bila zato poimenovana Vidovdanska. Od slovenskih poslancev so zanjo glaso-
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vali le poslanci Jugoslovanske demokratske stranke in Samostojne kmetijske
stranke.

Vladne stranke in njih politični programi
Narodna vlada SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo so delovale od
31. oktobra 1918 do 12. julija 1921, skupaj 33 mesecev in 13 dni. Sestavljali so
jih predstavniki štirih političnih strank in en član iz nestrankarskih vrst. V vladah
sta imeli odločilno večino Slovenska ljudska stranka in Jugoslovanska demokratska stranka, medtem ko je bila Jugoslovanska socialno demokratska stranka pritegnjena v vlado kot tretji in najmlajši član koalicije. V februarju 1921 je bila v
krog vladnih strank pritegnjena še Samostojna kmetijska stranka, ki je bila po
političnih nazorih sopotnica Jugoslovanske demokratske stranke z delokrogom na
slovenskem podeželju.
Slovenska ljudska stranka, največkrat poimenovana klerikalna, je bila ustanovljena leta 1905, leta 1909 je bila preimenovana v Vseslovensko ljudsko stranko, leta 1918 pa je ponovno dobila ime Slovenska ljudska stranka. V slovenskem
političnem prostoru je bila najmočnejša. Njeni najvidnejši voditelji so bili duhovniki in predstavniki katoliške vere in krščanskosocialnega gibanja. V svojem
programu se je v tistem času zavzemala za avtonomno Slovenijo, za posebno
vlado in za pokrajinski parlament z zakonodajno močjo, za rešitev slovenskega
nacionalnega vprašanja v okviru jugoslovanske države, za agrarno reformo pod
geslom "zemljo tistemu, ki jo obdeluje", za podelitev pripadajočih pravic delavcem, za volilno pravico žensk, za trden gospodarski razvoj. Največjo oporo je
imela na slovenskem podeželju"4.
Jugoslovanska demokratska stranka je nastala iz Narodno napredne stranke
ob koncu junija 1918. Ponavadi sojo imenovali liberalna. Po svojem programu je
bila za enotno unitaristično in centralistično državo. Njen ideal je bil "en narod,
en vladar, ena država". Predstavniki stranke so bili vedno odločeni podpreti državni centralizem, bili so za enak razvoj šolstva po vsej državi, za neodvisnost in
nedotakljivost uradništva, za zaščito zasebne lastnine, za pravico in dolžnosti do
dela, za agrarno reformo, za enakopravnost ver in spoštovanje verskega prepričanja. Kot stranka mlade industrijske in trgovske buržoazije se je zavzemala za
zaščito podjetništva, gospodarske zbornice in je bila ostra nasprotnica klerikalizrna115.
"'' M, Mikuž. n.d. str. 190-191; D. Lončar, Politično življenje Slovencev (Od 4. januarja 1797 do 6. januarja 1919. leta). Ljubljana 1921, str. 72; M. Zečcvič. Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918-1929. Maribor 1986
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Jugoslovanska socialno demokratska stranka'"'je bila ustanovljena leta 1896.
V tistem času sojo pogosto imenovali socialistična, ker je predstavljala delavski
razred. Vodstvo stranke ni aktivno sodelovalo pri ustanovitvi Narodnega sveta v
Ljubljani. Ob ustanovitvi Narodne vlade v Ljubljani je dobila v njej svojega
predstavnika, ki je bil zadolžen za resor socialnega skrbstva. Po svojem programu je bila za rešitev jugoslovanskega vprašanja, temelječega na svobodni združitvi plemen na podlagi prostovoljnega sporazuma in popolne enakopravnosti; bila
je za ljudsko republiko, avtonomijo občin, aktivno socialno politiko, socializacijo
velike industrije, veleposestev in bank. Zaradi notranjih strankarskih problemov
je prišlo v njej do delitve na socialiste in komuniste, ki so ustanovili svojo stranko
Delavsko socialistično stranko za Slovenijo, kasnejšo Komunistično stranko Slovenije, delovanje njenih organizacij in njeno propagando pa je vlada v Beogradu
prepovedala z "Obznano".
Samostojna kmetijska stranka"7 je bila ustanovljena junija 1919 s sodelovanjem Jugoslovanske demokratske stranke, in sicer z namenom, da se oslabi moč
Slovenske ljudske stranke na podeželju. Stranka je imela podporo med velikimi
kmeti. Njen program je bil podoben programu Jugoslovanske demokratske stranke. V začetku se je opredelila za avtonomijo Slovenije, po vstopu v vlado pa je
podpirala centralizem in unitarizem. Načelno je bila tudi za avtonomno Slovenijo, vendar le toliko, da ne bo v škodo državni celoti.
Narodno socialistična stranka je bila ustanovljena v Ljubljani decembra 1919.
Po programu se je zavzemala za narodni socializem, ideal stranke je bil. da postane bogastvo last tistih, ki ga ustvarjajo. Stranka je združevala malomeščanstvo. V dvajsetih letih je bila nosilec slovenskega avtonomizma liberalne smeri in
je sprva delovala kot popolnoma neodvisna stranka

Opis sejnih zapisnikov
Zapisniki sej Narodne vlade SHS v Ljubljani od 1. novembra 1918 do 24.
januarja 1919 ter Deželnih vlad za Slovenijo od 24. januarja 1919 do 7. julija
1921 so del arhivskega fonda Predsedstva Deželne vlade za Slovenijo. Leta 1955
jih je Izvršni svet Skupščine LRS skupaj z veliko količino arhivskega gradiva I.
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M. Mikuž. n.d. str. 192: M. Zcčevič. n.d. str. 32-34
M. Miku/., n.d. str. 194
Mi<
M. Mikuž. n.d. str. 194: J. Pcrovšck. Narodno socialistična stranka. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7. Ljubljana. 1993. str. 333
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in II. oddelka Banske uprave Dravske banovine izročil takratnemu Državnemu
arhivu LRS.
Ko smo leta I960 začeli z urejanjem omenjenega gradiva, smo v njem odkrili
navedene sejne zapisnike, ki so bili vloženi v en večji fascikel. Za te zapisnike je
obstajala domneva, da so bili uničeni tik pred drugo svetovno vojno. Po odkritju
smo jih uredili tako. da smo najprej ločili originale od kopij in ostalega gradiva.
Za originale smo šteli tiste, ki so bili podpisani. Ob urejanju smo ugotovili, da
nekaj originalnih zapisnikov manjka, zato smo manjkajoče originale nadomestili s
kopijami. Iz enega fascikla smo naredili tri. in sicer fascikel originalnih sejnih
zapisnikov, fascikel kopij sejnih zapisnikov ter fascikel prilog k sejnim zapisnikom.
Sejni zapisniki so bili vloženi v ovojčke in v mape. Predstavljajo serijo 204
zapisnikov najvišjih organov oblasti v Sloveniji v prevratnem obdobju 1918 1921. V bistvu to niso zapisniki v klasičnem smislu, ampak zabeležke o sejah
vlade in o sprejetih uredbah, sklepih, predlogih in stališčih, o katerih je slovenska
vlada razpravljala in jih sprejela na svojih sejah. Noben zapisnik ne vsebuje
dnevnega reda. ker je vlada sproti obravnavala vse najpomembnejše tekoče zadeve, ki jih je bilo treba v nastali situaciji čim prej rešiti.
Glede na posamezne vlade je razporeditev sejnih zapisnikov naslednja:
- Narodna vlada SHS v Ljubljani je obstajala od 31.10.1918 do 24.1.1919,
zapisniki njenih sej imajo št. od 1 do 51;
- prehodna Deželna vlada za Slovenijo je delovala z novim predsednikom in
podpredsednikom v stari sestavi od 24.1.1919 do 26.2.1919, zapisniki sej
imajo št. od 52 do 66;
- Deželna vlada za Slovenijo, imenovana tudi prva Deželna vlada za Slovenijo
je delovala od 28.2.1919 do 5.11.1919, zapisniki sej imajo št. od 67 do 133;
- Deželna vlada za Slovenijo, imenovana tudi druga Deželna vlada za Slovenijo, razen mandatarja dr. Gregorja Žerjava v času od 6.11.1919 do 25.2.1920
ni delovala; za to razdobje ni nobenih zapisnikov;
- Deželna vlada za Slovenijo, imenovana tudi tretja Deželna vlada za Slovenijo
pod mandatarjem dr, Jankom Brejcem je delovala od 26.2.1920 do
13.12.1920, v prvem obdobju kot enostrankarska klerikalna vlada od
26.2.1920 do 25.8.1920, v drugem obdobju pa kot rekonstruirana vlada od
25.8.1920 do 13.12.1920; za prvo obdobje so sejni zapisniki od št. 134 do
163, za drugo obdobje pa od št. 164 do 180;
- Deželna vlada za Slovenijo, imenovana po vodji dr. Leonidu Pitamicu, je
delovala od 14.12.1920 do 19.2.1921; za to obdobje so sejni zapisniki od št.
181 do 186;
- Deželna vlada za Slovenijo, imenovana tudi peta Deželna vlada za Slovenijo,
je delovala po 19.2.1921 do 9.7.1921, za to razdobje so sejni zapisniki od št.
187 do 204.
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Na začetku delovanja Narodne vlade SHS v Ljubljani zapisnikov sej niso
številčili. zato je bilo 10 sejnih zapisnikov neoštevilčenih in so jih v registratori
naknadno oštevilčili z barvnim svinčnikom. Pravtako prvotno niso bili oštevilčeni
sejni zapisniki v času vlade dr. Pitamica. ki so jih naknadno oštevilčili s črnilom.
Seje vlade so vodili predsedniki, razen sej št. 63 - 66, ki jih je vodil poverjenik
za kmetijstvo prelat Andrej Kalan, sej št. 103 - 107, 109, 110, 125, 131, 132. ki
jih je vodil podpredsednik vlade dr. Gregor Žerjav, sej št. 148, 151 in 155, kijih
je vodil poverjenik za notranje zadeve prof. Bogumil Remec, in seje št. 204. ki jo
je vodil podpredsednik vlade Štefan Dobnik.
Narodna vlada SHS v Ljubljani in Deželne vlade za Slovenijo so imele redne,
izredne in slavnostne seje. Na rednih sejah so obravnavali tekoče zadeve, na izrednih sejah pa zelo nujne in zelo aktualne zadeve, ki so zahtevale takojšnjo rešitev. Izredne seje so bile štiri, in sicer seja št. 5, na kateri so obravnavali primer
Borojević, ter seje št. 140 - 142, na katerih so obravnavali ukrepe v zvezi s splošno stavko železničarjev. Seja št. 34 je bila slavnostna ob prazniku zedinjenja v
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Seje vlade so bile večinoma v popoldanskem času. Začetek je bil v časovnem
razponu med 15. uro in 18. uro. V dopoldanskem času jih je bilo le 30. od tega
sta bili seji št. 1 in št. 72 celodnevni; prva seje z opoldanskim odmorom zaključila ob 19, uri, druga pa z opoldansko in večerno prekinitvijo šele ob 24. uri. Čas
trajanja seje gibal od 15 minut (slavnostna seja) do 6 ur, največ sej je trajalo dve
do tri ure.
Po obsegu se zapisniki sej zelo razlikujejo. Najkrajša sta zapisnika seje št. 34
in 138, ki obsegata le po eno stran, najdaljši paje zapisnik 171. seje. ki obsega
16 strani, največ zapisnikov pa obsega od 4 do 8 strani.
Za izdelavo sejnih zapisnikov je bil odgovoren zapisnikar, kije poleg predsednika vlade oziroma voditelja seje zapisnik tudi podpisal. Zapisnikarje bil visok
uradnik predsedstva vlade, po položaju vladni tajnik in je bil uradnik, vreden
popolnega zaupanja. Iz zapisnikov je razvidno, da so bili zapisnikarji: dr. Leopold Žužek (zapisniki št. 1-31, 33-93), Rajko Svctek (zapisniki št. 95-109. 111114), dr. Ivan Vidmar (zapisniki št. 115-118), dr. Branko Fišer (zapisniki št.
119-133, 184), dr. Lovro Bogataj (zapisniki št. 135-138, 140-151, 153-154.
162-179, 181-183, 185-204), Henrik Pfeifer (zapisniki št. 156. 158-160). zaradi
zadržanosti uradnega zapisnikarja še: Ivan Dolence (zapisnik št. 32). dr. Josip
Hubad (zapisnik št. 134), Franc Wilenpart (zapisnik št, 152) in dr. Ivan Zobec
(zapisnik 158). Zapisnik je pripravil urad-ni stenograf, tipkanje je opravila uradnica-strojepiska, pretipkan zapisnik sta nato primerjala s predlogo dva uradnika v
registratori, nakar so ga izročili zapisnikarju, ki je poskrbel za podpise. Iz zapisnikov je razvidno, da sta zapisnikar in predsednik vlade v nekaterih primerih
vpisala svoja dopolnila in popravke.
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Veliko večino zapisnikov sta podpisala predsednik vlade oziroma predsedujoči
in zapisnikar. Nepodpisani so sejni zapisniki s tekočimi številkami: 4. 94. 1 K).
121 in 179. V teli primerih gre za kopije. Podpis predsednika seje manjka pri
zapisnikih št. 39, 66, 134 in 183, podpis zapisnikarja pa pri zapisnikih št. 117.
139, 155, 157, 161, 180 in 185. Pri zapisniku št. 120 sta podpisana predsednik
vlade dr. Brejc in podpredsednik vlade dr. Žerjav. Zapisnike sej št. 103-107. 109.
116-118, 125, 131 in 132 je podpisal podpredsednik Žerjav, kljub temu. daje bil
na seji večkrat navzoč predsednik vlade dr. Brejc.
Petim zapisnikom so priložene priloge, in sicer: zapisniku št. 62 zahvala podpolkovniku Ulmanskcmu ob odhodu iz slovenske vojske, zapisniku št. 136 Naredba celokupne Deželne vlade za Slovenijo o odpovedi stanovanj, zapisniku št.
140 Uredba Ministrstva za promet o svobodni trgovini in pismo predsednika
vlade dr. Brejca ministrskemu predsedniku Protiču. zapisniku št. 157 Predlog za
imenovanje sodnikov in zapisniku št. 164 Izjava poverjenika za pravosodje dr.
Gregorja Žerjava v zvezi s sejo vlade dne 2. septembra 1920.
Več zapisnikov se težko bere, zlasti št. 169. 170 in 194. Tipkani so na obeh
straneh in so zato kopije težko čitljive. Zapisnik št. 151 ima žig z besedilom
"koncept za zbirko", zapisniki št. 180, 185. 188 imajo zapisano besedo
"koncept", zapisnik št. 199 ima žig z besedo "takoj", zapisnik št. 20 pa ni v celoti
ohranjen, manjka mu zadnji del.
Zapisniki sej so bili natipkani najmanj v treh izvodih: prvi izvod - original je
bil namenjen za zbirko zapisnikov, drugi naj bi bil priložen spisom Predsedstva
vlade, tretji pa je bil namenjen Ministrstvu za notranje zadeve v Beogradu. Iz
ohranjenih zapisnikov je moč sklepati, da v rcgistraturi Predsedstva vlade niso
bili preveč natančni glede izdelave, vzdrževanja in hranjenja zapisnikov. To izpričuje dejstvo, da je v veliko primerih original zapisnika nadomeščen z drugim
ali tretjim izvodom tipkopisa in da so v rcgistraturi za tipkanje tako pomembnih
dokumentov, kot so zapisniki sej. uporabljali pogosto tudi papir slabe kakovosti.
V rcgistraturi so dajali zapisnike v uporabo številnim interesentom, ki so določena mesta podcrtavali z rdečim ali modrim svinčnikom, pa tudi mešali originale s
kopijami. Zato je Državni arhiv LRS leta 1955 prevzel zapisnike v povsem neurejenem stanju. Nadalje je možno ugotoviti, da so v rcgistraturi na robove zapisnikov s svinčnikom pisali opombe in beležke o tem, komu oziroma kateremu
uradu je treba poslati izpiske iz zapisnika, večkrat je bil dodan še žig z datumom
odpošiljatvc zapisnika. Precej zapisnikov ima pri posameznih točkah pripisane
tekoče številke, s katerimi so oštevilčili vrstni red obravnav oziroma sprejetih
sklepov.
Zapiski sej so natipkani na papirju iz lesovinskih vlaken, in sicer na papirnih
polah velikosti 42 cm x 34 cm, prepognjenih na polovico. Besedilo zapisnikov sej
je natipkano na obe strani. Z ozirom na kvaliteto papirja, so zapisniki natipkani
na štirih vrstah papirja, in sicer na brezlesnem papirju z vodnim znakom petero48

krake zvezde, kvalitete 80-90 g/m, na lesovinskem papirju brez vodnega znaka,
kvalitete 90-100 g/m", na brezlesnem papirju, kvalitete 120 g/m: in na močno
glajencm brezlesnem papirju z vodnim znakom, kvalitete 60 g/m3, Večina zapisnikov je natipkanih na brezlesnem papirju z vodnim znakom.
Predsednik vlade Josip Pogačnik je zapisnike podpisoval s svinčnikom, medtem ko so ostali predsedniki vlad oziroma predsedujoči sejam vlade, kakor tudi
zapisnikarji, podpisovali zapisnike s peresnikom in črnilom. S črnilom so zapisani vsi slovnični popravki in dopolnitve besedila v posameznih zapisnikih. Te
popravke in dopolnitve besedila v zapisnikih je izvršil zapisnikar, v nekaterih
primerih pa tudi predsednik vlade. Vse, s svinčnikom zapisane obrobne beležke
in opombe, ki se ne nanašajo na besedilo sejnih zapisnikov, ampak na izvajanje
sklepov sej vlade, so v objavi zapisnikov zapisani v oklepaju in v ležečem tisku.
Razprto tipkane besede v sejnih zapisnikih, ki se v pretežni meri nanašajo na
priimke in krajevna imena, so pri objavi stavljene v navadnem tisku, podčrtane
besede pa so stavljene polkrepko.
Zapisniki so opremljeni z opombami, v katerih so zajeti podatki o vseh značilnostih, ki se nanašajo na posamezen zapisnik. V opombah so navedeni podatki
o obliki zapisnika, njegovem obsegu, kvaliteti papirja in drugih posebnostih.
Nadalje so v opombah navedeni najosnovnejši biografski podatki pomembnejših
osebnosti, kadar se prvič omenjajo v sejnih zapisnikih.
Biografski podatki o posameznih osebah v opombah k zapisnikom so zbrani
iz arhivskega gradiva, biografskih leksikonov, enciklopedij, šematizmov. raznih
imenikov ter drugih objav v revijah in časnikih. Med arhivskim gradivom so najpomembnejše personalne mape. personalni dosjeji, domovnice, personalne evidence in pogrebne evidence. Navedeno gradivo je v Arhivu Republike Slovenije,
Zgodovinskem arhivu v Ljubljani ter v arhivih ustvarjalcev arhivskega gradiva:
Javno podjetje Žale. Društvo novinarjev Slovenije. Odvetniška zbornica Slovenije. Slovenske železnice Ljubljana. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pošta Slovenije. Največ biografskih podatkov paje iz Slovenskega
biografskega leksikona. Primorskega slovenskega biografskega leksikona, Enciklopedije Slovenije, Enciklopedije leksikonografskega zavoda. Stanojevičeve
Narodne enciklopedije srbsko-hrvatsko-slovenačke (1927-1929), Hrvatske enciklopedije, čeških enciklopedij Ottiiv slovnik naučnv nove doby in Masarvkuv
slovnik naučnv. avstrijskega biografskega leksikona Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, Zdravstvenega šematizma Kraljevine Jugoslavije, knjiga II. Imenika osebja Dravske direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani, publikacij
Standesausweis der k. k. politischen Behörden und Organe in Krain (Laibach
1918). Hof und Staats-Handbuch der österreichisch-ungarischen Monarchie für
das Jahr 1914 (Wien 1914). Pol stoletja dništva Pravnik (Ljubljana 1939) ter
revije Pravnik XXIII (1968). Nekaj podatkov pa sta posredovala tudi akademik
dr. Vasilij Melik in ing. Karel Rustja.
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Sejni zapisniki Narodne vlade SHS v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
so za zgodovino Slovencev za obdobje 1918 - 1921 nepogrešljivo arhivsko gradivo. Navedeno gradivo je v precejšnjem delu napisano na zelo slabem papirju in je
bilo zaradi pogoste uporabe izpostavljeno poškodbam in postopnemu uničevanju.
Ker gre za izredno pomembne zgodovinske vire. bi moral Arhiv Republike Slovenije to gradivo še dodatno zaščititi in ga s tem ohraniti slovenskemu narodu kot
temeljno dokumentacijo o nastanku in delovanju prve slovenske vlade v Ljubljani.
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SEJNI ZAPISNIKI
OD l.NOV. 1918 DO 26. FEB. 1919
(št. 1 - 66)

•
ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE V LJUBLJANI2. Z DNE 1. NOVEMBRA 1918
Navzoči podpisani:
Na predlog predsednika Narodne vlade Josipa Pogačnika5 se sklene:
I. Narodna vlada pooblašča svojega člana dr. Vekoslava Kukovec4. da dvigne
gotovino, ki se nahaja pri avstro-ogrski banki in pri finančnem ravnateljstvu v
Ljubljani, jo založi pri slednjem in nakazuje izplačila.
II. Podadmiral grof Benigni ostane kot predsednik pritožne komisije na svojem
mestu in se podredi odseku za socialno skrbstvo.
III. Sodni nadsvetnik Milčinskr se premesti v odsek za socialno skrbstvo.
Ugotove se uradni sedeži posameznih odsekov:
Predsedstvo: deželna vlada.
Notranje zadeve: deželna vlada.
Finance: finančno ravnateljstvo.
Pravosodje: justična palača.
Kmetijstvo: Kmetijska družba.
Nauk in bogočastje: deželna vlada.
Javna dela in obrt: deželni stavbeni urad /Turjaški trg/.
Trgovina in industrija: deželni dvorec.
Prehrana: deželna vlada.
Promet, južni kolodvor I. nadstropje.
Narodna obramba: deželni dvorec.
Zdravstvo: deželna vlada.
Socialno skrbstvo: kazina.
Ugotovi se obseg posameznih resorjev:
Predsedstvo: Eksekutiva v nujnih slučajih proti naknadnemu poročilu in odobrenju, opazovanje vseh pojavov sploh, korenspondenčni urad.
Notranje zadeve: politična uprava.
Finance: finančno ravnateljstvo, izvzemši deželne finance.
Pravosodje: sodna uprava /vojaška sodišča/.
Kmetijstvo: vse zadeve, ki teko pri deželni vladi, deželnemu odboru in kmetijski družbi.
Nauk in bogočastje: vse zadeve te stroke.
Javna dela in obrt: rudarstvo, ceste, javne zgradbe in stavbe, obrt. obrtno šolstvo.
Trgovina in industrija: trgovska zbornica, banke, industrija, izključivši obrt.
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Prehrana: vse aprovizacijske stvari, obleka, preskrba s premogom, sploh javna oskrba /aprovizačni odsek deželne vlade, vojno žitni zavod, deželno mesto,
zaloge v vojaških skladiščih, tudi vse vojaške stvari, ki spadajo k prehrani.
Promet: železnice, pošte, brzojavna in transportna sredstva.
Narodna obramba: vsa vojaška uprava, orožništvo.
Zdravstvo: zdravstvene zadeve deželne vlade in deželnega odbora.
Socijalno skrbstvo: vsa socijalna politika in kar se danes sploh smatra za socijalno oskrb.
Seja se na to ob eni uri popoldne zaključi.
Nadaljevanje seje ob 3. uri 30 min. popoldne.
Navzoči: kakor dopoldne
Predsednik Josip Pogačnik otvori sejo.
Po daljši debati o razmerju Narodnega vječa v Zagrebu napram Narodnemu
svetu in narodni vladi v Ljubljani, v katero posežejo vsi vladni člani, se sprejme
na predlog poverjenika za prehrano dr. Tavčar-ja6 naslednji sklep:
Narodna vlada SHS v Ljubljani zbrana na današnji seji izreka Narodnemu
vječu svoje popolno zaupanje v prepričanju, da zavzema Narodno vjeće napram
naši vladi isto stališče, kakor ga zavzema nasproti narodni hrvatsko-slavonski
vladi.
Vgotovi se oficijelni naslov Narodne vlade, ki se ima glasiti: Narodna vlada
SHS v Ljubljani.
Posameznim članom vlade gre naslov:
Poverjenik za
Narodne vlade SHS v Ljubljani.
Predlog pov. dr. Pogačnik-a7, da se krajevni odbori NS. pozovejo, da so tolerantni napram tujim državljanom, da opuste poseganje v delokrog Narodne vlade
SHS. kije prevzela eksekutivo, se odobri.
Odobri se nadalje predlog pov. dr. Triller-ja\ da se prepove bankam izvoz
vrednot, v kolikor je to njih privatna last, iz Jugoslavije pod lastno odgovornostjo
upravnega sveta in ravnateljstva; to velja tudi za Kranjsko hranilnico.
Izvršitev vseh podrobnostij za izdajo posebnega uradnega lista se prepusti
pov. dr. Brejcu .
Vprašanje, kaj se ukrene z deželnim odborom, se prestavi na predlog pov. dr.
Trillerja na jedno prihodnjih sej.
Glede uradništva se stori naslednji sklep:
Uradništvo do vštevši IX. činovnega razreda imenuje vsak pov. v svojem delokrogu, pričenši z VIII. činovnim razredom pa Narodna vlada SHS v Ljubljani.
Pov. dr. Brejc predlaga:
Notranji uradni jezik je slovenski; slovenske in nemške vloge se sprejemajo,
reševati jih je slovensko. Se sprejme.
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Pov. Petejan'" predlaga, da se militarizacija odpravi. Podjetja naj bodejo odgovorna Narodni vladi. Sedanji poveljniki se kot civilne osebe potrde Sprejeto.
Pov. dr. Brejc stavi naslednje predloge:
1) Imenovanje komisarja za slovenski del Koroške s polnomočnim pooblastilom, da izvaja ukaze Narodne vlade in isto zastopa v slučajih, kadar
Narodna vlada nima direktnega stika in možnosti direkte ingérence.
2) Narodna vlada da zasesti slovenski del Koroške, kakor hitro ima na razpolago
potrebno vojaško moč.
3) Za Mežiško dolino, kjer prebivalstvo strada in se je bati nemirov, odpošlje
takoj, kakor hitro bo omogočena varnostna železniška zveza s Spodnjo Koroško živila. 10.000 ljudi Mežiške doline potrebuje na mesec 10 vagonov živil.
/Guštanj, Prevalje. Mežica, Črna/.
4) Narodna vlada naj stopi nemudoma v stik z deželno vlado v Celovcu oziroma
z deželnim orožniškim poveljstvom, da se po možnosti sporazume za enkrat
za slovenski del dežele in naši organizaciji ne dela ovir.
5) Proglas Narodne vlade na državljane naj se. če mogoče, izroči osebno predsedniku NS. za Koroško v tisoč izvodih: njegov odhod je najkasneje v soboto
zvečer.
Sklepi:
K t. 1) Komisarjem se imenuje Smodej" v Celovcu.
K t. 2) Zgodi se kakor hitro bo to mogoče.
K t. 3) Narodna vlada je pripravljena poslati 10 vagon živil za silo proti
predplačilu. Živila se bodo imela razdeliti pod kontrolo komisarja.
K t. 4) Se za sedaj ničesar ne ukrene.
Še preostali razglasi Narodne vlade (točka 5.) se izroče kratkim potom komisarju Smodeju.
Nato se vrše debate o preskrbi železničarjev z živili, o zastraženju kolodvorov v Ljubljani in Zalogu in o potrebi premoga za železniški obrat, ki se dogovorno med pov. posameznih resorjev kratkim potom rešijo.
Pov. dr. Pcstotnik12 izjavi, daje vsled znanih razmer suspendiral od železniškega osobja nadzornika Wieder-ja v Gorici in postajenačelnika Ječniineka na
Jesenicah, kar se odobri. Poroča nadalje o tekočih prometnih zadevah in ukrepih
glede njih ureditve.
Poročilo pov. dr. Pogačnika glede razmer na štacijskem poveljstvu, glede preskrbe konj v topničarski vojašnici s krmo in zaplenitve konj v Dolu in licitacije
istih, nadalje pov. dr. Ravnihar-ja" glede obvestitve državnega pravdništva o
amnestiji, izdani od NV. v Zagrebu se vzemo na znanje.

55

Sklep seje ob 7. uri zvečer.
.14

Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno. Zapisnik obsega 5 sirani.
Brczlcsni papir z vodnim znakom. Podpisi navzočih manjkajo.
" Naslov "Narodna vlada v Ljubljani" jc bil začasen in uporabljen le na 1. seji. na
kaleri jc bil med drugim sprejet sklep o uradnem naslovu vlade, ki se glasi Narodna
vlada SHS v Ljubljani.
3
Pogačnik Josip vitez, pravnik, politik in gospodarslvcnik. Rojen 1866 v Podnartu.
umrl 1932 v Ljubljani. Pravo v Gradcu. 1897 jc bil izvoljen za poslanca v Državni zbor
na Dunaju in v Deželni zbor za Kranjsko. Po Majniški deklaraciji se jc pridružil dr.
Korošcu in dr. Kreku. 31. oktobra 1918 jc bil imenovan za predsednika Narodne vlade
SHS v Ljubljani, predsednik vlade jc bil do 24. januarja 1919. to jc do njene ukinitve,
po razrešitvi jc bil poslanik Kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev na Dunaju, zatem
se jc umaknil iz političnega življenja ter se jc posvetil gospodarstvu. Bil je vplivna
osebnost pri Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo. Trboveljski premogokopni
družbi. Prometnem zavodu za premog. Pivovarni Union. Jugočcški v Kranju in drugih.
Bilje član SLS.
1
Kukovcc Vckoslav dr.. odvetnik, politik in publicist. Rojen 1876 v Koračicah pri
Ormožu, umrl 1951 v Celju. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju in v Gradcu
1902. Bilje odvetniški kandidat v Celju, od 1909 dalje samostojen odvetnik. Od 1909
dalje jc v deželnem zboru za Štajersko kot poslanec zastopal slovenske trge. ob koncu
1. svetovne vojne jc sodeloval pri ustanovitvi Narodnega sveta v Ljubljani in v Zagrebu, v Narodni vladi SHS v Ljubljani jc bil poverjenik za finance, bil jc tudi predsednik
Likvidacijske komisije za Štajersko. 1920 jc bil izvo-ljcn za poslanca v konstituanto. v
letih 1920-1921 jc bil minister za socialno politiko, nato še minister za trgovino in
industrijo v Beogradu. 1922 seje preselil v Maribor. 1935 seje vključil v ljudsko(rontno gibanje. 1936-1939 jc bil predsednik Glavnega odbora Slovenskega kmečkodclavskcga gibanja. Kot študent je deloval v dijaških in študentskih društvih. 1906 je s
Spindlcrjcm organiziral Narodno stranko za Štajersko. Kol publicist jc sodeloval pri
Slovenskem narodu. Narodno gospodarskem vestniku: od lela 1902 je vodil Domovino
v Celju.
5
Milčinski Fran. sodnik, odvetnik in pisatelj. Rojen 1867 v Ložu. umrl 1932 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1890. Sodno prakso jc opravil pri
deželnem sodišču v Ljubljani, v sodni službi jc bil v Škofji Loki. Radovljici, na Brdu
pri Lukovici, v Idriji in Ljubljani. 1907 jc postal sodni svetnik. 1918 pa višji deželni
sodni svetnik. V času Narodne vlade SHS v Ljubljani jc bil namestnik poverjenika za
socialno skrbstvo, nato pa jc bil pri Višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 1920-1925 jc
bil svetnik stola sedmorice v Zagrebu. 1925 je bil upokojen. Po upokojitvi jc opravljal
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odvetniško prakso. Bil je mladinski pisatelj in humorist inje sodeloval pri raznih revijah in časnikih.
6
Tavčar Ivan dr.. odvetnik, politik in pisatelj. Rojen 1851 v Poljanah nad Školjo
Loko. umrl 1923 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1875. promovira! 1877. Odvetniški izpit je opravil 1883. svojo odvetniško pisarno jc odprl 1884 in jo
jc vodil do svoje smrti. 1884 jc bil izvoljen v ljubljanski mestni odbor. 1889 v Deželni
zbor za Kranjsko. 1901-1907 je bil poslance Državnega /bora na Dunaju. 1911-1921
pa jc bil ljubljanski župan. Bil jc eden od vodilnih slovenskih politikov in načelnik
JDS. 31. oktobra 1918 jc bil eden izmed predlagateljev članov prve slovenske narodne
vlade v Ljubljani, v kateri jc zasedal mesto poverjenika za prehrano. Kot poverjenik za
prehrano jc odsvetoval zasedbo Celovca po slovenski vojski in je s tem stališčem prispeval svoj delež k neugodnemu razpletu koroškega vprašanja po 1. svetovni vojni. Bil
jc eden izmed najpomembnejših slovenskih pisateljev.
' Pogačnik Lovro dr., pravnik in politik. Rojen 1880 v Kamni Gorici, umrl 1919 v
Ljubljani. Pravo jc končal v Gradcu, promoviral 1906. Bil je sodelavec dr. Janeza
Evangelista Kreka. 1909 predsednik orlov. 1914 jc bil izvoljen za državnozborskega
poslanca. 1917 jc podprl Majniško deklaracijo, konec 1917 postane podnačelnik SLS.
31. oktobra 1918 jc bil imenovan za poverjenika za narodno obrambo Narodne vlade
SHS v Ljubljani. 1919 paje tudi poslanec začasnega narodnega predstavništva v Beogradu.
" Triller Karl dr.. odvetnik in politik. Rojen 1862. umrl 1926 v Ljubljani. Bilje odvetnik v Ljubljani in Tolminu. Bil jc poslanec Deželnega zbora za Kranjsko ter kot
tesni sodelavec Ivana Tavčarja tudi ljubljanski podžupan. 31. 10. 1918 je bil imenovan
za poverjenika za trgovino in industrijo Narodne vlade SHS v Ljubljani, zatem tudi
član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu 1919-1920. Bilje član JDS. V
Tolminu jc bil organizator planinstva na Goriškem.
'' Brejc Janko dr.. odvetnik in politik. Rojen 1869 na Brezjah pri Tržiču, umrl 1934
v Ljubljani. Pravo jc končal na Dunaju 1895. Službo jc začel kot odvetniški koncipient
V Ljubljani, 1901 jc bil izvoljen za poslanca Deželnega zbora za Kranjsko, 1903 je
postal odvetnik v Celovcu in seje tudi politično udcjstvoval. Moderniziral jc Koroško
slovensko stranko in jo vključil v VSLS. Bilje eden voditeljev dcklaracijskcga gibanja
na Koroškem, zato si jc nakopal sovraštvo nemških nacionalistov. Ob prevratu jc bil
eden od voditeljev SLS inje sodeloval pri oblikovanju prve slovenske narodne vlade v
Ljubljani. 31. 10. 1918 jc bil imenovan za poverjenika za notranje zadeve. 24. 1. 1919
jc bil imenovan za predsednika prve Deželne vlade za Slovenijo, februarja 1920 paje
bil ponovno imenovan za predsednika tretje Deželne vlade za Slovenijo. Kol član SLS
seje zavzemal za avtonomijo Slovenije. Po izgubljenem plebiscitu na Koroškem 10.
10. 1920 oziroma po odstopu njegove vlade decembra 1920 seje umaknil iz političnega
življenja. Bilje častni občan številnih koroških občin.
10
Petcjan Jože. čevljar, politik, sindikalni delavec in publicist. Rojen 1883 v Mirnu
pri Gorici, umrl I960 v Mariboru. Od 1902 jc bil somišljenik socialističnega gibanja.
1909 je tajnik JSDS v Gorici. 1910 tajnik Zveze stavbinskih delavcev Avstrije za območje Trsta. Goriške. Kranjske. Istre. Dalmacije s sedežem v Trstu. Bil je odgovorni
urednik lista Stavbinski delavce, nato glasila Zarja. 1917 jc vodil v Ljubljani dnevnik
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Naprej, oktobra 1918 je postal član Narodnega sveta v Ljubljani. 1919 član začasnega
narodnega predstavništva v Beogradu. 1919 seje vrnil v Trst in kot član SS 1921
kandidiral za poslanca v rimski parlament. 1921 seje vrnil v Maribor in se zaposlil pri
Okrožnem uradu za zavarovanje delavcev, 1927 je bil izvoljen za poslanca Narodne
skupščine Jugoslavije. 15 let je bil predsednik Zveze privatnih nameščencev v Mariboru. Med okupacijo 1941-1945 je živel v Ljubljani, sodeloval v OF. v letih 1947-1949 je
bil v Maribom direktor zavoda za socialno zavarovanje.
" Smodej Franc, politik in časnikar. Rojen 1879 v Šniartncm v Rožni dolini pri
Celju, umrl 1949 v Beogradu. Gimnazijo v Celju, bogoslovje v Celovcu. Bilje kaplan
in župnik na Koroškem in vikar v Celovcu. Po prevratu 1918 je bil predsednik Narodnega sveta v Celovcu. Narodna vlada ga je imenovala za komisarja za Koroško. Po
plebiscitu seje vrnil v Slovenijo. 1920-1925 je bil glavni urednik dnevnika Slovenec.
1936 je bil izvoljen za senatorja. 1941-1945 je prebil v Beogradu, kjer je ustanovil
posebno pisarno za podpiranje izgnanih Slovencev. Gestapo ga je zaradi tega zaprl in
pisarno ukinil. Na Koroškem je deloval za priključitev Koroške k Jugoslaviji. 1919 je
urejal glasilo Mir. Nemški nacionalisti so zahtevali njegovo odstranitev iz krške škofije
12
Pestotnik Pavel dr.. profesor in politik. Rojen 1879 v Kostanju, umrl 1955 v
Denvcrju v ZDA. Filozofsko fakulteto je končal v Pragi 1906. Bil je profesor v Ljubljani od 1907 dalje. 31. 10. 1918 je bil imenovan za poverjenika za promet Narodne
vlade SHS v Ljubljani. 1919-1920 je bil član začasnega narodnega predstavništva v
Beogradu. Bil je član JDS in je bil tudi organizator v sokolski organizaciji. V času
okupacije je bil nasprotnik OF in je po vojni emigrimi na Koroško, zatem v Italijo.
1951 pa v ZDA. 1945 je bil v odsotnosti obsojen na smrt.
13
Ravnihar Vladimir dr.. odvetnik in politik. Rojen 1871 v Ljubljani, umrl 1954 v
Ljubljani. Pravo je končal na Dunaju 1898. Od 1895 je služboval v Ljubljani. Novem
mestu. 1897 je bil koncipist pri odvetniku Vrcčku v Celju. 1902 je odprl svojo odvetniško pisarno. 1911 je bil poslanec v dunajskem parlamentu. 1917 je sodeloval v Jugoslovanskem poslanskem klubu. 31. K). 1918 je bil imenovan za poverjenika za pravosodje Narodne vlade SHS v Ljubljani, bil je član vlade v vseh Deželnih vladah za Slovenijo. 1921-1942 je bil član občinskega sveta v Ljubljani. 1932 je bil izvoljen v senat
v Beogradu. Vseskozi je bil član JDS in član vodstva sokolske organizacije. Bil je član
številnih kulturnih in političnih društev, kot poverjenik za pravosodje paje bil suorganizator preosnovc sodne in pravosodne oblasti 1918-1921 na Slovenskem. 1944 je bil
aretiran in zaprt.
14
Žužek Leopold dr., pravnik in upravni delavce. Rojen 1877 v Žužemberku, umrl
1927. Pravo končal 1901. Služboval je v upravnih službah v Ljubljani, Postojni, Novem mestu. Kamniku, od 1914 pa pri deželni vladi v Ljubljani. 1918 dobi naziv okrajni
glavar in je v službi pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, kjer je bil tudi zapisnikar sej
vlade. 1919 je premeščen na okrajno glavarstvo v Celje, kjer dobi naziv vladni svetnik.
Zadnja njegova služba je pri velikem županstvu mariborske oblasti.
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21
ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI. DNE 2. NOVEMBRA 1918.
Prisotni: vsi vladni člani.
Predsednik otvori sejo ob 6. uri 30 min. zvečer, prebere došle vloge in brzojave, ki se odkažejo posameznim pov. v rešitev. Monsgn. Klobovsu" se poveri
vodstvo vseli vojaških duhovnov na slovenskem ozemlju. Tozadevno cerkveno
dovoljenje ima imenovani že od knezoškofa.
Pov. dr, Brejc stavi predloge glede uradništva. Deželni predsednik grof Atteins seje že odstavil, dež. vladni svetnik dr. pl. Cron4 istotako, okrajno glavarstvo za ljubljansko okolico vodi okrajni komisar Gustav Golia . Dr. pl. Cron scima še pozvati, da uloži prošnjo za vpokojitev.
Odstavijo se še naslednji uradniki in pozovejo, da ulože penzijske prošnje:
vladni svetnik dr. Robert Praxniarer6, vladni tajnik Michelangelo baron Zois Edelstein7, računski revident Ferdinant Staudacher* in računski oficijal Bruno
Klaucr9. pri čemur se pripomni, da slednjemu še negre penzija in ima v dekretu
odpasti tedaj tozadevni poziv.
Pov. dr. Brejc poroča nadalje o rezervnem zakladu Kranjske hranilnice, ki
znaša 50,000 kron, in o dviganju vlog v zadnjem času iz tega zavoda.
Dunajska slov. kolonija prosi za ustanovitev konzulata na Dunaju, da varuje
interese Slovanov. Posle bi prevzel poslanec Vukotič1", dejansko bi jih pa vodil
okrajni sodnik vitez Grasselli". Prošnje se ne more upoštevati, ker je to zadeva
celokupne vlade SHS.
Prebere se dopis poštnega ravnateljstva v Ljubljani, glede cenzure in se pooblasti pov. dr. Brejca, da odgovori na posamezna vprašanja.
Pov. inž. Remec12 poroča, da je nastavil kot vrhovnega predstojnika v rudarskih zadevah svetnika Vincenca Strgana13, ki prevzame tudi državne rudnike
(Idrijo). Kletarski nadzornik Gombač14 naj se postavi v Trbovlje. Dvorni svetnik
Billek v Idriji se odstavi, na njegovo mesto pride inž. Šotola. Okrajni odbor v
Idriji naj posluje kot posvetovalni organ vlade, ki dobiva navodila od tu. Se odobri.
Pov. dr. Tavčar priporoča, da se slovesna zaprisega čet izvrši nemudoma.
Sprejeto, se zaprisežejo v pondeljek. Dalje stavi predlog, da se izvrši splošna
mobilizacija vseh moških od 18. do 40. leta po vsem Slovenskem. Narodna vlada
naj razglasi tozadevni sklep z motivacijo, da je treba braniti domače ognjišče
pred navalom tujstva, ker je domovina v nevarnosti, in naj pripomni, da bo ta
odredba le najkrajši čas v veljavi.
Predsednik modifizira predlog, na kar se stori naslednji sklep:
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Narodna vlada razglasi sklep, ki naj se plakatira, da se naj zglase vsi oni vojaki, ki so doma od 18. do 40. leta tekom 48 ur v vojašnicah, ki se bližje določijo,
ker bi bili sicer kaznovani. Gre se za to, da obvarujemo domače ognjišče, ki je v
nevarnosti, pred navalom tujstva.
Pov. dr. Brejc poroča, da je ravnokar dobil telefonično obvestilo iz Celja, da
je vodja okrajnega glavarstva vladni tajnik dr. Luka Wolte pripravljen ostati na
svojem mestu, ako se ga def. prevzame. Se pritrdi.
Pov. dr. Triller stavi predlog, da se suspendirajo naslednji uradniki finančne
uprave v Ljubljani: višji fin. svetnik Ferdinand Avian'\ višji rač. svetnik Adolf
Langof16 in rač. svetnik Bertram Götz17. Sprejeto.
Pov. prelat Kalan"1 poroča, da je odredil, da imajo biti vse pisarniške moči
dež. mesta za krmila začasno na razpolaganje predstojništvu za kmetijstvo Narodne vlade, dalje da imajo vsi uradi agrarne komisije dati na razpolago svoje
pisarniške prostore imenovanemu predstojništvu, in da tiste pis. moči. ki hočejo
še naprej sodelovati, ostanejo temu uradu na razpolago. Dež. mestu za vnovčevanje klavne živine v Ljubljani se je naročilo, da se da začasno nekaj pis. moči
kmetijskemu odseku Narodne vlade na razpolago.
Dogovorno z generalnim ravnateljem bivše • kr. kmetijske družbe kranjske
predlaga pov. prelat Kalan, da se izda začasno odredbo tele vsebine:
Dokler se razmere popolnoma ne ustanove, se poslužuje oddelno predstojništvu za kmetijstvo osobja in prostorov bivše • kr. kmetijske družbe, ne da
bi se s tem kakorkoli kršila zajamčena avtonomija kmetijske družbe. Odborovi
seji. katero je sklicati, se predlaga:
1) C. kr. kmetijska družba kranjska sprejme naslov: Slovenska kmetijska daižba.
2) Posle predsednika prevzame dosedanji družbeni prvi podpredsednik, ki glasom družbenih pravil podpisuje družbene spise s protipodpisom družbenega
generalnega ravnatelja. Sprejeto.
Nadalje stavi pov. prelat Kalan naslednje predloge:
1 ) Oddelek za kmetijstvo se začasno razdeli v nastopne odseke ter se za enkrat v
to svrho porabi osobje bivše • kr. kmetijske družbe in se oddelek za kmetijstvo nastani v "lontovžu".
2) Oddelek za kmetijstvo sestoji za enkrat iz naslednjih odsekov:
a) predsedstvo, uprava urada, osebne zadeve;
b) kmetijstvo vštevši živinozdravstvo;
c) gozdarstvo in gozdne domene;.
d) kmetijstvo, zakonodajstvo in pravne razmere kmetijstva.
3) Predstojnik oddelka za kmetijstvo porabi začasno uradništvo bivše •. kr.
kmetijske družbe in onih strokovnih uradnikov, ki so na razpolaganje.
4) Oddelek za kmetijstvo prevzame kolikor spada v njegov delokrog in ne v prehrano tudi urad za krmo in vnovčevalnico za živino.
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5) Predstojnik oddelka za kmetijstvo ima pravico pooblastiti enega uradnika za
svojega namestnika, ki v njegovem imenu podpisuje nujne manj važne odloke
proti naknadni ureditvi in odloke, ki niso važni.
6) Poleg morebitnega vladnega uradnega lista velja tudi v tistih zadevah, ki jih
morajo vedeti kmetovalci, kot uradno glasilo oddelka za kmetijstvo tudi uradno glasilo bivše •. kr. kmetijske družbe "Kmetovalec". Sprejeto.
Ugotovi se. da spada kmetijsko kemično preskuševališčc v odsek za javna
dela.
Pov. inž. Remec poroča, daje dosedanji vojaški vodja dr. Frucht19 nastavljen
kot civilni inženir za elektrometalurgijo in ima kot tak nadaljevati obrat v Giulinijevi kemični tovarni v Mostah. Se odobri.
Na predlog pov. dr. Kukqwca se stori naslednji sklep:
pov. dr. Kukovecu se naroča, da pusti gotovino zaplenjenih blagajn ugotoviti.
Po predlogu predsednika bode pov. inž. Remec ugotovil vojne obrate. Slednji
poroča o mistifikaciji glede pomanjkanja delavcev v vojaškem oskrbništvu. Sklene se eventualno kaznovanje podpisanega odgovornega uradnika.
Nato razgovor glede odprave vojakov s fronte v domovino z feldmaršallajtnantom Istvanovićem in njegovim pobočnikom, podpolkovnikom generalnega štaba Ulmanskim.
Sklep seje ob 9. uri 30' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno. Zapisnik obsega 4 strani.
Bre/.lcsni papir /. vodnim znakom.
:
Klobovcs Janez, monsignor. Rojen 1858 v Škofji Loki. Bogoslovje 1881. Bilje
častni kanonik salzburškcga nadškofijskega kapitlja. duhovnik goriške nadškofije in
honorarni vojaški duhovnik, novembra 1918 je bil imenovan za vodjo vojaških duhovnikov-, nato še za vodjo katoliškega vojnega duhovnega urada dravske divizijske oblasti.
' Atteins Henrik grof in baron v Vipavskem Križu, deželni predsednik na Kranjskem. Rojen 1858. Bilje podpredsednik naincstništva v Trstu. 1916 je postal deželni
predsednik na Kranjskem. S prevratom 1918 je bil odstavljen 31. K). 1918.
' Cron Henrik pi. dr.. pravnik, dcžclnovladni svetnik. Rojen 1840 v Rima S/.oinbatlui na Madžarskem. 1905 je postal dcžclnovladni svetnik, nato okrajni glavar v
Ljubljani, odstavljen 31. 10. 1918.
5
Golia Gustav, pravnik, upravni uradnik. Rojen 1879 v Mokronogu. Od 1908 je
služboval v upravni službi, najprej v Novem mestu, nato v Ljubljani. 1919 je bil imenovan za poverjenika za notranje zadeve Deželne vlade za Slovenijo, po razrešitvi
61

1919 je bil imenovan za agrarnega inšpektorja v Mariboru in nato za agrarnega direktorja v Ljubljani. 1931 je bil upokojen.
6
Praxiiiarcr Robert dr.. vladni svetnik. Rojen 1866 pri sent Pavlu v Labodu na Koroškem. Gimnazijo v Celovcu, pravo na Dunaju in Gradcu 1891. Služboval je v Ljubljani. Novem mestu. Kranju. Kočevju in nato pri deželni vladi v Ljubljani. 1916 je
postal vladni svetnik. Ob prevratu 1918 je bil odpuščen i/, službe, nato seje zaposlil pri
deželni vladi v Gradcu.
' Zois Michelangelo baron Edelstein, vladni tajnik. Rojen 1874. Bil je posestnik
graščine Brdo pri Kranju in tajnik deželne vlade na Kranjskem ter član državnega
spomeniškega urada na Dunaju. Ob prevratu 1918 je bil odstavljen, graščina Brdo paje
prišla pod sekvester. Michelangelo Zois seje kasneje preselil v Celovec.
x
Staudachcr Ferdinand, računski revident. Rojen 1874. Služboval je od 1895 dalje
pri deželni vladi v Ljubljani. 1918 je postal računski revident, ob prevratu 1918 je bil
odstavljen iz državne službe.
9
Khmer Bruno, računski uradnik. Služboval je v Ljubljani od 1891 dalje, ob prevratu 1918 je bil odstavljen i/, državne službe.
"' Vukotič Božo dr.. odvetnik v Kotorju. Bil je poslanec srbske stranke v Državnem
/boni na Dunaju.
" Grasselli Mirko dr.. višji državni pravdnik. Rojen 1874 v Ljubljani, umrl 1950 v
Ljubljani. Končal je študije prava in se zaposlil v sodni službi. Bilje okrajni sodnik, od
1918-1927 vodja državnega pravdništva v Mariboru, zatem višji državni pravdnik v
Ljubljani.
12
Remec Vladimir, inženir. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1948 v Ljubljani. Zaposlen je bil pri uradu za pospeševanje obrti. 1918 je bil imenovan za poverjenika za
javna dela in obrt. nato je bil strojni nadkomisar pri uradu za pospeševanje obrti. 1925
je izstopil iz državne službe in mu je bila podeljena avtorizacija za strojno inženirstvo
za območje Jugoslavije.
13
Strgar Vinccnc. pravnik, inženir, rudarski glavar. Rojen 1870 v Lcskovcu pri Krškem, umrl 1934. Gimnazijo v Novem mestu, pravo v Gradcu, montanistiko v Lcobnu
1898. Služboval je v Idriji, Celju, pri okrajnem rudarskem uradu v Ljubljani. 19181933 je bil rudarski glavar v Ljubljani. Sodeloval je pri izdelavi pravilnika bratovskih
skladnic. ustanovil je Društvo slovenskih inženirjev (1910). Združenje jugoslovanskih
inženirjev in tehnikov (1918). sodeloval je tudi v pripravah za ustanovitev tehnične
visoke šole v Ljubljani.
14
Gombač Franc, višji klctarski nadzornik. Rojen 1872 v Barkovljah pri Trstu.
1909 je postal klctarski inšpektor, nato klctarski nadzornik in višji klctarski nadzornik.
1926 je bil upokojen. 1927 pa seje preselil v Trst.
15
Avian Ferdinand, finančni nadsvetnik. Rojen 1861 v Krminu. Bilje zaposlen pri
finančni direkciji v Ljubljani, 1918 je bil odpuščen iz državne službe.
16
Langof Adolf, višji računski svetnik. Bil je vodja računskega oddelka finančne
direkcije v Ljubljani, 1918 je bil odpuščen iz državne službe.
17
Götz Bertram, računski svetnik. Služboval je pri finančni direkciji v Ljubljani.
1918 je bil odpuščen iz državne službe.
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Is

Kalan Andrej, prelat. Rojen [858 v Pcviiii pri Stari Loki. umrl 1933 v Ljubljani.
Bilje stolni prost in generalni vikar v Ljubljani. Teološke študije v Ljubljani 1883. Kot
duhovnik je služboval v raznih krajih po Sloveniji. 1907 je postal stolni dekan. 1919
stolni kanonik. 1919-1928 pa generalni vikar ljubljanske Škofije. Bil je član VSLS.
1917 je bil na čelu opozicije dr, Šuštcršiču. 1918 je bil imenovan za poverjenika za
poljcdcljstvo v Narodni vladi SHS v Ljubljani, resor poljcdcljstva je vodil še v Deželni
vladi za Slovenijo. Politično seje udejstvoval že pred 1895, letom, koje bil izvoljen v
Deželni zbor za Kranjsko, v letih 1891-1900 je bil urednik Slovenca. Udejstvoval seje
tudi v raznih društvih, kot predsednik Katoliškega tiskovnega društva je pripomogel k
zidavi tiskarne.
|y
Frucht Mario dr.. inženir. Rojen 1875 v Ćernovicah. Bil je civilni inženir za
elektrometalurgijo inje vodil kemično tovarno v Mostah,

3'
ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI. Z DNE 3. NOVEMBRA 1918.
Prisotni: vsi vladni člani.
Predsednik otvori sejo ob 3. uri 35 min. popoldne, in prebere došle vloge in
brzojavke ter jih odkaže posameznim poverjenikom v rešitev.
Pov. dr. Pestotnik se pooblasti imenovati pooblaščence vlade v obratni komite.
Pov. dr. Brejc poroča o deputaciji nemške Koroške, ki prihaja iz Jezerskega.
Andrej Gabršček" z Dunaja poroča.
1) o žalostnih razmerah južnih Slovanov, ki so razkropljeni po Nemški Avstriji
in prosi za nakazilo večjega zneska "Odboru južnih Slovena na Dunaju" v
svrho podpore. Za prvo silo naj se nakaže manjši znesek. Nahajalo seje v teh
krajih po statistiki iz meseca oktobra t. 1. 8.695 oseb. skrbeti bode za približno 7.000 ljudi. Izplačati je treba 14.000 kron begunske in 6 - 8.000 kron vojaške podpore na dan.
2) da se priklopi begunski oddelek deželnega odbora Goriškega na Dunaju VIII.
Schlesingcrplatz 2 "Osrednjemu odboru za vrnitev beguncev in obnovo primorja" na Dunaju L, Bankgasse 2. Sprejeto. Begunski oddelek in Osrednji
odbor se o tem obvestita.
3) odbor južnih Slovena na Dunaju naj se preveri, da odločuje v vseh nujnih
zadevah, tičočih se Jugoslovanov v Nemški Avstriji. Slovanski militarizirani
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delavci v Wöllersdorfu naj se odpošljejo pod poveljstvom slovenskega častnika dr. Jeločnika , ki je ondi nastavljen, v domovino. Sprejeto.
4) begunce z Bruka naj se začasno naseli v čeških mestih, ki jih sprejmo. na
primer v nemškem Brodu. Sprejeto.
5) Na Nemško Avstrijo naj se izda apel. da tolerantno postopa z našimi državljani na podlagi reprocitete.
SkIepi:
1) Vlada dovoli kredit v najvišjem znesku enega milijona kron za begunske in
vojaške podpore, ki se naj izplačujejo v isti višini kakor danes. Skrbi naj se.
da se begunci in invalidi čim preje premestijo v Češko - slovaško državo ali
pa odpremijo domov.
2) Za režijske stroške se dovoli najvišji znesek 10.000 kron. ki se takoj izplača.
3) Nemško avstrijsko vlado je zaprositi brzojavno v smislu predloga. Na predlog
predsednika se glede korespondenčnega urada store naslednji sklepi:
1. Predsedniku se naroči, da nastavi provizorično pomožno osobje za korcspondenčni urad. in sicer profesorja Kobal4, gdč. Štebi ter profesorja Grudna'' ali Dolenca7.
2. Narodni svet naj se z dopisom naprosi, da izroči vse spise o novicah koresp. uradu, (izvršeno kratki m polom)
Glede avtomobilov se sprejme po daljši debati predlog pov. prelata Kalana:
Vojaški avtomobili spadajo v področje pov. za narodno obrambo, kijih naj odda
po potrebi za civilne namene.
Na predlog pov. inž. Remeca se določi, da spada bencin v njegov referat.
Pov. dr. Tavčar priporoča, da se izdado naslednje izjemne naredbe:
1) Iz ulic naj zginejo srednješolci in šolski otroci. V to svrho naj se otvorijo nemudoma šole.
S k I e p : šole naj se prično v torek, dne 5. t. m. s polnim poukom.
2) Vse gostilne naj bodo za dobo 14 dni od 6. do 8. ure zvečer odprte.
Sklep: gostilne na ozemlju Slovenije imajo biti odprte od 11. ure dopoldne
do 8. ure zvečer, kavarne od 6. ure zjutraj do 9. ure zvečer.
Žganjetoč v javnih lokalih se za celo deželo sploh prepove. Za Ljubljano je
razglasiti nasledili oklic: Mladina do 17. leta sme biti na ulicah le od 7. ure zjutraj do 6. ure zvečer, pozneje le v spremstvu svojcev; zbiranje v gručah je sploh
prepovedano. Pohajanje mladine po kolodvorih se prepove.
Predlog dr. Tavčar - ja, da se izda oboroženim legitimacije se sprejme. Razglasiti je tudi. da morajo vsi vojni ujetniki, ako hočejo biti prehranjeni, delati, ker
bi se jih sicer kasemiralo.
Radi avtoritete, ki gre Narodni vladi, naj se uradno izreče, da je hujskanje na
vlado strogo prepovedano, ker je velja še vedno stari kaz. zakon. Sprejeto.
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Pov. dr. Brejc vgotovi. da gre uradnim enunciacijam oficijelni naslov: naredba, specijelno vojaškim pa: ukaz.
Na predlog pov. dr. Tavčarja se pozove ravnatelj obrtne šole Šubic8, da ustanovi male izdelovalnice protez:
Pov. dr. Kukovec stavi naslednje predloge:
1) Poslovanje finančnih uradov v prvi stopnji naj bodejo ločeno od poslovanja
političnih uradov. Kot druga stopnja naj se ustanove okrajne finančne direkcije, kot tretja m zadnja pa naj fungirá deželno finančno ravnateljstvo.
2) Glede benečanskih lir naj se vpraša nemško vlado na Dunaju ali jc pripravljena izplačilo na te lire povrniti.
3) Vprašanje glede takozvanega odštemplanja sedanjega avstrijskega papirnatega denarja.
4) Odredba prejšnje vlade glede kuhanja žganja in sadja, naj se razveljavi.
Predlogi pod 1. 2, in 4 se sprejmejo, predlog 3 se odkloni.
Pov. dr. Tavčar izjavi, da tržaška rafinerija noče več dati petroleja, dasiravno
je množina 40.000 litrov za november že izplačana. Zaprositi bo. da se dopusti
izvoz petroleja, ker bi sicer zaprli mi aprovizacijo. Istotako je zaprositi za izvoz
25.000 kg soli. kupljene ab Ebensee; za eventualne-koncesije smo pripravljeni.
Sprejeto.
Pov. dr. Pcslotnik obrazloži razmerje med našo državo in generalno direkcijo
južne železnice na Dunaju. V tem oziru se bodejo vršila pogajanja.
Nato sledi posvetovanje z generalom infanterije pl. Csicsericsem9.
Seja se zatvori ob 7. uri 40 min. zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Številka zapisnika jc bila zapisana naknadno. Zapisnik obsega 4 strani.
Brczlcsni papir z vodnim znakom.
:
Gabrščck Andrej, politik, časnikar in založnik. Rojen 1864 v Kobaridu, umrl
1938 v Ljubljani. Učiteljišče v Kopni. Kot učitelj jc služboval v Bovcu, na Livku in v
Kobaridu, nato seje posvetil časnikarstvu, bilje v vodstvu SNS. po razkolu stranke pa
voditelj liberalne stranke. Veliko pozornost jc posvetil založniški dejavnosti in po njegovi zaslugi jc postala Gorica drugo središče slovenskega knjigarstva. V času med 1.
svetovno vojno jc bil konfiniran. po končani vojni sc je posvetil vprašanjem vračanja
goriškili beguncev. 1931 seje preselil v Ljubljano. 1893 jc ustanovil v Gorici Goriško
tiskarno, izdajal jc Sočo. bil jc urednik Soče in Nove Soče ter pisal članke v razne
časopise in revije.
3
Jcločnik Viktor dr. chem. in oficir. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl I960 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, kemijo, fiziko in naravoslovje na Dunaju, promovira! 1903.
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Služboval je na realki v Idriji, v tovarni orožja v Wòllcrsdorfu. v smodnišnici v Blumauu, po prevratu 1918 je bil tehnični referent pri artilerijskem oddelku dravske divizije v
Ljubljani, nadzornik puškarskih obratov v Borovljah. 1920 je bil upravnik smodnišnice
v Kamniku, 1922 pa upravnik smodnišnice Obilićcvo pri Krušcvcu. 1928 je bil upokojen. 1930 paje bil pogodbeni profesor na rudarski šoli v Celju. Proučeval je izdelavo
novih orožij in eksplozivnih sredstev,
4
Kobal France, profesor in novinar. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1937 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, klasično filologijo na Dunaju 1903. Služboval je na gimnazijah
v Ljubljani in je bil tudi sodelavec Slovenskega naroda. 1913-1918 je bil sodelavec pri
Laibachcr Zeitung. 1917-1918 je v Ljubljani vodil izpostavo podružnice korespondenčnega urada v Gradcu. 1918-1919 paje bil vodja dopisnega urada Narodne vlade SHS v
Ljubljani oziroma Deželne vlade za Slovenijo, nato pa seje ponovno posvetil profesuri.
Bil je tajnik Dramatičnega društva v Ljubljani, priredil je več gledaliških iger. za ljubljanske dnevnike in revije pa je pisal recenzije gledaliških predstav in recenzije literarnih del.
5
Štebi Alojzija, učiteljica, časnikarica, urednica in politična delavka. Rojena 1883
v Ljubljani, umrla 1956 v Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani 1903. Učiteljevala je v Tinjah na Koroškem, Tržiču, Radovljici. Mavčičah in Kokri, 1912 je urejala socialistični
dnevnik Zarja, urejala je mesečnik Tobačni delavec in Ženski list. 1917 je bila odgovorna urednica dnevnika Naprej. 1919 Demokracije. Od 1913 je bila v kranjskem deželnem zastopstvu JSDS, 1918 pa nadzornica mladinskega skrbstva JSDS pri poverjeništvu za socialno skrbstvo Narodne vlade SHS v Ljubljani, 1919-1927 je delovala na
področju socialnega skrbstva. 1927 je bila upokojena, od 1933-1940 je službovala v
Beogradu. 1940 seje vrnila v Ljubljano. 1941 seje vključila v OF. po vojni pa seje
ponovno zaposlila najprej pri ministrstvu za socilano skrbstvo, nato pa še pri ministrstvu za delo in ministrstvu za prosvelo.
6
Gruden Ivan. profesor, pisatelj in prevajalec. Rojen 1887 v Mrzli Rupi pri Vojskom nad Idrijo, umrl 1930 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, romanistiko na Dunaju,
v Grcnoblu in Firencah. Služboval je kot profesor od 1913 dalje na državni trgovski
šoli v Ljubljani, eno leto pa na trgovski akademiji v Ljubljani, Po 1. svetovni vojni je
bil dodeljen za tolmača plebiscitni komisiji na Koroškem. Svoja literarna dela je objavljal v Dom in svetu. Mladiki in drugih časnikih.
7
Dolence Ivan. profesor in stenograf. Rojen 1884 v Sopotnici pri Škofji Loki. umrl
1971. Gimnazijo v Kranju, klasično jezikoslovje in stenografijo na Dunaju 1909. Služboval je najprej kot profesor na I. gimnaziji v Ljubljani, nato je bil slovenski stenograf
v dunajskem parlamentu in za tem pri Narodni vladi SHS v Ljubljani ter pri narodnem
predstavništvu v Beogradu, od 1919:1932 je bil profesor v Ljubljani. 1932-1935 v
Mostarju, 1935-1938 ponovno v Ljubljani, 1938 je bil upokojen in nato reaktiviran ter
imenovan za ravnatelja gimnazije v Novem mestu. Objavil je več razprav in črtic v
revijah Čas. Mentor, Mladika in v Slovencu.
8
Šubic Ivan. profesor in ravnatelj obrtne šole v Ljubljani. Rojen 1856 v Poljanah
nad Škofjo Loko. umrl 1924 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, prirodopis in matematiko na Dunaju 1881. Bilje profesor na Mahrovi trgovski šoli v Ljubljani od 1888 na
novo ustanovljeni strokovni šoli v Ljubljani, od 1914 dalje pa ravnatelj državne obrtne
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šole v Ljubljani. 1922 je bil imenovan za višjega šolskega nadzornika za trgovsko in
obrtno šolstvo. Objavil je več del o Ljubljanskem barju, o pitni vodi in elektriki.
' Csicserich-Bascany Maksimilijan p!., general pešadijc. Rojen 1865 v Aradu. Vojno akademijo je končal v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt). V avstrijski
armadi je deloval od 1884 dalje, čin polkovnika je pridobil v rusko-japonski vojni, nato
je bil v glavnem poveljstvu 13. hrvatskega vojnega /bora, v 1. svetovni vojni je bil
komandant divizije, po I. svetovni vojni paje živel na Dunaju.
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ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI, Z DNE 4. NOVEMBRA 1918.
Prisotni: vsi vladni člani.
Predsednik otvori sejo ob 3. uri 45' popoldne, prebere došle brzojave in dopise, poroča, da se je dalmatinski namestnik grof Atteins2 aretiral, prebere pogoje
premirja, stavi nasvet, da se upelja med NS. in Nvl. kurirsko službo, in da se
prenese telefon iz hotela Union v vladno palačo. Poroča, da seje upeljala pri Nvl.
nočna služba in prosi one vladne člane, ki imajo v resortu zadeve, o katerih je
nujno odločati, kakor notranje zadeve, deželna bramba, prehrana, promet, da mu
dajo svoje naslove za dostavo uradnih obvestil ponoči. Po poročilu iz Maribora
seje imenoval major Maister - Vojanov3 za generala. Pov. dr. Pogačnik naj pov.
dr. Verstovška4 primerno poduči. Kolodvorskemu poveljniku na Opčini se na
njegovo vprašanje, kaj naj stori, če pridejo italj. vojaki na Opčino. odgovori, da
naj postopa enako, kakor v Trstu.
Sledi poročilo o plenitvi bosanskih vojakov, ki so danes ponoči izstopili v
Dravljah. Te naj se kakor hitro možno odpravi domov. Pov. dr. Kukovec poroča,
da ima dr. Gruden v Celju, ki vodi finančne zadeve toliko izplačil, da z dosedanjimi močmi ne more izhajati. Ustaviti bi bilo začasno izplačevanje podpor.
Na predlog pov. dr. Kukovca se sklene, da se kuponi vojnega posojila ne izplačajo, ravno tako se vojno posojilo ne sme jemati kakor davek.
Predlog, da se finančnemu svetniku Povaleju , ki organizira v Mariboru finančne zadeve, nakaže provizorično doklado mesečnih 1,000 kron in 3.000 kron
za preselitev se sprejme.
Na vprašanje pov. dr. Brejca se dovoli, da odpelje dr, Drinkovič namestnika
grofa Attemsa v Zagreb.
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Pov. dr. Triller poroča glede deželnega odbora in avtonomnih oblasti ter stavi
naslednje predloge:
1) Nar. vlada SHS v Ljubljani prevzame vrhovno vodstvo in nadzorstvo nad
vsemi avtonomnimi oblastmi in napravami v celem njenem teritorialnem območju.
2) Deželni odbor dosedanje vojvodine Kranjske se razpušča ter so s tem rešeni
svojih funkcij deželni glavar dr. Ivan Sušteršič, dež. odborniki Jožef Anton
grof Barbo*, dr. Evgen Lampe9, dr. Vladislav Pegan'", dr. Karel Triller, dr.
Ivan Zajec" in njihovi namestniki Marija Oton baron Apfaltrem1". Ivan Lavrenčič". Karel Dermastija14. dr. Fran Novak'5 in dr. Vinko Gregorič"'. to pa
nekvarno njihovi obvezi na polago računa o njihovem poslovanju.
3) Začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave se poveri posebni komisiji petorice, obstoječi iz enega člana Nar. vi. kot načelnika, njegovega namestnika
in treh nadaljnih prisednikov.
4) Ta komisija prevzame začasno vse posle dosedanjega deželnega odbora ter so
za njeno poslovanje misiono merodajni vsi dosedanji predpisi za poslovanje
dež. odbora in dež. uradov.
5) Vsi dež. uradi ostanejo začasno v funkciji.
6) Vso dosedanje dež. naklado in davščine vseh mest in brez vsako izjeme so do
nadaljnega ukrepa pobirajo in zaračunavajo v isti izmeri in na isti način, kakor doslej.
7) Vrhovno nadzorstvo nad komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo dež. upravo pristoja predsedniku Nar. vi. SHS v Ljubljani. Končnoveljavni sklop o
načinu likvidacijo je pridržan Nar. vi.
8) Za revizijo poslovanja dosedanjega dež, odbora so imenuje posebna revizijska in kontrolna komisija treh članov, kateri pristoja neomejena pravica
vpogleda vseh knjig in uradnih spisov brez izjemo. To pravice se sme posluževati komisija tudi po svojih izvedencih. Napram tej komisiji so odvezani vsi
dež. uradniki in uslužbenci dolžnosti uradno molčečnosti.
V komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo dež. uprave so bili imenovani:
Načelnik: član Nar. vlade dr. Karel Triller,
njegov namestnik: nadravnatolj dež. uradov Matija Zamida .
prisedniki: dr. Fran Novak, odvetnik in dož. poslanec v Ljubljani. Bogumil
Remec , gimn, profesor v Ljubljani, in Josip Gostinčar . državni in deželni
poslanec v Ljubljani.
V revizijsko kontrolno komisijo so bili imenovani:
Adolf Ribnikar". dož. poslanec v Ljubljani, dr. Vinko Gregorič. deželni poslanec v Ljubljani, in Ivan Ogrin31, svetnik trgovske in obrtniške zbornice v
Ljubljani,
9) Glede začasnega vodstva in nadzorstva dož. upravo in dož. naprav izven mej
dosedanje vojvodine Kranjske se izdaja naknadno posebni ukrepi.
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10) Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve.
Predlogi pov. dr. Trillerja se v principu sprejmejo ter istemu naroči, da se
razglase v uradnem listu.
Pov. dr. Tavčar poroča o aprovizaciji vojaštva, ki bode šlo s fronte peš skozi
deželo, o zalogah živil, zlasti moke. s katerimi razpolaga in o organizaciji prehranjevanja. Upa. da se bode moglo prehraniti vojaštvo, ako se poseže tudi po
konjih, ki jih ima vojaštvo s seboj. Vse občine v dolinah, skozi katere se bodejo
valile vojaške čete. naj se organizirajo, ljudje naj pripravijo za nje fižola, krompirja in drugih živil. Okrajna glavarstva bi morala celo organizacijo vzeti v roko
ali pa odposlati odposlance, da pripravijo kmete na to.
Glede ogrskih čet bi se bilo radi prehrane obrniti na ogrsko vlado, da naj pošlje kakih 400 vagonov moke. glede hrvaških čet pa na hrvaško vlado za 200 vagonov moke. (Slednje se takoj izvrši).
Pov. dr. Tavčar omenja, da gaje neprijetno dimila depeša NV. da noče imeti
ničesar opraviti z Badenom. Ne kaže pretrgati vsak stik s •. kr. poveljstvi čet. ki
gredo skozi deželo, ker jo privedemo sicer v pogubo. Nimamo ne zveze z Badenom, ne z Dunajem, imeti pa hoćemo stik z armadnim poveljstvom, zaradi tega
potrebujemo od zunaj 600 vagonov moke. Kontrolo bode izvrševala Nar. vi.
Pov. dr. Pestotnik predlaga, da se do preklica zapro železnice za civilni promet in da se izdajo tozadevna navodila. Naredbo se bode objavilo 24 ur preje v
časopisih. Sprejeto.
Pov. inž. Remec konstatira, da spada obrtno nadzorstvo v resor za javna dela
in da se bodejo zadeve reševale sporazumno z oddelkom za socijalno skrbstvo.
Uradnika obrtnega nadzomištva v Ljubljani. Astolfi in Avbclj. sta Nemca, pustita pa se za sedaj provizorično na njih mestih. Vse obrate, ki jih je Nar. vi. prevzela, bi bilo dajati pod enega skupnega nadzornika, to je pod majorja Guzelja".
Pov. dr. Triller poroča, da je odstavil ravnatelja tobačne tovarne Ignaca Elsnerja23 in postavil na njegovo mesto inž. Koblerja" . kar se vzame na znanje.
Pov. Remec poroča, da se prodaja mobilizacijski material. Denar naj sprejema
finančno ravnateljstvo. Ustanovil se bode posebni urad za demobilizacijski materijal, zaseden z inženirji. Materijal bode oddajati proti zameni z živili. Vsi
mobilizirani obrati imajo za sedaj obratovati nadalje. Potreba bi bilo sklicati
enketo. kar se pa za sedaj opusti. Kdor more delati, naj dela naprej.
Pov. dr. Ravnihar omenja, da je mnogo sodnikov pri vojakih, katere je treba
odpustiti, ker se potrebujejo, kar naj izvrši pov. za narodno obrambo.
Pov. dr. Pogačnik omenja, da šteje češka legija v Ljubljani 15.000 mož. Za
računske posle prosi, da se mu dodeli svetnik Logar\ Potrebuje kredita
1.000.000 kron. Stavi predlog, da se benečanskih lir ne sme več izmenjavati po
gotovem kurzu. kakor seje to do sedaj godilo v bolnici štev. 2. Posamezni predlogi so se sprejeli.
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Predsednik prebere brzojavni pozdrav nove vlade v Bosni in Hercegovini.
Sklene se. da se nova vlada pozdravi, istotako vlada Poljske, kar bode izvedel
pov. dr. Triller.
Na predlog pov. inž. Remca, naj se vračajoči vojaki obvestijo potom letakov o
prevratu v domovini.
Pov. dr. Brejc poroča o cenzuri in o navodilih za cenzuro, ki jih je izdal. Pogovore z vojaškimi poveljstvi in uradi izven Jugoslavije je kontrolirati in v danem
slučaju prekiniti. Pogovori zunanjih uradov s tukajšnimi vojaškimi niso dovoljeni.
Pov. dr. Pogačnik stavi predlog, da se obrne do goriških županov s pozivom,
da pozdravijo italijanske čete. ki pridejo v njih kraje ter da se izrazijo, da se prizna ta zemlja kot del Jugoslavije, o čemur bo pa sicer koncčno sklepala mirovna
konferenca.
Pov. inž. Remec predlaga, da se izplača vojni zvezi 700.000 kron. katere dolguje rudnik na živilih, in da se mu nakaže primerna ročna zaloga.
Sklep: Vojna zveza naj se obrne radi plačila na Idrijski rudnik in ta naj se
obrne tušem, na kar se bode akreditirala vsota 700.000 kron pri podružnici Jadranske banke v Ljubljani. Ročno zalogo 700.000 kron je nakazati.
Pov. dr. Pestotnik javi, da je veliko pomanjkanje pisemskih znamk, novih
znamk ne moremo sami tiskati, obrniti bi se bilo v tej zadevi na NV.
Sklep seje ob 6. uri 40 min. zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Prve štiri strani so kopija, peta stran je original. Številka zapisnika je napisana
naknadno. Zapisnik obsega 5 strani. Lcsovinski papir brc/, vodnega znaka.
" Atteins - Heiligen Kreuz Marius grof, zadnji avstrijski deželni namestnik za Dalmacijo v Zadni.
3
Maister Rudolf- Vojanov. general. Rojen 1874 v Kamniku, umrl 1934 na Uncu
pri Rakeku. Realko v Ljubljani, kadetsko šolo na Dunaju 1894. Bilje častnik avstrijske
armade. Med 1. svetovno vojno je bil konfiniran. nato je bil poveljnik čmovojniškega
okrožja za južno Štajersko, povezal se je z Narodnim svetom v Mariboru in je bil v
stiku z dr. Antonom Korošcem. 1. novembra 1918 je s pooblastilom Narodnega sveta v
Mariboru organiziral obrambo Maribora in je postal komandant slovenske vojske za
južno Štajersko, Narodni svet v Mariboru gaje povišal v generala, poveljstvo je ohranil
do 23. januarja 1919. Bil je poveljnik slovenske vojske V bojih za Koroško, zasedel je
mejo od Radgone do Dravograda. 1919 seje udeležil bojev za labodsko dolino, bil je
poveljnik slovenske vojske na vzhodnem Koroškem. 1920 je bil imenovan za častnega
kraljevega adjutanta. 1921 je bil predsednik jugoslovanske komisije za razmejitev z
Italijo. 1923 je bil upokojen. Bil je tudi predsednik narodne odbrane za mariborsko
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oblast. Zbiral je gradivo o prevratu 1918. objavil je več spominskih člankov Bil je tudi
pesnik.
1
Vcrstovšck Karel dr.. profesor, politik. Rojen 1871 v Velenju, umrl 1923 v Mariboru. Gimnazijo v Celju, klasično filologijo v Gradcu, doktoriral 1903. Služboval je od
1897 kot profesor v Celju in v Mariboru, v letih 1911-1921 je bil poklicni politik, najprej kot deželni in državni poslanec v Gradcu in na Dunaju. 1918 je bil predsednik
Narodnega sveta v Mariboru. 31.10.1918 je bil imenovan za poverjenika za uk in bogočastje Narodne vlade SHS v Ljubljani. Bil je pripadnik SLS. Po ukinitvi Deželne
vlade za Slovenijo 1921 seje ponovno posvetil profesuri v Mariboru.
s
Povalcj Josip dr.. finančni svetnik. Rojen 1869 v Brezju pri Sv. Juriju pri Celju.
Pravo v Gradcu, promovira! 1897. Služboval je pri deželni finančni direkciji v Gradcu,
od 1909 je bil finančni komisar pri finančni direkciji v Mariboru, nato v Bnicku ob
Muri. od 1911 paje bil finančni tajnik pri finančni direkciji v Ljubljani. 1918 je postal
finančni direktor v Mariboru. 1928-1932 finančni direktor v Ljubljani, nakar je bil
upokojen, 1941 je bil izseljen v Srbijo. Po prevratu 1918 je poslovenil mariborsko
finančno direkcijo. Svoje članke je objavljal v Straži. Naših goricah in Slovenskem
gospodarju.
6
Drinkovic Mate dr.. zdravnik in politik. Rojen 1868. umrl 1931. 1918 je bil član
Narodnega sveta v Zagrebu in član vlade, bilje poverjenik za narodno obrambo, v letih
1920-1929 je bil večkrat minister v vladah Kraljevine SHS v Beogradu.
7
Šuštcršič Ivan dr.. odvetnik in politik. Rojen 1863 v Ribnici na Dolenjskem, umrl
1925 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promoviral v Gradcu 1889.
Samostojen odvetnik je postal 1894. 1896 je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor na
Dunaju. 1900-1918 je bil poslanec Deželnega zbora za Kranjsko. 1912-1918 je bil
deželni glavar za Kranjsko, 1918-1922 je živel v emigraciji na Tirolskem. 1923 seje
vrnil v Ljubljano. Bil je načelnik SLS in pristaš avstroogrskega režima. Zaradi programskih nesoglasij v vodstvu stranke je moral vodstvo stranke prepustiti dr. Antonu
Korošcu.
8
Barbo Jožef Anton, grof lastnik gospostva Rakovnik pri Mirni. Bil je deželni odbornik izvoljen na listi vclcposcstcv na splošnih volitvah 1895. 1901. 1908. 1913.
9
Lampe Evgen dr.. duhovnik in politik. Rojen 1874 v Metliki, umrl 1918 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, bogoslovje v Ljubljani, doktorat iz teologije v Gradcu
1900. 1908 je bil izvoljen v kranjski deželni zbor, bilje deželni odbornik in namestnik
deželnega glavarja, član deželnega šolskega sveta in drugih komisij. V SLS je bil pristaš dr. Šuštcršiča in se je 1918 umaknil na Dunaj. Po prevratu 1918 se je vrnil v Ljubljano in kmalu nato umrl. 1897 je urejal list Pomladni glasi. 1900-1913 Dom in svet,
bilje tudi cenzor slovenske literature.
'" Pegan Vladislav dr.. časnikar, politik in odvetnik v Ljubljani, Rojen 1878 v Vipavi, umrl 1955. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, promoviral
1901. Odvetniško prakso je opravil v Celju, sodno prakso pa v Ljubljani. 1908 je odprl
svojo odvetniško pisarno, od 1908 dalje je bil poslance v Deželnem zboru za Kranjsko.
Bilje član SLS in pristaš dr. Šuštcršiča. Od prevrata dalje je bil odvetnik v Ljubljani.
" Zajec Ivan dr.. zdravnik, deželni odbornik. Rojen 1873. Končal medicino. Za
poslanca Deželnega zbora za Kranjsko je bil izvoljen 1908 in 1913 za območje sodnih
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okrajev Lilija. Višnja gora in Radeče, v deželnem odboru je bil referent za dobrodelne
zavode. Kol zdravnik je služboval pri Okrožnem uradu za zavarovanje delavcev v
Ljubljani.
|:
Apfaltrcrn Marija Olon. baron, namestnik deželnega odbornika. Za poslanca Deželnega /bora za Kranjsko je bil izvoljen na listi veleposestnikov na splošnih volitvah
1901, 1908 in 1913.
Lavrenčič Ivan. duhovnik, politik. Rojen 1857 na Planini pri Vipavi, umrl 1930 v
Kamniku. Gimnazijo v Ljubljani, bogoslovje v Ljubljani. Bil je kaplan v Gorenjem
Logatcu. Postojni. Cerkljah na Gorenjskem in Kranju, župnik pa v Boštanju. Šmartnem pri Litiji in Kamniku. 1908-1918 je bil deželni poslanec in član SLS. Napisal je
več zgodovinskih člankov 1er zgodovino cerkljanske fare.
Dermastija Karel, profesor in namestnik deželnega odbornika. Rojen 1881 v
Ljubljani, umrl 1951 v Ljubljani. Bilje profesor zemljepisa in zgodovine na dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani od 1911 dalje. 1917 je bil imenovan za ravnatelja slovenske
trgovske šole v Ljubljani.
]¡l
Novak Fran dr.. odvetnik in politik, namestnik deželnega odbornika. Rojen 1877
v Šmarju pri Jelšah, umrl 1944 v Dachauu. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju
1900. Sodno prakso je opravil v Ljubljani. 1906 je poslal samostojni odvetnik v Ljubljani. Bilje član NNS. 1908 je bil izvoljen v deželni zbor kol zastopnik obrtne zbornice
v Ljubljani, po prevratu 1918 je bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. 1932-1933 je bil podpredsednik senata, 1934 minister za socialno politiko v
Uzunovićcvi vladi. V času okupacije je sodeloval v OF. septembra 1944 je bil aretiran
in poslan v Dachau.
"' Grcgorič Vinko dr.. zdravnik, namestnik deželnega odbornika. Rojen 1857 v
Ljubljani, umrl 193.3 v Ljubljani. Medicino na Dunaju 1881. Služboval je v Ljubljani,
od 1881 dalje. 1892-1924 je bil primarij dcrmatovcncrološkcga oddelka v Ljubljani. Bil
je častni meščan Ljubljane, ustanovitelj Zdravniške zbornice za Slovenijo 1er njen prvi
predsednik.
1
Zamida Matija, pravnik in upravni uradnik. Rojen 1856 v Uršncin selu. Gimnazijo v Novem mestu, pravo na Dunaju. 1882 je bil konceptni uradnik pri deželnem predsedstvu v Ljubljani in dodeljen okrajnemu glavarstvu Ljubljana-okolica. nato je služboval pri deželni vladi v Ljubljani, ljubljanskem magistratu, kjer je bil tajnik. 1886 paje
postal magistralni svetnik. 1888 je postal deželni svetnik, 1909 paje bil imenovan za
ravnatelja deželnih uradov, po prevratu 1918 je bil zaposlen najprej pri narodni vladi,
nato pri deželni vladi, pokrajinski upravi ter pri velikem županstvu, kjer je bil 1926
upokojen.
18
Remce Bogumil, profesor in politik. Rojen 1878 v Trstu, umrl 1955 v Buenos Aircsu. Gimnazijo v Ljubljani, prirodopis na Dunaju. Kot profesorje služboval v Kranju.
Ljubljani. Novem mestu. 1928 je bil ravnatelj 2. gimnazije v Ljubljani. 1932 je bil
prestavljen za ravnatelja gimnazije v Knišcvcu. od koder seje 1935 vrnil v Ljubljano.
1937 je bil upokojen, nato je bil pisarniški ravnatelj Vzajemne zavarovalnice. Politično
je deloval v vodstvu Slovenske ljudske stranke. Od marca do septembra 1920 je bil
imenovan za poverjenika za notranje zadeve Deželne vlade za Slovenijo. Bil je podna-
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čelnik SLS. v lelilí 1941-1945 je deloval proli NOB. vodil je denarno oskrbo vaških
slraž. 1945 je emigrira! na Koroško od lam pa v Argentino.
9
Gostinčar Josip, politik in organizator. Rojen I860 v Bcričcvcni pri Ljubljani,
umrl 1942 v Šentvidu. Izučil seje silarske obrti in je poslal mojster v ljubljanski predilnici, nalo poduradnik pri zadružni zvezi. Sprva je deloval v socialno demokratskem
gibanju, nato je prestopil h katoliški stranki inje z dr. Janezom Evangclislom Krekom
organiziral krščansko demokratsko delavstvo, bilje član raznih društev. 1907-1918 je
bil poslance v dunajskem parlamentu in seje zavzemal za zboljšanje gniolncga položaja delavstva, za starostno in invalidsko zavarovanje kmetov in obrtnikov, po prevratu
1918 je bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. 1919 je bil imenovan
za ministra za socialno politiko. 1920 je bil izvoljen v Ustavodajno skupščino Kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev. Deloval je pri raznih glasilih inje objavil več člankov
socialno-političnc vsebine. Bilje pripadnik SKS.
:
" Ribnikar Adolf, živinozdravnik. politik in časnikar. Rojen 1880 v Logatcu, umrl
1946 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani in Novem mestu, veterino na Dunaju. Bil je
živinozdravnik v Šmarju pri Jelšah. 1907 je poslal ljubljanski tržni nadzornik, med 1.
svetovno vojno je vodil mestno preskrbo v Ljubljani. Bil je član vodstva Jugoslovanske
demokratske stranke. 6. decembra 1920 je bil imenovan za poverjenika za socialno
skrbstvo Deželne vlade za Slovenijo, zalem pa je bil načelnik oddelka za socialno
skrbstvo pri Pokrajinski upravi za Slovenijo, 1923 je bil upokojen. Poleg političnega
udejstvovanja je deloval tudi kol časnikar. Bilje soustanovitelj večin časnikov, od 1937
dalje je bil vodja mariborskega Vcčcmika. Po okupaciji Maribora 1941 seje preselil v
Ljubljano.
21
Ogrin Ivan. pravnik in časnikar. Rojen 1880 na Vrhniki, umrl 1943 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju 1908. Služboval je pri deželni vladi v Ljubljani, novembra 1918 je bil imenovan za okrajnega glavarja v Kočevju. 1923 v Kamniku in 1931 v Kranju. Bil je član številnih društev, objavil je številne članke o tujskem
promelu in je bil sodelavce številnih časnikov. Bilje pristaš Slovenske ljudske stranke.
12
Guz.clj Mate. inženir in major. Rojen 1862 na Trali pri Škofji Loki. umrl 1937 v
Ljubljani. Bilje major v pokoju. 1928 je posedoval industrijski obrat za izdelovanje
kurilnih naprav, livarno kovin in emajliranje v Ljubljani.
:1
Eisner Ignac, ravnatelj tobačne tovarne v Ljubljani. Rojen 1864 v Škofji Loki.
umrl 1935 v Ljubljani, Kot ravnatelj tobačne tovarne je bil 1928 upokojen. Po nacionalnem poreklu je bil Nemce in je bil po prevratu 1918 na seznamu odpuščenih oseb.
24
Koblcr Pavel, inženir. Služboval je v tobačni tovarni v Ljubljani v svojstvu glavnega inženirja za gradbene in strojne zadeve, ob prevratu 1918 je postal ravnatelj tobačne lovarnc v Ljubljani.
^ Logar Franc dr.. banski svetnik. Rojen 1888 v Horjulu. Služboval je od 1911 dalje najprej pri deželni vladi v Ljubljani, kjer je bil tajnik, nato svetnik deželne vlade,
kasneje je bil direktor oblastnih uradov in nato banovinski inšpektor. Po 2. svetovni
vojni seje umaknil v Argentino.
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5'
ZAPISNIK
IZVANREDNE SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 5. NOVEMBRA 1918.
Prisotni: vsi vladni člani.
Predsednik otvori sejo ob 9. uri 30 min. dopoldne.
Pov. dr. Brejc poroča o naslednjem dogodku iz pretekle noči: Generaloberstu
Wurm se je dovolil v pretekli noči telefonski pogovor s štabom feldmaršala
Boroevića2. ki se nahaja v Vrbi na Vrbskem jezeru, da izve podrobnejše podatke
in navodila za premirje z antanto. Gencralštabncmu častniku so se iz Vrbe diktirali zaželjeni podatki, medtem pa zakliče Boroević v telefon, da naj tukajšnjemu
armadncmu poveljstvu izroči Nar. vi. ves telefonski in brzojavni aparat, sicer naj
vladne člane zapre. Cenzorje pogovor takoj prekinil.
Predsednik poroča, da je bil o tem obveščen še ponoči, da se je o tem razgovarjal z Wurmom in ga vprašal, kaj se mu je telefoniralo. GO. Wurm mu je izjavil, da mu on tega kot vojak ne more povedati, da bode pa o tem že od druge
strani vse zvedel. Danes mi je pa izjavil general infanterije Csicserics. da obžaluje korak Boroevića, istotako tudi GO. Wurm sam. da bode ukrenil vse le sporazumno z Nar. vi., in da me prosi, da se mu dovoli prosta telefonska in brzojavna
zveza do Vrbe in do fronte ter kurimo pošto; slednjo sicer zahteva Boroević. on
sam je ne potrebuje. Sklene se. da se mu dovoli telefonska in brzojavna zveza do
Vrbe in do fronte pod cenzuro, kurirja pa ne.
Po daljši debati se sklene, da se poda predsednik vlade z ednini članom takoj k
GO Wurm in mu v imenu Nar. vi. sporoči sledeče:
1) Da sporoči FM Boroeviću. daje Nar. vi. SHS v Ljubljani priznana kot vlada
proste države od alitante in prejšne avstrijske vlade in njenega najvišjega poglavarja, da je Jugoslavija suverena država, ki stoji pod mednarodno zaščito.
in da slovesno protestira proti njegovi nakani. Ta Borocvićeva nakana se bode
sporočila v Zagreb in pa alitanti.
2) Telefonska zveza z Vrbo in fronto se pod cenzuro dovoli.
3) K drugemu okrožnemu poveljstvu se delegira zvezni oficir (Oberstlajtiiant)
Wiesinger.
Sklep se takoj izvrši.
Sklep seje ob K), uri 30 min. dopoldne.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.
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' Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno. Zapisnik obsega 2 sirani.
Zapisnik se nanaša na izredno sejo vlade in zadeva reševanje problema Borocvić.
Brc/lesni papir z vodnim znakom.
" Borocvić Svetozar, fcldmaršal. vojskovodja. Rojen 1856 v Bojni - Umclič. umrl
1922 v Celovcu. Končal vojno akademijo v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt). Zaradi svojih vojaških sposobnosti je v avstroogrski armadi dosegel čin fcldmaršal. V 1. svetovni vojni je najprej poveljeval v Galiciji in Karpatih, 1915-1918 je bil
poveljnik V. avstrijske armade na soški fronti. Po kapitulaciji avstrijske vojske in razpadu avstroogrske monarhije se je umaknil na Koroško. Njegovo prošnjo, da bi se
preselil v Zagreb je Narodni svet v Zagrebu zavrnil.
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ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI, Z DNE5. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi vladni člani.
Predsednik otvori sejo ob 3. uri 30 min. popoldne, predstavi vladi generala
Maister-a - Vojanova. ki prosi vojaške pomoči za Maribor.
Na izvajanja generala Maistra izjavi predsednik, da sedaj nima vojakov na
razpolago, da se mu dado pa takoj na razpolago, ko pridejo. Oltn. gen. štaba
Ulmanski je o tem že informiran.
Predsednik poroča nato o sestanku, katerega je imel vsled sklepa današnje dopoldanske izvanredne vladne seje z GO. Wurmom. Slednji je izjavil, da pripozna
suverenost proste jugoslov. države, katero je priznalo tudi Nj. Veličanstvo, daje
pripravljen priti tudi sam k vladi in to ponoviti. Prosil je nato, da naj se posamezne nar. vlade pozovejo, da odpošljejo delegate,, kateri bodejo vračajoče se vojake
obvestili, kaj vse seje zgodilo v njih odsotnosti v domovini, ker še ničesar o prevratu ne vedo. Sklene se, da se takoj v tem smislu obrne na Narodni Vybor v
Pragi, na zastopništvo poljske države na Dunaju, na vlade v Budimpešti, v Zagrebu in na Dunaju, in da se jih pri tem zaprosi, da pošljejo za prevoz vojakov v
domovino kolikor mogoče železniških voz tušem. Brzojavke se takoj odpošljejo.
Predsednik poroča nato, daje bil danes dalmatinski namestnik grof Attems pri
njemu in pri dr. Brejcu ter da mu je izjavil, da radi bolezni ne more v Zagreb in
da naj NV, odpošlje delegatov v Ljubljano, da ga zasliši o tem, kar NV. želi (se
posreduje telefonično v NV). Poroča nadalje o pogovoru z višjim mornariškim
komisarjem Rantonr glede likvidacije vojne mornarice, na kar se določi, da se
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naj Oit. Ulmanski posvetuje ž njim. Glede diplomatičnega zastopstva Jugoslovanov na Dunaju, se sklene, da se naprosi bivši konzul Schwegel3, da prevzame
nalogo diplomatičnega zastopstva na Dunaju.
Pov. inž. Remec stavi predlog, da se ustanovi poseben gospodarski urad. za
surovine, zlasti železo in usnje. Sprejeto.
Predsednik poroča, da je dalo društvo Rudečega križa v Ljubljani vsa svoja
sredstva Nar. vi. na razpolago. Na predlog pov. za narodno obrambo se sklene,
da spada zadeva kot vojaško zdravstvo v ta referat, in da se poveri oficijala Jagodica z nadzorstvom.
Pov. dr. Kukovcc poroča, da je nujna potreba, da odpotujejo zastopniki bank
na Dunaj, da se morejo dogovoriti o denarnih zadevah s centralami, in da bode
šel sam z njimi.
Pov. za prometne zadeve dr. Pestotnik poroča, da stopi z dr. Rvbafem4 v Trstu v stik. da se dogovori z italijansko vlado glede prometa v Trst. Na Dunaju
zastopa prometne zadeve Andrej Vrečko .
Na generalno ravnateljstvo južne železnice se bodejo stavili naslednji predlogi:
1) V Ljubljani naj se ustanovi generalno ravnateljstvo, začasno pa dokler ne
začne isto poslovati, inšpektorat z funkcijami gen. ravnateljstva.
2) pod isto bi imela tudi spadati proga Zidani most - Sisek.
3) Zastopati bi imelo tudi interese naših železničarjev, ki se nahajajo na ozemlju, ki ne spada pod Jugoslavijo.
4) Gen. ravnateljstvo na Dunaju ima dati predujem v denarju in materijalu vsaj
za en mesec naprej.
5) Ustanoviti je šolo za železniške asistente.
6) Železniško osobje jugslov. države naj se povrne iz tujine domov.
Dalje stavi predloge glede poštnih znamk, ki se sprejmejo in objavijo v prihodnjem uradnem listu, glede ustavitve vsega blagovnega prometa, glede oddaje
denarnih dohodkov glavne pošte, pri čemur naj se manjši zneski shranjujejo na
glavni pošti, večje naj se pa oddaja v Avstro-ogr. banko. Poroča nadalje, da se
potrebuje za prometne zadeve takoj en milijon kron. in da se gradi direktna telefonična zveza med Zagrebom in Ljubljano. Radi neoviranega pisemskega prometa s sosednimi državami naj bi primerno ukrenilo NV. potom oddelka za vnanje
zadeve.
Pov. dr. Ravnihar stavi predlog: Naredba bivše vlade glede zapore imetja tujih
državljanov naj se v toliko prekliče .odnosno omeji, da ostane premoženje onih
tujih državljanov, ki vslcd odsotnosti ne morejo še sami opravljati svojega imetja,
do povratka ali drugega ukrepa lastnika pod vladnim skrbstvom. Sprejeto.
Ugotovi se. da spada Narodna straža v referat oddelka za narodno obrambo,
istotako orožništvo, le uporaba orožništva spada v oddelek za notranje zadeve.
Na predlog pov. dr. Pogačnika se sklene, da se objavi v uradnem listu naslednji razglas:
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1) Z današnjim dnem začenja poslovati vojaško sodišče SHS v Ljubljani
(Poljanska cesta 13).
2) Pristojnost voj. sodišča se razteza na vsa kazniva dejanja vojaških oseb na
Slovenskem ozemlju izvzemši antantnih čet.
3) Začasno ostanejo v veljavi dosedanji zakoni in naredbe s sledečimi premembarn i:
a) pravice, ki so pristojale avstro-ogrskemu vladarju kot najvišjemu poveljniku vojne sile. preidejo na predsedstvo NV. v Zagrebu.
b) posel pristojnega poveljnika v zniislu voj. kaz. pravdnega reda izvršuje
pov. narodne obrambe.
c) sodbe se izrekajo v imenu zakona.
d) sodišče postopa po določilih poljskega postopanja.
Sklep seje ob 6. uri 15' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno, najprej kol 5 a. nato prečrtana in zapisana kot 6. Zapisnik obsega 3 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
" Rant Alojzij, višji mornariški komisar. Rojen 1874 v Šturjah pri Ajdovščini, umrl
1943 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu. 18% je postal mornariški komisar, nato
višji komisar ter koncipist pri pomorski oblasti v Pulju. odkoder je bil premeščen k
vojnemu ministrstvu na Dunaj, po prevratu 1918 je bil sprejet v jugoslovansko mornarico. 1920 je prestopil k delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani, postal je finančni
svetnik. 1925 je bil upokojen. Bil je tudi honorarni predavatelj in profesor za državno
računoslovjc na Pravni fakulteti v Ljubljani. Napisal je knjigo Resnica o ljubljanskem
občinskem gospodarstvu.
3
Švcgel (tudi Schucgcl) Ivan dr.. diplomat in politik. Rojen 1875 v Zgornjih Gorjah, umrl 1962 na Rečici pri Bledu. Gimnazijo na Dunaju, oricntalno akademijo na
Dunaju, pravo v Innsbrucku. Služboval je od 1898 dalje, najprej je bil konzularni ataše.
1899 je bil pri generalnem konzulatu v Chicagu. 1900-1902 vicckonzul v Pitlsburgu.
1904 gèrent pri generalnem konzulatu v Ziirichu. 1905 podkonzul v Capctounu. 1906
vicckonzul v Solunu. 1907 gospodarski poročevalec v New Yorku in začasni konzul v
Montrcalu in nato konzul v VVinnipegU, 1913-1917 konzul v Dcnvcrju in St. Louisu.
1917 seje vrnil na Dunaj in je šel na fronto v Albanijo, po prevratu ga je Narodna
vlada SHS v Ljubljani imenovala za konzularnega zastopnika na Dunaju. 1919 je bil
član jugoslovanske delegacije na mirovnih pogajanjih v Parizu, kasneje je bil v misiji
Zadružne gospodarske banke v Ljubljani v Združenih državah Amerike. 1926 je bil
član jugoslovanske komisije za urejanje vojnih dolgov v VVashingtonu, 1927 je kandidiral za poslanca HSRS v Narodno skupščino. 1930 je bil minister v Živkovičcvi vladi.
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1931-1933je bil poslanik v Buenos Aircsu. nato seje upokojil in živel na svojem posestvu na Bledu.
'' Rybaf Otokar dr.. odvetnik in politik. Rojen 1865 v Postojni, umrl 1927 v Beogradu. Gimnazijo in pravo na Dunaju. Služboval je pri deželnem sodišču v Trstu 18881890. zatem je bil koncipicnl pri odvetniku Dtikiću v Pazinu. 1892 pri odvetniku Ostcrtagu v Sežani. 1895 je postal samostojen odvetnik v Trstu, 1918 je bil predsednik Narodnega sveta v Trstu. 1919 je bil član jugoslovanske delegacije na mirovnih pogajanjih v Parizu. Po priključitvi Trsta k Italiji se je preselil v Ljubljano, nato pa v Beograd, kjer je stopil v diplomatsko službo. Na političnem polju seje udejstvoval že zelo
zgodaj. 1907 je bil izvoljen za državnega poslanca, v parlamentu paje stopil v Zvezo
južnih Slovanov in 1911 osnoval Narodni klub. pristopil je k Mladočcškemu klubu.
1917 k Jugoslovanskemu klubu inje v njem zavzeto deloval. Posebej je aktivno deloval
v letih 1918-1919 na problemih razmejitve slovenskega narodnega ozemlja inje bil
izvedenec za mejna vprašanja na mirovni konferenci v Parizu in po letu 1920 na drugih konferencah med Jugoslavijo in Italijo. Napisal je več razprav o vprašanjih razmejitve z Italijo.
5
Vrečko Andrej, obratni ravnatelj Južne železnice. Rojen 1872 v Šentjurju pri Celju, umrl 1948 v Ljubljani. Gimnazijo v Celju. Zaposlenje bil od 1897 dalje pri Južni
železnici, najprej na Ptuju, 1901 v Gradcu, 1903 v Celovcu. 1904 v Ljubljani. 1906 v
Trstu, kjer je napredoval v inšpektorja. 1917 v Brucku ob Muri. 1918 v Innsbriicku. po
prevratu 1918 je bil zaposlen pri Obratnem ravnateljstvu Južne železnice in je bil
1918-1924 tudi ravnatelj.

7'
ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI, Z DNE 6. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi vladni člani, oziroma njih namestniki.
Predsednik otvori sejo ob 3. uri 30' popoldne in poroča, da gaje zaprosil generalni intendant soške armade za denarno pomoč. Ker bi si lahko preskrbel denar na Dunaju, se mu dovoli, da pošlje tja po denar nekega ritmojstra, kateremu
se izda legitimacija v to svrho z izrecnim pristavkom, daje njegova prtljaga nedotakljiva.
Predsednik poroča, daje zaprisegel danes popoldne ob 11. uri kader 17. pešpolka za Narodno vi.
Glede plače vojaštvu se sklene, da znaša dnevna plača za vojaka 4 krone, za
podčastnika 5 kron.
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Nar. vi. sklene, da sprejme za dobo potrebe v svojo službo češko legijo, brojcčo približno 3.500 mož in jo plača enako kakor domače vojaštvo.
Domači polki in kadri naj se kar mogoče hitro demobilizirajo, zlasti častniki,
ki ne vrše službe.
Inž. stotnik dr. Skabernc" naj organizira stotnijo vojaških delavcev z vojaško
plačo.
Poslanec dr. Vukotic piše z Dunaja, da so se obrnili nanj kot zastopnika jugoslov. kluba laški državni poslanci glede varstva svojih rojakov v jugoslov.
državi. Začno sporoča željo dunajskih Jugoslovanov, naj ostane po odhodu naših
poslancev z Dunaja gori naš zastopnik.
Sklene se imenovati dr. Ivana Švegelja za konzularnega zastopnika naše Nar.
vi. SHS na Dunaju.
Na brzojavko italijanskega polkovnika Castellija. ki je došcl v Logatec, da
kontrolira izpolnitev pogojev premirja, se odpošljejo k njemu kot zastopniki Nar.
vi. predsednik Pogačnik in člana vlade dr. Triller in Petejan. ki odpotujejo dne 7.
novembra zjutraj ob X. uri. Naroči se jim, naj pozdravijo zastopnike italijanske
armade prijateljski, začno pa protestirajo proti zasedenju naše dežele.
Nar. vi. SHS v Ljubljani sprejme od ljubljanske .kreditne banke 5 milijonov
kron kot posojilo in naroča Ijublj. kreditni banki, da se izplača ta znesek v gotovini potom češke banke Union (filijalka Gradec) na roke pov. za finance Nar. vi.
SHS v Ljubljani, dr. Vekoslava Kukovcca. Na predlog pov. za kmetijstvo prelata
Kalana sc sprejmejo sledeči predlogi:
1 ) Dosedanja • kr. kmetijska družba izpremeni naslov in se imenuje Slovenska
kmetijska družba. Svoje delovanje raztegne na vse ozemlje Nar. vi. SHS v
Ljubljani.
2) Nar. vi. potrdi za predsednika dosedanjega prvega podpredsednika kmetijske
družbe.
3) Mlevske karte se s 7. novembrom 1918 odpravijo.
4) Cene žitu (rži. pšenici, ječmenu in ovsu) se določijo na eno krono za kg. cene
fižolu na 2 kroni za kg. cene krompirju na 60 v za kg.
5) Organizirajo naj se častniške patrulje, ki bodo po navodilu vodstva kmetijske
družbe odpeljavale konje v večjih skupinah po deželi in jih razdeljevale potom
županstev. Konji se bodo po možnosti prodali definitivno ali pa dali samo v
rejo za delo.
6) Določila za promet s senom in slamo ostanejo v polnem obsegu v veljavi, tako
nasproti občinam in posestnikom, katerim se je dajatev predpisala kakor tudi
nasproti deželni poslovalnici za krmila v Ljubljani, ki ima prevzeti seno in
slamo po svojih komisijonarjih. Seno in slama se imata uporabljati tudi naprej
za potrebe vojaštva in civilnih porabnikov. Cene ostanejo kakor doslej.
Denar Rdečega križa se dvigne.
Pov. za pravosodje dr. Ravnihar predlaga:
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1 ) Okoliš odvetniške zbornice kranjske v Ljubljani se začasno razširi na vse
območje Nar. vi. SHS v Ljubljani.
2) V smislu sklepa Nar. vi. SHS v Ljubljani z dne 6. novembra 1918 se odreja.
da se v zakon z dne 9. aprila 1910. drž. zak. št. 73. s katerim seje bila določila višina za kazensko-pravno presojo čina merodajnih zneskov, podvoji višina
teh zneskov. V poštev pridejo zakonite določbe §§ 85 lit. a. 173. 175. 176.
179. 181. 182. 183. 200 in 203 kaz. zak.. dalje §§ 174. 184, 186 lit. b in 468
kaz. zak.
Ta naredba stopi v veljavo dne 15. novembra 1918.
Oba predloga se sprejmeta.
Predlogi poverjeništva za finance:
1) Okoliš finančnega ravnateljstva v Ljubljani se začasno razširi na vse ozemlje
v območju Nar. vi. SHS v Ljubljani.
2) Okoliš finančne prokiiraturc v Ljubljani se začasno razširi na vse ozemlje v
območju Nar. vi. SHS v Ljubljani.
3) Finančni prokurator dr. Viktor Pcssiak se odstavlja kot finančni prokurator.
Začasno vodstvo fin. prokiiraturc se poveri dr.-ju Hubertu Souvan-u .
Vsi predlogi se sprejmejo.
Na predlog pov. za javna dela inž. Remca se sklene: Sedež inženirske zbornice se prenese iz Trsta v Ljubljano in njen delokrog razširi na vse ozemlje Nar. vi.
SHS v Ljubljani.
Pov. za prehrano dr. Tavčar predlaga: Narodno vjeće naj se obrne z obširno
noto do ententnih držav, da nam priskočijo na pomoč z neobhodnimi življenskimi
potrebščinami, zlasti z žitom, mastjo in konserviranim mesom, in sicer brezplačno, kakor seje to zgodilo v Belgiji. Sprejeto.
Pov. za promet dr. Pestotnik predlaga:
1) Zasebni telefonski pogovori smejo trajati največ dve govorilni enoti.
2) Pisma se morajo do preklica odpošiljati odprta z natančnim naslovom pošiljalčevim. sicer se ne ekspedirajo.
3) Začasno se ne sprejemajo poštni zavihki razen uradnih spisov in časopisov.
4) Isti priboljšek kot so ga dobili železničarji južne železnice dobe tudi uslužbenci državne železnice. V ta namen se razdeli med 6.200 oseb. ki pridejo v
poštev. 45.000 kg moke. 4.000 kg masti in 8.000 kg sladkorja.
5) Za delavsko osobje na državnem kolodvoru naj se ustanovi posebna kuhinja.
Vsi predlogi se sprejmejo.
Predlog pov. prelata Kalana: Ustanovi se permanentna zdravniška služba na
kolodvorih, ker prihaja z vlaki velika množina bolnega, deloma tudi mrtvega
vojaštva. Sprejeto.
Predlog pov. inž. Remca: Vojni ujetniki se podrede inž. stotniku dr. Skabernetu. Ustanovi se zanje skupna kuhinja, iz katere dobivajo hrano samo tisti ujetniki,
ki res delajo. Sprejeto.
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Predlog pov. dr. Brejca: Okrajnim glavarstvam se dajo navodila, kako se pospeši prehod armade skozi našo deželo in zabrani plenjenje bodisi od strani našega prebivalstva, bodisi od strani tujega vojaštva. Sprejeto.
General Istvanovič poroča o sedanjih varnostnih razmerah v Ljubljani. Prideta
tudi dva srbska častnika, ki pozdravita Nar. vi. in se dasta s svojim moštvom in
svojimi tovariši na razpolago za varnostno službo na tukajšnih kolodvorih.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r,

Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno, najprej kot številka 6,
nato prečrtana in zapisana kot 7. Zapisnik obsega 4 strani. Brczlesni papir z vodnim
znakom.
:
Skabcrnc Viktor dr., inženirski stotnik. Rojen 1878 v Kranju, umrl 1956 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, visoko tehnično šolo na Dunaju. Kot gradbeni inženir se je
1902 zaposlil pri deželnem gradbenem uradu v Ljubljani. 1921 je postal vodja oddelka
gradbene direkcije v Ljubljani. 1935 pa načelnik tehničnega oddelka Banske uprave
Dravske banovine. 1939 je bil upokojen. Bilje med ustanovitelji Društva inženirjev v
Ljubljani leta 1911. 1947-1956 je bil član terminološke komisije za gradbeništvo pri
SAZU. Njegov tehnični slovar v sedmih jezikih je ostal v rokopisu. Objavil je več strokovnih člankov v glasilih Inženjer in Tehnični list. aktivno je sodeloval v Slovenskem
planinskem društvu, posebej pri gradnji planinskih koč.
1
Pcssiak Viktor dr., finančni prokurator. Rojen 1864. Do prevrata 1918 je bil finančni prokurator v Ljubljani, nato je bil odpuščen ter seje preselil na Dunaj.
'' Soman Hubert dr.. finančni prokurator. Rojen 1876 v Ljubljani, umrl 1948 v
Ljubljani. Bil je tajnik finančne prokuraturc v Ljubljani, od 1918-1935 pa finančni
prokurator v Ljubljani. Bil je tudi predsednik zimsko-športne zveze 1er član Zveze za
tujski promet Slovenije.

8'
ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI. Z DNE 7. LISTOPADA 1918
Navzoči: vsi vladni člani razen zadržanih: dr. Brecelja , dr. Kukovca in dr.
Vcrstovška.
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Seja se prične ob 4. uri popoldne.
Radi razdelitve vojnega materijala v smislu pogojev za premirje seje vršil danes pogovor članov Narodne vlade z italijanskim polkovnikom Castellijem v
Postojni.
Nakupičilo se je toliko vojaških konj in vozil po nekaterih krajih, da jih ni
mogoče sproti razdeliti. Zato naj se vojakom puste vozovi in živila in naj se jim
dovoli, da se peljejo s svojimi upregami naprej. Zapleniti se sme samo vojni materijal, ki ga vojaki ne rabijo.
Dvorni svetnik dr. Zupane3 je poročal obširno o zdravstvenih razmerah in
zdravniški službi na kolodvorih. Preskrbljeno je za permanentno zdravniško pomoč na tukajšnjih kolodvorih. Predložil je tudi načrt, kako se bo preprečilo širjenje nalezljivih bolezni po vojaštvu, ki prihaja s fronte. Tozadevna naredba izide v
kratkem.
Odboru Rdečega križa, ki hoče odstopiti, se naroča, da skliče izredni občni
zbor. na katerem se bo izvolil nov odbor.
Deželi preti pomanjkanje sanitetnega blaga. Zato naj se vestno shranijo vse
množine sanitetnega blaga, ki ga puščajo vračajoči se vojaki pri nas.Vlada bo
poverila sortiranje tega blaga strokovnjakom. Opazilo se je, da prinašajo listi
včasih neosnovane govorice, ki bi zamoglc kaliti ne samo javni mir. ampak tudi
dobro razmerje, ki mora vladati zlasti v tem času med prebivalstvom naše države
in vračajočo se armado. Ker bi znali nastati iz tega nepotrebni, zelo škodljivi
konflikti, priporoča vlada časopisju v tem oziru posebno pazljivost.
Glede razmer v Trbovljah, kjer je nastal po krivdi stotnika dr. Lotriča velik
nered, se ukrene, da se pošlje tja energičen častnik z vojaštvom. Dr. Lotrič se
premesti.
Narodni svet je dobil od NV. v Zagrebu brzojavko, naj aretira genpolkovnika
Wurma. Dr. Pogačniku, ki je bil po zaslugi FMLT Istvanoviča pravočasno poučen, se je posrečilo preprečiti usodepolni korak. Da se taki dogodki ne bodo ponavljali, je treba ustvariti čisto jasne razmere med Narodnim svetom, ki nima
nikake eksekutive, in Nar. vi. V ta namen se vrši jutri skupna seja Nar. vi. s
predsedstvom NS. Češkemu in srbskemu vojaštvu v službi Nar. vi. se izda strogo
povelje, da so vojaki podrejeni izključno Nar. vi., ne pa NS.
Odobri se soglasno prepoved shoda, ki sta ga sklicala za danes ob pol 8 zvečer Ivan Hribar4 in Adolf Ribnikar, Shod ni bil pravilno napovedan, je ogrožal ob
sedanjem položaju javni mir in se je imel vršiti po noči, ko so itak iz razlogov
javnega miru zaprte gostilne ob 8 -ih zvečer.
Dež. svet (Landesrat) v Solnogradu poroča, da je tam veliko našega vojaštva,
ki mu primanjkuje vsega potrebnega. Odgovorilo se je brzojavnim potom, da
prosi Nar. vi. naj jih preskrbe s hrano in spravijo čim preje z železnico v domovino, kakor dela v enakih slučajih naša vlada.
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Sklene se naslednja
Naredba poverjcništva za notranje zadeve.
Sestavi se upravna komisija, ki izdela načrt za preosnovo javne uprave v prehodnji dobi. dokler se ne izdela in ne uveljavi definitivna upravna organizacija
naše države.
V to komisijo se pokličeta dva uradnika politične uprave in po en uradnik finančne, šolske in justične uprave ter dež. odbora. Ekscelenca dr. Ivan vitez Žolger se naprosi, da prevzame predsedstvo te komisije. Komisija ima pravico, da
pritegne k sodelovanju strokovnjake. Z delom naj začne takoj in ga po možnosti
pospeši. Clane komisije bodo imenovali posamezni resorji. En uradnik naj bo
vzet iz uradništva. ki posluje v prvi instanci, eden od uradništva. ki posluje v
drugi instanci: tretjo instanco pozna dr. Žolger sam.
Vse pritožbe, ki bi imele iti na upravno sodišče naj se ulože pri tisti instanci,
ki je odločevala nazadnje.
Odstavi se župan Korbar v Dobrunjah. Izreče se načelo, da se v slučaju odstave občinskih predstojnikov, obdrži dosedanje posestno stanje strank. V tem
smislu se naprosi prelat Kalan, da predlaga mesto odstavljenega župana Korbarja, zaupnika stranke kot gerenta.
Na predlog pov. Kristana'1 se sklene, da se imajo imena resortnih zastopnikov
v naredbah razvrstiti po alfabetu.
Nar. vi. je suspendirala gosp. Albina Belar-ja7 kot dež. šolskega nadzornika in
šolskega svetnika profesorja dr.ja Josipa Binder-ja kot profesorja na realki v
Ljubljani. Srednje šole. ki so bile podrejene doslej nadzorniku Belar-ju se podrede
dež. šolskemu nadzorniku vladnemu svetniku dr. Ivanu Bezjak-u\ ljudske šole pa
dež. šol. nadzorniku dr. Mihaelu Opeki9.
Na predlog pov. dr. Ravnihar-ja se dovoli oddelku za pravosodstvo 30.000
kron kredita.
Na predlog pov. za narodno obrambo dr. Lovro Pogačnik-a se dovoli do 5
milijonov kredita oddelku za narodno obrambo, (ekshib. št. 30)
Na predlog pov. za javna dela in obrti inž. Remca se ustanovi
prehodni gospodarski urad Nar. vi. SHS v Ljubljani.
1) Za dobo, dokler se ne uredi vsa v javnem interesu ležeča produkcija in ne
preide v normalen mirovni obrat se osnuje prehodni gospodarski urad v Ljubljani. Načeljuje mu pov. inž. Remec, ki se mu dodeli sosvet industrijcev, obrtnikov, trgovcev in delavcev.
2) Ta urad prevzame v svrho demobilizacije:
a) vse dosedanje vojaške obrate v svojo posest, če so bili poprej last države,
druge pa v svoje nadzorstvo odnosno v najem, (kemična tovarna v Mostah,
tovarna mila in druge),
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b) nadzorstvo nad vsemi dosedaj po zakonu za vojne dajatve zavezanimi obrati z dispozicijsko pravico nad produkti (prcmogokopi. rudniki, tovarne
za usnje, blago itd.)
c) dispozicijsko pravico nad vsemi produkti, ki so v nujnem javnem interesu.
izvzemši živila ali ki se sploh ne prideljujcjo v območju Nar. vi. SHS v Lj.
d) stvarno demobilizacijo sedanje vojske. Nepregledna množina raznega materijala leži na ozemlju Nar. vi. SHS; to je skupna last svobodnih nar. držav, ki so nastale na ozemlju Avstro-Ogrske: zato bo treba o njej tudi
skupno obračuniti. Za vsako kjer koli ležeče vojaško blago so odgovorni
pred vsem sedanji upravljajoči činitelji, če teh ni pa javni činitelji (občine,
orožništva, okrajna glavarstva in tudi zasebniki), ki so si na kateri koli
način kaj prisvojili. Vojaki niso upravičeni prodajati niti blaga, niti živali.
niti vozil, O vsem demobilizacijskem materijalu se imajo napraviti na kratko inventure, pregledni zapisniki in obračuni, ki se pošiljajo temu uradu.
Konec ob 6. uri 30' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

'Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno, najprej kot številka 7. nato
prečrtana in zapisana kot 8. Zapisnik obsega 4 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
2
Brccclj Anton dr.. zdravnik in politik. Rojen 1875 v Žapužah pri Vipavi, umrl
1943 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino v Gradcu. 1899 - 1911 je služboval
v Gradcu najprej na medicinski, nato na pediatrični kliniki, od 1911 dalje pa v Javni
splošni bolnišnici v Gorici. 1919 je postal primarij in vodja te bolnišnice. 31.10.1918 je
bil imenovan za poverjenika za zdravstvo Narodne vlade SHS v Ljubljani, na to mesto
je podal ostavko 30. novembra 1918. 1920 seje preselil v Ljubljano inje bil imenovan
za načelnika invalidskega odseka, še istega leta pa je začel opravljati zasebno zdravniško službo. Bil je član SLS. 1938 je bil na čelu opozicije v stranki in je nastopil proti
politiki dr. Antona Korošca. 1941 je bil član vrhovnega plenuma OF. Objavil je več
člankov in razprav s področja medicine in biologije.
3
Zupane Franc dr.. dvorni svetnik, zdravnik. Rojen 1853 v Kranju, umrl 1922 v
Ljubljani. Medicino je končal 1877 v Gradcu. 1878-1881 je bil sekundarij v ljubljanski
bolnišnici. 1881-1885 okrajni zdravnik v Krškem. 1885-1889 sanitetni referent v
Ljubljani, nato deželni sanitetni referent. 1919 je bil upokojen. 1897-1919 je bil ravnatelj babiške šole, od 1912 dalje je imel tudi zasebno ordinacijo. Bilje ugleden zdravnik
in je na sejah narodne vlade nadomeščal odsotnega poverjenika za zdravstvo dr. Antona Brcclja. Objavil je več strokovnih člankov s področja medicine.
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' Hribar Ivan. politik. Rojen 1851 v Trzinu, umrl 1941 v Ljubljani. Končal jc nižjo
gimnazijo. Že v gimnazijskih Iciih seje začel udejstvovati na kulturnem in političnem
polju. Bilje drugi glavni voditelj liberalne stranke. 1896-1910 je bil ljubljanski župan
in jc vodil obnovo Ljubljane po potresu 1895, 1889-1908 jc bil deželni poslanec. 19071911 pa državni poslance v dunajskem parlamentu. V 1. svetovni vojni jc bil /aradi
svojih političnih nazorov zaprt in konfiniran, 1918 jc bil član predsedstva Narodnega
sveta v Ljubljani. 1919-1921 jc bil jugoslovanski poslanik v Pragi. 1921-1923 pokrajinski namestnik za Slovenijo. 1929-1931 član vrhovnega zakonodajnega sveta v Beogradu. 1932-1938 senator. 1941 jc bil imenovan za častnega doktorja ljubljanske univerze. Biljc tudi pesnik in prevajalec ter ugleden gospodarstvenik. Svoje delo jc javnosti predstavil v svojih objavljenih spominih. Bilje eden najpomembnejših slovenskih
politikov.
5
Žolgcr Ivan. dr.. vitez, pravnik, univ. profesor in diplomat. Rojen 18f>7 na Devini
pri Slovenski Bistrici, umrl 1925 v zdravilišču Lassnitzhöhc na Štajerskem. Pravo v
Gradcu in Parizu. Služboval jc od 1894 dalje, najprej jc bil konceptni pripravnik na
Ptuju. 1898 koncipist pri Ministrstvu za uk in bogočastje na Dunaju. 1902 ministrski
podtajnik ministrskega predsednika. 1905 tajnik. 1911 ministrski svetnik in 1915 sekcijski načelnik. 30.8,1917 jc bil imenovan za ministra brez listnice v Scidlerjcvi vladi.
6.5.1918 je odstopil s položaja ministra, ob prevratu 1918 ga je JDS predlagala za
predsednika narodne vlade, čemur pa jc nasprotovala SLS. V Narodni vladi SHS v
Ljubljani jc bil imenovan za predsednika upravne komisije, bil jc vodja pisarne za
okupirano ozemlje. 1919-1920 jc bil glavni slovenski zastopnik na mirovnih pogajanjih v Parizu. 31.8.1919 jc bil imenovan za profesorja Pravne fakultete v Ljubljani. Bil
je zastopnik Kraljevine SHS na I. skupščini Društva narodov v Ženevi in član stalnega
meddržavnega razsodišča v Haagu.
Kristan Anton, politik, gospodarstvenik in publicist. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl
1930 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani in Zagrebu, višjo trgovsko šolo v Pragi. Postal
jc član JSDS. 1903 seje zaposlil pri Občnem konzumnem društvu v Idriji. 1903 jc
začel izdajati glasilo Naprej. 1905 jc ustanovil Prvo idrijsko čipkarsko zadmgo. 1908 jc
prišel v Ljubljano, kjer jc postal organizator delavskih zadnig. Na njegovo pobudo jc
začel izhajati strankin dnevnik Naprej, sedež stranke pa se jc preselil iz Trsta v Ljubljano. Dosegel jc. da jc JSDS začela sodelovati v Narodnem svetu v Ljubljani.
31.10.1918 je bil imenovan za poverjenika za socialno skrbstvo Narodne vlade SHS v
Ljubljani, bil jc tudi član Narodnega sveta v Zagrebu in poslanec v začasnem narodnem predstavništvu v Beogradu. 1919 jc bil v jugoslovanski vladi minister za gozdarstvo in rudarstvo. 1920 pa poslanec v ustavodajni skupščini v Beogradu. V JSDS je bil
velik nasprotnik leve struje, 1921 seje umaknil iz. političnega življenja, do 1923 jc bil
direktor državnega posestva v Bclju. po vrnitvi v Ljubljano seje posvetil organiziranju
delavskih zadnig. Objavil jc več člankov o zgodovini delavskega gibanja.
7
Belar Albin dr.. naravoslovec, seizmolog, profesor in šolski nadzornik. Rojen
1864 v Ljubljani, umrl 1939 v Polomu pri Kočevju. Kemijo in naravoslovje na Dunaju. 1933 jc promoviral v Gradcu iz geofizičnih ved. Služboval je najprej na mornariški akademiji na Reki. nato na ljubljanski realki, imenovanje bil za okrajnega šolskega
nadzornika ljudskih šol z. nemškim učnim jezikom. 1919 jc bil odslovljcn iz službe.
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1897 je v Ljubljani uredil potresno postajo, konstruiral je potresne inštrumente, ki jih je
izdelal tudi /a potresno postajo v Beogradu. Objavil je več razprav s področja kemije in
geofizike. 1901-1909 je izdajal časopis Erdbebenwarte. Bilje tudi dopisnik dunajske
cesarske akademije.
* Bc/jak Ivan dr.. vladni svetnik. Rojen 1862 v Gorci. umrl 1935 v Mariboru. Klasično filologijo, slovenščino in nemščino je študiral v Gradcu, kjer je promoviral 1897.
Služboval je na učiteljišču v Mariboru, na 2. državni gimnaziji v Ljubljani in je bil
ravnatelj gimnazije v Gorici. 1914 je bil imenovan za šolskega nadzornika. 1918-1924
je služboval v prosvetnih oddelkih, nazadnje pri prosvetnem oddelku Pokrajinske uprave za Slovenijo. Pisal je šolske čitanke in učbenike.
'' Opeka Mihael dr.. duhovnik in profesor, pesnik in cerkveni govornik. Rojen 1871
na Vrhniki, umrl 19.18 v Ljubljani. Gimnazijo in bogoslovje v Ljubljani ter v Rimu.
kjer je 1897 promoviral za dr. filozofije in teologije. Najprej je bil kaplan v Moravčah.
1899-1903 je bil prefekt v Alojzijcvišču. učitelj verouka na ljubljanski realki, 1904 je
postal profesor, 1915 deželni šolski nadzornik. 1919 je bil upokojen. 1920 je postal
honorarni profesor Teološke fakultete v Ljubljani, cerkveni komisar in nadzornik za
pouk verouka na srednjih šolah. Svoje znanstvene razprave je objavljal v Katoliškem
obzorniku in Voditelju v bogoslovnih vedah. 1900-1902 je bil urednik revije Dom in
svet. v 24. zvezkih je objavil svoje cerkvene govore, bil paje tudi pesnik.
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ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI, Z DNE 8. LISTOPADA 1918
Navzoči. Vsi člani vlade, razen zadržanih: dr. Brecelja. dr. Kukovca in dr.
Verstovška.
Pričetek ob 3. uri 45 min. popoldne.
Skupna seja Nar. vi. in predsedstva NS. se preloži na jutri 9. novembra ob 3.
uri popoldne. V obširni debati se razmotriva razmerje Nar. vi. do NS. Sklene se.
da se pri jiitrajšnji skupni seji določi provizorično razmerje za dobo, dokler se ne
skliče plenum NS.. v katerem se reši ta stvar definitivno.
Konstatira se, da je v razglasih Nar. vi. štev. 10 v naredbi predsedništva izostal pomotoma izraz "vojaški", tako da se ima naredba glasiti: "Veterinar dr. Ivan
Keber2 je poverjen z vodstvom vsega vojaškega veterinarstva za Slovenijo."
Italijanski poslanci avstrijske zbornice se obračajo na Nar. vi. glede položaja
italij. prebivalstva v naših krajih s prošnjo, da se njihovim rojakom olajša povratek v domovino in jim izplačujejo začasno še nadalje uradniške plače in razne
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podpore. Nar. vi. je sklenila naslednji odgovor, ki se pošlje brzojavno državnemu
poslancu Pittoniju na Dunaj (parlament):
Na spomenico z dne 2. novembra 1918 izročeno Nar. vi. SHS v Ljubljani, po
poslancu dr, Vukotiću. odgovarjamo, da pričakujemo reciprocitete od strani italijanskih oblasti; pri tem opozarjamo, da prihaja iz Trsta poročilo, da se je pri
zasedcnju Trsta po laških četah odslovilo okrog 200 slovanskih uradnikov. Predsednik Pogačnik.
Odobre se naslednje naredbe, predlagane po pov. dr. Pestotniku:
Naredba
poverjeništev za promet, narodno obrambo in prehrano.
1) Prepoveduje se vsem vojaškim poveljstvom vseh formacij, prejemati direktno
živila iz skladišč na kolodvorih, ker le posamezni resorti Nar, vi. razpolagajo
z vsem zaplenjenim blagom.
2) Zivila in drugo blago se prejema potom central, n. pr. vojnožitnega urada
(Dunajska cesta), centrale za krmila (kmetijska družba), vojaškega dobavnega mesta (intendanca. dež, dvorec II. nadstr.). prehodnega gospodarskega urada (Turjaški trg). Centrale oddajajo blago iz svojih skladišč ali
pa potom pravilno izpostavljenih potrdil glede množine in vrste neposredno iz
kolodvorov.
Naredba
poverjeništva za promet.
1) Vsi avtomobili, ki prihajajo v naše ozemlje, se smatrajo za last naše države.
2) Vse avtomobile, ki so prišli v porabo posameznikov, ali korporacij. ali podjetij direktnim potom, brez nakazila prometnega urada in vojnega urada drugega annadiiega poveljstva (transportno vodstvo, licej, I. nadstr.) je takoj naznaniti radi zanesljive evidence teh vozil prometnemu uradu Nar. vi. v Ljubljani.
Glede poziva vojnega ministrstva na Dunaju, naj se imenujejo naši zastopniki
v likvidacijsko komisijo avstrijsko, se brzojavi konzularnemu zastopniku dr. Švegclju. da delegira tja strokovnjake kot zastopnike Nar. vi.
Policija v Ljubljani se da provizorično na razpolago ljubljanskemu magistratu; pov. za notranje zadeve obvesti policijsko ravnateljstvo, da je njegov neposredni šef župan ljubljanski.
Vse ljudske in srednje šole, ki so začasno zaprte, naj se otvorijo čim najprej
mogoče, če prav morebiti tu in tam v nekoliko omejenem obsegu, da ne bo naša
mladina postopala in trpela škode v vsakem oziru radi dolge nezaposlenosti. Dež.
šolska nadzornika naj ukreneta, nemudoma v tem pogledu vse potrebno.
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Korcnspondcnčnemu uradu se naroči, naj preskrbi članke za časopise, v katerih se ljudem pojasni v poljudni obliki, da se mora anarhija končati takoj, če kje
še vlada, in da poslujejo tudi naprej vse javne oblasti, ki so se pokorile Nar. vi.
V posvetovalno dvorano pride deputacija iz Celja, obstoječa iz poslanca dr.
Benkoviča . dr. Kalana, Gradua in vladnega tajnika dr. Lukana''. Deputacija
prosi denarne pomoči v znesku 5 milijonov kron. da se vzdrže veliki industrijski
obrati na spodnjem Štajerskem, denarni poštni promet in plače vojaštva. Sklene
se. izdati nakazilo na pov. dr. Kukovca. ki prinaša denar iz Gradca, da izplača do
najvišjega zneska 4 milijonov kron. pa neveč kot eno četrtino zneska, ki ga nese s
seboj.
Nar. vi. soglaša, da se izplačajo draginjske doklade radarjem na spodnjem
Štajerskem naknadno v isti višini in istem znesku, kot jih je obljubila bivša avstrijska vlada.
Glede vseh socijalnih naprav splošno-koristnega značaja, ki jih je vzdrževala
ali podpirala bivša avstrijska vlada, se sklene načelno, da se vzdržijo vsaj v enakem obsegu.
Predlog pov. inž. Remca, da je smatrati delokrog vseh gospodarskih central
bivše Avstro-ogrske države, razun onih za promet z živili, izven območja Nar.
vlade pomaknjenim, se sprejme.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Pripomba: Sklep, storjen v seji dne 7. novembra 1918, glede odstavitve župana Korbarja v Dobranjah. se vsled dogovora med prizadetimi poverjeniki, pred
današnjo sejo. za enkrat ne vrši.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno, najprej kot številka 8,
nato prečrtana in zapisana kot 9. Zapisnik obsega 3 strani. Brczlcsni papir z vodnim
znakom.
:
Kcbcr Ivan dr.. veterinar. Rojen 1875 v Kamniku. Služboval je v Ljubljani. 1944
je bil še honorarno zaposlen kot veterinarski polkovnik pri podkovski šoli v Ljubljani.
3
Pittoni Valentino, politik. Rojen 1872 v Krmiiui. umrl 1933 na Dunaju. Bilje član
tržaškega delavskega društva, 1896 je postal član ASDS. 1902 je bil tajnik in vodja
italijanskih socialistov v Avstriji. Razvil je glasilo II Lavoratore. Po njegovem prizadevanju so bile ustanovljene delavske zadruge za Trst. Istro in Furlanijo. 1907 je bil izvoljen za poslanca v dunajski parlament, po 1. svetovni vojni seje posvetil delavskim
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zadrugam v Italiji in je deloval v Milanu, pred fašizmom seje umaknil na Dunaj, kjer
je vodil list Arbeiter Zeitung.
' Bcnkovič Ivo dr.. odvetnik in politik. Rojen 1875 v Kamniku, umrl 1943. Pravo
na Dunaju, promovira! 1902. Bilje odvetnik v Brežicah in v Celju, v Ljubljani paje bil
član uprave Trboveljske prcmogokopiic družbe. Bil je član SLS in je bil 1907-1918
poslanec v Državnem zboru na Dunaju in poslance v deželnem zboru v Gradcu.
5
Kalan Ernest dr.. odvetnik. Rojen 1883. umrl 1956. Kot odvetnik je deloval v Celju, kjer je bil tudi član občinskega sveta.
'' Lukan Miroslav dr.. pravnik, veliki župan ljubljanske oblasti. Rojen 1875 v Šentvidu pri Stični, umrl 1939 v Ljubljani. Končal je pravo z doktoratom 1900 in se zaposlil kot praktikant pri deželni vladi v Ljubljani. 1913 je postal tajnik deželne vlade, po
prevratu 1918 je bil najprej vodja mestnega magistrata v Celju, nato okrajni glavar v
Celju, 1919 je bil imenovan za poverjenika za agrarno reformo. 1921 pa je postal
agrarni direktor. 1923 je bil imenovan za velikega župana ljubljanske oblasti, maja
1924 paje bil upokojen. 1931-1936 je bil honorarno zaposlen pri komisiji za agrarne
operacije v Ljubljani.
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ZAPISNIK
SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI, DNE 9. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade, razen zadržanih dr. Brecelja in dr. Verstovška; slednjega zastopa zaupnik profesor dr. Šarabon2.
Začetek ob 3h 40'.
Seja se prične kot skupna seja Narodne vlade in Narodnega sveta, katerega
zastopajo: ravnatelj Ivan Hribar, tajnik NS dr. Brezigar\ odvetniški kandidat dr.
Josip Jerič4, železniški nadrevident Miroslav Kejžar in predsedstveni tajnik NV v
Zagrebu, urednik dr. Albert Kramer'.
Sprejmejo se soglasno sledeči predlogi:
1) NS ima pravico staviti Narodni vladi predloge.
2) NS se ima reformirati na ta način, da se pritegnejo še drugi zastopniki strank.
3) Narodna vlada naj poroča plenumu NS o storjenih sklepih in izdanih naredbah. (NB: poročajo poverjeniki sami.)
4) Pododscki, odseki in etikete NS imajo pravico staviti Narodni vladi predloge
po predsedstvu NS.
5) Medsebojno občevajne med NS in Narodno vlado se vrši na ta način, da prisostvuje sejam Narodne vlade zastopnik NS in obratno.
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6) Pisarna Narodnega sveta se preseli v uradne prostore Narodne vlade in ustanovi se skupen informacijski biro. Zveza z NV naj se vzdržuje potom zastopnika Slovencev pri NV. predsedstvenega tajnika dr. A. Kramerja.
Glede naredbe, ki jo je izdal poverjenik dr. Ravnihar kot namestnik poverjenika za finance dr. Kukovca in ki določa, da se denar NS smatra za denar Narodne
vlade in se ima oddati finančnemu ravnateljstvu, se ugotovi, daje bila to pomota,
ki je pa ni zakrivil dr. Ravnihar. ampak finančni svetnik Spindler7. Pomota se bo
uradno popravila.
Pov. dr. Brejc poroča o predlogih s katerimi prihajajo Nemci glede razdelitve
interesne sfere med Jugoslavijo in Nemško Avstrijo na Koroškem. Nemci želijo
dobiti nevtralen pas. v katerem bi imela vso oblast mešana komisija. Narodna
vlada sklene, da se ne spušča v nikaka pogajanja političnega značaja z Nemci, ki
bi znala ustvariti kakoršenkoli prejudic za končno ureditev mej in da njeni zastopniki tudi predloge gospodarskega značaja od strani Nemcev sprejemajo samo
ad referendum.
Županstvo v Podbrdu sporoča, da je uvedlo preki sod za zločine požiga, umora in ropa. Narodna vlada je naročila poverjeniku za notranje zadeve, da pouči
brzojavno župana o mejah njegovega delokroga, ki so iste kakor pod staro vlado.
Iz Tolmina in Sv. Lucije je prišlo poročilo, da so ta dva kraja zasedli Italijani.
Odgovori se. da naj oblasti skušajo doseči pri Italijanih, da bo ostala telefonska
zveza prosta.
Na tozadevno vprašanje NS v Krškem se odgovori, da vozila in avtomobili ne
smejo preko mej našega ozemlja, če nimajo dovoljenja Narodne vlade SHS. Premogovnik naj nadaljuje obrat.
Pov. dr. Pogačnik poroča, da se nahajamo v hudi zadregi radi pomanjkanja
železniških vozov, ker Italijani ne puste nazaj nikakih garnitur, ki so bile ob času
zasedanja v dotičnem ozemlju ali ki so pozneje privozila z vračajočimi se italijanskimi vojnimi vjetniki v ozemlje, zasedeno po Italijanih.
Sklene se poslati poverjenika dr. Trillerja v družbi dveh častnikov v Trst k
italijanskemu guvernerju z obširnimi pooblastili, da sklene z italijansko vojaško
upravo pogodbo, naj nam garniture, ki so jih zadržali, vsaj posodijo za toliko
časa, da spravimo bivšo avstro-ogrsko armado skozi naše ozemlje. Začno se
brzojavi nemško-avstrijski vladi na Dunaju in Narodni vladi ogrski v Pešti, naj
zadržita transport italijanskih vjetnikov toliko časa. dokler se ne izvrši transport
avstro-ogrskih čet skozi naše kraje. Bati seje namreč, da nastane velik nered, če
se obe armadi na poti srečata (Brzojavki sta se takoj odposlali).
Avstrijsko vojno ministrstvo prosi, naj podpira naša vlada vračajočo se armado z živili in denarjem, ker bi bil sicer javni red ogrožen. Zadeva se odstopi podpolkovniku Ulmanskemu, da se obrne po potrebi na poverjenika dr. Tavčarja,
odnosno vojaškega intendanta.
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Po poročilu tajnika NV dr. A. Kramerja seje nastavil kot zaupnik NV na Dunaju za repatriiranje uradnikov, beguncev in vojakov dr. Peter De Franceschi8 na
Dunaju: pomaga mu Odbor južnih Slavena. Nadporočnik Štefanović mu je dodeljen kot poverjenik za vojaške zadeve. NV stoji na principijclnem stališču, da za
enkrat ne imenuje svojih zastopnikov pri nobeni vladi. Zato se imenovanje dr.
Svegclja konsularnim agentom na Dunaju prekliče, o čemer obvesti predsednik
Pogačnik dr. Svegclja takoj telefonično.
Mesto zadržanega dr. Vcrstovška poroča prof. dr. Šarabon o svojem ukrepu,
da se bode pričetek šole razglasil teden dni poprej. V smislu včerajšnjega sklepa
Narodne vlade bo razglasil v ponedeljek, da se prične šola 18. novembra. Do
takrat naj poverjeništvo za narodno obrambo izprazni zasedene šole in odslovi
dijake iz narodne obrane.
Poverjenik za promet dr. Pcstotnik poroča, da živi v Gradcu jurist poštni
svetnik Vrbnjak. ki bi ga po mnenju strokovnjakov zelo rabili za organizacijo
poštne službe. Pripravljen je vstopiti v našo državno službo, če se mu zagotovi
definitivno nameščenje. Narodna vlada pritrdi tej zahtevi s pripombo, da se glede
modalitet domeni poverjeništvo za promet z Vrbnjakom pozneje.
Na vprašanje NS v Žalcu, kaj je storiti s konji, ki so se nakupičili v ondotnih
krajih, je sporočil poverjenik A. Kalan brzojavno, da naj oddajajo konje kmetom
proti reverzu. ostale pa pošiljajo naprej.
Poverjenik za promet dr. Pcstotnik prosi poverjenika dr. Trillerja, naj posreduje ob priliki potovanja v Trst še glede nekaterih zadev, spadajočih v prometni
resort.
Železničarjem ob glavnih progah na Koroškem in Štajerskem se je izplačal izreden priboljšek, ki ga bodo zahtevali gotovo tudi železničarji na Kranjskem.
Priboljšek se dovoli.
Sklep seje ob 7h 30' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Številka zapisnika je bila zapisana naknadno, najprej kot številka 9,
nato prečrtana in zapisana kot 10. Zapisnik obsega 4 strani. Brczlcsni, močno glajen
papir /.a kopije /. vodnim znakom.
2
Šarabon Vinko dr., profesor. Rojen 1880 v Tržiču, umrl 1946 v Ljubljani. Po končanem študiju filozofske fakultete seje 1909 zaposlil na gimnaziji v Novem mestu.
1911 je bil premeščen v Ljubljano, 1932 pa v Niš. kjer je bil 1934 upokojen, po vrnitvi
v Ljubljano seje 1937 reaktiviral inje bil profesor na Državnem učiteljišču v Ljubljani.
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Na sejali Narodne vlade SHS v Ljubljani je nadomeščal poverjenika za uk in bogočasljc
dr. Verslovška.
Brczigar Milko dr.. narodni ekonomist in politik. Rojen 1886 v Doberdobu, umrl
1958 v Salzburgu. Gimnazijo v Gorici, pravo v Gradcu, promoviral 1910 na Dunaju,
ekonomske študije pa v Berlinu. Bil je eden vodilnih gospodarstvenih strokovnjakov v
Sloveniji. Bilje pristaš JDS. 1919 je bil kot gospodarski izvedenec član jugoslovanske
delegacije na mirovni konferenci v Parizu, do volitev v ustavodajno skupščino Kraljevine SHS paje bil poslanec začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. 19201921 je bil urednik gospodarskega dela časnika Jutro. Objavil je številne članke s področja gospodarstva. Med 2. svetovno vojno je bil nasprotnik OF inje 1945 emigrimi v
Avstrijo.
Jerič Josip dr.. odvetnik in občinski svetovalec v Ljubljani. Rojen 1881 v Šentvidu pri Stični, umrl 1930 v Ljubljani. Bilje član predsedstva Narodnega sveta v Ljubljani in je sodeloval pri pripravi njegovega statuta, v spominskem zborniku Slovenci v
desetletju 1918-1928 je objavil zgodovinski prikaz o delovanju Narodnega sveta v
Ljubljani.
s
Kcjžar Miroslav, železniški nadrcvident. Rojen 1897 na Rakeku.
6
Kramer Albert dr.. novinar in politik. Rojen 1882 v Trbovljah, umrl 1943 v Ljubljani. Gimnazijo v Celju, filozofijo in pravo v Gradcu in Pragi, promoviral 1910. Najprej je bil odvetniški koncipient. nato novinar na Dunaju in parlamentarni korespondent za Slovenski Narod. Edinost, zagrebške Riječi in dalmatinsko Slobodo. 1914 se
vrne v Ljubljano inje glavni urednik Slovenskega Naroda. 1917 je član vodstva NNS
in soustanovitelj njene naslednice JDS. Sodeloval je pri ustanovitvi Narodnega sveta v
Ljubljani, bil je tudi tajnik Narodnega sveta v Zagrebu za Slovenijo in Istro in član
delegacije Narodnega sveta pri pogajanjih za zedinjenje v državo Kraljevino Srbov.
Hrvatov in Slovencev in član deputacije ob izročitvi adrese regentu Aleksandru 1918.
Kot predstavnik slovenske liberalne buržoazije seje povezoval z velikosrbskimi režimi
v Beogradu inje bil večkrat minister v jugoslovanskih vladah. Od 1921 dalje je bil
vodja dnevnika Jutro. V času okupacije je bil idejni organizator kontrarevolucije.
7
Spindlcr Martin, finančni nadsvetnik. Rojen 1874 v Moravcih. Služboval je v
Gradcu. Kamniku. Novem mestu. Ljubljani, Nišu in ponovno v Ljubljani. 1932 je bil
upokojen.
* Dcfranccschi Peter dr.. zdravnik. Rojen 1862 v Ajdovščini, umrl 1937 v Novem
mestu. Medicino v Gradcu, kjer je promoviral 1890. Strokovno seje izpopolnjeval na
Dunaju. Služboval je v Novem mestu po koncu 1. svet. vojne je bil zastopnik jugoslovanske vlade na Dunaju, nazadnje je bil zdravnik z zasebno ordinacijo in operater v
Ljubljani. Deloval je v zdravniškem društvu, zdravniški zbornici, svoje članke in razprave pa je objavljal v Glasniku zdravniške zbornice in v Lijcčniškcni vjesniku ter v
Slovenskem Pravniku.
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ll'
ZAPISNIK
11. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 10. LISTOPADA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brecelja in dr. Verstovška. ki ju zastopata
njuna zaupnika primarij dr. Vinko Gregorio in prof. Vinko Šarabon. Narodni svet
je zastopan po uredniku dr. A. Kramerju.
Začetek ob 3. uri 25' popoldne.
Dne 7. novembra t. 1. se je udeležil na povabilo predsednika WohlfahrtsAusschussa v Gradcu dr. Wutteja član Nar. vi. dr. Kukovec s strokovnim izvedencem nadrevidentom Kcjžarjem konference za ureditev prometnih in aprovizačnih razmer, ki seje vršila v Gradcu. Na tej konferenci so se določile gotove pogodbene točke, ki so podane v obširnem spisu. Pogodbo bi bilo treba od Nar.
vlade šele ratificirati, preden se uveljavi. NS. se je posvetoval v svojem gospodarskem odseku o tej pogodbi in izrazil pomisleke proti gotovim točkam. Ker
člani Nar. vi. v današnji seji še niso bili natančno informirani o vsebini pogodbe
in ker je pred ratifikacijo treba stopiti v zvezo z NV. v Zagrebu in NS. v Celovcu, seje poslala v Gradec brzojavka s sledečim besedilom:
"Staatsrat für Aeiisseres Doktor Muhitsch Graz
Nationalregierung ersucht um Verlängerung der Ratifikationsfrist für
Ucbcreinkommcnscntvv'urf Graz siebenten November bis vierundzwanzigsten November, da vorherige Besprechung mit Narodno Vjeće Agram und Nationalrat
Klagenfurt unbedingt erforderlich. Bei Nichtbcwilligung erbetener längerer Frist
müsste Entwurf abgelehnt werden. Drahtantwort erbeten. Nationalregiening"
Pov. dr. Kukovec opozarja na dejstvo, da izplačevanja vzdrževalnin v dosedanjem obsegu ne moremo obdržati in tudi ni potrebno, ker so bile vzdrževalnine
deloma komptivno sredstvo bivše avstrijske vlade, ki je skušala vzdrževati med
ljudmi dobro razpoloženje med vojno. V obširni debati seje zadeva premotrila od
vseh strani in seje končno sprejel soglasno predlog pov. Kristana:
Vzdržcvalnina se izplača onim rodbinam, katerim na plačilni poli potrdita
pristojni občinski in župnijski urad. da so njihovi vzdrževatelji ali v vojnem ujetništvu, ali se še niso vrnili z vojske, ali se pa nahajajo v aktivni vojaški službi
narodne vojske, izvzemši službo narodnih straž. (Članom narodnih straž se torej
vzdržcvalnina ne izplača), invalidom ter vdovam in sirotam padlih vojakov pa se
izplača vzdržcvalnina kakor doslej. Odredba stopi v veljavo 15. t. m.: poverjeništvo za finance jo sporoči brzojavnim potom davčnim uradom.
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Glede podpor rodbinam, katerih vzdrževatelji se nahajajo v Ameriki, se naroči
poverjeništvu za socijalno skrbstvo naj izvede obširno revizijo, v koliko so te
podpore res potrebne.
Da se omejijo državni izdatki na neobhodno potrebne stroške, se sklene, da se
s 15, novembrom t. 1. demobilizirajo vsi neaktivni častniki, kolikor jih poverjeništvo za narodno obrambo izrecno ne pridrži v službi.
Predscdstvcni tajnik NV v Zagrebu dr. A. Kramer naj sporoči našo željo, da
nas NV pooblasti, najeti začasno posojilo v znesku do 100 milijonov kron.
Občinstvo, ki pošilja vloge na Nar. vi. se opozarja, da se morajo vloge kolekovati kakor pod prejšno vlado.
Sklene se, da napravi vsako poverjeništvo čimpreje proračun izdatkov za
svoje področje za dobo do novega leta.
Da se dvigne produkcija premoga, pošlje poverjeništvo za socijalno skrbstvo v
sporazumu s poverjeništvom za javna dela. svoje zastopnike k rudarskim obratom, ki naj preiščejo vzroke padanja produkcije in zlu odpomorejo. Vlada stopi
tudi v neposredni stik s kmetskim prebivalstvom, naj odstopi živila, kijih ima čez
lastno potrebo, prebivalcem mest in industrijskih krajev.
Pov. A. Kristan predlaga, naj se razveljavita avstrijski društveni in shodni zakon z dne 15. novembra 1867; društva naj se ustanavljajo prosto, brez dovoljenja
oblasti in naj predlože svoja pravila v dveh izvodih oblasti samo v svrho statistike; enako naj se vrše shodi prosto in naj se javijo 12 ur poprej pristojni policijski
oblasti samo v svrho morebitnih varnostnih odredb. Na željo večine se razprava o
predlogu preloži za teden dni.
Feldmaršal Borocvić se nahaja v Celovcu in prosi Nar. vi., naj mu dovoli, da
se pelje kot zasebnik z malim spremstvom skozi naše ozemlje v Zagreb, kjer se
hoče nastaniti. Nar. vi. seje obrnila telefonično na NV. v Zagrebu z vprašanjem,
ali naj to dovoli. NV je odgovorilo, da se je oglasil pri njem že osebno major
Cvitković s prošnjo, da naj se dovoli Borocviću bivati kot zasebniku v Zagrebu.
NV. je vprašalo majorja Cvitkovića, če je res hotel Borocvić zapreti Nar. vi. v
Ljubljani. Majorje to deloma potrdil. Tedaj je naročilo NV. majorju Cvitkoviću.
naj poda Borocvić poročilo o nameravanem puču. Dokler tega ne stori, se mu ne
dovoli priti v Zagreb.
Vojno ministrstvo se obrača na Nar. vi. s predlogom, naj Nar. vi. prevzame
nadaljevanje gradnje železnice Logatec - Črni vrh z vsemi stroški. Odgovori se,
da seje ta železnica gradila izključno le iz vojaških ozirov, da nima praktičnega
pomena v primeri s stroški, in da se nahaja sedaj na podlagi pogojev za premirje,
ki so se sklenili brez našega sodelovanja in v našo škodo, v območju italijanske
armade. Zato nima naša vlada nikakega vpliva na ohranjenje materijala, ki je
investiran v tej železnici. Iz navedenih razlogov odklanja Nar. vi. vsako odgovornost nasproti podjetništvu Redlich & Berger. ki gradi železnico. Zaupnik dr. V.
Grcgorič stavi naslednje predloge:
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1) Okoliš zdravstvenega oddelka dež. vi. v Ljubljani, se začasno razširi na vse
ozemlje v območju Nar. vi. SHS v Ljubljani.
2) Nar. vlada prevzame premoženje društva Rdečega križa.
3) Zdravstveni odsek društva zdravnikov se sprejme kot posvetovalni organ.
4) Gremiju lekarnarjev v Ljubljani in odboru službujočih farmacevtov v Ljubljani se dovoli, da zbereta skupno kemične aparate, ki se nahajajo med vojnim
plenom, da se koj po končani demobilizaciji ustanovi v Ljubljani farmaceutsko-kemično preskuševališče za drože in kemikalije. Iz tega bi se pozneje
razvila kemično-farmacevtska industrija, kije doslej v celi Jugoslaviji ni.
5) Zbiranje zdravil se postavi pod kontrolo civilnih lekarnarjev oziroma gremija.
ki razdeli zaplenjena zdravila med lekarnarje in zdravnike na deželi. Če bi kdo
prodajal ukradena zdravila v lekarni, ima ta pravico jih zapleniti.
Vsi predlogi, izvzemši 2) in 4). se sprejmejo.
Zaupnik dr. Šarabon predlaga, naj se razširi delokrog dež. šolskega sveta v
Ljubljani na vse ozemlje v območju Nar. vi. SHS v Ljubljani in naj se izpremeni
II. drž. gimnazija v Ljubljani v realno gimnazijo. Oba predloga se sprejmeta.
Z umikajočo se armado je prišlo v ozemlje SHS mnogo laških lir. kakršne je
izdajalo armadno poveljstvo v zasedenem ozemlju Italije: ljudje jih mečejo proč
kot bi bile čisto brez vrednosti in jih dajejo otrokom za igračo. Treba je občinstvo
opozoriti, da se bo pri končnem obračunu zanje morda vendar le nekaj dobilo:
zato naj se občinstvo prosi, naj izroča ta denar Nar. vi, kot prostovoljni narodni
davek. NS se naproša, da izda tozadevni poziv na občinstvo.
Na predlog pov. Kalana se dovoli zavodu za krmila kredit v znesku 500.000
kron.
Pov. dr. Pogačniku se naknadno odobri izplačilo 10.000 kron za opremo srbskih častnikov v Ljubljani.
Koncem seje se sproži vprašanje o delokrogu zaupnikov, ki zastopajo zadržane poverjenike. Hrvaška vlada te institucije ne pozna. Po daljši debati se določi,
da more svojo funkcijo izvrševati vsak pov. samo osebno, in da morajo vsi poverjeniki bivati v Ljubljani, kjer je sedež vlade. O tem se je pov. za zdravstvo dr.
Anton Brecelj. ki se nahaja v Gorici, pismeno obvestil.
Konce seje ob 6. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.
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Original. Zapisnik obsega 5 strani, natipkan je na dveh vrstah papirja, prve štiri
strani so natipkane na nekoliko debelejšem brc/lesnem papirju brez vodnega znaka,
peta stran pa na brc/.lcsncm papirju z vodnim znakom.

12'
ZAPISNIK
12. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
DNE 11. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brccclja in dr. Verstovška. Prvega zastopa
dr. Gregorio.
Začetek ob 4. uri 40' popoldne.
Glede razmer na Goriškem seje izvedelo, daje tam živil v zadostni množini:
zato se vsem goriškim beguncem priporoča, naj se vrnejo domov.
V dunajskih ministrstvih je mnogo dragocenega materijala nanašajočega se na
naše ozemlje, zlasti v vojnem ministrstvu in ministrstvu za javna dela (n, pr. natančni katastri vodnih sil. podrobno izdelani načrti za vodovode, za elektrifikacijo
železnic, za razne vodne zgradbe itd.). Skozi leta so izdelovali to gradivo inženirji; v kolikor se nanaša na jugoslovansko ozemlje, ga bo vlada skušala rešiti na ta
način, da da tozadevno pooblastilo jugoslovanskim uradnikom v ministrstvih na
Dunaju, ki se pretvarjajo polagoma v tajništva nove vlade Nemške Avstrije.
Sklene se. vprašati NV za mnenje o tej stvari (vprašalo se je takoj telefoničnim
potom).
Nar. vi. seje posvetovala o položaju naših uradnikov v Nemški Avstriji. Odposlala se je brzojavka na vlado Nemške Avstrije s vprašanjem, kako stališče
namerava zavzeti glede naših uradnikov v ozemljih Nemške Avstrije, zlasti na
Dunaju. Brzojavka se glasi:
"Deutschöstcrreichische Regierang Staatsrat für Aeusscres Wien.
Die Nationalrcgierang SHS in Laibach fragt an, welchen Standpunkt die dortige Nationalregicrang gegenüber den bisher in den Gebieten Deutschösterreichs
insbesondere in Wien angestellt gewesenen Beamten einzunehmen gedenkt eventuell bereits eingenommen hat.
Für die Nationalrcgierang SHS in Laibach Pogačnik Präsident"
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Pov. dr. Brejc poroča: Koroški Nemci so sklenili izdati poseben deželni denar.
Naročil je komisarju Nar. vlade SHS Smodeju v Celovcu, da protestira proti
izdaji takega deželnega denarja, kateremu ne priznavamo nobene valute za kraje
bodoče Jugoslavije, in sicer tudi na Koroškem ne. Ukrep pov. dr. Brejca se odobri.
Sklepanje o predlogu pov. Kristana, da se ustanovi v Ljubljani zavarovalnica
proti nezgodam in peiizijski zavod za zasebne nameščence se za sedaj odloži, pač
pa naj naroči pov. Kristan svojemu oddelku, da stori v to svrho vse predpriprave.
Sklene se. napraviti za vsa poverjeništva seznam okrajnih glavarstev in magistratov avtonomnih mest. ki spadajo pod območje Nar. vi. SHS v Ljubljani. Pristavi naj se zaeno tudi. od katerih glavarstev je pričakovati odgovora.
Na predlog pov. dr. Tavčarja se ima ustanoviti na Štajerskem aprovizacijska
komisija, ki bo poslovala mesto štajerske deželne vlade v aprovizačnih zadevah.
Za aprovizacijskega komisarja sedmih okrajnih glavarstev na spodnjem Štajerskem, ki pridejo tu v poštev. se imenuje okrajni komisar dr. Lajnšic" v Mariboru.
Urad za prehrano mu bo poslal natančna navodila. Pov. dr. Pestotnik poroča:
1 ) Italijanski guverner v Trstu prosi za vlak premoga za železniški obrat v zasedenem ozemlju. Odgovori se mu, da smo to pripravljeni storiti proti kompenzaciji, da nam guverner pošlje 5 vagonov petroleja, 1 vagon vulkaniziranega
olja in 1 vagon olja za mažo, dalje eno ladjo soli iz Pirana. Istočasno se naprosi guvernerja, naj dovoli izvoz 70.000 kg petroleja, ki ga imamo kupljenega pri Tržaški rafineriji.
2) Zastopnik nemškega poveljstva za umikajočo se armado pri transportnem
vodstvu v Ljubljani, skuša z vsakim vlakom odpraviti več plemenskih konj.
češ da so privatna last štabnih častnikov. Ker je kontrola med zasebno in državno lastnino prejšne Avstrije nemogoča in ker se s tem zadržuje transport
vojaštva, se je odredilo, da se odpravlja po železnici samo vojaštvo in potrebna živila. Za izjeme je treba posebnega dovoljenja prometnega urada.
3) Prometni urad seje obrnil do NV s prošnjo, da posreduje pri italijanski vladi
za obnovitev rednega poštnega in železniškega prometa in za preselitev tržaških ravnateljstev iz Trsta z aktnim materijalom vred.
4) Objekt IV v belgijski vojašnici naj se odstopi prometnemu uradu. Poročilo se
odobri.
Pov. za promet in za javna dela se dogovorita, da spada preskrba železnic s
premogom v referat prvega, civilna uporaba pa v referat drugega.
Po ljubljanski okolici in deloma tudi po mestnih vrtovih se pase množica konj
brez gospodarja, ki jim preti pogin, zlasti vsled pomanjkanja vode in morebitne
izpremembe vremena. S tem bi se izgubil velik kapital in bi nastala nevarnost
kužnih bolezni. Zato se vsakdo pooblašča, da si take konje prisvoji proti neznatni
odškodnini in proti prijavi pri županstvu.
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Ker se s 15. novembrom odpusti večina neaktivnih častnikov, je potrebno, da
vstopijo v službo aktivni častniki, ki se nahajajo doma. Izda se oklic, da naj se
javijo vsi aktivni častniki Slovenci.
Težave so z vojaštvom, ki v množicah dezertira, ali pa ne pride več nazaj z
dopusta. Varnostna služba po posameznih krajih naj se organizira tako. da ostane
v Ljubljani kader 1.000 do 1.500 mož. na kmetih naj pa orožniške postaje izjavijo, koliko mož rabijo za stražo v svojem okolišu, in županstva naj potem določijo
za varnostno službo moške od 20. do 40. leta. ki niso v svojem poklicu neobhodno potrebni. Ti naj vrše službo po 24 ur in naj so na to tri dni prosti, da se lahko
prehranijo sami; služba naj se torej vrši izmenjevaje in pod vodstvom orožnikov.
Treba paje, stvar organizirati potom osebnega stika, ne potom razglasov.
Na predlog pov. Kalana se vpokoji dvomi svetnik in predstojnik gozdarstva
Konrad Rubbia v Ljubljani in nastavi na njegovo mesto nadsvetnik Anton Rustija4.
Policiji se naroči, da se po Ljubljani ne bodo klatili brezposelni elementi. V
policijskem rajonu se mora vsakdo izkazati, da nekaj dela. sicer se mu delo odkaže.
Za časa odsotnosti pov. dr. Pcstotnika. ki odpotuje za dva dni po uradnih
poslih v Zagreb, bo zahajal k sejam Nar. vlade uradnik njegovega oddelka, ki bo
poročal o važnejših zadevah.
Seje se vrše odslej ob 5. uri zvečer.
Konec seje ob 6. uri 30' zvečer.
Žužek l.r.
zapisnikar

Pogačnik l.r.

1

Original. Zapisnik obsega 4 strani. Lcsovinski papir brez vodnega znaka.
Lajnšič Srečko dr., pravnik okrajni glavar v Mariboru. Rojen 1879. Službo je nastopil pri Nanicstništvu v Gradcu 1907. od 1908 v Mariboru. Ob prevratu 1918 je bil
imenovan za provizoričnega vodjo okrajnega glavarstva v Mariboru. Od julija do decembra 1919 je bil civilni komisar v Prckmurju. nato seje vrnil v Maribor, kjer je
naloge okrajnega glavarja v Mariboru opravljal do upokojitve 1924. Ob prevratu 1918
je sodeloval z generalom Maistrom inje imel veliko zaslug za uspešen prevzem oblasti
in za ureditev političnih razmer v Mariboni. Sodeloval je tudi pri urejanju političnih
razmer v Prckmurju.
3
Rubbia Konrad, dvorni svetnik in deželni gozdni inšpektor. Rojen 1858 v Beljaku,
umrl 1931 v Gorici. Realko v Gorici, zcmljcdelsko visoko šolo na Dunaju. Služboval je
kot gozdarski pomočnik pri gozdni upravi v Motovunu 1880. 1882 je premeščen k
gozdni direkciji v Gorici. 1885 je postal gozdarski asistent inje bil premeščen v Volosko. 1893 je imenovan za višjega gozdarskega komisarja, bil premeščen nazaj v Gorico.
2
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190] je poslal gozdarski nadzornik, 1906 je imenovan za višjega gozdarskega svetnika,
1916 pa za dvornega svetnika. Bil je strokovni poslovodja pogozdovalnc komisije za
Kranjsko in tehnični svetovalec deželne komisije za agrarne operacije v Ljubljani. Ker
ni obvladal slovenščine ga vlada 1918 ni prevzela in seje nato zaposlil v Trenti!, kjer
je bil gozdarski nadzornik za južno Tirolsko do upokojitve 1924. Napisal je več strokovnih člankov s področja gozdarstva in Krasa.
1
Rustia Josip, gozdarski nadsvetnik. agronom in kulturno prosvetni delavec. Rojen
1894 v Skriljah. umrl 1967 v Gorici. Visoko šolo za kmetijstvo in gozdarstvo je končal
na Dunaju. V 1. svet. vojni je bil na ruski fronti, nato dobrovoljce na solunski fronti in
v Srbiji. Služboval je pri KZ v Trstu in zadružni zvezi v Gorici. Vodil je preiskave
prsti, semen, mleka in v ina. organiziral je zadruge, vodil tečaje in prirejal predavanja.
Članke je objavljal v Soči. Sadjarju in vrtnarju. Kmetovalcu in Goriški straži. Objavil
je več strokovnih knjig pri Mohorjevi družbi v Gorici. Med 2. svet. vojno je bil zaprt in
interniran.

13'
ZAPISNIK
13. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 12. LISTOPADA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brecelja.
Začetek ob 5. uri 25' popoldne.
Z Jesenic je prišlo obširno poročilo, da se je ustanovil ondi v sporazumu z
Nar. svetom v Ljubljani "Narodni odbor", ki je prevzel vso oblast, ukrenil, da
avanzi rajo nekateri častniki, odstavil župana itd. "Narodni odbor" prosi za vse te
ukrepe naknadnega odobrenja Nar. vi. Predsednik Pogačnik bo temu odboru sam
odgovoril.
Italijani prihajajo v naše kraje v večjih oddelkih in nikdo ne ve, kako daleč
namerava iti. Naroči se Nar. vjeću v Zagrebu, da protestira proti prodiranju italijanskih čet preko demarkacijske črte. V isto svrho se sporoči NV, da so po poročilu Oskarja Gaberščeka v Tolminu Italijani v kobariškem sodnem okraju na
desnem bregu Soče internirali bivše avstrijske vojake, oziroma jim dali samo par
ur odloga, da odidejo na levi breg Soče.
Poročilo NV, da spadajo vsi istrski okraji pod kompetenco dr. M. Laginje , ki
je prevzel poverjeništvo za Istro, se vzame na znanje. Ta določba je pa le začasna
in ne tvori nikakega prejudica za končno ureditev. Poročilo krajevnega odbora iz
Sežane, da hočejo Italijani zapleniti živež, ki je last južne železnice, se odstopi
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poverjeništvu za promet. NV v Zagrebu odgovarja na včerajšnje telefonsko vprašanje glede prevzemanja spisov v dunajskih bivših avstrijskih ministrstvih, da
prepušča v ta namen potrebna imenovanja uradnikov previdnosti Nar. vi., le
zavarovati seje treba v državno-pravnem smislu. Državni urad za zunanje zadeve v Gradcu brzojavlja, da se rok za ratifikacijo predložene pogodbe pov. dr.
Kukovcu podaljša do 24. novembra. Rok je staviti v evidenco.
Dopis dr. Gregoriča glede Rdečega križa in njegovega premoženja, se odstopi
poverjeništvu za notranje zadeve.
Glede poročila NS iz Maribora, da so morali tam zvišati plačo vojaštvu, ker
so to storili tamošnji Nemci pri svojih vojakih, se sklene za mesto Maribor: Mezda vojaštvu ostane 4 krone na dan; za izvanredno delo se dovoli vojakom dnevna
doklada ena krona; častnikom se plača mesto dosedanje plače pavšalni znesek 15
kron na dan. To velja do preklica.
Glede sestave komunikeja se določi, da se notri ne imenujejo imena poverjenikov, ki so stavili predloge.
General Maister je odredil brez dovoljenja poverjeništva za narodno obrambo
na Spodnjem Štajerskem splošno mobilizacijo vseh moških od 18. do 40. leta;
izvzeti so samo težkobolni. Nar. vlada je sklenila, da se odpošlje na vsa okrajna
glavarstva na Spodnjem Štajerskem sledeča brzojavka v takojšnjo najširšo razglasitev:
Nar, vlada SHS v Ljubljani razglaša: Mobilizacijski ukaz generala Maistra se
pojasnuje tako, da se imajo zglasiti vsi zdravi vojaki (samo vojaki in ne tudi
drugi moški) v starosti od 18. do 40. leta pri svojih kadrih v Celju in Mariboru.
Izrecno so izvzeti od zglasitve vsi tisti, ki so v javnih obratih, kakor n. pr. pri
železnicah, v aidokopih itd. zaposleni, dalje vsi tisti, ki so bili že doslej oproščeni, superarbitrirani in invalidi. Okrajnim glavarstvom se ukazuje, da to nemudoma razglase občinam v svrho nadaljnje objave. Narodna vlada SHS v Ljubljani.
Naroči se pov. dr. Pogačniku, naj pozove generala Maistra, da opraviči svoje
ravnanje.
Ker je na Štajerskem položaj še vedno nejasen in ni izključena možnost puča,
se naprosi NV v Zagrebu, da pošlje po možnosti bataljon zanesljivega vojaštva
(prošnja seje stavila takoj telefonično).
Pov. dr. Kukovec opozarja na potrebo, da z ozirom na nevarnost našega položaja na Spodnjem Štajerskem živimo z Nemci kar mogoče v dobrih odnošajih.
ker nam vsak pritisk lahko vrnejo z obrestmi. Zato se odobri obljuba, ki jo je
podal dr. Kukovec z dr. Vcrstovškom dobrodelnemu odboru v Gradcu, da se
odstopi mestu Gradec 50 vagonov moke od onih 340 vagonov, ki so bili zaplenjeni v Mariboru v vojaških skladiščih. Za kompenzacijo naj nemško-avstrijska
vlada prevzame izplačilo plač slovenskemu uradništvu v svojem območju ter naj
ne ovira blagovnega prometa iz svojega območja v naše kraje.
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Na predlog pov. Remca se sklene, da se na navadno milo. ki so ga dobili v
vojaških skladiščih v precejšnji množini in ki so mu strokovnjaki določili vrednost, naloži 50% narodni davek: pri finejših vrstah znaša narodni davek 150%.
Milo se odda prehranjevalnemu uradu, ki ga odda proti nakazilu.
Določi se principijelno, da spada nadzorstvo nad vsemi produkcijami in podjetji, ki so bila poprej pod vojaškim nadzorstvom izključno v področje prehodnega gospodarskega urada. Vsi drugi poverjeniki dobivajo poročilo o stanju produkcije le potom tega urada in ne naravnost od posameznih tvrdk: tudi zahteve za
razpolaganje s produkti naj se stavijo izključno na prehodni gospodarski urad.
Predlog pov. dr. Kukovca. da naj Nar. vi. prevzame na Spodnjem Štajerskem
počenši s 1. novembrom vse užitninc, kakor je to predlagal deželni glavar dr.
Kalin v Gradcu, se sprejme. Nar. vlada dobi tudi vse pripomočke za izvrševanje
te pravice.
Poslovanje komisije za vojne dajatve in cenitev vojnih poškodb (§ 33. zak. za
vojne dajatve) se ukine. Podpolkovnik pl. Bunjevac in major Guzelj se odvežeta
od službe in se jima izreče zahvala za poslovanje (se je storilo). V listih se objavi, da so. kakor je to samo ob sebi umevno, izpiti v Zagrebu veljavni za vse
ozemlje Nar. vi. SHS v Ljubljani.
Odstavljeni uradniki se smatrajo za suspendirane. Nadaljnji ukrepi, zlasti glede plače, se sklenejo koncem meseca, ko se bo videlo, kakšno stališče zavzema v
tem oziru Nemška Avstrija.
Ustanovilo se je okrožno glavarstvo v Mariboru za celo Spodnje Štajersko,
ker je bilo potrebno, da ta del slovenskega ozemlja ne ostane več v stiku z vlado v
Gradcu kot drugo instanco. Sklene se. da se smatra sedaj Nar. vi. SHS v Ljubljani za drugo instanco in da se naj odstopijo vse zadeve okrožnega glavarstva v
Mariboru, v katerih je poslovalo kot druga instanca. Nar. vi. SHS v Ljubljani.
Pov. Remec stavi sledeče predloge glede prometa s kožami:
1) Maksimalne cene za kože in usnje se obdrže. Določa jih posebna strokovna
komisija, ki jih predlaga vladi v potrdilo.
2) Usnje se stavi pod zaporo in se oddaja pod nadzorstvom vlade.
3) Kože, ki se nahajajo v civilni lasti, se izroče svobodnemu prometu v območju
Nar. vi. SHS v Ljubljani, s pridržkom maksimalnih cen.
4) Za kože. ki se nahajajo v lasti vojaštva, naj obstoji zbiralnica še nadalje do
demobilizacije.
5) Kmetje smejo dati kože doma zaklane živine v stroj, kolikor jih rabijo za lastno potrebo.
Pov. predlaga tudi cene za kože. ki se nahajajo v vojaških skladiščih ali v zalogah za kože in usnje.
Predlogi glede prometa s kožami se v principu odobre, glede cen je pa odgovoren resortni šef sam.

101

Poslanec Fon"1 prosi, da se mu omogoči odpeljati se s prtljago in vso imovino
iz Deutsch-Landsberga v Celje, ker ni tam varen življenja in lasti. Dobrodelni
odbor v Gradcu se naprosi brzojavno, da dovoli poslancu Fonu prost odhod.
Občina Otišni vrh (Spodnji Dravograd) je konfiscirala 3 vagone klavne živine,
namenjene za čete v Wolfsbergu. Gospodarski odbor v Celovcu je proti temu
protestiral in prosil za prost prevoz te živine. Se ugodi.
Konec seje ob 7. uri 40' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 4 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brezlesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
:
Laginja Matko dr.. hrvaški politik. Rojen 1852 v Klani, umrl 1930 v Zagrebu.
Gimnazijo na Reki. pravo v Zagrebu in Gradcu, promoviral 1885. kot hrvaški štipendist je obiskoval še višji trgovski tečaj v Trstu in akademijo za trgovino in industrijo v
Gradcu. 1879 seje zaposlil pri mestni upravi v Zagrebu. 1880 je bil tajnik občine Kastav. 1881-1888 je bil odvetniški pripravnik v Voloski. 1890 je bil samostojni odvetnik
v Pulju. od 1915 pa v Zagrebu. Bil je pristaš stranke prava. 1883 je bil izvoljen v Pokrajinski sabor Istre. 1907-1918 je bil poslancev dunajskem parlamentu. 1919-1920 je
bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu in poslance v ustavodajni
skupščini. V Narodnem svetu v Zagrebu je bil poverjenik za Istro. 1920 pa ban Hrvatske in Slavonije, 1921 je zapustil ustavodajno skupščino s federalistično izjavo.
3
Kaan Wilhelm dr.. avstrijski politik. Rojen 1885 na Dunaju, umrl 1945 v Gradcu.
Bilje odvetnik v Gradcu. 1913 je bil deželni odbornik v Gradcu in član štajerske vlade,
1918 je postal deželni glavar za Štajersko. 1919 je bil podpisnik pogodbe, kije določala
demarkacijsko črto med Slovenijo in Štajersko, (v zapisnikih se navaja njegov priimek
tudi kot Kahn).
* Fon Josip, sodnik in politik. Rojen 1865 v Volčah pri Tolminu, umrl 1926 v Mariboni. Gimnazijo v Gorici, pravo v Gradcu, kjer je bil predsednik društva Triglav.
Služboval je od 1892 v Podgradu. Gorici. Bil je poslance v dunajskem parlamentu.
1918 je postal višji sodni svetnik, po prevratu 1918 je prišel v Maribor. 1920 je bil
imenovan za poverjenika za pravosodje Deželne vlade za Slovenijo. 1921 je postal
dvorni svetnik in podpredsednik okrožnega sodišča v Mariboni. Bil je pristaš SLS in
sodelavec dr. Antona Korošca in poslance v začasnem narodnem predstavništvu v
Beogradu. Bil je pristaš za samoodločbo Slovenije.
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14'
ZAPISNIK
14. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 13. LISTOPADA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade, razen pov. dr. Brecelja. ki ga zastopa zaupnik dr.
Gregorič.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
Nar. vjeće je zavzelo stališče glede načrta pogodbe, ki so jo dogovorili dr.
Kukovec. dr. Verstovšek in nadrevident Kejžar od naše strani in dr. Wutte od
strani Dobrodelnega odbora v Gradcu. Pov. dr. Kukovec bo načrt tem sklepom
primemo izpremenil in ga predložil v eni prihodnjih sej.
Ker dr. Defranceschi ne more sprejeti zastopstva koristi na Dunaju bivajočih
Jugoslovanov, pooblašča NV Nar. vlado naj se imenuje generalni konzul dr.
Schwegel zaupnikom NV na Dunaju. Na dr. Schucgcla seje odposlala tale brzojavka:
"Generalkonsul Doktor Schwegel Wien. Dorotheergasse 7
Die Nationalregierung in Laibach ernennt Sic über Ermächtigung zum Vertrauensmann des Narodno vjeće in Zagreb. Ersuchen in den südslavischen Ausscluiss einzutreten und einvernehmlich mit Doktor Defranceschi zu arbeiten.
Präsident."
(Navodilo za pisarno: treba je napraviti še pismeni dekret (St. 43))
Poljsko ministrstvo za zunanje zadeve javlja, da je imenovan za poljskega poverjenika (charge d'affaires) pri jugoslovanski vladi v Ljubljani dr. Marceli Szarota. ki odpotuje namudoma na svoje mesto.
Ljubljanski denarni zavodi so ponudili Nar. vladi posojilo v znesku 30 milijonov kron proti 5 % obrestim. povračilu faktičnih stroškov, ki so združeni s tem.
da se spravi denar v Ljubljano, in enomesečni obojestranski odpovedi. Sklene se.
da se ponudbi izposlujc odobrenje NV v Zagrebu (dr. Triller se je takoj obrnil
telcfonično na dr. Kramerja v Zagrebu, da izposlujc ratifikacijo tega posojila).
Aprovizacijska družba v Brežicah je nakupila na Hrvaškem veliko množino
živil po visokih cenah, in sicer: pšenico po 10 K 50 v, koruzo po 9 K, ječmen po
9 K, mast po 70 K, slanino po 65 K, olje po 59 K; to blago je bilo zaplenjeno v
Brežicah. Družba prosi za izvozno dovoljenje v Nemško Avstrijo, kamor je bila
pošiljatev namenjena, in ponudi Nar. vi. 72.000 K v denarju ali v blagu, če ji
izda izvozno dovoljenje. Nar, vi. je sklenila soglasno, da na ponudbo ne pristane,
ampak zapleni vse blago in ga razdeli po maksimalnih cenah med ljudstvo na
Štajerskem in Koroškem.
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Nar. vi. seje pečala s vprašanjem, kaj je storiti s preskrbninami. ki se nanašajo na dolgo dobo nazaj in niso bila do 1. novembra 191X izplačane. Zaostanki so
nastali na ta način, da so prošnje za preskrbnine. oziroma pritožbe radi odbitih
preskrbnin ležale dolgo časa pri dotičnih preskrbninskih komisijah ali pa so se
vlagale zelo pozno in prijavljale upravičenost do preskrbnine za dolgo dobo nazaj. Tako je prišlo do tega. da bi imele sedaj dobiti posamezne stranke večkrat po
par 1.000 kron. kar bi znašalo v celoti precejšno svoto. Sklene se. da se preskrbnine za sedaj ne izplačajo, ampak se bodo izvršila preje poizvedovanja glede
resnične potrebnosti.
Člana predsedstva NV Pribićcvić2 in Pavclič' sporočata, da prideta v Ljubljano in zaprisežeta Nar. vlado ter prosita, naj se določi čas. Nar. vi. predlaga naj se
zaprisega izvrši v nedeljo, dne 17. novembra dopoldne. (Predlog se je sporočil
takoj telefonično dr. Cankarju"4 v Zagreb). Pov. dr. Brecelj naj se povabi k zaprisegi (Pismo naj vzame s seboj kadetni aspirant Lasić. ki se vrača kot kurir v Gorico).
Vojno-transportno vodstvo soške armade je obljubilo plačati iz svoje blagajne
železniškim uslužbencem na progah, ki bodo ob povratku čet posebno okupirane,
enkratni priboljšek plači v znesku 25 - 100 kron na osebo, kar bi znašalo po cenitvi strokovnjakov kakih 150.000 kron. Transportno vodstvo razpolaga samo z
lirami in prosi Nar. v!., da prevzame izplačilo v kronah. Sklene se. da se da navedena vsota na razpolago proti temu. da nam jamči za denar blagajna transportnega vodstva (Potrebne korake je storil takoj pov. dr. Pogačnik).
Podpolkovnik generalnega štaba Ulmanskv poroča, da so pripadniki držav, v
katere je razpadla Avstro-Ogrska. uničili mnogo dragocenega materijah, samo
da ni prišlo nam v roke. Sklene se. sporočiti to vladi Nemške Avstrije in Ogrske s
pristavkom. da mi odklanjamo vsako odgovornost za ta materijal (Sklep bode
izvršil predsednik).
Vsem uradom se naroči, da se titulirajo v uradnih pismih adresati samo z
"gospod", da se opuste izrazi kakor "blagorodje" in podobni, in da se tudi v naslovih na vse urade z Nar. vi. vred opusti dosedaj običajni "Slavni" (Objavo v
Uradnem listu oskrbi pov. dr. Brejc).
Ker imena nekaterih javnih poslopij ne odgovarjajo več njihovi sedanji rabi in
dajo povod zamenjavam, se določi, da se dosedanje poslopje deželne vlade na
Bleiueissovi cesti imenuje "palača Narodne vlade", dosedanji deželni dvorec pa
kratko "dvorec". Delokrog trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani se raztegne na
celo ozemlje Nar. vi. SHS v Ljubljani. '
Seja se ob 5. uri 50' prekine in nadaljuje kot skupna seja Nar. vi. in NS ob 6.
uri. Dr. Korošec" seje namreč obrnil po Cehih, ki so se vrnili iz Švice domov, na
NV v Zagrebu s prošnjo, naj pošlje strokovnjake za gospodarska in finančna
vprašanja v Švico, da stopijo v stik z ententnimi krogi in z našo delegacijo, ki se
nahaja v tujini, glede finančnih in gospodarskih vprašanj. Finančni odsek NV je
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sklenil, poslati v Švico šest delegatov, katerim se pridružijo štirje Slovenci (Ivan
Hribar, dr. Brezigar. dr. Jak Mohoric ' in Anton Kralj7). Potovanje bo informativnega značaja, da se spozna stališča entente, zlasti glede naše valute in glede obveznosti Jugoslavije proti avstrijskim vojnim posojilom. Zaeno se bodo odposlanci informirali tudi o vseh drugih vprašanjih gospodarskega in finančnega
značaja, tako da bo kompetentni oblasti mogoče, na podlagi njihovih poročil
staviti konkretne predloge glede ureditve naših financ in preskrbe prebivalstva z
gospodarskimi potrebščinami.
Zastopniki Nar. vi. so izrazili svoje začudenje nad tem. da jih o stvari tako
dalekosežnega pomena ni nihče obvestil; če bi slučajno posamezni člani Nar. vi.
ne bili izvedeli o nameravanem potovanju zasebnim potom, bi jim ostala stvar
sploh neznana. Bržkone je bilo NV v Zagrebu napačno informirano v tem smislu,
da seje določitev onih 4 delegatov izvršila sporazumno z Nar. vlado.
Dne 14. novembra se pelje zadnji vlak tujih vojakov skozi naše kraje. S tem je
srečno končana nevarnost, ki je pretila našemu ozemlju, končana pa tudi glavna
naloga, ki so jo imele narodne straže, namreč varovati našo last proti vsem možnostim, ki so združene s prehodom velike umikajoče se armade, ki nima pravega
vodstva. Naše narodne straže so izvršile tudi dnigo svojo nalogo, osvobodile so
domovino tuje nadvlade. Sedaj se nahaja javna oblast v rokah Nar. vi., ki ima na
razpolago sredstva, da skrbi za javno varnost. Zato se narodne straže z 20. novembrom razpuste, ako njih daljšega pridržanja ne zahtevajo izredne razmere.
Vse orožje in municijo imajo člani narodnih straž izročiti orožniškim postajam, ki
se ojačijo. Na izročitev orožja polaga Nar. vlada posebno važnost, ker prihajajo
od raznih strani vesti o tragičnih nesrečah vsled rabe orožja po civilistih. Glede
razpusta nar. straž se izda naredba sporazumno z NS.
V našem ozemlju se nahaja mnogo častnikov, ki svoje plače za mesec november še niso dobili in so dostikrat brez vseh sredstev. Častnikom slovanske narodnosti na slovenskem ozemlju se plača polna mezda za mesec november, ako je še
niso prejeli.
Konec ob 7. uri 23' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 4 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brczlcsnein
papirju brc/, vodnega znaka.
;
Pribičcvić Svctozar. politik in minister. Rojen 1875 v Glavičanah. umrl 1936 v
Pragi. Bilje vodja Srbske samostojne stranke v Hrvatski. 1918 je vstopil v Narodni svet
v Zagrebu in je bil podpredsednik. Z njegovo pomočjo je Pašić realiziral centralistično
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hcgcmonistično koncepcijo zedinjenja 1. 12. 1918. V vladah Kraljevine SHS jc bil
minister /a notranje zadeve in minister za prosveto. Bil jc eden od ustanoviteljev Demokratske stranke. 1924 je osnoval SDS. 1927 seje pridružil Radiccvi opoziciji in
HSS. V času šestojanuarske diktature jc bil interniran in jc bil na Masarvkovo intervencijo izpuščen. Nato jc emigrimi v Češkoslovaško.
3
Pavclić Ante dr. zobozdravnik in politik. Rojen 1869 v Gospiću, umrl 1938 v Zagrebu. Gimnazijo v Gospiču. medicino v Gradcu in na Dunaju. Bil jc pristaš stranke
prava. Od 1906 je bil poslance v hrvaškem saboru. 1917-1918 jc podpiral majsko deklaracijo in program zedinjenja Slovencev. Hrvatov in Srbov. Bil jc podpredsednik
Narodnega sveta v Zagrebu. I. 12. 1918 jc bil na čelu delegacije Narodnega sveta v
Zagrebu pri izročitvi adrese regentu Aleksandru, s katero jc bilo izvršeno zedinjenje v
Kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev. Kasneje jc prestopil v Demokratsko stranko in
jc bil predsednik njenega odbora v Zagrebu. 1932 jc bil imenovan za senatorja in jc
postal predsednik senata.
4
Cankar Izidor dr.. profesor, politik in diplomat. Rojen 1886 v Šidu v Srcniu. umrl
1958 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, teologijo 1909. umetnostno zgodovino v Louvainu in na Dunaju, promoviral 1913. 1914-1918 urejal revijo Dom in svet. 1918-1919
časnik Slovenec. 1921 Zbornik za umetnostno zgodovino. 1920 jc bil ustanovitelj
Umetnostno zgodovinskega društva v Ljubljani, 1920 jc postal profesor umetnostne
zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 1936 jc bil imenovan za jugoslovanskega
poslanika v Buenos Aircsu. v diplomatski službi jc bil do 1947. 1944 jc bil v
Šubašićcvi vladi v Londonu minister za prosveto. a seje po treh mesecih temu odpovedal. Bil jc pristaš SLS in jc aktivno posegel v politična dogajanja v prevratni dobi
1918.
5
Korošec Anton dr., duhovnik, politik, minister in prvak Slovenske ljudske stranke. Rojen 1872 v Šentjurju, umrl 1940 v Beogradu. Po končanem študiju seje posvetil
politiki. Že 1906 jc bil izvoljen za poslanca v avstrijski parlament. 1917 jc v dunajskem
parlamentu prebral Majniško deklaracijo, bil jc predsednik Jugoslovanskega poslanskega kluba na Dunaju, nato predsednik Narodnega sveta v Ljubljani in predsednik
Narodnega sveta v Zagrebu, po zedinjenju jc bil v prvi vladi Kraljevine Srbov. Hrvatov
in Slovencev podpredsednik vlade, kot vodja SLS jc sodeloval v več vladah. 1920 jc bil
minister za promet. 1928 jc bil predsednik vlade, sodeloval jc v pni vladi Petra Živkoviča. v Stojadinovičcvi vladi jc bil minister za notranje zadeve, V vladi CvctkovicMačck pa minister za prosveto. 1939 jc postal predsednik Senata. 1935 jc skupaj s
Stojadinovičcin ustanovil stranko JRZ in jc vodil profašistično politiko Jugoslavije. Kol
vodja SLS jc odločilno posegal v strankino politiko, sprva se jc stranka zavzemala za
avtonomijo Slovenije, kasneje jc paktirala s centralistično vlado, 1932 jc bila ponovno
V opoziciji. Korošec jc bil zaradi Slovenske deklaracije celo interniran. Po ustanovitvi
JRZ jc stranka pod Koroščcvini vodstvom ponovno aktivno delovala v vladi. 1938 paje
zaradi nenačelnosti strankine politike prišlo v stranki do razcepa.
6
Mohorič Jakob dr.. odvetnik, publicist in politik. Rojen 1888 v Njivici pri Sclcah
nad Škofjo Loko. umrl 1976 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju, promoviral 1913. Kot publicist je sodeloval pri Naši moči. Slovencu. Avtonomistu in Času. Bil jc urednik glasila Dmštvcnik. bil jc gospodarski organizator, podpredsednik
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Gospodarske in Prosvetne zveze. 1923 je opravil odvetniški izpit inje bil samostojen
odvetnik do 1959. v letih 1941-1947 odvetniškega dela deloma zaradi okupacije in
bolezni ni opravljal. Kot politik je bil pristaš SLS inje bil v letih 1918-1926 član izvršnega odbora stranke.
7
Kralj Anton, pravnik in gospodarstvenik. Rojen 1878 v Zagorici pri Dobrcpolju.
umrl 1941 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, visoko zadružno šolo
pa v Darmstadtu. Bilje tajnik zadružne zveze inje sodeloval pri ustanavljanju zadrug.
Po prevratu 1918 je bil član finančnega odbora Narodnega sveta v Zagrebu in podpredsednik konzorcija za vzdrževanje narodnega gledališča v Ljubljani in tudi član uprave
Glavne zadružne zveze v Kraljevini SHS. Sestavil je načrt novega zadružnega zakona.
Od 1908 je bil urednik Narodnega gospodarja.
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ZAPISNIK
15. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 14. LISTOPADA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brccelja.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Krajni narodni svet v Trstu poroča, da bo bržkone potreboval za plače učiteljev za mesec december 1918 in januar 1919 36.000 kron. Svota se dovoli in akt
odstopi dr. Kukovcu v rešitev.
FM Boroević se je pismeno opravičil v zadevi znane nameravane sovražnosti
proti Nar. vladi SHS v Ljubljani: Nar. vlada se z njegovo izjavo zadovolji in
poroča v tem smislu NV v Zagrebu.
Dr. Korošec želi, da se pošljeta k njemu v Ženevo dva kurirja, eden iz Ljubljane in eden iz Zagreba, da jima izroči važna pisma. Za kurirja se določi prof.
Ivan Gruden.
NV naroča iz Zagreba naj vse občine, ki jih zasedejo Italijani protestirajo
proti zasedenju, ne samo pri poveljstvu dotičnih čet, ampak naj pošljejo protest
tudi NV v Zagreb s prošnjo, naj NV posreduje pri Jugoslovanom prijaznih ententnih vladah, da Italijani občino zopet zapuste. Razposlala se bodo vsem županstvom na Kranjskem in Goriškem tiskana tozadevna navodila (Vzorci so že v
tiskarni). Začno prosi NV, da se določi severna meja na Koroškem in Štajerskem,
ki naj jo zasedejo ententne čete. Sklene se, da se predlagajo sledeči kraji brez
prejudica, ki naj jih zasedejo Jugoslovanom prijazne čete: Šmohor, Beljak, Cclo107

več. Št. Vid. Št. Janž na Mostiču. Velikovec. Št. Andraž. Dravograd. Marenberg.
Maribor. Spielfeld. Radgona. Št. Gothard (seje sporočilo telefonično).
Nadkomisar dr. Josip Fasching: se je predstavil predsedniku kot pooblaščenec
nemško-avstrijskega državnega urada za zunanje zadeve v Ljubljani.
Državni urad za zunanje zadeve Nemške Avstrije je odgovoril na tozadevno
brzojavko naše vlade, da želi vprašanje jugoslov. uradnikov v Nemški Avstriji
rešiti sporazumno z Nar. vlado in povabi Nar. vlado, da imenuje svoje pooblaščence pri tozadevnih pogajanjih. Kot taka se imenujeta brzojavno ministcrijalni
svetnik dr. Janko Babnik' in okrajni glavar dr. Rudolf pl. Andrejka4. O tem se
obvesti drž. urad za zunanje zadeve (Rešeno).
Na Nar. vlado prihajajo v obilnem številu prijave uradnikov za vstop v državno službo, tako da ni mogoče odgovoriti vsakemu posamezniku zlasti sedaj ne. ko
je najraznovrstnejšega nujnega dela čez glavo. Sedanja vlada je le prehodna in ne
more ustvariti pred končno ureditvijo razmer dcfmitivnega položaja z velikimi
izpremembami. V tem oziru se objavi v časopisju oklic, ki gaje sestavil pov. dr.
Kukovec.
Gen. polkovnik Wurm poroča, da se je odpeljal danes zadnji večji transport
avstro-ogrskega vojaštva skozi ozemlje Nar. vlade SHS. in se zahvaljuje Nar.
vladi za naklonjenost in dejansko pomoč pri prehodu armade. Število vojakov, ki
so se vozili skozi naše kraje v teh dneh znaša 279.000: poleg tega jih je potovalo
blizu 100.000 peš in s konji. Nar. vlada sklene, da se izreče zahvala železničarjem, ki so vršili ob teh težkih razmerah svojo važno službo.
Sklene se. da se priredi v nedeljo 17. listopada ob 10. dopoldne manifestacija
proti prodiranju Italijanov v naše ozemlje. Zbranemu ljudstvu bodo govorili z
balkona dvorca trije člani Nar. vlade.
Zastopniki tržaških Slovencev se povabijo, da pridejo v Ljubljano na skupno
posvetovanje z Nar. vlado o vseh tekočih vprašanjih, zlasti glede jugozapadne
meje edinstvene države SHS. Povabi se dr. Rybaf. da pride z dvema drugima
odposlancema v Ljubljano. (St. 68) (Glej dopis krajevnega odbora v Trstu z dne
9. novembra 19IX, prot. štev. 38/1918)
Dr. Kramer poroča iz Trsta, da je imenovalo NV dr. Julija Pavlička^ za svojega zastopnika v tolminskem pol. okraju. Poslal se mu je tozadevni dekret. NV
dovoli, da vzame Nar. vlada posojilo 30 milijonov kron pri denarnih zavodih v
Ljubljani.
Na poročilo voditelja okr. glavarstva v'Postojni, da mu je italj. poveljnik naročil, zapustiti v 48 urah okr. glavarstvo z vsem osobjem. se sklene, naročiti
voditelju, da vloži pismen protest.
Glede šolstva v prehodni dobi se sklene, da prevzame Nar. vlada začasno vse
javno šolstvo in učiteljstvo v svojo upravo in je plača enotno, brez ozira na dosedanje kronovinske razlike. Končna ureditev šolskega vprašanja je pa stvar legis-
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lative in je ne more resiti sedanja prehodna vlada. Zato se Nar. vlada sedaj ne
more spuščati v nikako dalekosežne izpremombe na šolskem polju
Ob izbruhu svetovne vojne so bili mnogi učitelji na podlagi denunciacij aretirani. V slučaju, da se jim ni moglo dokazati nič kaznivega, so bili suspendirani in
nekateri rekurzi leže še danes v ministrstvu na Dunaju. Sklene so, da se vsi taki
slučaji revidirajo in skuša popraviti storjena krivica. S tem. da se suspenzija razveljavi in povrnejo izgubljeni prejemki na plači. (Izpisek g. dr. Skabernetu)
Nato je poročal podpolkovnik Svabič , poveljnik srbskih čet v Ljubljani o korakih, ki jih je storil pri poveljniku italijanskih čet na Vrhniki proti nadaljnemu
prodiranju Italijanov.
Dr. Brejc prebere obširno poročilo vojnega kreditnega zavoda za južno vojno
ozemlje v Celovcu dr. Janka Hočevarja7. Na državni urad za zunanje zadevo na
Dunaju se pošlje sledeča brzojavka:
"Staatsamt für Aeusseres Wien
Vollzugsausschuss der Landesversammlung in Klagenfurt beschlagnahmte
alle Fonds der Kriegskreditanstalt für das südliche Kriegsgebiet. Protestieren und
vorbehalten uns alle Rechte an dieser früher gemeinsamen Anstalt. Nationalregiening."
Pov. dr. Pogačnik poroča, da so javljajo pri njem naši državljani nemške narodnosti in prosijo za dopust. Odgovoril jim je. da za sedaj na njih službo no
reflektira, kar se odobri.
Sklep sejo ob 7. uri zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Znpisnik obsega 3 strnili. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
:
Fasching Josip dr.. pravnik. Služboval je pri okrajnem glavarstvu Celje, po prevratu 1918 je bil imenovan od Državnega urada za /imanje zadeve na Dunaju /a avstrijskega pooblaščenca pri narodni vladi v Ljubljani.
3
Babnik Janko dr. pravnik, urednik, publicist in ministrski svetnik. Rojen 1861 v
Ljutomeru, umrl 1927 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, pravo na Dunaju, promoviral 1884. Služboval je pri raznih sodiščih, od 1898 dalje pri justičnem ministrstvu na
Dunaju kol ministrski svcinik. Decembra 1918 je organi/.iral v Ljubljani pravosodno
upravo v Sloveniji. 1922-1927 je bil predsednik višjega deželnega sodišča v Ljubljani.
1888 je prevzel uredništvo Slovenskega Pravnika, številne juridične članke je objavil v
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Kresu. Ljubljanskem zvonu in Slovenskem Pravniku. Objavil je tudi Slovenski pmvni
slovar.
Andrejka Rudolf dr.. pravnik, zgodovinar, propagator planinstva in turizma. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1948 v Ljubljani. Pravo je končal na Dunaju, proinoviral
1903. Služboval je v raznih upravnih službah. 1925 je bil honorarni profesor /a upravno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. 19.16-1941 je bil načelnik statistike pri ministrstvu za notranje zadeve v Beogradu. Napisal je 22 knjig in številne razprave s področja prava, zgodovine, statistike, narodopisja, planinstva in turizma.
5
Pavliček Julij dr.. pravnik in organizalor planinstva. Rojen 1878 v Kobaridu, umrl
1924 v Ljubljani. Gimnazijo v Gorici, pravo v Pragi. Kol navdušen planinec je bil tudi
član češke podružnice Slovenskega planinskega društva.
'' Švabič Stcvan. častnik. Rojen 1865 v Božurniji pri Topoli, umrl 1935 v Beogradu.
Končal je podčastniško šolo inje 1912 napredoval do podpolkovnika, v I. svet. vojni je
bil ranjen in ujet ter je vojno preživel v ujetništvu na Sal/burškcm. Po razpadu Avstroogrske je bil en mesce v Ljubljani in je s svojimi vojaki zaustavil prodiranje italijanske
vojske pri Vrhniki. Za svoja hrabra dejanja je bil 1931 izvoljen za častnega meščana
Ljubljane.
Hočevar Janko dr.. pravnik. Rojen 1866 v Podlogu pri Turjaku. Služboval je na
Koroškem, kjer je bil ravnatelj vojnokreditnega zavoda za južno vojno ozemlje v Celovcu. Po plebiscitu je služboval v Ljubljani, nato pa v Beogradu, kjer je bil pomočnik
ministra za socialno politiko.

16'
ZAPISNIK
16. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 15. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brecelja.
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne.
NV ne dovoli FM Boroeviću bivati v Zagrebu.
Urad za zunanje zadeve Nemške Avstrije protestira proti temu. da bi se izvršila mobilizacija na Spodnjem Štajerskem tudi v nemških delih dežele. Sporno
ozemlje naj se smatra za nevtralen pas do končne ureditve. Sklene se. da se z
odgovorom počaka dokler ne dobi vlada tozadevnih podatkov, kako postopajo
Nemci na Koroškem v enakih slučajih.
Gen. polkovnik Wurm pošilja obširen izkaz o škodi, ki so jo trpeli gažisti o
priliki preselitve poveljstva soške armade v Ljubljano, in zahteva odškodnino,
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češ. da seje izkazano blago zaplenilo na povelje Nar. vlade. Odgovori se mu, da
Nar. vlada ni dala nikakega takega povelja, ampak je skušala plenitev vedno
preprečiti, da niso ropali le civilisti, ampak tudi vojaštvo vseh narodnosti, in da
so se take stvari dogajale v tem času povsod še v veliko hujši meri, nego pri nas.
Zato Nar. vlada ne prevzame nikake odgovornosti za storjeno škodo (Odg. preskrbi predsednik).
V korespondenčni urad se pokliče provizorično prof. Adolf Robida2 in Franc
Puc . Vodja prof. Kobal naj poišče sam tipkarico in stenografa, (eksh. šl. 77)
Na prošnjo pokrajinskega odseka NS v Gorici se izda njegovemu predsedniku
deželnemu poslancu dr. Karlu Podgorniku4 naslednje poverilo datirano z dne 31.
oktobra 1918. veljavno za dobo dokler ne dobi takega poverila od NV:
"Podpisano predsedstvo Nar. vlade SHS v Ljubljani potrjuje, daje pokrajinski
odsek NS v Gorici in njegov predsednik dr. Podgornik opravičen, zastopati vlado
kot njen poverjenik za Gorico tudi napram vsem okupacijskim oblastim (civilnim
in vojaškim) ter ukreniti vse. kar se mu zdi potrebno v varstvo interesov tega dela
samostojne države SUS (Odposlano po lazaristu dr. Zdcšarjif ).
Telcfonično se vpraša NV. kdo bo plačal uradništvo v okupiranem ozemlju.
S Koroške prihajajo poročila, da nastopajo Nemci proti Slovencem prav tako
nasilno, kakor v avstrijski eri. Zaprisegajo uradnike v čisto slovenskih krajih za
Nemško Avstrijo, jih prestavljajo, če se ne uklonijo in ovirajo promet slovenskih
krajev na Koroškem z ostalimi deli Jugoslavije, dasi je po dogovoru med našo
državo in Nemško Avstrijo poštni promet prost. Nemci imajo pri tem namen,
varati javnost glede narodnih razmer na Koroškem. Sklene se. odposlati naslednji
brzojavki:
1) "Nationalregierung für Deutschösterreich Staatsamt für Aeusseres Wien
Es mehren sich untrügliche Anzeichen dafür, dass von deutscher Seite
Kärnten für Deutschösterreich reklamiert wird. In diesem Sinne arbeiten bereits der Vollzugsausschuss der prov. Landesversammlung in Kärnten und
seine untergeordneten Organe. Slovenische Gegenden sind von deutschem
Militär und deutschen Nationalwehren besetzt. Die Nationalregierung SHS in
Laibach erhebt gegen alle diese und ähnliche Versuche, die Slovencu in
Kärnten, wenn auch nur provisorisch, unter deutscher Botmässigkeit oder
Verwaltung zu halten, den allerschärfsten Protest, und fordert die sofortige
Auflösung deutscher Nationalwehren und Abziehung deutscher Truppen aus
slovenischen Gegenden Kärntens. Für Nationalrcgierung SHS in Laibach Pogačnik. Präsident"
2) Brzojavka na izvršilni odbor dež. zbora v Celovcu se glasi enako razen uvodnega stavka: "Wir haben an Nationalregicrung für Deutschoesterreich Staatsamt für Aeusseres in Wien depeschiert."
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3) NV v Zagrebu se naproša, da zavaruje z vojaki našo severno mejo.
Poverjeništvo za finance izda dogovorno s poverjeništvom za socialno skrbstvo naredbo, v kateri se omeji izplačevanje takozvanih amerikanskih podpor.
Besedilo tozadevne naredbe se odobri.
Poštno in železniško ravnateljstvo se preseli iz Trsta v Ljubljano. Pov. za
promet stopi tozadevno v zvezo z okupacijskimi oblastmi v Trstu. Imenuje se
prov. novo ravnateljstvo direkcije državnih železnic, obstoječe iz R. Goloba''. I.
Batagelj . V. Hrašovca. I. Hercega". J. Hočevarja' in F. Benedeka ".
Poštno ravnateljstvo se poveri provizorično poštnemu svetniku dr. Janku Debeljaku.
Inž. Miljutin Jenko v ministrstvu za javna dela na Dunaju se prevzame v službo Nar. vlade, oddelek za javna dela. če je zadovoljen z enakimi službenimi pogoji kot na Dunaju.
Nar. vladi je naznanjenih mnogo ljudi, ki so si prisvojili v teh časih vojaško
blago in ga skrivajo doma. Nar. vlada izda oklic? v katerem poživlja dotičnike. da
naj prineso blago do 1. decembra na mesto, ki se bo določilo. Po preteku tega
roka se uvede proti naznanjenim, ki ne izroče blaga prostovoljno, kazensko postopanje (Oklic izda pov. za javna dela).
Za tekoče potrebe se dovoli poverjenikom dr. Pestotniku 50.000 kron. inž.
Remcu 1 ()().()()() kron. prelatu Kalanu za gozdarski odsek 20.000 kron kredita.
(eksh. št. 197)
Zastopnik poljske vlade je izrazil željo, da se mu izroči vojni materijal, ki je
bil last poljskega vojaštva. Odgovorilo se mu je. da ni mogoče razpravljati o
predmetih, ki so skupna last vseh držav, ustanovljenih na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske. s posameznimi državami posebej.
Izda se enaka amnestija za vojaške prestopke, kakor jo je izdalo NV v Zagrebu.
Odstavita se okrajna sodnika Ferdinand Meditz in dr. Watzulik. prvi od vodstva okr. sodišča v Ljutomeru, drugi v Radgoni, ter se dasta na razpolago predsedstvu okrožnega sodišča v Mariboru. NV se naprosi, da protestira proti temu.
da Italijani plenijo in rekvirirajo zaloge lesa.
Sklep seje ob 6. uri 45' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 4 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/.lcsncm
papirju brc/, vodnega znaka.
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" Robida Adolf, profesor, dramatik, esejist in prevajalec. Rojen 1885 v Ljubljani,
umrl 1928 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, slavistike- in germanistiko na Dunaju,
obvladal jc tudi nemško in slovensko stenografijo. Kot profesor jc služboval v Kranju
in Ljubljani. Napisal jc več slovstvenih razprav 1er priredil več ljudskih iger. ki so
pisano v naturalističnem duhu.
3
Puc Franc, časnikar. Rojen 1889 v Ljubljani. 1907 jc bil nastavljen kot urednik
Slovenca, kjer jc bil do 1918. Nato jc bil uradnik pri Dopisnem uradu v Ljubljani in pri
Tiskovnem uradu Pokrajinske uprave za Slovenijo.
Podgornik Karel dr.. odvetnik in politik. Rojen 1878 v Čcpovanu. umrl 1964 v
Solkanu. Pravo je končal v Gradcu, promovira! 1904. Od 1911-1947 je bil odvetnik v
Gorici. Bil jc ustanovitelj društva Narodna prosveta. Deloval jc v številnih društvih.
1913 jc bil izvoljen za poslanca v goriški deželni /bor. pred koncem 1. svetovne vojne
se jc znova vključil v politično življenje in jc bil v Gorici predsednik pokrajinskega
odseka Narodnega sveta za Gorico. I, 11. 1918 jc podpisal razglas, s katerim jc odsek
prevzel v imenu jugoslovanske države oblast nad Gorico in slovenskim delom Goriške.
1918-1919 so ga Italijani konfinirali. 1921 jc bil izvoljen za poslanca v rimski parlament. Leta 1941 so ga Italijani ponovno zaprli. 1942 seje priključil OF. 10. 8. 1947 je
bil izvoljen za prvega predsednika Demokratične fronte goriških, beneških in kanalskih Slovencev. Zaradi napadov italijanskih nacionalistov seje 1947 moral umakniti iz
Gorice v Slovenijo.
1
Zdcšar Anton dr.. lazarist. Rojen 1871 v Ljubgojni pri Horjulu, umrl 1945 v Jastrebarskem. Bogoslovje 1896. iz teologije jc doktoriral 1904 v Gradcu, Posvetil seje
misijonarskemu delovanju. 1919 jc postal ravnatelj reda usmiljenih sester sv. Vinccncija Pav clskcga jugoslovanske province. 1938-1940 je bil spiritual v škofovih zavodih v
Šentvidu nad Ljubljano. 1941 pa seje umaknil v Jastrcbarsko na Hrvaškem. Bil jc tudi
cerkveni organizator in pisatelj.
6
Golob Rajko. pravnik. Rojen 1864 v Straziseli pri Kranju, umrl 1945 v Ljubljani.
Po končanem študiju prava 1890 seje zaposlil pri državni železnici. Služboval jc v
Sclztalu. Ljubljani. Glandorfu. Medvodah. Podnartu. Beljaku in Trstu. Po končani 1.
svetovni vojni jc bil ravnatelj državnih železnic v Ljubljani.
Hcrzcg Izidor inženir, svetnik državnih železnic. Rojen 1861 v Vočini pri Virovitici.

Hočevar Josip, nadzornik državnih železnic. Rojen 1877 v Velikih Laščah, umrl
1936 v Ljubljani.
9
Bcncdck Feliks, predstojnik prometnega in komercialnega oddelka državnih železnic. Rojen 1877. Pri železnici jc bil zaposlen od 1895 dalje. Upokojenje bil 1931.
'" Debelak Janko dr.. poštni ravnatelj. Rojen 1868 v Malih Rodnah pri Rogaški
Slatini, umrl 1926 v Ljubljani. Gimnazijo v Celju, pravo ob delu na Dunaju, proinoviral 1902. Pri pošti jc služboval od 1891 dalje, najprej v Trstu, nato v Ljubljani, na
Dunaju. Sarajevu in Zadru, kjer ¡• postal poštni svetnik. Po prevratu 1918 mu jc Narodna vlada SHS v Ljubljani poverila organizacijo poštne uprave v Sloveniji. 1920 jc
bil imenovan za ravnatelja pošte in brzojava v Ljubljani. Izdal jc prve slovenske poštne
znamke.
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17'
ZAPISNIK
17. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 16. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja in dr. Lovro Pogačnika.
Začetek ob 4. uri 20' popoldan.
Izda se oklic na invalide ter vdove in sirote po padlih vojakih, v katerem se
jim zagotovi, da bo nova država prevzela vse obveznosti prejšnje vlade nasproti
njim in poskrbela zanje kar najbolj mogoče.
Dr. Podgorniku v Gorici se dovoli 10.000 K proti obračunu kot komisarju za
Gorico. (Eksh. St. 79)
Begunski oddelek deželnega odbora goriškega na Dunaju prosi 10.000 K
kredita proti obračunu z deželo Goriško ker je odrezan od Gorice. Odgovori se.
da naj se nakaže denar iz polmiljonskcga kredita, ki seje dovolil odboru južnih
Slavena na Dunaju. (Spis se odstopi dr. Kukovcu). (Eksh. šl. 80)
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju vabi Narodno vlado naj odpošlje
svoje zastopnike k dosedanjim centralnim uradom na Dunaju in se udeleži poslaniških konferenc. Naroči se dr. Schwegel - u naj sporazumno z Odborom južnih
Slavena na Dunaju pooblasti po enega ali dva zaupnika v vsakem bivšem avstrijskem ministerstvu razen skupnih ministerstev. ki naj varujejo interese Narodne
vlade SHS. Udeležujejo naj se sej in Narodno vlado informirajo. (Odgovori se
jutri). (Eksh. pod št. 78)
Upravna komisija pod vodstvom dr. viteza Žolgerja je predložila načrt zakona
o prehodnji upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani. V načrtu so zarisane smernice v okviru katerih naj se izdajo v posameznih oddelkih nadalnje naredbe. K načrtu seje pripomnilo sledeče:
Pri določitvi območja Narodne vlade SHS v Ljubljani (v prvem odstavku) naj
se ne izpusti popolnoma Istra, ker deli Istre gravitirajo k Notranjski.
Okoliš trgovske in obrtne zbornice naj obsega tudi Trst z okolico (točka X.
načrta).
Glede šolske uprave (IV. 3) se točki 3 doda še: (višji šolski svet sestoji)
e) iz zastopnika poverjeništva za socijalno skrbstvo:
f) iz zastopnika roditeljev, ki ga začasno določi občinski svet ljubljanski,
dokler ni pristojnejšega mesta.
Vzdrževalnine se izplačajo tudi onim rodbinam, katerih vzdrževatelji so se sicer vrnili domov, a so vsled bolezni za delo nezmožni. Za izplačilo podpor je
treba doprinesti tozadevno zdravniško potrdilo in potrdilo občinskega urada.
Sklenila seje naslednja
naredba poverjeništva za uk in bogočastje:
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1 ) Narodna vlada prevzame vse javno šolstvo in učiteljstvo začasno V svojo upravo. Do definitivne rešitve materijelnega vprašanja se uredijo plače provizorno v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani enotno.
2) Ugotavlja se načelo, da bodi izključni učni jezik na vseh ljudskih in meščanskih šolah slovenski. Drugorodnim narodnostim se zagotove ob zadostnem
številu šoloobveznih otrok manjšinske šole z državnim jezikom kot obveznim
predmetom.
3) Zasebne drugojezične šole s pravico javnosti so dopustne ob izkazanem zadostnem številu šoloobveznih otrok dotične narodnosti. Sicer se za drugorodne
otroke poskrbi po manjšinskem principu v smislu točke 2.
4) Na vseh doslej utrakvističnih srednjih šolah se uvede slovenščina kot učni in
kot uradni jezik.
Razni poverjeniki so zahtevali od uradništva svojega resorta obljube Narodni
vladi SHS v Ljubljani. Nekateri uradniki tega niso hoteli storiti. Odpustiti jih ne
moremo, ker nimamo nadomestila. Narodna vlada se zadovolji v takih slučajih s
tem. da dotični uradniki podajo službeno obljubo, da bodo dokler so v službi
Narodne vlade, uradovali po njenih navodilih.
Glede mobilizacije na Spodnjem Štajerskem se sklene, brez državnopravnega
prejudica. da Narodna vlada ne mobilizira državljanov nemške narodnosti v mestih Mariboru in Radgoni pod pogojem, da tudi Nemci v teh krajih ne mobilizirajo in razpuste varnostne straže (Schutzwehren) ki imajo značaj mobilizacije
(izvršeno).
Ker dr. Rudolf pl. Andrejka. zaupnik Narodne vlade pri državnem uradu za
zunanje zadeve v vprašanju jugoslovanskih uradnikov v Nemški Avstriji, biva
sedaj v Ljubljani, se naprosi, da predlaga svojega namestnika.
Na pritožbo avstro - ogrske banke na Dunaju, da seje odstavil ravnatelj njene
filijalke v Ljubljani Gregorič: in da so se storili od strani poverjeništva za finance
gotovi ukrepi, ki spadajo v delokrog tega zasebnega zavoda, se je odposlala naslednja brzojavka:
Oesterreichisch - ungarische Bank Wien
Zeitweise Beschlagnahme ihrer hiesigen Filiale über unseren Antrag durch
Nationalrat Agram rückgängig gemacht. Direktor Gregorič Filiale rückübernommen. Ueber Kontinuität verhandelt Agram mit Wien weiter. Nationalregiemng Laibach.
Nato je poročal osebno odvetnik dr. Ferdinand Müller3 iz Celovca o položaju
Slovencev na Koroškem. Ukrene se vse potrebno, da se dokaže našim rojakom na
Koroškem, da jim hoče nuditi Jugoslavija varnost, red in prehrano.
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Sklep ob 6. uri 30 minut.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. •.

' Original. Zapisnik obsega 3 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lcsncm
papirju brc/, vodnega znaka.
" Gregorič Florijan dr.. finančni strokovnjak. Rojen 188.1 v Kostanjevici na Dolenjskem, umrl 1963 v Bcrklcvu v ZDA, Gimnazijo v Trstu, pravo v Gradcu, promoviral
1906. Služboval je pri finančni direkciji v Trstu, pri finančnem ministrstvu na Dunaju,
kjer je postal finančni svetnik. 1918 je nastopil službo pri Povcrjcništvu /a finance
Narodne vlade SHS v Ljubljani, nato pa pri ministrstvu za finance v Beogradu. V lelilí
1922-1944 je bil glavni tajnik Zveze industrijalcev v Beogradu. 1944 je odšel na Dunaj. 1945 v Zahodno Nemčijo. 1950 pa v ZDA.
Müller Ferdinand dr.. odvetnik in zastopnik koroških Slovencev. Rojen 1874.
umrl 1966. Bil je odvetnik v Celovcu, po plebiscitu na Koroškem pa je bil odvetnik v
Mariboru. Bil je odbornik Odvetniške zbornice Slovenije in zaslužen narodni delavec
na Koroškem.

18'
ZAPISNIK
18. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 18. LISTOPADA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja in dr, Kukovca.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
NV poroča, da akceptira predlog Nar. vlade v Ljubljani, naj dr. Sclmegel v
sporazumu z odborom južnih Slovena na Dunaju postavi v avstrijska ministrstva
naše zaupnike, da sodelujejo pri inventariziranju in sortiranju aktov in da naše
akte odpremijo domov. Dalje pooblašča NV Narodno vlado, da imenuje dr. Podgomika za zastopnika za Gorico in goriški okraj.
Glede plače uradnikov v zasedenem teritoriju je NV mnenja, da naj uradnike
plača Nar. vlada sama: ni umestno spuščati se tedaj v pogajanja z Italijani, ker ne
živimo z njimi v dobrih odnošajili. Nar. vlada sklene, da se urgira telefonično pri
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NV rešitev denarnega vprašanja, ker sicer Nar. vlada ne more rešiti tega predloga. (Se izvrši).
V kratkem bo šla deputacija zastopnikov oddelka za prebrano in oddelka za
javna dela v Zagreb, da se domeni z NV glede izmenjave premoga za živila.
Dr. Schwegel se poveri tudi z vrhovnim zastopstvom Nar. vlade pri konferenci glede likvidacije zunanjega in vojnega ministrstva na Dunaju. Kot strokovnjak se mu dodeli dr. R. pl. Andrejka. ki naj si izbere po posameznib ministrstvih
sposobne uradnike jugoslovanske narodnosti. Tclegratira se dr. Sclmegclu. naj se
udeleži konference dne 20. novembra ob 5. uri popoldne v državnem uradu za
zunanje zadeve na Dunaju, (dekret seje izdal dr. Schweglu m dr. Andrej/d. Izvršeno.)
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju opozarja na nevarnost, da pride
med Slovenci in Nemci na Koroškem do nevarnih in nepotrebnib konfliktov in
predlaga, da se vrši skupno posvetovanje Nar. vlade SHS v Ljubljani in zastopnikov Nemške Avstrije, kjer naj se določi sporazumno uprava Koroške po obeli
narodnostib do mirovne konference. Odgovori se brzojavno v tem smislu: Do
konflikta med obema narodnostima je prišlo na čisto slovenskem ozemlju po
krivdi Nemcev, ki zabranjujejo. da bi uprava tega ozemlja prišla v roke Nar.
vlade SHS v Ljubljani. Nemško vojaštvo ima zasedene čisto slovenske kraje. n.
pr. Ljubel. Podrožco in Železno kapljo. Narodna vlada je pripravljena udeležiti se
skupnih posvetovanj pod pogojem, da Nemci poprej umaknejo svoje vojaštvo in
svoje Narodne straže iz nesporno slovenskega ozemlja. (Izvršeno.)
Sklene se. da opozori predsednik pov. dr. Brecelja. daje neobhodno potreba,
da bivajo vsi pov. v Ljubljani. (Se izvrši jutri). (Rešeno.)
V daljši debati seje premotrivalo vprašanje mobilizacije 19 - 23. letnih. Opozarjalo seje na dejsho. da nimamo ne obleke, ne denarja, ne avtoritete, da bi to
izvedli; tudi je treba izvršiti še statistična preddela glede števila vpoklicancev in
glede stroškov, ki bi bili s tem zvezani. Pov. za narodno obrambo stopi osebno v
zvezo z dr. Drinkovičem. pov. NV za narodno obrambo.
Italijani so zasedli Idrijo: njihov poveljnik je izjavil, da nameravajo Idrijo
združiti trajno z Italijo. Telefonira se NV. naj protestira proti temu. (Se je slon¡o.)
Iz ozemlja Nar. vlade SHS v Ljubljani se smejo.izvažati samo taki predmeti,
za katere izda tozadevno poverjeništvo transportno dovoljenje.
Predlog pov. za promet, da mora črnovojniško delavstvo, zaposleno po železnicah, ostati na svojih mestih, se sprejme.
Južna železnica rabi za vzdržavanje prometa mesečno 500 m vulkanskega
olja. 200 m3 cilindrskcga olja in 900 m3 petroleja. Nar. vlada se obrne na NV s
prošnjo, naj posreduje, da se oskrbijo te potrebščine čez Reko. ker je promet čez
Trst zaprt. (Seje zvršilo.)
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Tukajšnja poštna blagajna potrebuje 1.000.000 kron za izplačila. Pov. za finance se naroči, da nakaže povcrjcništvii za promet 1.000.000 K za izplačilo
denarnih nakaznic na pošti. (eksh. šl. 99)
Glede nastavitve uredništva se sklene, da se preskrbe našim uradnikom uradniška mesta, tudi če je treba odsloviti tujce radi tega.
Nar. vlada nastavlja v prehodni dobi vse uradništvo principijelno le začasno.
Kakor pa se je izvedelo, nastavlja NV uradnike tudi definitivno. Da se doseže
enotno postopanje in zabrani, da bi bilo naše uradništvo v kateremkoli oziru
oškodovano, se naprosi NV za navodila v svrho enotnega postopanja. (Se je le-

lef.)
Nar. vlada izda obširno naredbo glede zaposlenja invalidov v državni službi.
Nar. vlada stoji na stališču, daje treba storiti vse. da se invalidi zaposlijo, če tudi
glede dela zmožnosti ne morejo popolnoma nadomestovati zdravih ljudi, in da se
rešijo brezdelnosti. (Eksh. 108)
Gostilne smejo biti odprte do 10. ure ponoči, kavarne do 11. ure. Tozadevno
naredbo izda poverjeništvo za notranje zadeve.
Objavi se načrt za upravo v prehodnji dobi (Oskrbi pov. dr. Brejc).
Upravni komisiji za prehodno dobo se naroči, naj vzame v pretres predlog
pov. Kristana, da se razveljavita dosedanji shodni in društveni zakon iz leta 1867
in da se dovoli prosta kolportaža. (Eksh. 109)
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 3 sirani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lesnem
papirju brc/, vodnega znaka.

19'
ZAPISNIK
19. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 19. LISTOPADA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja in dr. Pogačnika.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
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Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju brzojavlja z ozirom na protest
Nar. vlade, daje izvršilni odbor provizoričnega dež. zbora v Celovcu zasegel vse
fonde vojnokrcditncga zavoda za južno vojno ozemlje, sledeče: Zasega se je izvršila le začasno do končne likvidacije vsega premoženja, ki je skupno vsem narodom bivše monarhije. Zato se tudi pravice Jugoslovanov do teh fondov niso
kršile.
Štacijsko poveljstvo javlja Nar. vladi, da se dogajajo še vedno velike tatvine
javnega premoženja v Ljubljani in okolici. (St. 93) Naroči se štacijskeemu poveljstvu, naj se tako blago strogo straži, krivci pa brezobzirno aretirajo in izroče
sodišču. Državnemu pravdništvu naj se naznanijo vsi znani slučaji neopravičene
posesti takega imetja. Izda se oklic trgovcem, v katerem se svari pred nakupom
očividno ukradenega blaga (Izvrši pov. Remec).
Dr. Drinković brzojavlja iz Zagreba generalu Maistai. da sme poleg letnikov
1X95 - 1899 mobilizirati še toliko drugih letnikov, kolikor jih smatra za potrebne.
(Se odstopi pov. dr. Pogačniku in se opozarja zaeno na sklep Nar. vlade glede
mobilizacije v IX. seji z dne IX. listopada 1918).
Poljsko poslaništvo na Dunaju naznanja, da je poverjen za zastopstvo vojaških interesov poljske države pri Nar. vladi general Adam Nowotny.
Dr. Wutte se je obrnil na zagrebški prehranjevalni urad s pritožbo, da naša
vlada ne odpošlje v Gradec onih 100 vagonov moke iz Maribora, ki gajih baje
obljubila. Naglasa, da Gradec za to moko ni dolžan nikakih kompenzacij: vendar
pa zahteva Nar. vlada sol kot kompenzacijo. Sporoči se zagrebškemu prehranjevalnemu uradu, da je stvar nekoliko drugačna. Gradcu se je obljubilo samo 50
vagonov moke in sicer brezplačno iz zalog zaplenjenih v Mariboru. Naši zastopniki so pričakovali, da jim bode v plačilo za to uslugo šla graška vlada prav tako
na roko in ne bo ovirala prevoza soli. ki jo ima prehranjevalni urad Nar. vlade v
Ljubljani že kupljeno v Ebensee. To se pa ni zgodilo. V Gradec je odšlo že 25
vagonov moke. ostalih 25 se pa ne izroči dokler mi ne dobimo soli. Brez soli ni
moke (Se izvrši jutri telcfonično). (zvršeno)
Pov. za finance se naroči, da preskrbi načrt skupnega računskega oddelka za
vse resorte, (eksh. Si. 118)
Prebere se telcfonično sporočilo iz Zagreba, v katerem se javlja Nar. vladi
dopis deželne vlade za Dalmacijo glede provizoričnc ureditve celokupne države
SHS na vsem etnografskem teritoriju tega naroda. Pred velevažno odločitvijo se
morajo poverjeniki posvetovati s svojimi strankami in zato se odločitev o zadevi
preloži na sejo včetrtek dne 21. listopada.
Gospodarska in prometna pogodba, sklenjena med zastopniki Nar, vlade SHS
v Ljubljani in nemško-avstrijsko vlado se izvzemši nekatere točke sprejme z dostavkom: "Ta ratifikacija velja samo do 15. decembra t. 1.: do tega časa se pričakujejo odposlanci nemško-avstrijske vlade semkaj v Ljubljano v ta namen, da se
v pogodbi obravnavana vprašanja rešijo tudi glede Koroške. Izrecno se pa pov119

darja za sedaj, da si Nar. vlada SHS v Ljubljani pridržuje do časa. ko se izvrši
dogovor tudi glede Koroške, popolnoma prosto roko glede Koroškega." Se izroči
zastopniku nemško-avstr. vlade v Ljubljani dr. Josipu Fasching-u. (Se je izročil
20. II. 18) (St. 106)
Državni svetnik dr. Lemisch poroča iz Celovca, da je stotnik Lavrič3 zasedel s
60 možmi Ljiibciski prelaz in da čuje. da namerava zasesti vso Koroško južno od
Drave. Vprašuje, kaj to pomeni. Predsednik Pogačnik mu telefonira: "Nar. vlada
in Laibach hat zum ihren Erstaunen in Erfahrung gebracht, dass deutsche Truppen und Nationalwehren slovenische Teile von Kärnten besetzt hatten. Daraufhin
hat Hauptmann Lavrič den Befehl erhalten, zum Schutz der slovenischen
Bevölkerung dahin abzugehen. Die Grenze des Operationsgebietes wurde ihm
nicht gestellt. Mittlerweile hat die deutsch-österreichische Regierung in Wien sich
an uns mit der Frage gewendet, ob wir zu Verhandlungen bereit wären. Wir haben dieselben nicht abgelehnt, doch aber insolange. bis nicht die slovenischen
Gebiete von Kärnten von den Nationalwehren und von den deutschen Truppen
geräumt werden."
Pov. dr. Pestotnik javlja, da je dobil poročilo iz Rakeka, da je ondotnji italijanski poveljnik dal potegniti kordon iz Rakeka, čez katerega ne sme nihče, daje
dal pobrati orožje in vse bivše avstrijske vojake zajeti ter jih odgnati v taborišče v
Postojni. O enakem postopanju Italijanov se poroča tudi iz Cerknega. Zadeva se
sporoči s protestom NV in z naročilom, naj se obvesti o tem srbska vlada (Se
izvrši jutri). (zvrSeno.)
Dne 16. listopada seje vršila v Gradcu seja zastopnikov jugoslovanske države
z zastopniki štajerske dežele. Dogovorili so se. da izplača kakor v mesecu listopadu, tako tudi v decembru 19IX štajerska deželna uprava vse deželne zavode in
deželne uslužbence, ki spadajo sedaj pod jugoslovanski del štajerske dežele; izplačila se vrše na račun Nar. vlade SHS v Ljubljani in se povrnejo z obrestimi od
1. novembra 1918. Dogovor se ratificira in odpošlje na "Landesrat" v Gradcu.
(zvršeno.)
Ravnatelj kopališča v Rogaški Slatini Mullev se odstavi: na njegovo mesto se
imenuje uradnik Lochbiichler kot vrelčni ravnatelj, ki mora podati službeno obljubo jugoslovanski državi, (eksh. SI. 119) Kot posvetovala se mu pridele: dr.
Simonie. Franc Ogrizek1, nadžupnik Franc Korošec4 in dr. Zabukovšek. Nadporočniku Papežu se poveri zastraženje kopališča, (nar. obr.)
Razpiše se mesto policijskega ravnatelja v Ljubljani v sedmem čmovnem razredu, (eksh. št. 120)
Pov. za socijalno skrbstvo se dovoli 10.000 kron kredita za neobhodno potrebne brezposelne, (eksh. št. 121)
Pov. dr. Pestotnik dobi 1 1/2 miljona kron kredita, da plača 30 vagonov moke
in 2 vagona masti, kupljena v Zagrebu za železničarje. (Eksh. št. 122)
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Sklene se. da se ta živila vračunajo železničarjem v kvoto: mesto dosedanjih
mesečnih 9 kg se da železniškim uslužbencem po 12 kg vsled izredne zaposlenosti v zadnjem času. njihovim svojcem pa kakor doslej po 6 kg.
Tostran demarkacijske črte zlasti v Ljubljani pohajkuje mnogo železničarjev,
podrejenih prejšnjemu tržaškemu ravnateljstvu, ki so se bili javili bolne ali so na
dopustu, ali se sploh niso javili v službo. Sklene se. da se plačajo samo tisti, ki
vrše službo: zato se vsi taki železničarji pozovejo. da se v osmih dneh javijo.
(cksh. 'si. /23)
Železničarjem, ki so onstran demarkacijske črte. se plača ustavi, ker je pričakovati, da jih je prevzela ital. vlada v službo. V vseh podobnih vprašanjih velja
načelo, da se plačajo samo tisti, ki vrše službo, (cksh. šl. 124)
Dvorni svetnik dr. Zupane poroča osebno, da je sanitetni materijal, ki se je
zaplenil v zadnjih tednih spravljen, deloma v realki, deloma pa po raznih krajih
po deželi. Točnega pregleda čez nabrani materijal in čez tozadevne potrebščine v
deželi še dolgo ne bomo imeli. Danes je prišel nadzdravnik iz Zagreba in prosil v
imenu oddelka za zdravstvo, naj se mu izroči zdravil, kolikor je mogoče, ker jih v
Zagrebu tako primanjkuje, da se nekatere operacije sploh ne morejo izvrševati
radi pomanjkanja priprav. Dovoli se dvornemu svetniku dr. Zupancu. da odda iz
zalog sanitetnega materijala po veliki previdnosti samo to. kar v Zagrebu nujno
potrebujejo: zahteva naj potrdilo, da sc je blago prevzelo. Obračun se sklene
pozneje, (cksh. šl. 125) Dosedanja kranjska deželna komisija za preskrbo vračajočih se vojnikov v Ljubljani, se preosnuje v "Komisijo za preskrbo v. s. v. v
Ljubljani" in raztegne svoj delokrog čez vse območje Narodne vlade SHS v
Ljubljani. "Slovenski odbor za vojne invalide v Ljubljani", obstoječ pri
"Dobrodelnosti" se s to komisijo spoji.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 4 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem bre/.lcsnem
papirju brc/ vodnega znaka.
2
Lavrič Alfred pl. Zaplaz, oficir in koroški borce. Rojen 1883 v Gružu. umrl 1935
v Mariboru. Vojaško akademijo v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt) in
vojno šolo na Dunaju 1912. bilje častnik avstrijske vojske. Služboval je pri 41. pehotnem polku v Černovicah in v štabu 18. pehotne brigade v Pragi, v času 1. svet. vojne je
služil v 17. pehotnem polku, po prevratu 1918 seje vključil v slovensko vojsko in je
poveljeval slovenski vojski v bojih na Koroškem. 1919 je bil ob protinapadu avstrijske
vojske hudo ranjen in ujet. O bojih na Koroškem je napisal spomine.
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Ogrizek Franc, uradnik. Rojen v Hrcnovicah. Bilje svetovalec pri upravi kopališča Rogaška Slatina, zasebni uradnik ter trgovski zastopnik. 1923 seje preselil v Maribor, kjer je živel do leta 1941.
Korošec Franc, duhovnik. Rojen 1861 pri Sv. Marku niže Ptuja. Bogoslovje 1885.
1898 je postal nadžupnik. 1918 je bil nadžupnik pri Sv. Križu na Slatini v dekaniji
Rogatec.

20'
ZAPISNIK
20. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 21. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Pov. dr. Kukovec predlaga: Z ozirom na absolutno nedostatnost prostorov in
z ozirom na načrt ustanovitve skupnega finančnega ministrstva za celo državo
SHS naj se odgodi ustanovitev skupnega računskega oddelka za vsa poverjeništva Narodne vlade SHS v Ljubljani. Sprejeto.
Koroški deželni odbor javlja, da nameravata priti dne 22. novembra dva njegova pooblaščenca v Ljubljano, da se domenita z Nar. vlado glede začasne meje
med območjem Nar. vlade SHS v Ljubljani in Nemško Avstrijo. V istem smislu
poroča Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju, ki zagotavlja, da so določene
varnostne straže, ki stoje na slovenskem ozemlju samo za vzdrževanje reda in
mini in da nimajo naloge, ustavljati se Slovencem z orožjem. Odgovori se takoj
telefonično:
Landesrat Klagenfurt. - Verhandlungen nicht möglich solange deutsche Truppen und Nationalwehren auf slovenischem Boden Kärnstens stehen. Präsident
Pogačnik.
Isto sc brzojavi Državnemu uradu za-zunanje zadeve na Dunaju. (ZvrSeno.)
Jugoslovani v Gradcu so ustanovili "zastopstvo Jugoslovanov za Nemško
Štajersko" s sedežem v Gradcu, obstoječe iz 8 mih članov. V predsedstvu so
zastopana vsa 3 jugoslovanska plemena. "Zastopstvo" bo zastopalo interese Jugoslovanov v Nemški Štajerski na vseh poljih in prosi, da se ustanovi v Gradcu
konzulat Države SHS in da mu gre Nar. vlada v vsakem ožim na roko.
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Predsednik graškega višjega dež. sodišča Pitreich je razpisal glasom poročil
časopisja, sodna mesta tudi na slovenskem Koroškem. Nar. vlada vloži proti
temu oster protest. (Se ni zvršenol) (St. 165)
Poštno ravnateljstvo v Celovcu pošilja dekrete nemškim poštarjem na Kočevskem. Vsi poštni uslužbenci, ki se izjavijo za pripadnike Nemške Avstrije, se
odslove. (eksh. št. 166)
Pov. dr. Tavčar poroča, da bo rabil 153 stanovanj vsled preselitve poštnega in
železniškega ravnateljstva. Obljubi se mu. da se stanovanjski zakon čim preje
izdela, da mu bode mogoče stanovanja zakonitim potom rekvirirati.
Zastopnik čehoslovaške republike na Dunaju Tusar" poroča, da naj se ustavi
vsak transport Cehov v domovino, ker je pričakovati na Dunaju izbruha bolševiške revolucije.
Vršil seje razgovor o korakih, ki naj se store, da informiramo entento o prodiranju Italijanov v naše ozemlje in o jezikovnih razmerah v zasedenem ozemlju
Kranjske in Primorske. Od dr. Korošca je Nar. vlada čisto odrezana. Sklene se
dvojno: 1) V teh dneh je pričakovati, da se bo vračala angleška misija z majorjem
George Crosfieldom skozi Ljubljano domov. Naprosi se čehoslovaška vlada v
Pragi, da naj sporoči, kdaj dojde ta misija v Ljubljano. Člani vlade jo bodo informirali o naših željah in prosili za posredovanje pri dotičnih vladah. 2) Pošlje
se do 2. decembra, ko pride Masarvk' v Prago k njemu kot odposlanec prof. dr.
Lončar4, Masarvk je oseben prijatelj Wilsonov in bo pri njem posredoval. (Bi
bilo dr. Lonč. v tem smislu obvestiti. (Št. 167)
Nar. vlada je razpravljala obširno o predlogu dalmatinske vlade v Splitu, da
se uredi takoj provizorično celokupna država SHS na vsem etnografskem teritoriju tega naroda. Državi bi načeljeval srbski prestolonaslednik Aleksander kot
regent. Legislativno oblast bi imelo do konstituante Državno veče, obstoječe iz
članov NV v Zagrebu. 50 ih zastopnikov kraljevine Srbije, ev. tudi petih zastopnikov Črne gore in petih zastopnikov Vojvodine. Regent bi iz članov Drž. veča
imenoval ministre, pet ev. 7 državnih tajnikov in 5 ev. 7 guvernerjev s sedežem v
Ljubljani (za Slovenijo) v Zagrebu (z naslovom ban. za Hrvaško in Slavonijo) v
Splitu (za Dalmacijo), v Sarajevu (za Bosno in Hercegovino), v Belgradu (za
Srbijo), ev. tudi v Cetinju (za Črno Goro) in Novem Sadu (za Vojvodino). Državni tajniki bi posredovali med osredno vlado in deželami ter imeli glas v ministrskem svetu. Kadar bi se povrnil mir in red v deželo, bi se sesia konstituanta v
Sarajevu, kjer bi zborovalo do takrat državno veće. Konstituanti bi bila pridržana
določitev državne oblike (republika ali monarhija), določitev ustave, imena države, glavnega mesta in zastave. Proti predlogu sta izražala v obširnem govoru
poverjenika dr. Brejc in Kristan tehtne pomisleke: s tem se ustvari diktatura ene
osebe, ki imenuje in seveda tudi odstavlja voditelje države; čas. kdaj se skliče
konstituanta je popolnoma nedoločen, ker je pojm o tem. kdaj vlada na Balkanu
mir in red. podvržen samovoljnemu tolmačenju provizorične vlade. Tudi se je
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bati. da se imenuje vojaški guverner v posameznih deželah in se bodo vršile volitve v konstituanto pod različnim pritiskom. Ne bojimo se ne Srbov in ne kulturnega boja - to so zastopniki SLS izrecno povdarjali - pač pa neznosnega absolutizma. Zastopniki jugoslov. demokratične stranke so izjavili, da so po svojem
mišljenju vsi republikanci in da glasujejo za načrt, ki zahteva p rov. monarhijo,
samo radi tega. ker mislijo, da ni drugega izhoda iz našega težavnega položaja, v
katerem se nahajamo, bodisi z ozirom na zunanje zadeve (invazija Italijanov),
bodisi v notranjosti radi pomanjkanja denarja in živil. Poverjeniki so podali izjave, ki so jih sklenile njihove stranke. Ker seje pokazalo, da se glede končne oblike države SHS vsi člani Nar. vlade brez izjeme strinjajo v tem. daje najprimernejša republika, in ker so se doslej izvršili vsi sklepi soglasno, predlaga pov.
prelat Kalan, naj se o stvari danes sploh ne glasuje: jutri gredo itak člani vlade, ki
so začno člani NV v Zagrebu, v Zagreb k seji NV. ki se vrši v soboto dne 23.
novembra: o stvari bo itak sklepalo NV in Nar. vlada je bila pozvana samo. predlog priporočiti NV. Zastopniki vseh treh strank naj podajo v Zagrebu svoje izjave
in skušajo vplivati na odločitev NV v smislu svojih strank. Predlog prelata Kalana se sprejme soglasno. Izjave posameznih strank, ki so se podale v seji. se glase:
1) Izjava SLS (podal pov. dr. Brejc): Predloženi načrt zemaljske vlade za Dalmacijo v svoji osnovi nasprotuje vsakršnim demokratičnim načelom in ga
vsled tega odklanjamo kot nespremljivcga. Ker pa je potrebno, da se za celi
državi SHS skupne zadeve tudi že za čas provizorija ustvarijo skupni vladni
organi, ki naj bi vodili tudi priprave za bodočo konstituanto. smo mnenja, da
naj bi se ta prov. državni ustroj uredil potom pogajanj in dogovorov legitimiranih zastopnikov Slovencev. Hrvatov in Srbov kot enakopravnih enot. Izjavljamo, da smo v tem smislu pripravljeni takoj začeti pogajanja.
2) Izjava jugoslov. demokratične stranke (podal pov. dr Tavčar): Dalmatinska
nar. vlada je predlagala potom NV v Zagrebu, naj se z ozirom na težave zunanje, pa tudi notranje političen položaj brez odloga izvede ujedinjenje Srbije.
Črne Gore in vsega ostalega etnografskega teritorija SHS v eno državo, oziroma, da se ustvari zajedniška vlada, zajedniški parlament in regentstvo za
ves naš nar. teritorij.
Načelstvo J. D. S. se je v seji dne 20. novembra o tem predlogu vsestransko in temeljito posvetovalo in prišlo do zaključka, daje predlog dalmatinske vlade v vsakem oziru utemeljen in da je edino v njem iskati rešitve iz
sedanjih težavnih razmer. Edino takojšnje ujedinjenje mora razbistriti mednaroden položaj, v kolikor se nanaša ta na nas. in izvesti vspešno obrambo proti
roparski nasilnosti sosedne ital. države, ki nam hoče ugrabiti tretjino slovenskega naroda in zagotoviti našemu pričakovanju odgovarjajoče severne meje.
Brez enotne zajedniške vlade je nemogoče izvesti zadostno prehrano naših dežel in urediti naše finance.
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V tem prepričanju je sklenilo načelstvo. da so vsi zastopniki J. D. S. v
ljubljanski nar. vladi oz. v zagrebškem NV zavezani, delati za predlog dalm.
zemaljske vlade.
3) Izjava jugoslovanske socijalnodemokratične stranke (podal pov, Kristan);
vsled političnega položaja v naši novo nastali državi sami in zaradi uravnavanja našega razmerja napram Italiji ter drugim na novo nastalim narodnim
državam, je nujno, da se čimpreje osnuje začasna enotna državna oblast na
celem jugoslovanskem ozemlju, ki naj z enakomernim poudarkom zastopa
interese Slovencev. Hrvatov in Srbov na zunaj ter v najkrajšem času skliče
konstitiianlo. najkasneje en mesec po sklepu miru. l'a začasna državna oblast naj se sestavi iz Narodnega veča. ki ga je reformirati po dejanskem razmerju organiziranih političnih sil na jugoslovanskem ozemlju bivše avstroogrske monarhije, srbske in črnogorske narodne skupščine in zastopnikov
Jugoslovanskega odbora v Londonu. Ta začasna oblast naj izvoli iz svoje
srede začasno skupno vlado in njenega predsednika. Konstituanta. ki naj
določi obliko vladavine, njeno ustavo in upravo, se naj izvoli po splošni,
enaki, tajni in proporčni volivni pravici vseh državljanov obojega spola,
starih nad 21 let. Število mandatov za ¡constituante naj se razdeli tako. da
odpade na vsakih 25.000 duš najmanj po en poslanec, volivni okraji pa naj
obsegajo zaenkrat področja dosedanjih narodnih vlad. Jugoslovanska država bodi socialna republika z najširšo samoupravo ljudstva.

1

Original. Ohranjene so 4 strani zapisnika, zaključek zapisnika manjka. Manjka
del izjave Jugoslovanske socialno demokratske stranke in zaključek zapisnika, v katerem sta ludi podpisa zapisnikarja in predsednika vlade. Manjkajoči del izjave Jugoslovanske socialno dcmokralske slrankc od besed "enotna državna oblast" do "z. najširšo
samoupravo ljudstva" sem kol pripravljalec objave ich zapisnikov dopolnil po knjigi
Albina Prcpcluha. Pripombe k naši prevratni dobi. Ljubljana. 1938 str. 160-161.
:
Tusar Vlasliinil. češki politik in diplomai. Rojen ISSO v Pragi, umrl 1924 v Berlinu. Oktobra 1918 je bil poverjenik Češkoslovaške za likvidacijo zahtev Češke do Avstroogrskc na Dunaju. Bil je član koalicijske vlade Češkoslovaške republike. 1921 je
poslal poslanik Češkoslovaške republike v Berlinu.
Masarvk Toinaš Garrigue, češki državnik, sociolog, filozof in profesor. Rojen
1850 v Hodoninu. umrl 1937 v Pragi. Bilje univerzitetni profesor v Pragi in je vidno
vplival na poulično usmeritev slovenskih študentov v Pragi. 1. svet. vojno je preživel v
emigraciji po prevratu 1918 je postal pni predsednik Češkoslovaške republike. 1935 se
je umaknil iz. aktivnega političnega delovanja.
4
Lončar Dragolin dr.. zgodovinar, politik in publicist. Rojen 1876 na Brdu pri Lukovici, umrl 1954 v Ljubljani. Univerzo v Pragi, doktoriral 1902. Bil je Masan kov
učence. Služboval je na raznih srednjih šolah in je bil ludi prosvelni inšpektor. Kol
125

politik je bil član JSDS. kasneje pristaš avlonoinističncga gibanja. 1921 je sestavil
izjavo slovenskih kulturnih delavcev, s katero so zahtevali avtonomijo Slovenije, nato
je bil član Slovenske republikanske stranke kmetov in delavcev, po letu 1932 paje
ustanovil skupino Slovenska zemlja. V času 1941-1945 je zavračal sodelovanje z okupatorjem, zaradi zdravstvenih razlogov pa politično ni deloval. Sodeloval je v revijah
Naši zapiski, časopisih Demokracija. Avlonomist. Slovenija in pri Slovenski Matici.
1918-1920 je bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu kot predstavnik
JSDS.
s
Wilson Thomas Woodrow. ameriški politik in predsednik Združenih držav Amerike. Rojen 1856. umrl 1924. Predsednik Združenih držav Amerike je bil od 19121920. V začetku seje zavzemal za nevtralnost. 1917 paje bil za napoved vojne državam sile osi. Pripravil je 14 točk pogojev za sklenitev mira. Odločilno je posegel v
politična dogajanja v Evropi ob koncu I. svet, vojne in po njej inje vložil vse napore za
sklenitev pravičnega miru. kar pa se mu ni povsem uresničilo. Po sklenitvi versajskega
mini in ustanovitvi Lige narodov seje 1920 umaknil iz javnega življenja. Prejel je
Nobelovo nagrado za mir.

21'
ZAPISNIK
21. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 22. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja. dalje Kristana, dr. Kukovca in dr.
Pogačnika, ki so odšli v Zagreb k seji N V.
Začetek ob 4. uri 15' popoldne.
Predsednik Pogačnik poroča, da je dobil informacije o nezadovoljnosti med
vojaštvom. Vzroki so različni. Nezadovoljni so vojaki z nekaterimi novimi komandanti: mnogo odpuščenih častnikov je brezposelnih, posedajo po gostilnah in
kavarnah in netijo nezadovoljnost: mnogi dalje služeči podčastniki so bili prikrajšani na plači, ker se je v računskih oddelkih napačno tolmačila naredba glede
dnevne plače petih kron, ki jo je bilo smatrati le kot doklado k poprejšnji plači
dalje služečih narednikov, nikako pa ni bilo mišljeno, da je to enotna plača za vse
podčastnike. Predsednik je za jutri poklical podčastnike k sebi. jim to pojasnil in
zaslišal njihove ev. pritožbe. Da se odpomore na eni strani brezposelnosti častnikov in da se na drugi strani popravi krivica, ki se je godila dalje služečim podčastnikom sklene Nar. vlada sledeči objavi, ki se soglasno odobrita:
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"Rezervnim častnikom!
Z demobilizacijo je postalo mnogo rezervnih častnikov začasno brezposelnih.
Da se tem pomaga v prehodnji dobi med vojaško službo in nastavitvijo v kakem
civilnem poklicu, jc sklenila Narodna vlada SHS v Ljubljani, da se ustanovi tečaj
za poštne, železniške in druge uradnike, ki bo trajal približno tri mesece. Častniki, ki se jih hočejo udeležiti, dobe v tej dobi polno plačo: po dovršenem tečaju se
sprejmejo v dotično državno službo. Častniki, ki ne reflektirajo na državno službo in dokažejo, da so začasno brez zaslužka, dobe odpravščino v znesku trimesečne plače. Narodna vlada SHS v Ljubljani."
"Dalje služečim podčastnikom.
Narodna vlada SHS v Ljubljani je izvedela, da se jc naredba glede določitve
plač vojaštvu nepravilno tolmačila tako. da so bili z naredbo, ki je hotela izboljšati plačo vsemu vojaštvu, celo dalje služeči podčastniki prikrajšani. Zato Narodna vlada pojasnjuje, da znaša dnevna plača 5 K. Teh 5 K jc smatrati kot posebno doklado za aktivno službovanje. Vsi drugi prejemki, ki so jih imeli dalje služeči podčastniki, pa seveda ostanejo. Napaka, ki se je napravila v računskem
oddelku, se popravi in izpadli zneski plačajo tudi za nazaj. Narodna vlada v
Ljubljani."
Naknadno se odobri povišanje stotnika Orehka in Knifica v majorja radi izrednih zaslug ob premestitvi kadrov domačih polkov v Ljubljano.
Dan na dan se javi veliko število kompetentov za razne državne službe. Če
dotični poverjenik, na katerega se prosilec obrne, za enkrat nima primernega
mesta, se odstopi prošnja predsedstvu, ki napravi seznamek vseh razpoložljivih
moči. ki se stavijo na razpolago s kratko označbo starosti, izobrazbe itd. dotičnikovc. Ti seznamki se v gotovih rokih pošiljajo vsem poverjenikom, da si iz njih
lahko izberejo primerne moči.
Odobri se naredba poverjeništva za prehrano o uvažanju živine, žita in nekaterih drugih živil (z dne 15. novembra 1918, k štev. 36952) z dodatnim predlogom pov. Trillerja k točki I). "Izvzete so množine za lastno gospodinjstvo dotičnika do najvišje količine 20 kg. pri krompirju 50 kg." (eksh. št. 156)
Odobri se nadalje sklenitev pogodbe z Nar. vlado v Zagrebu glede dobave
živil iz Hrvaške. K § I se dostavi: "Nakupovanje kompenzačnim potom se vrši le
v sporazumu s poverjeniki, v katerih resort spada blago, ki se rabi za kompenzacijo, (eksh. št. 157)
Na predlog pov. dr. Pestotnika se sklene: 1)1. decembra prejmejo plače vsi
slovenski uslužbenci, ki so se prijavili v službovanje pri Nar. vladi SHS v zasedenem ali nezasedenem ozemlju, brez ozira na to. ali so zaposljeni. ali ne. 2)
Izmed tujerodcev se izplačajo takisto enomesečni normalni prejemki onim. ki so
se prijavili predpisanim potom za trajno ali pa mimoidoče službovanje v SHS.
Prejem teh izplačil imajo potrditi na v to svrho pripravljenih tiskovinah, ki vsebu127

jejo pridržek prcjudica za prihodnost ter pravico do regresa proti Nemški Avstriji. 3) Oni. ki se niso prijavili predpisanim potom ali pa prejeli iz katerega - koli
vzroka že plačilo od ¡tal. vlade, ne prejmejo nikakega plačila, (cksli. .v/. 158)
Državni urad za zun. zadeve na Dunaju vpraša, ali bi bil za Nar. vlado sprejemljiv dvorni svetnik Kotzian": (bivši predsednik okrožnega sodišča v Celju, ki
je bil od Nar. vlade odstavljen) kot njegov pooblaščenec v Ljubljani. Odgovori se
brzojavno, da ne. (zvršeno).
Nato je v dveurnem razgovoru poročal obširno pov. Nar. vi. za Trst dr. Otokar Rybaf o položaju v Trstu in zasedenem ozemlju sploh. Sklene se med drugim, da se vsakemu našemu odposlancu, ki ga pošlje Nar. vlada v Trst. naroči,
naj se oglasi najprej pri NS v Trstu oziroma dr. Rvbafu. ki ga bo vpeljal in opremil s potrebnimi informacijami, (eksh. št. 159)
Dr. Rvbaf je predlagal: I) Čimpreje naj se ustanovi komisija, ki bo preiskovala kršenje določil konvencije v Haagu po Italijanih. 2) Take slučaje je treba
spraviti v francoske, angleške in švicarske liste, da izvedo o njih tudi druge države entente 3) V Ljubljani naj izide zemljevid, ki kaže narodnostno mejo med Slovenci in Italijani, zraven pa demarkacijsko črto. do katere nameravajo Italijani
brezdvomno obdržati naše ozemlje. 4) Pri sejah Nar. vlade v Ljubljani naj bo
navzoč informator, ki bo poročal o položaju v zasedenem ozemlju in sporočal
tržaškim Slovencem sklepe Nar. vlade. Zato je potreben kurir med Ljubljano in
Trstom. 5) V Trstu naj se nastani čehoslovaški konzul. 6) Lntentine čete naj zasedejo čimpreje slovensko ozemlje, sicer ga zasedejo vsaj deloma Italijani. V
zvezi s tem seje razpravljalo obširno o ujedinjenju Slovencev in Hrvatov s Srbijo
in Črno goro. 7) Stori naj se vse mogoče, da se upostavi železniška, poštna in
brzojavna zveza s Trstom. 8) Na mirovnih pogajanjih naj bo navzoč tudi zastopnik tržaških Slovencev kot informator. Vsem predlogom se bo po možnosti ugodilo.
Sklep seje ob 8. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original zapisnik obsega 4 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lcsncm
papirju brez vodnega znaka
:
Knific Emil. podpolkovnik. Rojen 1882 v Planini.
3
Kotzian, dvorni svetnik, predsednik Okrožnega sodišča v Celju.
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ZAPISNIK
22. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 23. NOVEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja. dr. Pestotnika. Kristana, dr. Kukovca in dr. Pogačnika.
Začetek seje ob 5. uri popoldne.
Pov. dr. Ravniliar stavi predloge glede ustanovitve višjega deželnega sodišča
in višjega državnega pravdništva v Ljubljani, po načrtih, katere je izdelal dvomi
svetnik na vrhovnem in kasacijskem dvoru na Dunaju Ivan Kavčnik.
Predlogi se sprejmejo v polnem obsegu s pristavkom k § I predloga glede ustanovitve višjega deželnega sodišča v Ljubljani: "Izvzemši okoliš višjega deželnega sodišča v Trstu".
/. Višje dež. .sodišče. Predsednikom se imenuje začasni dvomi svetnik Ivan
Kavčnik v IV. plačilnem razredu, podpredsednikom dr. Anton Rogina\ svetnikom višjesodni svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani Fran Milčinski in državni
pravdnik v Novem mestu z naslovom in značajem višjesodnega svetnika dr. Anton Kremžar4. V službovanje se začasno dodelijo: dvorni svetnik na vrhovnem in
kasacijskem sodišču na Dunaju Mihael Gabrijclčič\ dvorni tajnik pri vrhovnem
in kasacijskem sodišču na Dunaju z naslovom in značajem višjesodnega svetnika
dr. Gojmir Krek'', dež. sodni svetnik pri okrožnem sodišču v Gorici Henrik Lašič7. dež. sodni svetnik pri dež. sodišču v Gradcu dr. Anton Skumovič*. dež. sodni svetnik pri okrožnem sodišču v Gorici Rudolf Sterle'.
//. Višje državno pravdnišlvo. V službovanje pri Višjem državnem pravdništvu v Ljubljani se začasno dodelijo: generalni svetnik pri gen. prokuraturi na Dunaju Ivan Okretič'". Andrej Jeglič", predsednik okrožnega sodišča v Gorici. Začasno se imenujejo: za predsednika dež. sodišča SHS v Ljubljani dr. Oton Papež'2, dež. sodni svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani z naslovom in značajem
višjesodnega svetnika, za podpredsednika dež. sodišča SHS v Ljubljani Fran
Regally", dež. sodni svetnik pri dež. sodišču v Ljubljani, za predsednika okrožnega sodišča v Novem mestu Josip Zmavec14. dež. sodni svetnik v Novem mestu,
za prvega državnega pravdnika pri državnem pravdništvu SHS v Ljubljani Božidar Bežek'\ dež. sodni svetnik pri deželnem sodišču v Ljubljani, za pisarniškega
ravnatelja pri Višjem dež. sodišču v Ljubljani Vladimir Henrik Abram"', višji
pisarniški predstojnik v Novem mestu.
Srbska vlada poroča iz Belgrada. da podpolkovnika Švabiča ne more dati
Nar. vladi več na razpolago, ker ga rabi nujno v Belgradi!.
Koroški deželni odbor poroča, da so se nemške čete nar. straže umaknile na
severni breg Drave in predlaga, da se prično takoj pogajanja o meji med območ129

jem Narodne vlade v Ljubljani in Nemško Avstrijo. Isto poroča državni urad za
zunanje zadeve na Dunaju, ki predlaga, naj pridejo takoj zastopniki Nemške
Avstrije v Ljubljano, da se dogovorijo o vseh skupnih zadevah, ker želi Nemška
Avstrija živeti v prijateljskem razmerju z Jugoslavijo (Odgovori jutri dr. Brejc).
Policijskemu nadkomisarju dr. Alojziju Gustimi se podeli začasno mesto
voditelja pol. ravnateljstva v Ljubljani s plačo VII. činovnega razreda in naslovom policijski svetnik.
Dr. Janko Hočevarju, dosedanjemu ravnatelju vojnokreditnega zavoda za južno vojno ozemlje v Celovcu, se poveri vodstvo magistrata v Mariboru s plačo (a
ne činom). VII. razreda.
Ptujski okrajni zastop se razpusti in komisarjem imenuje posestnik Miha
Brenčič ml.
Pri nadaljnih točkah ni bil navzoč pov. dr. Tavčar in seja ni bila več sklepčna.
Ostali poverjeniki so neobvezno razpravljali še o naslednjih zadevah.
Barake v Šterntalu pri Ptuju, kjer je tudi vodovod in električna razsvetljava na
razpolago, naj služijo invalidom, ki naj vrše tam kako domačo obrt; tudi se pošljejo tja začasno goriški begunci iz Nemške Avstrije.
Pov. Remec poroča, da bo kmalu mogoče izdelovati superfosfat in papir, v
kolikor te tvarine rabimo doma.
Občina Črni vrh nad Idrijo in občina Vipava protestirata z ogorčenjem proti
zasedenju po Italiji in izražata, da hočeta ostati v Jugoslaviji. Vojaki iz ozemlja,
zasedenega po Italijanih, ki so pribežali v naše ozemlje, da jih ne internirajo Italijani, se sprejmejo v vojaško službo.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju javlja, da je pripravljen dovoliti,
da smejo jugoslov. uradniki, ki se selijo iz Nemške Avstrije, pasirati mejo. ne
dabi se jim preiskovala prtljaga, če se dovoli v obratnem slučaju isto. Sklene se.
odposlati jutri pritrdilo z dostavkom. da naj se ta pravica raztega tudi na naše
begunce v Nemški Avstriji, ki se vračajo domov. Prepis brzojavke se pošlje tozadevnim oblastvom v svrho pravilnega postopanja (Zvršeno).
Konec seje ob 6. uri 15' popoldne.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 3 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/.lcsncni
papirju brc/ vodnega znaka.
2
Kavčnik Ivan. pravnik, dvorni svetnik. Rojen 1858 v Dragomcni. umrl 1922 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in Gradcu. Služboval je od 1883
dalje pri deželnem sodišču v Ljubljani, nato na sodišču v Kranju in pri višjem dc/cl130

nem sodišču v Trstu, 1903 jc dobil naslov sodni svetnik. 1909 je postal dvorni svetnik
pri vrhovnem sodišču na Dunaju. Po prevratu 1918 je bil imenovan od Narodne vlade
SHS v Ljubljani za prvega predsednika novo ustanovljenega višjega deželnega sodišča
v Ljubljani.
1
Rogi na Anton dr.. pravnik, višji dcžclnosodni svetnik. Rojen 1862 v Podgorju pri
Slovenj Gradcu, umrl 1944 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1X92. V sodno službo jc vstopil 1888 v Ljubljani, nato jc služboval v Novem
mestu, na Vrhniki, pri okrožnem sodišču v Novem mestu. 1899 jc postal sodnik v
Kranjski gori. 1902 jc postal namestnik državnega pravdnika v Ljubljani, nato v Novem mestu. 1912 jc bil imenovan za višjega deželnega sodnega svetnika. 1916 je bil
premeščen na višje deželno sodišče v Gradec, po prevratu jc bil imenovan od narodne
vlade za podpredsednika višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 1927 paje postal predsednik. 1932 jc bil kot predsednik apelacijskega sodišča v Ljubljani upokojen. Kot
študentje aktivno deloval v društvih inje bil predsednik akademskega društva Triglav
v Gradcu. V Gradcu jc ustanovil podružnico DCM. bilje tudi član društva Pravnik.
1
Krcmžar Anton dr.. pravnik, sodni svetnik. Rojen 1867 v Ljubljani, umrl 1927 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promovira! 1894. Služboval jc od
1894 dalje pri deželnem sodišču v Ljubljani, nato v Kostanjevici. 1900 spet v Ljubljani
in 1905 postane namestnik državnega pravdništva.- 1910 pa državni pravdnik v Ljubljani. 1912 pa v Novem mestu, ob prevratu jc bil imenovan za svetnika višjega deželnega sodišča v Ljubljani. 1924 za višjega deželnega pravdnika. V letih 1925-1926 jc
bil honorarni profesor za kazensko pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani.
5
Gabrijclčič Mihael, pravnik, dvorni svetnik. Rojen 1854 v Plaval» pri Gorici, umrl
1944 v Ljubljani. Bilje dvorni svetnik vrhovnega sodišča na Dunaju. Ob prevratu je bil
dodeljen višjemu deželnemu sodišču v Ljubljani, kjer jc bil upokojen 1922.
Krek Gregor Gojmir dr.. pravnik, sodni svetnik, univ. profesor in glasbenik. Rojen 1875 v Gradcu, umrl 1942 v Ljubljani. Gimnazijo v Gradcu, pravo v Gradcu, promoviral 1898. Poleg prava je študiral še slovansko jezikoslovje, umetnostno zgodovino
in glasbo. Službo jc nastopil 1897 pri deželnem sodišču v Gradcu. 1900 jc postal sodnik v Ljubljani. 1904 jc dodeljen vrhovnemu sodišču na Dunaju. 1918 jc postal višji
sodni svetnik, po prevratu jc bil dodeljen višjemu deželnemu sodišču v Ljubljani. 1920
jc imenovan za rednega profesorja za rimsko in državljansko pravo na Pravni fakulteti
v Ljubljani. Bil jc trikrat dekan Pravne fakultete v Ljubljani in tretji rektor Univerze v
Ljubljani. Bil jc član Slovanskega ustava v Pragi, redni član SAZU. 1940 jc postal
dopisni član JAZU v Zagrebu. Napisal jc številne razprave s področja pravnih ved. bil
jc glasbeni kritik in esejist ter pomemben slovenski komponist. Sodeloval jc pri glasbeni reviji Novi akordi. Ima ludi veliko zaslug za ustanovitev juridične knjižnice v
Ljubljani.
7
Lašič Henrik, pravnik, sodni svetnik. Rojen 1868 v Renčali pri Gorici, umrl 1944
v Ljubljani. Ob prevratu 1918 jc bil sodni svetnik v Gorici in jc bil nato dodeljen višjemu deželnemu sodišču v Ljubljani, kasneje jc bil imenovan za svetnika Stola sedmorice v Zagrebu.
* Skumovič Anton dr.. pravnik, sodni svetnik in univ. profesor. Rojen 1864 na Kapeli pri Radencih, umrl 1952 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani in Trstu, pravo v
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Graden, proiiioviral 1893. kjer jc nastopil slu/bo pri tamkajšnjem deželnem sodišču.
1911 jc postal deželnosodni svetnik, po prevratu 1918 jc služboval pri višjem deželnem
sodišču v Ljubljani. 1920 paje poslal redni profesor za civilnopravdni red in rimsko
pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Objavil jc več razprav s področja prava in je
sodeloval pri načrtu civilnopravdnega postopka.
Stcrlc Rudolf, pravnik, sodni svetnik. Rojen 1873. umrl 1948. Pred prevratom
1918 jc bil deželnosodni svetnik v Gorici, nato jc bil nastavljen pri višjem deželnem
sodišču v Ljubljani, zatem jc bil imenovan za sodnika Stola sedmorice v Zagrebu, nato
paje prešel v odvetništvo. Pripravil jc več zakonskih zbirk.
"' Okrctič Ivan. vrhovni državni pravdnik. Rojen 1860 v Komnu na Krasu, umrl
1931 v Zagrebu. Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju 1884. V sodni službi jc bil v
Trstu. Rovinju. Pazinu. Sežani. 1893 je postal državni pravdnik v Rovinju, nato v Trstu. 1897 jc bil imenovan za sodnega svetnika v Gorici. 1898 je bil premeščen k generalni prokuraturi na Dunaju. 1918 gaje narodna vlada v Ljubljani imenovala za vodjo
višjega državnega pravdništva v Ljubljani, nato paje postal vrhovni državni pravdnik v
Ljubljani. 1924 jc bil imenovan za podpredsednika Stola sedmorice odd. • v Zagrebu,
upokojenje bil 1930. Bil jc ustanovni član društva Pravnik in sodelavec Slovenskega
Pravnika.
" Jeglič Andrej (Andraž), sodnik in višji državni pravdnik. Rojen 1865 v Gorici,
umrl 1937 v Podbrczjah. Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju 1887. Bilje sodnik v
Gorici. Trstu in Istri. 1897 jc postal državni pravdnik v Gorici. 1915 državni pravdnik
v Trstu. 1918 pa ponovno v Gorici, kjer jc nato postal predsednik okrožnega sodišča v
Gorici, po prevratu 1918 jc bil dodeljen višjemu državnemu pravdništvu v Ljubljani.
1920 paje bil imenovan za višjega državnega pravdnika inje bil na lastno željo 1924
upokojen. V Gorici jc deloval v Društvu za podporo izpuščenih kaznjencev'. Po njegovi
zaslugi jc bilo zgrajeno zavetišče za nialolctnc kaznjence. Uredil jc kaznilnici v Mariboru in v Begunjah. Objavil jc posebno razpravo o državnem tožilcu.
|:
Papež Oton dr.. deželnosodni svetnik in odvetnik. Rojen 1867 v Mokronogu.
umrl 1940 v Ljubljani. Pravo na Dunaju, proiiioviral 1890. V sodni službi jc služboval
v raznih krajih po Sloveniji. 1910 jc bil imenovan za deželnosodnega svetnika, po
prevratu 1918 jc sodeloval pri organiziranju sodne službe inje bil predsednik deželnega sodišča v Ljubljani. Bilje strokovnjak za civilno pravo. 1925 jc bil upokojen, zalem
jc bil do svoje smrti odvetnik v Ljubljani.
13
Regally Franc, sodni svetnik. Rojen 1870 v Ljubljani, umrl 1924 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju. V sodni službi jc bil od 1893 dalje v Ljubljani. Radovljici. Kamniku. Metliki, 1911 jc bil imenovan za sodnega svetnika. 1914 jc
bil premeščen na deželno sodišče v Ljubljani, po prevratu 1918 jc bil imenovan za
podpredsednika deželnega sodišča v Ljubljani. 1923 jc bil upokojen. Bil jc član številnih strokovnih društev in jc napisal več člankov in razprav s področja prava.
''' Žmavcc Josip, sodni svetnik in odvetnik. Rojen 1864. umrl 1938 v Mariboru. Do
prevrata 1918 jc bil deželnosodni svetnik v Novem mestu, po prevratu paje bil imenovan za predsednika okrožnega sodišča v Novem mestu, nato za sodnika Stola sedmorice odd. • v Zagrebu, zatem paje postal odvetnik v Ljutomeru, kjer je bil tudi izvoljen
za župana.
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Bcžck Božidar, dvorni svetnik. Rojen 1866 v Radovljici, umrl 1935 v Ljubljani.
Pravo na Dunaju in v Gradcu. Sodno slu/boje nastopil 1893. služboval je v Ljubljani.
Školji Loki. Ilirski Bistrici. 1911 poslane sodni svelnik. 1912 je bil premeščen na deželno sodišče v Ljubljani, po prevratu je organi/irai državno pravdništvo v Ijubljani in
1919 poslane ludi vodja, nato je poslal sodnik višjega deželnega sodišča v Ljubljani in
je dobil naziv dvorni svetnik, 1929 je bil upokojen. Sodeloval je v društvu Pravnik inje
bil tajnik razsodišča ljubljanske bor/.c.
"' Abram Vladimir Henrik, pisarniški ravnatelj. Rojen 1875 v Nemški Loki. umrl
1951 v Ljubljani. Do prevrata 1918 je bil višji pisarniški predstojnik v Novem mestu,
po prevratu paje bil imenovan /a pisarniškega ravnatelja višjega deželnega sodišča v
Ljubljani, upokojen je bil 1935.
' Guštin Alojzij dr.. pravnik in policijski svetnik. Rojen 1878. Gimnazijo v Trstu,
pravo v Gradcu, promoviral 1908. Leta 1902 je nastopil službo kot konceplni praktikant pri finančnem ravnateljstvu v Trstu, naslednje lelo je bil premeščen k policijskemu ravnateljstvu v Trstu. V policijski službi je bil vse do upokojitve 1938. najprej je bil
v Trstu, nato v Zadru, od 1918 dalje pa v Ljubljani, kjer je bil najprej začasni vodja
policijskega ravnateljstva od 1929 dalje pa upravnik policije v Ljubljani, nato pa banski
inšpektor za Dravsko banovino.
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ZAPISNIK
23. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 25. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brecelja. Kalana in dr. Kukovca.
Začetek seje ob 4. uri 40' popoldne.
Na brzojavko koroškega deželnega odbora in Državnega urada za zunanje zadeve na Dunaju, da so izpraznile nemške čete ozemlje južno od Drave, seje odgovorilo Drž. uradu za zunanje zadeve brzojavno takole:
"Staatsamt fur Aeusseres Wien.
Die Nationalregienmg nimmt mit Befriedigung die Mitteilung von der
Zurückziehung der deutsch-österreichischen Sclnitztruppen über die Draulinie
zur Kenntnis in der Erwartung, dass auch die nördlich der Drau gelegenen slovenischen Gegenden geräumt werden, und erklärt sich in dieser Erwartung ohne
Präjudiz für die seinerzeitige definitive Regelung der Grenzfragen zur sofortigen
Eröffnung von Verhandlungen bereit. Als Verhandlungsort wird Laibach vorgeschlagen. Terminbestimmung Ihnen überlassen mit dem Ersuchen, den Zeitpunkt
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der Konferenz so einzurichten, dass unsere Vertrauensmänner aus Kärnten rechtzeitig eingeladen werden und zur Konferenz erscheinen können. Gleichlautend an
Landesausscluiss Klagenfurt.
Für Nationalregierang in Laibach. Pogačnik."
Enaka brzojavka (s po sebi umevnimi izpremembami) se je poslala deželnemu
odboru za Koroško.
Pov. Narodne vlade za Gorico dr. Karol Podgornik vpraša, ali naj pošilja
proteste proti okupaciji našega ozemlja po Italijanih NV ali Nar. vladi. Odgovori
se mu. da naj pošilja proteste iz prometnih ozirov kar Nar. vladi in sicer v dveh
izvodih, da se potem iz Ljubljane pošljejo naprej v Zagreb. Dr. Podgornik se
naprosi obenem, da zbira gradivo o kršenju mednarodnega prava po Italijanih na
Goriškem in ga pošilja v Ljubljano. Isto naj store prebivalci povsod v zasedenem
ozemlju. (Zvršeno!)
Razveljavi se društveni zakon z dne 15. novembra 1867. državni zak. št. 134.
in shodni zakon z dne 15. novembra 1X67. drž. zak. št. 135: istotako se razveljavi § 23. tiskovnega zakona z dne 17. decembra 1862. drž. zak. št. 6 iz I. 1863.
in se dovoli prosta kolportaža.
Pri Nar. vladi se nahajajo iz avstrijske dobe spisi o škodi po uimah v kočevskem in novomeškem okraju, za katero bi bilo plačati 70 - 80.000 kron. Spisi se
puste za sedaj nerešeni.
Glede odpisa potresnih posojil ostane stari modus procedendi. (tin. št. 225)
Odstavljenim uradnikom se izplačajo dne I. decembra t. 1. vsi dosedanji službeni prejemki kot sustentacula proti poznejšemu obračunu s prizadetimi vladami,
kakor to dela Nemška Avstrija proti drugorodnim uradnikom, (fin. št. 224)
Nar. vlada izreče načelo, da se vstopajoči juristi nastavljajo le kot konceptni
praktikanti in da postanejo koncipisti šele po napravljenem praktičnem administrativnem izpitu. Juristi z odvetniškim izpitom se smejo sprejemati definitivno v
državno službo. Činovni razred se določi od slučaja do slučaja. Vštetje službenih
let se določi pozneje. (Vsem oddelkom N. vi. SHS v vednost in ravnanje, št. 223)
Vse nove nastavitve od VIII. čin. razreda naprej se določijo v plenumu Nar.
vlade. Ker so se imenovanja v oddelku za uk in bogočastje izvršila brez posvetovanja v plenumu, ker dotičnemu poverjeniku ta sklep ni bil znan. se začasno imenovanje dr. Franca Skaberneta za administrativno - ekonomičnega poročevalca v
oddelku za uk in bogočastje ter profesorjev dr. Ivana Grafenauerja" in dr. Leopolda Poljanca za višja šolska nadzornika naknadno odobri.
Prebivalstvo po Italijanih zasedenega ozemlja je izročilo Nar. vladi spomenico
s predlogi, nanašajočimi se na njihove razmere. Spomenica se odstopi poverjeništvu za socijalno skrbstvo, da izdela primerne naredbe in jih predloži v seji Narodne vlade.
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Pov. za promet predlaga, da se ustanovi v Ljubljani samostojen poštnohranilni urad. ki naj prične poslovati 1. januarja 1919; na razpolago je 9 izvežbanih moči. ki so služilo pri poštni hranilnici na Dunaju. Njegov načrt se odobri.
Dosedanje transportno vodstvo v liceju se razpusti in uvede navaden železniški referat. Pov. za promet opozarja na velike nerodnosti, ki se vršo pri upravi
živil v častniški kuhinji pri transportnem vodstvu v liceju, in predlaga: Poverjeništvo za promet naj sporazumno s poverjeništvom za narodno obrambo in ravnateljstvom državnih železnic ugotovi množino živil, ki se nahajajo v liceju in napravi inventar. Sprejeto.
Med zaplenjenim blagom se nahaja mnogo železnih predmetov, ki so porabili
pri železnici. Direkciji državnih železnic se da dovoljenje, da ima pristop povsod
tam. kjer je rekvirirano blago shranjeno, ki je porabno za železniško upravo takoj
ali v doglednom času. in da si izbore predmete, ki jih rabi.
Poštarji v slovenskem dolu Štajersko na severni jezikovni moji so dobili v zadnjem času okrožnice od poštnega ravnateljstva v Gradcu, v katerih sojini dajejo
razna navodila. Dotični poštarji se obvestijo, naj vržejo te okrožnice v koš.
Selitev uradnikov ravnateljstva državne in južne železnico v Ljubljano je otežkočena vsled pomanjkanja stanovanj. Sklene se načelo, da so smejo v ta namen
stanovanja rekvirirati in sicer tudi v Kamniku. Kranju in na Bledu. Ceno so po
potrebi dekrotirajo. Uradniki so opozorijo na to. da naj no prihajajo v Ljubljano,
dokler nimajo stanovanja, ako niso pripravljeni bivati tudi izven Ljubljane.
Rudarski nadsvetnik Pirnat4 so začasno nastavi pri oddelku za javna dela.
Avtomobilske potrebščine se oddajajo brez izjeme samo proti takojšnjemu
plačilu. To velja tudi za poverjenike.
Eksportno dovoljenje za vse predmete da odslej poverjoništvo za trgovino in
industrijo, ki v gotovih slučajih dovoli izvoz blaga le pod pogojem, da dotični
trgovci založe varščino, ki prepreči, da bi se dotičniki ob evontuolni izselitvi iz
državo SHS odtegnili plačilu davka na vojne dobičke. Tozadevno naredbo bo
izdelal pov. dr. Triller.
Izvršilo so se sledeče izpromembo v sodni službi:
Odstavijo so: dr. Julius Schuster kot prvi sodni zdravnik pri deželnem sodišču
v Ljubljani:
pri okrožnem sodišču v Mariboru: dr. Franc pl. Kočevar. predsednik okrožnega sodišča v Mariboru, August Modriniak. dež. sodni svetnik. Henrik Detitscheg.
višjesodni svetnik, dr. Jožef Osuatitsch. okrajni sodnik, dr. Franz Bytzek. okrajni
sodnik. Viktor Verderbor. prvi državni pravdnik.
Na Koroškem so odstavijo:
v Pliborku: dr. Vinconc Bauer, okrajni sodnik, dr, Emil Czcrnv. sodnik.
v Dobrlivosi: Kari Higersbcrger. okrajni sodnik.
v Rožeku: Franz Friedl. okrajni sodnik, in
na Štajerskem, v Brežicah: dr. Rudolf Kristl. okrajni sodnik.
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Imenujejo se začasno: dr. Ivan Plečnik" za prvega sodnega zdravnika pri dež.
sodišču v Ljubljani. Tomaž Canjkar za vodjo okrožnega sodišča v Mariboru, dr.
Anton Mulcj za vodjo okrajnega sod, v Mariboru. Josip Lenart* za okrajnega
sodnika v Mariboru, dr. Ivan Hojnik'' za sodnika v Mariboru, dr. Martin Scnjor1"
za sodnika v Mariboru, dr. Mirko vitez Grasselli za državnega pravdnika v Mariboru, dr. Rado Kušej" za vodjo okrajnega sodišča v Pliberku. dr. Blaž Rcichman " za vodjo okrajnega sodišča v Borovljah. Alojzij Ehrlich" za vodjo okrajnega sodišča v Dobrlivesi. Josip Sitter14, višje dež. sodni svetnik v p. za vodjo
okrajnega sodišča v Rožeku. in dr. Ivan Krašck za vodjo okrajnega sodišča v
Brežicah.
Konec seje ob 6. uri 50' popoldne.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

Original. Zapisnik obsegi) 5 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/.lcsncm
papirju brc/ vodnega znaka.
:
Grafcnauer Ivan dr.. profesor, literarni zgodovinar, etnograf. Rojen 1880 v Veliki
vasi pri Šmoliorju v Ziljski dolini, umrl 1964 v Ljubljani. Gimnazijo v Beljaku, germanistiko in slovansko filologijo na Dunaju 1904. promovira! 1917 na Dunaju. Služboval je kol gimnazijski profesor v Kranju in na klasični gimnaziji v Ljubljani. 1920 je
postal privatni docent Univerze v Zagrebu, nekaj Ici je bil tudi šolski nadzornik. Objavil je številne razprave s področja slovenske ljudske književnosti in slovenske literarne zgodovine. 1940 je poslal dopisni. 1946 pa redni član SAZU. kjer je bil vodja razreda in upravnik inštituta za slovensko narodopisje. Bilje tudi častni član mednarodnega
društva za raziskovanje ljudskega pripovedništva.
' Poljancc Leopold dr.. profesor in naravoslovec. Rojen 1872 v Brežicah, umrl 1944
v Mariboru. Gimnazijo v Ljubljani, naravoslovje na Dunaju, promoviral 1901. Poučeval je v Kranju in Mariboru. 1918 je poslal šolski nadzornik v Ljubljani in nato v Mariboru. 1923-1924 je bil honorarni prcdavalclj geologije in paleontologije na tehnični
fakulteti v Ljubljani, nato je bil oblastni prosvetni referent v Mariboru. 1927 je bil
upokojen. Napisal je več učbenikov za srednje šole za področje naravoslovja.
•
Pimat Mohor, inženir, rudarski nadsvetnik. Služboval je pri Rudarski direkciji v
Idriji, po prevratu 1918 je postal predstojnik Osrednjega urada državnih montanističnih obratov.
5
Plečnik Janez dr.. zdravnik, univerzitetni profesor. Rojen 1875 v Ljubljani, umrl
1940 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju, promoviral 1899. Specializiral seje iz. patologije. Služboval je v Ljubljani. 1905 je postal sodni izvedence.
1919 je bil imenovan za izrednega. 1920 pa za rednega profesorja Medicinske fakultete
v Ljubljani, bilje trikrat dekan medicinske fakultete. 1928-1940 je bil honorarni prosektor v splošni državni bolnišnici v Ljubljani. Dal je pomemben prispevek za izgrad136

njo novega anatomskega inštituta V Ljubljani inje prispeval pomemben dele/ k slovenskemu anatomskemu izrazoslovju.
'' Canjkar Toma/, dvorni svetnik. Rojen 1X5.1 pri Sv. Tomažu pri Veliki Nedelji.
Končal je pravo inje od 1879 služboval v Celju. 1884 je poslal sodnik na Brdu. nato je
bil sodnik v Laškem. Sevnici. Mariboru, postal je deželnosodni svetnik. 1919 je postal
predsednik okrožnega sodišča v Mariboru in je bil imenovan za dvornega svetnika.
1922 je bil upokojen.
Mulcj Anton dr.. sodni svetnik. Rojen 1872 v Logatcu, umrl 1933 v Mariboru.
Služboval je v Celju. Gornjem gradu in Mariboni. 1924 je postal odvetnik. Ob prevratu
1918 seje pridružil generalu Maistru.
8
Lenari Josip, sodni svetnik. Rojen 1880 v Ko/jem. Gimnazijo v Mariboni. pravo v
Gradcu, sodni izpit je opravil 1908. Od 1904 je služboval v Gradcu. 1909 je postal
sodnik v Kranjski gori. 1914 v Ljubljani. 1919 je bil premeščen v Maribor, kjer je
postal sodni svetnik. 1940 je bil upokojen.
'' Hojnik Ivan dr.. sodnik in državni tožilec. Rojen 1884. umrl 1939 v Mariboni.
Služboval je od 1909 dalje, po prevratu 1918 je postal namestnik državnega pravdništva v Mariboni. nato pa držav nega tožilca v Mariboni.
" Scnjor Martin (Davorin) dr.. sodnik in organizator planinstva. Rojen 1882 v Vičancih v Slovenskih goricah, umrl 1960 v Mariboni: Gimnazijo na Ptuju in Ljubljani,
pravo v Pragi, promovira! 1911. Služboval je v Mariboru od 1909-1952. Med okupacijo
1941-1945 je bil izseljen v Nemčijo. Poleg sodne in upravne službe je deloval na področju planinstva inje bil predsednik SPD v Mariboni. S področja planinstva je objavil
več člankov.
1
Kušcj Rado dr.. sodnik in univ. profesor. Rojen 1875 v Libučah pri Plibcrku.
umrl 1941 v Ljubljani. Gimnazijo v Št. Pavlu in Celovcu, pravo na Dunaju, promoviral
1901. Sodno službo je nastopil 1900 pri deželnem sodišču v Celovcu. 1905 je bil premeščen v Črnomelj in nato na višje deželno sodišče v Gradec. 1906 je bil dodeljen
deželnemu sodišču v Celju, nato pa ponovno deželnemu sodišču v Gradcu, ob prevratu
1918 je bil imenovan za vodjo okrajnega sodišča v Gornji Radgoni in nato še isto leto
za vodjo okrajnega sodišča v Plibcrku in deželnega sodišča v Celovcu, nato je bil dodeljen okrožnemu sodišču v Celju. 1919 je postal sodni svetnik v Ljubljani in 1920 je bil
imenovan za profesorja cerkvenega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, trikrat je bil
dekan pravne fakultete in dvakrat rektor ljubljanske univerze. Bil je član raznih komisij pri ministrstvu za pravosodje v Beogradu, ki so pripravljale zakonske osnutke
versko-političnih vprašanj. Napisal je številne razprave s ccrkvcnopravncga področja.
1938 je bil izvoljen za rednega člana SAZU.
12
Rcichman Blaž dr.. sodnik. Rojen 1883 v Moščcnicah na Koroškem. Bilje vodja
okrajnega sodišča v Borovljah, kasneje pa vodja okrajnega sodišča v Kočevju.
13
Ehrlich Alojzij, sodnik. Rojen 1876 v Žabnicah. Gimnazijo v Celovcu, pravo na
Dunaju, sodniški izpit 1908. Služboval je v Celovcu. Brezah. Zgornji Beli. 1908 je
postal sodnik v Črnomlju. 1909 v Dobrli vasi. 1916 v Zgornji Beli. 1917 v Borovljah in
nato v Dobrli vasi. 1919 je prisegel državi SHS. nato je prestopil iz sodne službe države SHS v službo nemške Avstrije.
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' Sitter Josip, sodni svetnik. Rojen 1856 v Št. Jakobu na Koroškem, umrl 1923 v
Mariboru. Služboval je v Celovcu. Marcnbcrgu. Ro/.cku. Brežicah, 1916 je bil imenovan za višjega sodnega svetnika. Bil je narodno zaveden Korošec in je deloval v več
narodnih društvih.

24'
ZAPISNIK
24. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 26. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja in prelata Kalana.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
NV poroča, naj Nar. vlada ničesar ne ukrene glede predloga Nemške Avstrije.
da se nastavi dvorni svetnik Kotzian kot njen zastopnik v Ljubljani, ker spadajo
zunanje zadeve v delokrog NV. O isti zadevi poroča dr. Defranceschi z Dunaja,
da je bil dr. Bauer" zelo začuden nad tem. da je Nar. vlada tako kratkomalo odklonila zastopstvo po Kotzianu. Pojasni se obema, da Nar. vlada ne more sprejeti
kot zastopnika uradnika, ki ga je sama odslovila iz službe (Se je sporočilo telefonično NV in dr. Defranceschiju).
Dr. Defranceschi je prosil za navodila oz. pojasnila tudi glede nekaterih drugih zadev.
1) Kaj je z jugoslovanskimi železničarji na Dunaju ? - Odgovor: Lahko se vrnejo
domov. Nastavili bomo vse. toda za sedaj jih ne rabimo na podlagi poročila
poverjeništva za promet.
2) Kaj je z gardnimi podčastniki ? - Odgovor: Lahko vstopijo v službo pri orožništvu Nar. vlade.
3) Goriški deželni odbor urgira rešitev svoje prošnje glede posojila I().()()() Kron.
Odgovor: Nakazilo za goriški deželni odbor je šlo 19. t. m. potom poverjeništva za finance k podružnici Jadranske banke na Dunaju.
4) Nemška Avstrija hoče na vsak način odpraviti v domovino goriške begunce iz
Amstettna in Brucka, češ da ne more jamčiti za varstvo njihovega imetja in
življenja. - Odgovor: Vprašati je treba NV. ali prevzame begunce Hrvaška.
Ako ne. je določen za koncentracijsko taborišče za begunce Sterntal pri Ptuju.
Radi prehrane, naj se sporoči telefonično število beguncev.
5) Proti prehodu laških beguncev skozi naše ozemlje ni ugovora.
6) Dvomi svetnik vitez Kaltenegger se lahko vrne v Ljubljano, toda jamstva za
njegovo varnost Nar. vlada ne prevzame.
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7) Osoinaka iz Ptuja, ki se želi tja vrniti, Nar. vlada ne pozna. Naj se vpraša pri
Nar. V. za dovoljenje. (Dr. Defranceschija je g. predsednik telef. obvestil.)
Ustanovi se posredovalni urad za begunce. Organizacija urada in določitev
njegovega področja se izvrši po poverjeništvu za socijalno skrb. Tozadevno izide
naredba celokupne vlade (Izvršeno.)
Naknadno se odobri znesek 250.000 K. katerega je nakazalo finančno poverjeništvo poverjeništvu za promet za nujna izplačila iz kredita, ki ga ima Nar.
vlada pri Jadranski banki.
Po Ljubljani se klati sumljivo visoko število italijanskih vojakov, ki bi se bili
imeli na podlagi pogojev za premirje že poslati domov. Naroči se štacijskemu
poveljstvu in policiji, da jih internira in odpošlje do demarkacijske črte. kjer jih
odda Italijanom.
Sto policijskih stražnikov iz Trsta seje v teh kritičnih dneh pridržalo v Ljubljani. Odpravijo naj se sedaj v Maribor in Celje.
Gozdar Knežaurck4 na takozvani Ravber komandi pri Postojni poroča, da je
prišel k njemu dne 22. novembra t. I. italijanski častnik, da si ugleda državni
gojzd. ker hočejo Lahi sekati drva brez posebnega dovoljenja. Okrajno gozdno
nadzorstvo v Postojni opozarja na nevarnost, da se polasle Italijani kraških nasadov v svrho dobave drv. Zadeva se je sporočila telefonično NV s prošnjo, naj
uloži najostrejši protest. Prepis poročila se je izročil tudi pov. Kristanu, da ga
predloži srbski vladi v Belgrado.
Nemška narodna skupščina je proglasila občino Belo peč na Gorenjskem za k
Nemški Avstriji spadajočo. Z ozirom na to vest je stavil pov. dr. Brejc sledeči
predlog: Predlagam, da Nar. vlada izjavi, da spadajo kraji v Spodnji Ziljski ter
Kanalski dolini kakor seveda tudi občina Bela peč v teritorij države SHS in se
imajo vsled tega dotični gozdi takoj vzeti v oskrbovanje javne uprave države
SHS. Sprejeto. (Izpisek Krnel. St. 226)
Oddelek za kmetijstvo naj odstavi dotične nemške uradnike in jih nadomesti s
slovenskimi, ki naj glede Koroške postopajo dogovorno s poslancem Grafenauerjem . Sprejeto.
Vladni svetnik Ivan Kremenšek'' se imenuje dvomim svetnikom v V. činovnem
razredu. (St. 262)
Nekatera znanstvena društva in stanovske organizacije duševnih delavcev so
vložile spomenico, v kateri izjavljajo, da hočejo delovati sporazumno z Nar. vlado za ustanovitev slovenskega vseučilišča, in predlagajo, da odpošlje v to pripravljalno komisijo za slov. vseučilišče Nar. vlada dva delegata. Kot taka se
imenujeta višja šolska nadzornika dr. Ivan Grafenauer in dr. Leopold Poljanec.
Odstavi se ravnatelj gimnazije v Ptuju dr. Karl Schöbingcr.
Knezoškofijski ordinarijat je vložil pri oddelku za uk in bogočastje obširnejšo
vlogo glede cerkveno-pravnih zadev, ki so v zvezi z menjavo vlade. Vloga se
odstopi upravni komisiji, da se o njej izjavi.
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Pov. dr. Pestotnik opozarja na dejstvo, da vsled nastale draginje veliko število
visokošolcev. ki imajo že po več semestrov, ne more nadaljevati svojih študij in
želi vstopiti takoj v praktične poklice. Rabili bomo pa v bodočnosti veliko število
izobražencev, zlasti kemikov, medicincev. živinozdravnikov. inženirjev, agronomov in špecijalistov za posamezne stroke. Zato predlaga, da se dovoli visokošolcem. ki izkažejo koncem I. semestra [918/19 vspešno dovršeni vsaj 4. ali 5. semester, brezobrestnen kredit, ki ga vrnejo pozneje v službi. Študije naj nadaljujejo na slovanskih vseučiliščih, v Švici ali na Francoskem. (St. 234)
Glede predloga se sklene, da se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje. ki
naj skliče enketo organizacij, ki že sedaj delujejo na polju podpiranja dijaštva
(Radogoja in Leonovega starešinstva), ter naj pride čimpreje s konkretnimi predlogi glede posameznosti.
Nar. vlada je svojčas zaplenila štajerski eksportni družbi v Brežicah množino
živil, namenjenih za izvoz v Nemško Avstrijo. Družba je prosila za transportno
dovoljenje, kar paje Nar. vlada odklonila. Dr. Tavčar opozarja na možnost, da bi
sodnija določila cene temu blagu, ki bi znašale morebiti kakih 800.000 K. katere
bi morala plačati Nar. vlada, ker je dotična družba bržkone delala po naročilu
prejšnje avstrijske vlade. Družba je že zadnjič ponudila brezplačno 9.000 kg
koruze v vrednosti 72.000 K. če seji dovoli ostalo blago eksponirati. Nar. vlada
se nahaja v težavnem položaju radi tega. ker je Nemška Avstrija zaplenila v Bad
Gasteinu 50 švicarskih krav. ki jih je kupil prejšnji deželni glavar za kranjsko
deželo, v vrednosti 1/4 milijona kron. Nemška Avstrija je pripravljena dovoliti
izvoz teh krav, če Nar. vlada dovoli izvoz živil. Nar. vlada sklene, da se da transportno dovoljenje za vse zaplenjeno blago, izvzemši mast in olje. katero mora
družba brezplačno prepustiti Nar. vladi kot kazen, in le proti temu. da izposluje
družba transportno dovoljenje za deželno živino v Bad Gasteinu. Proti predlogu
je glasoval pov. Kristan: pov, Brejc je proti predlogu v toliko, da odklanja brezplačno prepustitev masti in olja.
Urednik lista "Lavoratore" Črnivec prosi, da se dovoli izvoz dveh vagonov
papirja za njegov list: popir je bil zaplenjen v Mariboru. Sklene se. da se stvar za
enkrat odloži, dokler ne vidimo, ali ni ta popir poraben za naše domače časopise,
katerim tudi primanjkuje popirja.
Pov. dr. Kukovec poroča o svojih pogovorih s finančniki v Zagrebu glede
ureditve naših financ. V Zagrebu vlada v tem ožim še večja nejasnost kot v
Ljubljani. Treba se bo obrniti za svet na entento in na Čehe. NV je radi bližajočega se 1. decembra tudi razmotrivalo vprašanje, kako plačo naj dobe poverjeniki. V Zagrebu se je izreklo to stališče: Mnogi sedanji poverjeniki so bili poprej
resortni šefi in kot taki v IV. činovnem razredu. Manjša plača nego sojo imeli do
sedaj, se jim ne more nakazati. Pov. dr. Tavčar izjavi, da sprejme v vsakem slučaju samo toliko plače, za kolikor je njegova plača kot ljubljanski župan nižja od
plače, ki se bo sklenila. Tudi glede ostalih poverjenikov z izjemo tistih, katerih
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rodbine ne stanujejo v Ljubljani, se sklene, da se v plačo, ki jo mora itak določiti
NV. ki je Nar. vlado imenovalo, vračuna ves znesek, ki ga dobivajo poverjeniki
že od prej kot javni uradniki. NV se naprosi telegrafíalo, naj določi konkretno
višino funkcijskih pristojbin poverjenikov.
Pov. Kristan se pritožuje, da prizadeta poverjeništva še vedno niso dosegla, da
bi se spravili vozovi, ki stoje na prostem v Šiški, kam pod streho. Ljudje kradejo,
dela se škoda, ljudstvo se pohujšuje v gospodarskem ozi m. ugled Nar. vlade trpi.
Naj se že enkrat ukrene kaj takega, da se bodo uspehi videli še ta teden. Pritožbi
se pridružuje pov. dr. Brejc, češ da vlada v naši armadi še vedno stari avstrijski
duh: drug zvrača odgovornost na druzega. stori se pa nič ne.
Pov. dr. Brejc je dobil tclcfonično poročilo, da kažejo razni znaki kot da se
pripravlja večji laški pohod na Koroško. Jutri ob 9. zjutraj zasede stotnik Lavrič
z 20 Srbi Celovec, da prehiti Italijane, ker se govori, da namerava Nemec Brunner z nekim drugim tovarišem razstreliti predor pri Podrožci. se obvesti o tem
podpolkovnik gen. štaba Ulmanski in se obenem naroči pov. za narodno obrambo, da ukrene proti temu podrobnosti.
Ker se je žendarmerija pomnožila, so nastale težkoče s prehrano, ker morajo
mnogi orožniki obedovati v gostilni. Dosedanja odškodnina za hrano je znašala 9
K dnevno: za dobo od 15. novembra do 31. decembra I')IX se zviša na dnevnih
15 K.
Odobri se naredba poverjeništva za narodno obrambo glede vojno-kazenskega
postopanja na slovenskem ozemlju.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 5 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
:
Bauer Otto dr.. avstrijski politik. Rojen 1X82. umrl 1938. Bilje vodja avstrijske
socialne demokracije ter 2. intcrnacionale. urednik lista Arbeiter Zeitung, od novembra
1918 do julija 1919 je bil avstrijski zunanji minister, do 1934 je bil aktiven politični
delavec ASDS. nato je moral emigrirati najprej na Češko zatem pa še v Francijo.
Kaltenegger Oskar vite/, pl. Ricdhorst. dvorni svetnik v Ljubljani. Rojen 1858.
Služboval je pri deželni vladi v Ljubljani. Bil je vodja 2. oddelka, referent za administrativne in ekonomsko šolske zadeve, 1911 je postal dvorni svetnik. Kot Nemec je bil
1919 odpuščen iz službe.
1
Kncžaurck Oskar, gozdar. Rojen 1899. Po 2. svetovni vojni je služboval kot finančni revizor pri odseku za finance Okrajnega ljudskega odbora Postojna.
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s

Grafenauer Franc, narodni buditelj in koroški politik. Rojen I860 v Mostah pri
Brdu v Ziljski dolini, umrl 1935. Po poklicu je bil izdelovalec orgel. Postal je ugleden
narodni buditelj na Koroškem. 1897 je bil izvoljen za deželnega poslanca, v letih 19071918 pa za poslanca v dunajskem parlamentu, 1916 so ga avstrijske oblasti zaprle in
obdolžile veleizdaje, obsojen je bil na 5 let zapora in na izgubo poslanskih mandatov.
1917 je bil amnestiran. Koroške Slovence je zastopal V boju za narodnostne pravice. Po
plebiscitu 1920 seje umaknil v Slovenijo, 1925 pa seje vrnil na Koroško.
Krcmcnšck han. državni svetnik. Rojen I860 v Lazah pri Planini, umrl 1929.
Pravo na Dunaju in v Gradcu. Službo je nastopil 1884 pri državnem naincstništvu v
Gradcu, zatem je služboval na Ptuju, v VVolfsbcrgu. Spillali!. Celovcu. Vclikovcu. 1902
je postal okrajni glavar v Logatcu. 1906 je postal vladni svetnik inje bil dodeljen deželni vladi v Ljubljani, kjer je bil načelnik IV. oddelka, ob ustanovitvi Narodne vlade
SHS v Ljubljani 1918 je vodil organiziranje politične uprave, imenovanje bil za državnega svetnika, postal je namestnik poverjenika za notranje zadeve, nato namestnik
Pokrajinske uprave za Slovenijo in namestnik velikega župana ljubljanske oblasti.
1927 je bil upokojen.
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ZAPISNIK
25. SEJE NARODNE VLADE SHS VLJUBLJANI.
Z DNE 28. NOVEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brecelja. Kalana. Kristana in dr. Verstovška: Kristana zastopa višjesodni svetnik Milčinski.
Začetek seje ob 4. uri 35' popoldne.
Državni urad za zunanje zadeve se pritožuje pri Narodni vladi v Ljubljani in
pri NV v Zagrebu, ker so jugoslovanske čete vkorakale v Spielfeld in Radgono.
Odgovori se v Zagreb in na Dunaj, da spadata Spielfeld in Radgona v ozemlje
SHS in da smo bili torej opravičeni, imenovana kraja zasesti (Se izvrši jutri).
(Rešeno.)
Izredni vseučiliški profesor dr. Leonida Pitaiiic" se za čas dokler se ne preseli
v Zagreb vpokliče k upravni komisiji v Ljubljani (Na predlog dr. viteza Žolgerja). (Rešeno šl. 246)
Pov. dr. Drinkovič naroča, da naj bo naš zastopnik na Dunaju dr. Defranceschi in da naj uraduje dr. Schwegel kot njemu podrejen. Na to je odgovoril predsednik Pogačnik:
"Narodno viječe poverjenik doktor Drinkovič Zagreb
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13. listopada došlo v Ljubljano sledeče telefoničiio poročilo:
"Ker dr. Defranceschi radi obilega posla ne more sprejeti zastopstvo, naj imenuje Narodna vlada v Ljubljani zaupnikom Narodnega viječa konzula dr. Švcglja
stop On naj stopi v odbor in naj sodeluje v soglasju z dr. Defranceschijem"
Narodna vlada je torej po naročilu NV imenovala dr. Schwegla
Prosim kdo je sedaj zastopnik. Predsednik Narodne vlade Pogačnik."
Ker se namerava dvorni svetnik dr. Janko Babnik. predsednik naše likvidacijske komisije na Dunaju, preseliti v Ljubljano, se mu naroči, naj pred odhodom z
Dunaja izroči vodstvo likvidacijske komisije senatnemu predsedniku dr. Miroslavu Ploju3 (se brzojavi jutri). (Rešeno.)
Državni urad za zunanje zadeve predlaga, da se prično pogajanja z Nar. vlado
dne 2. decembra t, 1.: Nemško Avstrijo bosta zastopala minist, svetnik Rihard
Wenedikter in sekcijski svetnik dr. pl. Horrak. dalje po 2 zastopnika štajerske in
koroške deželne vlade. Ker začasno več članov vlade ni v Ljubljani navzočih,
zlasti ne dr. Brejca kot strokovnjaka za Koroško, se prosi, da se pogajanja za
nekaj časa odlože (Se izvrši brzojavno jutri), (rešeno brzojav eksh.)
Železniški nadzornik Wieser. ki ga je Nar. vlada odstavila, a italijanska okupacijska oblast zopet prevzela v službo, se je hotel peljati v Beljak in je bil na
Jesenicah po narodni straži zadržan, ker se je sumilo, da vohuni. Narodna straža
je preiskala njegovo prtljago: ker ni našla nič sumljivega, gaje spustila naprej.
Državni urad za notranje zadeve na Dunaju poroča, da želi begunce iz jugoslovanskega in po Italijanih zasedenega ozemlja čimpreje spraviti v domovino in
prosi pritrdila Narodne vlade, ki naj izposluje tudi pritrdilo italijanskega gubernija v Trstu. Odgovori se. da od strani Narodne vlade ni nikakih ovir. Zvezo z ital.
gubemijem naj si iščejo sami. Prav tako mora Nemška Avstrija sama dati vagone
in lokomotivo na razpolago, ker bi jih mi ne dobili nazaj, če pridejo enkrat v okupacijsko ozemlje. Nemška Avstrija naj se glede povratka železniških garnitur
sama dogovori z gubemijem. (Rešeno.)
Mala loterija se v ozemlju Nar. vlade SHS odpravi.
Glede vseh imenovanj v posameznih resortih se sklene v formalnem oziai, da
tozadevne predloge dajo poverjeniki razmnožiti in dostaviti vsem tovarišem nekaj
časa pred sejo. v kateri se ima o imenovanju sklepati. (Izpisek vsakemu poverjenišlvu izstavljen.) Naredba celokupne vlade SHS o izplačilu službenih prejemkov
slovenskih in tujerodnih uslužbencev v državi SHS za mesec december 1918
(Uradni list št. 13. Naredba št. 124) se razveljavi; na njeno mesto stopi sledeče
besedilo:
"Naredba Narodne vlade SHS z dne 28. novembra 1918.
1) 1. decembra 1918 prejme svoje redne plače vse jugoslovansko osobje državnih, državno-železniških in poštnih uradov, ki službuje ali seje prijavilo v na-
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daljnje službovanje v tozadevnih uradih države SHS v območju Narodne vlade v Ljubljani, brez ozira na to. ali je zaposleno ali ne.
2) Onim tujerodcem. ki so se prijavili predpisanim potom za trajno ali pa prehodno službovanje v državi SHS slovenskega območja, se izplačajo takisto
enomesečni normalni prejemki.
Prejem teh izplačil pa morajo potrditi na v to svrho pripravljenih tiskovinah,
ki vsebujejo za one. kateri so bili sprejeti v službo, pridržek prejudica za bodočnost in pravico regresa napram drugim državam, za one pa, ki so se prijavili, toda niso bili sprejeti, enako pravico do regresa.
3) Vsi tisti Jugoslovani in tujerodci. ki se niso prijavili predpisanim potom ali pa
dobivajo iz kateregakoli vzroka že plačilo od drugih vlad. ne prejmejo nobenega plačila pri naših uradih." (odposlano narodnemu listu.)
Mnogi uradniki, ki služijo začasno kot rezervni častniki, se še niso vrnili v
svoje civilne službe, dasi bi bilo to nujno potrebno. Proti tistim uradnikom, ki na
poziv poverjenikov ne vstopijo dne 1. decembra v svojo prejšno civilno službo, se
bo postopalo tako. kot da so se prostovoljno odpovedali civilni državni službi.
(Izpisek vsakemu pov. poslan.)
Pov. za promet predlaga, da se nakaže obrtnemu uradu v Ljubljani, državni
kolodvor, svota 1.500.000 K v svrho izplačevanja prometnih uslužbencev in
kredita za gospodarsko poslovalnico državne železnice v Ljubljani. Sprejeto. (Št.
257)
Dež. glavar Kahn iz Gradca se pritožuje, da je general Maister ukazal, da se
nemške čete umaknejo do Wildona. dalje da je prepovedal prevoz živil za Nemško Avstrijo po progi Spielfeld. Radgona. Ljutomer, dasi je bilo po pogodbi,
sklenjeni med Narodno vlado in graškim dobrodelnim odborom, z začasno veljavnostjo do 15. decembra 191H izrecno dovoljeno, da sme Nemška Avstrija po tej
progi uvažati tudi živila. Sklene se. da pov. za narodno obrambo ukaže generalu
Maistru, da ne sme dalje prodirati, in ga pouči, da nima pravice zahtevati demarkacijsko črto in da ne sme ovirati prometa živil po omenjeni železnici v Nemško
Avstrijo. Z Nemško Avstrijo se sklene pogodba, da Nar. vlada ne ovira tranzitnega prevoza živil, ki so nakupljena na Ogerskem ali Hrvaškem za Nemško Avstrijo ali ki pridejo po progi Ljutomer-Spiclfeld. proti temu. da Nemška Avstrija ne
ovira prometa blaga, ki prihaja v naše ozemlje iz Čehoslovaške. Poljske ali ukrajinske države. V tej zadevi se pošlje-Kalinu in Državnemu uradu za zunanje zadeve sledeča brzojavka:
"Die Nationalregierung hat auf die telephonische Anfrage des Landeshauptmannes Kahn vom 28. November beschlossen, dass der Transitoverkehr durch
unser Gebiet für Waren, welche aus Kroatien und Ungarn kommen, freigegeben
wird bei strengster Reziprozität für alle Waren, die für unseren Staat aus dem
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tsclieclioslovakisclien. polnischen und ukrainischen Staate kommen. Pogačnik."
(Odposlano.)
Konceptno uradništvo tukajšncga poštnega ravnateljstva je predložilo povcrjeništvu za promet obširno spomenico, v kateri prosi, naj se mu dohodki povišajo
v mesečnem znesku povprečno 80 - 85 kron na osebo. Povišanje plače naj se
izvrši v tej obliki, "da se jim v prid napredovanja prišteje najmanj pet let k dosedanji službeni dobi in se nakažejo v smislu službene pragmatike odgovarjajoči
prejemki z dosedanjimi draginjskimi dokladami vred." Razlogi so sledeči:
Mnogi uradniki morajo živeti ločeni od svojih rodbin; dosedanje dijete v znesku 6-8 kron na dan so odločno premajhne. Tudi vrše uradniki delo. za katero bi
bilo treba v normalnih razmerah najeti približno še enkrat toliko osobja. Nar.
vlada je njihovim zahtevam ugodila z izrecnim pristavkom. da teh pet let ne šteje
niti v službeno dobo. niti v penzijo, ampak ima samo finančni efekt.
V rudnikih primanjkuje jamskega lesa, v papirnicah pa celuloznega. Les obojne vrste se nahaja po skladiščih trgovcev, ki ga zadržujejo v nadi na višjo ceno.
Ta les se zaseže z enotno ceno 100 K za m lesa. postavljenega na kolodvor.
Smejo se tudi siliti vozniki, da vozijo les. Tozadevno naredbo izda poverjeništvo
za trgovino in industrijo s pristavkom, da se obstoječe pogodbe glede trgovine z
lesom razveljavijo.
Voditelju Giulinijeve tovarne dr. Fruchtu se dovoli mesečna plača 1.950 K.
V vseh vojaških obratih, ki so pod vodstvom prehodnega gospodarskega urada, nastavlja vse uslužbence poverjeništvo za javna dela dogovorno s poverjeništvom za nar. obrambo.
Začasno vodstvo novoustanovljenega posredovalnega urada za begunec se
poveri okrajnemu glavarju dr. Viljemu Baltiču . ki ukrene vse potrebno glede
nastanitve beguncev, ki se vračajo v prihodnjih dneh. in pregleda tudi barake v
Sterntalu. če so primerne.
Nar. vlada pooblasti pov. za finance, da nakazuje po naročilu poverjeništva
za socijalno skrb okrajnim glavarstvom na Štajerskem begunske podpore.
Med vojno seje omejil nedeljski in prazniški počitek v obrtnem obratovanju.
Vse zakonite določbe o uravnavi nedeljskega in prazniškega počitka v obrtnem
obratovanju (zakon z dne 16. januarja 1895. drž. zak. št. 21 in zakon z dne 18.
julija 1905. drž. zak. št. 125) in na podlagi teh zakonov izdane naredbe stopijo
zopet v veljavo.
O mladoletnih, glede katerih je sodnija izrekla naj se oddajo v poboljševalnico.
je sklepala dosedaj posebna komisija, postavljena po zmislu § 7. zakona z dne
24. maja 1885, drž. zak, št. 90. in naredbe z dne 26. julija 1885, drž. zak. št.
106. Ta komisija je obstojala iz dež. predsednika, referenta dež. vlade in referenta dež. odbora. Ker teh funkcijonarjev več ni, stopa na mesto te komisije poverjeništvo za socijalno skrb.
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Poverjeništvo za socijalno skrb izdeluje načrt glede podpiranja brezposelnih.
Pazilo se bo strogo na to, da ne dobi nikdo te podpore, če se ne nahaja res v položaju, da mu je nemogoče dobiti delo. Delniška družba avstrijske tekstilne tvornice na Dunaju je uvedla že sama primerne odredbe proti brezposelnosti in prosi,
da sme to delati tudi nadalje v podružnicah, ki se nahajajo v ozemlju SHS. Ker je
to v smislu načrtov poverjcništva za socijalno skrb, se sklene: Delniška daižba
avstrijske tekstilne tvornice se pooblašča, da začasno do definitivne rešitve tega
vprašanja ali do preklica izplačuje nadalje podpore za brezposelno delavstvo v
predilnici v Litiji in tkalnici v Preboldu, in sicer tudi onim delavcem, ki so se po
izstopu iz vojaške službe prijavili zopet za delo v teh obratih, proti obveznosti
Narodne vlade SHS. da refundira ono kvoto, katero je dosedaj prispevala avstrijska vlada in katera odpade na delavstvo omenjenih tovarn (Izvrši poverjeništvo
za socijalno skrb).
Glede vzdrževalnin, ki so zapadle pred I. novembrom 1918, se sklene, da se
izplačajo tudi za nazaj v istih slučajih, kakor druge vzdrževalnine. to se pravi, če
potrdita župan in župnik, da obstoja resnična potreba. Ženskam, ki so bile v vojaški službi, se ima izplačati plača za mesec december. 10. decembra jc vsem. ki
niso nadalje neobhodno potrebne, odpovedati službo z 31. decembrom 1918.
Konec seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Napisan jc na nekoliko debelejšem brczlcsncin
papirju brc/, vodnega znaka.
2
Pitamic Leonid dr.. teoretik prava, univ, profesor, diplomat. Rojen 1885 v Postojni, umrl 1971 v Ljubljani. Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju, promoviral 1908,
študijsko se jc izpopolnjeval na univerzah v Heidclbergu, Miinchnu. po vojni pa še v
Parizu, Oxfordu in Cambridgu. 1908-1913 je služboval pri okrajnih glavarstvih v Krškem. Litiji in Postojni, nato pri ministrskem svetu na Dunaju, 1915 seje habilitira] za
privatnega docenta za splošno avstrijsko državno pravo. Po prevratu jc prišel v Ljubljano, deloval jc v upravni komisiji Narodne vlade SHS v Ljubljani, 1919 jc bil član
jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu, nato član mednarodne komisije za razmejitev na Koroškem. Od septembra 1920 je vodil Poverjeništvo za notranje zadeve Deželne vlade za Slovenijo, od decembra 1920 do februarja 1921 jc bil
predsednik Deželne vlade za Slovenijo. 1919 jc bil imenovan za rednega profesorja za
javno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, v letih 1929-1934 jc bil izredni poslanik v
Washingtons po vrnitvi iz Amerike jc bil spet profesor Pravne fakultete v Ljubljani
nato v Zagrebu ter ponovno v Ljubljani. Bil jc dvakrat dekan Pravne fakultete in 19251926 rektor Univerze v Ljubljani. Bil jc član več akademij znanosti. 1938 jc bil izvo146

ljcn za rednega člana SAZU, 1948 pa ga Prczidij Skupščine LRS ni potrdil za rednega
člana SAZU.
3
Ploj Miroslav dr.. pravnik in politik. Rojen 1862 na Ptuju, umrl 1944 v Mariboru.
Pravo v Gradcu in na Dunaju, promovira! 1885. 1901 je bil izvoljen za poslanca v
Državni /bor na Dunaju. 1904 pa v štajerski deželni zbor. Zavzemal seje za izpolnitev
slovenskih zahtev, potegoval se jc za enakopravnost Slovencev v šolah in uradih in za
ustanovitev slovenske univerze, 1918 jc postal načelnik jugoslovanske likvidacijske
komisije na Dunaju. 1920 jugoslovanski delegat na reparacijski konferenci na Dunaju.
1922-1924 veliki župan mariborske oblasti. 1932-1938 jc bil senator v jugoslovanskem
parlamentu.
'' Baltic Viljem dr.. pravnik in politik. Rojen 1878 v Ljubljani, umrl 1959 v Ljubljani. Pravne študije z doktoratom jc končal 1901. Služboval jc od 1900 dalje v Sežani.
Poreču. Pazinu. Gorici inje 1917 postal okrajni glavar v Gorici. 1918 jc postal vodja
posredovalnega urada za begunce v Ljubljani. 1919 jc bil dodeljen ministrstvu za notranje zadeve v Beogradu. 1921 jc bil imenovan za predsednika Deželne vlade za Slovenijo. 1923 jc bil upokojen. 1924 je bil imenovan najprej za velikega župana ljubljanske oblasti, nato za velikega župana sarajevske. 1927 užiške in 1929 za velikega župana beograjske oblasti.
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ZAPISNIK
26. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
DNE 30. NOVEMBRA 1918
Navzoči: Vsi člani vlade razen poverjenikov dr. Brecelja, dr. Brejca. Kristana
in dr. Verstovska: Kristana zastopa višje sodni svetnik Milčinski.
Začetek seje ob 4. uri 35' popoldne.
Državni urad zunanjih zadev na Dunaju je včeraj predsedstvo Narodne vlade
telefonično obvestil, da sta general Leitbach in polkovnik Passy sklenila z Narodno vlado pogodbo, po kateri se naj nemško ozemlje na Koroškem in Štajerskem
južno Drave zasede po jugoslovanskih četah, ter pripomnil, da imenovani častniki
niso bili upravičeni skleniti tako pogodbo. Državni urad pa je pripravljen stopiti
v tozadevna pogajanja. Na to je došla predsedstvu Narodne vlade brzojavka, v
kateri izraža Državni urad zunanjih zadev zadovoljstvo na tem, da Narodna vlada med generalom Maistrom in polkovnikom Passyjcm v Mariboru sklenjene
pogodbe ni ratificirala in da jo je smatrati kot brezpredmetno. Pogajanja glede
nove tozadevne pogodbe se bodejo vršila v Mariboru 29. t. m.; konečno prosi
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državni urad. da se poveljnik koroških čet major Lavrič telegrafíalo obvesti, da
seje pogodba razveljavila.
Na ta obvestila je predsedstvo Narodne vlade, kateremu o imenovani pogodbi
sicer ni bilo ničesar znanega, ki je pa domnevalo, da se pogodba tiče po četah
generala Maistra zasedenih krajev Spielfelda in Radgone, odposlala Državnemu
uradu za zunanje zadeve na Dunaju sledečo brzojavko:
"Die von General Maister mit Bevollmächtigten deutschoesterreichischer Regierung getroffenen Vereinbarungen werden von Nationalregierung als Verhandlungsbasis angenommen. Militärische Massnahmen kann Nationalregierung nicht
rückgängig machen. Transitverkehr freigegeben bei strengster Reziprozität.
Präsident Pogačnik."
Včeraj opoldne je general Maister sporočil telefonično Narodnemu svetu, da
seje pogodil glede Koroške in Štajerske z zastopnikom Wohlfahrtsausschussa in
polkovnikom Passvjcm. da Maistrove čete zasedejo točke Št. Pavel. Grebin.
Wageberg. Slovenski Št. Mihael. Krnski grad. Trg (Feldkirchen). Beljak. Šmohor. črto naravnost doli proti jugu do državne meje: vsi ti kraji inklusivno. in da
stopi ta pogodba v veljavo 30. t. m. General Maister prosi zajedno NV za aprovizacijo teh krajev, ker je deželna aprovizacija zelo slaba.
Ko so se ta poročila prebrala, poroča obširno o vojaškem položaju na severni
državni meji podpolkovnik generalnega štaba Ulmanskv na podlagi dobljenih
informacij. Poročevalec je mnenja, da je iz vojaškega stališča mogoče zasesti
Celovec, težave pa nastanejo za prehrano. Poverjenik za prehrano dr. Tavčar
izjavi, da ni v stanu prevzeti še aprovizacije Celovca. Za to naj vojaštvo zasede
samo še Grabštajn pri Celovcu in Celovec sam le ogroža. Ker pa komisar za
Koroško Smodej izjavi, daje v Celovcu množina živil, ki so se rekvirirala v prvi
vrsti iz slovenskega ozemlja, ter približno za 50 milijonov vojnega blaga, ki ga
bodo sicer Nemci odpeljali v Nemško Avstrijo, in dalje naglasa, da morajo Korošci tudi imeti Celovec kot središče uprave, se sklene; Smodej naj gre v Maribor
in eventualno še v Zagreb in naj zasigura prehrano Celovca neodvisno od Ljubljane. (Seje prisotnemu Smodeju osebno naročilo.) Če se mu to posreči, se ukaže generalu Maistru zasesti Celovec, ker ima po lastni izjavi dovolj moči na razpolago. Generala Maistra je podučiti, da je njegov delokrog strogo vojaški, da
tedaj nima sklepati z Nemško Avstrijo sam nikakih političnih pogodb ter da se
ima v bodoče v vseh zadevah njegovega delokroga obračati na NV in ne na NS
(izvrši podpolkovnik gen. st. Ulmanskv).
Od raznih strani seje poročalo NVecu. da se gode na Koroškem napram Slovencem nasilstva. Po naročilu NVeca seje proti temu telefonično protestiralo pri
deželnem odboru v Celovcu in odposlalo tja tudi sledeči brzojav:
"Telefonischen Nachrichten zufolge sollen sich in Klagenfurt Pogromme gegen die slovenische Bevölkerung vorbereiten. Arretierungen bereits vorgenommen
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und weitere noch in Aussicht. Nationalregierung macht Landesausschuss für jede
Vergewaltigung slovenischer Bevölkerung verantwortlich. Nationallegierung."
Poverjenik dr. Pogačnik predlaga, naj se mobilizirajo letniki 1X95 - 1899, kar
bi znašalo približno 6.000 mož in stalo mesečno okroglo 2 milijona kron. Mobilizacija naj se izvrši med S. in 21. januarjem 1919. Zajedno bi se odpustili sedaj
služeči starejši letniki, ki štejejo približno 6.500 mož. Dr. Tavčar se izrazi proti
mobilizaciji, češ da ni neobhodno potrebna. Tudi je vprašati preje N. Veće. kako
seje mobilizacija obnesla. Poverjenik Kalan stavi predlog: Sestavi naj se popolnoma zanesljiva statistika, koliko vojakov imamo sedaj, katerim letnikom pripada
vojaštvo, koliko vojakov bi bilo pripravljenih prostovoljno dalje služiti, kako
visoko je število beguncev iz okupiranega ozemlja, ki so na razpolago za vojaško
službo. Potem šele bo mogoče sklepati o številu tistih, ki naj se še vpokličejo.
Vpoklici naj se. če le mogoče, iz aprovizačnih razlogov ne izvrše po zimi. Objcdnem naj se razglasi da to ni mobilizacija ampak le začasna kratka služba. To delo
prevzame navzoči podpolkovnik gen. št. Ulmanskv.
Sodnik Filip Čeme v Sežani prosi za navodila, kako naj postopajo uradniki, ki
jih hočejo Italijani zapriseči. Izda se mu sledeče tajno pismeno navodilo v dveh
izvodih:
"Uradniki v zasedenem ozemlju, ki jih hočejo Italijani zapriseči. naj prisežejo
Italiji, ker tako bolje varujejo interese naših vojakov kot če odidejo. Podpišejo naj
pa tajno izjavo, da so prisegli le prisiljeni in da hočejo biti državljani Jugoslavije.
Pogačnik m. p."
Otvori se debata o prireditvi tečajev za poštne in železniške uslužbence, ki se
jih naj udeleže rezervni častniki. Poverjenik dr. Pestotnik poroča, da se tak tečaj
že vrši. in sicer gaje priredila južna železnica za 50 udeležencev. Priredi ga tudi
lahko državna železnica, samo treba bi bilo jamčiti absolventom \ sprejem v službo. Razmere so pa tedaj take. da imamo v slovenskem ozemlju dovolj uslužbencev in ne rabimo naraščaja, dokler ne zasedemo Koroške. Pri zadnjem bivanju v
Zagrebu je dobil vtis. da želijo Hrvati s svojimi ljudmi zasesti mesta pri železnici,
dasi je začasno 80 % železniških uslužbencev Madžarov.
NV je mnenja, da bo prav tako Hrvatom kot še bolj Srbom čisto nemogoče
dobiti dovolj osobja brez Slovencev. Zato se odpošljeta po en zastopnik oddelka
za promet in oddelka za narodno obrano v Zagreb, da doženeta I. ali reflektujejo
Hrvati in Srbi na naše uslužbence in približno v kolikem številu. 2. kje naj bi se
tečaji vršili. NV želi. da se vrše tečaji na hrvaških tleh. da pa jih vodijo slovenski
strokovnjaki, ker so naši železničarji boljši od hrvaških.
Komisar za Koroško Smodej stavi sledeče predloge:
1 ) Narodna vlada naj doseže, da se izpusti na svobodo železničar Ivan Zorko iz
Vrbe. ki je bil na jugoslovanskem ozemlju aretiran kot veleizdajalec Nemške
Avstrije. Protestira naj se radi tega pri deželnem odboru v Celovcu in Državnem
zunanjem uradu na Dunaju. (Se ne izvrši, ker je že na svobodi.)
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2) V Pliberku naj se odstavi nadiičitelj Hans Huber; na njegovo mesto naj se
nastavi nadiičitelj Peter Močnik2 v Flatach.
V Pliberku naj se nastavi mesto ene nemških učiteljic Jadviga Strel iz Šmihela
pri Pliberku.
Mesto nadučitelja v Mežici naj se nastavi nadiičitelj Ivan Feinik' od tunela pri
Pliberku. (Je dostavili izpisek pav. dr. Versi, šl. 300.)
V Smihelu pri Pliberku naj se odstavi sedanji poštar neznanega imena: na njegovo mesto naj pride bivša od nemško=avstrijske vlade odstavljena poštarica
Neža Novak. (Dio pov. dr. Pesloln. šl. 301)
V Velikovec je poslal komisar Smodej okrajnega komisarja Matevža Kaklna4.
da prevzame vodstvo glavarstva od okrajnega glavarja Roberta barona Benz von
Albkron. Okrajni tajnik Franc Robar. ki je sedaj v Spitalu, naj pride nazaj v
Velikovec. Kaki želi jednega slovenščine popolnoma veščega uradnika, če mogoče komisarja. (Izpisek je dost. pov. dr. Brejcu šl. 302)
V Pliberku sta davčna uradnika zaprla davkarijo in odšla v Celovec. Mesto
davkarja Hugona FoIako\vsky-ja naj se odpošlje čimpreje drug davkar. V Velikovcu naj se odstavi okrajni glavar Robert baron Benz von Albkron in okrajni
komisar Herman baron L'Estocq. Davčni referent Fric pri okrajnem glavarstvu v
Velikovcu naj se imenuje revizorjem pri davkariji. (Nujno! Izpisek 303 pov. dr.
Kiikovcu. pov. dr. Brejcu. Dr. Kuk.)
Iz raznih znakov se je po poročilu komisarja Smodeja sklepa, da kličejo nemški Korošci Italijane na Koroško. Temu primerno Italijani tudi nastopajo, ki se
obnašajo napram Slovencem prav grdo, proti Nemcem pa prijazno.
Profesor dr. Lončar se je oglasil pri predsedniku NV. Obiskal bo na poti v
Prago poslanca Tusarja na Dunaju, v Pragi bo pa stopil v stik z Benešom'1 in
Drtino7 in tam poiskal Massaryka. Profesorju Lončarju se je izplačal predujem
1.000 kron.
Store se potrebni koraki, da pošlje čehoslovaška republika k nam svojega zastopnika trgovskih interesov in obratno pošlje tudi NV k čehoslovaški republiki
takega zastopnika. Čehoslovaška republika se naproša, da imenuje svojega zastopnika v Trstu, ki bode zastopal tudi slovenske interese. (Izvršeno, šl. 278)
Predsedniku NV Pogačniku se dovoli kredit 10.000 kron za tekoče potrebščine. (Pobotnica odposlana, št. 276)
Od NS v Ljubljani je prišel prepis brzojavke, ki jo je poslal Narodni svet v
Ljubljani Državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju po naročilu Narodnega
veća v Zagrebu. Med poverjeniki se je izrazilo nad tem postopanjem N. veća
začudenje z zahtevo, da se predsednik obrne na N. veće za pojasnilo, ali je res N.
veće to brzojavko naročilo NS preko NV. (zvršeno šl. 284)
Poverjenik za zdravstvo dr. Brccelj poroča, da mu ni mogoče priti v Ljubljano
in poda ostavko, za slučaj da NV ni mogoče imenovati za zdravstvenega poročevalca dvornega svetnika dr. Zupanca. Ker je izrekla NV, da morajo vsi poverje150

iiiki vršiti svojo službo osebno v Ljubljani, se naproša NS naj predlaga drugega
poverjenika za zdravstvo N. veću v potrdilo. (Zvršeno št. 277)
Pri korespondenčnem uradu se nastavi na predlog sedanjega voditelja profesorja Kobala za en mesec za poskušnjo sledeče osobje:
1) Franc Kobal, gimnazijski profesor v Ljubljani kot vodja, 2) Robert Pohar8,
doslej C. kr. urednik tržaške podružnice bivšega •. kr. korespondenčnega urada
dunajskega. 3) Josip Dolancc'. dosedaj definitivni urednik tržaškega bivšega •
kr. kor. urada. 4) Rado Murnik'". slovenski pisatelj. 5) Franc Pue", doslej sourednik "Slovenca". 6) Anton Zobec12, abs. jurist, doslej urednik bivšega tržaškega • kr. kor. urada. 7) gospodična Frida Heuffel iz Ljubljane, kot tipkarica za
slovenščino in nemščino. S) uradni sluga. (Prof. Kobal obveščen, glede plač se
ni ničesar sklenilo, so tedaj predlogi v polnem obsegu sprejeti.)
V finančnem resorju se imenujejo začasno:
1) višji finančni svetnik Avgust Reich'"' za finančnega okrajnega ravnatelja pri
finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani,
2) finančni svetnik in predstojnik oddelka II. finančnega deželnega ravnateljstva
v Ljubljani Pavel Jerovec14 dobi značaj in naslov višjega finančnega svetnika.
3) finančni svetnik dr. Ivan Rupnik za višjega finančnega svetnika in finančnega deželnega ravnatelja.
4) finančni svetnik Maks Kostanjevcc"' za višjega finančnega svetnika in namestnika finančnega deželnega ravnatelja.
5) računski svetnik Anton Petrovčič za višjega računskega svetnika in vodjo
računskega oddelka finančnega deželnega ravnateljstva, (bode izvršil pov. za

fin.)
Protestira se proti načrtu Nemške Avstrije, ki je raztegnilo svoje območje nad
ozemlje, ki bode pripadalo brez dvomno Jugoslaviji in hoče v tem ozemlju izvršiti
volitve v svojo konstituanto. Odpošlje se naslednja brzojavka:
"Staatsamt für Aeusseres Wien.
Nationalrcgicning SHS Laibach protestiert energisch gegen Einbeziehung
südslavischer Bezirke und Gemeinden in Entwurf für Wahlordnung Nationalversammlung Deutsch-Oesterreich und wird Durchführung der Wahlen mit allen
Mitteln verhindern. Dies gilt insbesonders für Bezirke Radkersburg, Mahrenberg,
Marburg. Pettau, St. Leonhard, weiters jugoslavischen Teil Kärntens. Weissenfels, Krain. Nationalregierung SHS Präsident Pogačnik." (brzojavka je bila odposlana I. 12. 1918)
Enaka brzoojavka se pošlje tudi v Zagreb Narodnemu veću s prošnjo, naj
pošlje enak protest, (cito.)
Kranjska hranilnica je predlagala na poziv poverjeništva za trgovino in industrijo, da sprejme H) Slovencev v upravni odbor (50 mož), od katerih bi bila 2
člana ravnateljstva (14 mož). Se hvaležno odkloni, (zvrši poverj. dr. Triller.)
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Predsedstvo NV se obrne na N. veće s prošnjo, naj posreduje pri srbski vladi
v Belgradi! in pri vladi čehoslovaške republike brzojavno, da se odkaže petrolej
in mazilno olje za železnice v območju NV SHS. Državne železnice imajo tega
blaga le za en mesec, južna železnica pa le za 14 dni. (Zvršeno šl. 280)
Pri predsedstvu NV se sestavi komisija obstoječa iz 1 zastopnika vsakega oddelka, ki naj izdela enoten načrt glede enakomerne plače uradnikov iste izobrazbe
v vseh oddelkih. Komisija naj pregleda zlasti slučaje, kjer se pri nastavitvi na to
načelo ni zadosti oziralo. Poverjeniku naj v eni prihodnjih sej imenujejo svoje
zastopnike v to komisijo. (Prepis je dostavili vsakemu poverjeniku St. 305)
Sklene se. da se obratnih sredstev v one industrijske kraje ne pošlje, katere so
zasedli Italijani. Tudi izvoz lesa v zasedeno ozemlje se ne dovoli, (šl. 306)
Poverjeniku za narodno obrambo se dovoli 3 milijone kron kredita za vojaške
potrebščine, (šl. 307)
Sklene se: brez nakazila intendance se ne izplača nobenemu vojaku denarja iz
državnih blagajn.
Usnjarski tvrdki K. B. Malh' in Goeken v Tržiču imajo še precej kož v zalogi,
zlasti ovčjih. Da se to blago ne porazgubi, se imenuje notar Matija Marinček v
Tržiču nadzornikom teh obratov. Produkti so pod zaporo in obrati se ne smejo
ustaviti. (To je že sporočil poverjenik za javna dela tvrdkama).
Upravnemu odboru dnevnih zavetišč v Ljubljani se dovoli prispevek 30.000
kron iz sredstev vojno-pomožnega zaklada. (St. •••)
Svoj čas sc je sklenila naredba, da se podpore izplačajo tudi svojcem onih
vojakov, ki so se sicer vrnili domov, a so vsled bolezni za delo nezmožni. Tozadevno naredbo, obsegajočo podrobna določila izda poverjeništvo za socijalno
skrb. Novo vložene prošnje za izplačilo vzdrževalnin naj se rešujejo po dotičnih
komisijah, ki naj strogo poslujejo na podlagi navodil glede resnične potrebnosti.
Vsled silnega pomanjkanja stanovanj se sklene, da ugotovi posebna komisija v
Ljubljani, če so res vsa stanovanja oddana, če nimajo posamezne rodbine prevelikega stanovanja ali pa celo dvojnih stanovanj. Pregledajo naj se tudi vsa vojaška poslopja in vsi v najem vzeti prostori, zlasti vojaške pisarne. V tem slučaju naj
posluje mešana komisija.
Nadsvetniku Milanskemu se naroči, naj brzojavi ministerskemu tajniku dr.
Jankotu Polecu" na Dunaju, da gaje NV pooblastila kot svojega zastopnika pri
likvidaciji ministerstva za socijalno skrbstvo. Isto naj brzojavi tudi na Staatsamt
tur soziale Fürsorge na Dunaju.
Begunci, ki se nameravajo vrniti v domovino, bodo bržkone morali iti v taborišče Sterntal pri Ptuju. V ta namen se dotične barake pregledajo po okrajnem
glavarju dr. Viljemu Baltiču. stotniku Jelencu in polkovnemu zdravniku dr. Mateju Justinu18. Za prehrano posameznega begunca se določi 8 K na dan proti temu.
daje NV prosta vseh skrbi glede preskrbe z živili.
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S Koroškega prihajajo pritožbe, da se beguncem iz jugoslovanskega ozemlja
ustavlja izplačevanje vzdržcvalnin. Vpraša se deželni odbor v Celovcu zakaj to
dela in se mu objednem pojasni, da NV izplačuje tudi drugorodnim beguncem
podporo proti svoječasnem obračunu.
Poverjenik za javna dela poroča, da je bila svojčas uvedena po bivši avstrijski
vladi pomožna akcija za obrtnike; to akcijo naj bi prevzela, ker se je dobro obnesla, tudi NV. Podrobni predlog naj izdela zavod za pospeševanje obrti.
Sklep seje ob 7. uri 30' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brezlesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
:
Močnik Peter, nadučitelj. Rojen 1887 v Strpni vasi pri Plibcrku na Koroškem.
Učiteljišče v Celovcu 1906. Služboval je v Kotljah, pri Sv. Petni pri Vašinjah. v Piatati,
Plibcrku, Tolstem vrhu pri Prcvaljah. od 1924 paje bil sreski prosvetni referent v Dravogradu, 1930 šolski nadzornik v Prcvaljah, 1938 šolski nadzornik v Mariboru. 1946
učitelj v Studencih pri Mariboru. 1946 je bil upokojen.
3
Fcinik Ivan. nadučitelj. Rojen 1888 v Svečah na Koroškem. Učiteljišče v Celovcu
1909. Služboval od 1907 dalje na Brdu. v Libučah. Tunelu, po prevratu 1918 v Mežici,
od 1930 dalje v Maribom.
4
Kaki Matevž, okrajni glavar in banski svetnik. Rojen 1872 v Žopračah pri Vrbi na
Koroškem, umrl 1959 v Ljubljani. Gimnazijo v Celovcu, pravo na Dunaju 1904. Služboval je od 1904 dalje v Vclikovcu, Celovcu, po prevratu 1918 v Vclikovcu. Guštanju,
Črnomlju. Novem mestu. 1930 pri Banski upravi Dravske banovine, 1934 v Metliki.
1936 v Škofji Loki, 1939 je bil upokojen.
* Robar Franc, okrajni tajnik. Rojen 1861 v Slovenski Bistrici, umrl 1927 v Guštanju, Končal je podoficirsko šolo in položil izpit za vodstvo zemljiške knjige. Služboval
je pri okrajnem sodišču Šmohor. pri okrajnem glavarstvu v Vclikovcu in Spittalu ob
Dravi, 1918 je nastopil službo pri Narodni vladi SHS v Ljubljani in je bil dodeljen
okrajnemu glavarstvu v Vclikovcu. po plebiscitu je bil premeščen v Guštanj, 1926 je bil
upokojen.
6
Bencš Edvard, češki politik in državnik. Rojen 1884 v Kozlanyh, umrl 1948 v
Sczimovo-Usti. Bilje profesor sociologije na univerzi v Pragi, 1915 je emigriral inje
sodeloval z Masarykom. po koncu 1. svet. vojne se je vrnil na Češko in je bil v letih
1918-1935 zunanji minister, 1935 je postal predsednik Češkoslovaške. 1938 je emigriral v ZDA, nato pa v London, po koncu 2. svet. vojne se je vrnil v Prago, kjer je bil
predsednik Češkoslovaške republike, junija 1948 je podal ostavko in kmalu nato umrl.
7
Drtina Františck. češki filozof, pedagog in šolski reformator. Rojen 1861, umrl
1925. Bilje univerzitetni profesor v Pragi in Masarykov učenec.
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8

Pohar Robert, novinar. Rojen 1885 pri Sv. Lenartu pri Hrastniku, umrl 1966 v
Ljubljani. Med 1. svet. vojno jc bil dopisnik v Albaniji, služboval jc v Trstu. Ljubljani
in Mariboru, kjer jc bil urednik lista Klagenfurtcr Nachrichten, nato jc prestopil v
upravno službo in jc bil stanovanjski referent pri okrajnem glavarstvu v Mariboru,
zatem se jc preselil v Ljubljano in je postal pomožni sekretar urednika Službenega
lista, 1941-1943 je bil član odbora društva novinarjev, po 2. svet. vojni pa jc bil zaposlen pri Državni založbi Slovenije.
9
Dolancc Josip, novinar. Rojen 1888 v Trstu, umrl 1963 v Ljubljani. Od 1909 dalje
je služboval v Trstu kot stenograf, nato kot urednik državnega dopisnega urada v Trstu,
po prevratu 1918 je bil urednik Dopisnega urada v Ljubljani, od 1922 dalje tiskovni
referent velikega župana v Ljubljani, nato urednik Jutra, od 1.6.1927 paje služboval
pri časniku Marburgcr Zeitung.
10
Murnik Rado, pisatelj in humorist. Rojen 1870 v Ljubljani, umrl 1932. Gimnazijo v Ljubljani, na Dunaju in v Gradcu jc študiral medicino, kjer jc položil izpit iz fiziologije in anatomije. 1891 jc začel pisateljevati kot humorist pri Akademskem društvu
Slovenija, pisal jc v slovenske in češke revije in časnike, urejal jc satirična lista Jež in
Osa 1er revijo Lovec, novembra 1918 jc bil pogodbeni in nato definitivni urednik Dopisnega urada v Ljubljani.
" Puc Franc, novinar. Bilje sourednik časnika Slovenec, nato pogodbeni urednik
Dopisnega urada v Ljubljani.
12
Zobce Anton, novinar. Rojen 1892 v Splitu. Služboval kot urednik korespondenčnega urada v Trstu. Dopisnega urada v Ljubljani, nato jc bil dopisnik centralnega
presbiroja predsedstva ministrskega sveta v Beogradu. 1937 jc izstopil iz. Jugoslovanske novinarske zveze.
13
Reich Avgust, finančni svetnik. Rojen 1865 v Ljubljani, umrl 1951 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu. 1890 jc začel službovati pri finančni direkciji v Ljubljani. 1909 jc postal finančni svetnik. 1918 pa višji finančni
svetnik pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani, kjer jc 1927 postal ravnatelj.
14
Jcrovcc Pavel, višji finančni svetnik. Rojen 1865 v Ljubljani, umrl 1927 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu in na Dunaju. 1891 seje zaposlil pri
finančni direkciji v Ljubljani. 1918 jc postal finančni svetnik pri poverjeništvu za finance. 1919 jc postal višji finančni svetnik pri delegaciji ministrstva za finance v
Ljubljani. 1926jcbil upokojen.
15
Rupnik Ivan dr.. višji finančni svetnik. Rojen 1874 v Idriji, umrl 1945 v Ljubljani. Služboval jc pri finančni direkciji v Ljubljani.
16
Kostanjcvcc Maks. višji finančni svetnik. Rojen 1867 v Vipavi, umrl 1949 v
Ljubljani. Gimnazijo v Gorici, pravo.na Dunaju. Službovati jc začel od 1892 dalje pri
finančni direkciji v Ljubljani. 1894 jc bil premeščen k uradu za odmero pristojbin.
1896 ponovno pri finančni direkciji v Ljubljani. 1909 je postal finančni inšpektor.
1911 finančni svetnik. 1918 paje bil namestnik vodje finančnega deželnega ravnatelja
in nato višji finančni svetnik, 1922 jc bil zaposlen pri delegaciji ministrstva financ v
Ljubljani, kjer jc bil 1926 upokojen.
17
Polcc Janko dr.. pravnik, univ. profesor. Rojen 1880 v Kamniku, umrl 1956 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, promoviral 1903.
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Služboval jc pri deželnem sodišču v Ljubljani. 1904/1905 seje strokovno izpopolnjeval
v Berlinu. 1906 jc bil sodnik v Trebnjem. 1908 v Radovljici. 1910 jc bil dodeljen vrhovnemu sodišču na Dunaju, 1917 jc bil dodeljen ministrstvu za socialno skrbstvo na
Dunaju (mladinski oddelek), 1918 jc bil imenovan za ministrskega tajnika. 1919 jc
postal referent za kazenske zadeve pri Povcrjcništvu za pravosodje Narodne vlade SHS
v Ljubljani, nato jc bil premeščen k ravnateljstvu Južne železnice v Ljubljani, 1920 jc
postal honorarni profesor. 1925 pa redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani, dvakrat
jc bil dekan Pravne fakultete v Ljubljani. Napisal jc več znanstvenih del. razprav in
člankov s področja pravne zgodovine inje bil 1938 izvoljen za rednega člana SAZU.
Is
Justin Matej dr.. zdravnik. Rojen 1886 v Lescah, umrl 1974 v Šentvidu nad
Ljubljano. Bil je zdravnik s privatno prakso v Kragujevcu in Šentvidu nad Ljubljano.

27'
ZAPISNIK
27. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 2. DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brejca in Kristana; slednjega zastopa Milčinski.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju se pritožuje, da se general Maister
ne drži demarkacijske črte, katero jc sam določil v dogovoru z zapovedniki nemških čet; opozarja dalje na nevarnost, da nastanejo krvavi spopadi, če zasedejo
jugoslovanske čete Celovec; prosi, da se to ne zgodi, ker za posledice ne more
jamčiti; pritožuje se nad načinom, kako nastopa general Maister proti štrajkujočim železničarjem in poštarjem, češ da ta način ni uzuelen v nobeni moderni državi. Nato pojasnuje dr, Pogačnik, da je general Maister prekoračil demarkacijsko črto, katero je določil brez vednosti Narodne vlade, samo začasno pri Strassu, ker je čul, da se tam zbirajo močne nemške čete, a se je sam prostovoljno
umaknil. Proti železničarjem, ki so štrajkali iz nacijonalno-političnih ozirov ni
ukrenil drugega, nego daje dal vršiti službo po slovenskih železničarjih. Predlog
Nemške Avstrije, da se prično pogajanja dne 9. decembra se sprejme. Odpošlje se
sledeča brzojavka kot odgovor na pritožbe in predloge Drž. urada za zunanje
zadeve:
"Staatsamt für Aeusseres Wien.
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Südslawische Truppen haben nur bei Strass Demarkationslinie überschritten.
da deutscherseits neutrale Zone nicht eingehalten und Strass von deutschen
Truppen besetzt wurde. General Maister den Auftrag bekommen die bisher besetzte Linie in Kärnten und Steiermark zu halten. Wünschen am 9. ds. Mts. Besprechungen in Laibach. Durchlaufender Zugsverkehr Wien - Laibach laut ratifiziertem Uebercinkommen bis dahin aufrechtzuerhalten. General Maister hat die
aus national-politischen Gründen streikenden deutschen Eisenbahner und Postbediensteten durch südslavische ersetzt. Pogačnik." (Odposlano.)
Isto se sporoči telefonično NV v Zagrebu. (Se izvrši 3. dec.)
Dr. Pogačnik naj dopove energično generalu Maistru, da ima izvrševati izključno vojaška povelja, ki jih dobi iz Ljubljane, sicer pa ničesar ukrepati na
lastno pest. Celovec se zaenkrat ne zasede, ker nam manjka živil, da bi prehranili
ljudstvo vsaj v toliki meri kot prejšna vlada, in ker bi to ne šlo brez krvoprelitja.
Nemci se namreč utrjujejo na zahodnem bregu Krke. Tudi je splošno prepričanje,
da stoje Nemci v zvezi z Italijani in jih kličejo v deželo. (Zvršcno.)
Pov. dr. Brejcu se sporoči brzojavno, da se prično pogajanja 9. decembra in
da naj pride do takrat domov. (Brzojav odposlan 3. 12. 1918)
Pogajanja se bodo vršila na ta način, da določi vlada 4 zastopnike, ki se bodo
informirali glede predlogov zastopnikov Nemške Avstrije in poročali o njih Narodni vladi.
Dež. odbor na Koroškem poroča, da mu o nasilstvih proti Slovencem ni znano
ničesar, razen da so brez vednosti oblastev vojaki sneli tri napise tvrdk. Železničar Ivan Zorko je izpuščen na svobodo.
Nadporočnik Malgaj", poveljnik slovenskih čet v Vclikovcu poroča, da je dne
1. decembra ob 3eh popoldne prišel v Velikovec nemški podpolkovnik Verständig
z oboroženo četo kot parlamenter in zahteval, da zapusti takoj nadporočnik Malgaj s svojim vojaštvom Velikovec. Ker na to ni pristal, so prikorakale pred mesto
tri nemške kolone (nad 400 mož) s sedmimi gorskimi topovi, strojnimi puškami
in dvema oklopnima avtomobiloma in otvorile ogenj. Bilo je nad 10 Nemcev
mrtvih, več ranjenih, 4 vjeti in ena strojnica zaplenjena, dočim Slovenci niso
imeli nikakih izgub. Predsednik Pogačnik je poslal nato sledečo brzojavko deželnemu odboru v Celovcu in Drž. uradu za zun. zadeve na Dunaju:
"Gestern haben deutsche Truppen unsere Besatzung in Völkermarkt mit grosser Uebermacht angegriffen und das Feuer eröffnet. Zur Gegenwehr gezwungen
soll es Tote und Verwundete geben. Nationalregiening protestiert energisch gegen derlei Ueberfälle deutscher Truppen auf slovenischem Gebiet. Präsident Pogačnik."
Dr. Defranceschi poroča z Dunaja o sedanjem stanju begunskega vprašanja.
Nemška Avstrija je pripravljena oskrbovati begunec še skozi mesec december
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pod pogojem, da gredo stroški iz še obstoječega skupnega zaklada bivše Avstrije
proti svoječasnemu obračunu, (pover. zasoc. s. priobčeno podšt. 310 91H)
Dr, Defranceschiju se odgovori, da se vlada strinja s pogoji, ki jih je stavil
glede beguncev begunski komite pod vodstvom državnega podtajnika Markhla.
(tele/, zvršeno ohv. pov. za soc, skrb)
Pod. dr. Ravnihar predlaga, da se odstavita državna pravdnika dr. Ferdinand
Duchatsch in dr. Maks Reiser v Mariboru, ker nista hotela podati zaobljube na
državo SHS.
Franc Vedernjak5 se imenuje začasno za višjesodnega svetnika v Ljubljani in
dr, Friderik Bračic4 za višjesodnega svetnika v Celju.
Višjesodni svetnik dr. Josip Kotnik5 se imenuje začasno za predsednika okrožnega sodišča v Celju.
Pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani se je ustanovil računski oddelek. Josip Skalar'', rač. svetnik pri vrhovnem rač. dvom. se imenuje za višjega rač. svetnika pri rač. oddelku višjega dež. sodišča v Ljubljani. Milan Paternoster7, fin.
dež. blagajnik v Gradcu, pa za rač. svetnika istotam.
Enajst avskulantov je na tem, da se imenujejo za sodnike. Med njimi sta dva
Nemca. Obravnava se načelno vprašanje, ali se nastavljajo tudi Nemci. Sklene
se. da se z imenovanjem omenjenih 2 uradnikov počaka dotlej, da se ugotovi
potoni komisije, ki seje ustanovila pri predsedstvu, kako postopa Nemška Avstrija v enakih slučajih. Zaenkrat se preterirata, saj so bili Slovenci v prejšnji dobi
preferirani še v veliko hujših slučajih. Za sodnike se imenujejo začasno: Milan
Kalan" v Ljubljani, Božidar Romih'' v Brežicah. Alojzij Debeljak"' v Mariboru.
dr. Martin Rus v Celju. Emil Kramer v Mariboru. Josip Vejmar" v Mariboru,
dr. Stanko Štor12 v Ljubljani. Janko Groznik11 v Novem mestu in odvetnik dr.
Vladimir Orel14 v Trstu.
Poverjeništvu za pravosodstvo se dodelita začasno v službovanje dvorni svetnik dr. Janko Babnik in sekcijski svetnik v nekdanjem pravosodnem ministrstvu
na Dunaju Milan Škcrlj15.
Glede dr. Metoda Dolenca"' se je ugotovilo, da se očitki glede narodne nezanesljivosti, ki so se izrekli proti njemu, ne morejo podpreti z dokazi, ampak je
obratno imenovani dokazal večkrat narodno mišljenje. Dr. Metod Dolenc se začasno dodeli kot svetnik višjemu dež. sodišču.
Vsa ta imenovanja veljajo od 1. decembra t. 1.
Deželni pravdnik v Novem mestu dr. Anton Kremžar. ki je bil imenovan svetnikom višjega dež. sodišča v Ljubljani, ne reflektira na to mesto. Po službeni
starosti bi prišel na njegovo mesto v poštev višjesodni svetnik Persche'7 v Ljubljani. Ker so poverjeniki mnenja, daje vsak vpoklic uradnika k apelnemu sodišču
odlikovanje, ki gre samo najboljšim uradnikom, katerim Perscheta ni prištevati,
ki zadošča popolnoma srednjim zahtevam, se sklene, da se za to mesto poišče
druga po službenih letih mlajša moč.
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Odobri se načrt naredbe povcrjcništva za uk in bogočastje, s katero se določi
način, kako se bo izplačevala plača učiteljstvu vseh kategorij iz okupiranega
ozemlja, v kolikor biva to učiteljstvo izven demarkacijske črte in torej ne more
dobivati plače od dosedanjih plačilnih mest.
Jugoslovanska socijalno - demokratična stranka je izrazila željo, da bi bila
zastopana v likvidacijski komisiji dež. odbora po dr. Milanu Koranu in v revizijski in kontrolni komisiji po Mihi Cobalti", ravnatelju v Zagorju ob Savi. (St.
259) Dr. Triller opozarja, da se s tem po nepotrebnem pomnoži število članov in
stroški likvidacijske komisije, pač pa se brez stroškov lahko prevzame Čobal v
revizijsko komisijo. Ker je pov. Kristan odsoten, se to vprašanje, s katerim se bo
morala baviti upravna komisija, odloži.
Dvajset kočevskih občin je poslalo Narodni vladi spomenico, v kateri prosijo,
da bi se v kočevskem okraju ohranil status quo ante glede narodnih pravic Nemcev. Zlasti prosijo, naj se uradi v pismenem občevanju z nemškimi strankami
poslužujejo nemškega jezika. Narodna vlada odgovori, da je Slovenščina uradni
jezik za vse območje Narodne vlade SHS v Ljubljani, in da ne more delati izjem.
(St. 268)
Po možnosti se upelje zračna pošta med Ljubljano in Prago.
Poverjeništvu za socijalno skrb se nakaže kredit v znesku 20.000 K za tekoče
potrebščine (glede nabav v pisarni, izplačila enkratnih podpor, izplačevanja
dnevnin nižjim uslužbencem itd), (šl. 312)
Okrajni glavar dr. Viljem Baltic prosi, da se mu poleg plače dovolijo tudi dijete v dnevnem znesku 18 K 20 v na dan, tudi za dobo bivanja v Ljubljani, češ da
je goriški begunec. Ker stanuje z rodbino v Ljubljani (celo v lastni hiši) se izplačevanje dijet odkloni.
Posredovalni urad za goriške begunce bo uradoval v poslopju Zadružne zveze; tozadevno najemninsko pogodbo sklene z Zadružno zvezo poverjeništvo za
socijalno skrb v imenu Narodne vlade.
Uradniki, prihajajoči iz Trsta, se ne nastavijo brez izjeme, ampak le od slučaja do slučaja.
Ob 5. uri 55' je prišel v posvetovalnico dr. Korošec z dr. Žerjavom. V dveurnem razgovoru je podal zaupna poročila o svojem bivanju v Ženevi in Parizu. O
vsebini pogovora seje izdal sledeči komunike: "Dr, Korošec o političnem položaDr. Korošec in dr. Žerjav2" sta-dospela včeraj proti šesti uri popoldne v Ljubljano in sta poročala osebno v seji Narodne vlade o posvetovanjih z zastopniki
Jugoslovanskega odbora, s srbskim ministrskim predsednikom Pašičem in srbsko
opozicijo v Ženevi in zastopniki entente v Parizu. Glede ustanovitve enotne države SHS se je ugotovilo soglasno naziranjc vseh činite-ljcv, da je treba čimpreje
organizirati enotno državo celokupnega naroda SHS, zato da nastopamo proti
inozemstvu popolnoma edini. Dr. Korošec je poročal obširno o korakih, ki so se
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storili glede preganjanja naših rojakov v zasedenem ozemlju. Podal je splošno
sliko o mišljenju, ki vlada med ententnimi državniki o problemu naše severne in
zapadne meje. Naš položaj glede severne meje je kar najugodnejši in je popolna
izpolnitev naših narodnih zahtev zagotovljena. Glede zapadne meje stvar še ni
rešena inje potrebno, da nastopi cel naš narod z vsem primernim poudarkom in z
vsemi sredstvi za rešitev tega vprašanja v smislu visokih idej Wilsonovih. Će bo
naš narod trdno vzdržal in če bo vsakdo pripravljen na vse žrtve, mora uspeti
naše pravično stališče, da se nam reši celo naše narodno ozemlje.
Seje seje udeležil tudi pov. dr. Brecelj iz Gorice, ki je vzel poročilo dr. Koroščevo in dr. Žerjavovo z velikim zadovoljstvom na znanje.
Sklep seje ob 7. uri 55 zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Napisan je na nekoliko debelejšem brezlesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
" Malgaj Franc, nadporočnik. Rojen 1894 v Hrušcvcu pri Šentjurju pri Celju, umrl
1919 na Tolstem vrhu pri Ravnah. Med 1. svet. vojno je končal šolo za rezervne častnike, bojeval se je na soški in tirolski fronli, ob razpadu Avstroogrskc se je v Celju
priključil slovenski vojski, vodilje vojaški prostovoljski oddelek, s katerim je osvobodil
Mežiško dolino in vzhodni del Podjunc do Velikovca. Ob umiku maja 1919 je padel. V
letih 1918-1919 je v Vclikovcu izdajal list Jugoslovanski Korotan.
3
Vcdcrnjak Franc, dvorni svetnik. Rojen 1855 na Ptuju, umrl 1935 v Ljubljani. V
sodni službi je služboval v Celju. Ljutomeru. Skofji Loki, Idriji, od 1900 do 1922 pa pri
deželnem sodišču v Ljubljani. 1911 je poslal sodni svetnik. 1920 pa dvorni svetnik.
Svojo narodno zavest je pokazal leta 1908. ko se je zavzel za slovenske obtožence.
1920 je bil podpredsednik društva slovenskih sodnikov.
1
Bračič Friderik dr.. višji sodni svetnik. Rojen 1868 v Hrastniku. Gimnazijo v Celju, pravo na Dunaju in Gradcu, promoviral 1894. sodni izpit 1897 v Gradcu. Služboval od 1894 dalje v Celju kot avskultant. nato kot sodnik v Brežicah, na Ptuju. Celju.
1908 je postal namestnik državnega pravdnika in nato državni pravdnik v Celju. 1918
višji sodni svclnik. 1929 sodnik Okrožnega sodišča v Celju. 1929 je bil upokojen.
5
Kotnik Josip dr.. višji sodni svetnik. Rojen 1865 v Velenju. Gimnazijo v Mariboru, pravo v Gradcu, promoviral 1892. Služboval je od 1891 dalje v Gradcu. Celovcu.
Kozjem. Ložu. Brežicah. Celju. 1910 je postal dcžclnosodni svclnik. 1918 je bil predstojnik okrožnega sodišča v Celju, 1920 je postal dvorni sodni svetnik. 1922 predsednik okrožnega sodišča v Celju. 1929 je bil upokojen.
6
Skalar Josip, višji računski svetnik. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1945 v taborišču
Dachau. Bilje računski svetnik pri vrhovnem računskem sodišču, ustanovil je računski
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oddelek pri višjem deželnem sodišču, kjer je bil imenovan za višjega računskega svetnika. 1929 je bil upokojen.
Paternoster Milan, finančni svetnik. Rojen 1875 v Ljubljani, umrl 1933 v Ljubljani. Službo je nastopil 1897 v računskem oddelku finančne direkcije v Ljubljani, ob
prevratu 1918 je bil finančni deželni blagajnik v Gradcu, nato računski svetnik pri
višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 1923 je postal računski ravnatelj in šef računskih
odsekov za pravosodno upravo v Ljubljani. 1928 je bil imenovan za računskega inšpektorja. 1931 za višjega finančnega sekretarja pri dravski finančni direkciji. 1933 pa za
finančnega svetnika.
8
Kalan Milan, sodnik. Rojen 1880 v Velikih Laščah. Gimnazijo v Ljubljani, pravo
na Dunaju 1907. sodniški izpit 1913. Služboval je od 1907 dalje kot avskultant v Gradcu. 1914 v Novem mestu. 1915 v Ljubljani. 1918 je postal sodnik v Ljubljani. 1919 v
Kranjski gori. 1932 je bil upokojen.
'' Romih Božidar, deželnosodni svetnik. Rojen 1888 v Vidmu, umrl 1940. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu, sodniški izpil 1910 v Gradcu. Službo je nastopil 1910 v
Gradcu, nato je služboval v Lcobnu in ponovno v Gradcu, od 1918 dalje pa v Krškem,
Brežicah, Šoštanju in Murski Soboti. 1919 je bil dodeljen okrajnemu sodišču v Brežicah. 1922 pa okrajnemu sodišču v Novem mestu, kjer je 1925 postal deželnosodni
svetnik. 1934 je postal sodnik okrožnega sodišča v Novem mestu.
1
Debeljak Alojzij, sodnik. Rojen 1886 na Visokem pri Poljanah. Gimnazijo v
Kranju, pravo na Dunaju, sodniški izpit 1916. Služboval je od 1911 dalje najprej v
Ljubljani. 1912 v Novem mestu, 1913 v Gradcu, 1916 v Mariboru. 1918 je bil premeščen k državnemu pravdništvu v Ljubljani. 1919 je bil premeščen k sodišču v Kamniku.
1923 na Brdo. 1930 pa k okrožnemu sodišču v Ljubljani, odkoder je bil 1933 premeščen k apelacijskemu sodišču v Ljubljani.
" Vcjnar Josip, sodnik. Rojen 1883 v Roudnicah nad Labo. umrl 1939. Pravo je
končal v Pragi 1908. sodniški izpit 1916 v Gradcu. Služboval je od 1908 dalje v Hradcu Kralovcm. Pragi. 1910 v Lcobnu, 1913 v Celju, 1914 v Mariboru, 1916 v Gradcu.
1918 je postal sodnik brez stalnega službenega mesta v Mariboru. 1929 je bil sodnik
okrožnega sodišča v Mariboru.
|:
Štor Stanko dr.. sodnik in odvetnik. Rojen 1890 v Ljubljani, umrl 1967. Gimnazijo v Ljubljani, filozofijo 1909 na Dunaju, pravo 1913 na Dunaju, sodniški izpit
1917 v Gradcu, odvetniški izpit 1927 v Ljubljani. Službo je nastopil 1914 pri deželnem
sodišču na Dunaju, v letih 1914-1918 je služboval pri okrajnem sodišču v Ljubljani,
1918-1919 pa pri državnem pravdništvu v Mariboru. 1927-1941 je bil odvetnik v Mariboru, po koncu 2. svet. vojne je bil republiški poslanec in nato sodnik okrožnega
sodišča v Mariboru.
13
Groznik Janko, sodnik. Rojen 1886 v Pungami pri Litiji. Gimnazijo v Celju, pravo v Gradcu, sodniški izpit 1918 v Gradcu. Služboval je od 1913 dalje v Novem mestu,
od 1919 dalje pa v Krškem. Mokronogu. 1920 pri državnem pravdništvu v Mariboni in
Ljubljani. 1922 je postal sodnik v Višnji gori. 1927 je postal predstojnik sodišča v
Mokronogu, nato 1930 v Velikih Laščah. 1933 je postal namestnik državnega tožilca v
Novem mestu. 1938 pa namestnik državnega tožilca v Murski Soboti. 1939 je bil upokojen.
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" Orel Vladimir dr., sodnik in odvetnik. Rojen 1886 v Prvačini na Goriškem, umrl
1973 v Ljubljani. Gimnazijo v Gorici in Piilju. pravo na Dunaju. Pragi in Krakovvu,
promoviral 1910. Služboval jc v Gorici in Trstu, po 1. svet. vojni jc bil najprej na sodišču, nato jc postal inšpektor pri ministrstvu za trgovino v Beogradu. 1921 je postal
odvetnik v Gorici. 1935 seje pred Italijani umaknil v Zagreb, nato seje preselil v Mokronog, kjer jc bil odvetnik, po 2. svet. vojni jc najprej služboval v Zagrebu, nato pa kot
pravni referent pri PNOO v Ajdovščini. 1947 jc bil imenovan /a predsednika vrhovnega sodišča cone • v Kopni. 1954 jc bil upokojen, vendar jc še naprej deloval kot pravnik na občini Koper. Bilje tudi publicist in sodelavce Pravnika v Trstu.
" Škcrlj Milan dr.. dvorni svetnik in univ. profesor. Rojen 1875 v Ljubljani, umrl
1947 v Ljubljani. Gimnazijo V Novem mestu, pravo na Dunaju, promoviral 1899. Služboval jc od 1898 dalje v Novem mestu, in v Mokronogu, nato je študiral trgovsko in
menično pravo v Lcip/igu. 1904 jc poslal sodnik pri deželnem sodišču v Gradcu, še
isto leto je premeščen k pravosodnemu ministrstvu na Dunaju. 1908 jc postal državni
pravdnik v Ljubljani. 1918 jc služboval pri povcrjenišlvu za pravosodje v Ljubljani.
1920 je bil honorarni predavatelj in 1924 redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani.
1940 je izvoljen za rednega člana SAZU. opravil jc pomembno delo na področju pravne terminologije.
"' Dolenc Metod dr.. sodni svetnik in univ. profesor.'Rojen 1875 v Slapu pri Vipavi, umrl 1941 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, pravo na Dunaju, promoviral
1899. Službo jc nastopil 1898 v Novem mestu. 1905 pri višjem deželnem sodišču v
Gradcu. 1918 pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani, kjer jc postal višji dcžclnosodni
svetnik, 1920 jc imenovan za rednega profesorja za kazensko pravo in kazenski pravdni red na Pravni fakulteti v Ljubljani. 1929-1931 jc bil rektor Univerze v Ljubljani.
1929 je bil izvoljen za dopisnega člana JAZU v Zagrebu. 1933 za častnega doktorja
prava bratislavske univerze, 1938 /a rednega člana SAZU v Ljubljani. Bil je eden
najplodov itejših pisateljev na prav nem področju, objavil jc številna dela in razprave iz
slovenske pravne zgodovine.
17
Pcrschc Rudolf, dvorni svetnik. Rojen 1865 v Ljubljani, umrl 1938 v Ljubljani.
Služboval je na sodiščih v Cerknici. Ljubljani. 1920 jc postal svetnik višjega deželnega
sodišča v Ljubljani. 1922 je imenovan za dvornega svetnika višjega deželnega sodišča
v Ljubljani. 1928 jc bil upokojen.
18
Korun Milan dr.. odvetnik in politik. Rojen 1886 v Braslovčah. umrl 1962 v
Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju in Gradcu, promoviral 1910. 19101918 jc bil odvetniški koncipient, 1918 je postal odvetnik v Ljubljani. Bilje član JSDS
in poslance začasnega narodnega predstavništva v Beogradu, nato poslanec ustavodajne skupščine, sodeloval jc pri sestavi ustavnega načrta. 1928 jc opustil politično delo.
po uvedbi diktature 1929 jc večkrat posredoval v mezdnih gibanjih, politično pa seje
približal srbskim radikalom, po 2. svet. vojni jc bil vodja splošnega odseka pri Gozdnem gospodarstvu v Ljubljani. Sodeloval jc pri glasilih: Naprej. Rdeči prapor. Enakost.
Socialist in Naši zapiski.
19
Čobal Miha. politik in organizator. Rojen 1864 v Šl. Pavlu pri Preboldu v Savinjski dolini, umrl 1943 v Zagorju ob Savi. Po poklicu jc bil rudar in jc kot član JSDS
sodeloval v strokovnih in političnih organizacijah in 1896 pri ustanovitvi JSDS v
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Ljubljani. 1919-1920 je bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. Bilje
eden najvplivnejših vodij SDS v Sloveniji, trudil seje za politično in strokovno izobraževanje delavstva, sodeloval je pri strokovnih in političnih glasilih.
"" Žerjav Gregor dr.. publicist in politik. Rojen 18X2 v Ložu, umrl 1929 v Poljčah
pri Radovljici. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promovira! 1906. V letih
1907-1910 je bil odvetniški kandidat pri dr. Karlu Trillerju, 1911-1914 pa pri Karlu
Podgorniku. 1914 je opravil odvetniški i/pit. Med 1. svet. vojno je bil interniran in
konfiniran. nato je bil tajnik Jugoslovanskega poslanskega kluba na Dunaju, po prevratu 1918 je deloval v Narodnem svetu, bilje v vodstvu JDS in minister centralne vlade v
Beogradu. Kot vodja slovenskih liberalcev je bil centralistično usmerjen inje bil velik
nasprotnik SLS.

28'
ZAPISNIK
28. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 4. DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brejca in Kristana, slednjega zastopa višjesodni svetnik Milčinski.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Bivši avstrijski finančni minister dr. Redlich" je najel 7. novembra 1918 za likvidacijo avstrijske države posojilo v znesku 2 miljard. Državni tajnik za finance
Nemške Avstrije predlaga Nar. vladi, da prevzame Kranjska kakor tudi deli kronovin. ki spadajo pod območje Nar. vlade SHS. za ta avstrijski državni dolg
enako obveznost kakor za poprejšnje državne dolgove. Od te svote seje po ključu
odkazalo za bivšo kronovino Kranjsko 6 milijonov kron. Nar. vlada odgovarja
finančnemu ministru Nemške Avstrije in skupnemu finančnemu ministru države
SHS v tem smislu, da prevzame jamstvo le za one svote, katere se ji dejansko
izplačajo ali katere izplača kak drug faktor kot negotiorum gestor za državo
SHS. Zaeno prosi, da se za Trst in Goriško izplača Nar. vladi cela svota, ki odpade na to ozemlje po ključu, za Štajersko in Koroško, v kolikor spadata pod
območje SHS. pa ena tretjina svote, ki odpade na ti dve kronovini. Glede Istre se
sporoči skupnemu fin. ministru države SHS. naj zahteva po ključu pripadajočo
celo svoto za Istro. (Zvrši pov. za finance)
Poverjeništvo za finance je izdelalo načrt naredbe o začasnem povišanju in izpremenitvi potnih in selilnih pristojbin državnih uslužbencev civilne uprave.
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Odobre se §§ 1 do 5 (obsegajoči dijete, trošnine in nočnine). glede selilnih pristojbin (§§ • -10) se pa naroči pov.. da jih revidira in primerja z odgovarjajočimi
določbami drugih držav, zlasti Nemške Avstrije, ker se jim zde postavke previsoke.
Regentu Aleksandru' se odpošlje sledeči brzojavni pozdrav:
"Njegova Kraljeva Visokost regent Aleksander Belgrad.
Narodna vlada SHS v Ljubljani pozdravlja z iskrenim navdušenjem državno
ujedinjenje vseh Srbov. Hrvatov in Slovencev pod regentstvom Vaše Kraljeve
Visokosti. Načela s\obode, bratstva in prave demokracije, izražena in naglašena
v proklamaciji Vaše Visokosti, so nam dragoceno poroštvo srečnega razvoja in
lepe bodočnosti troedinega naroda. Še posebno vdano zahvalo si usojamo pa
sporočati za blagohotno in tolažilno obljubo najodločnejše branitve celega etnografskega ozemlja SHS. zlasti tudi naši severni in zapadni meji. kjer naši bratje
prenašajo sedaj po vsem štiriletnem vojnem trpljenju gorje neznosnega nasilstva
okupacije. Živel jugoslovanski Trst. živela jugoslovanska Goriška, in Istra! Bog
blagoslovi ujedinjeno Jugoslavijo! Bog čuvaj kralja Petra"1 in regenta Aleksandra!
Narodna vlada SHS v Ljubljani. Pogačnik, predsednik."
Predsedstvo NV poroča z dne 3. decembra t. I. iz Belgrada. da je z ozi rom na
sklep NV z dne 24. novembra t. I. posebno odposlanstvo NV dne I. decembra
191S ob 8. uri zvečer proklamiralo v svečani adresi na prestolonaslednika Aleksandra ujedinjenje celokupnega naroda SHS v edinstveno jugoslovansko državo
pod vlado kralja Petra !.. odnosno prestolonaslednika Aleksandra kot regenta. V
novi državi se imajo takoj organizirati ministrstva za vse stroke in sestav iti skupno narodno zastopstvo kot provizorična legislativa do konstituante. Do sklica
konstituante ostanejo današnje Narodne vlade, v kolikor posamezni resorti ne
preidejo v skupno kompetenco. Prestolonaslednik je prevzel regentstvo in bo
imenoval skupno vlado. Z dnem I. decembrom je torej prenehala funkcija NV kot
vrhovne suverene oblasti države SHS na ozemlju bivše avstro - ogrske monarhije
in s konstituiranjem ministrstva bo prenehala tudi njegova administrativna funkcija. Dokler se ne imenuje skupno ministrstvo bo vodilo NV po svojem predsedstvu še nadalje tekoče posle v sporazumu s srbsko vlado. Od 1. decembra 191S
naprej tvori ves naš narod slovensko - hrvaško - srbski edinstveno državo pod
regentstvom Njegove Kraljeve Visokosti prestolonaslednika Aleksandra.
Nar. vladi se je poslalo brzojavno avtentično besedilo prestolonaslednikovega
govora.
Iz Maribora je prišlo poročilo, da so samo gotove stroke uradništva prejele 1.
decembra plačo. Akt se odstopi pov. za finance.
Koroški deželni odbor je pripravljen prevzeti aprovizacijo tudi slovenskega
dela Koroške pod pogojem, da se mu dovolijo v slovenskem ozemlju rekvizicije
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in da pozove Nar. vlada duhovščino, župane in zastopnike vojaštva na slovenskem Koroškem, da vplivajo na ljudstvo v tem smislu, da bo oddajalo živila. V
slučaju, da kmetje ne dajo živil izostane tudi aprovizacija iz Celovca. Predlog
dež. odbora koroškega se odkloni (odgovori predsednik). (Odgovor odšel)
Major Lavrič. poveljnik jugoslov. čet na Koroškem, prosi, da se mu dodeli
politični konceptni uradnik kot komisar. Nar. vlada ga poišče in dodeli. Sklene
se, da se na vseh postajah, koder naše železnice prehajajo v sosedno državo, nastavijo kontrolni organi, ki preiščejo prtljago oseb. o katerih se sumi. da izvažajo
blago. (Opazovalo seje. da zlasti Tržačani odnašajo ukradeno blago). Kraje, kjer
bodo kontrole poslovale, sporoči pov. za promet ljubljanskemu županu kot šefu
policije.
Glede bojev med četami Jugoslavije in Nemške Avstrije v Velikovcu je prišlo
dvoje pojasnil, prvo od deželnega odbora za Koroško, drugo od državnega urada
za zunanje zadeve na Dunaju. Obe poročili naglašata. da nemško vojaško poveljstvo ni imelo ukaza rabiti orožje, ampak se samo nastaniti v Velikovcu v
svrho varstva interesov nemškega prebivalstva. Do spopada je prišlo med vojaštvom spontano brez vsakega povelja, medtem ko sta se poveljnika pogajala. Glede
vprašanja, od katere strani je padel prvi strel, se poročili ne ujemata. Obe poročili
poudarjata izrecno, da Nemci ne nameravajo nikakih sovražnostij proti ententi.
Drž. urad za zunanje zadeve prosi, da se slični alarmujoči slučaji vedno natančno
preiščejo v svrho dobrih odnošajev med obema državama, preden pridejo v javnost, in se tudi neresnične vesti naknadno dementirajo.
Nar. vlada je minuli teden protestirala proti nakani Nemške Avstrije, izvršiti
volitve v konstituanto tudi v ozemlju države SHS. Drž. urad za zunanje zadeve
odgovarja, da želi to vprašanje kakor tudi vsa druga medsebojna vprašanja, rešiti
na podlagi prijateljskih pogajanj med obema državama, ki naj se prično čimpreje.
Zastopniku Jugoslovanov na Dunaju dr. Defranceschiju je podal državni tajnik za zunanje zadeve dr. Bauer obširno izjavo, da želi Nemška Avstrija živeti z
Jugoslavijo v najboljših odnošajih. Vsa preponía vprašanja glede določitve meje
naj se prepuste mirovni konferenci. Med državama naj se vrši osebni in blagovni
promet neovirano. Obžaluje, da so se pri zadnjih nemirih sneli v Celovcu trije
slovenski napisi in poroča, daje izrazila Nemška Avstrija monsignoru Podgorcu^
v Celovcu nad tem nezakrivljenim činom svoje obžalovanje. Tudi emigranti v
Švici se zamorejo vrniti prosto domov skozi Nemško Avstrijo.
Dr. Defranceschi vpraša po naročilu Nemške Avstrije, ali ima Nar. vlada kaj
proti temu. da se sprejme ministerijalni svetnik dr. Rihard Wenedikter kot pooblaščenec Nemške Avstrije v Zagrebu. Odgovori se telefonično dr. Defranceschiju.
da ne. (Izvršeno 5.12. 18)
Na vprašanje dr. Defranceschija. ali sme konzularna agentura zaračunati kake
pristojbine za izdajanje potnih listov v Jugoslavijo in drugih listin, je Nar. vlada
mnenja, daje to zadeva skupnega ministrstva. (Izvršeno 5.12.18)
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Zastopnik čehoslovaške republike je naprosil poverjeništvo za javna dela naj
odstopi Nar. vlada nekaj dcmobilizacijskcga materijala, ki ga rabi čehoslovaška
republika. Pov. mu je izjavil, da bo šla Nar. vlada Čehom v vsakem oziru kar
najbolj na roko. Ker paje dcmobilizacijsko blago skupna last vseh narodov bivše
Avstrije in Ogrske, prosi Nar. vlada v svrho končnega obračuna, da se vse blago
plača.
Pov. dr, Pestotnik je nakupil na Hrvaškem dva vagona masti po 50 K in 30
vagonov moke za železniško osobje. Ta živila želi razdeliti med železničarje, ne
da bi se jim vračunala v kvoto, in sicer po znižanih cenah. Živila veljajo okroglo
1.5 miljona kron; če jih hočemo dati po znižanih cenah, mora država prispevati
650.000 kron. tako. da dobi država od kredita 1.5 milijona kron samo približno
850.000 kron nazaj. Pov. utemeljuje svoj predlog s tem. da je železniško osobje
vršilo v zadnjem času zelo težko službo in nam mnogo pomagalo, zlasti ko so
nemški železničarji štrajkali. Oddaja teh živil po znižanih cenah se dovoli in
sklep, da se ta živila vračunajo v kvoto, se prekliče. Pov. za prehrano pa prosi
izrecno, da naj noben poverjenik ne dela v prihodnje na to. da bi dobil kdorkoli
kak priboljšek. ker vsi ti priboljški gredo na račun skupne prehrane: kar ima eden
več. imajo drugi manj.
Dosedanje uradniške legitimacije za vožnjo po državni železnici ostanejo tudi
za leto 1919 v veljavi in nudijo enake ugodnosti kakor doslej. Veljavnost legitimacij podaljša, odnosno izda nove legitimacije vsak poverjenik za uradnike svojega oddelka.
Južna železnica se je naprosila, da dovoli poverjenikom Nar. vlade prosto
vožnjo po vseh njenih železniških progah. Odgovor se urgira v tem smislu, da
smatra Nar. vlada prošnjo za odklonjeno, če južna železnica ne odgovori v dveh
dneh. (Odgovori pov. za promut)
Dr. Kukovec omeni, da NV še ni ničesar odgovorilo glede plače poverjenikov.
Tozadevno se odpošlje NV sledeča brzojevka:
"Narodno viječe Zagreb
Ker je narodno vijeće imenovalo svoj čas narodno vlado v Ljubljani, smaramo
isto kompetentnim, da določi odškodnino za člane te vlade v skladu s tamošnjim
postopanjem v ti zadevi. Prosim, da se naš tozadevni predlog reši. Predsedstvo
Narodne vlade v Ljubljani."
Nar. vlada je razpravljala zopet o stanovanjski mizeriji v Ljubljani. Prišlo je v
Ljubljano 150 uradnikov državne železnice, deloma s svojimi rodbinami. Mesto
bo preskrbelo stanovanja v prvi vrsti tistim rodbinam, ki se jim je v novembru t.
I. končnoveljavno odpovedalo. Za te bo že dobila stanovanja komisija na magistratu, ki pregleduje, kje je kako stanovanje prazno, ali kje je dvoje stanovanj
zasedenih po eni rodbini. Železniški uslužbenci naj se nastanijo na Bledu. Povcr165

jeniki naj sc dogovorijo glede nastanitve svojih uradov sami med seboj. Pohištvo
dobe pri obrtni centrali za obnovitev Goriške. (Predsednik svečar Kopač' na
Celovški cesti.)
Zavod za gluhoneme se otvori I. januarja 1919 in sicer za 50 gojencev.
Dr. Ivan Skabcrnc. administrativno - ekonomični poročevalec v oddelku za uk
in bogočastje prosi, da se poviša v VI, činovni razred z naslovom vladnega svetnika. Rešitev prošnje se odloži za pol leta.
Pov. dr. Verstovšck predloži Nar. vladi podroben načrt, kako namerava izvesti pomožno akcijo, da se omogoči slovenskim dijakom studiranje na zagrebških visokih šolah. Načrt je v glavnih potezah ta - le: Ustanovi naj se konvikt (z
imenom kolegij ali kaj sličnega): hrvaška vlada prepusti, kot je obljubila, v ta
namen artilerijsko vojašnico. Notri se sprejme kakih 300 dijakov na hrano in
stanovanje. Po informacijah pri vseučiliški kvesturi kot upraviteljici menze v
Zagrebu, bo prišla dnevna prehrana za osebo na 5 kron. Dijaki bi deloma plačevali sami vse stroške, deloma polovico stroškov, deloma bi bili sprejeti brezplačno. Organizacija konvikta se poveri Dobrodelnemu odboru 12 oseb. katerim bi
imenoval poverjenik za uk in bogočastje predsednika. Ta odbor bi zbiral prispevke po Jugoslaviji, zlasti med Slovenci. V Zagrebu bi se ustanovil ožji odbor za
cksckiitivo. Zavod bi oskrbovalo 10 redovnic z mesečno plačo 20 kron. ki so si jo
določile same. Prednici bi pomagal pri knjigovodstvu prefekt (kak upokojen profesor). Ta bi skrbel za red v zavodu s štabom dijakov. Visokošolcem na drugih
visokih šolah bi se dale ustanove, za kar bi bilo treba posebnega kredita. Stroški
za konvikt bi znašali (v kolikor se ne računa na pokritje po prispevkih dijakov in
dobrotnikov) 150.000 kron. Poverjeniku se ta svota obljubi in mu naroči, naj se
izdelajo v smislu podanega načrta še nadaljnje podrobnosti. Obrne naj se tudi na
Hlavkovo kolej v Pragi za informacije.
Pov. dr. Pogačnik poroča, da ga NV poživlja, naj kmalu izvede mobilizacijo
letnikov 1895 - 1899. Posamezni poverjeniki so imeli proti mobilizaciji sicer
tehtne pomisleke, a vendar izrazili prepričanje, da ta zadeva ne spada v kompetenco Nar. vlade, ampak je tu Nar. vlada vezana na povelja NV. Nar. vlada vzame mobilizacijo na znanje s pristavkom. da ima poverjenik za narodno obrambo
povelje NV izvršiti. Pov. za nar. obrambo izda tozadevno naredbo. Glede odpusta starejših letnikov izide naredba pozneje.
Pov. za nar. obrambo je dobil iz Gradca predlog, da naj se poveri majorju
Henriku Stepniška pri graškem vojaškem poveljstvu posel takozvanega
"zveznega častnika", ki bo v vojaških zadevah posredoval med Nemško Avstrijo
in Nar. vlado. Se odkloni.
Ves demobilizacijski materijal oskrbuje Nar. vlada in je zanj odgovorna vsem
narodom bivše monarhije. Zato ne more odstopiti ničesar brezplačno niti NV.
Kar se od tega materijala vzame en detail, se plača takoj, glede prevzetja en gros
pa se sestavi zapisnik za svoječasni obračun.
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Principijelno se sklene, da se nobenemu rezervnemu častniku od I. decembra
naprej ne sme izplačevati dvojna plača (vojaška in civilna), ampak se mora vsak
odločiti za eno.
Nadsvetnik Milčinski poroča sledeče: Nar. vlada je mislila, da se bo izplačevanje vzdrževalnin omejilo s tem. da se je zahtevalo od vsakega rcflektanta. da
doprinese potrdilo župana in župnika o resnični potrebnosti. To potrdilo doprinese sedaj vsakdo. Davčni uradi pa poročajo, da je dostikrat razvidno iz davčnih
knjig, da ta potrdila ne odgovarjajo resnici. Zato se izda komentar k tej naredbi v
Uradnem listu, da naj davčni uradi v slučajih, kjer se to potrdilo ne ujema z uradnimi podatki v davčni knjigi, izplačilo odkloni. Stranke, ki se čutijo prizadete, naj
se pritožijo pri komisiji za preživljanje.
Tovarna Glanzmann <fc Gassner v Tržiču prosi, da seji dovolijo glede izplačevanja podpor brezposelnim delavcem iste ugodnosti, kakor tekstilni tovarni na
Dunaju. Dovoljeno.
Naše uradne sobe krase sedaj slike avstrijskega cesarja, ako niso prazne. Za
umetniško opremo uradnih prostorov se dovoli predsedniku svota 50.000 kron:
za ta denar naj se kupijo dela slovenskih umetnikov in izobesijo \ uradnih prostorih.
Pov. dr. Ravnihar interpelira predsednika, zakaj je vodja okrajnega glavarstva
v Krškem vladni tajnik Pavel Svetce7, kije bil določen za vodjo okr. glavarstva v
Litiji, ostal v Krškem, ne da bi se tozadevni ukrep pov. za notranje zadeve uradno preklical. Predsednik bo o zadev i poročal v prihodnji seji.
Sklep seje ob 7. uri 30" zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original. Zapisnik obsega S sirani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lesnem
papirju brc/ vodnega znaka.
:
Redlich Josef dr.. avstrijski pravnik in politik. Rojen 1869 v Gödingu na Moravskcni. umrl 19.16 na Dunaju. V letih 1902-1908 je bil poslanec poslanske zbornice.
1906 je postal univerzitetni profesor na Dunaju. 1918 pa minister /a finance na Dunaju. 1926 je imenovan /a profesorja na harvvardski univerzi v Bostonu.
3
Karadjordjcvič Aleksander, regent in kralj Jugoslavije. Rojen 18SS na Cetinju.
umrl 1934 v atentatu v Marseilles-u. 1914 je postal regent kraljevine Srbije in vrhovni
komandant srbske vojske v 1. svet. vojni, po smrti kralja Petra I. lela 1921 je poslal
kralj Srbov. Hrvatov in Slovencev. (>. 1. 1929 je z državnim udarom uvedel diklaluro.
Kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev pa preimenoval v Kraljevino Jugoslavije.
•
Karadjordjcvić Peler !.. kralj Srbije in Kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev.
Rojen 1844 v Beogradu, umrl 1921 v Beogradu. Šolal seje v Beogradu. Parizu, Ženevi
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in Mcl/.u. kjer je 1867 končal višjo vojno šolo. Sodeloval je v francosko-pruski vojni, v
bosansko-hercegovskem upom. nato je živel v Črni gori. v majskem prevratu 1903 je
zasedel srbski kraljevi prestol. 1914 je prenesel kraljevska pooblastila na prestolonaslednika Aleksandra. 1915 seje s srbsko vojsko umaknil v Albanijo in nato v inozemstvo, odkoder seje vrnil julija 1919.
Podgorc Valentin, monsignor, teolog in politik. Rojen 1867 v Šcntancži. umrl
1956 v Celovcu. Gimnazijo in bogoslovje v Celovcu 1891. 1893-1907 jc bil prclekt
Marijanišča v Celovcu. 1895-1933 jc bil načelnik Hranilnega in posojilnega društva v
Celovcu. 1899-1920 je bil vodja Gospodarske zadruge v Siuči vasi. 1907-1920 je bil
tajnik Mohorjeve dru/bc v Celovcu. 1921 jc ustanovil Zvezo koroških zadrug. 1926 je
ustanovil verski mesečnik Nedelja. 1937 jc objavil razpravo Die kärntner Slowenen in
Vergangenheit und Gegenwart, po 2, svet. vojni je sodeloval pri Koroški kroniki in pri
obnovitvi Mohorjeve družbe v Celovcu, kjer je postal častni član.
'' Kopač Jernej, politik in gospodarstvenik. Rojen 1861 v Brc/nici pri Žirch. Izučil
seje svečarstva in 1878-1883 končal obrtno šolo v Ljubljani. V Gorici seje udeležil
gibanja goriških Slovencev, sodeloval jc pri gospodarskih organizacijah in pri Krščansko socialni zvezi. V Gorici jc ustanovil svečamo in Katoliško tiskarsko društvo. 1916
jc ustanovil svečamo v Ljubljani, po I. svet. vojni je deloval na obnovi porušene Goriške.
Svetce Pavel, vladni svetnik. Rojen 1875 v Litiji, umrl 1927 v Krškem. Končal jc
pravno fakulteto. Od 1900 dalje jc služboval kot upravni uradnik v Postojni. Ljubljani.
Litiji in Krškem. 1918 jc bil imenovan za okrajnega glavarja v Krškem. 1919 jc postal
vladni svetnik.

29'
ZAPISNIK
29. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 6. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade, razen dr. Brejca, dr. Pestotnika in Kristana. Slednjega zastopa nadsvetnik Milčinski.
Začetek ob 4. uri 10' popoldne.
Zastopnik čelioslovaške republike stotnik Julij Husa poroča, da poleti v nedeljo 8. decembra ob 8. uri zjutraj prvi letalec iz Ljubljane čez Tabor v Prago.
Za pondeljek 9. decembra so povabljeni zastopniki Nemške Avstrije v Ljubljano. Naprosijo se brzojavno, da javijo čas svojega prihoda, da se zamore
ukreniti vse potrebno glede njihovega bivanja. Predsednik Pogačnik se bo pri njih
informiral, v katere resorte spadajo zadeve, ki se žele o njih razgovarjati, in bo
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dotične poverjenike opozoril, da se udeleže posvetovanja. Ti bodo sklenili z zastopniki Nemške Avstrije dogovor, ki se bo predložil celokupni vladi v seji v
razpravo. Vsak poverjenik, ki se njegovega resorta razprave tičejo, naj pride
zraven osebno ali imenuje svojega zastopnika. Pri posvetovanjih želi biti prisoten
tudi zastopnik čehoslovaške republike stotnik Husa. Posvetovanja bo sklical pov.
dr. Triller.
V soboto 7. decembra ob 4. uri popoldne naj pridejo vsi zastopniki poverjcništev. ki so od svojih poverjenikov imenovani, v komisijo za uradniško službeno
pragmatiko ob 4. uri popoldne v vladno palačo na Blciwcisovi cesti. Komisija bo
zborovala pod predsedstvom dr. viteza Zolgerja v knjižnici vladne palače.
(Opozoriti Zolgerja!) NV razglaša za popularizacijo in svečano proslavo zgodovinskega dogodka ujedinjenja naroda Srbov. Hrvatov in Slovencev sledeče:
1 ) Dan 1. decembra se proglasi za narodni praznik.
2) Ta praznik se praznuje tega leta zaradi prometnih težkoč izjemoma 14. in 15.
decembra.
3) Soboto dne 14. decembra se praznuje po vseh šolah. Povsod naj se vrše predavanja o znamenitosti in sreči narodnega ujedinjenja v državo SHS.
4) Zvečer istega dne naj vojaške oblasti odrede, da "se povsod, kjer se nahajajo
posadke, vrše svečanostni obhodi z godbo. Priporoča se privatni incijativi
društev, da se tega ali prihodnjega dne prirede svečane akademije, narodna
zborovanja, slavnostne gledališke predstave in slično, kar bi utegnilo seznaniti
široke sloje z dogodkom.
5) Za dan 15. decembra naj se sporazumejo oblastva z verskimi predstojniki, da
se ta dogodek proslavi v cerkvah z molitvami, zahvalnicami. s čitanjem adrese
NV in odgovora prestolonaslednika Aleksandra. Verskim svečanostim naj prisostvujejo vse oblasti in šolska mladina. Nar. društva je treba pozvati, da se
udeleže z zastavami. Vojaške oblasti naj se obvestijo, da se ima ta dan prirediti svečana parada; zvonovi naj zvone in na sedežu vlad naj se odda 101
strel.
6) Na vseh javnih in po možnosti tudi na privatnih poslopjih naj se na dan proslave svečanega dogodka razobesijo slovenske, hrvatske in srbske zastave.
7) Priporoča sc. da pošljejo vlade svojim župnim uradom, mohadanskim verskim
oblastvom. rabinatom itd. kakor tudi vsem šolam po brzojavnih okrožnicah
kratek životopis dinastije Karagjorgjevičev". njih zasluge za zedinjenjc naroda
in da se naglasa tudi dosedanje delovanje naših prvih jugoslovanskih rodoljubov za ujedinjenje našega naroda.
NV ukazuje, da se adresa NV na regenta Aleksandra in regentov odgovor po
lepakih razširi na vse kraje po deželi. Besedilo se da natisniti v 6.700 izvodih in
se razpošlje potom poverjeništva za notranje zadeve na okrajna glavarstva in
mestne magistrate, ki naj jih razdele dalje.
Notar v Pliberku seje zavezal za državo SHS.
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Pri seji je navzoč zastopnik koroških Slovencev dr. Pirnat. ki sporoči željo
Smodejevo in drugih koroških Slovencev, naj se zasedeta Celovec in Beljak po
našem vojaštvu. Razlogi so sledeči: Iz obeh mest se izvaža blago in živila: s hrano je prebivalstvo zaenkrat preskrbljeno, ker seje razdelila moka v naprej za dva
meseca (do 8. februarja 1919) v Celovcu in Beljaku. Slovenci niso varni življenja, ker celovški magistrat in deželni odbor koroški nimata skoro nobene moči.
ampak samo vojaški svet. Nemška Avstrija razpolaga v Celovcu s sledečim vojaštvom: Častnikov je 750, moštva, ki vrši službo 5 - 600. in drugih vojakov, ki
se drže v Celovcu radi ropa in tatvine, približno 1.000. Med vojaštvom je dosti
Slovencev, celo Kranjcev, in precej Poljakov, ki vrše službo pri Nemški Avstriji,
ker se ne morejo vrniti domov, dočim vztrajajo Slovenci radi dobrega zaslužka,
ki znaša 10 kron na dan poleg proste oskrbe, pri vojakih, ki imajo konje celo 20
kron na dan. Ob mostu pri sv. Ani in na Mostiču pri Glini grade Nemci jarke.
Oklopni avtomobili in strojnice se nahajajo po večini na Danzenbergu pri Gospe
Sveti: zraven je straža, a nič pripadajočega moštva (Bedienungsmannschaft).
Mesto podpolkovnika Ulmanskega se je udeležil seje podpolkovnik Skubec in
podal sledeča pojasnila: Na Koroškem ima stotnik Lavrič 250 mož. v Velikovcu
in drugod je še 600 mož. To vojaštvo zadošča za vzdrževanje reda in mini v dosedaj zasedenem ozemlju, ne pa za zavzetje Celovca ali Beljaka. V ta namen bi
rabili 17. pešpolk. ki pa ni discipliniran, dalje 97. pešpolk. ki prihaja iz Ukrajine,
a ne vemo v kakem položaju, in eno ali dve bateriji, ki se bosta zamogli sestaviti
približno v 14 dneh. Predlaga, da se pošlje 17. pešpolk v Velikovec, da se disciplinira. Celovec bi bilo mogoče zavzeti, a težje vzdrževati red v mestu. Iz Štajerske ni pričakovati pomoči, ker je general Maister sam zahteval za Maribor 400
Srbov s Koroškega, ker so se štrajkujočim nemškim železničarjem pridružili deloma tudi slovenski.
Dr. Tavčar naglasa, da se prično 9. decembra pogajanja z Nemško Avstrijo.
in da smo do takrat vezani, ne prodirati naprej na Koroško in Štajersko, če nočemo svoje brzojavke (da seje našemu vojaštvu ukazalo "držati zasedeno ozemlje")
tolmačiti zofistično. kar bi se pri nasprotnikih po pravici smatralo za verolomnost.
Dr. Kukovec opozarja na dejstvo, da nam ni mogoče zasesti Celovca s svojim
uradništvom.
Iz navedenih razlogov se zadeva odgodi: dr. Pirnat se naprosi, da povabi
Smodeja v Ljubljano k pogajanjem dne 9. decembra.
Dr. Triller omenja, daje ognjičar Vahtar sklical za nedeljo ob 3. uri popoldne
shod vojaštva. Nar. vlada ne želi. da bi se začela širiti politika med vojaštvom:
zato se sklene, da pozove dr. Pogačnik pripravljalni odbor k sebi in se razgovarja
z njim v tem smislu.
Poverjeništvo za socijalno skrb je izdelalo na podlagi zbranega gradiva in
zlasti zakona, katerega je izdala Nemška Avstrija, načrt naredbe o pravici občin.
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poseči v slučaju velike potrebe po stanovanjih. Načrt se z malimi izpremembami
odobri in ga izda poverjeništvo za socijalno skrb.
Po izrecnem pooblastilu celokupne vlade izda poverjeništvo za socijalno skrb
naredbo, da se mora na Bledu izprazniti primerno število stanovanj za železniške
uslužbence. Izvršitev se poveri postajenačelništvu v Ljubljani (nadzornik August
Ludwig).
Poverjenik Remec predlaga, naj se vsa kinopodjetja podržavijo v prid vojnim
invalidom. Ker je ta predlog zelo dalekosežnega pomena in je treba o njem še
razmišljati, se odstavi z dnevnega reda.
Tvrdka Glanzman v Tržiču izdeluje papirnate in celulozne tkanine ter zaposluje v svojem obratu 120 - 150 delavcev. Ker ljudstvo takega blaga ne mara
kupovati, zamore tvrdka nadaljevati svoj obrat le v slučaju, da se država zaveže,
da v prehodnji dobi ne dovoli, izdelovati podlogo pri obleki iz drugega blaga
kakor iz papirnatega. Če država na to ne pristane, mora tvrdka delo ustaviti in
država plačevati podporo za brezposelne delavce. Nar. vlada je mnenja, da je
slednje manjše zlo od 1. in da ne prevzame nikakega jamstva za razpcčavanje
popirnatega blaga.
Pov. dr. Triller poroča, da ima več tvrdk v Ljubljani (Gospodarska zveza.
Aprovizacijska družba za Kranjsko. Mlekarska zveza itd.) še večje množine različnega blaga, ki je bilo naročeno in kupljeno za vojaštvo, pa je ob nenadnem
polomu Avstrije ostalo trgovcem. Tako se nahaja v Ljubljani n. pr. 15 vagonov
sira (takozvani Brimscnkase in liptavski sir), ki so ga trgovci kupili po lastnem
zatrdilu a 20 kron kg. in 3 vagone fižola po 11 kron do 12 kron 50 v kg. Tvrdke
imajo sicer za izgubo regresno pravico do bivše Avstrije, a ne upajo od tega posebnega uspeha. Zato žele dobiti izvozno dovoljenje. Poverjeniki opozarjajo na
možnost, da bo spomladi manjkalo živil, če prav prične ententa z uvozom, ker bo
bržkone železnica slabo funkcijonirala. Če železnica izostane n. pr. le 14 dni.
nastanejo lahko v mestih težave. Zato naj se zaenkrat izvoz ne dovoli in gleda,
kako bi se stvar prodala doma.
Pov. dr. Triller opozarja vlado, da bo prišla v prihodnji seji na dnevni red deželna banka v Ljubljani, ki je sedaj brez pravega vodstva in nadzorstva. Predlagal bo. da se razpusti sedanji kuratorij in imenuje samo direktorij in revizijski
svet. Notri naj imenuje S. L. S. tri zastopnike. J. D. S. enega zastopnika in Soc.
dem. stranka enega zastopnika. Stranke naj imenujejo člane v prihodnji seji.
Župan Arh iz Boh. Bistrice je po naročilu obč. odbora in Bohinjcev nakupil v
oktobai 1918 na Hrvaškem za 93.000 K prešičev. katere so mu deloma v Ljubljani pokradli. Vračal se je namreč domov baš ob času. ko se je v začetku novembra valila skozi naše kraje umikajoča se armada. Taje pustila tudi v Bohinju
množino živil, tako da je cena blagu in povpraševanje po njem silno padlo in je
župan prodal blaga samo za 7.000 kron in ima v družbi enega tovariša 86.000
kron izgube, pač pa ima 700 kg masti in precej prekajenega mesa. Da bi ne imel
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izgube, bi moral prodajati mast po 76 kron in meso po 30 kron. Ker vojaštvu
silno primanjkuje masti, se sklene, da jo prevzame dr. Pogačnik po ceni. ki se
določi dogovorno z županom.
Pov. inž. Remec poroča, da so kroparski žebljarji delali poprej za vojaške dobave. Sedaj je delo naenkrat zastalo; Kroparji vprašujejo, kaj naj delajo, da niso
obsojeni na brezposelnost. Naročil jim je. da naj izdelujejo žeblje za železnice in
drugo blago za zalogo. Delavcem naj se plačuje tudi naprej po 8 kron na dan. Če
se bo dokazalo, da ni bilo mogoče blaga prodati tako drago, da bi bili nabavni
stroški kriti, plača Nar. vlada raje diferenco, nego bi plačevala podpore za brezposelnost.
Stavbni nadsvetnik pri agrarnih operacijah Hugo König4 se odstavi, ker ne
zna slovenski. Dež. veterenarski referent vladni svetnik Ivan Munda^ prosi za
vpokojitev. Se ugodi. Ravnatelj dež. mesta za klavno živino August Bukovic" se
določi za upravnega vodjo pri poverjeništvu za kmetijstvo v VII. činovnem razredu, ko bo končana likvidicija pri dež. mestu. Inšpekcijska komisarja I. razreda
inž. Anton Šivic7 in Andrej Odlasek* se imenujeta za višja gozdarska komisarja v
VIII. činovnem razredu, in sicer A. Sivic na I, mestu.
Pov. dr. Verstovšek predlaga za predsednika višjega dež. šolskega sveta vpokojenega vladnega svetnika dr. Franca Detelo'' in za njegovega namestnika vladnega svetnika dr. Lovra Požarja'". To bi bili častni mesti, ki bi se honorirali samo
v slučaju, da bi bilo več dela. O imenovanju se bo sklepalo v prihodnji seji.
Na visoki šoli za poljedelstvo na Dunaju so sporočili jugoslovanskim dijakom,
da morajo zapustiti zavod s 4. januarjem 1919. Tudi se jim ni dovolilo kolokvirati. Tudi z drugih visokih šol prihajajo poročila, da nameravajo Jugoslovane
odsloviti. V poštev pride kakih 130 dijakov, med njimi eksportnih akademikov.
Zadeva se spravi na razgovor z zastopniki Nemške Avstrije dne 9. t. m.
Mnogo učencev srednjih in ljudskih šol telovadi pri Sokolu in Orlu. Ti organizaciji vabita naraščaj v svoje vrste že v ljudski šoli. Poverjeništvo za uk in bogočastje pokliče zastopnike teh organizacij in se domeni z njimi glede starostne
meje. pod katero se ne sme vabiti mladine k organizacijam. Tudi morajo organizacije, v kolikor se jih udeležuje mladina, gojiti samo telovadbo in pustiti politiko
v mini.
Pov. dr. Pogačnik poroča, da se nahaja v obrtni šoli delavnica za proteze.
Ravnatelj obrtne šole vladni svetnik Subie pa nima dovolj delavnih moči: upal bi
si jih dobiti, če se dovoli vojaškim delavcem k prosti prehrani in vojaški plači še
dnevna doklada 10 kron, s čimer bi prišli delavci na prosto oskrbo in kakih 21
kron na dan. Pov. inž. Remec opozarja na posledice, ki bi se pojavile. Vsi delavci
bi silili v protezne delavnice, delavske plače bi dosegle tako višino, da bi mi ne
mogli tekmovati na svetovnem trgu. ko prenehajo izredne vojne razmere. Sploh
naj se gleda na to, da se vojaške delavnice razpuste in da prično dela oddajati
civilnim domačim obrtnikom, ker delavci pri obrtniku delajo polovico več. kot v
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vojaškem obratu. Sklene se na predlog nadsvetnika Milanskega, da naj pov.
Remec skuša dobiti mojstre, ki bi prevzeli izdelovanje in popravljanje protez: ker
pa invalidi ne morejo izhajati brez protez, če se jim n. pr. pokvarijo, naj za toliko
časa. dokler se ne domeni inž. Remec z obrtniki, ostane vojaška delavnica v obrtni šoli in se dovoli delavcem doklada do najvišjega zneska H) kron na dan.
Peskova tiskarna prosi, da sme vzeti v Vevčah dva vagona časopisnega popirja. ki ju je naročila za novi list "Jugoslavijo". Ker že obstoječim listom manjka
popirja. se ne dovoli.
Sklep seje ob 7. uri 45' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Napisan je na nekoliko debelejšem brc/lesnem
papirju brc/, vodnega znaka.
:
Karadjordjcviči. dinastija srbskih in jugoslovanskih vladarjev. Osnoval jo je vodja
1. srbskega upora Djordjc Petrovič 1804-1813. V letih 1842-1858 je vladal Aleksander.
Ponovno so Karadjordjcviči prišli na oblast 1903 in so vladali do 1945. ko je Ustavodajna skupščina Demokratične federativne Jugoslavije razglasila republiko Jugoslavijo,
je kraljevi družini s sklepom prepovedala vrnitev v Jugoslavijo.
3
Ludwig Avgust, višji železniški nadzornik. Rojen 1874 v Rvccnovu na Češkem,
umrl 1943 v Ljubljani.
4
König Hugo, nadsvetnik. Rojen 1854. Službo je nastopil 1893 pri deželni komisiji
za agrarne operacije v svojstvu agrarnega gradbenega svetnika inje služboval do 1918.
koje bil odstavljen.
Munda Ivan. veterinarski vladni svetnik. Rojen 1856. umrl 1923 v Ljubljani. V
Ljubljani je služboval od 1885 dalje inje bil višji veterinarski inšpektor. 1913 je bil
imenovan /a vladnega svetnika. 1919 je bil upokojen.
'' Bukovic Avgust, višji računski svetnik, sadjar in čebelar. Rojen 1878 v Radovljici,
umrl 1965 v Ljubljani. Končal je višjo vojaško realko v Srcinskih Karlovcih. 19001918 je bil računovodski uradnik pri Deželnem odboru za Kranjsko, nato višji računski
svetnik pri oddelku za kmetijstvo Pokrajinske uprave za Slovenijo. Bil je zavzet sadjar
in čebelar. V letih 1905-1908 je organiziral 17 čebelarskih podružnic, več let je bil
tajnik Čebelarskega društva za Slovenijo. 1922-1924 je bil predsednik Zveze jugoslovanskih čebelarskih društev. 1922 je bil soustanovitelj Sadjarskega in vrtnarskega
društva Slovenije, bil je častni član Horlikulturncga društva Slovenije in urednik Slovenskega čebelarja 1925-1941. Napisal je več razprav o čebelarstvu.
7
7. Šivic Anton, inženir gozdarstva. Rojen 1879 v Ljubljani, umrl 1963 v Ljubljani. Službovati je začel 1902. v državno službo paje vstopil 1905. 1912 je postal gozdarski nadzornik pri deželni vladi v Ljubljani za okraja Ljubljana in Kočevje. 1918 pa
pri Narodni vladi SHS v Ljubljani. 1920 postane višji gozdarski svetnik in šef uprave
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gozdarskega odseka Deželne vlade za Slovenijo. 1929-1939 je bil gozd. inšpektor.
1940 je bil upokojen, po 1945 je delal pri statističnem uradu Slovenije in pri ministrstvu za gozdarstvo in institutu za gozdarstvo in lesno gospodarstvo LRS. Objavil je več
člankov in razprav.
* Odlazek Andrej, inženir, višji gozdarski komisar. Rojen 1878 v Vižinarjih. Realko v Ljubljani. Visoko šolo za poljedelstvo na Dunaju 1902. Službovati je začel 1903 v
Zavidovičili v Bosni. 1904-1907 je služboval pri knezu Schvvarzcnbergu v Hluboki.
1907 je postal gozdarski komisar v Benkovcu, nato je služboval še v Splitu in Postojni.
1918 je bil postavljen za višjega gozdarskega komisarja pri Narodni vladi SHS v Ljubljani. 1919 je bil premeščen v Borovljc. po plebiscitu 1920 pa okrajnemu glavarstvu v
Ljubljani in nato k direkciji šum v Ljubljani.
9
Détela Fran dr.. profesor, pisatelj in dramatik. Rojen 1850 v Moravčah, umrl 1926
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto na Dunaju. Služboval je kot
profesor na Dunaju. Novem mestu, kjer je bil ravnatelj novomeške gimnazije 18901906. napisal je več povesti in romanov ter gledaliških del. Sodeloval je pri Ljubljanskem zvonu, Dom in svetu, Slovenski Matici in Mohorjevi družbi.
'" Požar Lovro dr.. vladni svetnik. Rojen 1855 v Vrhpolju pri Moravčah, umrl 1946
v Ljubljani. Gimnazijo v Celju, filozofsko fakulteto v Gradcu, promovira! 1882. Služboval je kot suplen! od 1883 v Ljubljani, nato kol profesor v Novem mestu. Ljubljani.
1896-1907 je bil ravnatelj mestnega liceja v Ljubljani. 1907-1916 ravnatelj I. državne
gimnazije v Ljubljani. Deloval je ludi v občinskem svetu mesta Ljubljane. Sestavil je
šolske učbenike za latinščino, sodeloval je ludi pri Ljubljanskem zvonu.

30'
ZAPISNIK
30. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 9. DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenika za zdravstvo.
Začetek seje ob 4. uri 33' popoldne.
Regent Aleksander je brzojavno odgovoril na pozdrav Nar. vlade. Brzojavka
se objavi v Uradnem listu in potom lepakov (6.500 izvodov).
Prebere se brzojavka dr. Korošca iz Belgrada, ki se glasi:
"Narodna vlada in Narodni svet Ljubljana
Veličanstvo prestolonaslednik odpotuje v petih dneh v Pariz. Pripravljen je
vzeti s seboj ves informativni materijal in dva gospoda kot informatorja, ki ostaneta v Parizu na mirovni konferenci. Imenujem za to svrho dr. Rybafa in inž.
Mačkovšeka2. Ekvipirajtc ju in založite z denarjem. Vzameta naj s seboj sledeči
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materijal: časopise od 3. novembra dalje, prepis vseli gravamina glede okupacije,
statistične preglede, karte, literature glede narodnih mej od Ogrske do Zadra,
tabelarični pregled plebiscitov povodom deklaracije in okupacije, interpelacije
jugoslovanskega kluba. Zbereta naj materijal tudi v Zagrebu. Natančen odhod
naznanim. Pismo sledi. Korošec."
Informativni materijal zbira posebni odsek NS v Ljubljani (Odsek za propagando v okupiranih krajih in za protno zbiranje gradiva za naše delegate.) V tem
odseku delujejo: Dr. Fornazarič, dr. Jež. dr. Puc4 in še en zastopnik za Trst:
dalje trije prestavljalci za francoski in angležki jezik, en kurir, en strojepisec.
Nar. vlada sklene v principu prevzeti stroške tega začasnega odseka proti temu.
da seji predloži mesečni proračun. (St. 375N. Sv. 9/12 lele/, obvestil.)
NV je določilo, da so funkcijske pristojbine za poverjenike Nar. vlade one
prejšnjega IV. činovnega razreda, za predsednika pa one III.. Sklene se. da pov.
za finance izračuna pristojbine in jih nakaže.
Na razgovor pride železničarska stavka v Mariboru. Povod stavki so dala
imenovanja jugoslov. uradnikov pri pošti in železnici v obmejnih krajih. Nezadovoljnost, ki se je porodila iz tega. so porabili Nemci v Mariboru in Gradcu, da so
železničarsko osobje nahujskali proti Nar. vladi v Ljubljani, češ da ni legitimna.
da so Jugoslovani del monarhije, dočim imajo Nemci republiko in splošno in
enako volilno pravico. Vsem socijalnim zahtevam stavkajočih se je v polni meri
ugodilo, tako daje imela stavka takoj po prvih dneh le še politično ozadje.
General Maister je predlagal že 1. decembra t. 1. NV razglasitev prekega soda
v Mariboru in okolici. NV je to dovolilo s pristavkom. da se ima v slučaju potrebe obrniti poprej za dovoljenje na Nar. vlado v Ljubljani. Nar. vlada odkloni
preki sod in sklene, da konča stavko s sledečimi sredstvi:
1) Vsi notorični nemški hujskači se zapro in proti njim uvede preiskavo.
2) delavstvo se pouči po posebnem odposlancu, da je država SHS prav tako
demokratična kakor Nemška Avstrija in da so nasprotne vesti sejali med njimi
le ljudje, ki sojini hoteli omrziti Jugoslavijo in delati zdražbo in nemir.
3) pov. za industrijo in trg. dr. Triller vpliva pri pogajanjih, ki se nadaljujejo
jutri, na delegate Nemške Avstrije v primerni obliki, da zastavijo svoj vpliv v
to. da se stavka konča.
4) na severno mejo ozemlja SHS se pošljeta dva bataljona vojakov iz Ljubljane.
(Zelo nujno! Poverjeništvu za promet je poslali izpisek! dalje pov. trg., sot:
skrb. in nor. ob. !)
Proti postopanju majorja Lavriča na Koroškem so došle različne pritožbe od
komisarja Smodeja. dr. Miillerja in drugih. Majorju Lavriču se da prilika, da se
zagovarja in se uredi zadeva dogovorno z zastopniki koroških Slovencev.
Dr, Defranceschi poroča, da je prepovedala živinozdravniška visoka šola na
Dunaju obisk predavanj vsem nenemškim slušateljem, tehnika da ji bo sledila.
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Avstrijsko - nemška vlada je uzurpirala tudi načelstvo v likvidacijskem postopanju. Dr. Defranceschi predlaga, naj se naprosi entente, da ona zasede Dunaj ter
imenuje likvidacijsko komisijo. Predsednik mu je telefonično sporočil, da se Nar.
vlada s tem strinja. Glede obiska dunajskih visokih šol se bode stopilo v dogovor
s prisotnimi zastopniki Nemške Avstrije.
Meseca avgusta 1917 so laški letalci napravili veliko škodo na poslopjih v Javomiku in na Koroški Beli. Bivša avstrijska vlada je prizadetim nakazala podpore in izposlovala 900.000 K brezobrestnega posojila od vojnokreditnega zavoda v
Celovcu. Te vsote zavod ni izplačal, marveč prenesel cel fond ob prevratu na
Dunaj. Predsednik je naročil oškodovancem, da naj ulože pri Nar. vladi kratko
vlogo, na kar se bode obrnila Nar. vlada na zunanji urad Nemške Avstrije in
izposlovala izplačilo brezobrestnega posojila.
Skupni prometni urad na Dunaju poroča, da se nahaja v Ženevi v Švici 2.000
jugoslovanskih emigrantov. Nemška Avstrija je pripravljena prepeljati emigrante
v domovino, če se da potrebni premog (30 vagonov). Ker so emigranti z večine
Srbi in Hrvati, se sklene, da sporoči predsedstvo Nar. vlade skupni vladi SHS v
Belgradi! v roke dr. Korošca, da zadevo uredi. (Si. 358. Zvršeno)
Beljaško železniško ravnateljstvo je brzojavno protestiralo proti zasedbi Blač
in Št. Jakoba, posebno pa proti temu. ker je vojaško poveljstvo ukazalo, da se
mora ves v postajnih blagajnah zaseženi denar poslati v Ljubljano.
V Nemški Avstriji je mnogo denarja jugoslovanskih državljanov, ki so zavarovani pri raznih nemških zavarovalnicah in društvih, ki imajo v ozemlju drž.
SHS razne nepremičnine. Sklene se. da izdela poverjeništvo za pravosodje načrt
naredbe, kako naj se prepreči prodaja nepremičnin takih zavodov in društev, dalje
prodaja in obremenitev veleposestev in fidejkomisov. pri čemur bi bilo izvzeti
nepremičnine, ki so čehoslovaška last. (Izpisek na pov. za pravosodja odpravili,
št. 376)
Pov. Kristan predlaga, naj se razpiše primerna nagrada (kakih 10% vrednosti)
za dotičnike. ki naznanijo ljudi, kateri skrivajo ukradeno demobilizacijsko blago.
Sprejeto, (št. 377. Zvrši pov. za javna dela. Izvleček!)
Načrt naredbe poverjeništva za socijalno skrb o pravici občin, poseči po zasebnih obratnih in poslovnih prostorih, se sprejme in objavi kot naredbo celokupne Nar. vlade v Uradnem listu (Zvrši predsedstvo Nar. vlade). Po naredbi Nar.
vlade z dne 6. t. m. imajo občine pravico zaseči v gotovih slučajih zasebna stanovanja. Veljavnost te naredbe sc z načrtom razširi tudi na zasebne obratne in poslovne prostore, da se preskrbe potrebni prostori uradom ter javnim in onim zasebnim napravam, katerih poslovanje služi javnemu pridu. (šl. 361)
Na predlog pov. Kristana se dalje odredi, z ozi rom na to. ker sta delavski zavarovalnici zoper nezgode v Trstu in v Gradcu odrezani iz območja Nar. vlade
SHS v Ljubljani, da se ima do končne ureditve organizovati "Začasna delavska
zavarovalnica zoper nezgode s sedežem v Ljubljani", in sicer za vse območje te
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vlade. V ta namen se preuredi dosedanjo "Poslovalnico delavske zavarovalnice v
Trstu, s sedežem v Ljubljani", tako da bo mogla poslovati začasno kot začasna
delavska zavarovalnica zoper nezgode v Ljubljani in sicer za vse območje Nar.
vlade SHS v Ljubljani. Predsedstvo Nar. vlade izda tozadevno naredbo celokupne Nar. vlade SHS. (St. 362. Zvršeno)
Pov. za socijalno skrb se dovoli 1.000 K kredita za pisarniške potrebščine.
(Si. 378)
Poverjeniki, ki so člani NS v Ljubljani, naj skušajo doseči, da se vrši čimprcje
seja NS. v katerem se bode predlagal pov. za zdravstvo mesto odstopivšega dr.
Brccelja. (Bode izvršil dr. Pogačnik)
Še vedno se dogajajo nerednosti pri oddaji demobilizacijskega materijala, ker
prihajajo različni dvomljivi elementi s pooblastili po blago. Da se temu odpomore. bo predlagal pov. za javna dela in obrt primemo v prihodnji seji.
Deželna komisija za agrarne operacije naj zvrši le še tekoča dela. predela sedanji agrarni zakon in nato šele sprejema zopet nove zadeve. (Si. 379)
Po pritožbah, ki jih je dobila Nar. vlada, so Italijani prekoračili demobilizacijsko črto pri Zaplani in pri Beli peči ter Kranjski gori. Pritožbi se odpošljeta skupni vladi SHS v Belgradi! v roke dr. Korošca. (Zvršeno št. 359) Po ustnih pritožbah pri pov. za narodno obrambo so Italijani prekoračili demarikacijsko črto tudi
pri Zirch. Iz vseh teh krajev prihajajo poročila, da je ljudstvo tako ogorčeno nad
Italijani, da se je bati krvavih konfliktov.
Pov. dr. Triller interpelira pov. za narodno obrambo, zakaj se na Gorenjskem
nahaja med prebivalstvom še toliko vojaškega orožja. Pov. dr. Pogačnik izjavi,
daje bil že izdan ukaz. da se mora vse vojaško orožje pobrati.
Sklep seje ob 6. uri 50' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 5 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
" Mačkovšek Janko, diplomirani inženir, narodni delavec in politik. Rojen 1888 v
Idriji, umrl 1945 v taborišču Dachau. Visoko tehnično šolo v Pragi. 1913 seje zaposlil
pri ljubljanskem mestnem gradbenem uradu, po 1. svet. vojni je bil referent za narodne
niejc pri Narodnem svetu v Ljubljani in izvedenec v jugoslovanski delegaciji na pariški
mirovni konferenci, od 1919 dalje je delal v Ciril-Metodovi družbi, najprej kot tajnik,
od 1938 dalje pa kot predsednik, bilje soustanovitelj Manjšinskega inštituta v Ljubljani. Napisal je več razprav o slovenskih narodnih mejah, o železnicah in o razvoju mesta Ljubljana 1919-1929. Strankarsko je pripadal JNS. V času 2. svet. vojne je vzdr/c-
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val stike z jugoslovansko vlado v izgnanstvu, 1944 ga je Gestapo aretiral in poslal v
Dachau.
1
Fornazarič Slavko dr.. odvetnik. Rojen 1868 v Biljah pri Gorici, umrl 1969 v Kopni. Gimnazijo v Gorici, pravo v Pragi. Služboval jc v Gorici in v Ajdovščini. Zaradi
narodnostnega delovanja so ga fašisti izgnali in seje naselil v Mariboni. kjer jc bil od
1931 dalje odvetnik. 1941 jc bil pregnan iz Maribora, v Ljubljani seje vključil v OF.
po osvoboditvi jc svoje moči posvetil novi Jugoslaviji. Med obema vojnama je deloval v
društvih Jadran in Nanos, v Mariboni pa jc bil starosta Sokola. Bil jc borec za narodnostne pravice primorskih Slovencev.
4
Puc Dinko dr.. odvetnik in politik. Rojen 1879 v Ljubljani, umrl 1945 v taborišču
Dachau. Pravo v Gradcu in na Dunaju, promoviral 1904. Služboval jc od 1903 kot
odvetniški kandidat v Gorici. 1910 jc opravil odvetniški izpit in odprl odvetniško pisarno v Gorici, avgusta 1914 jc bil zaradi srbofilstva aretiran. 1915 jc bil poslan na
soško fronto, po prevratu 1918 jc sodeloval v Narodnem svetu v Gorici, nato jc bil član
Pisarne za zasedeno ozemlje. 1920 seje preselil v Ljubljano in odprl odvetniško pisarno. Kot član JDS in kasneje JNS jc bil 1921 izvoljen v ljubljanski občinski svet. 19271935 jc bil ljubljanski župan. 1935 paje postal ban Dravske banovine, koje bil septembra 19.35 zamenjan, seje umaknil v zasebno življenje. 1904 jc bil med ustanovitelji
društva Narodna prosveta. 1907 ustanovitelj Zveze narodnih dništev. septembra 1920
jc v Ljubljani ustanovil društvo Soča. 1937 jc izdajal tednik Slovenska beseda. Ob
okupaciji jc vstopil v Narodni svet. 1943 jc vstopil v OF. septembra 1944 jc bil aretiran
in odposlan v taborišče Dachau.
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31'
ZAPISNIK
31. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 11. DECEMBRA 1918.
Navzoči: Predsednik Pogačnik, člani vlade Kalan. Kristan, dr. Kukovcc. dr.
Pogačnik, dr. Ravnihar, inž. Remec. dr. Tavčar, dr. Triller.
Začetek seje ob 4. uri 45' popoldne.
Pov dr. Kukovec poroča, da je izračunal po danem naročilu prejemke predsednika in poverjenikov, katere jim je nakazati v smislu naročila NV. - Plača III.
činovnega razreda znaša v I, stopnji 16.000 K. v 2. stopnji 18.000 K. funkcijska
doklada 10.000 K: plača IV. čin. razreda znaša v 1. stopnji 14.000 K. v 2. stopnji 16.000 K. funkcijska doklada 6.000 K. Vojna draginjska doklada po min.
naredbi z dne 11. septembra 1918. drž. zak. št. 333. znaša za oba razreda enako,
in sicer za I. razred (samci in vdovci brez otrok) 1.776 K. II. razred (oženjeni
brez otrok in vdovci z enim otrokom) 4.020 K. III. razred (oženjeni z enim otrokom ali vdovci z dvema otrokoma) 4.524 K. IV. razred (oženjeni z dvema otrokoma in vdovci s tremi otroci) 5.028 K. V. razred (oženjeni s tremi otroci in
vdovci s 4 otroci) 5.520 K. VI. razred (oženjeni s 4 otroci in vdovci z petimi
otroci) 6.024 K. VII. razred (oženjeni s 5 otroci in vdovci s 6 otroci) 6.528 K.
VIII. razred (oženjeni s 6 otroci in vdovci s 7 otroci) 7.020 K.
Nekateri člani vlade prejemajo plače iz javnih blagajn odnosno javnih fondov.
Sklene se. da se službeni prejemki iz javnih blagajn odštejejo od plač poverjenikov, plače iz javnih fondov pa ustavijo. Plačo 12.000 K pov. dr. Tavčarja, ki jo
prejema kot župan od ljubljanske mestne občine, je odšteti od njegove plače, ki
mu gre kot pov. Ta sklep se ne nanaša na dijete, ki jih prejemajo nekateri poverjeniki kot državnozborski poslanci.
Umrl je slovenski pisatelj Ivan Cankar". Njegovo truplo se prepelje v Narodni
dom in položi tam na mrtvaški oder. Stroške pogreba prezame Nar. vlada. (Št.
384)
Prebere se pismo dr. Korošca iz Beograda z dne 7. decembra 1918 na Nar.
vlado, v katerem daje navodila glede zbiranja gradiva za pogajanja v Parizu, ki
ga vzameta s seboj dr. Rvbaf in inž. Mačkovšck. Pismo se izroči propagandnemu
odseku NS v Ljubljani.
Inž. Mačkovšck je prosil za primeren predujem za potovanje v Pariz. Ker rabi
obleko in druge neobhodno potrebne stvari, se mu za sedaj dovoli znesek 10.000
K. ki se mu nakaže potom Dunajske podružnice Jadranske banke pri banki
"Credit Lyonnais" v Parizu, (št. 385)
Pov. dr. Pogačnik poroča o načrtu, ki gaje sestavil za slavnosti dne 14. in 15.
t. m. Gen. Istvanovič in on obiščeta v soboto popoldne ljubljanske polke. V sobo179

to ob 5. uri popoldne se vrši mirozov z godbo. V nedeljo bo budnica z godbo brez
vojaštva. Ob 8- uri dopoldne se daaije za moštvo sv. maša v Št. Peterski cerkvi.
ob 10." v stolnici; slednje se udeleži tudi Nar. vlada. Člani Nar. vlade prisostvujejo v nedeljo ob 9. uri dopoldne slavnostni seji. ter se podajo nato peš v stolnico
k sv. maši. Med mašo se bodo oddale tri salve in na gradu 101 strel. Enotnost
armade se bo pokazala na ta način, da bodo stali vojaki, ki se udeleže slavnosti,
pod poveljstvom srbskega majorja. Oficijelni banketi se ne prirede; pač pa se
izboljša vojakom menaža za eno krono za osebo. Vsak vojak dobi 1/4 litra vina
ali pa toliko malinovca. Disciplinarne kazni se vojakom v soboto opoldne odpuste. Delavci v tovarnah naj bodo v soboto popoldne prosti.
Od pov. dr. Verstovška za generala povišani major Rudolf Maister se imenuje
polkovnikom z naslovom in značajem gen. majorja.
Predlogi pov. za narodno obrambo o povišanju častnikov se odobre.
Imenovani so: za podpolkovnika major Franc Zwirn; za majorja generalnega
štaba stotnika gen. štaba Viktor Andrejka pl. Livnograd4 in Jernej Ankerst: za
majorje: stotniki Viljem Dereani. Evgen Müller. Anton Krejči. Anton Lukanc pl.
Savenburg, Matija Stefin, August Kolšek. Franc Jurkovič. Bogumil Burnik.
Dragotin Pož, Edmund Schwinger in Martin Colarić\
Izvanredna imenovanja:
Imenovani so: za polkovnika z nasi, in značajem generala major Rudolf
Maister, pov. voj. obm. pov. v Mariboru; za polkovnika v generalnem štabu:
podpolkovnik Milan Ulmanskv; za podpolkovnika: major Herman Vidmar; za
majorja v generalnem štabu: stotnik Alfred pl. Lavrič: za majorje: stotniki Edvard Vaupotič: Emil Knific in Ivan Orehck; za nadoskrbnika: oskrbnik Anton
Satran.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 3 strani. Brczlcsni papir z vodnim znakom.
:
Cankar Ivan. pisatelj, dramatik in politik. Rojen 1876 na Vrhniki, umrl 1918 v
Ljubljani. Realko je končal v Ljubljani, na Dunaju je najprej študiral na tehniki, nato še
na filozofski fakulteti. Posvetil se je književnosti in je bil eden od tvorcev slovenske
moderne. Kot politik se je priključil socialno demokratski stranki in se je zavzemal /a
rešitev delavskega in slovenskega narodnostnega vprašanja. Med 1. svet. vojno je bil
zaradi svoje nacionalne usmerjenosti aretiran in zaprt, ker je v svojih nastopih nakazoval potrebo po združitvi vseh južnoslovanskih narodov v novo jugoslovansko državo
federativno republiko.
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Ta odstavek je bil naknadno črtan, verjetno pred podpisom zapisnika.
' Andrcjka Viktor pl. Livnograd. major. Rojen 1881, umrl 1947. Bil je oficir avstrijske armade. Ob prevratu 1918 je bil I. novembra povišan i/ stotnika v majorja,
spomladi 1919 je vodil obveščevalno službo v Ljubljani, /biral je podatke o italijanski
vojaški dejavnosti. Objavil je članek "Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do
danes" v zborniku "Slovenci v desetletju 1918-1928".
Colarič Martin, major. Rojen 1871 v Slinovcah pri Kostanjevici, umrl 1930 v
Ljubljani.

32'
ZAPISNIK
32. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 12. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek seje ob 4. uri 35' popoldne.
Dr. Defranceschi vprašuje, kako stališče naj zavzame glede plačevanja stroškov za begunce. Italijanski poslanec dr. Bugatto2 predlaga namreč, naj gre to iz
skupnega premoženja bivše Avstrije: Čehi pa hočejo, da prevzame te stroške
Nemška Avstrija sama. S prvim mnenjem se strinja pov. Kristan, z drugim prelat
Kalan. Zadeva se odstopi poverjeništvu za socijalno skrb.
Novoustanovljena pisarna za okupacijsko ozemlje je poslala proračun stroškov, ki bi znašali mesečno 20.000 K. pri čemur niso všteti stroški za nabavo
oprave. Člani vlade, ki so zaeno člani NS. naj posredujejo pri NS. da prevzame
organizacijo te pisarne in stroške NS (s tem je eo ipso razveljavljen sklep Nar.
vlade v 30. seji. da prevzame te stroške Nar. vlada).
Iz občinskega sveta ljubljanskega je izstopilo vseh sedem nemških obč. svetnikov. Nar. vlada pooblasti obč. svet ljubljanski, da kooptira sedem novih članov
(5 socijalnih demokratov, enega pristaša slov. ljudske stranke in enega J. D. S. ).
Dr. Tavčar opozori pov. za javna dela na nekatere nerednosti. ki jih je zakrivil
župan Küster v Kompoljah s tem, da zadržuje proti dogovoru prevoz drv. ležečih
na kolodvoru v Dobrepoljah in namenjenih za ljubljansko občinstvo. Pov. Remec
bo zadevo uredil.
Pov. Kristan opozori pov. za javna dela. da se pritožuje tvrdka Peter Kozina,
da se ji ne odkaže potrebna množina usnja, da bi se zamogel obrat vzdrževati,
dasi je usnja v Ljubljani dovolj. Pov. Remec bo poskrbel, da se zadeva uredi.
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Pov. Kristan poroča, daje prišel k njemu neki narednik in mu ponujal v nakup
4 sode nima in dva soda konjaka v vrednosti kakih 127.000 K. Blago je brezdvomno ukradeno; hotel je dati moža aretirati, a ni bilo nobenega stražnika v
bližini. Predlaga, da se naroči policiji, da preišče takoj vsa skladišča v Ljubljani,
javna in zasebna, ker se mora v Ljubljani nahajati še mnogo ukradenega blaga.
Sprejeto.
Pov. dr. Pestotnik poroča, da rabi prostor 1) za ekonomat pri poštni direkciji
in 2) za poštno hranilnico. Za slednjo bi bilo treba 20 sob. Poleg tega potrebuje
prostore za prirejevanje poštnih tečajev. V poštcv prideta Tonhalle in nemška
gimnazija. V Tonhalle se nahaja moka. Dr. Tavčar obljubi, da bo te prostore
približno v 14 dneh izpraznil, nakar se lahko takoj prične s kurzi za poštne uslužbence. Nemška gimnazija zaenkrat ne pride v poštcv. ker so nižji razredi še srednjemočni. višji razredi pa se ojačijo s tem. da se razpuste 5. do 8. razred na gimnaziji v Kočevju s koncem I. tečaja 1918/19. Dalje pridejo v imenovano svrho v
poštcv prostori "pri Maliču". ki jih je treba ogledati in prostori v pritličju na desni v obrtni in trgovski zbornici.
Višji razredi na gimnaziji v Kočevju imajo minimalno število dijakov. Tudi
razredi 5. - 8. na nemški gimnaziji v Ljubljani so šibki. Nar. vlada sklene, da se
višji razredi (5. - 8.) na gimnaziji v Kočevju s koncem 1.tečaja šolskega leta
1918/19 razpustijo: dijaki zamorejo prestopiti v dotične razrede na nemški gimnaziji v Ljubljani. Še potem bo nemška gimnazija v primeri s slovenskimi zavodi
obiskovana zelo slabo. (šl. 429)
Ker je v novoustanovljeni državi SHS dostikrat potrebno, da se uradniki prestavljajo, da je mogoče zasesti zlasti mesta, ki so bila doslej zasedena po tujcih,
se preurede selline pristojbine. Istotako se preurede ogledne in dnige pristojbine.
Tozadevno naredbo izda poverjeništvo za finance.
Pov. Remec pošlje koncem tedna dr. Fnichta na Dunaj, da se pogaja glede
aluminija. Pogajal se bo tudi s Čehi glede raznih surovin. Poverjeniki, ki imajo
kake želje, ki bi jih dr. Fnicht lahko izvršil spotoma, naj jih sporoče do petka
zvečer.
Do 31. decembra t. I. naj predloži vsako poverjeništvo koliko avtomobilov
rabi v svojem oddelku. Avtomobilna služba v Ljubljani se centralizira, da se lažje
kontrolira poraba avtomobila, (šl. 405)
Francozi v Reki prosijo po zastopniku svojega poveljnika, da se jim odstopijo
trije ali štirje avtomobili, ki jih bodo vrnili: takoj pa lahko pošljejo dovolj pnevmatike, da se popravijo nerabni avtomobili v Ljubljani. Se dovoli.
Pov. dr. Pestotnik priglasi potrebo 32 avtomobilov za poštni promet in enega
avtomobila za svoje poverjeništvo v Ljubljani.
Poverjeništvo za javna dela in obrt je sestavilo razglas glede ureditve službe z
demobilizacijskim materijalom. Razglas se objavi v listih.
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Pov. Remec pojasni nato nekatere zadeve, glede katerih ga je napadel list
"Naprej" pred nekaj dnevi. Glede očitka, da je izginila večja množina parafina,
pripomni, da je ukazal, da se ves parafin odda železnici; nerodnost se je zgodila
brez njegove vednosti in še danes ni znano, kdo jo je zakrivil. Glede blaga, ki ga
jo dal shraniti raznim tvrdkam. se je zahtevalo izrecno, da mora to blago ostati
pri dotičnih tvrdkah. ki ga morajo prodati z določenim dobičkom. Pov. Kristan
predlaga, naj se sporoči v naslednji seji:
1 ) kdo je prodal parafin in po čigavem nalogu in
2) ali imajo dotične tvrdke poverjeno jim blago še v zalogi. - Približno v istem
času kot jo napadel "Naprej" pov. Remca, sta napadla "Slovenec" in "Domovina" nekatero drugo poverjenike in sicer neutemeljeno kot se je izkazalo. Poverjeniki soglašajo o potrebi pošteno kritiko, obsojajo pa neutemeljena sumničenja.
Mestni zastop v Mariboru se razpusti in nastavi uradni komisar. Doda se mu
odbor, obstoječ iz 10 članov (5 Slovencev. 3 Nemcev in 2 socijalnih demokratov)
pod slovenskim predsednikom, ki ima posvetovalno pravico v vseh občinskih
zadevah.
Ukrene se vse potrebno, da se naselijo begunci, ki prihajajo iz Nemško Avstrije, začasno v Storntalu pri Ptuju. Tja se pošlje 40 orožnikov (izvrši pov. dr. Pogačnik). Vlada Nemške Avstrije se naprosi, da dovoli vzeti beguncem s seboj
posteljno, kuhinjsko in drugo opravo, ker je iz Sterntala večina teh predmetov
izginila, (se izvrši brzojavno jutri). Za kritje stroškov se dovoli mesečna vsota
1.700.000 K. (št. 406)
Revni šolski mladini v Ljubljani se oddajajo vsako leto brezplačno čevlji; v ta
namen sta prispevela dež. odbor kranjski in mostna občina ljubljanska. Pov. dr.
Brejc opozori na to. da mora imeti bivši dež. odbor še kaj denarja in da torej ni
potreba, da bi prevzela prispevek, ki gaje doslej plačeval dež. odbor. Nar. vlada.
Ker poverjenika dr. Trillerja slučajno ni v dvorani, so odloži zadeva na jutri.
Istotako so odloži za prihodnji dan zadeva glede nastavitve dr. Franca Ježa pri
poverjoništvu za socijalno skrbstvo. Pov. Kristan ga pozna iz "Dobrodelnosti".
Dr. Jež ima nekaj odvetniško prakso in sedaj pri NS 800 K mesečne plače. Pripravljen je. vstopiti mesto Milčinskega pri poverjoništvu za soc. skrbstvo, a ne z
manjšo plačo kot jo je imel do sedaj, to je s plačo Vili, činovnega razreda. Nar.
vlada je mnenja, da ga v Vili, razredu ne more nastaviti, pač pa pogodbeno z
mesečno plačo brez uvrstitve v plačilni razred. Ko napravi upravni izpit se imenuje lahko definitivno. Pov. Kristan bo sporočil stvar dr. Jožu.
Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Dolenc 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.
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' Originili. Zapisnik obsega 4 sirani. Brc/lesni papir /. vodnim znakom.
" Bugallo Giuseppe dr.. pravnik, italijanski poslance červinjansko-tržiškega okraja
izvoljen v letih 1907 in 1911 v državni zbor na Dunaju, svetnik Ministrstva /a javna
dela na Dunaju.
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ZAPISNIK
33. SEJE NARODNE VLADE SUS V LJUBLJANI.
Z DNE 13. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Tavčarja.
Začetek seje ob 4. uri 50' popoldne.
Konzularnemu agentu NV na Dunaju dr. Defranceschiju odgovori na njegovo
telefonično poročilo z dne 12. decembra predsednik, da naj išče svojega kredita
pri NV v Zagrebu: kredit 1/2 milijona kron. ki seje nakazal odboru južnih Slavena na Dunaju, je namenjen izključno le za begunce in je imenovani odbor zanj
odgovoren (Izvrši jutri predsednik), (telef. zvršeno 14. 12. 1918dop.)
Kranjska hranilnica je izjavila po članu ravnateljstva Bambcrgif. pov. dr.
Trillerju. daje pripravljena pomnožiti število članov ravnateljstva za 16 Slovencev, od katerih bi bili trije člani direktorija. Nar. vlada predlog Kranjske hranilnice odkloni in naroči dvornemu svetniku Kremenšku. naj študira vprašanje, ali bi
se ne dalo društvo razpustiti in nastaviti komisar. Dr. Triller bo osebno govoril v
tej zadevi z dvornim svetnikom Kremenškom.
Okrajni komisar Matej Kaki v Velikovcu se imenuje vladnim tajnikom. (Pov.
za noti: zad.)
V sredo 18. decembra se bo razpravljalo v seji Narodne vlade o načrtu glede
delokroga posameznih poverjeništev, ki ga izdeluje dr. Zolger. Nato se opozarjajo
vsi poverjeniki. (Št. 409)
Južni deli političnega okraja Wolfsberg so prešli v področje Nar. vlade SHS v
Ljubljani; vladni tajnik Kaki iz Vclikovca razširi po možnosti svoj delokrog tudi
na to ozemlje. (Pov. za notr. zad. št. 416)
Gerentom mestne občine v Mariboru se imenuje začasno okrajni komisar dr.
Vilko Pfeifer' v Krškem. Dodeli se mu za gospodarske zadeve tržni komisar
Adolf Ribnikar. ako župan dr. Tavčar ne bo ugovarjal. (Pov. za notr. zad. št.
417)
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Okrajni glavar dr. Baltic prosi, da se poviša v VI. činovni razred in imenuje
za vladnega svetnika. Odloženo.
Nar. vlada je razpravljala o vprašanju, s kako plačo in v katerem činovnem
razredu naj se nastavijo v posameznih oddelkih strokovnjaki, katerim se nudijo v
privatni službi boljši dohodki in ki jih ne dobimo drugače kot če jim damo razne
ugodnosti. Vprašanje seje sprožilo s predlogom pov. Kristana, naj se imenujejo
dr. Jež, dr. Sagadin4 in Rudolf Matjašič5 takoj uradnikom Vili, činovnega razreda. Izreklo seje stališče, da seje treba držati službene pragmatike; sme se pa dati
strokovnjakom posebna doklada. Pov. Kristan naj pride s tozadevnimi konkretnimi predlogi.
Generalnemu konzulu Aleksandru pl. Giintherju, ki je v Ljubljani obolel in se
ni mogel vrniti skupno z delegati Nemške Avstrije domov, se da na njegovo prošnjo za vožnjo na Dunaj na razpolago cel kupe. Izvrši se več izprememb v sodni
službi.
Odstavljeni so:
1 ) v C e 1 j u : ravnatelj jetnišnice Oskar Fritsch in kontrolor jetnišnice Alojzij
Flaschka;
2) v Mariboru: višjcdeželnosodni svetnik Albert Kokol, dež. sodni svetniki
Viljem Kronasser, Avgust Rostok, dr. Herman Lorber, in dr. Anton Torggler,
okrajni sodniki: dr. Arnold Mally, dr. Bogomir Mathiaschitsch in dr. Viljem
Traun, sodnik dr. Josip Pammer, avskultant dr. Friderik Gottscheber, pisarniški ravnatelj Andrej Frangesch, višji pisarniški predstojnik Kari Scheibel, višji
oficijal Ivan Schwaiger, kanclist Ivan Erjavetz, oficijanti: Rudolf Sebastnig,
of. Josip Regula, Ivan Matschegg in Ivan Ultschnig, sodni sluga Josip Ganser
in višji ravnatelj kaznilnice Alojzij Scrda;
3)v Rogatcu: okrajni sodnik in sodni predstojnik dr. Viktor Pavliček in
okrajni sodnik Kari Lobinger.
Vsi navedeni, razen dr. Pavličeka, glede katerega se ukrep pridržuje, se stavijo predsedstvu višjega dež. sodišča v Gradcu, odnosno višjemu drž. pravdništvu
v Gradcu, na razpolago.
Imenovani so začasno:
1) v Mariboru, upravitelj kaznilnice Julij Fischer6 za vodjo kaznilnice;
2) v Rogatcu: okrajni sodnik Rudolf Potočnik za vodjo okrajnega sodišča.
Dodeljeni, odnosno prestavljeni so začasno:
višja deželnosodna svetnika v p. Anton Leveč* in Aleksander Ravnihar9, oba v
Gradcu, dež. sodni svetniki: dr. Hinko Stepančič10 v Gorici, dr. Franc Peitler" v
Višnji gori in Jakob Antloga12 v Logatcu, okrajni sodnik v p. dr. Diego Ziegler •
sodišču v Mariboru; okrajni sodnik Ivan Vrančič13 v Ilirski Bistrici in sodnika dr.
Gašper Stojkovič14 ter dr. Vladimir Orel, oba v Trstu k dež. sodišču v Ljubljani,
sodnik Kajetan Prcmerstein v Ljubljani k okr. sodišču v Logatcu in sodnik dr.
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Ivan Močnik1'' v Litiji k okrajnemu sodišču v Višnji gori s poverilom, da prevzameta ondi začasno vodstvo okrajnega sodišča.
Sodniki in sodni predstojniki Ivan Vrančič v Ljubljani, dr. Fran Goršič16 v
Kamniku in dr. Milan Geršak17 v Velikih Laščah so imenovani za deželnosodne
svetnike preko sistemiziranega stanja na njihovih sedanjih službenih mestih s
pridržkom, da se njihov vrstni red v VII. činovnem razredu določi pozneje: odvetnik dr. Žiga Vodušek1" v Trstu je imenovan začasno za okrajnega sodnika brez
določenega službenega mesta s pridržkom, da se njegov vrstni red v VIII. čin.
razredu določi pozneje: Juriju Krištofu, dež. sod. svetniku v Železni Kaplji, se
podeli naslov in značaj višjega dež. sodnega svetnika.
Upravnemu odboru dnevnih zavetišč v Ljubljani se dovoli za nabavo čevljev
revnim šolskim otrokom znesek 29.545 kron. (St. 418)
Nar. vlada opozarja na dejstvo, da se njen sklep, da noben častnik ne sme uživati dvojne plače (vojaške in civilne) še ni objavil v Uradnem listu. Dr. Pogačnik
poroča, da je sporočil sklep častniku v svojem uradu, ki pa je v obilici poslov
pozabil ga takoj izvršiti; sedaj se mu je predložila v podpis naredba, da velja ta
sklep vlade šele od 1. januarja 1919 naprej. Nar. vlada povdarja izrecno še enkrat, daje ta sklep veljaven od 1. decembra 1918.
Vladna tajnika dr. Ivan Vertačnik in dr. Miroslav Lukan se imenujeta za
okrajna glavarja. (Pov. za not. zad.)
Poverjeništvo za uk in bogočastje je predložilo načrt naredbe glede draginjske
doklade za ljudskošolsko učiteljstvo; načrt se sprejme neizpremenjen. Začno se
sklene resolucija, naj predloži poverjeništvo za uk in bogočastje predlog, kako naj
se izboljša gmotno stanje učiteljskim substitutom, pomožnim učiteljem obojega
spola in učiteljskim osebam, ki so nastavljene za nagrado (§ 2). nekdanjim učiteljem ljudskih in meščanskih šol (§ 3), vdovam po učiteljih ljudskih in meščanskih
šol (§ 4) in sirotam (§ 5). Sprožilo seje mne-nje, da bi bilo bržkone s knjigovodskega stališča najlažje izvedljivo, če se jim da enkratni prispevek.
Pov. dr. Pcstotnik poroča, da se demobilizacijski materijal, poraben za železnico, odvaža, ker nima poverjeništvo za promet dovoljenja, vzeti kratkim potom
stvari, kijih rabi. Ker poverjenika za javna dela trenutno ni pri seji. se sklene, da
se dr. Pcstotnik pooblasti, da odvažanje materijah takoj ustavi, dokler se zadeva
ne uredi sporazumno s pov. Remcem.
Finančno dež. ravnateljstvo v Gradcu hoče dati beguncem podporo in rabi
prevozno dovoljenje za znesek 100.000 K. Dovoljeno. V ta namen se oddasta
takoj sledeči brzojavki:
" General Maister Maribor.
Pošiljatev denarja davkariji Cmurck v znesku 100.000 K iz Gradca je vsled
sklepa Nar. vlade nezasegljiva. Predsedstvo."
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" Finanzlandesdirektion Graz.
Verlagssendimg Mnreck wird nicht aufgehalten und bleibt bis zur bestimmungsgemässen Verwendung intakt. Nationalregierung Laibach."
Pov. dr. Kukovec opozarja na potrebo, da sc stavijo poverjeniki do 25. decembra proračun stroškov svojega oddelka za 1. polovico leta 1919. V to svrho
naj določi vsak poverjenik enega referenta, ki stopi v stik s svetnikom dr. Gregoričem v poverjeništvu za finance (izvrši jutri predsednik), (zvršeno št. 409)
Pov. dr Pogačniku se dovoli kredit 5 milijonov kron za vojaštvo z naročilom,
naj položi vojaška uprava za preteklo dobo detajliran obračun o izdatkih. (št.
419)
Društvo za vojaške domove v Ljubljani ima lepo knjižnico v dvorcu in pri
dež. blagajni naloženih okroglo 100.000 kron denarja. To premoženje prevzame
Nar. vlada in osnuje vojaški dom. (št. 420)
Slov. zdravniška komisija v Belgradu prosi, da bi se njeni člani odpoklicali,
ker nimajo doli posla. Z ozirom na pomanjkanje zdravnikov v domovini se prošnji ugodi. (št. 421)
Nemci odpuščajo slovenske vojake na Westfallskem, ki delajo tam v rudnikih.
Da se jim olajša povratek v domovino, se nakaže vsakemu 100 K podpore za pot
in se mu pošlje konserv, kruha in 1/4 1 ruma. Glede civilnih rudarjev naj ukrene
potrebno pov. Remec.
Podčastniki v Ljubljani nameravajo izdajati svoj list. Pov. dr. Pogačnik jim je
rekel, naj zadevo odlože do prihoda polkovnika Pribičcvića.
Deputacija iz Medmurja je predložila poverjeništvu za nar. obrambo spomenico o grozotah, ki se tam dogajajo. Nar. vlada vzame spomenico na znanje in jo
sporoči NV s prošnjo, da zasedejo čimpreje srbske ali druge ententne čete Prckmurje in Medmurjc. (Zvršeno. št. 410)
Sklep seje ob 7. uri 7' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 6 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Bamberg Otomar. tiskar in knjigarnar. Rojen 1848 v Ljubljani, umrl 1934 v Artohnpoljci. Leta 1869 je postal šef podjetja v Ljubljani. Sprva je tiskal v glavnem nemške
knjige, po letu 1880 pa tudi slovenske, zlasti šolske knjige ter literarna dela slovenskih
pisateljev s konca 19. stol. Do leta 1918 je bil predsednik Dništva tiskarjev v Ljubljani. 1919 je podjetje prodal d.d. Štampa, ki seje 1920 preimenovala v Delniško tiskarno
v Ljubljani, katere ravnatelj je postal sam.
2
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Pfeifer Vilko dr., pravnik, načelnik spolšncga oddelka banske uprave. Rojen 1885
v Krškem, umrl 1965 v Ljubljani. Gimnazijo v Kranju, pravo na Dunaju in v Gradcu,
kjer je promovira!. Službo je nastopil 1909 v Krškem, 1918 je postal okrajni komisar,
1919 je bil premeščen kot vladni tajnik v Maribor, 1920 je postal šef okrožnega agrarnega urada v Mariboru, 1923 je bil imenovan za vršilca dolžnosti velikega župana v
Mariboru. 1924 je bil upokojen kot načelnik ministrstva za notranje zadeve. 1928 paje
bil imenovan za sodnega pripravnika pri okrožnem sodišču v Ljubljani, istega leta je
zaprosil za reaktiviranje v upravni službi, imenovan je bil za upravitelja sreza Sinj.
nato je bil banovinski inšpektor Primorske banovine v Splitu. 1933 je bil premeščen •
Banski upravi Dravske banovine v Ljubljani, kjer je bil načelnik splošnega oddelka,
1940 je bil upokojen.
4
Sagadin Štefan dr.. pravnik in univ. profesor. Rojen 1878 v Spodnji Polskavi.
umrl 1947 v Beogradu. Služboval je kot sodnik na Ptuju in v Celju, 1919 je bil nastavljen pri ministrstvu za ustavodajno skupščino in izenačevanje zakonov. 1922 je postal
član državnega sveta, 1935 pa njegov predsednik. Od 1922-1928 je bil honorarni profesor za upravno pravo na Pravni fakulteti beograjske univerze. Pripravil je osnutke
večine najpomembnejših upravnih zakonov v Jugoslaviji.
5
Matjašič Rudolf, zavarovalni tehnik. Rojen 1885 v Kranjski gori. Gimnazijo v
Kranju, filozofijo na Dunaju, študija ni dokončal. Posvetil se je matematičnim in narodnogospodarskim študijam, zaposlil sc je pri notranjem ministrstvu na Dunaju kot
zavarovalni tehnik. Narodna vlada SHS v Ljubljani gaje 1919 imenovala za tajnika v
socialno zavarovalnem referatu poverjeništva za socialno skrbstvo.
6
Fischer Julij, upravitelj kaznilnice. Rojen 1877 v Škofji Loki. umrl 1943 v Celju.
V letih 1896-1906 je bil aktivni oficir avstroogrske vojske, nato je prestopil v državno
službo inje bil v Mariboru kontrolor in upravitelj kaznilnice. Po upokojitvi 1924 je bil
reaktiviran in je bil namestnik upravitelja kaznilnice v Bosanski Gradiški. Upokojen je
bil 1934.
7
Potočnik Rudolf, deželnosodni svetnik. Rojen 1878 v Kapli vasi pri Sv. Pavlu pri
Celju. Pravo v Gradcu 1902. sodni izpit 1905 v Gradcu. V sodni službi je služboval od
1901 dalje najprej v Celju. 1906 je postal sodnik v Idriji, 1917 je bil okrajni sodnik v
Idriji. 1918 okrajni sodnik v Rogatcu. 1929 je postal deželnosodni svetnik in predstojnik okrajnega sodišča v Rogatcu. 1931 je bil upokojen.
* Leveč Anton, dvornosodni svetnik. Rojen 1852 v Radomljah, umrl 1936 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju. V sodno službo je vstopil 1879 v Ljubljani. 1882 je postal sodnik, služboval je v Sevnici, Ljubljani. Ložu, Novem mestu in
Gradcu, kjer je postal višji sodni svetnik in je bil upokojen. 1914-1917 je opravljal
odvetniško prakso v Kranju in nato v Gradcu. Po prevratu 1918 je bil sprejet v sodno
službo v Mariboru, 1920 je postal dvorni sodni svetnik. Zaslužen je za uvajanje slovenščine v poslovanje sodišč, napisal je več člankov s področja pravnih ved in pripravil
zbirko obrazcev za slovensko uradovanjc sodišč. Bil je med ustanovitelji društva Pravnik. Bavil seje tudi s pesništvom in na gledališkem področju.
9
Ravnihar Aleksander, višji deželnosodni svetnik. Rojen 1857. Pravo v Gradcu in
na Dunaju, sodni izpit je opravil v Gradcu. Služboval je od 1880 dalje v Ljubljani.
Logatcu. 1897 je postal sodnik v Ložu. 1900 je postal deželnosodni svetnik in 1913
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upokojen. Po prevratu 1918 jc bil dodeljen okrožnemu sodišču v Mariboru. 1919 jc
postal višji dcželnosodni svetnik, 1923 paje bil upokojen.
" Stcpančič Hinko dr., dcželnosodni svetnik. Rojen 1864 v Temenici pri Kostanjevici na Krasu, umrl 1940 v Ljubljani. Gimnazijo v Trstu, pravo v Gradcu, promovira]
1889. Služboval jc v Idriji. Litiji. Ilirski Bistrici, Motovunu. Buzetu, 1907 jc postal
dcželnosodni svetnik. 1909-1913 jc bil poslance v Goriškem deželnem svetu. 1915 seje
preselil v Celje, 1916 jc služboval pri vojaškem sodišču v Gradcu, po 1. svet. vojni jc
bil dodeljen okrožnemu sodišču v Mariboru, nato paje bil premeščen v Celje. 1929 jc
bil upokojen. V politiki jc deloval od 1909 dalje. Napisal je več strokovnih člankov.
1
Pcitlcr Franc dr.. višji dcželnosodni svetnik. Rojen 1871 pri Sv. Marjeti na Dravskem polju, umrl 1935 v Mariboru. Pravo v Gradcu, promovirat 1898. Služboval jc od
1897 dalje kot avskultant v Mariboru. 1899 je postal sodnik v Kozjem, nato je služboval v Kamniku. Konjicah. Celju. Radovljici, 1909 jc postal predstojnik sodišča v Višnji
gori, 1917 je postal dcželnosodni svetnik. 1918 jc bil premeščen v Maribor. 1931 jc bil
upokojen.
2
Antloga Jakob, višji dcželnosodni svetnik. Rojen 1870 v Gotovijah. umrl 1945.
Pravo v Gradcu 1899. sodni izpit jc opravil 1900. Služboval jc kot pripravnik 1898 pri
višjem deželnem sodišču v Gradcu, nato jc služboval v Celju. Mokronogu. Kranju.
Idriji. 1914 je postal predstojnik sodišča v Logatcu, 1917 v Krškem. 1918 jc bil prestavljen k okrožnemu sodišču v Mariboru. 1921 jc postal dcželnosodni svetnik pri
deželnem sodišču v Ljubljani. 1926 višji dcželnosodni svetnik in nato okrožni sodnik v
Ljubljani, 1934 jc bil upokojen.
Vrančič Ivan dr.. sodnik. Rojen 1889 v Ljubljani. Končal jc pravo in opravil i/.pit
za politično administrativne posle. Bil jc sodnik, nazadnje jc bil direktor Pokojninskega zavoda za nameščanec v Ljubljani.
11
Stojkovič Gašper dr.. sodnik. Rojen 1889 v Podgradu pri Sežani, umrl 1963 v
Ljubljani. Bilje sodnik v Trstu, 1919 jc bil premeščen k deželnemu sodišču v Ljubljani. 1942 jc bil sodnik pri apelacijskenm sodišču v Ljubljani.
^ Močnik Ivan dr.. dcželnosodni svetnik. Rojen 1885 v Idriji. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promovira! 1910, sodniški izpit 1913. Služboval jc od 1910
dalje v Ljubljani. 1913 kot sodnik v Senožečah, nato v Litiji, Višnji gori, Ribnici, 1920
predstojnik sodišča v Višnji gori, 1927 postane dcželnosodni svetnik. 1940 v Radovljici. 1941 pri Pobotncm uradu v Ljubljani, 1945 sodnik na Jesenicah, 1946 jc bil upokojen.
16
Goršič Franc dr.. sodni svetnik. Rojen 1877 v Ljubljani, umrl 1967 v Beogradu.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, promovira! 1903. Službovati jc
začel 1901 pri deželnem sodišču v Ljubljani, nato pri apclacijskcm sodišču v Gradcu.
1905 je postal sodnik v Ilirski bistrici, 1912 v Kostanjevici, 1913 v Kamniku, 1919 jc
postal sodni svetnik v Ljubljani in šef urada za zaščito otrok in mladine v Ljubljani,
1922 jc imenovan za načelnika oddelka za socialno politiko v Ljubljani. 1927 jc bil
upokojen, nato reaktiviran in 1929 jc odšel na ministrstvo za notranje zadeve v Beograd. Pisal jc strokovne članke s področja pravne sociologije in upravnega prava, poučeval je tudi zgodovino prava.
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1

Gcršak Milan dr.. dc/.clnosodni svetnik. Rojen 1874 v Ormožu, umrl 1929. Končal pravo in 1902 opravil sodniški izpit. Služboval je od 1899 dalje v Novem mestu.
Mokronogu. Ljubljani. 1912 postane predstojnik sodišča v Velikih Laščah. 1918 postane dc/.clnosodni svetnik.
ix
Vodušck Žiga dr.. sodnik, odvetnik. Rojen 1882 v Ljubljani, umrl 1922 v Ljubljani. Po končanem študiju prava je bil v odvetniški službi v Trstu, nato sodnik v Radovljici. 1919 je bil imenovan za sekretarja finančne prokuraturc v Ljubljani. 1921 je
bil zaradi bolezni upokojen.

34'
SLAVNOSTNA SEJA NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 15. DECEMBRA 1918.
Navzoči: člani vlade.
Začetek seje ob 9. uri 30' dopoldne.
Narodna vlada sklene, odposlati o priliki prvega državnega praznika ujedinjene Jugoslavije naslednjo brzojavko:
"Visokost regent Aleksander Belgrad
Ob navdušenem slavljenju prvega državnega praznika ujedinjene Jugoslavije
usoja se Narodna vlada SHS v Ljubljani sporočati kot verni tolmač slovenskega
dela troedinega naroda Njegovemu Veličanstvu kralju Petru in Vaši Visokosti
ponovno iskrena čutila vdanosti in zvestobe. Bog čuvaj kraljestvo Srbov Hrvatov
in Slovencev. Predsednik Pogačnik"
Nato se seja ob 9. uri 45' dopoldne zaključi.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 1 stran. Brczlcsni papir z vodnim znakom. Zapisnik je bil
naknadno oštevilčen s št. 34.
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351
ZAPISNIK
35. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 16. DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Verstovšeka in Remca, slednjega zastopa
stavb, nadsvetnik Klinar".
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Zvečer dne 14. decembra so prišle srbske čete v slovenski kraj Grabštajn na
Koroškem in so se razdelile po hišah. Ob 1/2 6. uri zjutraj so obkolile nemške
čete Grabštajn: prišlo je do boja, v katerem je bilo po poročilih Korošcev in po
časnikarskih vesteh 45 Srbov mrtvih in ranjenih in 309 ujetih; izgube Nemcev so
bile neznatne. Srbski poročnik Milosavljcvic je opozoril Nemce pred bojem na
dejstvo, da so to ententne čete in da je zasedanje Grabštajna v smislu določil
premirja. Z ozirom na ta dogodek je poslala Nar. vlada državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju in dež. vladi v Celovcu sledeči protest:
" 1 ) Staatsamt fur Aeusseres Wien
2) Landesregierung Klagenfurt.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die zum Schutze der Sicherheit
und Ordnung in innerhalb des slovenischen Sprachgebietes gelegenen Orte Grafenstein elocierte serbische Militärabteilung also eine Ententetruppe überraschend
durch deutsche Abteilungen mit Kanonen und Maschinengewehren angegriffen
und trotzdem serbischer Kommandant Blutvergiessen ablehnte, teils getötet und
verwundet, teils überwältiget und abgeführt. Gegen dieses sowohl die Waffenstillstandsbedingungen als auch spezielle Vereinbarungen gröblichst verletzende
Vorgehen wird hiemit schärfstens Protest eingelegt, welcher gleichzeitig auch an
Ententeoberkommando geleitet wird. Wir lehnen jedwede Verantwortung für
unvermeidliche Folgen derartiger Rechtsbriiche ab und behalten uns Gegenmassregeln ausdrücklich vor. Nationalrcgicrung SHS Ljubljana. Präsident Pogačnik." (Zvršeno 16,12.)
Obenem se je poslal polkovnik Ulmansky v Zagreb, dà izposluje, da zasedejo
srbske čete takoj Celovec.
S Koroškega je došlo tudi sicer več poročil o preganjanju in neznosnem položaju ondotnjih Slovencev. Iz poročil je razvidna tendenca Nemcev, pregnati iz
ozemlja, ki ga upajo dobiti pri mirovni konferenci vse slovensko izobraženstvo.
ljudstvo pa tako sterorizirati, da bi bilo v slučaju ljudskega glasovanja kar mogoče malo slovenskih glasov.
Iz Trsta je prišlo poročilo, da Italijani dr. Rybafa ne puste iz Trsta, da mu
delajo povsod ovire in ga kurendirajo, tako da se boji, da ga končno tudi ne in191

ternirajo. Vsekakor ni upanja, da bi mu bilo mogoče, iti k mirovnim pogajanjim v
Pariz. Zadevo je sporočil predsednik telefonično dr. Korošcu v Belgrad.
(Brzojavno ¡6/12.)
Uprava kuhinje za reveže v Novem mestu se je obrnila na poverjeništvo za
socijalno skrbstvo s prošnjo, da ji Nar. vlada dovoli mesečnih 300 K podpore,
kar ji je izplačevala tudi bivša avstrijska vlada. Prošnja se vrne prosilcu z dostavkom, naj občina skrbi sama za prehrano revežev. (Zvrši pov. za soc. sk.)
Nar. vladi se je sporočilo, da kupuje dr. Defranceschi obleko za begunce na
Dunaju. Sporoči se telefonično dr. Defranceschiju in Andreju Gabrščeku v jugoslov. klub na Dunaj, da obleke, obuval in drugih potrebščin za begunec ni nabaviti na Dunaju, ampak da to preskrbi oddelek za socijalno skrbstvo, ko se vrnejo v domovino (Izvrši predsedstvo). (Zvršeno tele/. 17. 12. 1918)
Proti naknadni povrnitvi kreditira Nar. vlada stroške za ustanovitev zavoda za
zavarovanje proti nezgodam, (št. 448)
Nar. vlada smatra za neobhodno potrebno, da se sedanje previsoke cene znižajo. Preden stori v tem oziai odočilne sklepe, se hoče v posebni enketi posvetovati
s strokovnjaki iz raznih panog narodnega gospodarstva; enketa naj se vrši v soboto 21. decembra ob 10. uri dopoldne; udeleže seje vsi poverjeniki odnosno njih
zastopniki, dalje 6 zastopnikov konzumentov, ki jih predlaga poverjeništvo za
socijalno skrbstvo, 6 zastopnikov kmetijstva in 6 zastopnikov trgovine in industrije, ki jih imenujeta dotični poverjeništvi (Predsedstvo povabi k seji poverjenike, strokovnjake povabijo imenovana poverjeništva sama), (št. 435. zvršeno.)
Dr. Tavčarju se dovoli, da nakupi 1.000 hI vina po 5 K in ga odda gostilničarjem pod pogojem, da ga točijo po dogovorjenih nižjih cenah, in se tako poskusi
konkurenčnim potom znižati cene vinu v Ljubljani.
Nar. vlada ima v svojem območju 42 lokomotiv, ki so bile poprej prideljenc
direkcijam drž. železnic v ozemlju Nemške Avstrije. Te lokomotive je reklamiral
9. decembra zastopnik Nemške Avstrije za svojo državo. Sklene se, da se smatrajo lokomotive za predmet skupne likvidacije in se začasno ne oddajo v Nemško
Avstrijo, razen v slučaju, ki se omeni spodaj, (zvrši pov. za promet.)
Pov. za promet predlaga, da se namesti pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani
strokovni računski oddelek št. II in nabavi za ta urad 5-6 takozvanih seštevalnih
strojev (Additionsmaschinen) in 3-4 takozvani gonilni stroji (Treibmaschinen).
Teh strojev je na Dunaju mnogo in stanejo prvi komad po 6-7.000 K, drugi po
3.000 K. Pov. za promet jih bo skušal dobiti z Dunaja na tri načine. Najprej jih
bo zahteval kot skupen predmet; če ne bodo nato pristali, bo ponudil zgoraj imenovane lokomotive v zameno, in če to ne bo šlo, jih bo plačal. V ta namen se mu
dovoli na račun ustanovite tega urada 50.000 K kredita.
Težavno je vprašanje nastanitve tega urada, ki bo potreboval 12-20 sob. Mešana komisija, obstoječa iz poverjenikov za narodno obrambo, socijalno skrbstvo
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in promet, si ogleda v četrtek. 19. decembra, ob 8. uri zjutraj vse vojašnice v
Ljubljani v to svrho. (št. 434. Zvršeno.)
Pov. Kristan poroča: Prchodnogospodarski urad razpolaga z množino blaga.
ki se po došlih vesteh prodaja porabnikom. Baje se je prodalo v Skofji Loki
1.000 železnih postelj po 20 v kg. ki bi se lahko porabile za begunce v Stmišču
(Dr, Triller je mnenja, da ta vest ne odgovarja popolnoma dejstvom). Sklene se
principijelno, da poverjeništvo za javna dela vsakokrat, kadar prodaja večje
množine demobilizacijskega materijala, to sporoči posameznim poverjeništvom,
da si ogledajo materijal, če ga morebiti rabijo v svojem oddelku. (Izpisek je poslati pov. za javna dela.) (zvršeno 19.12. 19 IH.)
Stavbni nasvetnik Klinar poroča mesto obolelega pov. Remca sledeče:
1 ) Deputacija odbora NV v Banjaluki prosi, da bi se odstopilo tamošnjemu prebivalstvu nekaj konj. vozov in poljedelskih strojev iz demobilizacijskega materijala, ki bi se razdelili med najrevnejše sloje. Na razpolago je samo nekaj
voz, ki jih mi ne moremo rabiti: te naj si odposlanci ogledajo in če hočejo na
lastne stroške pripeljejo v domovino.
2) Cchoslovaška republika želi 50 tovornih avtomobilov proti ev. svoječasni
povrnitvi. Vzame tudi avtomobile, ki zaenkrat nisoporabni.Nar. vlada sklene,
da odstopi čehoslovaški republiki 50 nerabljivih tovornih avtomobilov proti
kompenzaciji v prehrani, ki se bo domenila s poverjeništvom za prehrano.
3) Poverjeništvo za javna dela rabi nujno jurista, ki bi se spoznal v obrtnih zadevah. Predlaga se. da se odvetniški kandidat dr. Kandare' odpusti od poverjeništva za nar, obrambo in se mu da na prosto voljo, da prestopi k poverjeništvu za javna dela.
4) Poverjeništvo za javna dela ima na razpolago 9 pisalnih strojev; razna poverjeništva pa zahtevajo kakih 14 strojev: odda naj se zaenkrat vsakemu prosilcu
po en stroj.
Provizorični dogovor Nar. vlade z Nemško Avstrijo z dne 7. novembra 1918
glede provizorične ureditve prometa se v smislu pogajanj z dne 9. decembra podaljša začasno do 25. decembra t. 1. (izvrši predsedstvo). (St. 436 zvršeno.)
Komisija za ureditev uradniškega vprašanja je izdelala tri točke: Nanašajo se
na nameščence bivše Avstrije nemške narodnosti na ozemlju Nar. vlade SHS v
Ljubljani, dalje na repatriiranje nameščencev bivše Avstrije jugoslov, narodnosti
in na vse drage nameščence. Načrt se sprejme z izpremembami: izda ga predsedstvo kot naredbo celokkupne vlade, (v delu).
Upravni komisiji se naroči, da izdela načrt naredbe glede enotne ureditve jezikovnega vprašanja za vse oddelke v ozemlju Nar. vlade SHS v Ljubljani. Pov.
dr. Ravnihar bo sporočil to naročilo upravni komisiji.
Prihodnja seja v sredo 18. decembra ob 4. uri popoldne.

193

Sklep seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obscg;i 5 sirani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Klinar Anton ing., stavbni ravnatelj. Rojen 1862 na Jesenicah, umrl 1943 v Ljubljani. Tehnično visoko šolo v Gradcu 1886. Služboval je pri Deželnem odboru za
Kranjsko v Ljubljani. 1902 je postal stavbni svetnik in vodja Deželnega stavbnega
urada. 1918-1922 je bil vodja skupnega državnega in deželnega stavbnega urada, pri
deželnem stavbnem uradu je uvedel slovensko poslovanje. Bil je prvi predsednik
Društva inženirjev v Ljubljani, delal je tudi v Komisiji za osuševanje Ljubljanskega
barja.
3
Kandare Albin dr.. odvetnik. Rojen 1886 v Ljubljani, umrl 1952 v Ljubljani. Bilje
ravnatelj pri promcliicm zavodu za premog, tajnik osrednjih montanističnih uradov in
odvetnik. Aktivno je sodeloval v sokolski organizaciji in v prcdplcbiscitncm propagandnem delu na Koroškem.
:

36"
ZAPISNIK
36. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 18. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Brejca, ki seje opravičil radi pogreba hčerke in Remca, kije bolan.
Začetek seje ob 4. uri 10' popoldne.
NS v Mariboru se radi pretrgane telefonske zveze vpraša pismeno, ali ugovarja proti temu, da se dodeli vladnemu komisarju dr. Pfeiferju v Mariboru za gospodarske zadeve tržni komisar Adolf Ribnikar. (Izvrši predsednik.) (St. 449
zvrSeno.)
Odobri se besedilo brzojavke, ki jo je poslal predsednik v imenu Nar. vlade
regentu Aleksandru ob priliki njegovega rojstnega dne. Brzojavka seje glasila:
"Njegovi Kraljevi Visokosti regentu Aleksandru Beograd.
Narodna vlada SHS v Ljubljani sporoča Vaši Kraljevi Visokosti ob priliki
Vašega rojstnega dneva najprisrčnejše čestitke. Ko praznuje slovenski narod
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prvikrat Vaš rojstni dan. izreka iskreno željo, naj Vam dodeli Bog mnogo let
srečnega in blagoslovljenega vladanja. Predsednik Pogačnik."
Glede pričakovanega parlamenterja iz Celovca, ki je naznanjen, da pride v zadevi boja v Grabštajnu. se naroči Narodni vladi iz Zagreba, da se v vojaških
zadevah lahko z njim pogaja in da ima v tem oziru polnomočje (pleine pouvoir),
v političnih zadevah pa ne. Ta parlamenter seje odpeljal v torek zvečer iz Celovca in potuje preko Železne Kaplje in Jezerskega v Ljubljano. V Beogradu rabijo
točnih in zanesljivih informacij glede dogodka v Grabštajnu.
Dr. Kalan javlja iz Celja, da so nastali v Trbovljah nemiri, baje radi prehrane.
V Trbovlje sta odšli iz Celja dve stotniji 17. pešpolka in okrajni glavar dr. Lukan. Pov. Kristan poroča, da imajo nemiri svoj glavni vzrok v hujskanju gotovih
ljudi, ki so najeti od nemškega rudniškega vodstva, ki hoče delati Nar. vladi težkoče. Treba bo nastopiti proti tem ljudem, da se upostavi mir. (Izpisek odposlali
Pov. za javna dela zvršeno.)
Deželna vlada v Celovcu je na brzojavni prostest predsednika Pogačnika radi
dogodkov v Grabštajnu z dne 16. decembra odgovorila v obširni brzojavki, v
kateri zvrača vso krivdo na jugoslovansko vojaštvo. Prepis brzojavke se je odstopil poverjeništvu za narodno obrambo, da nadaljuje poizvedbe o dogodku.
Državni urad za zunanje zadeve protestira proti temu. da se zasleduje podžupan v Radgoni dr. Kamniker" in da je odredilo slovensko štacijsko poveljstvo
njegovo aretacijo kljubu temu. da mu je pov. za notranje zadeve izročil legitimacijo z dne 11. decembra t. !.. v kateri se mu zajamči, da ga ne sme nikdo zapreti brez dovoljenja Nar. vlade v Ljubljani. Drž., urad za zunanje zadeve prosi,
da se podrejene oblasti pouče o zadevi in nadzirajo glede izpeljave obljube. Ker
seje dr. Kamniker zglasil osebno pri generalu Maistru in mu brezdvomno pokazal svojo legitimacijo, se smatra zadeva začasno za rešeno.
Od 1. januarja 1919 naprej morajo vsi politični uradi, sodišča, državna pravd"ištva. poštni uradi, železniško-postajni uradi, orožniške postaje, carinski uradi,
štacijska poveljstva, vojaške pisarne, občinski uradi, župni uradi ter šolska ravnateljstva in vodstva naročiti Uradni list in ga plačati. (St. 452 zvršeno).
Na predlog izvršilnega odbora jugoslovanske socialne demokrat, stranke se
imenuje v komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave na Kranjskem, odvetnik dr. Milan Konin v Ljubljani, v revizijsko in kontrolno komisijo za
revizijo poslovanja bivšega dež. odbora kranjskega tajnik bolniške blagajne
kranjske Ivan Kocmur' v Ljubljani, v nadzorstvo deželne hipotečne banke Melhi°r CobaL ravnatelj konzumnega društva v Zagorju ob Savi. v cenzorski svet
kranjske dež. hipotečne banke uradnik bolniške blagajne Viktor Zore4. (St. 458.)
Narodna vlada je dovolila v 28. seji z dne 4. decembra t. 1. 50.000 K za nabavo slik jugoslovanskih umetnikov, ki se razobesijo v uradnih prostorih poverjeniš-
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tev. Slike izbere predsednik v sporazumu z umetniško komisijo Narodne galerije
v Ljubljani. (St. 455)
Prior križanskega samostana P. Bernard Polak je dobil od predstojništva
Nemškega viteškega reda na Dunaju ukaz. da pripravi izvršitev več novih dobrodelnih zavodov v Sloveniji, katere je red že dalje časa nameraval ustanoviti, pa
vsled vojske ni mogel. Takih zavodov bi bilo pet. in sicer I sirotišnica. 1 gospodinjska šola, 1 hiralnica. 1 bolnica in 1 dobrodelni zavod z zdravniškim ambulatorijem in dnevnim zavetiščem za otroke. Zavodi bi se nahajali v različnih delih
Slovenije. Vsak zavod bi imel toliko zemljišča, da bi se lahko vzdrževal brez
državne podpore. Knczoškofijski ordinarijat v Ljubljani je načrt že odobril. Prior
prosi po naročilu svojega predstojništva. da stori isto vsaj principijelno tudi Nar.
vlada. Vsi zavodi bodo slovenski in oskrbovani po slovenskih redovnicah. Poverjeniki so mnenja, daje Nemški viteški red to sklenil najbolj iz strahu, da se zaseže njegovo premoženje v območju Nar. vlade SHS v Ljubljani. Prošnja se odstopi
upravni komisiji, da ugotovi premoženje Nemškega v. reda v Sloveniji in izreče o
prošnji svoje juridično mnenje, (št. 453 zvršeno.)
Odvetnik dr. Ferfolja'' iz Trsta prosi, da bi se izdalo njemu in dr. Rvbafu pooblastilo, da se smeta dogovarjati z italijansko vlado v Trstu glede izmenjave
blaga med Slovenijo in okupacijsko oblastjo. Italijani imajo na razpolago jedilno
olje po 25 L liter, kavo po 20 L kg. čokolado in kakao po 20 - 30 L kg, riž po 2
L kg. petrolej po 30 L za 100 kg in sol po 15 L za 100 kg: Rabili bi pa zlasti les.
fižol in premog (Glede fižola je sklenila Nar. vlada, da ga ne more dati).
V zvezi s tem je prošnja izvoznega društva lesnih trgovcev "Save", naj se dovoli izvoz lesa. ki ga je pri nas veliko na razpolago, v okupirano ozemlje. Izvoz
lesa. iglastega drevja se dovoli proti kompenzaciji, ki jo določita poverjcništvo za
trgovino in poverjcništvo za prehrano. Društvo "Sava" proda les za italijansko
valuto, katero mora dati Nar. vladi na razpolago, da kupi omenjena živila. Vsa
kupčija mora iti preko Narodne vlade. Železniški vozovi smejo iti samo do zadnje
postaje pred demarkacijsko črto. kjer se mora les preložiti na ital. vozove, razen
če vozove odpošljejo Italijani sami. Dr. Rvbafu in dr. Ferfolji se da pooblastilo.
da se pogajata z ital. vlado radi uvoza in izvoza omenjenega blaga. (Izvrši poverjcništvo za trgovino in obrt.)
V Postojni se nahaja pri parni žagi veleposestnika Franceta Jurce večja množina lesa, ki je last bivše avstrijske vojaške uprave. Nevarnost je. da bodo Italijani ta les zasegli. Veleposestnik Jurca je pripravljen, kupiti ta les za 70.000 K.
Ponudba se sprejme proti izjavi Jurce. da nosi ves riziko sam, ako Italijani les
zasežejo (Izvrši pov. dr. Triller).
Pov. Kristan predlaga, da se vsem slov. učiteljem in učiteljicam, aktivnim in
vpokojenim, iz Goriške in Gradiške, ki bivajo v ozemlju Nar. vlade SHS v Ljubljani in niso nikjer zaposleni, principijelno izplača begunska podpora, dokler se
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jim ne nakaže draginjska doklada. V tem slučaju podpora preneha. Sprejeto.
(Izvrši pov. za soc. skrbstvo)
Odstavi se višji obrtni nadzornik Edgar Astolfi in obrtni nadzornik Ludvik
Aubell. ker ne znata slovenski, in se stavita na razpolago Nemški Avstriji. Obrtnim nadzornikom se imenuje začasno inž. Štebi7 in sicer v VI. činovnem razredu.
(Izvrši pov. Kristan.)
V formelnem ožini se sklene, da izvršijo odslovitve uradnikov v smislu naredbe celokupne vlade z dne 16. decembra t. 1. glede odslovitve tujerodnih uslužbencev posamezni poverjeniki v svojih oddelkih sami. ne da bi stvar predlagali v
skupni seji. (Izpisek vsakemu poverj.)
Območje obrtnega nadzorništva za Kranjsko s sedežem v Ljubljani, se raztegne naredbenim potom na celo ozemlje Narodne vlade SHS v Ljubljani.
Pri vseh obratih, ki stoje pod nadzorstvom obrtnega nadzorništva v Ljubljani,
je uvesti institucijo delavskih zaupnikov, s katerimi morajo biti obrtna nadzorništva v najožjem stiku. O notranji uredbi institucije delavskih zaupnikov izide posebna naredba (Izvrši poverjeni št vo za soc. skrbstvo).
Dr. Mihael Vošnjak piše iz Švice, da se tam nahaja 2.000 slovenskih emigrantov v slabem gmotnem položaju. Prosi, da se jim da 2.000 švicarskih frankov podpore. Se dovoli iz naslova podpor za begunce potom ljubljanske kreditne
banke. (Zvrši pov. Kristan)
Da se prepreči širjenje spolnih bolezni so izdala poverjeništva za zdravstvo,
za narodno obrambo in za notranje zadeve dne 13. novembra t. 1. (Uradni list št.
7, Naredba št. 77) naredbo, ki določa, da se morajo vsi bivši vojaki, ki so se že
vrnili domov, dati preiskati pri okrajnem ali okrožnem zdravniku in v slučaju
bolezni oddati v javno bolnico. Istotako ne morejo pomožne ženske moči. ki so
bile zaposlene v službi pri armadi.biti sprejete v nobeno službo, če ne doprinesejo
zdravniškega spričevala svojega zdravnika - zaupnika. Narodni vladi ni znano
ničesar, da bi se ta naredba izvajala. Dvorni svetnik dr. Fran Zupane naj takoj
poroča, kakšne uspehe je imela ta naredba. (St. 451 zvršeno)
"Narodne novine", uradno glasilo hrvaške vlade v Zagrebu, prinaša imena
slovenskih krajev običajno v Nemški obliki. Pošljejo seji krajevni repertorji slovenskega ozemlja s prošnjo, da naroči vsem poverjeništvom. da se poslužujejo za
območje Nar. vlade SHS v Ljubljani izključno slovenskih imen. (št. 450 zvršeno.)
Pov. Kristan prosi, naj študira poverjeništvo za finance vprašanje, ali ne bi
kazalo, odpraviti v Ljubljani pobiranje užitnine in mestno občino drugače odškodovati za izgubo dohodkov.
Vsled padanja valute so hudo oškodovani mladoletni, katerim so se med vojno
ob času. ko je bila valuta nizka, izplačale vsote, za katere so bili intabulirani na
posestvih. Poverjeništvo za pravosodje naj razmišlja, kako bi se ti mladoletni
mogli obvarovati škode.
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V seji dne 25. novembra seje sklenilo, da ima direkcija državnih železnic pristop povsod tam. kjer je shranjeno rekvirirano blago, porabno za železniško upravo takoj ali v doglednem času. da izbere predmete, kijih rabi. Na predkolodvoni v Ljubljani se nahajata dva vagona, namenjena v čehoslovaško republiko, od
katerih je eden naložen s telefonskimi in telegrafskimi potrebščinami. Z ozirom
na imenovanj sklep se ta vagon ne sme nikamor odpeljati. Nar. vlada naglasa
ponovno, da se ne sme od demobilizacijskega materijala prodati brez vednosti
poverjeništva za promet ničesar, kar bi se utegnilo rabiti v področju poverjeništva
za promet. (Zelo nujno! ¡'o en izpisek pov. za promet in pov. za javno dela. Se
je izvršilo.)
Pov. za promet poroča, da opaža, da se blago še vedno izvaža iz države, dasi
seje svoj čas sklenilo, da se nastavijo kontrolni organi v Ljubljani in na obmejnih
postajah, ki naj to preprečijo. Pov. dr. Pestotnik bo napravil načrt, kako bi se ta
sklep uspešno izvršil: poverjeništvo za finance da na razpolago osobjc finančne
straže.
Poverjeništvu za promet se dovoli za izplačilo plač osobju državnih železnic
dne I. januarja 1919 znesek 500.000 K. Istotako se mu dovoli proti povračilu
kredit I 1/2 milijona K kot predujem za gospodarsko poslovalnico državnih železnic. (Si. 456)
Poverjeništvo za kmetijstvo predlaga primerne korake, da se dobi zadostno
število žrebcev. ki so potrebni za vzdrževanje konjereje. Vsi žrebci so bili v avstrijski državi erarični in tvorijo sedaj del skupnega premoženja, ki se ima razdeliti
potom likvidacije med narode, ki so tvorili lastne države na ozemlju bivše Avstrije. Poprej na Kranjskem nastanjeni žrebci so sedaj deloma v Ormožu; ti se premeste v prihodnjih dneh v Selo pri Ljubljani. Žrebci za slovensko Štajersko so v
Gradcu in velik del žrebcev. zlasti Lipicancev se nahaja v Piseku in Kladrobih na
Češkem. Prevzetev skupnih erarskih žrebcev (kakih 250) bi obremenila slovenski
del države SHS z dobrima 2 milijonoma kron. dasi so ti žrebci vredni 4-5 milij.
kron in jih na drug način sploh ni mogoče dobiti. Letni stroški za vzdrževanje
konjereje v slovenskem ozemlju države SHS bi znašali nekako I milijon kron.
Narodna vlada sklene načelno:
1) Prevzetev erarskih žrebcev na račun skupne likvidacije avstrijske države se
odobri na podlagi svoječasnega obračunanja.
2) SHS kmetijski oddelek v Ljubljani se pooblasti porabljati tiste denarne vsote,
ki so neobhodno potrebne za vodstvo vsega SHS državnega žrebčarstva in za
oskrbo in prehranitev državnih plemenskih žrebcev. ki naj polagoma čimpreje
vsi preidejo v zasebno oskrbo.
Pov. Kalan graja, da je tiskovni urad dal v časopisje glede boja v Grabštajnu
notico, ki ni resnična in škoduje naši stvari. Pov. dr. Triller opozori na to prof.
Kobala.
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Pov. za uk in bogočastje poroča, kaj namerava ukreniti glede preskrbe dijakov
iz Goriške in Gradiške. V poštev pride kakili 120 gojencev in gojcnk učiteljišča in
kakih 90 - 100 gimnazijcev. Pni bi prišli v Maribor kot samostojen oddelek ondotnjega učiteljišča. Hrano in stanovanje bi imeli v internatu. Gimnazijci bi prišli
v Ptuj in ojačili tamošnjo gimnazijo. Za hrano in stanovanje bi se poskrbelo enako kakor za učiteljiščnike v Mariboru. V obeh slučajih bi dijaki, ki so premožni,
pokrili stroške v celoti ali vsaj deloma. Primanjkljaj bi pokrila Nar. vlada. Načrt
se odobri.
Sproži se vprašanje, kaj je storiti, da se dvigne sedanji nivo znanja našega dijaštva. Vsled vojne je namreč znanje dijaštva zelo padlo. Poverjeništvo za uk in
bogočastje naj naroči vsemu učiteljskemu osobju naj vzame pouk sicer s potrebnim oziroma na nezakrivljeno zaostalost posameznih učencev, a vendar energično
v roke. Razmišlja naj tudi o vprašanju, ali ne bi odkazalo. odpraviti dosedanji
poldnevni pouk v Ljubljani, ker dijaki peto uro ne morejo več slediti zbrano pouku, in upeljati zopet popoldanski pouk. Za učence, ki nimajo doma razsvetljave,
naj bi ostali nekateri razredi odprti tudi zvečer, da bi dijaki notri se pripravljali za
prihodnji dan pod primernim nadzorstvom.
Prihodnja seja v petek. 20. decembra ob 4. uri popoldne s sledečim dnevnim
redom:
1) Izmera vojaške podpore.
2) Osnutek naredbe glede podpore brezposelnim.
3) Organizacija delavskega trga.
4). 5). 6) in 7) Načrt naredbe o področju oddelkov za notranje zadeve, kmetijstvo, soc. skrbstvo, uk in bogočastje.
Konec ob 6. uri 40' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 8 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom. To je edini
zapisnik, ki vsebuje dnevni red za naslednjo sejo vlade.
:
Kaninikcr Franz dr.. zdravnik in /upan v Radgoni. Rojen 1870 v Radgoni, umrl
1928 v Gradcu. Šolal seje v Gradcu in 1895 pronioviral za zdravnika. Politično je
deloval v nemških društvih. 1912 je postal podžupan. 1921 pa župan v Radgoni. Bilje
ekspert avstrijske delegacije na mirovnih pogajanjih v St. Gcrmainu in je pripomogel,
daje Radgona pripadla Avstriji.
3
Kocnuir Ivan. publicist in politik. Rojen 1881 v Ljubljani, umrl 1942. Bil je Član
JSDS. predsednik društva Vzajemnost 1912-1913. i/dalje Družinski koledar, po prevratu je postal konceptni uradnik pri povcrjcnišlvu za socialno skrbstvo, nato ravnatelj
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Okrožnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani. Večkrat je bil revizor bolniških
blagajn in član raznih odborov. Napisal je ludi svoje spomine.
' Zore Viklor. uradnik. Rojen 1887 v Kamniku. Bilje strokovni tajnik bolniške blagajne, kasneje pa zasebni uradnik. Bilje član JSDS.
4
Polak Bernard, pater in prior križevniškega reda v Ljubljani. Rojen 1853 v Životicah pri Opavi na Moravskem. Sodeloval je pri ustanavljanju dobrodelnih zavodov v
Sloveniji.
6
Fcrfolja Josip dr.. odvetnik in politik. Rojen 1880 v Doberdobu, umrl 1958 v Trstu. Pravo v Pragi 1906. svojo odvetniško pisarno je odprl 1913 v Trstu. Bil je eden od
vodilnih politikov JSDS. 1918 je bil zastopnik Slovencev, član tržaškega odbora za
javno blaginjo v delegaciji, ki je v Benetkah pozvala zavezniško vojsko v Trst. Med 2.
svet. vojno je bil aretiran, nato seje umaknil in odšel v partizane, po 2. svet. vojni je bil
član akcijskega odbora za ohranitev svobodnega tržaškega ozemlja in je bil v vodstvu
skupine neodvisnih Slovencev v Trstu.
Štebi Anton ing., obrtni nadzornik in politik. Rojen 1877 v Ljubljani, umrl 1942 v
Ljubljani. Realko v Ljubljani, univerzo v Altenburgu v Nemčiji. 1904 je postal inženir
elektrotehnike. Služboval je od 1906 dalje, najprej na Dunaju. 1912-1914 v Sarajevu,
nato je bil mobiliziran v vojsko, po 1. svet. vojni je bil inšpektor dela pri narodni vladi
in nato pri Deželni vladi za Slovenijo. 1920 seje preselil v Beograd, kjer je delal pri
osrednji inšpekciji dela in je bil načelnik odseka v ministrstvu za socialno politiko.
1924 seje vrnil v Ljubljano in je bil zastopnik podjetja Elin Viennese, imel je svojo
prodajalno elektrotehničnih izdelkov. 1937-1941 je vodil dobave orožja vojnemu ministrstvu, razpad Jugoslavije je dočakal v Beogradu, nato seje vrnil v Ljubljano. 1941
je odšel v Kraljevice in se še isto leto vrnil v Ljubljano ter seje vključil v OF. februarja
1942 so ga Italijani zaprli inje bil v raznih zaporih v Italiji. 13. junija 1942 je bil
ustreljen kot \alcc v Ljubljani. Bil je aktiven socialni demokrat. 1918 je bil v opoziciji
in 1919 seje umaknil iz stranke. 1925 je stopil v stik s komunisti, bilje pristaš Ljudske
fronte in nato Zveze delovnega ljudstva Slovenije.
8
Vošnjak Mihael, gospodarski organizator in politik. Rojen 1837 v Šoštanju, umrl
1920 v Gliomi v Švici. Realko v Gradcu, tehnično visoko šolo v Gradcu in na Dunaju.
Bilje narodni delavec in organizator zadružništva, 1884 je ustanovil Zvezo slovenskih
kreditnih zadrug, ustanovil je zadružno tiskarno in časopis Zadruga, v letih 1884-1897
je bil poslanec v štajerskem deželnem zboru, v letih 1885-1892 pa poslanec v državnem zboru na Dunaju. 1897 seje preselil v Gorico. 1915 pa seje umaknil v Švico.
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37'
ZAPISNIK
37. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 20. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen pov. Remca.
Začetek seje ob 4. uri 45' popoldne.
Dr. Dcfranceschi poroča z Dunaja, da seje zglasilo pri njem več jugoslovanskih uradnikov s prošnjo, naj jim Nar. vlada da predujem na plačo, ker jim Nemška Avstrija še vedno ni izplačala plače za december. Proti temu pripomni dr.
Triller, da seje pri njem zglasil uradnik iz trgovskega ministrstva na Dunaju, ki
je pokazal dekret, s katerim je odslovljen s pripombo, da se mu od 1. decembra
"aprej dovoli sustentacija v visokosti dosedanjih prejemkov in doklad. Dotični
uradnik je rekel, da so enak dekret dobili vsi odslovljeni uradniki. Ker odide pov.
Kristan jutri na Dunaj, se mu izroči pismo dr. Defranceschijevo, da se o zadevi
informira osebno na Dunaju in eventuelno izplača dotične predujme iz svojega
kredita proti naknadnemu povračilu.
Tajnik Odbora južnih Slavena na Dunaju Andrej Gabršček poroča, da je na
razglasili deski na tehniki nabit razglas rektorata, s katerim se dijakom, ki niso
državljani Nemške Avstrije, dovoli študirati na tehniki samo do konca zimskega
semestra 1918/19. torej do 31. januarja 1919. Gabršček poroča, da prihajajo
podobna poročila tudi z drugih visokih šol. Pov. Kristan se bo informiral tudi o
tej zadevi. Nar. vlada stoji na stališču, da so visoke šole skupna last vseh narodov bivše Avstrije in da imajo do končane likvidacije dijaki vseh narodnosti bivše
Avstrije pravico, se jih posluževati.
Stroške propagandnega odseka za okupacijsko ozemlje prevzame Nar. vlada.
Predsedstvo tega odseka se poveri dr. Ivanu vitezu Žolgerju. (St. 470 zvršeno.)
Pov. dr. Triller poroča, da direktorij Kranjske deželne banke v Ljubljani že
dalje časa ne funkcijonira in da tudi revizorji ne vrše poslov. Zato je sklenila
komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v seji dne 3. decembra
t- I. naprositi Nar. vlado kot kompetentno oblast, da se stavi direktorij banke na
novo ter iznova določi tudi revizorja. Komisija je mnenja, da zadostuje pet revizorjev namesto dosedanjih 6. in da je zadosti tudi. ako sestoji direktorij iz petih
članov. Juratorij bi bilo za enkrat razpustiti. Zato predlaga:
') Dosedanji kuratorij. direktorij, revizorji in cenzorji Kranjske deželne banke v
Ljubljani se razpuste, to pa nekvarno njihovim obvezam, ki bi utegnile nastati
iz njihovega dosedanjega poslovanja.
2) Začasno do zopetne upostavitve kuratorija ozir. do izpremembe statuta Kranjske dež. banke prevzame vse posle kuratorija komisija za začasno vodstvo in
likvidacijo dež. uprave v Ljubljani.
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Poverjeniki naj imenujejo do pondeljka kandidate svojih strank v direktorij in
za revizorje Kranjske dež. banke. Prelat Kalan predlaga v direktorij sledeče zastopnike si. L. S.: Janka Jovana:. dr. Jureta Adlešiča' in Josipa Gogalo4. za revizorje pa hana Ogrina. Karla Kregarja. Franca Krambergerja in Antona Kralja.
Dr. Tavčar sproži vprašanje razpusta nemških hranilnic v območju Narodne
vlade SHS v Ljubljani. Vsa dosedanja vodstva nemških hranilnic naj bi se razpustila in imenovali vladni komisarji s pravico, da imenujejo poslovodje. Komisarjem naj bi se dodal sosvet. Pov. dr. Brejc opozarja na težkočc pri tej stvari z
juridičnega stališča. Po sklepu Nar. vlade se naprosi pov. dr. Brejc, da preštudira
načrt naredbe glede premoženja, ki se ne sme obremeniti. (Izpisek za gosp. pov.
noir, zadevi št. 475.) (Imenovani načrt je razdelil med pov. v seji dr. Ravnihar).
Glede prihodnjega občnega zbora Kranjske hranilnice, ki se ima vršiti 27. decembra je dal dr. Brejc dvornemu svetniku Kremenšku pismen nalog, da sistira
imenovanje novih funkcionarjev Kranjske hranilnice, dokler jih ev. ne potrdi Nar.
vlada.
Odobri se naredba glede ustanovitve drž. posredovalnice za delo. naredba glede podpor brezposelnim in naredba glede izmere prispevkov za preživljanje in
takozvanih amerikanskih podpor: k zadnji naredbi izide tudi izvršilna naredba.
Naredbo izdajo prizadeta poverjeništva. (Izda pov. za finance lelef. govoril s
svetnikom Spiendlerjem)
Zdravstveni nadzornik dr. Demeter Bleiweis vitez Trsteniški1 poroča:
Dr. Vojin Lazarevič. šef-zdravnik kirurškega oddelenja obče državne bolnišnice v Beogradu, je prišel s pooblastilom kraljevskega srbskega ministrstva za
unutranja dela v Ljubljano, da za to bolnišnico poprosi potrebnega materijala.
Nemci in Madžari so namreč iz srbskih bolnišnic, prav vse odnesli, vse posteljno
in telesno perilo za bolnike, vse inštrumente, obvezila in zdravila, pustili so le
gole posteljnake. celo vodovodne cevi so potrgali iz zidovja. Radi tega srbskim
bolnišnicam v trenotku vsega primanjkuje. Materijala imajo sicer dovelj na razpolago v Solunu, kjer jim je ententa prepustila vse sanitetne zaloge solunske armade v vrednosti večih milijonov. A tega materijala za sedaj ne morejo prepeljati,
ker je železniška zveza pretrgana. Bo pa v nekolikih tednih zopet vzpostavljena,
ker francoske specijalne čete pridno delajo na železnici.
Narodna vlada sklene, da za beogradsko občo državno bolnišnico iz zaloge
vojaškega oskrbovališča in iz zbirališča vojno-sanitetnega materijala prepusti
1.000 odej. 800 rjuh. po 200 slamnic in podglavnikov, veliko množino obvez in
zdravil, po en veliki in mali kompletni kimrgični instrumentarij, en instrumentarij
za sekcije. 87 raznih posameznih inštrumentov, po 200 žlic, nožev in vilic in
raznega drugega materijala in sicer po pogojem, da se ta materijal zopet vrne. ko
bo srbskim bolnišnicam na razpolago od entente jim prepuščeni sanitetni materijal. Za slučaj, da bi Narodna vlada prevzeti vojno-sanitetni materijal morala plačati, se pridrži natančni obračun. (Si. 476.)
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Mesto obolelega pov. Remca predlaga stavbni nadsvetnik Triller \' njegovem
imenu sledeča imenovanja:
A. Imenujejo se:
I) Ing. Vinko Strgar. rudarski svetnik SHS v Ljubljani, višjim rudarskim
svetnikom; 2) Ing. Jaroslav Plzak. rudarski svetnik SHS. dosedaj v Idriji, predstojnikom premogovnika v Velenju.
B. Prevzamejo se začasno iz dosedanje državne službe s pridržkom naknadne definitivne uvrstitve v status drž. uradnikov SHS:
1) Ing. Mohor Pirnat. dosedaj višji rudarski svetnik v Brixleggu. v isti lastnosti za vrhovnega upravitelja državnih montanističnih podjetij SHS v Ljubljani.
Plača VI. činovncga razreda, aktivitetna doklada za Ljubljano, draginjska doklada po normalu. 2) Ing. Fran Petrič. dosedaj stavbni svetnik pri ministrstvu za
javna dela na Dunaju, v isti lastnosti k poverjeništvu za javna dela in obrt v
Ljubljani. Plača VII. činovncga razreda, aktivitetna doklada za Ljubljano, draginjska doklada po normalu. 3) Ing. Jos. Pavlin', dosedaj stavbni nadkomisar v
ministrstvu za javna dela na Dunaju, v isti lastnosti k poverjeništvu za javna dela
in obrt v Ljubljani. Plača VIII. činovncga razreda, aktivitetna doklada za Ljubljano, draginjska doklada po normalu.
Kot začasni pogodbeni uradniki z obojestransko pravico do dvamesečni odpovedi se nastavijo: odvetniški kandidat dr. Ivan Mazck. odvetniški kandidat dr.
Albin Kandare in eksportni akademik Ivan Goričnik kot tajnik poverjeništva z
mesečno plačo, z vsemi dokladami vred. po X00 K; Karol Detela7, tačas stotnik,
se nastavi kot revizor vseh obratov Nar. vlade SHS v Ljubljani (milarnc v Šiški,
poslovalnice za nabiranje kož. kemične tovarne v Mostah in smodišnice v Kamniku) z mesečno plačo 700 K. Pri tem je upoštevati sklep Nar. vlade, da noben
uslužbenec ne sme imeti dvojne plače, vojaške in civilne, in da se imajo neaktivni
častniki odsloviti.
Nadsvetnik Klinar je spravil tudi na razgovor vprašanje, kako naj se plačajo
praktikanti z akademično izobrazbo (z juridičnimi ali tehniškimi študijami). Dosedaj so dobivali praktikanti v 1. letu adjutum 1.000 K, v 2. letu 1.200 K. če niso
bili med tem nastavljeni. Ti prejemki ne odgovarjajo niti od daleč, današnjim
draginjskim razmeram. Predlaga, da bi dobivali stavbni praktikanti letni adjutum
1.600 K. Nar. vlada sklene, da se vprašanje adjuta praktikantov uredi enotno za
vse oddelke in se postavi razgovor o tozadevni naredbi na dnevni red v eni prihodnjih sej.
Upravna komisija je predložila načrt naredbe o področju oddelka za kmetijstvo, za socijalno skrbstvo, za uk in bogočastjc in za notranje zadeve. Nar. vlada
odobri prve tri načrte, načrt glede območja poverjeništva za notranje zadeve se
Pa odloži. Vsi načrti za delokrog poverjeništev se objavijo skupno, kadar bodo
sprejeti načrti še za delokrog ostalih poverjeništev.
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Pov. dr, Pestotnik poroča, da preti stanovanjska katastrofa, ker je pričakovati
prihoda kakih 200 železničarskih rodbin iz Trsta, katere mečejo Italijani na cesto.
Predlaga, da se dasta v ta namen na razpolago dva paviljona v belgijski vojašnici.
Pov. dr. Pogačnik ugovarja, češ da ne vemo kakšne zahteve bo stavil glede vojaštva polkovnik Milan Pribičevic", ki pride v nedeljo 22. decembra v Ljubljano: dr.
Pogačnik hoče staviti na razpolago samo en paviljon. Poverjenika se bosta pogovorila o zadevi sama med seboj.
Južna železnica pušča odstavljeno uradništvo v njegovih naturalnih stanovanjih, kar tvori veliko oviro novi državi. Pov. za promet je stavil ravnateljstvu
južne železnice ultimatum, da izprazni taka zasedena stanovanja v teku treh dni.
sicer se to izvrši via facti. Njegov korak se odobri.
Pov. za promet predlaga, da se imenujejo pri ravnateljstvu drž. železnic V
Ljubljani sledeči uradniki:
nadzornik Rajko Golob za ravnatelja, svetnik Maks Klodič9 za ravnateljevega
namestnika za tehnično stroko in nadzornik Ivan Batagelj za ravnateljevega namestnika za administrativno stroko. Za načelnike posameznih oddelkov se imenujejo: v I. oddelku: komisar dr. Franjo Bončina'", v II. oddelku: komisar Josip
Petrič". v III. oddelku: svetnik inž. Izidor Herzog: njegovim namestnikom so
imenuje nadkomisar inž. Rudolf Kavčič12: v IV. oddelku: nadkomisar inž. Franjo
Haken", v V. oddelku: nadrevident Srečko Benedek; načelnikom vozovnega
vodstva se imenuje nadrevident Ivan Kelec; v VI. oddelku: nadzornik Josip Hočevar, v VII. oddelku: nadrevident Josip Šmuc'4. v VIII. oddelku: revident Herman Boltar; njegovim namestnikom se imenuje pristav Milan Cvetnič.
Vsi ti uradniki se imenujejo definitivno, samo oba ravnateljeva namestnika, ki
sta bolehna, se imenujeta provizorično.
V slučaju, da poverjeništvo za promet preneha obstojati vsled izpremembe
ustave, ostane ta urad z imenovanimi uradniki kot višje prometno ravnateljstvo.
Računski revident v rač. oddelku Nar. vlade Avguštin Zajc^ se imenuje rač.
svetnikom.
Prošnje pogorelcev. oškodovanih po ujmah, vremenskih nezgodah itd. za podpore, ki se vlože po državnem preobratu, se sprejemajo v pretres in rešitev kakor
v avstrijski dobi.
Predsednikom višjega šolskega sveta v Ljubljani se imenuje prof. Anton Sušnik"' na prvi drž. gimnaziji v Ljubljani, njegovim namestnikom prof. dr. Fran
Ilešić'7.
Ravnatelj I. drž. gimnazije Fran Novak1" se pomakne v VI. činovni razred.
Odobri se naredba poverjeništva za uk in bogočastje o preustroju okrajnih
šolskih svetov v bivši vojvodini Štajerski. Pov. za uk in bogočastje je došlo več
spomenic, v katerih se opozarja na knjige in rokopise, ki leže po knjižnicah, glede
katerih se bo izvršila likvidacija: nove take knjige in rokopisi so za Jugoslovane
velike vrednosti. Senatnemu predsedniku dr. Ploju kot predsedniku likvidacijske
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komisije, v kolikor pridejo v poštev slovenske pokrajine, se dodele za likvidacijo
knjižnic dr. Fran Kidrič1', kustos dvorne knjižnice. Dunaj XVIII., Schcibenberggasse 118. in dr. Ivan Prijatelj"", kustos dvorne knjižnice, Dunaj XIII:. Hochsatzengasse 39. Specijelno za arhive se mu dodeli dr. Milko Kos21 (Izvrši poverjeništvo za uk in bogočastje).
Dr. Korošec in podpredsednik NV Svetozar Pribićević naročata, naj zbere
Nar. vlada vse slučaje zahtev po vojni odškodnini in naj jih sporoči skupni vladi
v Belgradu.
V nedeljo 22. decembra pride v Ljubljano en bataljon 4. srbskega polka iz
Soluna. O prihodu ga pozdravita predsednik Nar. vlade Pogačnik in dr. Triller v
imenu mestne občine ljubljanske.
Prihodnja seja v pondeljek. 23. decembra ob 4. uri popoldne.
Sklep seje ob 8. uri zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 7 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Jovan Janko, duhovnik in politik. Rojen 1878 v Št. Vidu nad Ljubljano, umrl
1941 v Ljubljani. Gimnazijo in teološke študije v Ljubljani, 1903 je postal duhovnik.
Kot duhovnik je služboval v Boh. Bistrici. Kamniku in Ljubljani. 1910-1915 je bil
ravnatelj Zadružne zveze v Ljubljani. 1915-1918 ravnatelj Dr/,a\ncga žitnega zavoda v
Ljubljani, od decembra 1918-1920 je bil direktor v ministrstvu za prehrano v Beogradu. 1920-1921 ravnatelj Gospodarske zveze v Ljubljani. 1921 ravnatelj dnižbc Žitni
zavod v Ljubljani, od oktobra 1922 do maja 1923 pomočnik v ministrstvu za socialno
politiko v Beogradu, nato ponovno ravnatelj Žitnega zavoda v Ljubljani, od I. februarja
1925 direktor Slov-ameriškc trgovske d. d. v Zagrebu, zatem pa spet ravnatelj Gospodarske zveze v Ljubljani. 1924 je sodeloval pri pripravi trgovske pogodbe Jugoslavije z
Avstrijo, ustanovil je hranilnici v Bohinjski Bistrici in v Kamniku, napisal več člankov
s področja narodnega gospodarstva.
3
Adlcšič Juro dr.. odvetnik in politik. Rojen 1884 v Adlcšičih. umrl 1968 v Ljubljani. Pravo na Dunaju. 1918 je postal samostojen odvetnik. Bilje pristaš SLS. kasneje
JRZ. 1935-1942 je bil ljubljanski župan. Po vojni je emigrimi in živel dalj časa v Italiji
in USA. po vrnitvi v domovino je živel v Ljubljani.
' Gogala Josip, profesor in politik. Rojen 1886 v Kranju. Služboval je na trgovski
šoli v Ljubljani in je 1935 poslal direktor te šole.
s
Blcivvcis Demeter vitez Trstcniški dr.. zdravnik specialist internist. Rojen 1871 v
Ljubljani, umrl 1928 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino v Gradcu. 1901191.3 je bil mestni zdravnik v Ljubljani. 1913-1920 sanitarni inšpektor in referent pri
Deželni vladi za Slovenijo, nato je poslal šef zdravnik pri OUZD v Ljubljani. Napisal
je več razprav s področja interne medicine in tuberkuloze.
:
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'' Pavlin Josip ing., gradbeni inženir. Rojen 1885 v Št. Rupcrtu. Služboval je v državni službi v Trstu in 1911-1918 kol gradbeni komisar na Dunaju, po prevratu 1918
pa v Ljubljani. 1923 je i/stopil i/, državne službe in postal gradbeni civilni inženir v
Ljubljani.
Dctcla Kari. stotnik v pokoju in zasebni uradnik. Rojen 1885 v Dobu. umrl 1943 v
Ljubljani. Bilje aktivni vojaški oficir. 5. 1. 1919 je bil odpuščen, nato je bil revizor
obratov Narodne vlade SHS v Ljubljani. 1922 je izstopil i/, državne službe inje postal
zasebni uradnik.
8
Pribičcvić Milan, politik. Rojen 1877 v Slav. Brodu, umrl 1937 v Montrcux-ii. Po
gimnaziji je obiskoval kadetsko šolo v Karlovcu in je postal oficir avstrijske vojske.
1904 je prešel v Srbijo in postal oficir srbske vojske. 1908 je bil glavni tajnik Narodne
obrane. 1909 sourednik Slovanskega juga. 1918 je zbiral v Ameriki prostovoljce za
solunsko fronto, po vojni je bil na čelu srbske vojaške misije v Zagrebu, zaradi nesoglasja z vodstvom Demokratske stranke se je umaknil na Kosovo, v času diktature
1929 je podpiral združeno opozicijo,
9
Klodič Maks vitez Sabladoski. svetnik in direktor državnih železnic. Rojen 1875 v
Trstu, umrl 1953 v Ljubljani. Realko v Gorici. Tehniško visoko šolo na Dunaju 1901.
Zaposlil seje pri direkciji državnih železnic v Beljaku. 1918 je postal namestnik ravnatelja direkcije državnih železnic v Ljubljani. 1919 šef inšpektorata. 1920 podravnatclj
direkcije državnih železnic v Zagrebu. 1924 je bil premeščen na ministrstvo za promet
v Beogradu. 1927 je bil imenovan za pomočnika direktorja v Ljubljani. 1933 pa je
postal direktor direkcije državnih železnic v Ljubljani. Bil je zagovornik povezave
Slovenije z morjem in za smotrno dopolnitev železniške mreže v Sloveniji. Po 2. svet.
vojni je vodil gradnjo železnice pri Borovnici. Objavil je več del o gradnji železnic in
železniških predorov.
'" Bončina Franjo dr.. direktor direkcije državnih železnic v Ljubljani. Rojen 1883
v Spodnji Idriji. Služboval je pri direkciji državnih železnic v Ljubljani. 1923 je bil
premeščen k ministrstvu za promet v Beogradu, kjer je služboval do 1938. koje bil
imenovan za direktorja direkcije državnih železnic v Ljubljani, upokojenje bil 1939.
" Pctrič Josip, komisar državnih železnic. Rojen 1885 v Makarski. Gimnazijo v
Splitu in Kotorju. pravo v Gradcu. Službo pri železnici je nastopil v Trstu 1908. kjer je
napredoval do železniškega komisarja, po prevratu 1918 je bil sprejet v službo pri
direkciji državnih železnic v Ljubljani.
|:
Kavčič Rudolf ing., direktor direkcije državnih železnic v Ljubljani. Rojen 1885
v Ljubljani, umrl 1951 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, gradbeništvo v Gradcu, diplomiral 1907. Službovati je začel 1908 pri gradbeni direkciji Južne železnice, nato pri
direkciji za gradnjo državnih železnic na Dunaju, sodeloval je pri trasiranju proge
Novo mcsto-Mctlika. Knin-Prcbudić. Vitkovicc-Moravska Ostrava, po prevratu 1918 je
bil imenovan za podnačelnika gradbenega oddelka železniške direkcije v Ljubljani.
1922 je postal šef direkcije. 1936 pomočnik direktorja železniške direkcije. 1938-1945
je bil direktor direkcije državnih železnic v Ljubljani, avgusta 1945 je bil upokojen.
Sodeloval je v komisiji za podržavljanje Južne železnice in pri trasiranju prog TržiščcScvnica. Ormož-Murska Sobota. Črnomelj-Vrbosko. Od 1926 dalje je bil honorarni
predavatelj na Tehniški fakulteti v Ljubljani.
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Haken Franjo ing., nadkomisar državnih železnic. Rojen 1877 v Sochor-Horcni.
občina Jičin na Češkem. Bilje strojni inženir državnih železnic.
" Šmuc Josip, nadrcvidcnl državnih železnic. Rojen 1878 v Ljubljani. Realko v
Ljubljani 1897. Pri železnici je služboval od 1897 dalje, najprej v Adniontu. nato v
Beljaku. Kamniku, na Jesenicah, v Trstu, od 1918 dalje pa pri ravnateljstvu državnih
železnic v Ljubljani.
'' Zaje Avguštin, računski svetnik. Rojen 1877. umrl 1959 v Ljubljani. Končal je
gimnazijo. Služboval je od 1896 dalje pri deželni vladi v Ljubljani. 1913 je postal računski revident, 1919 pa računski svetnik.
"' Sušnik Anton, profesor in politik. Rojen 1880 v Zduši pri Kamniku, umrl 1934 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto na Dunaju. Bil je profesor v
Kranju in Ljubljani. 1920 je bil izvoljen za poslanca v Narodno skupščino v Beogradu.
1924 je bil minister za promet, v letih 1919-1921 je bil predsednik Višjega šolskega
sveta v Ljubljani. Bilje pristaš Slovenske ljudske stranke.
17
llcšič Fran dr profesor, literarni zgodovinar in publicist. Rojen 1871 v Vidmu
ob Ščavnici. umrl 1941 v Ljubljani. Slavistiko v Gradcu 1896. doktoriral 1901. V letih
1896-1919 je bil profesor v Ljubljani. 1919 je postal profesor slovenskega jezika na
univerzi v Zagrebu kjer je deloval do 1941. koje bil odpuščen iz službe seje vrnil v
Ljubljano. Bil je soustanovitelj Društva slovenskih profesorjev (1906). predsednik
Slovenske matice (1907-1914). urednik revije Slovan (1910-1913). Po prepričanju je
bil pristaš jugoslovanske ideje inje bil med 1. svet. vojno suspendiran. Njegovo raziskovalno delo je bilo štajerska literarna, kulturna in politična zgodovina, članke s področja etnografije, pedagogike in zgodovine šolstva je objavljal v številnih revijah doma
in v tujini.
, ,„, , . , .. .
'* Novak Fran. profesor, stenograf. Rojen 1856 v Mengšu, umrl 1936 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, klasično filologijo na Dunaju. 1883 opravil državni izpit za
profesorja 1884 pa izpit iz nemške stenografije. Sprva je bil privatni učitelj, 18861890 profesor v Ljubljani. 1890-1894 v Novem mestu. 1894-1900 v Kranju m nato v
Ljubljani. 1917-1924 je bil ravnatelj I. državne gimnazije v Ljubljani, koje •! upoko~""' Kidrič France dr.. literarni zgodovinar, univ profesor in predsednik SAZU. Rojen 1880 v Radanski vasi pri Rogaški Slatini, umrl 1950 v Ljubljani. Filozofsko fakulteto na Dunaju, služboval je pri dunajski dvorni knjižnic, po ustanovitvi Univerze v
Ljubljani je postal profesor za literarno zgodovino ... za primerjalno s ovstvo Filozofske Ste eTÄnl Bilje trikrat dekan Múltete in .923-1924 rektor Univerze v
J
•Ljubljani.
• ... . _.,.
,J .. revije
¡¡„«*•••7
društev, 1938 je bil izvoljen
Bil ic urednik
CSJKZ in
in član
cían znanstvenih
«•••
•• rednega člana SAZU, 1945-1950 je bil njen predsednik.
20
Prijatelj Ivan dr.. univ. profesor in literarni zgodovinar. Rojen 187., v Vinici pn

Ribnici a Dolenjskem, umrl .935 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubem «o a

,>,.,.,-•
j- , v . RUSIJI,
D„C¡íí 19051 se ice zaposlil kot dvorni bibliotekar na
Dimani.
1903
ic bi štipendist
I-"'- » J
»
j... i^vjjv •• o. ,
.„,:„«, clm-lliskc 11••1 11•• lia Fl OZOfSK filKUltCtl V
P,

Dunaju. 1919je postal «^¿C^StoÄ **"» v slovenski kulturi. OdLjubljam. Njegovo literarno delo je &*>£» sc jc posvctil znanstvc„emu delu.
klanjal jc centralistično politiko liberalne stranice m wj v
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Kos Milko dr.. univ. profesor, slovenski zgodovinar. Rojen 1892 v Gorici, umrl
1972 v Ljubljani. Po končanem študiju zgodovine na Dunaju seje zaposlil kot arhivar
pri ministrstvu za notranje zadeve na Dunaju. 1918-1920 je delal na Dunaju v komisiji
za reševanje arhivskega vprašanja, nato je bil asistent v rokopisnem oddelku Liccjskc
knjižnice v Ljubljani, zatem je bil profesor na univerzah v Beogradu in Zagrebu ter
nazadnje v Ljubljani. 1935-1936 je bil dekan filozofske fakultete. 1941-1945 rektor
Univerze v Ljubljani. 1945-1948 pa prorektor. Bilje član številnih znanstvenih družb
in akademij, redni član SAZU od 1938 dalje, od 1950 dalje pa glavni tajnik SAZU.
Veljal je za vodilnega slovenskega zgodovinarja, objavil je številna zgodovinska dela in
razprave, posebej je zaslužen za objavo gradiva za srednjeveško zgodovino Slovencev.
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ZAPISNI K
38. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 23. DECEMBRA 1918
Navzoči: vsi člani vlade razen pov. Kristana. Remca in dr, Verstovška.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju javlja, da daje Nemška Avstrija za
člane Narodne vlade v Ljubljani dva salonska vozova na razpolago in izraža
pričakovanje, da bo Nar. vlada blagohotno upoštevala prošnje Nemške Avstrije
za dobavo premoga. (Brzojav odstopljen pov. za javna dela.)
Drž. za zun. zadeve na Dunaju je svoj čas (v 2. pol. novembra 1918) sporočil
Nar. vladi, daje Nemška Avstrija pripravljena dovoliti, da smejo jugoslov. uradniki, ki se selijo iz Nemške Avstrije, pasirati mejo. ne da bi se jim preiskovala
prtljaga, če se dovoli v obratnem slučaju isto. Nar. vlada je temu pritrdila z dostavkom. da naj se ta pravica raztega tudi na naše begunce v Nemški Avstriji, ki
se vračajo domov (Glej zap. 22. seje z dne 23. novembra t. 1.. zadnji odstavek!).
Dne 22. decembra je drž. tajnik zunanjih zadev dr. Bauer brzojavi! z Dunaja, da
je pripravljen, ugoditi predlogu Narodne vlade pod pogojeni, da se ta pravica
raztegne obojestransko ne samo na uradništvo. ampak na vse osebe, ki se vsled
izpremenjenih političnih razmer vračajo iz sosednje države. Nar. vlada predlogu
pritrdi z dostavkom. da smejo prizadeti večje množine živil, kakor so se pogodbeno določile dne 7. novembra 1918 v Gradcu vzeti s seboj samo z dovoljenjem
oddelka za prehrano. (Izvrši predsedstvo.) (Si. 503)
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Sestava direktorija Kranjske dež. banke v Ljubljani se odloži do prihodnje seje
Gospodarski komisar dež. vlade Štajerske v Gradcu predlaga, da se uspostavi
med obema državama prost gospodarski promet na meji. od katerega naj je izvzet
samo promet z efekti, devizami in tujim denarjem. Predlog se odkloni. (V Gradec
sporoči to predsedstvo.) (St. 490.)
NS v Mariboru sporoča na tozadevno vprašanje Nar. vlade, da ne smatra tržnega komisarja Adolfa Ribnikarja za primernega, da bi se dodal vladnemu komisarju dr. Pfeiferju v Mariboru za gospodarske zadeve. Dopis se vzame na znanje.
(St. 48 i)
Uradništvo korespondenčnega urada je bilo nastavljeno za poskušnjo za en
"lesee. Razen dveh so vsi člani urada drž. uradniki. Uporaba dosedanjega iiradništva pri korespond. uradu se podaljša začasno do konca januarja 1919. (št.
467)
Deputacija iiradništva je izročila predsedniku resolucije, obsegajoče devet
točk. ki se nanašajo na izboljšanje gmotnega stanja iiradništva. Nar. vlada je
odstopila akt komisiji za enotno ureditev uradniških vprašanj, ki je sestavljena iz
zastopnikov vseh poverjeništev in posluje pri predsedstvu Nar. vlade. (St. 507)
Vzame se na znanje poročilo dvornega svetnika dr. Franca Zupanca o dosedanjem izvrševanju naredbe štev. 77 (Ur. list štev. 7. glede preprečenja nevarnosti, da se potom vojaštva in ženskih pomožnih moči v vojaški službi bivše Avstrije širijo spolne bolezni med ljudstvom), in o korakih, ki se bodo v tej smeri še
storili, (št. 483)
Predsednik Kranjske dež. banke Karol Pollak2 naznanja, da odlaga svoje mesto. Odstop se vzame na znanje in izreče bivšemu predsedniku Kranjske dež.
banke zahvala za njegovo poslovanje, (št. 484)
Drž. urad za zunanje zadeve na Dunaju pošilja besedilo dogovora, ki naj se
ratificira v smislu pogajanj zastopnikov Nemške Avstrije z Nar. vlado v Ljubljani z dne 12. decembra 191 S. Ker se besedilo ne sklada povsem s svoječasnim
dogovorom in je treba novi načrt pogodbe preštudirati in deloma tudi odstopiti v
odločitev skupni vladi v Belgradu. se ratifikacija odkloni, pač pa izjavi pripravljenost, da se o poslanem načrtu vrše pogajanja. V ta namen se dogovor z dne 7.
novembra 1918 podaljša do 15. januarja 1919. Drž. urad za zunanje zadeve na
Dunaju se o sklepu Nar. vlade obvesti z naslednjo brzojavko:
"Staatsamt fur Aeusseres Wien
Uebcrsandter Vertragsentwurf enthält einseitige Neueamgen. welche erst erlogen und teilweise eventuell auch Centralregiening vorgelegt werden müssen.
Deshalb muss Ratifikation vorgelegten Vertragsentwurfes dermal abgelehnt werden, doch sind wir gerne bereit, weitere Verhandlungen zu vermitteln und beantr
agen zum Beweise unserer Bereitwilligkeit weitere Verlängerung des ganzen
Ucbereinkommens vom 7. november bis 15. Jänner. Spezielles Austauschü209

hereinkommen wird mittlerweile fallweise durchgeführt werden können. Diesfalls
werden wir direkt mit Warenverkehrsbureau weiter verhandeln. Nationalregierung SHS Ljubljana Präsident Pogačnik."
V posvetovalno dvorano pride polkovnik Milan Pribičević. ki mu je poverjena
organizacija vojaštva v Ljubljani. V krasnem obširnem govoru je razpravljal ne
samo o svoji vojaški misiji, ampak tudi o drugih vprašanjih, glede katerih si moramo biti vsi na jasnem, da bo imela nova armada res korenine v ljudstvu in da
bo vladalo pravo razmerje med vsemi državljani države SHS. ki je pogoj za pravo razmerje vojaštva med seboj. V uvodu izraža svoje veselje, da seje dosegel
oni cilj. za katerega je živel, namreč zjedinjenje Jugoslovanov v eno državo. On je
v prvi vrsti Jugoslovan in ne dela med posameznimi plemeni nobene razlike. Velikega pomena naše nove skupne države on ne vidi v nacijonalnem momentu, ker
ta sam še ne osreči ljudstva, ampak v kulturnem momentu, ker je sedaj dana
podlaga, da se razvije med jugoslovanskim narodom resnična kultura na vseh
poljih, ki bo osrečila narod in dala novi svobodi šele vsebino in pravi pomen. V
tem oziru stavijo Jugoslovani na jugu in vzhodu države, zlasti Srbi. na Slovence,
kot na najnaprednejši del jugoslovanskega naroda, velika pričakovanja. Srbski
narod v zadnjih petnajstih letih ni imel časa, baviti se obširno z raznovrstnimi
kulturnimi vprašanji, ki so okupirala mišljenje osrednje in zapadne Evrope. Srbski narod je moral vso svojo skrb in delo osredotočiti na to. da se je utrdil v gospodarskem ožim. da seje pripravljal za neizogibno vojsko, ki jo je moral izvojcvati. ker so mu sosedje onemogočevali svoboden gospodarski razvoj, in da je
vzgojil ljudstvo za cilje, ki jih je narod še moral doseči. Ta cilj je dosegel. In sedaj se začne nova doba. doba kulturnega dela. da se dohiti to. kar je moralo stopiti v ozadje vsaj začasno, vsled neodložljivih važnejših dolžnosti. In pri tem delu
pričakujejo mnogo od Slovencev.
Srbi so se zelo začudili, ko so slišali, da je med Slovenci nasprotje proti monarhiji. Govornik dokaže prepričevalno, da je to nasprotje samo posledica dejstva, da se Jugoslovani poznamo med seboj veliko premalo, in da sta zlasti srbski
in slovenski narod bila dosedaj precej tuja. Pri Srbih kraljestvo ni nikako dinastičarstvo. ampak oni vidijo v Karagjorgjcvićih narodne vodje, velczaslužne za
domovino, katerim bo hvaležni narod izkazoval pravtako kakor drugim narodnim
vodjem. Karagjorgjevići so izšli iz kmetskega stanu: pod njihovim vodstvom seje
pričel leta 1804. srbski narod otresati tujega robstva. Tudi v tej vojni kakor že
poprej v balkanski vojni so doprinesli Karagjorgjevići za skupno jugoslovansko
stvar vse žrtve skupno s svojim narodom, nedeljeni od njega. Zato jim je pa tudi
narod sedaj, koje - če izvzamemo nevarnost glede zapadne meje - na cilju svojih
želja, hvaležen prav tako. kakor Pašiću'. Protiću . Svetozarju Pribičeviću. dr.
Paveliću. dr. Korošcu, dr. Kreku' in dr. In kakor teh ne bo sedaj izbacnil v zahvalo za njih trud. tako tudi ne bo izbacnil Karagjorgjevičev. Srbi so že po svoji
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naravi demokratičen narod, ki se je dvignil do samostojnosti iz članov tlačene
raje. Moč Karagjorgjevićev leži v tem. da so demokratični predstavitelji naroda,
in jih nikakor ni mogoče staviti v eno vrsto z Romanovići , Hohenzollerci7. Habsburžanis in dr.. ki so prišli do svojega mesta brez volje naroda in brez posebnih
zaslug, ki tudi niso izhajali iz vrst ljudstva. Upoštevati je treba tudi to. da Srbi.
Mohamedanci in Hrvatje deloma niso še zreli za republiko, ker je med nimi v
nekaterih krajih še večina analfabetna. To ljudstvo se ne more primerjati s Slovenci, kjer je politična izobrazba na visoki stopinji. Med tem neukim narodom bi
se v slučaju republike utegnil razviti najneumnejši bolševizem. ki bi državi ne
pustil priti do mira in reda.
Kar se tiče vojaštva ja treba najprej omeniti v splošnem, da bo nova armada
res meščanska, ljudska armada, da ne bo nikak militarizem, ampak da bo vojak
državljan in da se bo vojaška služba uredila tako. da bo vojak mislil na vojašnico
nazaj s hvaležnostjo v srcu in pripovedoval z veseljem svojim rojakom v vasi.
česar seje naučil v vojašnici in kako je tam živel. Nova armada bo stala namreč
na popolnoma drugačni podlagi, kakor sedanja. Aktivna vojaška služba bo trajala 6 mesecev. Ne bo se pa dogajalo, da bi bili vojaki tako zanemarjeni, kakor so
sedaj, zašiti, v bolnicah brez srajce, brez odeje na postelji, umazani, bolniki, ležeči na postelji v svoji vrhnji obleki. Vojak mora biti oskrbljen pošteno s hrano,
lepo obleko in čedno posteljo. On ne bo samo ekserciral. ampak bo tudi imel v
vojašnici pripomočke za izobrazbo, n. pr. kurze za analfabete, predavanja različne vsebine. (O gospodarskih vprašanjih, predavanja splošno-poučnega značaja
itd.) Vojašnica bo tudi skrbela za razvedrilo s tem. da se bo med vojaki gojilo
petje in plemenita duševna zabava. Častniki in izobraženci v armadi bodo do
neukih tovarišev v istem razmerju, kakoršno vlada čisto naravno med bolj izobraženimi in manj izobraženimi člani naroda v civilu. Zaenkrat se bo ustanovilo
6 polkov: v Spljitu. Banjaluki. Karlovcu. Zagrebu. Pertovaradinu in Ljubljani.
Polki bodo nosili imena ne kakih vojaških dostojanstvenikov, ampak mož. ki jih
časti ves narod kot svoje dobrotnike.
Armado pa moramo imeti, ker moramo celemu svetu dokazati, da nam je nadvse resna stvar, ne popustiti v nobenem oziru od naših aspiracij na zapadu proti
Italiji, in da smo pripravljeni zastaviti vse za ta cilj. da se združimo vsi bratje v
c
ni državi.
Da se pa ta cilj doseže in ljudstvu dejansko pokaže, da je nova armada nekaj
čisto druzega. kakor prejšnja avstrijska armada, mora sodelovati vsak. kdor novi
čas razume. Voditelji naroda naj vstopajo v armado: člani uglednih rodbin naj
Pošljejo svoje sinove k vojakom: nar. vlada, njeni organi in duhovščina naj pojasnjuje ljudstvu, kako je s to stvarjo. Glede duhovščine je govoril že z nadškofom
dr. Baucrom9 v Zagrebu in se bo oglasil tudi pri dr. Jegliču'". Vojaki, ki so se v
Avstriji odtegovali vojaški službi, naj zlasti vstopijo v novo armado.
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Govoru polkovnika Pribičcvića so sledili z odobravanjem vsi poverjeniki brez
razlike in obljubili sodelovanje v njegovem smislu.
Pov. dr. Pogačnik poroča, daje hotel imeti 22. decembra shod kmetske zveze
v Št. Jerneju v Krškem okraju. Na shodu je prišlo poleg ogromne množine ljudstva tudi kakih 10 pijanih elementov; pov. je vso stvar trezno in natanko opazoval in prišel do prepričanja, da so bili ti ljudje najeti od trgovcev Majzelja. Šmida
in Valeta. Ti so preprečili, da se shod ni mogel otvoriti, ker so vedno, kadar je
kdo spregovoril pomirjevalno besedo, vrgli med ljudi kako puhlo odrihalico. na
kar so najeti pijanci začeli razgrajati. Na shodu je bilo več duhovnikov, od katerih je bil samo eden svoj čas takozvani starin, ali kak priganjač Šušteršiču. dočim
so bili vsi ostali duhovniki že poprej vedno pristaši Krekove struje. Najeti pijanci
so napadli duhovnike in pometali drugega za drugim ven iz dvorane, nakar seje
isto zgodilo tudi dr. Pogačniku. Zunaj so ga napadli znova, podrli na tla. tepli in
suvali. Nato gaje hotel nekdo napasti z nožem, česar seje dr. Pogačnik obranil s
tem. daje nameril nanj samokres. Bil je vesel, daje rešil življenje. Trije orožniki
so bili zraven, ki pa niso mogli preprečiti izgredov. Med izgredniki se je kazalo
veliko sovraštvo zoper viteza Pogačnika, zoper vojaštvo in zoper duhovščino.
Pov. dr. Pogačnik sklepa iz tega. da mora obstojati neko skupno ognjišče, iz katerega izhajajo hujskanja med ljudstvom. Zastopniki J. D. S. izjavijo, daje njihova stranka nastopala na vseh shodih vedno popolnoma lojalno do dragih strank,
da se večina shodov, ki jih prirejajo, obiskuje tudi od pristašev S. L. S. in da se
govori na teh shodih tako. da tudi navzoča duhovščina ne ugovarja. Obe stranki
sta edini v tem; da nam je enotnost nad vse potrebna, dokler imamo na meji sovražnika in da bi bila vsaka needinost lahko usodna. Predsednik Pogačnik omenja
podle napade, ki jih je objavila Jugoslavija proti njegovi osebi in izreče mnenje,
da obstoja zveza med izbruhi sovraštva po deželi in virom napadov v časopisju.
Dr. Triller izrazi svoje prepričanje, da tiči krivda na takih pojavih v pisanju Jugoslavije. Kar se tiče napadov na predsednika Pogačnika mora on izjaviti, da je
opazoval njegovo delovanje od blizu med vojno in da je bilo povsem korektno in
da seje vidla tendenca, rešiti ljudi fronte. Dr. Tavčar in dr. Triller sta mnenja, da
je treba nemudoma pojasniti razmerje Jugoslavije do J. D. S.; ta list ni s stranko
v nobeni zvezi in napada tudi n. pr. dr. Tavčarja in dr. Trillerja. Dr. Pestotnik
izjavi, da tudi mlajša generacija J. D. S., s katero je on v tesnem stiku, ni v nobeni zvezi s pisavo Jugoslavije. Prelat Kalan pove. da imajo uredništva listov S.
L. S. nalog, izogibati se vsemu, kar bi brez tehtnega razloga kalilo razmerje med
strankami: pravična kritika je prosta in mora biti prosta, a listi imajo nalogo, jo v
slučaju potrebe vršiti v dostojni in stvarni obliki, kakor se spodobi za izobražene
ljudi. Kar se pa tiče republikanskega mišljenja ljudstva, ni prišlo to mišljenje
morebiti med ljudi vsled shodov S. L. S in pisanja listov, ampak je nečloveško
trpljenje 4 let vzbudilo v ljudstvu tako razpoloženje, da vidi v monarhiji vir minulega zla in zaenkrat o kakem monarhu ne mara dosti slišati. J. D. S. bo dogodek v
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Št. Jerneju preiskala in takoj jutri uredila vprašanje razmerja med J. D. S in Jugoslavijo. Vsekakor se mora ohraniti med sedanjo koncentracijsko vlado solidarnost in dobri odnošaji. katerih ne sme preprečiti pisanje časopisja in gonja od
zunaj. Gre se za več kot za strankarske interese. Prelat Kalanje omenil še to. da
mu je sporočil kakor brezdvomno tudi drugim poverjenikom dr. Žerjav, da v
Belgradi! prodere vsaka stvar z lahkoto, glede katere soglašata dr. Korošec in dr.
Kramer. Če bomo Slovenci složni, bomo igrali vodilno vlogo v državi. Če pa
opazijo Srbi med slovenskima zastopnikoma v ministrstvu needinost. postajajo v
dotični zadevi nezaupni.
Na predlog pov. za notranje zadeve se izvrše sledeča imenovanja: okrajni glavar Franc Župnek" se imenuje za vladnega svetnika: vladna tajnika Pavel Svetce
v Krškem in dr. Franc Vončina1" v Novem mestu, okrajni nadkomisar dr. Leopold Žužek in vladni tajnik dr. Bogumil Senekovič1' v Ljubljani, se imenujejo za
okrajne glavarje: okrajni komisarji dr. AI. Gregorin14 v Novem mestu. dr. Marko
lpavic's v Slov. gradcu in dr. Feliks Lajnšič v Mariboru se imenujejo za vladne
tajnike. Vpokojeni okrajni glavar Lašič se vpokliče v službovanje pri Nar. vladi v
Ljubljani.
Vladnemu tajniku Henriku Steski"' se dovoli mesečna doklada v znesku 100
K. ker mu na eni strani odpade mnogo dohodkov kot bivšemu zadružnemu inštruktorju, na drugi strani pa je on izredno poraben uradnik.
Policijskemu nadkomisarju Kerševanu17 se podeli naslov polic, svetnika in se
mu prizna enkratni prispevek, ki bi ga bil imel dobiti že I. novembra.
Povcrjeništvom se naroči, da se mora vsaka prodaja javnega blaga v večji
množini predlagati v seji Nar. vlade, kjer se bo določilo, ali se blago proda in na
kateri način. Kjer je le mogoče naj se prodaja izvrši potom licitacije. Glede razprodaje eraričnih drva v Boh. Bistrici, se pritrdi predlogu poverjeništva za poljedelstvo, da se drva oddajo "Savi" kot najvišjemu ponudniku, (poroča o vsem
Povcrjeništvom 27. 12.)
Dalmatinska zemaljska vlada se je postavila na stališče da nastavi samo Dalniatince za uradnike v svojem območju, in je odpovedala službo inženirju Vladislavu Fasanu's. gozdarskemu svetniku v Zadru-Voštamica. Nar. vlada prevzame
imenovanega uradnika v službo pri agrarni operaciji, protestira pa pri skupni
vladi v Belgradi! proti separatističnemu stališču zemaljske vlade dalmatinske. (St.
504)
V poštno in železniško ravnateljstvo v Ljubljani pridejo sledeči uradniki:
Poštni svetnik dr. Ivan Debeljak kot poštni ravnatelj, višji poštni komisar Gregorio Alojz1" kot poštni svetnik, poštni komisar dr. Lamut Ivan20, poštni koncipisti
dr. Pavlic Franc21, dr. Lebar Joško". dr. Janžekovič Franc23, Vesenjak Anton24
kot poštni komisarji, poštni koncipisti dr. Rapotec Franc in Matjašič Miroslav2".
•nž. Laurenčič Ernst kot stavbni svetnik, inž. Osana Marij"" kot višji stavbni
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komisar. Glaser Pavel" kot računski svetnik, Koran Janez kot rač. oficijal. inž.
Malh' Vladimir kot stavbni komisar.
Načelniki posameznih oddelkov v železniškem ravnateljstvu dobijo kot funkcijsko doklado 2/3 od 16.740 K = diferenca med sedanjim plač. razredom in VII.
plač razredom, v katerem bi morali biti načelniki oddelkov, ker opravljajo delo.
ki so ga opravljali doslej uradniki VII. čin. razreda.
Po novi naredbi o izmeri dijet so oškodovani nekateri uslužbenci pri železnici,
ker imajo ti drugačne službene pogoje, kakor državni uradniki, na katere so se
ozirali dotični, ki so naredbo sestavljali. Ker nova naredba nikakor ni imela namena, poslabšati položaj kateregakoli uradnika, se bosta o zadevi dogovorila dr.
Kukovcc in dr. Pestotnik in poročala o zadevi v seji.
Dr. Triller opozarja, da vlagajo mnoge stranke še vedno nekolkovane vloge.
Časopisje naj opozori občinstvo na dolžnost, kolkovati vloge prav tako. kakor
pod avstrijsko vlado. (Izvršeno!)
NV v Zagrebu je sporočilo, da so vsled imenovanja skupne vlade v Belgradi!
njegove funkcije prenehale in da pridejo člani NV v državno veće. ki se sestane
čez mesce dni. S tem upostavljenc redne razmere in vse pokrajinske vlade, ki so
imele namen skrbeti za upravo v prehodnji dobi. so stavile svoje mandate regentu
na razpolago. Tudi Nar. vlada SHS v Ljubljani je koncem seje sklenila, da poda
demisijo ¡nje v tem smislu odposlala naslednjo brzojavko:
"Ministrski predsednik Protič Beograd.
Pozdravljajoč vdano imenovanje centralne vlade polagajo člani Nar. vlade
SHS v Ljubljani na razpolago svoje mandate, sprejete od Narodnega veča. Prosimo, da predložite to skupno demisijo Njegovi kraljevi Visokosti regentu Aleksandru v blagohotno odločitev. Predsednik Josip Pogačnik, sledijo podpisi poverjenikov."
Predsednik Pogačnik vzame 2 dni dopusta: nadomestuje ga pov. dr. Brejc.
Prihodnja seja v petek 27. decembra ob 4. uri popoldne.
Konec seje ob 7. uri 15' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

Dodatek:
Na predlog pov. za finance sklene Nar. vlada SHS. da se ob izbruhu vojne z
Italijo v prosti tržaški luki po bivši avstrijski vojaški oblasti zaseženo razno blago neznanega inozemskega izvora, ki je obteženo s carino 3.000 K. katerega pa
naslovnika nista marala prevzeti, nahajajoče se v skladišču južne železnice pod
zaporo carinskega urada zaseže ter proglasi kot last Nar. vlade SHS v Ljubljani,
ter na javni dražbi proda v korist države najvišjemu ponudniku.
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Original. Zapisnik obsega 9 sirani. Napisan je na močno zglajenem papirju za
kopije. Dodalck k zapisniku je nepodpisan.
" Pollak Karol. podjetnik. Rojen 1853 v Kranju, umrl 1937 v Ljubljani. Izučil seje
usnjarstva, od 1875 je imel trgovino /. usnjem v Ljubljani. 1900 je kupil Janeschevo
usnjarno v Ljubljani ¡njo prenovil. 1920 je ustanovil delniško družbo. 1932 seje umaknil v zasebno življenje. Bilje pristaš SLS. s Kalanom in dr. Krekom je 1897 ustanovil Krščansko socialno delavsko zvezo inje bil njen prvi predsednik.
3
Pašić Nikola, politik. Rojen 1845 v Zajcčarju. umrl 1926 v Beogradu. Tehniko v
Beogradu in Ziiricliu. Zaposlenje bil pri ministrstvu /a gradnje v Beogradu. 1878 je bil
izvoljen za poslanca na listi RSS. Poslal jc vodja radikalne stranke inje bil najvidnejši
politik Kraljev ine Srbije in Kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev. Bil jc najvidnejši
tvorec hcgcnionističnc vladavine velikosrbske buržoazije. V času njegove vlade je bila
sprejeta Vidovdanska ustava, ki jc bila v/rok prepirov in nacionalnih nasprotij med
narodi Kraljevine SHS.
Protić Stojan. politik. Rojen 1857 v Krušcvcu. umrl 1923 v Beogradu. Gimnazijo
v Beogradu, filozofijo v Beogradu. Zaposlil seje kot suplcnl v Svilajncu. 1881 jc zapustil prosvetno službo in jc postal sodelavec radikalnih časnikov Samouprava in
Bratstvo i sloboda. Postal jc eden od ideologov RSS in narodni poslanec. Po zedinjenju
Slovencev. Hrvatov in Srbov 1918 jc postal predsednik vlade Kraljevine Slovencev.
Hrvatov in Srbov. Zaradi nesoglasja s Pašićcin glede ustave jc ustanovil svojo stranko
Neodvisni radikali in pripravil načrt ustave, v katerem jc predvideval velike samoupravne oblasti, ki bi temeljile na zgodovinskih načelih s svojimi pokrajinskimi skupščinami.
s
Krek Janez Evangelist dr.. duhovnik, sociolog, pisatelj in politik. Rojen 1865 pri
Sv. Gregorju, umrl 1917 v Šentjanžu na Dolenjskem. Gimnazijo v Ljubljani, teologijo
v Ljubljani in na Dunaju, doktoriral 1892. Poslal jc stolni vikar v Ljubljani, nato pa še
prosti docent na bogoslovju. 1897 jc bil izvoljen za poslanca v državni zbor. 19(11 pa za
poslanca v Deželni zbor za Kranjsko, katerega član jc ostal do smrti. V politiki jc deloval od 1892 dalje. Bil jc vodja krščanskosocialnega gibanja pri Slovencih. 1897 jc
ustanovil Slovensko krščansko-socialno zvezo. 1894 jc ustanovil krščanskosocialni list
Glasnik. 1905 katoliški delavski list Naša moč. sodeloval jc še pri drugih časnikih in
revijah inje bil 2 desetletji najvidnejši slovenski katoliški publicist. Bilje tudi organizator društvenega živ ljenja ter pobudnik za ustanavljanje delavskih konzumnih društev, organizator zadružništva. Zelo vidno vlogo jc odigral v SLS. v kateri seje zavzemal za progresivno demokratično krilo, ki jc nasprotovalo konservativnim težnjam
stranke pod vodstvom dr. Šušlcršiča. Sodeloval jc v Jugoslovanskem poslanskem klubu
na Dunaju inje imel velike zasluge za izvedbo Mnjniške deklaracije 1917, Bilje narodni organizator in ljudski tribun.
6
Romanoviči. Ruska carska dinastija, ki jc vladala od 1613 do 1917. Zadnji car
Nikolaj II. Romanov, seje v Februarski revoluciji 1917 moral odpovedati, v času Oktobrske revolucije jc bil ustreljen skupaj z. vso družino.
7
Hohcnzollcrnci. Nemška vladarska družina, ki izhaja iz istoimenskega gradu v
Švabskih Jurah. Frankovska linija sije 1415 pridobila volilno kneževino Brandenburg.
'525 pa Vzhodno Prusijo. 1701 so si pridobili prusko. 1871 pa še nemško cesarsko
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krono, ki so ¡• obdržali do konca 1. svet. vojne. Švabska linija Holicn/ollernov si je
pridobila 1534 grofiji Signiaringcn in Vcringen. 1623 je pridobila naslov državnih
knezov. Po moški liniji je Izumrla 1869, poses! je prešla na Prusijo. Karl, sin Karla
Aniona Hohcn/ollern-Siginaringcn je poslal 1881 kralj Romunije, s tem je dnižina
Holicn/ollcrn poslala romunska kraljevska dinastija, kije vladala Romuniji do 1947.
Habsburžani. Vladarska dinastija ncinško-riinskega cesarstva in nato Avstroogrske monarhije od 1282-1918. Ime ima po gradu Habsburg v Švici. Posest so imeli ob
Renu. v Al/aciji in ob Bodenskcin jezeru. Vzpon le družine se začenja z grofom Rudolfom Habsburškim, ki je bil 1273 kronan za rimskega kralja. Z uveljavljanjem svoje
moči so pridobili tudi oblast nad slovenskim ozemljem, ki sojo imeli do 1918, zadnji
cesar Kari I. pa seje moral odpovedali inje bil skupaj z družino izgnan iz Avstrije.
Bauer Anton dr.. nadškof v Zagrebu. Rojen 1856 v Breznici pri Bisagu. umrl
1937 v Zagrebu. Filozofijo in teologijo v Zagrebu. Budimpešti in na Dunaju. Najprej je
bil katehet v Somoboru. 1887 je poslal profesor teologije in apologetike na univerzi v
Zagrebu. 1914 je postal zagrebški nadškof. 1908 je bil narodni zastopnik in član lirvaško-srbske koalicije. Podpiral je delo JAZU ter univerze, zavzemal seje. da pride zavod
sv. Jeronima v Rimu v narodne roke. V času škofovanja se strankarsko ni opredelil.
"' Jeglič Anton Bonaventura dr.. škof ljubljanski in politik. Rojen 1850 v Begunjah
na Gorenjskem, umrl 1937 v Stični. Gimnazijo v Ljubljani, bogoslovje v Ljubljani
1873. doktorat iz bogoslovja na Dunaju 1876. 1881 postal profesor dogmatike na bogoslovju v Ljubljani. 1882 kanonik v Sarajevu. 1898 je imenovan za ljubljanskega
škofa. Aktivno je sodeloval v politiki, zlasti v razdoru v SLS v času 1. svet. vojne inje
podpiral Janeza Evangelista Kreka v sporu z Ivanom Šuštcršičem in Majniško deklaracijo 1917. Do združitve s Srbijo je bil zadržan, a lojalen. Zavračal je politiko slovenskega liberalizma in unitarizma. V spomenicah svetemu sedežu se je potegoval za
narodnostne pravice primorskih Slovencev. Iz protesta zoper fašistično raznarodovalno
politiko je 1931 vrnil vsa visoka italijanska odlikovanja.
" Župnck Franc, vladni svetnik. Rojen I860 v Trcincrju pri Celju, umrl 1938 v
Ljubljani. Gimnazijo v Celju, pravo v Gradcu. Najprej je bil odvetniški koncipient.
nato služboval od 1889 dalje pri Deželni vladi v Ljubljani, v Logatcu, bil je lokalni
komisar za agrarne operacije ter vladni tajnik pri politični ekspozituri v Borovljah in
Cerknici, nato vladni svetnik v Ljubljani. 1924 je bil upokojen.
I:
Vončina Franc dr.. vladni tajnik. Rojen 1876 v Postojni, umrl 1952 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, doktoriral 1901. Službovati je začel 1900 pri
deželni vladi v Ljubljani. 1904 je premeščen v Krško. 1911 ponovno k deželni vladi v
Ljubljani. 1913 je postal vladni tajnik. 1918 je imenovan za vodjo okrajnega glavarstva
v Novem mestu. 1923 je premeščen k okrajnemu glavarstvu Maribor. 1924 na Ptuj kjer
je bil sreski načelnik. 1929 je imenovan za načelnika splošnega oddelka banske uprave.
1935 je bil upokojen.
13
Scnckovič Bogumil dr.. pravnik in dvorni svetnik. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl
1924 v Ljubljani. Pravo v Gradcu. Služboval je od 1903 dalje, najprej pri deželnem
predsedstvu v Ljubljani. 1904 pri okrajnem glavarstvu v Radovljici. 1905 pri okrajnem
glavarstvu v Ljubljani. 1917 je postal vladni tajnik pri deželni vladi v Ljubljani. 1918
je imenovan za okrajnega glavarja v Ljubljani. 1922 je imenovan za dvornega svetnika.
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Gregorin Alojz dr.. pravnik, vladni svetnik. Rojen 1879 v Litiji. Končal pravno
fakulteto z doktoratom. V državno službo jc vstopil 1906. 1913 jc postal okrajni komisar v Novem mestu. 1923 okrajni glavar v Brežicah. 1924 jc postal vladni svetnik.
1932 jc imenovan za sreskega glavarja v Logatcu. 1935 jc bil premeščen za sreskega
načelnika v Kranju. 1936 pa v Litijo.
Ipavic Marko dr.. banski svetnik. Rojen 1880 V Šentjurju ob Južni železnici. Gimnazijo v Maribom. pravo v Gradcu, promoviral 1904. Leta 1906 jc nastopil službo
pri namestništvu v Gradcu. 1907 jc bil premeščen k Okrajnemu glavarstvu v Celju.
1910 v Slovenj Gradec. 1911 ponovno k namestništvu v Gradcu. 1915 jc bil dodeljen
begunskemu taborišču v VVagnu pri Lipnici, po koncu 1, svet. vojne jc postal vodja
okrajnega glavarstva v Slovenj Gradcu, kjer jc bil imenovan za vladnega tajnika. 1924
jc imenovan za sreskega načelnika v Maribom. 1933 jc bil imenovan za banskega
svetnika in bil nato upokojen.
'' Stcska Henrik dr.. pravnik, vladni svetnik in univ. profesor. Rojen 1880 v Litiji.
umrl 1960 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu in na Dunaju. Od 1905
dalje jc služboval pri Deželni vladi v Ljubljani. 1919 jc bil Član upravne komisije Narodne vlade SHS v Ljubljani. 1923 je imenovan za predsednika komisije za preosnovo
javne uprave. 1923 jc imenovan za sodnika Upravnega sodišča v Celju, leta 1923 jc
izdelal načrt zakona o občinah. 1933 jc bil upokojen. 1931-1940 jc bil honorarni predavatelj. 1940 pa redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani.
Kcršcvan Alojz, policijski svetnik. Služboval jc pri Policijski direkciji v Trstu,
kjer jc bil policijski komisar. Po prevratu 1918 jc bil zaposlen pri Policijski direkciji v
Ljubljani, kjer jc 1918 postal policijski svetnik.
18
Fasan Vladislav ing., višji gozdarski svetnik. Rojen 1875 v Grčaricah pri Kočevju, umrl 1963 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, visoko zcmljcdclsko šolo za kmetijstvo
m rudarstvo na Dunaju 1897. Službovati jc začel 1897 pri gozdni in domenski upravi v
Radovljici, 1900 je opravil izpit za gozdno tehnično državno službo. 1906 jc bil premeščen za gozdnega komisarja v Zadar, kjer je 1918 postal gozdarski svetnik. 1919 jc bil
Premeščen v Ljubljano in jc bil začasni vodja v odseku za zagraditev hudournikov.
1920 je bil povišan v višjega gozdarskega svetnika. 1921 jc bil dodeljen generalni inšpekciji voda v Ljubljani, nato k oblastnemu hidrotehničnemu oddelku v Ljubljani.
1929 je bil dodeljen Banski upravi Dravske banovine. 1930 jc bil imenovan za višjega
gozdarskega svetnika in 1931 postal šef gozdarsko tehničnega odseka za urejanje hudournikov. 1933 jc bil upokojen.
19
Grcgorič Alojz, poštni svetnik. Rojen 1877 na Ptuju, umrl 1932 v Ljubljani. Do
leta 1918 jc služboval v Gradcu, po prevratu 1918 jc bil imenovan za poštnega svetnika
Pri poštnem in brzojavnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1928 jc postal direktor. 1932 jc
bil upokojen.
:
" Lamut Ivan dr.. pravnik in višji poštni svetnik. Rojen 1879 v Gračiču pri Zrcčah.
umrl 1937 v Ljubljani. Gimnazijo v Maribom. pravo v Gradcu. Najprej seje zaposlil v
sodni službi, nato jc stopil v službo k poštnemu ravnateljstvu v Trstu. Po prevratu 1918
je prišel v Ljubljano in jc sodeloval pri organizaciji poštne službe v Sloveniji, postal jc
Pomočnik ravnatelja poštne direkcije v Ljubljani. Bil je podpornik Ciril-Metodovc
družbe.
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Pavlic Franc dr.. poštni komisar. Rojen 1885 v Litiji.
Lcbar Joško dr.. poštni svetnik. Rojen 1882 v Križcvcih. umrl 1958 v Ljubljani.
Služboval je pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1925 je postal šef odseka. 1932 je
imenovan za svetnika direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani.
:
' Janžckovič Franc dr.. poštni svetnik. Rojen 1878 pri Sv. Lovrencu v Slow goricah, umrl 1966 v Ljubljani. Zaposlenje bil pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1925
je postal inšpektor direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani. 1932 pa poštni svetnik.
24
Vcscnjak Anton, poštni komisar. Rojen 1888 v Samušanih. umrl 1929 v Ljubljani. Zaposlenje bil pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1925 je postal šef prometnega odseka direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani.
:<
Matjašič Miroslav, poštni svetnik. Rojen 1887 v Kranjski gori. umrl 1965 v
Ljubljani. Služboval je pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1925 je postal sekretar.
1932 pa svetnik direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani.
:
'' Osana Marij ing., univ. profesor. Rojen 1880 v Trstu, umrl 1958 v Ljubljani.
Gimnazijo v Trstu. Tehnično šolo na Dunaju 1906. Službovati je začel v Pulju pri
tclcgrafsko-tclcfonski sekciji, po končani 1. sv. vojni je prišel v Ljubljano k ravnateljstvu za pošto in telegraf. 1923 je poslal izredni. 1933 redni profesor Fakultete za elektrotehniko in strojništvo Univerze v Ljubljani, bil je predstojnik odseka za šibki tok in
večkrat dekan fakultete. V letih 1919-1925 je postavil telefonsko omrežje v Sloveniji,
nato še v največjih mestih po Jugoslaviji, bil je ustanovitelj slovenske radiofonije, s
projektiranjem in z zgraditvijo radijskega oddajnika v Domžalah in domače radijske
postaje 1928 je Slovenijo povezal s svetovnim radijskim omrežjem.
27
Glaser Pavel, poštni računski svetnik. Rojen 1874 v Smolniku pri Rušah. 1918 je
bil imenovan za poštnega svetnika, 1928 pa za poštnega računskega nadsvetnika pri
direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani.
2
* Konin Janez, tajnik. Rojen 1889 v Trnovem. Služboval je pri poštnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1926 je postal sekretar direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani.
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ZAPISNIK
39. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 27. DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov Kristana in dr. Verstovška.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Minister notranjih zadev skupne vlade v Belgradi! Svetozar Pribičevič naznanja imenovanje prve skupne vlade in ustavne posledice, ki so s tem v zvezi, v
sledečem telegramu:
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"Predsedniku deželne vlade Pogačniku Ljubljana.
Beograd. 24. decembra.
Saopštavam Vam službeno, da je Njegovo kraljevsko Visočanstvo prestolonaslednik Alexander imenovao prvo ministarstvo kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca i da su članovi ministarstva položili zakletvu Njegovim kraljevskom Visočanstvu 20. ovog meseca. Ministarstvo je sastavljeno ovako:
I) predsednik ministarskog saveta bez portfelja Stojan Protić. 2) potpredsediiik ministarskog saveta bez portfelja dr. Anton Korošec. 3) ministar spoljnih
poslova dr. Ante Trumbić2. 4) unutrašnjih dela Svetozar Pribičević. 5) ministar
vojni i pomorstva general Mihajlo Rašić , 6) ministar p ros vete Ljubomir
Davidović4, 7) ministar pravde Marko Trifković\ 8) ministar železnica Velislav
Vulović''. 9) ministar pošte i brzojava dr. Edo Lukinić7. 10) ministar gradjevina
Milan Kapctanović\ II) ministar financija dr. Momčilo Ninčic'. 12) ministar
trgovine i industrije Stojan Ribarac'". 13) ministar za socialnn politiku Vitoniir
Korać", 14) ministar vera dr. Tugomir Alaupović , 15) ministar narodnog
zdravlja dr. Uroš Krulj , 16) ministar šumarstva i rudarstva dr. Mehmed Spalio . 17) ministar zemljoradnje dr. Živko Petričić'\ 18) ministar za konstituantu
dr. Albert Kramer, 19) ministar za ishranu i obnovu Miloje Jovanović'". 20)
ministar bez portfelja Miloslav Rajčcvić' . O imenovanju ministarstva treba odmah obavestiti sve oblasti, a kako je bana i članove vlade imenovalo Narodno
veće, kome su položili i zakletvu, potrebno je da ban zajedno sa svima članovima
vlade a isto tako i veliki župani kao politički eksponenti vlade podnesu ostavke
Njegovom kralj. Visočanstvu. (Urad. lisi 28/12 18. izvršeno 23/12 ¡8.) Pojedno
saopštavam. da od sada u isključivu kompetenciju državne vlade u Beogradu
spadajo resori 1) spoljnih poslova. 2) rata i pomorstva. 3) državnih financija. 4)
železnica, pošta i brzojava i telefona, 5) osim toga resor za ishranu i obnovu
zemlje, 6) trgovine, obrta i industrije. 7) resor za socijalnu politiku /skrb/, i ad
hoc obrazovani. 8) resor za pripreme za konstituantu i izjednačenje zakona te se
prilikom imenovanja nove zemaljske vlade odnosni resori, u koliko su postojali
'ieče više popunjavati. Pojedno Vam saopštavam daje časom imenovanja državne vlade prestala funkcija Narodnog Veća kao administrativnog tela, pa se od
toga časa članovi Narodnog Veća imaju smatrati samo kao članovi privremenog
narodnog predstavništva, odnosno državnog Veća, koje če se pozvati u život, i
"sled toga prestaje zasebna organizacija Narodnog Veća. Prema tome izdajem
uputu, da se sve mesne organizacije Narodnog Veća jednako kao i njihove mesne
straže razreše, a administrativna vlast po sve prelazi u ruke nadležnih upravnih
organa. Ova puta osniva se na zaključku ministarskog saveta, doneta u sednici od
22. ov. meseca. A stvoren je u tej sednici istovremeno i zaključak, da se izda
uputa zemaljskoj vladi, da se u svima opštinama, u kojima nema zakonitih opštinskih (gradskih) veća, imaju ta veća izborom uspostaviti, odnosno obnoviti.
Ministarstvo unutrašnjih dela.
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Po ovlaščenju ministarskog saveta ministar unutrašnjih dela. Svetozar
Pribičević."
Polkovnik Kvaternik18 je poslal sledeče brzojavno poročilo glede okupacije
Medmurja po jugoslov. četah:
"Narodna vlada Ljubljana.
Cakovac. 24. decembra.
Hrvatsko ljudstvo iz Medmurja. stokajoč pod Madjarskim nasiljem, ki je posebno v zadnjem času postalo neznosno, je neprestano prosilo pomoči in osvoboditve izpod tujega janna. Posebno veliko krvoprelitje. kije danes na sveti večer
pretilo ljudstvu in ga gnalo v beg iz lastnega doma. je dalo vodstvu čet narodne
vojske povod, da zasede celokupno medmursko ozemlje. Na mostovih in čolnih
so danes zjutraj prekoračile čete narodne vojske Dravo od južne strani, drugi
oddelki so od zapada prekoračili madjarsko mejo. Od ljudstva navdušeno pozdravljene so zavzele naše čete Nedeljište, Čakovac in Prelog ter so v teku dopoldneva zasedle mostove, ki vodijo preko Mure. Držanje čet, svestili si velikega
zgodovinskega trenutka in svoje narodne dolžnosti, je uzorno. Povsod vladata mir
in red. Promet ni prekinjen. Uprava je upeljana. Zadrževanje slovenskih čet. ki so
se udeležile pohoda, je naravnost sijajno. Podpolkovnik Kvaternik."
Odposlal seje sledeči odgovor:
"Podpolkovnik Kvaternik Cakovac.
Nar. vlada SHS v Ljubljani sprejela vest o zavzetju medmurskega ozemlja s
posebnim zadoščenjem in jo zlasti veseli, da so k osvoboditvi jugoslovanskega
ljudstva v Medmurju izpod madžarskega jarma pripomogle tudi slovenske čete.
Imenom Nar. vlade čestitam na sijajnem činu Vam in vsem vrlim četam. Za predsednika dr. Brejc."
NS iz Stidovc poroča brzojavno: Nebrojne množice slovenskega naroda,
zbrane ob priliki zasedbe Stidove na velikem zborovanju, pošiljajo na predlog
člana NS Božidarja Severja slavni vladi izraz oduševljenja za Jugoslavijo. Narodni svet.
Narodna vlada je pozdravila brzojavno osvoboditev Stidove izpod madžarskega jarma.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju brzojavlja: "Nationalrcgicrung
SHS, Präsident Pogačnik Laibach
Wien. 25. Dezember.
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Zum Antrage, das Uebereinkommen vom 7. November 1918 bis zum 15.
Jänner 1919 weiter zu verlängern, wird deutschösterreicliischseits Einverständnis
erklärt. Ersuche mittlerweile um Bekanntgabe der beanständeten Stellen. Staatsekretär Bauer."
Nar. vlada je sicer mnenja, da bi morala pogodbo z Nemško Avstrijo skleniti
sedaj skupna vlada, a iz poročil poverjenikov, ki poznajo razmere, je razvidno, da
skupna vlada zaenkrat ne more delovati, ker mnoga ministrstva nimajo niti prostorov, niti uradništva. niti najprimitivnejših potrebščin za delovanje. Zato bo ta
Pogajanja vodila še nadalje Nar. vlada kot nekak negotiorum gestor za skupno
vlado in bo končen dogovor poslala v ratifikacijo v Beograd. Dr. Triller bo novi
načrt pogodbe preštudiral in o rezultatu poročal v eni prihodnjih sej. (št. 522)
Nar. vlada sklene, da je izvoz vina iz vsega upravnega ozemlja Nar. vlade
SHS v Ljubljani splošno in do preklica brez omejitve dovoljen. (Naredba se je
odposlala uredništvu Uradnega lista).
Dež. vlada za Koroško poroča, da so jugoslovanske čete iz Grebinja napadle
Hrušico in jo z artilerijskim ognjem zažgale. Dr. Brejc poroča, da je dobil obvestilo, po katerem je bil položaj sledeči: Hrušica je zaselje. obstoječe iz dveh kmetskih hiš, V eni je bilo zbrano vojaštvo s strojnicami. Iz ene hiše je padel strel, ki
Je usmrtil srbskega vojaka. Nato je začela jugoslovanska artilcrija obstreljevati
okolico hiše, in ker se nemške čete niso umaknile, je oddala tudi en strel v hišo.
Na tozadevno noto generalnega štaba je poslala koroška deželna vlada brzojavko, ki jo prinašata v prevodu "Slovenec" in "Slovenski Narod" z dne 27. decembra. Brzojavka se glasi v prevodu: "Tamošnja nota z dne 19. decembra, po
Parlamenterju izročena, seje prevzela 23. decembra ob M. uri 30 minut dopoldne. Deželna vlada jemlje na vednost, da se na protest radi dogodka pri Grabštajnu ne odgovori, ker je to reč srbske vlade. Deželna vlada ne more tamošnjega
"aznanila o premestitvi srbskega oddelka v čisto nemški kraj Grabštajn vzeti na
vednost: zato točki 2 in 3 tamošnje note nista sprejemljivi. Tuuradno se precizira
stališče tako-le. kar naj vzame Narodna vlada v vednost: državno mejo med nemško-avstrijsko in jugoslovansko državo bo uredila mirovna konferenca. Do takrat
Je Koroška, izvzemši občino Jezero, pod gospostvom nemško-avstrijske države,
Deželna vlada v Celovcu zato ne pripoznava nobenega prebivalstva SHS na Koroškem in zanikava popolnoma upravičenost tamošnji vladi za vojaške ukrepe na
Koroškem in vmešavanja v upravo dežele. Da se odstranijo sedanje nevzdržljive
r
azniere in v interesu obeh plemen v deželi je tukajšnja deželna vlada zopet pripravljena, da s skupnimi pogajanji določi demarkacijsko črto temeljem dejanske8a naseljevalnega razmerja Nemcev in Slovencev, dokler se končno ne urede vsa
s
Porna vprašanja. Vsaka odgovornost za posledice nadaljnjih enostranskih ukrePov tamošnje narodne vlade, posebno za morebitno prelivanje krvi in za nadaljnje
tr
pljenje že tako hudo zatiranega koroškega prebivalstva, pade le na tamošnjo
221

vlado, ker je tukajšnja vlada bila vedno pripravljena za mirno rešitev spornih
vprašanj inje še zdaj za to pripravljena. Tamošnje upravičenje s sklicevanjem na
pogoje premirja ne drži. ker imajo pravico zasesti strategično važne točke po
jasnem besedilu pogojev premirja le zavezniki, torej se mora predložiti povelje
vrhovnega poveljstva entente, ne pa povelje tamošnje nevtralne vlade. Ravnotako
se mora tudi vsaka uporaba srbsko oblečenih tamošnjih čet označiti naravnost v
protislovju z mednarodnim pravom."
Korespondenčni urad je izdelal o vsej koroški zadevi obširno spomenico, v
kateri navaja mnoge slučaje nasilstva Nemcev proti Slovencem in doda primeren
političen komentar. Ta spomenica se pošlje deželni vladi v Celovcu, državnemu
uradu za zunanje zadeve na Dunaju, polkovniku Pribičeviču v dveh izvodih,
skupni vladi v ßelgradu in časopisju. Glede zgoraj navedene brzojavke z dne 24.
decembra se sklene, da se dodatno k tej spomenici še sporoči koroški deželni
vladi, da so jugoslovanske čete od 1. decembra naprej ententne čete. (Izvrši pav.
dr. Brejc)
Major Žerjav poroča iz Velikovca. da se tamošnje nemško prebivalstvo nič ne
ozira na odredbe nar. vlade SHS v Ljubljani, ampak jih smeši in predlaga, da se
izposluje v Beogradu dovoljenje, da se zasede takoj vsa Koroška. Akt. se odstopi
pov. dr. Pogačniku, (zvršeno.)
Predsedstvo deželne vlade Štajerske poroča, da so jugoslovanske čete zasedle
Lučane. Schlossberg in Glanz. Prosi, da se zasedba razveljavi, vojaštvo odpokliče ali vsaj orožništvo in vojaštvo pouči, da ne sme izvajati nikakih nasilstev.
Odgovori se. da ti kraji niso nemški, ampak so po večini slovenski in da spadajo
torej v območje Narodne vlade SHS v Ljubljani. (Zvršeno). (šl. 509)
Predsednik je podal o potom komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave prošnji Rašice Gjuro. ravnatelja dež. banke v Ljubljani, sledeče poročilo. "Rašica je bil na podlagi sklepa deželnega zbora z dne 16. februarja 1912
imenovan ravnateljem deželne banke z letno plačo K 7.000.-. aktivitetno doklado
K 2.000,- in s pravico do 4 petletnic po 1.600 K.- (št. 501)
Določeno je bilo. da ga sme deželna banka vsak čas odvezati: če bi se to
zgodilo pred pretekom 5 let. se mora Rašici plačati odpravnina v znesku enoletnih vkupnih službenih prejemkov, pri službeni dobi od 6. do vštetega 9. leta pa bi
se morala dovoliti Rašici pokojnina v znesku 40% vseh v pokojnino vštevnih
prejemkov.
Predno je poteklo 5 let je deželna banka z dekretom z dne 6. aprila 1916 Rašico odvezala od službe in deželni odbor je ta ukrep na znanje vzel. Obenem je
deželni odbor ukrenil, da se Rašica od 13. aprila 1916 namesti začasno z mesečno plačo 1.000 K. Kot odpravnina je bil Rašici po b. m. odredbi izplačan znesek
K 10.000.
V seji dne 3. maja 1917 je bil Rašica definitivno nastavljen in se mu je s pravno veljavnostjo od 1. maja 1917 priznala letna plača 12.000 K. aktivitetna do222

klada 2.000 K ter pravica do 4 petletnice po 1.600 K. pričenši s paini poslovnim
letom. t. j. s 1. februarjem 1912.
Rašica prosi: 1) da se mu za pokojnino všteje 10 let službovanja pred vstopom v deželno banko. 2) da se mu službena doba za priznanje petletnic šteje od
13. aprila 1911.
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave je sklenila predlagati Narodni vladi, naj ugodi prošnji ravnatelja Rašice glede vpoštevanja K) let k
njegovi službeni dobi. v ostalem pa prošnjo zavrne in je v ta namen predložila
prošnjo predsedništvu Narodne vlade.
Z ozirom na to. da je bilo v resnici treba mnogoletno prakso, predno je Rašica
nastopil službo ravnatelja pri deželni banki, predlagam, da sklene Narodna vlada
sledeče:
') Gjuro Rašici, ravnatelju Kranjske deželne banke v Ljubljani se za pokojnino
všteje deset let službovanja pred vstopom v deželno banko.
2) Prošnja, da se službena doba za priznanje petletnic šteje od 13. aprila 1911
dalje, se zavrne." (Si. 501)
Oba predloga se sprejmeta.
V direktorij kranjske dež. banke se imenuje od slovenske L. S. Janko Jovan,
dr. Jure Adlešič in Josip Gogala. od J. D. S. dr. Oto Fettich-Frankhcim1'. od J.
soc. D. S. Melhior Cobal. Revizorjem Kranjske dež. banke se imenujejo od S. L.
S. Ivan Ogrin. Franc Kramberger. Anton Kralj, od J. D. S. Engelbert F ranchetti" . načelnik zveze Obrtnih zadrug v Ljubljani, od J. soc. D. S. Viktor Zore.
(Zvr.šeno.) (št. 460)
Poverjeništvo za finance predlaga odobritev sledečih za Nar. vlado S HS v
Ljubljani najetih kreditov, izvzemši že odobreni kredit 30 milijonov kron pri bančnem konsorciju v Ljubljani, in sicer:
1) pri Posojilnici v Mariboru 2.000.000 K 2) pri Ljudski posojilnici v Mariboru 1.000.000 K 3) pri Občinski hranilnici v Ormovžu 500.000 K 4) pri Mestni
hranilnici v Novem mestu 2.000.000 K 5) pri Okrajni posojilnici v Ormovžu
300.000 K 6) pri Posojilnici v Kandiji 2.000.000 K skupaj 7.800.000 K.
Obrestovanje po 4.5%. odpovedni pogoji vseskozi zelo ugodni. Predlog se
sprejme. Poverjeništvu za finance se naroči, naj se z imenovanimi zavodi pogaja
glede znižanja obrestne mere za vseh 37.800.000 K ter o vspehu poroča v seji
Narodne vlade. V slučaju, da imenovani zavodi obrestne mere ne znižajo, bo
sklepala Nar. vlada o odpovedi posojila. (St. 532)
Na razgovor pride vojno posojilo. Nar. vlada stoji na stališču, da se mora voj"o posojilo, kar gaje bilo podpisanega v območju Nar. vlade, priznati. Treba je
Pa previdnosti, da se ne bo k nam uvažalo vojno posojilo iz drugih držav bivše
Avstrije. Zato se naroči poverjeništvu za finance, naj izdela nemudoma načrt
naredbe, da se popiše potom davčnih uradov in sodišč vse vojno posojilo v kar
mogoče kratkem času (če le mogoče v teku enega tedna), kar ga je bilo pri nas
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podpisanega. Izplačalo sc bo samo tisto vojno posojilo, ki se bo v dotičnom tednu
priglasilo. Priglašena vojna posojila naj so vpišejo in štampilirajo.
Poverjoništvu za kmetijstvo so dovoli kredit 1 ()().()()() K za gozdarski oddelek
(Izplačilo delavcev v Bohinjski Bistrici). (Si 533)
Poverjoništvu za notranjo zadeve so dovoli kredit do zneska 1 ()().()()() K. da so
plačajo ono svoto, katero so pri posameznih okrajnih glavarstvih v zadnjih dveh
lotih do konca leta 1918 niso moglo pokriti iz uradnega pavšala, (št. 534)
Prihodnja soja v pondoljek 30. 12.. ob 4. uri pop.
Konec sejo ob 6. uri 15' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

1

Original. Zapisnik obsega 8 strani. Brc/.lcsni papir z vodnim znakom. Zapisnik je
podpisal samo zapisnikar
2
Trumbič Ante dr.. politik. Rojen 1864 v Splitu, umrl 1938 v Zagrebu. Po končanem študiju prava se jc posvetil politiki. Bil jc poslanec v dalmatinskem saboru kot
pristaš HSP. 1905 je sodeloval pri izdelavi Reške resolucije, na začetku I.svet. vojne jc
emigrira! v inozemstvo, kjer jc deloval za ustanovitev samostojne jugoslovanske države, postal jc predsednik Jugoslovanskega odbora v Londonu. 1917 jc kot predsednik
Jugoslovanov iz Avstroogrskc sklenil s predsednikom srbske vlade Kriško deklaracijo.
V prvi vladi Kraljevine SHS jc postal zunanji minister, bilje delegat na mirovni konferenci v Parizu. 1920je vodil pogajanja z Italijo za razmejitev, zatem paje podal ostavko. Bil jc pristaš federalistične ureditve jugoslovanske države in jc ustanovil Hrvatsko
federalistično stranko, zagovarjal jc republikanski program. 1925 jc bil izvoljen za
poslanca v Narodno skupščino. Po atentatu na Radica je prestopil v HSS.
3
Rašič Mihajlo, general, minister. Rojen 1858 v Alcksincu. umrl 1932 v Beogradu.
Realko v Beogradu, vojno akademijo v Beogradu. Bil jc oficir srbske vojske, osebni
adjutant kralja Milana in maršal dvora. 1906 jc bil komisar za mejne spore s Turčijo.
1912 jc postal general. 1916-1918 jc bil delegat v zavezniški vrhovni komandi v Parizu. 1918-1919 jc bil minister za vojsko in mornarico. 1921 jc bil upokojen. Bilje
profesor na vojni akademiji v Beogradu.
4
Davidovič Ljubomir. politik, minister. Rojen 1863 v Vlaškcm polju, umrl 1940 v
Beogradu. Filozofsko fakulteto v Beogradu. Bil jc profesor v Užicah. Vranju. sekretar
na ministrstvu prosvete v Beogradu, narodni poslanec RSS 1901. predsednik Narodne
skupšščinc Srbije. 1914-1917 minister prosvete. sodeloval jc pri objavi Krfskc deklaracije 1917. v pni vladi Kraljevine SHS jc bil minister za prosveto. 1919-1924 predsednik vlade Kraljevine SHS. 1919 jc bil predsednik novoustanovljene Demokratske
zajednice. 1921 je podprl sprejem Vidovdanskc ustave. 1924 jc stopil v opozicijo in
nato delal na sporazumu s Hrvati. Kot politik jc bil izrazit pristaš buržoaznc parlamentarne demokracije.
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5

Trifković Marko, pravnik in politik. Rojen 1864 v Beogradu, umrl 1930. Pravo v
Beogradu, izpopolnjeval se je v Berlinu in Ziirichu. Služboval je kot sodnik v Kragujevcu. kot okrožni načelnik v Kruševcu in je bil načelnik v ministrstvu za narodno
gospodarstvo, 1906 je bil izvoljen za narodnega poslanca na listi radikalov. 1912 je bil
predsednik vlade, po 1. svet. vojni je bil minister v vladali Pašiča. Pratica in Vcsnica.
1920 je bil izvoljen za predsednika Narodne skupščine.
'' Vulović Vclislav, politik, minister. Rojen 1865 v Beogradu. Tehniko v Beogradu.
Tehnično visoko šolo v Gcntu v Belgiji. Bil je honorarni profesor na tehničnem oddelku visoke šole v Beogradu, leta 1907 je bil upokojen kot inšpektor železniške direkcije.
1908 je bil predsednik beograjske občine. 1909-1911 minister za gradnje. 1912-1920
narodni poslanec okraja Pirot. 1918 je bil minister za promet. 1919 minister za gradnje, 1922 paje bil upokojen in imenovan za državnega svetnika. Sodeloval je pri raznih časnikih inje bil lastnik časnika Odjek.
Lukinić Edo dr.. odvetnik, politik in minister. Rojen 1870 v Karlovcu, umrl 1928
v
Zagrebu. Gimnazijo v Karlovcu, pravo v Zagrebu. Od 1899 je bil odvetnik v Karlovcu. 1906 je bil na listi Hrvatsko-srbskc koalicije izvoljen za'poslanca v hrvaški sabor,
bil je tudi poslanec v ogrskem zboru v Pešti. 1918 je bil poverjenik v Narodnem svetu v
Zagrebu in nato minister za pošto v Protičcvi vladi, 1919 je prestopil v Demokratsko
stranko. 1922 je bil predsednik Narodne skupščine. 1924-1925 minister za pravosodje.
Po razcepu demokratske stranke je skupaj s Pribičcvičcni ustanovil SDS, kasneje paje
bil v opoziciji centralističnega režima.
Kapctanović Milan. ing., profesor, minister. Rojen 1859 v Beogradu, umrl 1934.
Tehnično fakulteto v Beogradu, za arhitekturo se je specializiral v Miiiicluni. Bil je
Profesor geometrije na Tehnični fakulteti v Beogradu. 1918 je bil minister za gradnje v
Prvi vladi Kraljevine SHS. Projektiral je več zgradb v Beogradu.
'' Ninčić Momčilo dr.. pravnik, univ. profesor in politik. Rojen 1876. umrl 1949.
Pravo v Beogradu. Bil je profesor na Pravni fakulteti v Beogradu. Bil je privrženec
radikalne stranke, minister v srbski vladi in po zedinjenju večkrat minister v jugoslovanskih vladah, 1918 minister za finance. 1920 minister za pravosodje, za trgovino in
"idustrijo. minister za zunanje zadeve 1922-1926 in v Simovičcvi vladi 1941 ter v
emigrantski vladi 1941-1942.
"' Ribarac Stojan. pravnik, politik, minister. Rojen 1855 v Svilajncu. umrl 1922 v
Beogradu. Pravo v Beogradu. Najprej je bil policajski komisar. 1881 je postal odvetnik
v
Požarcvcu in bil večkrat izvoljen za narodnega poslanca na listi liberalov. Bil je minister za notranje zadeve v Avakuinovićcvi vladi, 1893 je bil obtožen zaradi pritiska na
Volilce, 1894 je bil amnestiran. 1903 je postal vodja liberalov. 1909 minister za pravosodje, 1918 minister za trgovino in industrijo v Protičcvi vladi. Zavzemal seje za amnestijo obsojencev- s solunskega procesa.
" Korač Vitomir. politik, minister. Rojen 1877 v Šidu. umrl 1935 v Beogradu. Bil
•|c eden od vodij socialdemokratske stranke na Hrvaškem, zaradi političnega delovanja
Jc bil zaprt. 1908 je bil poslanec hrvaškega sabora. 1918 je postal minister za socialno
Politiko v Protičcvi vladi, bil jc vodja desnih socialistov in jc zastopal stališče sodelovanja z buržoazijo. 1921 je bil predsednik glavnega odbora SSJ inje bil goreč nasprotnik komunističnega pokreta.
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Alaupović Tiigonicr dr.. književnik, profesor. Rojen 1870 v Dolcu pri Travniku,
umri 1958 v Zagrebu. Slavistiku v Zagrebu in na Dunaju, dokloriral je pri Valroslavu
Jagiću. Od 1910 dalje je bil profesor v Sarajevu. Tuzli, nato je poslal šolski nadzornik
za Bosno in Hercegovino. 1918 je bil minister v Protićcvi vladi. 1918-1920 je bil podpredsednik državnega svela.
13
Kralj Uroš dr.. zdravnik, minister. Rojen 1875 v Mostarju. Medicino na Dunaju.
1902 je poslal mestni fizik v Mostarju. deloval je v raznih organizacijah, ustanovil je
list Narod, po koncu 1. svet. vojne je postal član vlade Bosne in Hercegovine, nato
minister za ljudsko zdravje v Protićcvi vladi. Napisal je številne članke s področja
medicine in higiene.
b1
Spaho Mchnicd dr.. politik, minister. Rojen 1883 v Sarajevu, umrl 1940. Pravo
na Dunaju, kjer je tudi promovira!. 1906-1908 seje zaposlil na sodišču v Sarajevu.
1908-1910 je bil odvetniški pripravnik in nato tajnik trgovske zbornice v Sarajevu.
1917 seje vključil v Jugoslovanski pokret. 1918 je bil član Narodnega sveta Bosne in
Hercegovine in poverjenik za trgovino, obrt in pošto, v Protićcvi vladi pa minister za
gozdarstvo in rudnike. 1919 je demisioniral. 1920 je bil izvoljen za poslanca v ustavodajno skupščino, nato je bil minister za trgovino in industrijo v Pašićcvi vladi, bil je
predsednik JMO. 1924 je bil minister za finance, nato še minister za trgovino in industrijo. Bilje soustanovitelj stranke JRZ.
•
Pctričić Živko dr., politik, minister. Rojen 1875 v Senju. Gimnazijo na Rijcki.
pravo v Zagrebu. Bil je odvetnik v Otočcu. Gospiću in Zagrebu, poslanec v hrvaškem
saboru. 1918 je bil član Narodnega sveta v Zagrebu in poverjenik za kmetijstvo, po
zedinjenju 1918 je bil minister za kmetijstvo v Protićcvi vladi.
"' Jovanović Milojc dr.. politik in minister. Rojen 1869 v Beogradu, visokošolske
študije v Beogradu. Berlinu. Miinchnu in Leipzigu 1893. Bilje profesor v Beogradu.
Po zedinjenju je postal minister za prehrano in obnovo, nato načelnik v ministrstvu za
prosveto. 1920 je postal profesor bogoslovja v Beogradu. 1920 je bil poslanec v ustavodajni skupščini. 1921 je bil minister za trgovino in industrijo, kasneje pa tudi minister
za socialno politiko.
17
Rajčcvić Miloslav. politik, minister. Rojen 1875 v Trcpči. Srcz Andrijcvica. Gimnazijo v Beogradu, pravo v Pclrovgradu. Služboval je od 1902 dalje v Črni gori. 1908
je bil v bombaški aferi obsojen na 12 let robije, nato je bil oproščen inje postal okrožni
načelnik v Bernini. Bil je član izvršnega odbora za zedinjenje Črne gore s Srbijo. V
Protićcvi vladi je postal minister brez listnice, na listi radikalov je bil izvoljen za poslanca v ustavodajno skupščino. 1922 je postal državni svetnik.
18
Kvatcrnik Slavko, polkovnik. Rojen 1878. umrl 1947. Bilje stotnik zagrebškega
hrvaško-slavonskcga domobrnnskcgn okrožja. Med obemn vojnama je bil v vodstvu
ustaškega gibanja inje 1941 razglasil Neodvisno državo Hrvatsko. Bilje Pavclićcv
namestnik in minister za hrvaško domobranstvo do 1943. Nato je odšel v tujino, po
vojni je bil 1947 obsojen na smrt in justificaran kot vojni zločinec.
19
Fcttich-Frniikhcim Oto dr.. odvetnik. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1945 v Dachau-u. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju, promovirnl 1909. Samostojno odvetniško pisarno je odprl 1916. Kot študentje delovni v nnrodno radikalnih društvih, sodeloval je v Sokolu, bil je ljubljanski občinski svetnik, predsednik raznih gospodarskih
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društev, predsednik Tiskovne zadruge, predsednik kuratorija Kranjske deželne banke,
predsednik upravnega sveta Hipotekarnc banke jugoslovanskih hranilnic. Med vojno je
sodeloval z OF inje bil interniran v koncentracijskem taborišču Dachau.
" Franchclti Engelbert, gospodarstvenik. Rojen 1871 v Klein Rcislingu na /gornjem Avstrijskem, umrl 1940 v Ljubljani. 1897 je v Ljubljani odprl brivsko obrt. 1903
je ustanovil Deželno zvezo obrtnih zadrug, zavzemal seje za razvoj obrtno nadaljevalne šole. 1905-1922 je bil ljubljanski občinski svetnik ter načelnik za obrtne zadeve.
1914 je ustanovil glasilo Obrtni vestnik. 1920 je začel izdajati Obrtniški koledar, bilje
'udi član trgovsko-obrtne zbornice v Ljubljani ter načelnik obrtnega odseka.

40 '
ZAPISNIK
40. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 30, DECEMBRA 1918.
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Predsednik otvori sejo in sporoči, da se vrši ob 6. uri razgovor glede razmer
na Koroškem, ki se ga bodo udeležili poleg njega in dr. Brejca tudi ministra dr.
Korošec in dr. Kramer in general Smiljanić2 (Ob 6. uri sta odšla predsednik in dr.
Brejc iz posvetovalne dvorane k omenjenemu posvetovanju in seji je predsedoval
Prelat Kalan).
Deželna vlada za Koroško je poslala zopet obširno brzojavko glede zadnjih
dogodkov na Koroškem: brzojavka se je prebrala v seji in bo tvorila predmet
razgovora v posebnem posvetovanju. (Si. 22-19)
Skupna vlada v Belgradi! je poslala več brzojavk, ki se tičejo vprašanja, kako
urediti valuto v državi SHS. V ta namen je potrebno, da se napravi seznam vsega
Papirnatega denarja, ki se nahaja v omenjenem ozemlju. Seznam bi se napravil na
l
a način, da bi se moral do 20. januarja 1919 ves papirnati denar prijaviti pri
okrajnem glavarstvu odnosno občinskem uradu in dati žigosati (štampiljirati).
Zaeno bi se prepovedalo uvažati v državo SHS krone in leve. kar bi se doseglo na
ta način, da bi noben potnik ne smel imeti s seboj več papirnatega denarja nego
1
000 K. sicer bi se mu konfisciral v korist države. Narodna vlada opozarja na
težave, ki bi s tem nastale. Finančni zavodi v območju Narodne vlade SHS v
Ljubljani imajo denar naložen v inozemstvu, zlasti v Pragi in na Dunaju. Po tej
naredbi bi ne bilo mogoče spraviti ta denar nazaj. Pov. Kristan odide jutri v Za227

greb in dalje v Belgrad na povabilo skupnega ministra za socijalno skrbstvo Korača, da se dogovori glede načina centraliziranega delovanja povcrjeništva za
socijalno skrbstvo. Narodna vlada ga naprosi, da skuša doseči konferenco strokovnjakov, ki bi se je udeležila po svojih zastopnikih tudi Narodna vlada in kjer
bi se prcrešetala temeljito vsa vprašanja glede ureditve valute v Jugoslaviji. V
Belgrad se peljejo glasom poročil tudi člani NV. ki imajo prav tako pomisleke
glede naredbe skupne vlade belgrajske. Da ne nastane kako nepotrebno razburjenje med ljudstvom, se naprosi časopisje potom ljubljanskega korcspondcnčncga
urada, da o tej stvari ne piše ničesar, dokler se pov. Kristan ne povrne s potovanja in ne sporoči uspeha (Izvršeno). V Zagrebu se je sporočilo brzojavno, da
pride tja 31. decembra zvečer pov. Kristan radi ureditve finančnega vprašanja.
Zaeno se naprosi pov. Kristan, da se informira pri skupni vladi tudi glede onih
poverjeništev, ki odpadejo, da ne nastane kak vacuum v poslovanju.
Ravnatelj deželnega muzeja prof. dr. Josip Mantuani je imel do sedaj pogodbeno sledeče prejemke: Plača 5.400 K, aktivitetna doklada 1.127 K, osebna doklada. ki se vračuna v pokojnino 2.000 K. skupaj 8.527 K. Ti dohodki odgovarjajo približno prejemkom VI. razreda državnih uradnikov odnosno III. razreda
deželnih uradnikov. Na njegovo prošnjo se pomakne v III. plač. razred 3. plač.
stopnje proti temu. da se mu ustavi v pokojnino vračunljiva osebna doklada
2.000 K (St. 502)
Koncipist pri Kranjski deželni banki dr. Guido Zbašnik4 se pomakne v VI.
plačilni razred deželnih uradnikov (s plačo letnih 2.800 K in akt. doklado letnih
840 K), (št. 500)
Policijski komisar Alojz Gerzinič se pomakne v VIII. razred in imenuje višjim policijskim komisarjem.
Pov. dr. Brejc predlaga, da se orožništvo. ki jc bilo do sedaj podrejeno oddelku za nar. obrambo, podredi oddelku za notranje zadeve iz sledečega razloga:
pov. za notranje zadeve jc odgovoren za mir in red v deželi, nima pa v svojih
rokah tozadevnega aparata. Poverjeniki opozarjajo na bolševiške razmere na
Dolenjskem in na homatije v industrijskih krajih, ter pozdravljajo podreditev
orožništva oddelku za notranje zadeve. Predlog se sprejme z naročilom, naj pov.
za notranje zadeve ojači orožniške postaje v Novem mestu in Kostanjevici in jim
po potrebi doda še oporo v manjšem oddelku srbskega vojaštva. Treba jc pa poslati v te kraje pametne in previdne ljudi, da ne pride po nepotrebnem do prelivanja krvi. Tudi bi bilo dobro, če bi se ljudstvo poučilo potom političnih shodov o
novem položaju v državi, državljanskih pravicah in dolžnostih. Pov. za notranje
zadeve bo izdal na orožniške postaje ukaz, naj ga informirajo o vseh pojavih, ki
kažejo na znake, da bi se utegnil kaliti v večji meri mir in red v deželi. (Izpisek
gasp. pov. dr. Brejcu.) (št. 536)
Na razgovor pride vprašanje, kdo imenuje predsednika in podpredsednika
Kranjske deželne banke, katera je imenoval poprej deželni zbor. Stvar seje rešila
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tako. da bo pov. dr. Triller sklical prvo sejo direktorija Kranjske deželne banke
takoj, ko se dostavijo tozadevni dekreti novim funkcionarjem, in bo pozval člane
direktorija, da izvolijo predsednika in podpredsednika; izvolitev postane veljavna
z dnem. koju potrdi Nar. vlada (za pisarno: dr. Triller naj se obvesti, kadar bodo
odposlani dekreti novim funkcijonarjem Kranjske dež. banke). (Predsedstvo!
Obveščena komisija za začas, vodstvo dež. uprave in odgov. poveri na roke dr.
Trillerju.)
Odobri se predlog poverjenika za pravosodje o nadziranju podjetij in zemljišč
v območju Nar. vlade SHS v Ljubljani, katerih dohodki se pošiljajo v celoti, ali
v
saj deloma v inozemstvo ali za katere je utemeljena domneva, da se hočejo na
kakršenkoli način odtegniti obdavčenju v tuzemstvu. Naredba je enaka, kakoršna
je obstojala že v Avstriji kot cesarska naredba z dne 7. oktobra 1915. Dodatno k
tej naredbi se sklene, da se razveljavi pogodba glede prodaje vložne štev. 220,
Brežice (Prodaja poslopja "Deutsches Haus"), ker ni bilo zraven komisarja.
(Tozadevna brzojavka seje odposlala okr. glavarstvu v Brežicah).
Pov. dr. Verstovšek stavi več predlogov, nanašajočih se na šolske zadeve:
') Dovoli se izplačilo prejemkov slovenskemu učiteljstvu na ljudskih šolah in
pripravnici za srednje šole v Trstu v znesku 141.000 K. (št. 537)
2) V Trstu je okrog 900 slovenskih srednješolcev brez pouka, ki bi radi obiskovali gimnazijo, realko ali učiteljišče. Okupacijska vlada nima po naročilu odvetnika dr. Ferfolje ničesar proti temu. če se tozadevni zavodi otvorijo kot
privatne šole. V ta namen seje ustanovil v Trstu takozvani Odbor staršev pod
predsedstvom dr. Vilfana'1, ki je prevzel nalogo, organizirati te privatne šole.
Stroški za te zavode bi znašali skupno okroglo 128.000 K. Nar. vlada dovoli
v ta namen kredit 128.746 K. ki se bo izplačeval v mesečnih obrokih potom
podaižnice Jadranske banke. (št. 538)
3) Ravnateljstvu pomožnih uradov poverjeništva za uk in bogočastje se dovoli
kredit 10.000 K. da se pokrije primanjkljaj, (št. 539)
v Oglasilo seje 123 slov. visokošolcev. ki obiskujejo visoke šole. kakršnih v
Jugoslaviji ni in so torej navezani na visoke šole v drugih državah Vsled neznosne draginje prosijo za podporo, da zamorejo dovršiti svoje študije. Poverjeništvu za uk in bogočastje se naroči, naj do ene prihodnjih sej pregleda te
prošnje s pomočjo dijaškega pripravljalnega odbora in naj preštudira vprašanje, kam bodo šli ti dijaki študirat in koliko rabijo približno podpore posamezniki z ozirom na njihove premoženjske razmere.
Pov. Kristan poroča, da je bil na Dunaju pri dr. Bauern in se je informiral
glede tehnike. Izvedel je, da je dunajska tehnika že v mirnih časih komaj zadoščala potrebam: sedaj pa so prišli na tehniko visokošolci štirih letnikov skupaj, ki so
nameravali študirati tehniko, a jih je vojska ovirala. Prostora primanjkuje tako.
&1 se ne morejo niti državljani Nemške Avstrije sprejeti vsi. ampak samo taki. ki
so vsled vojne izgubili več časa in bi se bili v normalnih razmerah vpisali že pred
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leti. Dr. Bauer je obljubil, da bodo po možnosti revidirali sklep glede odslovitve
slovenskih dijakov, da pa ni upanja, da bi se mogli sprejeti vsi dijaki, ampak
kvečjemu kakih 20-30, in sicer v prvi vrsti takih, ki so radi vojne morali prekiniti
študije. Bil je tudi v Pragi, a tudi tam niso razmere nič boljše.
Pov. Remcu se dovoli, da da podpore 2.000 K prosilcu, ki bo šel študirat
specijalni študij grafične stroke v Monakovo. (St. 540)
Dr. Trillerju se dovoli kredit 1.000 K za nagrado za izvanredna dela uslužbencem njegovega oddelka. (St. 541)
Na razgovor pride preureditev učiteljskih plač. Pov. dr. Verstovšek predlaga
tri možnosti:
1) plače naj bodo enake kakor ima učiteljstvo graške deželne vlade:
2) plače naj odgovarjajo predlogu, ki so ga stavile učiteljske organizacije:
3) posredovalni predlog povcrjeništva. kije v sredi med I in 2. Pov. gaje stavil
zlasti radi tega. ker se bodo plače učiteljstva bržkone uredile enotno in bi bilo
mučno, če bi se jim takrat znižale.
Stroški za učiteljstvo bi znašali pri ureditvi pod 1) 7.400.000 K, pri ureditvi
pod 2) 11.200.000 K. pri ureditvi pod 3) 10.100.000 K. Sprejme se ureditev plač
soglasno tako. kakor želijo učiteljske organizacije, z dostavkom. da se učiteljstvo
opozori, da pričakuje Nar. vlada, da bo sedaj, rešeno materijalnih skrbi, posvetilo
vse moči izobrazbi našega ljudstva, ne samo v šoli. ampak da bo delovalo tudi na
gospodarskem in socijalnem polju. (Ne: političnem polju). Tudi se bo izobrazba
učiteljstva primerno preuredila. Zlasti se je naglašala potreba, da bo učiteljstvo
imelo potrebno izobrazbo v kmetijski in obrtni stroki. Sprožila seje misel, naj se
petletnemu učiteljišču doda še dveleten pouk za strokovno izobrazbo na polju
kmetijstva in drugih narodno-gospodarskih panog. Tudi naj se uredi vprašanje
predizobrazbe za vstop v I. letnik pripravnice.
Pov. dr. Verstovšek poroča, da bo nastavil v svojem oddelku dr. Karlina.
koncipista pri dež. šolskem svetu bivšega namestništva v Trstu.
Oddelek za uk in bogočastje nima jurista, ki bi se spoznal v zadevah glede
bogočastja. Sedaj čaka na rešitev že kakih 200 aktov. Dr. Verstovšek predlaga,
da se dodeli njegovemu oddelku kot referent za bogočastje prof. dr. Ivan Zoré .
kateremu se poviša dosedanja plača VIII. činovnega razreda na 1. stopnjo VII.
razreda. Sprejeto.
Pov. Remec poroča, da dolguje neki Edvard Schuster z Dunaja, predsednik
bivše Mineralvvasserversorgung-Zcntrale. Rogaški Slatini 286.218 K. Zadeva se
odstopi finančni prokuraturi. da dožene poizvedbe in predloži svoje pravno mnenje Nar. vladi.
Pri prodajah lesa iz državnih gozdov oz. gozdov verskega zaklada se pristavi
vselej klavzula, da imajo oddati kupci ves jamski in celulozni les po maksimalnih
cenah v smislu naredbe štev. 179 (Uradni list štev. XVIII) z dne 2. decembra
1918 za nakup tega lesa upravičenim reflcktantom.
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Glede prodaje demobilizacujskcga blaga se dodatno k sklepu, da se mora vsaka prodaja predlagati v skupni seji dostavi še to? da naj se eventuelna licitacija
razglasi približno teden dni poprej, in da naj bosta navzoča dva cenilca, ker seje
dogodil slučaj, daje edini cenilec blago potem sam kupil.
Sklene se uvedba 8 urnega delavnika v državnih, občinskih in zasebnih podjetjih tovarniškega značaja. (Izda socialna poverjeniŠtvo.)
Sprejme se naredba poverjeništva za socijalno skrbstvo, tičoča se začasne izpremembe člena IV.. zakona z dne 20. novembra 1917. drž. •••. štev. 457. glede
bolniških blagajn in bratovskih skladnic.
PoverjeniŠtvo za promet predlaga:
1) Izprazniti se morajo vsa stanovanja v postajnih in drugih poslopjih državnih
in privatnih železnic v ozemlju Nar. vlade SHS v Ljubljani, ako stanovalec ne
opravlja več službe, ali je na drug način izgubil pravico do stanovanja. Isto
velja tudi za vsakoršna fondna poslopja, ki jih upravljajo železniške uprave.
2) Osobju državnih železnic se dovoli za novo leto podpora v znesku 50% običajnih 1/4 letnih nabavnih zneskov, kakor je to storila Nemška Avstrija in južna železnica. Delavstvu državnih železnic se pripozna priboljšek k draginjski
dokladi v znesku I krone na dan in zvišanje prispevkov za vsakega otroka za
25 v na dan. počenši s 1. januarjem 1919.
Oba predloga se sprejmeta.
Poverjeništvu za Nar. obrambo se dovoli kredit v znesku 5.000.000 K. (št.
535)
Pov. dr. Pogačnik se je posvetoval z zastopniki časopisja, da se bo pisalo
enotno glede razmer na Koroškem Zastopniki časopisja so opozarjali na potrebo,
da se omeji pijančevanje. So sicer proti temu. da bi veljala za vojaštva drugačna
določila, kakor za civilne osebe glede obiskovanja gostiln, pač pa naj se policijska ura za gostilne zniža; med policijsko uro za zapiranje gostiln in kavarn je
lahko večja razlika nego sedaj, ko znaša samo eno uro. Seveda pa naredba doseže
Sv
oj cilj samo, ako se kavarnam prepove točiti alkoholne pijače. (Pripomni se. da
Jc po naredbi poverjeništva za notranje zadeve z dne 3. novembra 1918. Ur. list
št. I. naredba štev. 3. žganjetoč v javnih lokalih splošno prepovedan). Tudi so
v
ojaki in zlasti častniki predobro plačani. (Izpisek pov. za noti: zadeve.) (St. 542)
V Ljubljani so zaprti trije državljani Nemške Avstrije. Nemška Avstrija zahteva, da se jih spuste. Nemška Avstrija je imela tudi tri Slovence zaprte, od katerihje pa enega menda že izpustila. Ako niso dotični Nemci zaprti zaradi posebnih
zločinov, se bodo dogovorno med pov erjeništvom za nar. obrambo in za pravosodstvo izpustili iz zapora.
Pov. dr. Brejc se opozarja na razglas NV. glasom katerega se razpuste vsi NS
in
narodne straže. Pri nas bo bržkone potrebno, da ta ali oni NS začasno še ostane. Izda naj se tozadevna naredba, v kateri naj se upoštevajo morebitne posebne
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krajevne razmere, ki zahtevajo, da NS začasno še ostane. (Izpisek pav. za noir.
zadeve.) (St. 543)
Na predlog pov. dr. Ravniharja se sklene resolucija, v kateri se naroča poverjeništvu za uk in bogočastje. naj z ozirom na danes sklenjeno zvišanje plač učiteljstva. zviša primerno tudi pokojnine in stavi v seji Nar. vlade tozadeven predlog. V poštev pride menda samo kakih 300 oseb.
Kadar ni pouka so vsa šolska poslopja vsem strankam v enaki meri na razpolago za njihove prireditve. Kdor uporablja prostore mora nositi morebitne stroške
za razsvetljavo ter za vsled uporabe nastala potrebna popravila. Tudi je dolžan,
skrbeti za snaženje rabljenih prostorov po vsaki prireditvi, ker bi se sicer zgodilo
to na njegove stroške.
Prihodnja seja v petek 3. januarja 1919. ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 15' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega H strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Smiljanic Krsta, armijski general. Rojen 1868 v Ljubišu Zlatiborskcm. Končal je
vojno akademijo. 1891 je postal inženirski podporočnik. 1899 kapetan. 191.1 generalni
polkovnik. 1918 general, od decembra 1918 do januarja 1919 je bil šef vojne misije v
Ljubljani. 1919-1920 komandant dravske divizijske oblasti, nato komandant III in
komandant II armijske oblasti.
3
Mantuani Josip. dr.. direktor muzeja, urednik in publicist. Rojen I860 v Ljubljani,
umrl 1933 v Ljubljani. Pravno in filozofsko fakulteto na Dunaju. 1893 seje zaposlil v
dvorni knjižnici na Dunaju. 1909 je postal ravnatelj Deželnega nato Narodnega muzeja
v Ljubljani, upokojen je bil 1924. Bil je član inštituta za raziskovanje avstrijske zgodovine, član spomeniškega sveta Centralne komisije za varstvo spomenikov, honorarni
profesor za zgodovino starejše umetnosti na Univerzi v Ljubljani in honorarni profesor
za zgodovino glasbe na konservatoriju v Ljubljani. Bilje urednik časopisov Carinola in
Glasnik muzejskega društva za Slovenijo. Napisal je številne razprave s področja glasbene in umetnostne zgodovine, arheologije in etnografije, v Narodnem muzeju v Ljubljani je uredil zbirko slik. skupaj z E. Bc/.ccnvjcni je izdal celoten Gallusov Opus musicum l-V.
4
Zbašnik Guido dr.. uradnik. Rojen 1892. umrl 1919. Bilje tajnik Kranjske deželne banke.
s
Gcrzinič Alojz, policijski komisar. Rojen 1884 v Trstu, umrl 1961 v Ljubljani.
Gimnazijo v Trstu, pravo v Gradcu. 1908 je bil nastavljen kot policijski konceptni
praktikant v Trstu. 1910 je postal policijski komisar, 1918 je imenovan za višjega policijskega komisarja v Ljubljani. 1921 je povišan v policijskega svetnika. 1930 je postal
2
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predstojnik mesnic policije v Celju. 1931 pa predstojnik mestne policije v Mariboru.
1932 je premeščen • upravi policije v Ljubljani. Upokojenje bil 1942.
6
Vilfan Josip dr,, pravnik, odvetnik in politik. Rojen 1878 v Trstu umrl 1955 v Beogradu. Gimnazijo v Dubrovniku, pravo na Dunaju 1901. Najprej seje zaposlil pri
deželnem sodišču v Trstu, nato je bil odvetniški praktikant in zatem samostojen odvetnik v Trstu. 1910-1913 je bil izvoljen v občinski svet v Trstu, 1921-1924 je bil poslanec v rimskem parlamentu. 1921-1928 je bil član komisije Interparlamentarne unije.
1925-1939 je bil predsednik mednarodnih organizacij za zaščito narodnih manjšin in
predsednik odbora Kongresa evropskih narodnih manjšin. 1928 seje zaradi političnih
razmer preselil na Dunaj. 1939 pa iz Dunaja v Beograd, kjer je živel do svoje smrti.
1945-1947 je bil zaposlen pri ministrstvu za zunanje zadeve inje zbiral gradivo za
Mejna vprašanja. Napisal je številne razprave v zvezi z manjšinskimi vprašanji in o
Položaju jugoslovanske manjšine v Italiji. 1918 je bil dejaven v Narodnem svetu in v
društvu Edinost v Trstu.
Zore Ivan dr.. profesor. Rojen 1875 v Bogncči vasi pri Trcbelncm. umrl 1944 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, bogoslovje v Ljubljani 1898. Bilje kaplan na Bledu,
nato v Trebclncm. 1900 je odšel na dodatni študij v Innsbruck inje proinoviral 1904.
1905 je postal prefekt v škofovih zavodih v Št. Vidu nad Ljubljano. 1911 je postal
Profesor za cerkveno zgodovino in pravo na bogoslovju v Ljubljani. 1919 pa profesor
Teološke fakultete v Ljubljani. 1936 je bil upokojen. Objavil je več razprav in člankov
111
pripravil 3 zvezke Življenja svetnik

41'
ZAPISNIK

41. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
2

DNE 3. JANUARJA 1919.

Navzoči: vsi člani vlade: proti koncu seje so odšli dr. Brejc. dr. Pcstotnik in
Rcniec k posebnemu posvetovanju.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Predsednik Pogačnik poroča, da sta vsled shoda v "Unionu" dne 1. januarja
'^19, ki seje vršil radi koroških razmer, pov. dr, Brejc in dr. Lovro Pogačnik v
s
oglasju z generalom Smiljaničem sklenila predlagati, da izda Narodna vlada
°klic za ustanovitev legije prostovoljcev za Koroško. Ker se je imela seja Nar.
vlade vršiti šele čez dva dni. je dal predsednik Pogačnik predlog na glasovanje
Potom okrožnice. S predlogom so soglašali vsi poverjeniki, ki jih je sluga dobil:
P°v. Kristanu in dr. Ravniharju se okrožnica ni mogla dostaviti v izjavo. Z ozi233

rom na ta sklep je interpeliral pov. Kristan predsednika. On je proti legiji. Protestira tudi proti temu. da se je na shodu napadala Nar. vlada po njenih lastnih
funkcionarjih, komisarju Smodeju in zaupniku Nar. vlade dr. Miillerju. Pritožuje
se. da navzoči člani Nar. vlade niso vlade branili. K legiji se bodejo po njegovem
mnenju priglašali v prvi vrsti delomržni elementi in posledica bo blamaža. Sploh
je pa to zadeva skupne vlade v Beogradu, ne pa pokrajinske vlade.
Pov. dr. Triller se pridružuje protestu Kristanovem. On je sicer glasoval za
legijo, ker ob danih razmerah ni bilo drugače mogoče, aje proti njej. Pritožuje se.
da dr. Kukovec. ki je bil navzoč, ni dobil besede, ampak je komisar Smodej takrat, koje imel dobiti besedo dr. Kukovec. ki se je bil prijavil pri predsedniku dr.
Oblaku", rekel hitro: "Dovolj je tega: sklepčno besedo ima še dr. Müller." Tekla
bo kri: tisti, ki so stvar inscenirali, bodo takrat izvračali krivdo na Nar. vlado.
Smodej in dr. Triller (Müller je bilo naknadno popravljeno) sta bila sama navzoča pri sejah Nar. vlade in vesta, da vlada ni kriva: zato se jima niti bona fides ne
more priznati. Govornik reasumirá kratko zgodovino celovškega vprašanja. Vsi
sklepi Nar. vlade v tem oziru so bili soglasni. Pri prvem prihodu komisarja Smodeja seje zavzetje Celovca odklonilo radi tega. ker je pov. za prehrano izjavil, da
ne more Celovca prehranjevati: tudi seje pričakovalo, da stori to Srbija ali entente. Opetovano se je informiralo v tem smislu skupno vlado v Beogradu in zastopnike entente na Reki. a brez uspeha. Govornik je mnenja, daje stvar prirejena po
S. L. S.; pridržuje si pravico, da bo takrat, ko ne bo več član koalicijske vlade
pojasnil stvar javnosti. Predlaga, da se ukrene primemo, da se obvesti javnost o
dejanskem razvoju koroškega vprašanja in pouči, da je tukaj Nar. vlada popolnoma nedolžna.
Dr. Tavčar konstatira, da je takrat, ko je prišlo prvič na razgovor vprašanje
Celovca imel na razpolago samo 60 vagonov moke. od katerih jih je bil 25 že
obljubil Koroški. Zanj je merodajna v prvi vrsti prehrana. Glede dr. Müllerja je
informiran, da je nemškega rodu in se v njegovi hiši več govori nemški kot slovenski. Zato on ni primerna oseba, da bi napadal Nar. vlado.
Dr. Brejc konstatira najprej, da shod ni bil nikak manever S: L. S., kar je
razvidno že iz tega. da seje vsa ost obrnila proti dr. Pogačniku, ki seje nahajal v
veliki nevarnosti. Kar se tiče.napadov prirediteljev shodov na Nar. vlado, naj se
jih pokliče in se razgovori ž njimi o zadevi: isto velja glede očitkov proti dr.
Mtillerju. ki ni bil nikdar član S. L. S., ampak je v Celovcu bil med organizatorji
prejšnje narodno-napredne stranke. Govornik opisuje zgodovino koroškega vprašanja in naglasa, da so ga člani vlade že neradi poslušali, ker je vedno silil na
energično rešitev tega vprašanja (Medklici poverjenikov: Noben njegov predlog
glede Koroške ni bil odklonjen.) Govornik je prepričan, da bo Koroška spadala k
Jugoslaviji samo. če jo zasedemo. Korošci so silno nervozni. Dan na dan prihajajo begunci k njemu. Iz tega razpoloženja se je rodilo novoletno zborovanje. Govornik ima utis. da vojaštvo noče zasesti Celovca, in da vedno išče izgovorov.
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Krivda no leži na dr. Pogačniku, ker ta nima aparata v rokah, oziroma njegov
aparat ne funkcijonira.
Dr. Kukovec pove. da bi bil v slučaju, da je dobil na Unionskem zborovanju
besedo, zagovarjal vlado. Med člani Nar. vlade so bila res različna mnenja glede
taktike, kako je pomagati Korošcem, a povsod je vladala optima tides. Vlada je
za kritiko hvaležna, samo dana ji mora biti možnost, da brani svoje stališče.
Dr. Verstovšek je mnenja, da je novoletnih nastopov proti vladi kriva vlada v
toliko, ker je pustila, da seje časopisju (govornik navaja izrecno "Jugoslavijo" in
Domovino") neprenehano hujskalo proti Nar. vladi, češ da ni storila svoje dolžnosti glede Koroške. Sedaj se pa vrše na Koroškem take grozovitosti. da jih ni
mogoče dalje prenašati. Če pade Koroška, pade bržkone tudi Štajerska. Opisuje,
kako so na Koroškem šli učitelji, župani in uradniki od hiše do hiše in agitirali za
armado, tako da imajo menda zbranih kakih 8.000 mož. Za legijo prostovoljcev
za Koroško seje prijavilo 60 ljudi poleg 50-100 dijakov. Slednjim je prepovedal
udeležbo razen osmošolcem. če so vojaško izvežbani in imajo dovoljenje staršev.
Pov. dr. Pogačnik izjavi, da ni s prireditvijo shoda v nikaki zvezi in da se gaje
udeležil samo radi tega. ker se je imelo razpravljati o zadevah, spadajočih v njegov referat. Poroča o dogodku, ki kaže znake slabe discipline. Dva brata častnika. Kren po imenu, sta bila s koroške fronte pozvana, da se zglasita v Ljubljani
Pri poveljstvu, ker je vložena proti njima pritožba. Pov. dr. Pogačnik je pa dobil
tclegrafično sporočilo, podpisano od vseh častnikov Lavričeve čete. da bodo korakali naprej samo z Lavričem in bratoma Kren. ker so jih ti vodili v najhujših
razmerah. Govornik je obstajal na tem. da se imenovana častnika zglasita pri
poveljstvu v Ljubljani.- Kar se tiče legije, seje stvar naslonila na telovadno organizacijo Orlov in Sokolov. Pričakuje, da bo s tem prirastkom prišla v armado
'dealna četa. ki bo dvigala moralo moštva.
Pov. Kristan stavi predlog, da poda Nar. vlada izjavo, v kateri protestira proti
neopravičenim napadom in graja nastop komisarja Smodeja in dr. Miillcrja in ju
Pokliče na odgovor.
Predsednik Pogačnik konstatira z ozirom na predlog dr. Trillerja. da se sporoči javnosti, kdo je kriv sedanjega položaja na Koroškem, nastopno: Če se poda
to pojasnilo, se bo napadla beograjska vlada in ententa. na kateri smo se opetovano obrnili brezuspešno. Tega pa ne moremo storiti. Zato se dr. Trillerjev prcd'°g umakne. Glede predloga pov. Kristana so poverjeniki mnenja, da bi se s tem
Položaj še poslabšal, ker bi Smodej in dr. Müller odložila svoje mandate. Glede
'egijc pojasni dr. Brejc, da vlada ne more preklicati dovoljenja, da se osnuje legija
Prostovoljcev za Koroško, ker je baš to sredstvo rešilo položaj na Unionskem
zborovanju. Če bi ne bil takrat dr. Pogačnik prišel na to idejo in bi se ne bil sam
Prvi vpisal v legijo, bi bil nastal na zborovanju polom. Tako se je pa vsa stvar
harmonično končala.
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Predlog pov. Kristana, da naj prideta Smodej in dr. Müller v prihodno sejo in
se zagovarjata, se odkloni, pač pa se sprejme predlog naj se pozove podpolkovnik
Ulmansky. da pove koliko imamo vojaštva. Debata se je končala s sledečim posredovalnim predlogom pov. dr. Tavčarja, ki seje sprejel soglasno: v časopisih se
objavi potom komunikeja iz seje. da seje Nar. vlada obširno bavila z vprašanjem
Koroške in da so v debati posamezni poverjeniki naglašali. daje Nar. vlada storila glede Koroške vse, kar je bilo v njeni moči z ozirom na tedanji narodni položaj.
Predsednik Pogačnik poroča, da je dobil general Siniljanić in Beograda šifrirano brzojavko, naj imenuje Nar. vlada črto na Koroškem in Štajerskem, do katere želi, da se deželi zasedeta. To črto bo določila jutri ob 1/2 10. uri posebna
komisija, obstoječa iz predsednika in poverjenikov dr. Trillerja. dr. Brejca in dr.
Pogačnika; k seji se pritegne tudi polkovnik Ulmansky.
Polkovnik Ulmansky poroča osebno o stanju vojaštva v območju Nar. vlade
SHS v Ljubljani. Na Koroškem je brez Lavričeve čete 800 naših in 800 srbskih
pušk, poleg tega še 400-500 mož brez orožja. Major Lavrič ima v zapadni Koroški 500 mož, med njimi 350 pušk. General Maister ima 2.200 mož. med njimi
1.700 pušk. Artilerija šteje 23 topov, od katerih sta v Spodnjem Dravogradu 2, v
Velikovcu 12, pri oddelku majorja Lavriča 5 in oddelku gen Maistra 4. Pov.
Kristan vpraša, kako pride do tega, da znaša prehranjevalno stanje 15.000 mož.
Ulmansky poroča, daje v Ljubljani kakih 400 mož in daje treba četam na Koroškem in Štajerskem prišteti tudi 50-60 mitraljez: pri vsaki mitraljezi je zaposlenih
16-20. če je moštvo polnoštevilno tudi 28 mož. ki niso všteti v zgorajšnjih številkah. Prav tako je dosti vojaštva v delavnicah in bolnišnicah. Natančne podatke
bo podal v prihodnji seji.
Za zasedenje Beljaka in Celovca bi potreboval sedaj še 3.000 mož. oziroma
2.200 poleg onih 800 Srbov, ki so že na Koroškem. Do istega zaključka je prišel
general Smiljanić.
Major Žerjav poroča iz Velikovca. da zahteva vojaštvo, ki se nahaja v boju.
na straži ali na patruljah, da dobi poleg plače še vojne doklade v znesku 5 kron
na dan. torej skupno 10 kron na dan. Sklene se. da se jim dovoli vojna doklada
treh kron na dan.
General Maister je dobil v Mariboru več grozilnih pisem in je vzel izmed
uglednih Nemcev 21 talcev, ki naj jamčijo za red in mir. V tej zadevi je poslal
državni tajnik Nemške Avstrije dr. Bauer sledečo brzojavko:
"Nationalregierung Laibach.
Wien, 2. Jänner.
Dem deutschöstcrreichischen Staatsamte für Aeusseres gelangte eben zur
Kenntnis, dass General Maister in Marburg 21 angesehene Bürger als Geiseln
ausgehoben habe. Gegen diese Verletzung persönlicher Freiheit von Deutschösterreichern in einem Gebiete, über dessen staatliche Zugehörigkeit noch nicht
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entschieden ist. muss deutschösterreichische Regierang mit Berufung auf die
Grundrechte der Staatsbürger in allen Kulturstaaten sowie auf Grundsatz des
Völkerrechtes nachdrücklichst Verwahrung einlegen. Sollte diese Massnahme.
Von der die deutschösterreichische Rcgicning annehmen muss, das sie nur auf
einen Missgriff militärischer Organe zunickzuführen ist. nicht innerhalb kürzester Frist widerrufen und die Geiseln freigegeben werden, so müsste die
deutschösterreichische Regierung zu ihrem Bedauern gegenüber slovenischen
Staatsangehörigen in Deutschösterreich in derselben Weise vorgehen. Die
deutschösterreichische Rcgicning hegt aber das Vertrauen, dass ihrem Ersuchen
mit Rücksicht auf Rechtsordnung und Humanität unverzüglich entsprochen wird.
Einer telegrafischem Mitteilung hierüber darf innerhalb der nächsten Tage
entgegengesehen werden, Bauer." (St. 40/919)
Narodna vlada soglaša v tem. da se ne sme uvajati sistem talcev, katerega
Srno vsi obsojali ko se ga je posluževala v sedanji vojni Avstrija proti Jugoslovanom. General Maister ima na razpolago kulturnejša sredstva, da vzdrži varnost
"i mir. Na dnigi strani pa Nar. vlada neče desavuirati generala Maistra, kateremu gre zahvala, da je Maribor še v naših rokah. General Maister je sam mnenja,
da bo rabil talce samo kakih 5 ali 6 dni. Zato se odpošlje šele jutri brzojavka, v
kateri se obljubi Nemški Avstriji, da se bo Maistrov ukrep takoj ukinil, ko ne bo
•
• več nujnega razloga. Tozadevna brzojavka se glasi:
"Staatsekretär fur Aeusseres Dr. Bauer Wien
Geiseln wurden in Marburg nur in Notwehr infolge nachgewiesener
Wühlereien gegen Staat und öffentliche Sicherheit genommen. Diese notgednmëene Massregel wird sofort aufgehoben, sobald Gefahr für öffentliche Sicherheit
Vorüber. Ergehen gleichzeitig entsprechende Weisungen nach Marburg. Zu GeSeninassrcgcln also absolut kein Anlass. Nationalregierung SHS Laibach." (Se
odpošlje clanes zvečer 4, 1.19)
O stališču Narodne vlade in o odposlani brzojavki bo obvestil generala Maistra dr. Pogačnik.
Pov. Kristan poroča, da se je razgovarjal s srbskim častnikom v Zagrebu, ki
m
i' je sporočil, da Srbi ne odobravajo postopanja Slovencev, ki odslavljajo NemCc
iz služb. Na ta način se nova država ne bo priljubila. Srbi so obdržali v službi
c
elo Turke v Macedoniji. Prelat Kalan pripomni na to. da bomo čez eno leto vse
°dslovljcne uradnike prosili morebiti, da vstopijo nazaj v službo.
Vodja korespodenčnega urada prof. Kobal je poslal sledeči dopis:
"Glasom predsedstvenega dopisa št. 250 z dne 7. grudna 1918 je Narodna
Vlada gospoda Franceta Kustra imenovala za eksponenta ljubljanskega koresPondenčnega urada na Dunaju.
Po dogovoni ljubljanskega korenspondenčnega urada s Čehoslovaškim tiskovnim uradom na Dunaju, za čehoslovaški tiskovni urad obveznem, od Narodne
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Predlog pov. Kristana, da naj prideta Smodcj in dr. Müller v prihodno sejo in
se zagovarjata, se odkloni, pač pa se sprejme predlog naj se pozove podpolkovnik
Ulmanskv. da pove koliko imamo vojaštva. Debata se je končala s sledečim posredovalnim predlogom pov. dr. Tavčarja, ki se je sprejel soglasno: v časopisih se
objavi potom komunikeja iz seje. da se je Nar. vlada obširno bavila z vprašanjem
Koroške in da so v debati posamezni poverjeniki naglašali. da je Nar. vlada storila glede Koroške vse, kar je bilo v njeni moči z ozirom na tedanji narodni položaj.
Predsednik Pogačnik poroča, da je dobil general Smiljanić in Beograda šifrirano brzojavko, naj imenuje Nar. vlada črto na Koroškem in Štajerskem, do katere želi. da se deželi zasedeta. To črto bo določila jutri ob 1/2 10. uri posebna
komisija, obstoječa iz predsednika in poverjenikov dr. Trillerja. dr. Brejca in dr.
Pogačnika; k seji se pritegne tudi polkovnik Ulmanskv.
Polkovnik Ulmanskv poroča osebno o stanju vojaštva v območju Nar. vlade
SHS v Ljubljani. Na Koroškem je brez Lavričeve čete 800 naših in 800 srbskih
pušk, poleg tega še 400-500 mož brez orožja. Major Lavrič ima v zapadni Koroški 500 mož, med njimi 350 pušk. General Maister ima 2.200 mož. med njimi
1.700 pušk. Artilerija šteje 23 topov, od katerih sta v Spodnjem Dravogradu 2. v
Vclikovcu 12. pri oddelku majorja Lavriča 5 in oddelku gen Maistra 4. Pov.
Kristan vpraša, kako pride do tega. da znaša prehranjevalno stanje 15.000 mož.
Ulmanskv poroča, daje v Ljubljani kakih 400 mož in daje treba četam na Koroškem in Štajerskem prišteti tudi 50-60 mitraljez; pri vsaki mitraljezi je zaposlenih
16-20. če je moštvo polnoštevilno tudi 28 mož. ki niso všteti v zgorajšnjih številkah. Prav tako je dosti vojaštva v delavnicah in bolnišnicah. Natančne podatke
bo podal v prihodnji seji.
Za zasedenje Beljaka in Celovca bi potreboval sedaj še 3.000 mož. oziroma
2.200 poleg onih 800 Srbov, ki so že na Koroškem, Do istega zaključka je prišel
general Smiljanić.
Major Žerjav poroča iz Velikovca. da zahteva vojaštvo, ki se nahaja v boju.
na straži ali na patruljah, da dobi poleg plače še vojne doklade v znesku 5 kron
na dan. torej skupno 10 kron na dan. Sklene se. da se jim dovoli vojna doklada
treh kron na dan.
General Maister je dobil v Mariboru več grozilnih pisem in je vzel izmed
uglednih Nemcev 21 talcev, ki naj jamčijo za red in mir. V tej zadevi je poslal
državni tajnik Nemške Avstrije dr. Bauer sledečo brzojavko:
"Nationalregierung Laibach.
Wien, 2. Jänner.
Dem deutschösterreichischen Staatsamte für Aeusseres gelangte eben zur
Kenntnis, dass General Maister in Marburg 21 angesehene Bürger als Geiseln
ausgehoben habe. Gegen diese Verletzung persönlicher Freiheit von Deutschösterreichern in einem Gebiete, über dessen staatliche Zugehörigkeit noch nicht
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entschieden ist. muss deutschösterreichische Regierung mit Berufung auf die
Grundrechte der Staatsbürger in allen Kulturstaaten sowie auf Grundsatz des
Völkerrechtes nachdrücklichst Verwahrung einlegen. Sollte diese Massnahme,
von der die deutschösterreichische Regierung annehmen muss, das sie nur auf
einen Missgriff militärischer Organe zurückzuführen ist. nicht innerhalb kürzester Frist widerrufen und die Geiseln freigegeben werden, so müsste die
deutschösterreichische Regierung zu ihrem Bedauern gegenüber slovenischen
Staatsangehörigen in Deutschösterreich in derselben Weise vorgehen. Die
deutschösterreichische Regierung hegt aber das Vertrauen, dass ihrem Ersuchen
mit Rücksicht auf Rechtsordnung und Humanität unverzüglich entsprochen wird.
Einer telegrafischem Mitteilung hierüber darf innerhalb der nächsten Tage
entgegengesehen werden. Bauer." (St. 40919)
Narodna vlada soglaša v tem. da se ne sme uvajati sistem talcev, katerega
smo vsi obsojali ko se gaje posluževala v sedanji vojni Avstrija proti Jugoslovanom. General Maister ima na razpolago kulturnejša sredstva, da vzdrži varnost
in mir. Na drugi strani pa Nar. vlada neče desavuirati generala Maistra, kateremu gre zahvala, daje Maribor še v naših rokah. General Maister je sam mnenja,
da bo rabil talce samo kakih 5 ali 6 dni. Zato se odpošlje šele jutri brzojavka, v
kateri se obljubi Nemški Avstriji, da se bo Maistrov ukrep takoj ukinil, ko ne bo
zanj več nujnega razloga. Tozadevna brzojavka se glasi:
"Staatsekretär für Aeusseres Dr. Bauer Wien
Geiseln wurden in Marburg nur in Notwehr infolge nachgewiesener
Wühlereien gegen Staat und öffentliche Sicherheit genommen. Diese notgedrungene Massregel wird sofort aufgehoben, sobald Gefahr für öffentliche Sicherheit
vorüber. Ergehen gleichzeitig entsprechende Weisungen nach Marburg. Zu Gegcnmassregeln also absolut kein Anlass. Nationalregienmg SHS Laibach." (.SV
odpošlje danes zvečer 4. 1.19)
O stališču Narodne vlade in o odposlani brzojavki bo obvestil generala Maistra dr. Pogačnik.
Pov. Kristan poroča, da se je razgovarjal s srbskim častnikom v Zagrebu, ki
mu je sporočil, da Srbi ne odobravajo postopanja Slovencev, ki odslavljajo Nemce iz služb. Na ta način se nova država ne bo priljubila. Srbi so obdržali v službi
celo Turke v Macedoniji. Prelat Kalan pripomni na to. da bomo čez eno leto vse
odslovljene uradnike prosili morebiti, da vstopijo nazaj v službo.
Vodja korespodenčnega urada prof. Kobal je poslal sledeči dopis:
"Glasom predsedstvenega dopisa št. 250 z dne 7. grudna 1918 je Narodna
vlada gospoda Franceta Kustra imenovala za eksponenta ljubljanskega korespondenčnega urada na Dunaju.
Po dogovoru ljubljanskega korenspondenčnega urada s Cchoslovaškim tiskovnim uradom na Dunaju, za čehoslovaški tiskovni urad obveznem, od Narodne
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vlade SHS v Ljubljani pa še ne ratificiranem, dobi gospod Franc Kuster na mesce 1.000 (en tisoč) kron plače. To svoto mu vsak mesec izplača Narodna vlada
SHS v Ljubljani, čehoslovaški tiskovni urad pa. ki zaposluje gospoda Kustra tudi
kot istočasno svojega urednika, refundira Narodni vladi ljubljanski polovico te
svote, to je mesečnih 500 (petsto) kron.
Ker mora gospod Kuster svojo korespondenčno službo na Dunaju nastopiti
takoj, prosim, da se mu za mesec januar brez odloga nakaže in izplača zgoraj
označeni znesek 1.000 (en tisoč) kron."
Stavljeni predlog se sprejme, (šl. 23929)
Pov. Kristan stavi sledečo interpelacijo na pov. za notranje zadeve:
Zadnje čase se v ponoćnih urah vlači po ljubljanskih ulicah skupina mladih
ljudi, ki preobrača samostojno razne javne spomenike prejšnjega režima. Sinoči
je ista skupina hodila po ljubljanskih kavarnah, pobirala samolastno nemške
časopise in jih sredi ceste sežigala. Vse to se vrši pod vodstvom ljudi, ki se hočejo s takimi dejanji prikupiti narodno mislečemu občinstvu, se pokazati radikalne,
v resnici pa streme le za tem. da skušajo na tak način razširjati gotovo revolversko časopisje, ki uvaja v naše javno življenje predvojne metode. Pri takem počenjali) u trpi naš ugled na zunaj, pred svetom.
Vprašam g. poverjenika za notranje zadeve:
1) Zakaj ni pravočasno poskrbel za odstranitev javnih spomenikov prejšnjega
režima po vladi sami?
2) Zakaj ni ničesar odredil, da izginejo iz javno dostopnih prostorov vsi znaki
prejšnje odvisnosti?
3) Kaj misli ukreniti, da se pojavi, kakršne smo doživeli zadnje dni. ne ponove?
Z ozirom na to interpelacijo se vname obširna debata o vandalstvih. ki so se
dogodila zadnje dni v Ljubljani. Tolpe so ponoči odstranile oziroma poškodovale
več spomenikov. V kavarni Union so mornarji jemali občinstvu nemške časopise
iz rok in jih sežigali. Vsi poverjeniki so obsojali tako počenjanje najstrožje in
sklenili, da se takoj objavi v časopisih soglasni sklep Narodne vlade:
Nar. vlada obsoja najstrožje nekulturne čine, ki so se zagrešili zadnje dni v
Ljubljani od strani raznih neodgovornih elementov in ki morajo le poniževati čast
in ugled našega naroda pred vsem kulturnim svetom. Zato bo nastopila Nar. vlada zoper vsak poskus ponavljanja takih izgredov z najstrožjimi sredstvi. Vse
razsodno občinstvo se prosi, da jo pri tem podpira. (Zvršeno 3/1 ! 9 zvečer!)
Policiji se naroči, da mora na take pojave najstrožje paziti in vsakega krivca
brezpogojno aretirati. Vodji policijskega ravnateljstva v Ljubljani seje poslal 3/1
19 ob 7. zvečer sledeči dopis:
"Narodna vlada SHS v Ljubljani je v svoji seji dne 3. t. m. z ozirom na pojave
zadnjih dni. da so neodgovorni elementi razdrli nekaj spomenikov, trgali gostom
v kavarnah nemške časopise iz rok. sklenila sledeče:
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Policijskemu ravnateljstvu se naroča, da brezobzirno aretira vse ljudi, ki bi
nadaljevali nekulturne čine zadnjih dni, in proti njim po zakonitih določbah postopa."
Pov. dr. Pogačnik bo poslal po mestu tudi vojaške patrulje, ki bodo pazile na
to. da se podobni pojavi ne ponavljajo (Navodilo za pisarno: O interpelaciji pov.
Kristana in o ukrepih vlade, ki so s tem v zvezi, je treba obvestiti pov. dr. Brejca,
ker ni bil navzoč), (št. 32 Interpelacijo je odstopili gosp. poverjeniku dr. Brejcu!)
Glede odslovljenih uradnikov nemške narodnosti se naglasa, da nikakor ne bo
mogoče izhajati brez vseh tujerodnih uradnikov: če se izpolnijo naše narodne
aspiracije na mirovni konferenci, bo potreboval n. pr. pov. za pravosodstvo še
100 sodnikov. Sklene se. da se objavi v komunikeju, daje Nar. vlada sicer odslovila uradnike nemške narodnosti kot odgovor na enak sklep nemške Avstrije
proti tujerodnemu uradništvu, da pa lahko odslovljeni uradniki prosijo, da se
sprejmejo zopet v službo.
Predsedstvu se dovoli kredit 20.000 K kot ročna zaloga za tekoče potrebščine.
(št. 31 919)
Naknadno se odobri, daje pov. dr. Triller izdal za novoletna darila uslužbencem v svojem oddelku 1.650 K mesto dovoljenih 1.000 K. (št. 34-919)
Odobri se naredba poverjeništva za finance o pobiranju in zaračunavanju dosedanjih deželnih naklad in davščin.
Odpiše se predujem v skupnem v skupnem znesku 8.286 K. ki so ga dobili
sledeči uradniki: fin. svetnik dr. Janko Ponebšck'. fin tajnik dr. Rudolf Mam .
fin. tajnik Emil Kandare\ rač. svetnik Josip Kosem'', rać. Franjo Tauses7 in rač.
revident Makso Bradaška.
Odobri se dogovor konzularnega agenta dr. Defranceschija z vlado Nemške
Avstrije glede izplačevanja plače odslovljenim državnim nameščencem za mesec
januar, in glede izplačevanja plače vpokojencem Nemška Avstrija, se zaeno opozori, da naj izvršuje pogodbo točno. (Izvrši pov. dr. Kukovec).
Iz Gradca je prišlo poročilo, da so družinam jugoslovanskih vojakov ustavili
podporo. Akt se odstopi poverjeništvu za socijalno skrbstvo, ki bo zahtevalo
statistiko upravičencev in natančen obračun ter nakazilo te podpore.
Naredba poverjeništva za notranje zadeve in poverjeništva za finance o žigosanju in štetju bankovcev avstro-ogrskega izvora se odobri. Dr. Kukovec bo pozval k sebi zastopnike časopisja in jih prosil, da vplivajo pomirjevalno in informativno na ljudstvo glede te zadeve. Okrajna glavarstva se o zadevi obvestijo po
posebnih selili. Stopi se v dogovor z Zagrebom, da se bo žigosanje izvršilo v
Sloveniji in Hrvatski istočasno. (Zvrši pov. dr. Kukovec.)
Predsednik Pogačnik poroča, da je sporazumno s predsedstvom narodne galerije izbral za okras uradnih prostorov poverjenikov sledeče slike:
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Striien*. "Devin" (2.000 •). Klemencïc1, dve mali pokrajinski sliki po 200 K
(400 K). Jakopič1". "Slika iz narave" (1.800 K). Jama". "Ljubljana" (1.800
K).Križman . "Motivi iz Skopja", dve sliki, ena 300 K. druga 450 K (750 K).
Vavpotič12. "Ljubljana" (1.800 K). Dolinar". "Favn" (2.000 K), skupaj 10.550
K. (St. 35-919)
Slovenski umetniki se nameravajo udeležiti mednarodne umetniške razstave v
Parizu ob priliki mirovnih pogajanj. Prosijo, da jim da Nar. vlada na razpolago
en vagon za prevoz umetnin do Zagreba, od koder se bodo umetnine skupno poslale v Pariz. Prosijo tudi. da dovoli Nar. vlada 2.000 K podpore za ureditev
prevoza. (Nabavo zabojev itd.) in da Nar. vlada zavaruje slike, ki predstavljajo
vrednost nad 100.000 K. Nar. vlada prepusti zavarovanje umetnikom samim,
dovoli jim pa za ureditev prevoza 2.000 K iz kredita 50.000 K. namenjenega za
nabavo umetnin za uradne prostore poverjenikov, (št. 33. Še ni zvršeno!)
Prihodnja seja v torek 7. januarja ob 4. uri popoldne.
Sklep seje ob 7. uri 15' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

1

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Brc/.lcsni papir z vodnim znakom.
Oblak Josip dr.. odvetnik in pisatelj. Rojen 1877 v Ljubljani, umrl 1951. Bil je
odvetniški kandidat v Celovcu, nato odvetnik v Ljubljani in tajnik društva Pravnik, Bil
je planinski in humoristični pisatelj, esejist in potopisec. Smrtno se je ponesrečil pod
Kredarico.
1
Poncbšck Janko dr.. višji finančni svetnik. Rojen 1861 v Preski pri Litiji, umrl
1935 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, pronioviral
1891. Službo je nastopil pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani, nato je služboval še v
Krškem. Radovljici. Litiji. Postojni. Novem mestu. Črnomlju, od 1906 dalje pri davčni
administraciji v Ljubljani. 1911 je poslal finančni svetnik. 1919 višji finančni svetnik
pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1927 je bil upokojen. Od 1892 dalje seje
ukvarjal z ornitologijo in je o leni napisal več razprav. V Ljubljani je ustanovil ornitološki observatorij.
1
Mam Rudolf dr.. gospodarstvenik in urednik. Rojen 1875 v Dragi pri Kočevju,
umrl 1922 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in v Gradcu, pronioviral 1903. Služboval je pri finančni direkciji v Ljubljani. 1919 je postal načelnik oddelka ministrstva /a trgovino in industrijo v Ljubljani, nato je bil načelnik VIII. oddelka
Banske uprave Dravske banovine. 1937 je bil upokojen. 1904-1919 je bil urednik
Slovenskega trgovskega vestnika in zanj napisal več člankov. Ob prevratu 1918 je
organiziral prehodno gospodarstvo v Sloveniji, vodil sekvestracijo neprijateljske inio:

240

vine. nadzor nad imovino Nemcev v Sloveniji in nacionalizacijo (uje industrije. Sodeloval je tudi pri povzdigu tujskega turizma.
s
Kandare Emil. višji finančni svetnik. Rojen 1875 v Gornji Planini pri Logatcu,
umrl 1940 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in Gradcu 1900. Službo je nastopil 1900 pri finančni direkciji v Ljubljani. 1909 je postal finančni komisar.
1912 finančni tajnik. 1919 finančni svetnik pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v
Ljubljani. 1928 je bil sekretar in nato inšpektor pri finančni direkciji. 1930 višji finančni sekretar dravske finančne direkcije. 1931 finančni svetnik. 1934 višji finančni
svetnik. 1934 je bil upokojen.
'' Kosem Josip, računski svetnik. Rojen 1865 v Nemški vasi. umrl 1949 v Ljubljani.
Služboval je pri finančni direkciji v Ljubljani, kjer je bil računski revident nato računski svetnik. 1927 je bil upokojen kot inšpektor Tobačne tovarne v Ljubljani.
7
Tauscs Franjo, višji finančno računski svetnik. Rojen 1869 v Idriji, umrl 1942 v
Ljubljani. Služboval je pri finančni direkciji od 1891 dalje. Upokojenje bil 1925.
s
Sternen Matej, slikar. Rojen 1870 na Verdu pri Vrhniki, umrl 1951 v Ljubljani.
Slikarstvo je študiral na Dunaju in pri Ažbclu v Münclmu. Postal je eden najvidncjšlih
slovenskih slikarjev inmprcsionistov. Dcloval.jc tudi kot likovni pedagog in restavrator
ter je rešil pred propadom mnogo starih umetnin po cerkvah v Sloveniji in Dalmaciji.
Sodeloval je na številnih razstavah v domovini in tujini.
9
Klcmcnčič Fran. slikar. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1961 v Ljubljani. Slikarstvo
je študiral na Dunaju in v Münclmu. Po končanem študiju je deloval v Ljubljani. Sprva
je slikal nabožne slike, kasneje portrete, interierc. krajine in pcjsažc. Bil je član umetniškega društva Vesna. Samostojno je razstavljal v Ljubljani 1902. 19.35 in 1941. v
Trstu 1908. v Zagrebu 1921. v Hodoninu 1924.
'" Jakopič Rihard, slikar. Rojen 1869 v Ljubljani, umrl 1943 v Ljubljani. Realko v
Ljubljani, slikarstvo na Dunaju. Münclmu in v Pragi. 1904 je ustanovil klub Sava. Bil
je duhovni vodja slovenskih impresionistov. 1907 je ustanovil v Ljubljani risarsko in
slikarsko šolo. 1909 je odprl Jakopičev paviljon, v katerem so se v Ljubljani prirejale
likovne razstave in s tem pomagala mladim umetnikom pri njihovem uveljavljanju.
1918 je nameraval ustanoviti slovensko likovno akademijo. Razstavljal je na Dunaju.
Londonu. Varšavi in drugih evropskih mestih, slovensko umetnost pa je dvignil na
evropsko raven. 1938 je postal član SAZU.
" Jama Matija, slikar. Rojen 1872 v Ljubljani, umrl 1947 v Ljubljani. Po maturi je
najprej študiral pravo, od 1892 dalje pa slikarstvo v Münclmu. kjer seje pridnižil slovenskim iinprcsionitvom. Pogosto je menjaval svoje bivališče, predvsem je živel na
Dunaju, v Holandiji in na Hrvaškem, nazadnje pa seje naselil v Ljubljani. Bilje član
skupine Sava, kot slikar pa impresionistični krajinar in figuralik. 1938 je postal član
SAZU.
12
Vavpotič han. slikar. Rojen 1877 v Kamniku, umrl 1943 v Ljubljani. Slikarstvo
je študiral v Pragi. Parizu in na Dunaju, akademijo pa je končal v Pragi 1905. Bil je
slikar, ilustrator in scenograf ter kot profesor služboval v Pragi in v Idriji, med obema
vojnama je bil svoboden umetnik v Ljubljani. 1926-1929 je bil v gledališču angažiran
kot scenograf, bilje tudi ilustrator leposlovnih knjig.
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Dolinar Lojze, kipar. Rojen 1893 v Ljubljani, umrl 1970 v Ičićih pri Opatiji.
Končal je unictno-obrtno šolo v Ljubljani, kiparstvo na Dunaju in v Mimcluni. Bil je
eden najvidnejših slovenskih kiparjev. Deloval je v New Yorku. Ljubljani. Parizu in
Beogradu, kjer je bil tudi profesor na akademiji. Delal je portrete, bronaste kipe. reliefe, skupinske kompozicije, javne in nagrobne spomenike. Za dopisnega člana SAZU je
bil izvoljen 1953. za rednega pa 1970.

42'
ZAPISNIK
42. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 7. JANUARJA 1919,
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
Ministra dr. Korošec in dr. Kramer prosita, da se jima dasta na razpolago dva
službena avtomobila s šoferjema za uradno reprezentacijo v Beogradu in en vagon premoga za lastno uporabo. Dovoljeno na račun Narodne vlade. (ZvrSeno,
St. 52)
Prof. dr. Lončar je podal poročilo o svojem obisku v Pragi pri Masaryku in
drugih merodajnih osebah. Poročilo se vzame na znanje. V poročilu se nahaja
tudi točka glede likvidacije Avstro-Ogrske s sledečim besedilom: "Ravnatelj
zemljepisnega zavoda prof. dr. Svambera" me je opozoril na to. naj naša vlada
takoj zahteva izročitev sledečih map oz. posnetkov (odtiskov) našega ozemlja: I.
od vojaškega kartografičnega zavoda na Dunaju: Originalaufnahme 1:25.000,
Spezialkarte 1:75.000. Generalkarte 1:200.000. Uebersichtskarte 1:750.000. II.
Od "Lithographische Anstalt des Grundsteuerkatasters" na Dunaju katastraine
mape naših pokrajin. Mapiranjc je silno drago in imamo pravico do teh izvirnikov. Reklamirati je treba takoj." (š/. 42 in 66. Zvršeno šl. 66.)
Z ozirom na to točko poročila dr. Lončarjevega se naprosi konzularni agent
dr. Defranceschi pismeno, naj preskrbi te mape oz. osnutke. (St. 66)
V posvetovalno dvorano pride deputacija koroških Slovencev, obstoječe iz
kakih 20 mož: med njimi so bili prof. Potočnik4, vikar Smodej. župnik Ražun4,
župnik Lasar5 (?). učitelj Aichholzer''. župan Kobentar7. industrijec Tavčar, dva
druga duhovnika. Kot prvi prevzame besedo prof. Potočnik, ki izjavi, da je pripeljal naprošen deputacijo koroških beguncev in da ni noben član deputacije v
nikaki zvezi z notico v listu Jugoslaviji z dne 7. januarja, ki je prinesla vest, daje
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to mánifestacijski pohod proti Narodni vladi, Zato so odšli na Bleiweisovo cesto
posamič. Nato pripoveduje nadučitelj Aichholzcr. da je ob prevratu v Avstriji
vladala na Koroškem velika nejasnost. Na eni strani je pošiljal Vollzugsausscliuss v Celovcu svoje ukaze, na drugi strani pa je nastavila Narodna vlada komisarja Smodeja. ki je izdajal naredbe v imenu Narodne vlade. Ljudje so se
obrnili na izobraženštvo. naj se izjavi, kam bomo spadali. Izobraženci so se
obrnili na Nar. vlado in dr. Brejc jim je odgovoril, daje Nar. vlada protestirala
proti Nemški Avstriji na Dunaju proti postopanju Vollzugsausschüsse v Celovcu,
ki si lasti pravico, ukazovati v slovenskem delu Koroške. Ljudstvo je bilo zelo
navdušeno in takrat bi se bilo lahko z lahkoto doseglo vse. Nemci so bili poparjeni: dne 2. decembra je bil v Celovcu nabit razglas, ki naznanja, da pride jugoslovanska komisija, ki bo prevzela upravo dežele, in poziva ljudstvo naj bo mirno. Te komisije pa ni bilo. Tedaj so začeli Nemci stikati glave, se organizirati,
ker so imeli na pošti in železnici svoje ljudi, ki so jih o vsem informirali, tudi o
sporočilih Korošcev v Ljubljano, v katerih so prosili za pomoč, in o odgovorih
Nar. vlade, iz katerih je bilo razvidno, da Nar. vlada ne more poslati pomoči.
Nemci so postali drzni in konec je tak. kakor ga vidi vsakdo sedaj. Govornik je
prepričan, da nemške bande, obstoječe iz Dunajčanov in nemških mornarjev,
plenijo po deželi. Župniki so dobili od Nar. vlade ukaz. naj izobesijo slovenske
zastave na cerkvah: to jim sedaj Nemci silno zamerijo, tako da niso vami življenja. Vsi zavedni Slovenci na Koroškem so se v zaupanju na Nar. vlado zelo eksponirali. V Ljubljani pa so našli gluha ušesa: kdor je bil v Ljubljani, je rekel, da
ne gre nikdar več. Sedaj zavedni Slovenci na Koroškem na eni strani niso varni
pred Nemci, na drugi strani pa si ne upajo stopiti pred svoje rojake, ki vidijo v
njih zapcljivce. Zato so morali pribežati na Kranjsko. Svoje usode niso zaslužili
K besedi se oglasi načelnik okrajnega narodnega sveta v Št. Jakobu v Rožu
župan Kobentar. Naglasa, koliko seje trudil za slovensko stvar na Koroškem in v
kakšni luči stoji sedaj pred ljudstvom po krivdi Nar. vlade.
Predsednik Pogačnik poda razlago dogodkov na Koroškem. Kar se tiče opustitve vojaških akcij, je odgovorna skupna vlada v Beogradu. Z vojaštvom je
največji križ. Zanesljivega vojaštva nimamo. Moštvo dezertira, novinci nočejo
prihajati. Prosili smo pomoči vsakega francoskega ali angleškega častnika, ki je
prišel skozi Ljubljano, naj pošlje ententa vsaj eno kompanijo svojega moštva, a
brez uspeha. Prosili smo v Beogradu. Tam so rekli: mi moramo zasesti Bačko in
Banat: vojaštva nimamo mnogo; v Solunu je sicer veliko našega vojaštva, a bo
treba dveh mesecev, da se popravijo razdrte železnice. Tako je vse ostalo samo
pri obljubah.
Župan Kobentar graja Nar. vlado, da ni mobilizirala poprej: saj mora imeti
sredstva na razpolago, da mobilizacijo izvrši.
Dr. Triller zagotavlja deputacijo, da gre vsakemu članu vlade usoda Koroške
zelo k srcu. prosi pa zastopnike koroških Slovencev dveh stvari: I. naj ne izgube
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poguma. 2. naj ne delajo krivice. Tudi v slučaju, da bi bila takrat Nar. vlada
zasedla Koroško, bi jo bili Nemci vendar vrgli brž. ko bi bili izprevideli. kako
malo vojaštva imamo na razpolago. Včeraj se je vršila celo popoldne konferenca
pri generalu Smiljaniću. kije rekel, da bo v 14 dneh imel toliko vojaštva, da se bo
lahko zasedla Koroška.
Pov. dr. Pogačnik poroča, da odide danes četa 150 mož s štirimi strojnicami
na pomoč v Podrožco in jutri 115 mož z dvema strojnicama. Te dni je prirejal
shode po Gorenjskem in se je javilo mnogo Orlov in Sokolov kot prostovoljci, po
katerih se bode dvignila morala med vojaštvom. General Smiljanić prosi može
naj potrpe; Srbi so morali potrpeti še v veliko hujšem položaju. Prostovoljno seje
prijavilo 314 mož (27 častnikov in 287 podčastnikov in moštva). Splošna mobilizacija je nemogoča, ker ni ne obutve, ne obleke, ne hrane, ne tovarne za municijo,
brez ozira na to. da bi seji ljudstvo protivilo z vsemi sredstvi.
Predsednik Pogačnik še omeni, da imajo naši vojaki samo po 50 patronov in
23 starih topov, ki nesejo dva do 3 kilometra daleč in se sme ž njimi samo enkrat
na uro ustreliti. General Smiljanić je rekel, da ne more ničesar pričeti, ako nima
vsak vojak vsaj 250 patronov.
Župnik Ražun izjavi, da so se očitki proti Narodni vladi tolmačili deloma napačno. Narodno vlado grajamo v prvi vrsti zato. ker nam ni sporočila, kako je
slabotna. Mi smo se eksponirali in diskreditirali pri ljudstvu, kar bi ne bilo potrebno, če bi bila Nar. vlada koroške Slovence o dejanskem položaju dovolj informirala (dr. Kukovec napravi medklic, na kar hoče župnik Ražun užaljen oditi.
Dr. Triller ga zadrži, na kar govornik nadaljuje). Trditev, da ni vojaštva, ni v
polni meri resnična. V Kranju je dosti Srbov, v Radovljici tudi. Vojaštvo pravi,
da ne more pogrešati nobenega vojaka. Jaz pa pravim: Ce je bilo v Celovcu in
Beljaku mogoče, da se je ustanovila meščanska garda, da skrbi za mir in red. bi
moralo to biti mogoče tudi v Ljubljani in Kranju, vojaštvo pa naj bi odšlo na
Koroško. Nato govornik demonstrativno zapusti dvorano.
Prof. Potočnik je tudi mnenja, da trditev vojaških krogov, češ da ni vojaštva
na razpolago, ne odgovarja dejstvom. V Kranju je 150 Srbov, ki nimajo drugega
posla nego varovati znane navijalce cen. Srbski častnik je na vprašanje kak posel
imajo, rekel, da nič. da so samo radi plačkanja v Kranju. Baje stražijo Srbi demarkacijsko črto. zakar pa ni sedaj nobenega vzroka.
En član deputacije vpraša, kako bodo živeli kot begunci na Kranjskem. Odgovori se mu, da bo poskrbela Nar. vlada zanje kot za dnige begunce, na Bledu je
dovolj stanovanj.
Pov. Kristan zavrača v ostrem govoru pavšalne obdolžitve na račun Nar. vlade. Iz lastne skušnje ve, da se v sejah Nar. vlade ni storil nikak sklep, ki ne bi bil
v prilog Korošcem. Bil je z dr. Brejcem in dr. Cankarjem v Beogradu in so na
vseh merodajnih mestih razlagali želje Korošcev, a brez uspeha. Srbi so se sklicevali na težke boje. ki jih imajo z Romuni v Bački in Banatu. V vojaškem oziru
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mi sploh ne moremo storiti druzega. kot sporočiti vaše želje skupni vladi v Beogradu in jih toplo priporočati. Govornik vpraša, zakaj se 9. decembra, ko so bili
v Ljubljani zastopniki Nemške Avstrije in so hoteli urediti zadevo mirnim potom,
ni dosegel sporazum, ampak so se njih predlogi odklonili.
Dr. Brejc povdarja. da ne zadene subjektivna krivda nobenega člana Narodne
vlade. Ko bi bila mogla Nar. vlada naprej vedeti, da bo prišlo tako. kakor je pač
prišlo, bi bila gotovo to ali ono storila drugače. A takrat, ko bi bilo mogoče z 200
- 300 možmi zasesti Celovec, ni nikdo mislil, da to čez 14 dni ne bo več mogoče.
Morebiti bi se bila takrat raje prepustila vsa Koroška začasno Nemcem, da bi se
ne vršila sedaj taka nasilstva nad Slovenci. Saj bi bila z mirovno konferenco
Koroška rešena nemške nadvlade. Vrhutega pa je Nar. vlada bila ob prvem početku svojega delovanja tako preobložena z delom, daje morala obrniti vso svojo
skrb na zasilno ureditev razmer doma in na odstranitev grozne nevarnosti, ki je
pretila domovini po lOO.OOOih vojakov bivše avstrijske armade, ki so se valili
skozi naše ozemlje. Zato naj se opuste vse rekriminacije glede Koroške. Storilo se
bo vse. kar je v človeški moči. Srbi se bodo zainteresirali za zadevo kot za njih
lastno zadevo, k čimur jih sili dogodek v Grabštajnu. Nar. vlada bo danes sklepala o govomikovem predlogu, da se skuša potom skupne vlade v Beogradu doseči
pri generalu Esperayus v Solunu, da se določi demarkacijska črta na Koroškem.
Predsednik Pogačnik prebere nesramno brzojavko, ki jo je poslala pravkar
Nar. vladi deželna vlada v Celovcu, v kateri reklamira deželna vlada v Celovcu
vso Koroško zase in protestira proti vmešavanju Nar. vlade v Ljubljani v njen
delokrog.
Pov. dr. Kukovec prosi Korošce, naj vplivajo glede koroške zadeve na ljudstvo pomirjevalno. Župnik Lasar (?) se pritožuje radi aprovizacije na Koroškem,
češ daje Narodna vlada storila v tem oziru premalo.
Vikar Smodej zagovarja Nar. vlado glede aprovizacije. Pisma, ki so jih Korošci poslali na Kranjsko, so se na pošti inhibirala. Dogodkov na Koroškem ni
kriva Nar. vlada, ampak stranke, ki agitirajo po shodih za svojo stranko, mesto
da bi pobijali bolševizcm in ljudstvo vzgajali za skupne zadeve. Dne 9. decembra
ni bilo mogoče doseči z Nemci sporazum; ker so bili pripravljeni, prepustiti Slovencem samo sodne okraje Dobrlaves. Železno Kaplo in Pliberk.
Dr. Tavčar dokazuje na podlagi številk, da je dobila Koroška od aprovizacije
v Ljubljani več kakor cela kranjska dežela izvzemši Ljubljano. Naročila za živila
pa prihajajo večkrat v tako pomanjkljivi obliki glede števila porabnikov in množine zaželjenega blaga, da bi bilo želeti, da pridejo župani sami v Ljubljano in se
dogovore. Sladkorja in petroleja pa tudi na Kranjskem ni.
Končno se zahvali profesor Potočnik Nar. vladi za pojasnila in prosi, naj pošlje Srbe na Koroško. Pred temi imajo Korošci največ rešpekta.
Dvorni svetnik dr. Franc Zupane prosi za vpokojitev. Nar. vlada ga naprosi,
da še ostane v službi. (Zvršeno.)
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Dr. Ivan vitez Žolger predlaga, da bi se v bodoče važne poštne pošiljatvc vršile potom vojniške kurirske službe Ljubljana - Zagreb - Beograd, kurirska pošta
naj se zbira vsak dan pri ravnateljstvu pomožnih uradov ter naj se izroči do 4.
ure popoldne polkovniku Ulmanskemu službenim potom s potrebnimi predajalnimi seznami. Predlog se sprejme in poverjeniki opozorijo, da se lahko poslužujejo te prilike. (Zvršeno.) (št. 70)
Dr. Zolger predlaga tudi. da se Pisarna odseka NS za zasedeno ozemlje preuredi. Zadeva se odloži in predsedstvu naroči, naj dotično poročilo da razmnožiti.
(Vtkiu .') (Si. 79)
Predsedstvo štajerske deželne vlade protestira z dne 18. decembra 1918. ker
so jugoslovanske čete zasedle Cmurek. in se čudi. kako more ista država, ki protestira proti zasedbi svojega ozemlja po Italijanih, postopati sama enako. O dopisu se je obvestil generalni štab v Ljubljani, od katerega je prišel odgovor, naj
Nar. vlada določi, v katerem ozemlju smejo biti jugoslovanske čete nameščene.
Narodna vlada nima namena, zasesti Cmurek kot tak. ampak samo zavarovati
železniško progo Radgona - Spielfeld. V tem smislu odgovori predsednik Ulmanskemu. (Se izvrši jutri.) Zvršeno. (št. 71)
Nar. vlada je dovolila, da se prtljaga oseb. ki se selijo vsled izpremenjenih
političnih razmer iz Jugoslavije v Nemško Avstrijo, ne bo preiskovala pod pogojem, da zavzame Nemška Avstrija isto stališče. Za večjo množino živil je vedno
dobiti še običajno transportno dovoljenje. Nemška Avstrija je s tem zadovoljna,
ako temu dogovoru pritrdi tudi Zagreb. Se vzame na znanje.
V Spodnjem Dravogradu so aretirali Nemci Slovenca Truscharja ('.'): Nar.
vlada je proti temu protestirala. Na ta protest je poslala dež. vlada v Celovcu
surov odgovor, ki seje prebral že v seji ob navzočnosti koroške deputacije. Sklene se sledeče: Državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju se pošlje prepis
brzojavke, v kateri seje pritožila Nar. vlada radi imenovane aretacije, in odgovor
dež. vlade v Celovcu. Nemška Avstrija se vpraša, ali odobrava stališče, ki gaje
zavzela deželna vlada v Celovcu. (Zvršeno!) (št. 65)
Slovenski zastopniki, ki so prišli za praznike iz Beograda (dr. Korošec, dr.
Kramer, dr. Žerjav) so svetovali, naj se naprosi general Boroević. da napiše zgodovino avstrijsko-italijanske vojne, v kateri bo dokazal, da Italijani niso nikdar
zmagali, pač pa da bi bili lahko zmagali dostikrat, če bi bili imeli pogum. Tako
pa tudi ob Piavi ob polomu Avstrije niso zmagali Italijani, ampak so predor
omogočile le naše čete s pasivno rczistenco. Italijani pa so razglasili, da so se
Avstrijci borili do zadnjega moža. Boroevič uživa v Parizu glas velikega vojskovodja. Polkovnik Pribičević je povedal, da smatrajo Francozi sledeče tri vojskovodje za največje stratege svetovne vojne: Prvi je Foch , drugi Mišić'", tretji
Boroević. ki je torej največji strateg centralnih velesil, večji kot vsi nemški.
Boroevićeva knjiga bi napravila na Francoskem velikanski utis. Boroević je pripravljen to storiti. Ker bodo Italijani ob izdanju knjige, ki mora iziti vsaj v 6
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tednih že v francoskem jeziku, dvignili velik hrušč. je treba poskrbeti za replike.
Dr. Žerjav je naprosil dr. Ivana Kavčiča pri povcrjcništvu za promet (Kranjska
hranilnica), da zbira materijal za eventuelen odgovor Italijanom. Boroevič sam je
opozoril na majorja Aleksandra Hiibnerja v vojnem arhivu, češ da bi ta lahko
veliko pomagal. Dr. Kavčič se je peljal 29. decembra na Dunaj in je majorja
naprosil, da se stavi tozadevni materijal. Taje pripravljen to storiti pod pogojem,
da se mu izplača honorar do zneska 10.000 K po važnosti in obsegu gradiva: na
račun honorarja naj pošlje Narodna vlada njegovi soprogi v Gradcu K) kg slanine
in 10 kg bele moke. Predlog se sprejme, in pošlje na Dunaj še dr. Josip Hacin".
da bo majorja pri delu podpiral in kontroliral. Za dobo bivanja na Dunaju se mu
plača dnevščina 50 K. Sprejeto, (št. 72)
Pov. dr. Brejc odgovarja na interpelacijo pov. Kristana, glede odstranitve in
poškodb spomenikov po neodgovornih elementih. Interpelant vprašuje, zakaj jih
ni dal pov. pravočasno odstraniti. Dr. Brejc odgovarja, da so spomeniki last avtonomne mestne občine, in da naj se interpelant torej obrne na dr. Tavčarja v tem
oziru. Glede zahteve naj se odstranijo znaki prejšnje odvisnosti iz javnih lokalov,
prosi dr. Brejc naj pov. Kristan navede posamezne slučaje in pojasni svojo zahtevo. Glede vprašanja, kaj namerava storiti, da se podobni slučaji ne ponavljajo,
naznani dr. Brejc, da je dal že pred interpelacijo zapreti nemško gledališče. Policija ima strog nalog, po sklepu Nar. vlade v zadnji seji. da pazi na izgrednike.
Glavna stvar je pa. da časopisje ljudstva ne hujska. kakor dela to zlasti Jugoslavija, ampak ga vzgaja. Med poverjenike je dal razdeliti načrt glede omejitve pijančevanja: tozadevna naredba pride v razgovor v eni prihodnjih sej.
Dr. Brejc predlaga, da se pošlje v Beograd brzojavka, v kateri se tamošnja
centralna vlada nujno naprosi, da izposljuje pri generalu Esperavu na Koroškem
določitev demarkacijske črte. (Zvršcno.)
Vsled dopisa NV. oz. skupne vlade v Beogradu se imajo NS razpustiti. Zadevo ima izvršiti poverjeništvo za notranje zadeve. NSi se bodo razpustili samo
tam. kjer niso več potrebni. Ker imajo nekateri NS tudi premoženje, se sklene
ustanovitev posebne komisije za likvidacijo Narodnih svetov. Predsednika komisije imenuje pov. za javna dela. dodasta se mu po en zastopnik poverjeništva
za finance in za notranje zadeve. Komisija je podrejena prehodno-gospodarskemu
uradu. Narodni sveti imajo položiti obračun: denar se ima oddati v deželno finančno blagajno. (Izpisek1 št. 80.)
Na predlog pov. za pravosodstvo sklene Nar. vlada, da se pri višjem dež. sodišču kot upravnem sodišču v Ljubljani ustanovi pet mest svetnikov v VI. činovnem razredu. Vseh pet svetnikov pri upravnem sodišču imenuje Nar. vlada.
Pov. dr. Brejc predlaga: Da se o pravem času preskrbi zadostno število uradnikov za izvrševanje politične upravne službe, se odpravi začasno do preklica
enoletna pripravljalna doba. določena po službeni pragmatiki. Pov. dr. Kukovec
opozarja na potrebo, da je v vseh oddelkih enak modus procedendo da ne bo
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dobil en oddelek vseh najboljših moči. ker bi nudil najboljše službene pogoje.
Zato se predlog odstopi komisiji za ureditev uradniškega vprašanja, da izdela
enoten načrt. Isto se sklene glede predloga dr. Brejca, da se izda naredba celokupne vlade o zvišanju adjuta za praktikante. Poverjeniki naglašajo. da se morajo
začetni službeni prejemki zvišati tudi pri avskultantili in pregledati tudi prejemke
suplentov. če odgovarjajo temu zvišanju, (š/. 73)
Odobri se naredba Narodne vlade, s katero se izdajajo novi predpisi o odškodninah za vojne dajatve.
Odobri se naredba poverjeništva za finance o uvozu in izvozu bankovcev
(papirnatega denarja) avstro-ogrske banke, (zvrši pov, za finance!)
Narodna vlada pooblasti rudniško predstojništvo v Idriji, ravnateljstvo idrijske
realke, sodnega predstojnika ter davčnega nadupravitelja v Idriji, da proti poroštvu Narodne vlade najmejo posojilo pri tamošnjih denarnih zavodih v visokosti
dovoljene enkratne draginjske doklade za uradništvo. poduradništvo in delavstvo.
(zvrši pov. za fin.) (St. 102)
Pavel Jerovec. predstojnik oddelka II. pri fin. dežel, ravnateljstvu v Ljubljani.
ki ima že naslov in značaj višjega fin. svetnika, se imenuje pravim višjim finančnim svetnikom v VI. čin. razredu z učinkom od 1. 12. 1918; Martin Spindler. fin.
svetnik in predsedstveni predstojnik pri poverjeništvu za finance se imenuje višjim fin. svetnikom.
1 ) dodelijo se začasno:
a) dvomi svetnik Fran Dukič pri najvišjem sodnem dvom na Dunaju k višjemu deželnemu sodišču SHS v Ljubljani, b) dvorni tajnik Niko Domenico pri
najvišjem sodnem dvom na Dunaju in c) dvorni tajnik dr. Franc Posega pri najvišjem sodnem dvom na Dunaju k okrožnemu sodišču v Mariboru, d) dvorni
tajnik dr. Janko Polec v ministrstvu za socijalno preskrbo na Dunaju k poverjeništvu za pravosodje Narodne vlade SHS v Ljubljani kot kazenski referent.
2) Imenujeta se začasno:
a) dež. sodni svetnik v p. z. značajem in naslovom viš. sodnega svetnika Aleksander Ravnikar v Mariboru za višjesodnega svetnika, b) državni pravdnik Edvard Pajnič12 za dež, sodn. svetnika.
Odobri se naredba celokupne vlade glede izpremembe v organizaciji sodišč.
Glede demobilizacijskega materijala se sklene, da določi državna železnica komisijonelno. katere stvari rabi: te seji morajo izročiti.
Prihodnja seja v četrtek. 9. januarja ob 4. popoldne.
Konec seje ob 7. uri 50' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.
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1

Original. Zapisnik obsega 10 sirani. Brc/lesni papir /. vodnim znakom.
Švambera Vaclav dr.. profesor in zcmljcmcrcc. Rojen 1866 v Perniici. Bil jc profesor na Karlovi univerzi v Pragi.
4
Potočnik Malko dr.. profesor. Rojen 1872 na Koroški Beli. umrl 1967 v Lescah.
Filozofijo na Dunaju . promovira! 1902. Poučeval je v Mariboru 1902-1912. v Kranju
1915-1919, v Ljubljani 1919-1926 in v Gospiću. Po 1. svel. vojni jc bil izvedenec v
komisiji za razmejitev med Jugoslavijo in Avstrijo. Objavil jc delo Vojvodina Koroška
I—II in članke o gospodarski zgodovini Koroške.
1
Ražun Matej, duhovnik, narodni in politični delavec. Rojen 1865 v Goreči vasi.
umrl 1943 v Škocjanu. Bogoslovje v Celovcu 1890. Služboval jc kot kaplan in župnik v
raznih farah na Koroškem. 1916 jc bil konfiniran v rojstnem kraju, v plebiscitnem
obdobju jc deloval za priključitev dela Koroške k Jugoslaviji, po plebiscitu pa se je
moral umakniti v Jugoslavijo v Staro Loko. 1937 seje vrnil na Koroško.
5
Lasar (tudi Lasser) Franc, duhovnik. Rojen 1878 pri Sv. Mariji na Prcvaljah.
Končal jc bogoslovje. 1901 postal duhovnik. 1913 jc postal župnik v Bmici na Koroškem.
Aichholzcr Franc, učitelj in narodni delavec. Rojen 1894 Spodnjem Dobju pri
Becksteinu, umrl 1976 v Locali na Koroškem. Osnovno šolo v Locali, obrtno šolo v
Beljaku, učiteljišče v Celovcu 1904. Bilje učitelj v Kotljah. Libcličah. Ojstrici. Maloščah. Ločah. v letih 1918-1919 jc bil začasni šolski voditelj v Št. Jakobu v Rožu. 1919
je bil imenovan za začasnega okrajnega šolskega nadzornika v Borovljah. 1923 jc bil
dodeljen oddelku za prosveto in vere Pokrajinske uprave za Slovenijo s pripombo da
ostane na svojem službenem mestu na Koroškem. 1925 jc bil sprejet v avstrijsko službo
v nemškem delu Koroške. 1938 jc bil suspendiran, ob izbruhu 2. svet. vojne pa aretiran
in za pol leta poslan v tavorišče Buchenwald, od 1945-1950 jc bil nadučitclj v Ločah.
po 2. svet. vojni jc sodeloval pri uvajanju obveznega dvojezičnega šolstva na Koroškem.
Kobcntar Franc, župan v Št. Jakobu v Rožu. Rojen 1861. umrl 1931. Bil je posestnik in župan ter zaveden narodni delavec. Ustanovil jc slovensko šolo Ciril-Mctodovc
družbe.
* Franchct D'Espcrey Louis, francoski maršal. Rojen 1856 v Montagancm. umrl
1942 v Albi. Odlikoval seje v bitkah pri Charlcroi-u in na Mami. 1918 jc bil poveljnik
zavezniških sil na solunski fronti. 1921 jc dobil naziv častnega vodje srbske vojske. Bil
jc član Francoske akademije.
9
Foch Ferdinand, francoski general in maršal. Rojen 1851, umrl 1929. Bilje profesor na vojaški akademiji in strokovnjak francoske vojne doktrine. Zelo važno vlogo jc
odigral v 1. svet. vojni, ko jc bil postavljen za glavnega komandanta zavezniških čet v
Franciji, pod njegovim poveljstvom so bili Nemci prisiljeni na umik in na podpis
premirja, avgusta 1918 jc bil proglašen za maršala Francije. Bil jc član Francoske
akademije.
10
Mišić Živojin. srbski vojskovodja. Rojen 1855 v Stniganiku pri Valjevu. umrl
1921 v Beogradu. Bilje vojvoda srbske in jugoslovanske vojske in načelnik štaba vrhovne komande. Sodeloval jc v številnih bitkah srbske in jugoslovanske vojske, posebej
seje izkazal na bojiščih solunske fronte.
:
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' Hacin Josip dr.. zgodovinar, geograf in pravnik. Rojen 1881 v Čcšnjcvku pri
Cerkljah na Gorenjskem, umrl 1957 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani in Kranju,
geografijo in zgodovino na Dunaju in Gradcu, promovirat 1907. pravo na Dunaju,
promovirat 1909. 1910 je bil odvetniški kandidat. 1919 je odprl svojo odvetniško pisarno v Ljubljani. 1925 je izdajal v Ljubljani Narodni dnevnik, bil je član občinskega
sveta v Ljubljani, po 2. svet. vojni je bil pravni svetovalec vlade LRS. Kot gimnazijec je
pisal v Slovenca in Slovenski Narod, prevajal je iz češčinc.
I:
Pajnič Edvard dr.. sodni svetnik in botanik. Rojen 1872 v Novem mestu, umrl
1952 v Ljubljani. Služboval je kot sodnik in državni pravdnik. 1919-1930 je bil svetnik
deželnega sodišča v Ljubljani od 1927 kol senatni predsednik. Deloval je na izenačevanju jugoslovanskega prava in napisal več razprav v Slovenskem pravniku, Pravnem
vestniku in drugih revijah. Kot amater seje ukvarjal z botaniko in je zbral veliko zbirko rastlinstva Slovenije. Sodeloval je prircviji Proteus.

43'
ZAPISNI K
43. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 9. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Kukovca.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Minister Pribičević naroča, naj Narodna vlada razmnoži v 5.000 izvodih
proklamacijo regenta z dne 6. januarja 1919 in jo razširi po deželi, (št. 103)
Deželna vlada v Celovcu je poslala z dne 8. januarja sledečo brzojavko:
"Nationalregiening in Laibach
Klagenfurt. 8. Jänner 5 Uhr nachm.
Die provisorische Landesversammlung von Kärnten hat in der Sitzung vom 7.
Jänner die Entrüstung über die rechtswidrige und grundlose Verhaftung und Verschleppung angesehener Kärntner aus dem von jugoslavischen Truppen besetzten
Gebiete in Kämmen ausgesprochen und verlangt deren Freilassung binnen 48
Stunden und Rücksendung in ihre Heimat bei Androhung schärfster Gegenmassnahmen. Die Landesregierung in Klagenfurt wurde mit der Durchführung dieses
Beschlusses betraut. Hievon wird die Nationalregierung in Laibach mit der Aufforderung in Kenntnis gesetzt, die aus den Gebieten südlich der Drau und aus
dem Völkermarkter Bezirke nach Laibach und Marburg verschleppten Geiseln
und inhaftierten personen binnen 48 Stunden freizulassen und die Landesrcgie250

rung in Klagenfurt bis Samstag 11. Jänner, 12. Uhr Mittag von den getroffenen
Massnahmen zu verständigen. Sollte bis dahin keine Antwort eingelangt sein und
die inhaftieren Personen sich noch nicht auf freiem Fusse befinden, behält sich
die Landesregierung die schärfsten Gegenmassnahmen vor. Präs. 145."
Narodna vlada odgovori, da je zadevo odstopila Beogradu. V Beograd se pa
sporoči, naj se odgovori koroški dež. vladi v tem smislu, da se dotičniki takoj
izpuste, ako Nemci izpraznijo slovensko ozemlje na Koroškem. Kar se tiče stvari
same. misli koroška deželna vlada na štiri Nemce iz Velikovca. ki so bili vzeti
kot talci Onih 21 Mariborčanov, katere je vzel general Maister za talce, so že
izpuščeni, (se vrše trenutno še poizvedovanja!)
V posvetovalno dvorano je prišla internacijonalna komisija za pomoč osrednjim velesilam glede prehrane, obstoječa iz 4 častnikov (2 Italijanov, I Angleža
in 1 Amerikanca): generalni konzul dr. Ivan Sclnvegel je fungiral kot tolmač za
angleščino. Dogovarjala seje z Nar. vlado glede prevoza živil za Nemško Avstrijo v smislu določil za premirje. Člani vlade so informirali komisijo o pritožbah
Nar. vlade proti Nemški Avstriji, ki ne dopusti prevoza soli. sladkorja in petroleja, inje prosila, da naj komisija posreduje v tej zadevi, (Izpisek k dotič, brzojavu
št. 95)
Od koroške dež. vlade v Celovcu je prišel stotnik genštaba kot parlamenter z
vprašanjem, ali je Nar. vlada pripravljena, pričeti pogajanja za premirje. Sprejeli
so ga predsednik, dr. Brejc. Smodcj. dr. Müller in Ulmanskv. Odgovorilo se mu
je. daje to stvar vojnega ministrstva v Beogradu, kateremu se bo zadeva sporočila. Za slučaj, da vojno ministrstvo v Beogradu na to pristane, naj on vpraša dež.
vlado za Koroško, ali je pripravljena ukiniti vojno stanje za čas pogajanj. Namen
je ta. pogajanja zavleči. dokler se ne ojači naše vojaštvo.
Prebralo se je več poročil o neugodnem poteku bojev na Koroškem. Od prve
legije, ki je odšla na Koroško je že polovica mož za boj nesposobna; njeni ranjenci pridejo v Ljubljano.
Kurirju nemško-avstr. konzularnega agenta dr. Faschinga sta se zaplenili v
Mariboai dve pismi. Nar. vlada bo izdala osebj. katero dr. Fasching imenuje,
legitimacijo, da ima pravico, neovirano potovati po ozemlju Nar. vlade SHS proti
enakemu postopanju Nemške Avstrije. Pisma so se zaplenila radi tega, ker je kot
kurir fungirala ženska brez vsakega izkazila. Zadeva se sporoči tudi v Beograd.
(Zvršeno št. 84)
V kontrolno in revizijsko komisijo kranjske deželne uprave se imenuje dr. Jure
Adlešič. v komisijo za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave pa Ivan
Ogrin. (dekret) (še ni zvršeno št. 114)
Dvomi svetnik dr. Franc Zupane se na lastno prošnjo upokoji z zakonitimi
prejemki in se mu izreče zahvala za uradovanje s prošnjo, da ostane v službi do
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imenovanja novega načelnika zdravstvenega oddelka. (Lep! Dekret!) (Ni zvršeno.
št. 48.)
Slikarju Francu Tratniku2, ki zadnjič, ko seje nakupilo za 10.550 K umetnin,
ni imel ničesar naprodaj, se dovoli brez prejudice 2.000 K predujema na veliko
simbolično sliko "Žrtev vojne". (Še ni zvršeno. št 53.)
Komisija za enotno ureditev uradniškega vprašanja je izdelala svoje predloge
z ozirom na resolucije, izrečene po predsedniku združenih uradniških organizacij
glede izboljšanja materijelnega stanja uradništva. Predlog se je predložil dr. Kukovcu, da pove finančni efekt: o predlogu se bo razpravljalo v eni prihodnjih sej.
V rudnik v Velenju je udrla voda in je bil radi tega rudnik en mesec pasiven.
Odobri se kredit 650.000 K, ki je že izčrpan, in 290.000 K kredita za prihodnji
mesec. Osrednje rudniško oskrbništvo ima odprt kredit pri davčnem uradu v Šoštanju za Velenje v znesku 150.000 K, pri davčnem uradu v Celju za ondotnjo
cinkarno v znesku 140.000 K (Izvrši pov. Remec).
Kemična tovarna SHS v Mostah dobi predujem v znesku 300.000 K iz državne blagajne proti obračunu, (zvrši?) (št. 145)
Bleibergcr Bergwerk "Union". Klagenfurt. rabi za rudnik v Mežah vsak mesec
230.000 K kredita, ker je promet s Celovcem prekinjen in ne more blaga spraviti
v denar, V zastavo da Nar. vladi svinec. Nar. vlada prevzame svinec v zastavo in
dovoli posojilo pod pogojem, da se svinec odvaža na varen kraj in da nosi imenovana družba sama prevozne stroške. Svinec se zaračuna pri tem po 1 K za kg, ne
po 2 K, kakor je sedanja cena. (Izvrši dr. Remec).
Uradništvo v idrijskem rudniku prosi, da se dovoli izplačilo tantjem za leto
1916/17, ki gaje dovolilo bivše avstr. ministrstvo za javna dela dne 20. oktobra
1918 v znesku 12.381 K. Enaka prošnja je dospela od rudniških uslužbencev.
Prošnji se odložita.
Nižji uradniki v idrijskem rudniku prosijo, naj se bivšim članom bratovskih
skladnic izplačajo rezervni deleži. Se odloži.
Poduradniki v idrijskem rudniku prosijo, da bi imeli pri nakupu življenskih
potrebščin iste ugodnosti kakor delavci, češ da stoje gmotno še slabše kakor delavci. Se odloži.
Pov. Remec predlaga, da se razpuste tekom 14 dni vse vojaške delavnice, ki
so bile na novo ustanovljene po izbruhu vojne. V prvi vrsti prideta v poštev vojaški stavbeni urad in vojaška klavnica: pridrži naj se samo avtomobilska delavnica. Sklene se, da to zadevo uredita dogovorno pov. Remec in dr. Pogačnik. (St.
116)
Glede uporabe artilerijske delavnice za izdelavo železniških strojev se bodo
dogovorili poverjeniki za promet, za nar. obrambo in za javna dela.
Profesor Mvchor3 na drž. obrtni šoli se pomakne v VIII. čin. razred s pravno
veljavnostjo od 1. januarja 1919.
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Inž. Pavlin sc pomakne na lastno prošnjo v VIII. čin. razred, ako mu to gre po
službeni pragmatiki.
Inženirji Ivan Marek4, Oskar Juran in Aurelij KobaP se imenujejo za stavbne
nadkomisarje.
Pov. Remec je takrat, ko je prevzel dcmobilizacijsko službo, obljubil, da bo
uradnikom, ki bodo pri tem izredno zaposleni, izposloval posebno nagrado. V
poštev pride kakih K) uradnikov. Prosi, da se mu dovoli za razdelitev nagrad 1315.000 K. Dovoli se 13.000 K. (St. 12/)
Stavbnemu nadsvetniku Leonu Bloudcku'' se dovoli, da sme zamenjati star nivclimi inštrument z novim.
Odobri se naredba poverjeništva za javna dela in poverjeništva za socijalno
skrbstvo, da se podržavijo vsa javna kinematografska podjetja v območju Nar.
vlade SHS v Ljubljani v korist invalidom. Glede odkupnine seje k predloženemu
načrtu naredbe dostavil sledeči stavek: Če se ne doseže sporazum, določi odkupnino pristojno sodišče potom izvenspornega postopanja.
K pov. Remcu je prišel neki Bavkovac in je po naročilu NV-eca prevzel ves
demobilizacijski materijal na predkolodvoru kljub protestu poverjenikovem. Nar.
vlada sklene soglasno, da naročila NVcću niso več veljavna in da ima Bavkovac
pustiti ves demobilizacijski materijal na miai, sicer se bo rabila pomoč policije
(Predsedstvo izda tozadevni dekret. Teko trenotno še poizvedbe, ime itd.). (St.
¡17)
Pov. dr. Remce poroča, da mu je prišel v roke list. na katerem je bilo zapisano
v nemškem jeziku, da sme neki nadporočnik odpeljati s seboj na Dunaj dva vagona nivelirskih inštrumentov kot privatno prtljago. Podpisan je dr. Brezigar. Pismo
je bilo štampilirano s štampiljo NS in datirano s 1. novembrom 1918. S tem seje
izgubilo blago v vrednosti nekaj 1.000.000 K. Pov. dr. Brejc bo dal zadevo preiskati. (St. ¡¡8.)
Pri nekem Višnerju7 se je dobilo tri vozove ukradenega demobilizacijskega
blaga v Kranju, kakor je poročalo orožništvo. Mož hodi še vedno prost okoli inje
zaposlen v protezni delavnici. Povcrjeništvu za nar. obrambo se naroči, naj ga
aretira.
Na licitaciji se proda sledeče demobil, blago: sodi bivše Fässerzentrale, glasovirji in muzikalični inštrumenti. Glasovirji se razstavijo v Mestnem domu. En
vagon volne fine preje iz demob. blaga se odda oblačilnici za območje SHS.
Južna železnica zahteva še vedno za demob. blago civilne tarife, dasi so se v
Avstriji plačevali le vojaški tarifi. Nar. vlada ji civilnih tarifov ne prizna od 1.
novembra 1918 naprej.
Les iz demob. blaga se proda direktnim porabnikom (kmetom in obrtnikom)
po vodilnih cenah, ki so veljale 1. novembra. Sklene se načelo, da se vsak obrtnik, ki kupi dcmobilizacijsko blago po zmernih cenah, zaveže, da bo tudi izdelke
iz tega blaga prodajal po primerno nižjih cenah kakor so sedaj v navadi. Cene
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bode kontroliralo občinstvo. Poverjeništvo za javna dela naj naznani poverjeništvu za socijalno skrbstvo vsak slučaj, da se je kakemu obrtniku prodalo kako
blago pod tem pogojem. Na ta način upa Nar. vlada doseči znižanje cen.
Občina Št.Vid prosi za en desinfektor. Dovoljeno.
Ker se principijelno odpove služba vsem nemškim nameščencem, se odpove
tudi cestarjem in poduradnikom V oddelku za javna dela. Izrecno se pripomni, da
zamorejo odslovljenci prositi za zopetni sprejem.
Odobri se naredba, s katero se izpreminjajo §§ I. 6 in 10 o varstvu vojnih beguncev, drž, zak. štev. 15 ex 1918.
Rok za vlaganje prošenj
a) za prispevek za preživljanje družinam vpoklicancev. b) za naklonitev svojcem 20 %-nih invalidov padlih in pogrešanih, c) za amerikanske podpore, se
podaljša do 31. januarja 1919.
Razveljavi se točka 5). odstavek K) in II. naredbe povcrjeništva za nar. obrambo z dne 16. decembra 1918. Uradni list štev. 27. naredba štev. 211. po katerih (odstavkih) gre vzdrževalnimi družinam invalidov le tedaj, če je invalid 60%
za delo nezmožen inje obstanek družine ogrožen.
Razglasi se. da zakon z dne 28. marca 1918. drž. zak. štev. 119 in tozadevna
naredba o naklonitvah velja tudi za invalide, če so potrebni, imajo že nakazano
pokojnino in so vsaj 20% nezmožni za izvrševanje svojega poklica. Razglasi se
nadalje, da tudi invalidi vlagajo prošnje za naklonitve na davkariji.
Družinam beguncev, katerim so doslej prispevek za preživljanje pošiljale davkarije v zasedenih krajih, naj se izplačajo odslej ti prispevki pri davkarijah njihovih bivališč pod istimi pogoji, kakor ostalim. Pri istih davkarijah naj begunske
družine vlože nove prošnje.
Z Nemško Avstrijo naj se sklene reciprociteta glede izplačevanja vojaških
podpor.
Sklene se, da se ustanovi komisija za preživljanje kot druga instanca v Ljubljani. Nerešene spise prejšnje dež. komisije za preživljanje, katerih je okoli 8.000.
prevzame oddelek za socijalno skrb.
Poverjeništvu za socijalno skrbstvo se dovoli 100.000 K kredita za podpore
brezposelnim. (St. 119)
Poverjeništvu za finance se naroči, naj se vse pogodbe s trafikanti odpovedo 3
mesečno in oddaje trafik na novo razpišejo. Prednost pri oddaji trafik imajo invalidi. Trafike donašajo velikanske dobičke, ki znašajo v najmanjšem slučaju na
leto 6.000 K in v najboljem slučaju 180.000. celo do 1/2 milijona kron. (Trafika
Jerice Dolenc nese 79.000 K čistega dobička, in trafika, ki jo je imel na gradu
major Kenije donašala mesečno 16.000 K čistega dobička.) O sklepu je obvestiti
poverjeništvo za finance. (Izpisek! št. ¡20)
V avgustu 1917 so laški letalci zažgali Koroško Belo in Javornik na Gorenjskem. Pogorelci še sedaj nimajo novih bivališč. Nar. vlada mora tu pomagati.
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Naroči se poverjeništvu za notranje zadeve, naj vzame zadevo v roke. (Izpisek ne
eksh.. izročil noli: odd.)
Avstrija je dajala revnim slojem živila po nižjih cenah. V ta namen je obstojal
poseben fond. ("Akcija za nižje sloje"), PoverjcniŠtvo za notranje zadeve naj
stvar preštudira in poroča. (Izpisek ne eksh., izročil noli: odd.)
Rudolf Matjašič. oblastveno avtoriziran zavarovalni tehnik in pristav v notranjem ministrstvu na Dunaju. IX. čin. razreda, se imenuje za tajnika v soc. zavarovalnem referatu pri poverjeništvu za socijalno skrb v Ljubljani s prejemki
VIII. čin. razreda drž. uradnikov. I. plač. stopnje z vračunanjem dosedanje službene dobe od 10. 6. 1907 dalje s primernim vpoštevanjem vojnih let v pokojnino,
analogno daigim državnim uradnikom.
Okrajni glavar Sporn \ kije doslej služboval v Dalmaciji, se sprejme v službo
Nar. vlade SHS.
Stanje moštva ljubljanske policije se zviša od 130 na 200 mož.
Odobri se naredba poverjeništva za notranje zadeve glede omejitve pijančevanja z nekaterimi izpremembami.
PoverjcniŠtvo za notranje zadeve predlaga, haj se izdajo z ozirom na sedanje
vojno stanje posebni predpisi glede prekoračenja državne meje. kakor so obstojali
v Avstriji. Naredba naj se razmnoži in pride v prihodnjo sejo.
Sklene se na predlog pov. dr. Pogačnika, da se sedanji invalidski oddelek v
obrtni šoli preosnuje v samostojen zavod.
Invalidom in slepcem se dovoli mesto dosedanjih prejemkov v znesku dnevnih
26 v doklada v znesku I K na dan in sicer:
1) onim. ki obiskujejo invalidski pouk (obrtni, kmetijski in trgovski) ali ki so
prideljeni raznim obrtnim mojstrom v učenje;
2) onim invalidom, ki se še zdravijo, a so tako pohabljeni, da ne morejo obiskovati invalidske šole. Glede hrane invalidov se uredi, da dobivajo enako hrano
kakor zdravi vojaki, vendar pa zdravnik lahko odredi, da dobi ta ali oni bolniško hrano. Tobak pa dobe slepci in natura.
Nemška Avstrija je razpisala po poročilu Štacijskcga poveljstva v Radgoni
volitve za nemški državni zbor tudi v Radgoni. Izvršitev volitev se prepove. (Ni
zvršeno!) (noli: odd. šl. 104)
Mesto zbolelega prof. dr. Zoreta se dodeli poverjeništvu za uk in bogočastjc
kot referent za bogočastjc. prof. dr. Lukman9, Županstvo Stari trg brzojavlja. da
so italijanske patrulje že v Snežniku in vprašuje, kaj je storiti v slučaju, da Italijani zasedejo Babino polje in vse kraje do Luzarjev. Zadeva se sporoči v Beograd, (po f^en. Smiljaniću zvršeno)
Konec seje ob X. uri 20'. prihodnja seja petek 10. januarja, ob 4. uri popoldne.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.
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' Original. Zapisnik obsega 8 sirani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Tratnik Franc, slikar. Rojen 1881 v Potoku pri Mozirju, umrl 1•57 v Ljubljani.
Slikarstvo v Pragi. Miinchnu. na Dunaju, končal pa v Pragi 1917. 1921 je bil imenovan
/a umetnostnega kon/.ulcnta pri odseku /a prosveto in vere v Ljubljani. 1926 je postal
restavrator v Narodnem muzeju v Ljubljani. 1947 je bil upokojen.. Svoja dela je razstavljal v Miinchnu. Pragi, na Dunaju, v Parizu. Hodoninu. Beogradu. Zagrebu iu
Ljubljani. Njegova del izražajo močno socialno noto in politično vsebino. Bil je tudi
predsednik Združenja jugoslovanskih likovnih umetnikov, sekcija za Slovenijo.
3
Michor Mihael ing., profesor. Rojen 1878 v Čačah v Ziljlski dolini. Realko v
Ljubljani, visoko tehnično šolo na Dunaju 1904. Od 1905-1912 je bil zaposlen na Dunaju. 1912 je bil imenovan za učitelja na Državni obrtni šoli v Ljubljani. 1921 je postal inšpektor za delo. 1922 pa inšpektor parnih kotlov v Ljubljani, bilje docent tehničnega visokošolskega tečaja v Ljubljani, izprašcvalni komisar za strežnike pri parnih
kotlih in sodniški izvedenec za strojne naprave.
1
Marck Ivan ing., tehnični inšpektor. Rojen 1878 v Toušinu na Moravskcm. Gimnazijo v Jindrichovcm Hradcu. tehnično visoko šolo v Pragi. Službovati je začel kot
stavbni praktikant 1905 v Ljubljani. 1919 je bil imenovan za stavbnega nadkomisarja
in nato še za stavbnega svetnika, premeščen je bil k okrajni gradbeni sekciji v Celje.
1929 je postal šef Tehnične sekcije v Celju inje dobil naziv tehnični svetnik. 19.11
tehnični višji svetnik. 1940 pa tehnični inšpektor.
5
Kobal Avrclij. stavbni nadkomisar. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1941 v Ljubljani. Stavbni komisarje postal 1912 inje bil dodeljen Okrajnemu glavarstvu v Novem
mestu, po vojni je napredoval za šefa gradbene sekcije tehničnega oddelka Banske
uprave Dravske banov inc.
'' Bloudck Leon ing., stavbni nadsvetnik. Rojen 1870. Službo je nastopil 1892. višji
stavbni svetnik je postal 1916 pri gradbenem oddelku Deželne vlade v Ljubljani.
' Višnar Konrad, železniški inšpektor. Rojen 1883 v Škofji Loki. umrl 1963 v
Ljubljani.
8
Sporn Teodor, okrajni glavar. Rojen 1879 na Trati pri Škofji Loki. umrl 1953 v
Ljubljani. 1902 je služboval pri namestništvu v Zadru. 1915 je postal okrajni glavar v
Benkovcu. 1918 je bil premeščen k Narodni vladi SHS v Ljubljani, upokojen je bil
1924. Po upokojitvi je služboval kot pravni referent pri Trboveljski premogokopni
družbi.
9
Lukman Franc Ksavcr dr.. univ. profesor, teolog, in urednik. Rojen 1880 v Lokah
pri Sv. Juriju ob Taboru, umrl 1958 v Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, teologijo v
Rimu. 1906 klasično filologijo v Gfadcu. 1906-1908 je bil kaplan v Slovenski Bistrici,
od 1908-1919 pa profesor moralne teologije v scmcniščču v Mariboru. 1919-1920 je
postal referent za verske zadeve pri Deželni vladi za Slovenijo. 1920 je postal izredni.
1921 pa redni profesor Teološke fakultete v Ljubljani. Predaval je dogmatiko in zgodovino starokrščanskega slovstva, bil je dekan Teološke fakultete in rektor Univerze v
Ljubljani. Bil je tudi urednik Bogoslovnega vestnika. sourednik revije Cas. urednik
Slovenskega biografskega leksikona 1932-1952. 1940 je bil izvoljen za dopisnega člana SAZU.
2
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44'
ZAPISNIK
44. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 10. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Kukovca.
Začetek seje ob 4. uri 30 m.
26 uradnikov iz Kranja je vložilo na Narodno vlado prošnjo, naj se jim dovoli
dopust, da zamorejo stopiti v legijo. Narodna vlada je sklenila, da o prošnji odloča v vsakem posameznem slučaju poverjeništvo, pod katero spada dotični uradnik. O tem se obvesti po predsedstvu profesor Simon Dolar2 v Kranju, (št. 77)
Profesor Franc Kobal je vložil kot vodja korespodenčnega urada na Narodno
vlado vlogo, v kateri izraža svoje želje, na kak način naj dobiva korespodenčni
urad vesti iz raznih poverjeništev. Vloga se razmnoži in dostavi posameznim
poverjenikom.
Ob odhodu v Beograd je predložil dr. Ivan vitez Žolgar načrt, kako naj se
razširi Pisama Narodnega sveta za okupirano ozemlje. Načrt se odobri in mesečni stroški v znesku 17.800 K dovolijo, (št. 47)
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave obstoji iz treh zastopnikov SLS, enega zastopnika JDS in enega zastopnika JSDS. dalje nadravnatelja Zamide in predsednika dr. Trillcrja. Da ohrani SLS večino, seje določilo, da
nadravnatelj Zamida nima pravice glasovanja. Med člani komisije so tudi mladi
advokati. Nadravnatelj Zamida smatra za žaljivo, da on nima glasovalne pravice,
če jo imajo čisto mladi gospodje, in pravi, da odstopi ako je ne dobi. SLS bi bila
torej preglasovana samo v slučaju, če vsi ostali člani komisije z nadravnateljem
vred potegnejo skupaj in dr. Triller dirimira v škodo SLS. Dr. Triller se zaveže,
da tega ne bo nikdar storil, ampak v takem slučaju stvar spravil pred Narodno
vlado, in priporočal, da se Zamidi da glasovalna pravica. Dr. Brejc ugovarja, da
stranka ne more odnehati od večine nikjer, kjer ima do nje pravico. Prelat Kalan
priporoča naj se zadeva začasno odloži.
Politična ekspozitura v Mozirju prosi, da se za politični okraj Mozirje dovolita dva desinfektorja. Dovoljeno z navodilom za poverjeništva javnih del, da naj se
pri razdeljevanju desinfektorjev ozira pred vsem na kraje z velikim številom delavstva, ker je tam največja nevarnost za epidemijo. (Predlog inž. Remca temu
izpisek) (ne eksh).
Mozirju in Ljubnu na Štajerskem se dovoli po en bencinski agregat za razsvetljavo proti plačilu, ki ga določi cenitev po strokovnjakih, (cito) (ne eksh)
Dr. Pavliček je poročal osebno, da se je na Jesenicah med delavci bati boljševizma. Prosi, naj se mu da na razpolago vojaštvo. Poverjenik Kristan pojasni, da
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ni tako luido, daje vodja tovarne Noot celo sam proti rabi vojaštva. V tem smislu
odgovori dr. Pavličku poverjenik Remec.
Sprejme se predlog poverjeništva za notranje zadeve glede omejitve potovanja
po Sloveniji in izven njenih mejnih črt.
Poverjeništvo za promet predlaga, naj izdajajo selitvena izvozna dovoljenja
samo politične instance prve stopnje. Sprejeto. (Izpisek št. 24!)
Razpuste se vsi Narodni sveti in narodne straže v Sloveniji razven Narodnega
sveta v Ljubljani v smislu sklepa skupne vlade v Beogradu. Gotovina v denarju
se odda pri likvidaciji Narodnih svetov v finančni deželni blagajni v Ljubljani,
ostalo premoženje pa tja. kamor bo določilo poverjeništvo javnih del.
Predsedstvo opozori v posebnem dopisu poverjeništvo za finance, za javna
dela in za notranje zadeve, naj imenujejo svoje zastopnike v komisijo za likvidacijo Narodnih svetov, (št. ¡25)
Vršil se je razgovor o zaprisegi železničarjev v Mariboru, ki se nočejo dati
zapriseči za Jugoslavijo. Poverjenik Kristan naglasa, da Narodna vlada nima
pravice, zapriseči za državo SHS uslužbencev privatnih podjetij kakor je južna
železnica. Dr. Pestotnik temu ugovarja. Stvar zaradi zaobljube železničarjev se
odloži in se ne forcira.
Pri Nemški Avstriji se še enkrat protestira proti temu. da so se v oficijelni naredbi razglasile volitve za državni zbor Nemške Avstrije tudi v krajih, ki spadajo
v Slovenijo. V protestu se je sklicovati na enak protest pred kratkim časom.
(Stilisira dr. Brejc.) (št. 104)
Poverjenik Kristan spravi na razgovor sledeče vprašanje: Starejši državni
uradniki uživajo ugodnosti pri vožnji po železnici. Legitimacije imajo še iz avstrijske dobe. Kako bo v Jugoslaviji? Kje bodo dobili legitimacije novo ustopivši
državni uslužbenci? Poverjenik dr. Pestotnik se naprosi, da izda tozadevno naredbo za državne železnice sporazumno z Beogradom. Glede južne železnice se ima
vsak prosilec obrniti kakor dosedaj na ravnateljstvo južne železnice na Dunaju.
Nekateri begunci iz Koroškega prebivajo v Ljubljani in so predložili poverjeništvu za socijalno skrbstvo ogromne račune svojih stroškov. Narodna vlada
prizna beguncem s Koroškega iste podpore kakor dragim beguncem in ne dela
nikakih izjem.
Poverjenik Kristan poroča, da bo nastopil kot šef poslovalnice za oblačila tožno pot proti mnogim županom po deželi, ker so od poslanega blaga za najpotrebnejše sloje obdržali dostikrat najboljše blago zase.
Poverjenik Kristan poroča, da vlada med prebivalstvom v Tržiču velika nezadovoljnost z občinskim odborom, v katerem delavci niso zastopani. Dr. Triller
stavi predlog, naj se oddelek za notranje zadeve pooblasti, da v krajih, kjer je
večina prebivalstva delavskega stanu, naroči občinskemu svetu, da kooptira nekaj delavskih zastopnikov. Dr. Brejc bo zadevo preštudiral. (Izpisek) (ne eksh.)
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Poverjeništvo za finance je izdelalo načrt naredbe celokupne vlade o prehodni
ureditvi carinskih stvari. Ker je zadeva skupna, se odstopi Beogradu s priporočilom, naj se sklene taka naredba za celo državo.
Predlog komisije za enotno ureditev uradniškega vprašanja glede izboljšanja
gmotnega stanja uradništva. o katerem se je razpravljalo že včeraj, pride še enkrat v razgovor. Poverjenik dr. Ravnihar ima zasebne podatke, po katerih bi znašali stroški za izvršitev predloga na leto približno 16 milijonov kron. Poverjeniki
naglašajo. da so cene padle in da brez natančnih uradnih podatkov glede višine
stroškov o zadevi ne morejo razpravljati. U radništvo bo moralo biti v Jugoslaviji
plačano kolikor toliko enotno: srbski uradniki so plačani slabše kakor naši. ker
jim odtegnejo veliko davka.
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave predlaga Narodni
vladi, naj dovoli, da se "lontovž" s ploskovino 517.48 m2 in poleg tega še areal z
dvoriščem v obsegu 340.53 m2 proda slovenski kmetijski družbi za 80.000 kron
proti temu. da ista odstopi Narodni vladi del botaničnega vrta s ploskovino 1.408
m2. Sprejeto, (št. 527918)
Hranilnica in posojilnica v Gorjah je bivšemu deželnemu odboru ponudila v
nakup Vintgar. Deželni odbor je v seji dne 22. oktobra sklenil glede nakupa sledeče: v principu se sklene, da se posestvo kupi za ceno 160.000 kron in eventuelno povrne sedanjemu posestniku Neumavrju 12.000 kron kot odškodnino za najemščino za leto 1918. Definitivna pogodba se naredi takrat, ko pregleda posestvo Žumrovo in Vintgar poverjenik Remec in poda strokovno poročilo.
Narodna vlada sklene, da se izvrši ogled po poverjeniku Remcu, ki naj o zadevi poroča. Vintgar bi se kupil za državo SHS in ne za Kranjsko deželo.
Predsednik Narodnega sveta na Jesenicah dr. Kogoj poroča, da so Nemci že
na vrhu Rosee in da bodo bržkone v kratkem dobili karavanški predor v svojo
posest. Poživlja Narodno vlado, naj pošlje dovolj vojaštva. Bati se je na Jesenicah masakrov tujega prebivalstva.
V posvetovalno dvorano pride podpolkovnik Ulmanskv. Razgovor se vrši o
predlogu koroške deželne vlade, da se prično pogajanja za premirje. Narodna
vlada sklene, odposlati koroški deželni vladi sledečo brzojavko: Nationalregierung in Laibach ist bereit, in Besprechungen über Waffenstillstand nach Einstellung der Feindseligkeiten sofort einzutreten. Der Parlamenteur heute mit bejahender Antwort abgegangen. Eintreffen desselben am elften zu gewartigen.
Glede talcev konstantira Narodna vlada: Josip Nagele. Vincenc Nagele. Janez
Pinteritsch, Andrej Hornbogiier, Jos. Strugger, in nadporočnik Schiss so bili en
dan v Velikovcu internirani in po zaslišanju zopet izpuščeni. Josip Nagele ml. je
hotel z neveljavno legitimacijo na dan napada na Št. Pavel in Entno vas prekoračiti našo črto. Nahaja se v preiskovalnem zaporu v Mariboru radi špionaže. V
Borovljah so imeli tri talce: enega gozdarja iz Št. Marjete in dva gospoda iz Bo-
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rovelj. Vsi so bili izpuščeni ko seje boj pričel. Sedaj se nahaja samo Josip Nagele ml. v zaporu v Mariboru.
Dr. Brejc prebere pismo dr. Pirnata iz Celovca, ki opisuje nečuveno postopanje Nemcev proti Slovencem. Pokliče se vodja korespodenčnega urada profesor
Franc Kobal in se mu izroči tozadevni materijah da ga deloma objavi.
Ves materijal o postopaju Nemcev na Koroškem zbira pisarna propagandnega
odseka za okupirano ozemlje. Glede zadnjih dogodkov naj se stavi jutri noto če le
mogoče še v nemškem, francoskem in češkem jeziku, ki jo bo nesel vikar Smodej
na Dunaj in izročil dr. Bauerju in zastopniku čchoslovaškc republike Tusarju. da
jo ta izroči dalje ententi. (Zvršeno.)
Poverjeniku dr. Pogačniku se dovoli porabiti iz že dovoljenega kredita 3.000
kron za agitacijo častnikom po deželi za vstop v jugoslovansko armado. Prelat
Kalan pripomni, da naj se agitacija vrši v tem smislu, da naj pridejo tisti, ki so
poklicani v vojaško službo.
Na razgovor pride stanovanjska miserija v Ljubljani. Iz nemških krajev prihajajo poročila, da našim rojakom kratkomalo odpovedujejo in da se morajo izseliti.
Poverjenik dr. Pestotnik predlaga enako postopanje z naše strani. Poverjenik dr.
Brejc zastopa stališče, da bi se to smelo storiti samo tedaj, če bi bilo popolnoma
dokazano, da Nemška Avstrija stoji dosledno na tem stališču in da se ne gre za
kak posamezni slučaj. On je naročil policiji, da sestavi sezname vseh tujerodnih
strank v Ljubljani z dostavkom, kaj delajo. Tako bo dobil pregled tujcev v Ljubljani. Poverjenik Kristan ima v sredo 15. januarja enketo vseh. ki so interesiram
na stanovanjskem vprašanju in bo o zadevi poročal v seji Narodne vlade.
Profesor dr. Hinterlechner poroča iz Gradca, daje na prodaj knjižnica geologa dr. Stacheja5, ki se je pečal z geološkimi študijami v ozemlju sedanje Jugoslavije. Knjižnica šteje 3.812 zvezkov inje na prodaj za 3.000 kron. predstavlja
pa približno desetkratno vrednost. Nakup se sklene in knjižnica namesti v licealni
knjižnici, (št. 126)
Prihodnja seja v ponedeljek 13. januarja ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 6 sirani. Brc/.lcsni p;ipir z vodnim znakom.
Dolar Simon, profesor. Rojen 1877 v Hotinji vasi pri Mariboru, umrl 1966 v
Ljubljani. Gimnazijo v Mariboru, matematiko in fiziko na Dunaju in v Gradcu. Služboval je od 1905 na I. državni gimnaziji v Ljubljani, od 1909 v Kranju. 1932 je poslal
ravnatelj gimnazije v Kranju. 1938 je bil upokojen, po 2. svet. vojni je bil profesor na
:
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gimnaziji na Viču. 1919 je bil izvoljen za člana višjega šolskega svela. Napisal je več
razprav s področja fizike, matematike in pedagogike 1er več strokovnih ocen. Sodeloval
je pri revijah in časopisih Ljubljanski zvon. Veda, Naši zapiski. Njiva, Demokracija.
Gorenjec. Jutro. Slovenski narod.
3
Kogoj Frančišek dr.. zdravnik. Rojen 1866. umrl 1937 v Ljubljani. Bil je zdravnik v Kranjski gori in na Jesenicah.
4
Hinterlcclmcr Karl dr.. univ. profesor, geolog. Rojen 1874 v Ljubljani, umrl 1932
v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, petrografijo in mineralogijo na Dunaju, promovira!
1899. Služboval je kot univ. asistent v Brnu od 1900 dalje na geološkem državnem
zavodu na Dunaju. 1919 je postal redni profesor na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil
petkrat dekan in enkrat rektor univerze. Bil je član Češke akademije znanosti, češkega
geološkega društva ter Prirodoslovnoga društva v Pragi. Izdelal je osnutek za organizacijo češkega državnega geološkega zavoda v Pragi. Objavil je številna dela s področja
petrografie in geologije in številne geološke karte za območje bivše avstroogrske države.
5
Stäche Gvido Karel Henrik, geolog in paleontolog. Rojen 1833. umrl 1921. Kot
geolog je bil nazadnje ravnatelj Geološkega zavoda .na Dunaju. Geološko je kartiral na
Dolenjskem. Notranjskem, na Krasu, v Istri in na Kvarnerskih otokih. Pripravil je
analizo za oskrbo s pitno vodo za Piran in za kraje v Istri.

45'
ZAPISNIK
45. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI
Z DNE 13. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Kukovca, dr. Pogačnika in dr. Trillerja.
Začetek ob 4. uri 20 m.
Deželna vlada v Celovcu predlaga sporazumno z Dunajem naj se prično pogajanja glede premirja v Gradcu dne 14. januarja 1919. Pri pogajanjih naj se razpravlja tudi o vprašanjih gospodarskega, prometnega in političnega značaja. Dunajska vlada sporoča, da ona ne vodi vojaških akcij na Koroškem ampak da
smatra te dogodke za elementarni pojav ljudske nevolje radi jugoslovanskega
prodiranja, pobiranja talcev, rckvizicij in drugih zapiranj. Pri tem se sklicuje na
svojo brzojavko 1-539/1 ex 1919 z dne 10. januarja 1919 in na protestno noto na
vse države, katera bo došla tudi jugoslovanski vladi. Brzojavka s št. 539/1 se
glasi:
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Wien. Staatsamt des Acusscrn 539/1 10/1 10-ad. Telegramm aus Laibach
vom 8. Jänner 1919,
Deutschoesterreichische Regierung hält unverrückt am Rechtsstandpunkte
fest, dass Grenzen zwischen Nationalstaaten auf strittigen Gebieten durch Entscheidung des Friedenskongresses bestimmt werden sollen. Der Entscheidung
wäre der Wille des Volkes, der durch Volksabstimmung unter neutraler Leitung
und Kontrolle zu ermitteln ist. zugrunde zu legen. Bis zu dieser endgültigen
Feststellung kann vorläufig nur eine provisorische Demarkationslinie vereinbart
werden, wobei jedem Staate jene Gebiete zu überlassen wären, in denen jede
Gemeinde in fortlaufendem Gebictszusanimenliangc vorwiegend oder ausschliesslich von den Angehörigen des betreffenden Volksstames besiedelt ist. Auf
wiederholte Anregungen deutschoesterreichischer Regierung. Verhandlungen in
diesem Sinne einzuleiten und fortzuführen, ist südslavische Regierung leider nicht
eingegangen. Dies hat zu unerträglichen Verhältnissen geführt. Gegen den Willen
und trotz wiederholter Abmahnungen deutschoesterreichischer Regierung hat das
Vordringen der südslavischcn Truppen zu Ausbrüchen elementarer Erregung der
deutschen Landbevölkerung und hiemit zu tatsächlichen Kämpfen geführt. Deutschoesterreichische Regierung bedauert lebhaft, dass dieses nach unserer Ansicht
ganz nutzlose Blutvergiessen herbeigeführt wurde. Sie ist jederzeit bereit, diesen
Vorgängen durch Einleitung von Verhandlungen ein Ende zu machen und hiemit
ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Nachbarstaaten anzubahnen und zu sichern. Wegen Enthaftung der Landwirte Josefund Eugen Truschner
wurden Erhebungen eingeleitet. Staatsamt des Acusscrn Bauer, (št. ¡23)
Narodna vlada je sklenila, odposlati v Gradec majorja Andrejko. dr. Miillerja.
Grafenauerja. okrajnega glavarja dr. Senekoviča in 2 zastopnika poverjeništva za
promet (enega za državno in enega za južno železnico).
Deputacija organiziranega uradništva prosi, da se imenujeta dva njena člana,
ki ju določi sama. za člana komisije za enotno ureditev uradniškega vprašanja, in
predlaga kot taka profesorja dr. Žmavca in davčnega nadupravitelja Maksa
Lillega. Prošnji se ugodi. (Izvršeno.) (Si. 153)
Dr. Ploj je vložil obširno vlogo glede načrta, kako naj se uredi likvidacija bivše Avstrije z ozi rom na Slovenijo in katerim uradnikom naj se poveri zastopstvo.
Profesor dr. Arnejc urgira rešitev vloge. Ker je dvomljivo, ali spada to vprašanje
še v delokrog Narodne vlade, se bo predsednik jutri informiral pri dr. Korošcu v
zadevi.
Predsednik Pogačnik poroča, da je bila pri njemu deputacija enoletnih prostovoljcev, ki niso bili častniki, in prosila, da se da takim enoletnim prostovoljcem
enkratna odpravnina kakor bivšim rezervnim častnikom. Se odloži, ker pri seji ni
navzoč poverjenik dr. Pogačnik.
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Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave je ugotovila, da 35
uslužbencev bivšega deželnega odbora med vojno po krivici ni nič napredovalo v
službi, in predlaga, da se dotičniki povišajo bodisi v činovnem razredu bodisi v
plači. Predlog se da razmnožiti in poverjenik dr. Triller naprosi, da pojasni zadevo v prihodnji seji.
Ljubljanska napredna politična in gospodarska društva ter krajevne organizacije JDS v Ljubljani so sklenile v seji 23. decembra 1918 predložiti Narodni
vladi spomenico, v kateri zahtevajo: odstranitev tujega uradništva. oddajo državnih del domačim obrtnikom, znižanje cen in odstavitev Gustava Pirca in Jakoba
Legvarta\ Spomenica se razmnoži in pride v razpravo v eni prihodnjih sej.
Poverjenik dr. Tavčar poroča v kritičnem položaju prehrane v Ljubljani. Razpolaga samo z 50 vagoni moke za Ljubljano. Iz Maribora je zahtevalo vojaštvo
50 vagonov moke za Celje, češ da se bodo operacije vodile iz Celja. Hrvaška
neče dati ničveč živil. Markovič pravi, da je dr. Tavčar špekulant z živili, ki je
poslal svojega sina v Mitrovico. da bi kupoval živila na lasten račun. Dr. Tavčar
pojasni, da jc bil to koroški industrijec Tavčar, ki ga on niti ne pozna, in dr.
Müller, ki sta proti njegovi volji hotela na lastne stroške nakupiti živil na Hrvaškem. Ker civilnemu prebivalstvu manjka živil v Sloveniji inje pričakovati, da bo
vojaštvo živila lažje dobivalo kakor civilno prebivalstvo, predlaga dr. Tavčar:
armada naj si sama preskrbuje živila. Sprejeto. (Zelo nujno. pov. za prehrano in
pav. za nar. obr. Izpisek odposlan pov. za prehrano in za nar. ohi: 14. I. 919)
Naredba poverjeništva za kmetijstvo z dne 30. decembra 1918. Uradni list št.
29. naredba št. 226 določa, daje promet s plemensko živino in z živino v gospodarske namene v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani prost. Izvažati se sme
taka živina iz območja Narodne vlade samo z dovoljenjem Narodne vlade. Posamezni poverjeniki pa so zvedeli, da se ta naredba napačno tolmači, ker nekatera
okrajna glavarstva dovoljujejo v neomejenem obsegu izvoz živine iz Slovenije
preko Reke. oziroma Loža v okupirano ozemlje. Zato se sklene: plemenska živina
spada zopet pod vnovčevalnico in imajo okrajna glavarstva izvoz strogo zadrževati. (Izda pov. za prehrano!)
Poverjenik dr. Vcrstovšek poroča, da jc podpolkovnik Ulmanskv ukazal izvoziti iz Maribora v Celje 111 vagonov moke. češ da mora biti vojaštvo preskrbljeno za 3 mesece in sicer za 20.000 mož. Tako je v Mariboru ostalo samo še 24
vagonov moke. kar zadošča za Maribor in pasivne kraje Štajerske samo za I
teden.
Dr. Tavčar konstatira, daje dal po posredovanju dr. Lajnšiča dovoljenje samo
za 50 vagonov, ki se dajo vojaštvu na razpolago, in še teh 50 vagonov seje dalo
vojaštvu samo kot posojilo.
Poverjenik dr. Tavčar poroča, da hoče neki Kozarac izvoziti iz Hrvatske večjo
množino slanine in suhega mesa. Ker je Narodna vlada sklenila, da se sme iz
njenega ozemlja izvažati samo proti kompenzacijam, je dala pošiljatev. ki je bila
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namenjena na Dunaj, v Mariboru ustaviti, češ da hrvatska vlada brez dovoljenja
Narodne vlade ne more dovoliti nikomur prevoza skozi Slovenijo. To zamore
storiti samo skupna vlada. Narodna vlada odobrava postopanje poverjenika dr,
Tavčarja in sklene: izvoznice hrvatske vlade se na slovenskih železnicah ne pripoznavajo, če se niso izdale v soglasju obeh vlad ali pa jih ni izdala skupna vlada
V Beogradu. (Izvede pov. za prehr.)(Izpisek ne eks. Odposlano pov. za prehrano)
Pov. dr. Ravnihar predlaga kot namestnik poverjenika za finance, da se izplača uradništvu enkratni nabavni prispevek v smislu naredbe bivšega finančnega
ministerstva z dne 19. novembra 1917 (aktivnemu in vpokojenemu uradništvu) v
dosedanji izmeri in pod istimi pogoji tudi za mesec februar 1919. Sprejeto.
Skupni finančni minister Ninčič je poslal financiskemu poverjeništvu v Ljubljani sledečo brzojavko:
Neka poverništvo ne čini nikakve nove izdatke niti zajmove bez odobrenja
ministra financija a br 1389.
Zato tudi Narodna vlada sama ne more odločati o drugih zahtevah uradništva.
kateri efekt ima poprej še preračunati oddelek za finance, ampak mora prošnjo s
preračunanimi izdatki vred odstopiti skupni vladi v Beogradu.
Ministerijalni tajnik dr. Josip Ferjančič6 se sprejme v službo Narodne vlade
kot okrajni glavar in prideli poverjeništvu za notranje zadeve. (Spremembo naznanil ar. listu.)
Sprejme se naredba o izpremembi lekarnarske takse na predlog referenta za
zdravstvo dr. Zupanca. (Oddano v uradni I.)
Dr. Tavčar opozori poverjenika za notranje zadeve na pisavo Jugoslavije, ki
postavlja častnike na sramotni oder in tako krši disciplino med vojaštvom v kritičnih časih. Predlaga, naj se za vojaške notice uvede cenzura. Dr. Brejc izjavi, da
ima načrt tozadevne naredbe že izdelan, in da ga je hotel dati samo še poprej
razmnožiti, tako da bi ga imeli vsi poverjeniki v rokah, preden bi prišel na razgovor. Načrt se prebere in odobri. Vsi časopisi se morajo dati eno uro pred razpošiljatvijo oziroma pred raznašanjem politični oblasti v cenzuro. Poverjeništvo za
notranje zadeve naj izda notranje navodilo v tem smislu, da se ne sme dovoliti, da
bi se pisalo o vojaških akcijah, o premikanju čet in o stvareh ki so zmožne kršiti
disciplino med vojaštvom. (Soglasno sprejeto.) (V delu pri vi. lajn. Stesici, naredbo oddam v ur. list.)
Odobri se naredba poverjeništva za notranje zadeve, s katero se izdajajo
predpisi zoper državi nevarna demonstrativna dejanja. Ta naredba se je sklenila
radi nameravane izvršitve volitev v slovenskih krajih, ker je mogoče, da bi se tam
med agitacijo za volitve hujskalo proti Jugoslaviji. (Oddano v uradni list.)
Pisma, ki prihajajo v Slovenijo od zunaj ali odhajajo iz Slovenije, so podvržena cenzuri. Poštnim uradom se da navodilo, da pošiljajo taka pisma v Ljubljano,
oziroma v Maribor, kjer bodo cenzurna središča. (Oddano v uradni list.)
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Dne 14. januarja se odpelje Janko Jovan, ravnatelj žitnoprometnega zavoda, v
Beograd, da skuša nakupiti vsaj 200 vagonov žita ali moke. tudi po 2 K 40 v. če
ne dobi drugače, in da skuša doseči, da bi Srbi odstopili Sloveniji tudi nekaj od
zalog, ki prihajajo iz Reke za Srbijo. Ententa pošlje Srbom vsak dan 2 vagona
živil. Dr. Tavčar predlaga, da sporoči Janko Jovan skupni vladi, da imamo samo
še 50 vagonov živeža: imenovani naj skuša doseči skorajšno pomoč. Sprejeto.
Dr. Tavčar prosi, da se vzame njegova demisija na znanje, ker hoče dobiti
proste roke, da se brani brezobzirno proti neosnovanim očitanjem. Narodna vlada
demisije ne vzame na znanje, ampak izreče poverjeniku dr. Tavčarju popolno
zaupanje in odobravanje njegovih korakov, ki jih je storil v zadevi prehrane.
V posvetovalno dvorano pride general Smiljanič v družbi podpolkovnika Ulmanskega in nekega drugega srbskega častnika. Ulmanskv poroča, da je došla od
vojaškega poveljstva na Koroškem brzojavka, v kateri vojaško poveljstvo predlaga, naj pridejo 3 zastopniki vojaštva v Velikovec, da se domenijo glede premirja.
Narodna vlada sklene na predlog Ulmanskega in v soglasju z generalom Smiljaničem, da se odpošlje jutri v Gradec samo major Andrejka. ki vzame želje Nemcev po še drugih zastopnikih na znanje in jih sporoči v Ljubljano. Tako se bo
zadeva zavlačevala, da se dobi 10 do 14 dni časa za priprave. Premirje nastopi
14. januarja ob 8. uri zjutraj in se sklene proti 24 urni odpovedi. Andrejka naj
zahteva, naj se med bojnima črtama ustvari neutralna cona v širjavi 5 km. Če
more. naj doseže, da se nemške čete umaknejo za Dravo in Krko. če pa ne. pa
mora ustrajati na minimalni zahtevi, da ostane status quo. Narodna vlada je edina
z vojaškimi krogi v prepričanju, da Nemci ob ugodni poziciji zahtevajo premirje
samo radi tega, da pritegnejo ojačenja. Ulmanskv priporoča, naj se premirje porabi tudi za discipliniranje civilnega prebivalstva na Koroškem. V Železni kaplji
seje pomotoma raznesel glas, da pride 20 Nemcev v trg. in velik del slovenskega
prebivalstva je pribežal v Ljubljano, mesto da bi se Nemcem postavili z orožjem
v roki po robu. (Zelo nujno Izpisek pov. za notr. zadeve! Poslano notr. odd.)
V posvetovalno dvorano prideta 2 amerikanska častnika, člana misije, ki študira v posameznih državah bivše Avstrije vprašanja, ki se tičejo mirovne konference. Ta dva študirata razmere v Jugoslaviji in niniata nič skupnega s prehranjevalno misijo. Kot tolmač je fungiral profesor dr. Pitamic. Vodja misije je poročal, da deloma pozna razmere v Jugoslaviji, ker je bil za časa prve in druge
balkanske vojne v Srbiji. Jutri ob 11, uri se bo vršil sestanek te misije s člani
Narodne vlade in člani urada za mirovno konferenco.
Poverjenik Kristan graja ostro notico, ki jo je dal v nemške časopise ljubljanski korespodenčni urad o posvetovanju Narodne vlade z mednarodno komisijo za
preživljanje; v dotični notici izgleda stvar tako, da nas je mednarodna komisija
prisilila, da smo dovolili prevoz živil skozi naše ozemlje v Nemško Avstrijo. Take notice (tudi če odgovarjajo resnici) ne spadajo v nemško javnost, ker nam v
inozemstvu silno škodujejo. Vsaka notica, ki jo pošlje ljubljanski korespodenčni
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urad v svet, mora biti v korist naše države. Poverjenik Kristan prosi predsedstvo,
naj napravi v korespodenčnem uradu take razmere, da se podobne netaktnosti ne
bodo ponavljale. (O predlogu se ni razpravljalo. Ker je profesor Kobal bolan, se
je obvestil podvodja Pohar. daje poverjenik Kristan grajal dotično notico in da se
morajo izdajati v svet samo take vesti, ki naši stvari ne škodujejo.)
Andrej Jug. oficijal bivšega trgovskega ministrstva in vodja statističnega oddelka v X. činovnem razredu, se imenuje za vodjo statističnega oddelka v poverjeništvu za socijalno skrb s prejemki IX. činovnega razreda 3. plačilne stopnje
državnih uradnikov z obračunanjem dosedanje službene dobe od 1. 9. 1908. dalje
s primernim upoštevanjem vojnih let v pokojnino analogno drugim državnim
uradnikom. (Spremembo naznanil ur. listu!)
Odobri se naredba celokupne vlade o ustanovitvi "Začasnega občega pokojninskega zavoda za nameščence" s sedežem v Ljubljani, ker je Obči pokojninski
zavod za nameščence na Dunaju izven območja Narodne vlade SHS v Ljubljani.
(Naredba oddana v ur. lisi.)
Poverjenik Kristan poroča, da mu manjka uradnih prostorov, ker je njegovemu oddelku še pridcljena komisija za preživljanje. Prosi predsednika, da posreduje pri dr. Trillerju. da dobi njegov oddelek v dvorcu še kake tri sobe v drugem
nadstropju, češ da ni potrebno, da ima vsak član komisije za začasno vodstvo in
likvidacijo deželne uprave svojo sobo. ker nima strank.
Okrajni glavar pri bivšem avstrijskem ministrstvu za uk in bogočastje dr.
Milko Ljubeč se sprejme v službo Narodne vlade v Ljubljani in dodeli poverjeništvu za uk in bogočastje. (Spremembo naznanil ur. I.)
Proti koncu seje pride v posvetovalno dvorano poverjenik Remec in poroča
kratko o uspehu svojega potovanja v Trst, da dobi Slovenija v nekaj dneh 25
vagonov soli iz Trsta. Poročal je tudi o kočljivem dogodku, ki se je pripetil članom mednarodne komisije za preživljanje v Otočacu (Lika) na Hrvaškem. Ves
dogodek je razviden iz brzojavke, ki jo je poslala ob sklepu seje Narodna vlada
ministrskem predsedstvu v Beograd in se glasi:
"Colonel Makintosh. šef amerikanske komisije za prehrano s sedežem v Trstu,
je izrazil članu tukajšnje vlade poverjeniku Remecu. daje bila od njega odposlana komisija za prehrano Jugoslavije v Otočacu-Lika od ondotncga polkovnika ter
nekega doktorja prijeta pod sumom italijanskega vohunstva kljub temu. da so se
izkazali člani z vsemi potrebnimi legitimacijami. Ravnalo seje ž njimi grdo. dejali so jih v zapor, bili so v nevarnosti za življenje. Colonel Makintosh najodločneje protestira, zahteva zadoščenje, kaznovanje polkovnika v Otočacu in zagotovilo, da se nikdar več kaj sličnega ne ponovi. Dokler tega ne dobi. ne bo poslal
nobenega častnika več v jugoslovanske pokrajine v prehranjevalnih zadevah.
Narodna vlada SHS." ¡3/1 19, ob 7 h zvečer, (št. 141)
Poverjenik Remec poroča o naklonjenosti entente proti Jugoslaviji, katera dobi
7 ladij živil, dočim dobi Dunaj samo 2 ladji. Živila je treba plačati naprej in bodo
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stala 35 milijonov dolarjev. Tudi entente se boji boljševizma in je najbolj radi
tega poslala živil na Dunaj. V Črni gori je izbruhnil upor radi prehranjevalnih
teškoč. Entente bo poslala Crnogorcem čimpreje živil. Prihodnja seja se vrši v
sredo 15. januarja ob 4. uri popoldne.
Sklep ob 7. uri 15 m. zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega 8 strani. Brczlcsni papir /. vodnim znakom.
Žmavc Jakob dr.. profesor. Rojen 1867 na Božičkcm vrhu pri Vidmu ob Ščavnici.
umrl 1950 v Sevnici. Gimnazijo v Mariboru, filozofsko fakulteto v Gradcu. Pragi in na
Dunaju, promovira! 1894. Služboval je kot profesor zgodovine v Ljubljani. Kranju.
1905-1921 v Ljubljani. 1921 dalje v Mariboru, upokojenje bil 1925. Bilje zaslužen /a
poslovenjenje srednjih šol na Slovenskem in je bil ustanovni član Društva slovenskih
profesorjev. V Kranju je vodil arheološoka izkopavanja.
3
Arncjc han dr.. profesor. Rojen 1876 v Zgornjih Goricah občina Lcdinicc na Koroškem.umrl 1936. Gimnazijo v Beljaku, filozofsko fakulteto v Gradcu in Berlinu.
promovira! 1904. Služboval je od 1903 dalje na gimnazijah v Gradcu. Celovcu. Lcoblui. Mariboru, od 1913 na ministrstvu na Dunaju. 1919 je bil imenovan za likvidacijskega komisarja pri ministrstvu na Dunaju. 1919-1924 je bil vodja zaloge slovenskih
šolskih knjig v Ljubljani, od 1922 dalje pa profesor na III. in nato na I. gimnaziji v
Ljubljani. Upokojenje bil 1936. Bil je soustanovitelj in odbornik Podpornega društva
za koroške dijake v Celovcu, odbornik Gosposvctskcga zvona in Udruženja koroških
Slovencev' v Ljubljani.
4
Pire Gustav', učitelj in urednik. Rojen 1859 v Škofji Loki. umrl 1923 v Bohinju.
Študiral je na Višji kmetijski šoli v Lcdnicah na Češkem in v Žilini na Slovaškem. Kot
agronom je bil učitelj na sadjarsko-vinogradniški šoli v Slapu pri Vipavi, 1882 je postal potujoči učitelj. 1884 tajnik. 1900 pa ravnatelj Kranjske kmetijske družbe. 1921 pa
je bil izvoljen za predsednika Kranjske kmetijske družbe za Slovenijo. 9 let je urejal
Novice. 34 let je urejal časopis Kmetovalec, bil je član vodstva SKS in se je zavzemal
za napredek kmetijske prizvodnje v Sloveniji. Napisal je več del s področja mlekarstva,
vrtnarstva, govedoreje in kmetijstva.
5
Lcgvard Jakob Rado. gospodarstvenik. Rojen 1877 v Novi cerkvi pri Celju, umrl
1922 v Zurichu. Študiral je visoko šolo za poljedelstvo v Bonnu, pravo v Leipzigu in
narodno gospodarstvo v Zurichu in Frciburgu. Bil je oskrbnik veleposestva GleinsUittcn
pri Lipnici na Štajerskem, potujoči učitelj za mlekarstvo pri Kranjski kmetijski družbi
in deželni mlekarski nadzornik, med 1. svet. vojno je vodil urad za dobavo klavne
živine. Posebej seje udejstvoval na gospodarskem področju, bilje predsednik v Impcksu. Slovenski banki, podpredsednik v Tekstiliji in se je zavzemal za ustanovitev borze
v Ljubljani.
:
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6

Fcrjančič Josip dr.. dvorni svetnik. Rojen 1878 v Celovcu, umrl 1950 v Ljubljani.
Končal pravo z doktoratom. Sllužbo je nastopil 1902 pri deželni vladi v Celovcu. 1910
je bil premeščen k ministrstvu za notranje zadeve na Dunaju. 1917 je postal ministrski
tajnik. 1919 gaje Narodna vlada SHS v Ljubljani imenovala za vodjo okrajnega glavarstva v Vclikovcu, nato za okrajnega glavarja v Borovljah, imenovan je bil za vladnega svetnika in nato še za dvornega svetnika. 1921 je postal vodja okrajnega glavarstva v Ljubljani. 1929 paje bil imenovan za načelnika II. oddelka Banske uprave Dravske banovine v Ljubljani. 1930 je bil upokojen.

46'
ZAPISNIK
46. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI
Z DNE 15. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek ob 4. uri 20' popoldne.
Minister notranjih zadev Pribičević je poslal brzojavko, naj se obvestijo vsa
uredništva, da morajo en izvod vsake številke poslati ministrstvu za notranje
zadeve v Beograd. Tozadevno naredbo izda poverjeništvo za notranje zadeve. (St.
136 Izpisek za gos p. pov. Dr. Por)
Drž. urad za zunanje zadeve na Dunaju je poslal dr. Defranceschiju obširno
pismo, v katerem se pritožuje, da je Nar. vlada odstavila sodnike v spornem
ozemlju. (Kot sporno ozemlje se navaja območje okrožnega sodišča v Mariboru,
okrajnega sodišča v Marcnbergu in Št. Paulu "in drugo") Predlaga, da se na
podlagi ustmenih razgovorov določi provizorična meja med obema državama,
dokler končne meje ne določi mirovna konferenca. Ker Narodna vlada ni kompetentna, reševati zadev skupnega zunanjega ministrstva, se odstopi akt skupni
vladi v Beogradu v rešitev. O tem se obvesti tudi državni urad za zunanje zadeve
na Dunaju. (Zvršeno!) (Hi. 152)
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave poroča, da za časa
razpuščenega dež. odbora ni bilo pri imenovanju in napredovanju dež. uradništva
pravega sistema, vslcd česar se je mnogo uradnikov upravičeno čutilo prikrajšanih. Da se kričeče nedostatnosti odpravijo, je smatrala komisija za nujno potrebno, da se izvrši glede dež. uradništva nova ureditev radi izravnave prejemkov in
je v to svrho v seji dne 8. januarja t. I. sklenila, da se prizadeti uradniki deloma
premestijo v višji plačilni razred, deloma pa pomaknejo v višjo plačilno stopnjo
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svojega plačilnega razreda. Komisija predloži Nar. vladi seznamek teh uslužbencev s predlogom, kako naj se povišajo v službi, bodisi glede čin. razreda ali glede
plačilne stopnje; takih uslužbencev je 35. Predlog likvidacijske komisije se
sprejme neizpremenjeno. (Še ni izvršeno!) (št. 93)
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani predlaga, da se ustanovi poseben ordinarijat za bolezni v vratu, nosu in grlu na kirurgičnem oddelku deželne bolnice. Predlog se sprejme in provizoričnim izrednim
primanjem imenuje dr. Josip Pogačnik. (Še ni izvršeno!) (št. 129)
Na razgovor pride kupčija Zadružne centrale v Ljubljani. Ta je nakupila na
Hrvaškem tri vagone masti po 70 K in prosi za izvozno dovoljenje v Nemško
Avstrijo, sicer ima poldrugi milijon kron izgube. Mast se nahaja v Ljubljani, ker
je hrvaška vlada dovolila prevoz v Ljubljano. Bila sta namreč pri pov. Markoviču dr. Pegan in kanonik Šiška' in sta rekla, daje Slovenija glede masti saturirana. Dr. Tavčar pojasni, daje ta trditev imenovanih gospodov popolnoma neresnična. On ima en vagon masti za Ljubljano, za celo drugo Slovenijo pa 4.000 kg.od
katerih je prejel Kristan za vojno zvezo že 2.000 kg. Dr. Tavčar je za izvozno
dovoljenje te masti samo v slučaju, če se hrvaška vlada v Zagrebu obvesti, da
navedba imenovanih gospodov ni resnična in če jo hrvaška vlada kot tako prizna.
Sklene se, da se piše pismo Markoviču, v katerem se mu stvar razloži, da se tu ne
gre za varstvo kakih vojnih dobičkarjev, ampak za zavod, ki je pasiven in bi vso
to izgubo morale nositi članice Zadružne centrale oz. posamezni mali hranilci.
Pismo v Zagreb se glasi sledeče:
"Gospodu Edu Markoviču, poverjeniku za prehrano. Zagreb.
Tukajšnja Zadružna centrala prosi Nar. vlado v Ljubljani za dovolilo prevoza
treh vagonov masti, ki jo je na Hrvatskem kupila, v Nemško Avstrijo. Nar. vlada
v Ljubljani je pripravljena, dovoliti prevoz te masti preko svojega ozemlja v
Nemško Avstrijo, toda le tedaj, ako zemaljska vlada v Zagrebu izjavi, da se ti
trije vagoni masti ne bodo šteli v oni kontingent masti, ki ga Slovenija potrebuje.
in da se sploh aprovizačno blago, ki ga Zadružna centrala iz Hrvatske izpelje v
Nemško Avstrijo, ne bo upoštevalo pri kontingentu za Slovenijo.
Ako sta gospoda kanonik Šiška in dr. Pegan tamkaj izjavila, da je Slovenija
glede masti saturirana, se mora ta trditev najodločneje zavrniti kot popolnoma
neutemeljena. Naše poverjeništvo za prehrano ima vsega skupaj na razpolago
samo se en vagon za Ljubljano in 4.000 kg za vse ostalo ozemlje Nar. vlade v
Ljubljani. O tem. da bi se od Zadružne centrale izpeljana mast iz Hrvaškega
zaračunala na rovaš aprovizacije Slovenije, potemtakem pod nobenim pogojem
ne more biti govora.
Na dnigi strani pa bi bilo gotovo želeti, da bi se Zadružni centrali omogočilo,
da izvede svojo kupčijo glede masti, ker je bila ta kupčija entrirana v času vojne
po takratnih vojnih cenah in bi izguba, ki bi Zadružno centralo v slučaju, da kupčije ne more efektuirati. tako občutno zadela, da bi tega udarca brez nepreglednih
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posledic ne mogla prenesti. V tem slučaju pa bi bil oškodovan oni del naših zadrug, ki je pri Zadružni centrali včlanjen, s tem pa tisti deli našega zlasti kmetskega in delavskega ljudstva, ki imajo v teh zadrugah naložene svoje male prihranke,
Z odličnim spoštovanjem Narodna vlada SHS v Ljubljani." (Pismo seje vročilo
15 1 ob 7 h zvečer kanoniku Šiški.)
Narodna vlada dovoli izvoz te masti, ako dobi zaprošeno izjavo od zemaljske
vlade v Zagrebu. (Izvrši pov. za prehrano.)
Dr. Tavčar poroča, da je izvedel dr. Kukovec v Beogradu, da so že določeni
uradniki, ki bodo prišli v službo pri skupni vladi v Beogradu, ne da bi se bila
vprašala za svet Nar. vlada. Z ozirom na to vest je poslala Nar. vlada v Beograd
sledečo brzojavko:
"Ministrsko predsedstvo Beograd.
Nar. vlada V Ljubljana je izvedela, da je ministrsko predsedstvo že določilo
uradnike, kateri naj se dodelijo skupnim ministrstvom v Beogradu, ne da bi se
vprašalo Nar. vlado v Ljubljani. Proti takemu morebitnemu postopanju ugovarjamo in pričakujemo, da skupno ministrstvo le v sporazumu z Nar. vlado v Ljubljani vpokliče naše uradništvo. ne pa na podlagi enostranskih informacij iz krogov izven naše vlade. Predsednik Pogačnik." (št. ¡9)
(Pod temi krogi izven naše vlade je mišljeno v prvi vrsti praški poslanik Ivan
Hribar.) (Brzojavka se je oh 7 h zv. odposlala.)
Dr. Sclnvegel poroča z Dunaja, da podpirajo Angleži in Amerikanci Nar. vlado pri stremljenju, doseči prost prevoz preko Nemške Avstrije za blago iz Češke
in Poljske, da pa podpirajo Nemško Avstrijo glede stališča, da ni dolžna nikakih
kompenzacij za to. da Slovenija dovoli prevoz živil, ki jih pošilja mednarodna
komisija Nemški Avstriji, skozi svoje ozemlje.
Uredništvo "Slovenske družine" je prosilo, da bi smelo Nar. vlado fotografirati v njeni zadnji seji. Se odkloni.
Dr. Just Božič se imenuje nadzornikom pri meroizkusnem uradu v VIII. čin.
razredu. (Predlogpov. Remca)
Pomožna akcija za pomoč po vojni prizadetim obrtnikom se sprejme v obliki,
kakor je bila dogovorjena po predlogih zavoda za pospeševanje obrti v Ljubljani
med bivšim ministrstvom za javna dela na Dunaju, deželnim odborom kranjskim
in občinami. Z likvidacijo dež. odbora štajerskega se bodo napravili potrebni
dogovori tudi glede spodnje Štajerske. Posamezni obrtniki dobijo po 4.000 K
brezobrestnega posojila. Po izvršeni likvidaciji deželnih odborov naj prevzamejo
lokalni činitelji, občine, trgovske oz. obrtne zbornice skupno 25% jamstva. Z
izvršitvijo in vodstvom akcije za celo območje Nar. vlade se poveri zavod za
pospeševanje obrti v Ljubljani v smislu njegovih predlogov. (Predlog pov. Remca)
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Odobri sc načrt naredbe celokupne vlade o začasnem zvišanju in izpremenitvi
potnih pristojbin (dijet. trošnin in potnih stroškov) uslužbencev državnih železnic.
(Zvrši dr. Pest.)
Istotako se odobri načrt naredbe celokupne vlade o začasnem honoriranju iislužbenstva državnih železnic v zasedenem ozemlju na severni meji na Koroškem
in Štajerskem. Po tej naredbi se sme uslužbencem državnih železnic, ki opravljajo
službo pod posebno težkimi pogoji, od slučaja do slučaja podeliti delu primerna
podpora ali nagrada v izmeri 1/4 do 1/2 polne dijete, (dio.)
Na razgovor pride uvedba 8 urnega delavnika v železniškem obratu. Katera
dela v železničarski stroki spadajo pod dela tovarniškega značaja? Vsekakor dela
v kurilnici. Glede drugih del se sklene, da se vprašata Nemška Avstrija in čehoslovaška republika, kako se je ta zadeva tam uredila, in se pri nas uredi enako,
(Zvrši dr. Pest.)
Glede stanovanjskega vprašanja bodo prišle v petek na razgovor uspehi enkete. ki jo je sklicalo danes poverjeništvo za socijalno skrbstvo.
Ameriška častnika, ki bivata v Ljubljani kot člana komisije za predpriprave
na mirovno konferenco, želita slišati slovenske narodne pesmi. V ta namen se je
naprosil mali zbor Glasbene Matice, da bo pel jutri v mali dvorani Narodnega
doma od 5-7 ure zvečer. Poverjeniki, njih soproge in znanci, so vabljeni. Udeležba je preračunjena na 100 udeležencev.
V naredbi celokupne vlade štev. 262, Ur. list štev. 36. se nahaja izraz
"podložniki". Uredništvo Ur. lista se obvesti, da se ta izraz popravi v "državljani"
ali "podaniki". (Zvršcno.) (St. IXI)
Pov. Kristan se pritožuje, ker se k žigosanju bankovcev pritega učiteljstvo.
tako da zopet ni pouka v šoli. Pov. dr. Tavčar in dr. Kukovec pojasnita, da ni
bilo drugače mogoče.
Prav tako se čujejo pritožbe, da se vabijo dijaki v koroško legijo. Ravnatelj
novomeške gimnazije je povedal, da je dobil od višjega šolskega sveta naročilo,
da se smejo dijaki priglašati. Nar. vlada je sklenila samo, da se vstop dovoli že
izvežbanim osmošolcem. katerim to dovolijo starisi. Dr. Pogačnik pripoveduje
slučaje, iz katerih je razvidno, da starši tega niso dovolili, a so sinovi po zvijači
vstopili v legijo in odšli na Koroško. (Tako n. pr. padli dijak Štrukelj.) (Izpisek
pov. dr. Vcrslovška)
Za zastopnike Nar. vlade pri pogajanjih v Gradcu se imenuje dr. Gaj'1 (od poverjeništva za prehrano), revident Vrečko^ (od poverjeništva za promet) in dr.
Žerjav (za politična vprašanja).
Poverjeništvu za socijalno skrbstvo se da na razpolago pet sob privatnega
stanovanja bivšega deželnega glavarja. Prostore bosta pregledala predsednik in
pov. Kristan.
Nar. veće v Zagrebu je izdalo z dne 4. januarja 1919 naredbo, da znaša doklada vojakom samo 2 K na dan mesto dosedanjih 5-10 K. Nar. vlada sklene, da
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ostanejo dosedanji prejemki samo vojakom, ki so v vojnem ozemlju. Kot tako se
smatra vsa Koroška in Jesenice na Kranjskem, na Štajerskem pa sodni okraji
Maribor. Marenberg in Radgona. V poštev pridejo samo vojaki, ki služijo v
fronti. Vse drugo ozemlje velja za zaledje. V zaledju se plača vojakom poleg
njihovih službenih prejemkov iz avstrijske dobe še 2 K na dan za male priboljške.
(Zvrši pov. za nar. obr.) (izpisek za nar. obr. ne eksh.)
Poročnik Alija Behlilović poroča, da se snuje na Dunaju v IX okraju organizacija prostovoljcev za Koroško. Državni urad za zunanje zadeve se obvesti, da
seje to izvedelo, in da Nar. vlada proti temu protestira. (Zvršeno.) (št. 182)
Mlekarska zveza je nakupila še pred polomom Avstrije za avstrijsko vojaštvo
več vagonov sira. Nekaj ga je še na razpolago. Vojaška intendance ga je pripravljena kupiti po 15 K kg. če garantira Mlekarska zveza, da ima sir 30% maščobe.
Nar. vlada sklene, da se prepusti vojaški intendanci. ali kupi sir ali ne. (Za nar.
obr.)
Dr. Brejc prebere notico v Neue Freie Presse, iz katere je razvidno, da Nemci
upajo, da bo dal Wilson sporno ozemlje na Koroškem neutralizirati. Ker je sedaj
skoro vsa Koroška zasedena po Nemcih, bo veljala bržkone vsa Koroška za
sporno ozemlje. Nemci bodo takorekoč od vsakega posameznika izsilili podpis za
Nemško Avstrijo. To je bržkone vzrok, da so Nemci sklenili premirje. Nemcem
se očividno s pogajanji nič ne mudi, ampak jih skušajo zavleči. Zato zahtevajo
pogajanja tudi o zadevah političnega, gospodarskega in prometnega značaja.
Medtem upajo, da se bo začela akcija za neutralizacijo spornega ozemlja na Koroškem. S trenutkom, ko se ta akcija prične, mi ne moremo več pričeti bojev.
Potom šifrirane brzojavke se naprosi srbska diplomacija, da prepreči, da se konferenca za neutralizacijo spornega ozemlja na Koroškem ne prične toliko časa.
dokler niso naše čete zasedle slovenskega ozemlja na Koroškem z Beljakom in
Celovcem. (= naš minimalni program.) (Zvršeno.) (šl. 172)
Pov. Kristan se pritožuje, da se ljubljanski občinski svet ne drži sklepa Nar.
vlade v 32. seji. po katerem se sedem mest bivših nemških občinskih svetnikov
razdeli med slovenske stranke po sledečem ključu: JSDS 5, JDS I. SLS 1. ampak
je dobila JSDS samo 3 mandate. Grozi, da bo v nedeljo njegova stranka priredila
ostro demonstracijo. Sklep mestnega občinskega sveta glede razdelitve onih sedmih mest se ukine, ker ne odgovarja sklepu Narodne vlade. (Izpisek g. pov. dr.
Brejc. Ne eksh.)
Pov. dr. Brejc predlaga naredbo celokupne vlade glede spopolnitve občinskih
odborov z zastopniki delavstva. Naredba se sprejme. (Oddano Ur. listu.)
Pov. dr. Kukovec predlaga resolucijo, naj Nar. vlada priporoči skupni vladi v
Beogradu, da se zviša draginjska doklada uradništvu za 50%. Nar. vlada naprosi
dr. Kukovca. da naj za vse uradništvo nižjih kategorij sestavi konkretne predloge
glede izboljšanja plače do petka in jih predloži v seji. Prihodnja seja v petek, 17.
januarja 1919.
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Konce seje ob 7. uri 30' zvečer.
Dostavek.
Poverjenik dr. Tavčar poroča, da je špekulant Vokač baje dobil po posredovanju čehoslovaškega poslanika Ivana Hribarja v Zagrebu dovoljenje za nakup
300 vagonov moke v Mitrovici. To moko hoče izvoziti v Ljubljano. Poverjenik
dr. Tavčar bo vprašal v imenu prehranjevalnega urada v Zagrebu, ali se je res
dalo Vokaču kako dovoljenje za nakup moke.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik l.r.

' Original, Zapisnik obsega 7 strani. Brezlcsni papir z vodnim znakom.
:
Marković Edo. politik. Rojen 1885 v Djakovu. Agronomijo v Hallcju na Saškem.
Bilje upravnik glasil Pokret. Gospodarski list. in urednik Kopriv. Po prevratu 1918 je
bil poverjenik v hrvaški vladi v Zagrebu in namestnik generalnega direktorja Jugoslovanske banke v Zagrebu.
3
Šiška Josip, kanonik. Rojen 1861 v Hrastju pri Ljubljani, umrl 1939 v Ljubljani.
Bilje ravnatelj knezoškofijskega ordinariata v Ljubljani.
4
Gaj Emil dr.. vladni tajnik. Rojen 1889 v Ljubljani, umrl 1974 v Ljubljani. Končal je pravo. Službovati je začel 1913 pri deželni vladi v Ljlubljani. 1919 je svoj priimek Schott spremenil v Gaj. izstopil je iz državne službe in je postal lastnik javne
agencije.
5
Vrečko Andrej, nadzornik Južne žclcznicc.Rojcn 1872 v Šentjurju pri Celju. 1897
se je zaposlil pri Južni železnici, služboval je na Ptuju, v Gradcu, Celovcu. Trstu.
Brucku na Muri. Innsbrucku. po končani 1. svet. vojni je bil zaposlen pri obratnem
ravnateljstvu Južne železnice v Ljubljani, kjer je bil ravnatelj 1918-1919. Upokojenje
bil 1924.
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47'
ZAPISNI •
47. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 17. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Pogačnika in dr. Verstovška.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Komisar Smodcj je sporočil pov. dr. Brejcu o pogajanjih v Gradcu v glavnem
sledeče. Pogajanja se nanašajo na vprašanje demarkacijske črte in na upravna
vprašanja. Nemci zahtevajo, naj gre demarkacijska črta po meji med Koroško in
Italijo, dalje po meji med Koroško in Kranjsko do Freibacha. dalje ob Freibachu
do izliva v Dravo, od tu Drava do koroško-štajerske meje. tako da ostane Nemcem velikovski. roški, beljaški in ziljski okraj. Temu nasproti je predlagal major
Andrcjka. da naj gre demarkacijska črta 5 km severno od črte. kjer sedaj stojimo.
Svoj predlog je Andrcjka pozneje izpremenil v toliko, daje predlagal črto. katero
imamo sedaj zasedeno (To je tisti minimalni program, od katerega po danih mu
navodilih ni smel odnehati). Ker so Nemci tudi to odklonili, prosi Andrcjka za
nadaljnja navodila.
Glede uprave zahtevajo Nemci, naj jim ostane uprava vsega ozemlja severno
od demarkacijske črte. kakor jo sami zahtevajo. Smodcj je proti temu predlagal,
naj bo v upravi Narodne vlade v Ljubljani vse ozemlje, koder prebivajo Slovenci
kompaktno, brez ozira na to. kdo ga ima zasedenega. Sicer se pa to vprašanje ne
da rešiti brez rešitve vprašanja demarkacijske črte. zato prosi Smodcj. naj Narodna vlada pošlje daljnje informacije.
Danes ob 11. uri so se zopet sešli. Smodcj ima vtis, da so Nemci provocirali
iz Celovca brzojavko te vsebine, da so Slovenci prelomili premirje in zvezali
njihove telefone s svojimi. Smodcj se je takoj informiral v Velikovcu in je dobil
poročilo, daje vse popolnoma zlagano. To je Smodcj sporočil v seji. Tedaj paje
celovški odvetnik dr. baron Reinlcin podal približno sledečo izjavo: Nachdem
jede ehrliche Unterhandlung mit unlauteren Mitteln von Gegnern unmöglich gemacht worden ist, brechen wir Verhandlungen ab. Smodcj je protestiral najostreje
proti takemu podtikanju in zahteval, naj se navede samo en fakt. iz katerega bi se
dalo to sklepati. Predsednik- Kaan je izjavil, "dass er von unserer Seite nichts
Unlauteres bemerkt hat." Konštatiral paje, daje težko nadaljevati pogajanja, ker
naši zastopniki nimajo popolnega pooblastila.
Pogajanja so prišla na mrtvo točko. Tedaj je predlagal Kaan. naj ententne čete
zasedejo Karavanški predor. Vclikovec naj jugoslov. čete izpraznijo in naj ga
zasede nemško orožništvo.
Glede posredovalnega predloga Kaanovega je izjavil major Andrcjka. da hoče
sporočiti to Narodni vladi in čakati odgovora.
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Koroški renegat Schumy je podal sledečo izjavo: Ich erkläre klipp und klar,
dass wir nicht ermächtigt sind, auch nur einen Meter nachzulassen, dass das
Gebiet links der Drau und die Brückenköpfe Stein (?) und Dulach (?) den
Südslaven überlassen werden, (to so naša mostišča na desnem bregu Drave poleg Velikovca). Wenn die Südslaven darauf nicht eingehen, sind weitere Verhandlungen unnütz. Dann müssen wir nach Hause zurückkehren, und selbst Ordnung
machen. Wir müssen uns sicheren, dass Einbrüche unmöglich gemacht werden.
Die von den Südslaven besetzten Gebiete Kärntens reklamieren wir für Kärnten
und nicht für das südslavische Reich.
Smodej poroča tudi. da sta medtem došla amerikanska častnika in da so videti
Nemci ponižnejši. odkar sta ta dva gori. Zanimivo za Nemce je to. da se je imela
velika debata o Smodejevem predlogu, da se amerikanskima častnikoma prebere
zapisnik njihovih posvetovanj, v kolikor je bil že ¡zgotovljen Nemci so bili proti
temu.
Navzoči general Smiljanič je rekel, da bodo stroške teh bojev plačali Nemci.
Niti pedi ne popustiti! Če mislijo, da sojini bo boj rentiral. naj ga nadaljujejo. Za
nas bi bilo ugodno, če bi dobili nekaj dni časa: zato naj se poskusi stvar vsaj za
par dni zavleči.
Dr. Brejc pričakuje, da bodo Nemci v vojaškem oziru na naše minimalne zahteve pristali. V tem slučaju se bodo dogovori nadaljevali o prehrani, prometu in
upravi. Glede prehrane stojimo na stališču, da velja načelo kompenzacije. Glede
prometa se zadeva prepusti našim delegatom. Glede uprave moramo zahtevati, da
obdržimo upravo v ozemlju, ki ga imamo zasedenega. Povsod pa velja načelo, da
je treba preprečiti, da bi se pogajanja razbila, ampak naj se zavlačujejo.
Rok za žigosanje bankovcev se podaljša do konca januarja 1919.
Minister za šumarstvo in rudarstvo dr. Spaho je poslal sledečo brzojavko:
"Predsedniku Narodne vlade Ljubljana.
Zagreb, 16. januarja. (Beograd)
Rešenjem min. saveta odlučeno je. da svi poslovi šumarstva i rudarstva kraljevstva SHS predju odmah v ovo ministarstvo, s toga če to vlada sve važnije
stvari, kao zakupe, prodaju, ugovore, izvoz van teritorije kraljevstva SHS. dalje
sve personalne stvari, postavke, razmeštaje, otpust, unapredjenje činovnika i
drugo predhodno slati amo na odobrenje. J onovremeno če odmah amo uputiti po
jednog svog činovnika kako za šumarstvo tako i za rudarstvo, koji će sobom poneti: knjigu personala, sve zakone, propise, uredbo itd. i sve ugovore, zakupe i
drugo, što se odnosi na poslove šumarstva i rudarstva. Ovaj treba daje upućen u
sve organizatorne poslove te oblasti. Ministar za šumarstvo i rudarstvo dr. Spaho."
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Narodna vlada je mnenja, da se tako dalekosežna vprašanja ne dajo rešiti telegrafičnim potom. Mi ne moremo dati iz rok premoga in lesa. Beograjski vladi se
po kurirju odgovori, da želimo v zadevi razgovora. (Zvršeno). Pov Kristan pove.
da je dobil slično brzojavko, da glede invalidov ne sme ničesar ukreniti. Take
brzojavke pričajo, da v Beogradu včasih premalo premislijo dalekosežnost svojega poseganja v razmere pri nas. On je na brzojavko odgovoril, da si slične telegrame prepoveduje.
Poverjeniki opozarjajo na potrebo, da moramo mi poslati v centralne urade v
Beogradu svoje zanesljive ljudi, da ne bodo služili v Beogradu samo na nižjih
mestih.
Pov. Remec poroča, da je prišel šele danes na sled. zakaj vedno zahtevajo
Srbi demobilizacijsko blago. Doli namreč teh stvari nimajo nič urejenih in mislijo, daje pri nas prav tako in da gre vse blago v nič. Inž. Bavkovac se prizna kot
poveljnik na predkolodvoru in se podredi v vseh zadevah stvarne demobilizacije
prehodno-gospodarskemu uradu v Ljubljani. (Izvrši pov. inž. Remec.)
Ban Mihalovič2 pošilja potom posebnega poslanca ključ št. II za čitanje šifriranih brzojavk Narodni vladi v vporabo in neko dešifrirano brzojavko, tičočo se
boljševiških agentov, ki se zbirajo v Moskvi in se pripravljajo za nalogo, da zanesejo boljševiško gibanje v Jugoslavijo. Prepis te brzojavke se pošlje pov. za
notranje zadeve. (Zvršeno.)
V naredbi 202 z dne 16. decembra 1918 (Ur. list št. XXV) Narodne vlade
SHS v Ljubljani so se določile odškodnine, po kterem ključu bi bili uslužbenci
drž. železnic deloma oškodovani. Zato se predlaga, da se izposlujc pri Narodni
vladi naj se principijelno določi, da uslužbenci nobene kategorije železničarjev ne
smejo biti oškodovani po novi naredbi, to je. ako dobijo po sedanjem regulativu
višjo odškodnino, naj se ista nadalje po tem ključu nakazuje. V kolikor pa nudi
nova naredba ugodnejšo odškodnino, naj velja ista. Predlog se sprejme. (Izpisek
g. poverj. dr. Pestoln.)
Iz dohodkov tobačne tovarne se nakaže 20.000 K za nakup masti za delavstvo
v imenovani tovarni po znižanih cenah. Število delavstva znaša z rodbinami vred
9.000 oseb. Mast se bo prodajala delavcem mesto po 30 K. kakor seje kupila, po
20 K. (Izp. pov. za I) fin., 2) prehr. in 3) soc. skrb.)
Pov. dr. Kukovec stavi sledeče predloge o izboljšanju gmotnega stanja državnih uslužbencev in vpokojencev:
1) dosedanja, v ministrskih naredbah z dne 11. septembra 1918. drž. zak. štev.
333 in 334, določena draginjska doklada se za mesece januar, februar in marc
zviša za vse aktivne in vpokojene državne uslužbence za 50 %.
2) pri pomaknitvi v višji plačilni razred in za pokojnino naj štejejo drugo polletje
1914, prvo in drugo polletje 1915, 1916, 1917 in 1918 za celo leto, ako je bil
uslužbenec v dotičnem polletju vsaj tri mesece v državni službi, torej 9 seme-
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strov. Za osebe, ki so bile pri vojakih, naj ostane pri tam predpisanem ugodnejšem štetju.
3) onim uslužbencem, kateri so po službeni pragmatiki že dosegli najvišji plačilni razred, se izjemoma dovoli druga plač. stopnja prihodnjega činovnega
razreda.
Sklene se, predložiti predlog pod 1) skupni vladi v Beograd v odobrenje. Tozadevna brzojavka se glasi:
"Ministarsko predsedništvo Beograd
Ozirom na izvanredno draginjo sklenila je Narodna vlada za mesece januar, in
februar in marec 50 odstotno zvišanje draginjske doklade državnim nameščencem
ako ministarstvo privoli in prosimo odobritve sklepa. Izdatek znaša prilično poldrugi miljon kron. Pogačnik." (Odposl. I l/l 19 ob 7 h zvečer.)
Točki 2) in 3) se odložita, ker Narodna vlada ni kompetentna ju rešiti.
Finančno ministrstvo v Beogradu zahteva v dopisu glavnega državnega računovodstva v ministrstvu financija kraljevine SHSštcv. 54.219 z dne 30. decembra (12. januarja), da sestavijo vsa poverjeništva proračun stroškov do 15. februarja 1919. Svetnik dr, Gregorič v finančnem poverjeništvu je odšel v Beograd, da
dobi od dr. Nedeljkoviča natančne instrukcije za sestavo proračuna. Gregorič bo
po vrnitvi stopil v stik s posameznimi poverjeništvi in jim podal informacije,
kako naj se proračun postavi. Posamezni poverjeniki naj opozorijo na to računske
voditelje svojih oddelkov.
Pov. Kristan predlaga, da se izredna policijska ura za Ljubljano (za gostilne
ob 8. uri, za kavarne ob 9. uri) odpravi. Dr. Brejc pojasni, daje to storil na izrecno zahtevo Ulmanskega radi tega. ker so ubili v restavraciji "Iliriji" nekega Srba.
Predsednik Pogačnik in dr. Triller naglašata, da večina izgredov v Ljubljani izvira od vojaštva in da bi ne bilo treba znižati policijske ure, če bi vojaško poveljstvo zamoglo vzdrževati disciplino med vojaštvom in vojake prisiliti, da so zvečer
ob 7. uri doma. Tako pa mora civilna uprava pomagati, da se vzdržuje disciplina
med vojaštvom: vojak bo zvečer prišel domov, ako bodo vse gostilne zaprte.
Sprejme načrt nove naredbe Narodne vlade o pravici občin do posega po stanovanjih, kakor se je določil na enketi o stanovanjskem vprašanju dne 15. januarja 1.1. (Oddal v Ur. list.)
Pov. dr. Pestotnik poroča, da seje sestavil uradni imenik vseh železniških postaj v Sloveniji.
Isti pov. predlaga, naj Narodna vlada sklene glede uvedbe 8 urnega delavnika
pri železnici sledeče:
Z 20. januarjem 1919 se upelje začasno za vse delavske kategorije pri železnicah osemurni delavnik. Narodna vlada poživlja upravo državne in južne železnice, da se glede delovne dobe pri vseh ostalih kategorijah uslužbenstva medse277

bojno posvetujeta in varujoč prometne in upravne železniške interese našega
ozemlja pripravita dogovorno z zaupniki uslužbencev primerne predloge. (Izda
pav. za promet.)
Predlog se sprejme.
Ministrski podtajnik v poljedelskem ministrstvu dr. Franc Vodopivec se imenuje okrajnim glavarjem SHS in prideli začasno oddelku za notranje zadeve. Dr.
Franc Ratej . ministrski podtajnik v ministrstvu za javna dela. se prevzame kot
vladni tajnik in prideli začasno oddelku za notranje zadeve. (Objavil v Ur. listu.)
Pov. Remec poroča, da je za izplačilo plač delavstvu v rudniku v Mežah nakazal 115.000 K posojila.
Inž. Alojz Sbancar se prideli začasno oddelku za stvarno demobilizacijo in
sicer lesni preskrbovalnici mesto odstavljenega stotnika Seiferta ter se mu dovoli
k njegovi plači za ta čas še začasna mesečna doklada v znesku 300 K za vnanjo
uporabo. (Izp. pov. za javna dela.)
Tovarnarji jesiha prosijo, da se jim da nekaj špirita na razpolago, da zamorejo
obrat vzdrževati, ker se jim sicer pokvarijo priprave. Narodna vlada jim da špirit
na razpolago pod pogojem, da se cena kisu primemo zniža. Ceno špiritu določijo
strokovnjaki.
V Ljudskem domu se hoče prirediti hospic za begunce s Koroškega. Prosijo,
da se jim da 40 blazin in žimnic iz zaloge sanitetnega materijala. Narodna vlada
sklene, da se Ljudskemu domu dotični predmeti posodijo brezplačno. (Izpisek
pov. za zdravstvo)
Iz milarne v Šiški se dovoli tvrdki Pollak 3.500 kg jedematega mila pod enakimi pogoji kakor se oddaja drugim.
Premogovnik v Velenju in cinkarna v Celju imata pri davčnih uradih v Šoštanju, oz. v Celju odprt kredit do zneska pol miljona kron. Razprava o preureditvi
zavoda za pospeševanje obrti se preloži na prihodno sejo.
Imenovanje veterinarskega višjega nadzornika Alojza Pavlina" za začasnega
vodjo veterinarskega odseka pri oddelku za kmetijstvo se naknadno odobri. (Že
objavljeno.)
Prelat Kalan poroča, da se je eksekutiva VLS postavila soglasno na stališče.
da se mora onih 7 mest v ljubljanskem obč. svetu, ki so postala prosta vsled izstopa nemških obč. svetnikov, zasesti tako, kakor je bilo sklenjeno v seji Narodne
vlade. (5 mest pripade JSDS. eno JDS. eno SLS.)
Dr. Triller poroča, da se je pri zadnjih pogajanjih v Trstu dosegel dogovor
tudi glede kurirske službe med Ljubljano in Trstom. Italijani bodo pošiljali v
Ljubljano karabiniera. ki bo donašal od italj. oblasti cenzurirano pošto na predsedstvo Narodne vlade; tu bo pa prejemal pošto, cenzurirano po Nar. vladi in jo
odnašal v Trst. Vsako pismo se bo dvakrat cenzuriralo, v Ljubljani in v Trstu.
Občinstvo se opozarja na strogo cenzuro s pristavkom,da se bo kurirska služba
opustila, ako se bo izrabljala v politične namene. Kurirska služba naj se rabi v
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prvi vrsti za pisma trgovskega značaja. Laškim kurirjem se je obenem dovolil
prost prehod v Nemško Avstrijo, na Češko in Ogrsko. Tudi Narodna vlada ima
pravico, nastaviti svojega kurirja. Potom kurirske službe se bodo izposlovale tudi
prehodnice v zasedeno ozemlje in obratno. Tozadevno posredovanje bo vršil v
Trstu odvetnik dr. Abram. (Uredipredsedstvo)
Predsednik Pogačnik bo stopil jutri v stik z vojaško intendenco v dvorcu, da
se dobijo prostori za urad pov. Kristana.
Odobri se načrt naredbe celokupne vlade o zvišanju adjuta za praktikante in
avskultante. (Oddano v Ur. listi)
Za dan 20. januarja 1919 je napovedana pri ljubljanskem carinskem uradu
dražba mnogih predmetov iz demobilizacijskega materijala. Narodna vlada je
sklenila na predlog pov. Kristana, da se izloči iz prodaje 200 postelj in zaloga
vilic, žlic in drugih podobnih posebej specificiranih stvari.
Prihodnja seja v ponedeljek dne 20. januarja 1919, ob 4, uri popoldne.
Konec seje ob 7. uri 30' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

' Original. Zapisnik obsega H strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Mihalović Antun, ban hrvatsko-slavonsko-dalmatinski, politik. Rojen 1868 v Fcricancih. Pravo na Dunaju in v Gradcu. Bil je zaupnik hrvaško-srbske koalicije in je
bil 1917 imenovan za bana, 1919 seje odpovedal banskemu naslovu.
3
Vodopivcc Franc dr., pravnik, politik. Rojen 1879 v Ajdovščini, umrl 1930 v
Ljubljani. Gimnazijo v Gorici, pravo v Gradcu, doktoriral 1905. Službo je nastopil
1905 pri okrajnem glavarstvu v Vclikovcu. še isto leto je bil premeščen k namestništvu
v Trstu. 1906 je bil dodeljen okrajnemu glavarstvu v Tolminu. 1911 v Pulj. 1914 je bil
premeščen k ministrstvu za poljedelstvo na Dunaju, kjer je 1918 postal ministrski
podtajnik. 1919 je prešel k Narodni vladi SHS v Ljubljani in je postal okrajni glavar.
1920 je postal vladni svetnik in je bil vodja urada za zaščito beguncev v Ljubljani.
1924 je postal veliki župan mariborske oblasti. 1927 pa veliki župan ljubljanske oblasti, upokojenje bil 1929. Leta 1924 je bil honorarni predavatelj za upravno pravo na
Pravni fakulteti v Ljubljani. Napisal je več razprav, ki jih je objavil v Pravniku. Policiji
in Času.
4
Ratcj Fran dr.. pravnik, načelnik oddelka banske uprave. Rojen 1877 v Kaccneku
pri Konjicah. Gimnazijo v Gorici, pravo v Gradcu, promoviral 1904. Službo je nastopil
1903 pri okrožnem sodišču v Gorici, še isto leto je bil premeščen k sodišču v Konjicah.
1904 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Mariboru, nato k okrajnemu glavarstvu v Konjicah. 1907 pa k okrajnemu glavarstvu v Celju. 1919 je postal vladni tajnik
pri Narodni vladi SHS v Ljubljani v oddelku za trgovino in obrt. 1921 je bil imenovan
:
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za sckcijskcga svetnika, 1932 za inšpektorja banske uprave. 1937 paje postal načelnik
oddelka za trgovino in industrijo Banske uprave Dravske banovine v Ljubljani. Upokojenje bil 1939.
5
Strancar Alojz ing. gozdarstva, višji gozdarski nadsvetnik. Rojen 1885 v Štrancarjih na Planini pri Ajdovščini, umrl 1983 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, visoko
šolo za zcinljcdelstvo in gozdarstvo na Dunaju. Službo je nastopil 1910 pri gozdarskem
odseku v Zadru, 1914 je bil premeščen k deželni vladi v Ljubljani, po 1. svetovni vojni
je služboval pri Narodni vladi SHS v Ljubljani, nato pri Deželni vladi za Slovenijo in
nazadnje pri Banski upravi Dravske banovine. 1945 je bil upokojen in nato reaktiviran
pri Ministrstvu za gozdarstvo vlade LRS kot višji gozdarski nadsvetnik.
'' Pavlin Alojz veterinarski nadzornik. Rojen 1869. umrl 1938 v Ljubljani. V državni službi je bil zaposlen od 1897 pri deželni vladi v Ljubljani. 1907 je postal državni
veterinarski inšpektor.

48'
ZAPISNIK
48. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 19. JANUARJA 1919.
Navzoči: člani vlade razen pov. dr. Kristana, dr. Kukovca, dr. Ravniharja in
dr. Verstovška; pričujoč je nadalje podpredsednik dr. Žerjav kot gost general
Smiljanić, podpolkovnik Ulmanskv.
Začetek seje ob 10. uri 32' dopoldne.
Dne 18, t. m. je komisar Smodej, ki se udeležuje v Gradcu pogajanj z Nemci
glede Koroške, telefonično sporočil, da stavijo Nemci sledeči ultimatum:
"Die Südslaven haben ihre Truppen aus dem Gebiete nördlich der Drau
zurückzuziehen. Wir besetzen den Gcrichtsbezirk und die Stadt Völkermarkt
nicht. Beiderseits wird angesucht, dass der Gerichtsbezirk Völkennarkt durch
eine Ententemacht besetzt wird. Die Räumung nördlich der Drau hat innerhalb
drei Tagen zu erfolgen. Die Antwort ersuchen wir bis spätestens 7 Uhr abends,
da wir ein weiteres Verhandeln nicht mehr mitmachen können, weil wir dem Gegner die Gelegenheit geben, die schwache militärische Position zu verbessern.
Dieser Zustand, wenn er angenommen wird, dauert bis zum Friedensschlüsse."
Po obrazložitvi težkoč, ki nasprotujejo pravočasnemu odgovoru, so Nemci
pristali na to, da se jim odgovori najkasneje do poldneva današnjega dne.
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Po vsestranskem podrobnem razmotrivanju trenotne situacije na Koroškem s
političnega in vojaškega vidika, se sklene, sporočiti deželni vladi v Gradcu tclcfonično naslednji odgovor, kar se zgodi danes še pred 12. uro opoldne:
"Indem die Nationalregierung erklärt, dass sie im Interesse der Herstellung eines erträglichen, die Ruhe und Ordnung in ganz Kärnten sichernden Zustandes
und zur Vermeidung weiteren Blutvergicssens die Besetzung von ganz Kärnten
durch französische, englische oder amerikanische Truppen in Erwägung ziehen
würde, lehnt sie das Begehren, wegen einseitiger Räumung slovenischcn Territoriums als eine in nichts begründete Zumutung ab.
Nachdem die Trappen der Kärntner Landesregierung ohnehin schon weite
slovenische Gebietsteile um Klagenfurt und Villach besetzt hielten und nun
gewaltsam durch einen Ueberfall noch weitere slovenische Gebiete an sich gerissen haben, erscheint die neue Forderung der Räumung des slovenischcn Bezirkes
von Völkermarkt und der Drau als eine beleidigende Zumutung. Die Besetzung
von Kärntner Gebieten durch amerikanische, französische oder englische Trappen wäre zu begrüssen. wenn damit der Zweck erreicht würde, dass weitere
Konflikte in Kärnten definitiv ausgeschieden werden. Mit der Besetzung nur eines Teiles, und zwar sogar nur unstreitig slovenischcn Gebietes, wäre in dieser
Richtung nichts erreicht als eine Erniedrigung der Südslaven und es würde scheinen, als ob die weiteren slovenischcn Bezirke jenseits der heutigen Kampflinie in
Kärnten den Deutschen überlassen seien, während nur der Bezirk Völkmarkt
nördlich der Drau als striting verbliebe. Aus diesen Gründen musste das Ultimatum abgelehnt werden."
Dragi odstavek odgovora naj služi kot komentar k prvemu odstavku.
Pov. Kristan, ki se seje ni udeležil, je pooblastil podpredsednika dr. Žerjava in
pov. dr. Pogačnika, da izjavita v njegovem imenu, da je on (pov. Kristan) za
odklonitev od Nemcev stavljenega ultimatuma.
Poverjcništvu za narodno obrambo se dovoli za tekoče izdatke kredit v znesku
3.000.000 K. (št. 215)
Prošnja stotnika dr. ehem. Viktorja .Močnika za sprejem v vojaško službo
SHS se odpošlje vojnemu ministrstvu v Belgrad s priporočilom, da se ga prevzame kot majorja v službo, ker je strokovnjak na polju kemije, specijelno izdelovanja smodnika in raznesilnih snovi, in kot tak neobhodno potreben.
Konec seje ob 12. uri IX' popoldne.
Žužek l.r.
zapisnikar

Pogačnik I. r.

Original. Zapisnik obsega 3 strani. Brc/.lcsni papir z vodnim znakom.
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49'
ZAPISNI •
49. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI
Z DNE 20. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen pov. dr. Pestotnika.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Na razgovor pride najprej zadeva na Koroškem. Pov. dr. Brejc poroča, da je
dobil včeraj šele ob 1/2 2. uri popoldne telefonično zvezo z Gradcem inje sporočil, da se ultimatum odkloni. To je sporočil majorju Andrejki. ker Smodeja ni
bilo v Gradcu. Ob 1/2 3. uri ga poišče v kavarni Ulmanskv in poroča: Andrejka
telefonira iz Gradca, da so Nemci naš protipredlog (namreč da naj se razpravlja o
vprašanju, da se zasede cela Koroška po neinteresirani ententni sili) odklonili in
hoteli oditi, s čimer bi se imelo v 24 urah pričeti zopet vojno stanje. Tedaj pa sta
predlagala ameriška častnika Miles in King, da hočeta posredovati in sicer na
sledeči način: Oba se odpeljeta v avtomobilih na Koroško v družbi enega Slovenca in enega Nemca in določita demarkacijsko črto za upravo na podlagi neposrednega opazovanja razmer. Oba spremljevalca morata znati francoski ali angleški. Dr. Brejc je poiskal dr. Žerjava, ki zna francoski, in ki je določen, da bi
potoval z Amerikancema po Koroškem: oba sta napravila s pomočjo dr. Miillcrja
načrt, kako bi bilo treba voditi Amerikanca, da bi videla vsaj približno dejanske
razmere na Koroškem. Tedaj pa pride Ulmanskv vnovič in poroča, daje prejel iz
Gradca že konkretne predloge, kako naj se napravi mir med Korošci in Jugoslovani. Ti predlogi se glase tako-le:
"Vorschläge
des amerikanischen Obstl. Miles bezüglich der Kärntner Streitfrage.
Eher als der bestehende Waffenstillstand gebrochen wird und ein bereites
verwüstetes Land nutzlosen Feindseligkeiten ausgesetzt wird, mache ich. vorausgesetzt die Zustimmung des. Prof. Coolidge". Chef unserer Mission, sowie der
kompetenten Stellen beider Teile, den folgenden Vorschlag, weil ich überzeugt
bin. dass Feindseligkeiten keiner Seite in der gegenwärtigen Streitfrage helfen
können, da die endgültigen Grenzen zwischen den beiden Ländern in Paris nach
grossen Richtlinien niedergelegt werden und nicht auf Grund der Gegenwärtigen
Besetzung irgend eines Teiles des Landes durch kleine bewaffnete Abteilungen.
Ich schlage vor:
1. dass Lt. King und ich uns nach Kärnten begeben und zwar begleitet von einem Repräsentanten jeder Partei und dass wir (King und ich) nach dem Studium der Frage an Ort und Stelle die Linie der Verwaltungsabgrenzung entscheiden.
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2. dass beide Parteien in der gegenwärtigen Streitfrage von unserer Abreise ibre
schriftliche Zustimmung dazu abgeben, dass sie sieb unserer Entscheidung
bezüglich der obigen Demarkationslinie fügen und dass sie den bestehenden
Waffenstillstand mit Rücksicht auf diese Linie einhalten werden bis zur Entscheidung der Friedenskonferenz in Paris. Keine Partei soll das Recht haben,
den Waffenstillstand unter irgend einem Vorwandc zu kündigen.
3. dass es von allen Seiten festgehalten wird, dass die von uns festgesetzte Demarkationslinie nur provisorisch ist und zwar nur für die Dauer der Friedenskonferenz und dass sie in gar keiner Weise bestimmen soll, wo die endgültige
Grenze zwischen den beiden Ländern verlaufen wird, noch irgendwie eine der
Parteien in ihren in Paris vertretenen Ansprüchen mit Bezug auf die
zukünftige Grenze präjudizieren soll.
4. dass keine neutrale Zone festgelegt werden soll und zwar aus dem Grunde,
weill eine solche Zone in den gegenwärtigen Bedingungen nicht überwacht
werden könnte und eine Verletzung ihrer Neutralität stets sowohl von der einen wie von der anderen Seite vermutet wird und so zu weiteren Misshelligkeiten führen könnte, anstatt sie zu vermeiden. •
5. dass die Demarkationslinie, wie sie im Punkt 1 erwähnt ist. festgelegt werden
soll, wobei soweit als möglich die Wünsche der Bevölkerung mit Bezug auf
deren künftigen nationalen Zugehörigkeit berücksichtigt werden sollen, vor
allem aber in der Art. um gegenwärtig eine klare, jeden Irrtum ausschliessende
geogr. Linie zum Zwecke der provisorischen Abgrenzung zwischen den beiden
Regieningen festzulegen. Insoferne als Uebereinstimmung darüber besteht,
dass diese Linie nicht die endgültige Grenze darstellt, sondern nur die Trennungslinie zweier Verwaltungen für die gegenwärtige Zeit, so ist es klar, dass
bei deren Festlegung kein Versuch gemacht zu werden braucht, sie allen Details der schwierigen Nationalitätenfrage anzupassen, dass aber andererseits
diese Linie die Frage in grossen Zügen berücksichtigen muss und vor allem,
dass sie durch die natürlichen geogr. Bedingungen des Terains so klar definiert ist. dass kein Irrtum sich darüber ergeben könne.
Die Anwendung dieser bisher festgelegten Grundsätze bei Festslegung der
Linie bleibt dem Obstl. Miles und Lt. King überlassen und ihre Entscheidung ist
endgültig."
Temu predlogu sta pritrdili obe stranki in od ameriških častnikov se je odpeljal King takoj na Dunaj k Coolidgu, da se posvetuje ž njim in njegovim namestnikom Čehom Koerncrjcm . ki sta po informacijah dr. Brezigarjevi huda germanofoba. Dr. Žerjav se pošlje v Gradec s pooblastilom, da sklene z ameriškima
častnikoma dogovor in ju spremlja po Koroškem: z dr. Brejcem sta dogovorno
sklenila, da gre dr. Žerjav na Dunaj in zainteresira Coolidgca. Koerncrja in Tusaría. Za slučaj, da bi dr. Žerjavu ne bilo mogoče iti na Dunaj, opravi to delo dr.
Brezigar, Dr. Žerjav bo zastopal pri ameriških častnikih tudi željo, da naj se jima
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dodeli po možnosti na vsaki strani po troje zastopnikov narodnosti, tako da bi šel
še en avtomobil od nas v Gradec, v katerem bi se peljali na Koroško Grafenauer.
Smodcj in prof. Miilaček4 kot tolmač. Če slovensko ljudstvo vidi samo neznane
obraze, se je bati. da si ne bo upalo prostodušno se izjaviti za Jugoslavijo.
Narodna vlada odobri vse korake, ki jih je storil pov. dr. Brejc v tej zadevi. Po
sklepu seje. kojc bila navzoča še večina članov vlade je sporočil dr. Brejc sledeče
telefonično poročilo majorja Andrejke:
"Vereinbarungen zwischen den militärischen Vertretern beider Regierungen:
1. Um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten und eine gegenseitige
Bekämpfung der Bevölkerung hintanzuhalten, verpflichten sich die politischen
und militärischen Behörden, dass Möglichste zu tun. um sämtliche
Militärwaffen sowie Munition, die sich bei der Bewölkeaing befinden, abzunehmen.
2. Die militärischen Befehlshaber beider Teile verpflichten sich, jedwedes absichtliche oder eigenmächtige Schiessen sowie gewalttätiges Vorgehen von
Militärpersonen nach den bestehenden Gesetzen zu bestrafen.
3. Jedwede Drangsalienmg. Einschränkung der persönlichen Freiheit und die
Aushebung von Geiseln, von Seiten des Militärs ist verboten.
4. Kriegsgefangenenaustausch. Die beiderseitigen Kriegsgefangenen sind sofort
nach Eröffnung des Eisenbahnverkehrs nach kurzer vorheriger telegraphischer
Verständigung auszutauschen. Die chargenmässigen Geld-gcbührcn werden in
barem, die Verköstigung in natura rückerstattet.
5. Verwundete sind mit ihrem Einverständnis nach erlangter Transportfähigkeit
nach Laibach resp. Klagenfurt abzusenden.
6. Entstandene Kriegsschäden sind den zuständigen politischen Behörden anzumelden.
7. Alle wegen Spionageverdacht und Hochverrat verhafteten Personen sind innerhalb 48 Stunden nach Genehmigung des Vertrages freizulassen.
8. Die Eisenbahn-. Telephon- und Telegraphenanlagen sind im gegenseitigen
Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Behörden raschestens herzustellen.
9. Die Linie, in der sich Truppen jetzt befinden, verbleibt als Demarkationslinie
bis zur Festsetzung der neuen durch die amerikanische Mission." (Podpisal
major pl. Andrejka dne 20. 1. 1919 popold.)
Pov. dr. Kukovec obžaluje, da seje naredba glede trafik sklenila v njegovi odsotnosti, kojc bil v Beogradu. Ljudje prihajajo k njemu s tožbami, češ da se jim
je odvzel edini vir dohodkov. Zato predlaga, naj se odvzamejo trafike samo takim
osebam, ki so sovražne državi SHS. Pov. Kristan pojasnjuje, da se mora odpovedati vsem, da pa ima vsakdo pravico, prositi za zopetno podelitev. Slučaji, v
katerih je prosilec potreben, se bodo vpoštevali. Odvzele se bodo pa trafike lju284

dem. ki so bili dobili koncesije za trafiko po protekciji in ki so si bili med vojno
nagrabili dovolj dobička; saj seje vršilo od strani finančne uprave grdo protežiranje glede dobave tobaka. Nekateri so dobivali le po 2 enoti pri vsaki oddaji,
drugi pa po 50-80 enot in zaslužili 25-40 krat več. kakor neprotežirani tovariši.
Na predlog poverjenika dr. Brejca se sklene sledeče: Sklep Narodne vlade v 43.
seji z dne 9. januarja 1919 glede odpovedi trafikantom se reasumirá in nadomesti
s sledečim sklepom: poverjeništvu za finance se naroči, naj se vse pogodbe s
trafikanti odpovedo trimesečno in oddaje trafik in zalog na novo razpišejo. Vsak
dosedanji najemnik ima pravico, prositi za zopetno podelitev trafike. Prednost pri
oddaji trafik imajo dosedanji najemniki trafik, ako so potrebni, sicer pa invalidi.
(Oddal v Ur. list.) (št. 206)
Ljubljanska kreditna banka ponudi za odkup eraričnih skladišč ob kolodvoru
v Mariboru znesek 1.000.000 K. Narodna vlada odgovori, da navedenih eraričnih
skladišč ne namerava prodati. Generalu Maistai se naroči, naj opravlja vojaštvo
ta skladišča in pazi. da se ne bo kradlo. (Izvrši pov. Remec.) (Izvršeno! št. ¡96)
Dr. Defranceschi želi. naj se onih 500.000 K. ki so pri Jadranski banki na
razpolago Odboru južnih Slavena in še niso porabljene, dovoli za aprovizacijo
Jugoslovanov na Dunaju, kakor imajo lastne aprovizacije Cehi. Poljaki in Ogri:
ker je med temi Jugoslovani na Dunaju večina pripadnikov drugih pokrajin in ne
Slovenije, se odstopi zadeva v Beograd. V tem smislu se obvesti dr. Defranceschi. (Izvršeno!) (št. 205)
Slovenski umetniki želijo odposlati dva zastopnika v Pariz, ki bi uredila jugoslovanske umetnine na ondotnji mednarodni razstavi. Potni stroški bi znašali za
oba tri tedne 6.000 Fr. poleg tega prosita, da dovoli Narodna vlada še 2.000 Fr.
za okvire, kartone, stekla, fotografije, kataloge umetnin itd. Narodna vlada dovoli
slikarju Ivanu Vavpotiču. ki zna francoski. 3.000 fres, za pot v Pariz. Znesek se
izplača iz še ne izčrpanega kredita 50.000 K. ki ga je dovolila Narodna vlada v
28. seji z dne 4. decembra 1918 za umetniško opremo uradnih prostorov. (Od
tega kredita seje porabilo doslej samo še 14.500 K.) (Izvršeno.) (št. 201)
Pisarniški pristav Alojz Dular^ se premesti od rudarskega urada v Celju k rudarskemu glavarstvu v Ljubljani ter pomakne v VIII. čin. razred z naslovom
pisarniškega ravnatelja.
Pov. za javna dela in obrt se dovoli, da razpiše mesto kanclista v XI. činovnem razredu ali pa mesto praktikanta z adjutom 600 K in letno doklado 1.212 K.
Istemu poverjeniku se dovoli, da prevzame inženirja Franca Bambusa iz
Pfibrama, kije sedaj v VIII. činovnem razredu, v VII. čin. razredu. Določen je za
vodjo premogovnika v Zabukovici.
Načelno se sklene, da se izvrše predpriprave, ki so potrebne, da se začne pri
nas izdelovati bakrena galica v dovoljnji množini za potrebo jugoslovanskih vinogradnikov. Cela naprava bo veljala po sedanjih cenah 60-100.000 K. Tam se
bo dobival tudi elektrolitni baker. (Kmetijstvo.)
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NV je poslalo dopis, daje treba ves v skladiščih se nahajajoči materijal bivše
avstro-ogrske armade takoj inventarizirati. in da se sme rabiti izključno le za
vojaške potrebe. Za civilne potrebe silno primanjkuje sanitetnega materijala.
Narodna vlada ponavlja svoje stališče, da razpolaga z vsem sanitetnim materijalom samo prehodno-gospodarski urad. Nadporočniku Piberniku. ki straži ta materijal, se pojasni, da je podrejen vojaštvu samo v vojaških zadevah, sicer pa
poverjeništvu za javna dela in da se na povelja iz Zagreba ni ozirati. (Izvršeno.)
(Izpisek za pov, za nar. obr., javna dela in oddelek za zdravstvo.)
Razglasi se, da se civilni interesenti, ki žele dobiti demobilizacijsko blago,
zglasijo. če so kmetje, pri poverjeništvu za kmetijstvo, če so obrtniki, pri obrtnopospeševalnem uradu, trgovci in industrijci pa pri trgovski in obrtni zbornici.
(Razglas izda pov. Remec.)
Na razgovor pride načrt naredbe o ustanovitvi obrtno-pospešcvalncga urada
države SHS v Ljubljani. Dr. Triller pripomni, daje trgovska in obrtna zbornica
izjavila, da se mora ona zaslišati. preden se o tem predlogu sklepa, ker sega delokrog nameravanega urada v njen zakonito določeni delokrog. Zato predlaga, da
se razprava o predlogu za osem dni odloži. Pov. Remec pojasni, da je delokrog
tega urada popolnoma enak delokrogu dosedanjega zavoda za pospeševanje obrti.
Zato se dr. Trillcrjcv predlog odkloni. Nato se načrt naredbe odobri z malimi
izpremembami.
Dr. Schvvcgel poroča, da odpošlje Nemška Avstrija takoj sol in užigalice. in
prosi, da se vojno-žitni zavod na Dunaju obvesti brzojavno, kdaj se prične pošiljati moka in fižol, kot kompenzacija za sol in užigalice. (Obljubili smo namreč v
Nemško Avstrijo 25 vagonov moke in 5 vagonov fižola kot kompenzacijo za sol
in užigalice.) Začasno Ljubljana te moke in fižola ne more dati. Maribor tudi ne.
Dr. Schvvcgclu se brzojavi, da prosimo, da se rok za odpošiljatev moke in fižola
podaljša do 1. februarja. Glede dr. Schwegelovega vprašanja, katera gospodarska
pogodba iz meseca novembra poteče dne 15. januarja t. L. se dr. Schucgelu dajo
pojasnila, (Izvršeno.) (šl. 214)
Odobri se načrt naredbe celokupne vlade glede pobiranja občinskih doklad v
Ljubljani. (Oddal v Ur. lisi.)
Policijski komisar dr. Senekovic' v Mariboru prosi, da se ukine za Maribor
naredba 262 z dne 10. januarja 1919. Ur. list št. 36, radi potnih listov, ker je
stvar v Mariboni neizvedljiva iz dveh razlogov:
1) manjka tiskovin za potne liste;
2) s tem poslabša že itak napeti položaj v Mariboru in bati seje revolucije, katera
bi bila lahko usodna z ozirom na dejstvo, da stoje pri Lipnici trije bataljoni
nemškega vojaštva z močno artilerijo.
Dr, Brejc bo naredbo glede severne meje ukinil notranjim naredbenim potom.
(Izpisek g. pov. dr. Brejcu oddano 21.1.)
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General Maister vpraša, ali se smejo žigosani bankovci izvažati iz države.
Odgovori se mu. da "zoper izvoz bankovcev, tudi žigosanih, ni zadržka." (Izvršeno.)
Prisilna delavnica v Ljubljani služi ob enem kot vzgojevališče za zanemarjeno
mladino. Pov. Kristan predlaga, da naj se ta zavod preosnuje v moderno deško in
dekliško vzgojevališče, kjer bo prostora za 260 gojencev in gojenk. Zato naj Narodna vlada sprejme od dež. likvidacijske komisije v Ljubljani imenovani zavod
takoj v svojo upravo. Vodstvo zavoda se podredi poverjeništvu za socijalno skrb.
Istega naloga je. da sporazumno z oddelkom za notranje zadeve in pravosodstvo
ukrene vse potrebno glede preosnove vzgojevališča in prisilne delavnice v zgorajšnjem smislu. Sprejel se je predlog dr. Trillerja. da se zadeva začasno odloži,
dokler namreč ne odda tozadevnega poročila komisija za začasno vodstvo in
likvidacijo deželne uprave.
Pov. Kristan izraža svojo nezadovoljnost z naredbo celokupne vlade glede izpremenitve lekarnarskih taks z dne 13. januarja 1919, naredba št. 276. Ur. list
štev. 38. Lekarnarjem seje dovolilo po njegovem mnenju preveliko zvišanje cen.
Predlaga, da se naredba ukine kot neopravičena. Stvar se odloži, ker pride itak v
kratkem protest od okrajne bolniške blagajne v Ljubljani.
Narodna vlada je demisijonirala že v svoji 38. seji z dne 23. decembra 1918,
ker je bila imenovana skupna vlada v Beogradu in so torej prenehale pokrajinske
vlade, ki so imele namen, skrbeti samo začasno za mir in red v deželi. Demisija
še vedno ni rešena. Pač se je poročalo v listih, da sta imenovana nov predsednik
in podpredsednik, a Narodna vlada tudi glede tega ni dobila nikakega uradnega
obvestila. Poverjeniki izražajo željo, da se zadeva pospeši. Naprošen je dr. Korošec, da posreduje v Beogradu. Zlasti prosi pov. dr. Pogačnik, da se odveze čimpreje svojih dolžnosti kot poverjenik, da zamore oditi k legiji na Koroško. Predsednik Pogačnik se bo peljal z dr. Korošcem v Beograd in skušal zadevo pospešiti.
Pov. dr. Pogačnik poroča, daje od vojakov, ki so prišli v službo, skoro polovica bolnih, zlasti bolnih na pljučih je veliko. Primanjkuje perila in obleke, tako
da obstoja nevarnost, da bo pozimi moštvo hudo trpelo na svojem zdravju. Blago
v prodajalnah je pa tako silno drago, da ni misliti na to. da bi se nakupilo v zadostni množini za vojake. Pov. Remec poroča, da ima zavod za pospeševanje
obrti skritih še kakih 2.000 garnitur (bluz in hlač) ki so bile last bivše Avstrije in
jih je zavod izdelal po nalogu vojaške oblasti. Ta zaloga se odstopi vojaštvu proti
pokritju konfekcijskih stroškov. Začno se da intendanci dovoljenje, da rekvirira
po celi Sloveniji pri trgovcih sukno za vojaške plašče in perilo. Cene določi mešana komisija, v katero pošlje po enega zastopnika vojaška uprava, enega trgovska zbornica in enega poverjeništvo za socijalno skrbstvo. Pri določitvi cen se ni
ozirati na nabavno ceno: saj so trgovci z blagom v tej vojni obogateli več kot
preveč in lahko dajo blago sedaj tudi nekoliko v zgubo.
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Agrarni višji geometer I. razreda Ferdinand Čcrmak7 se pomakne v VII. činovni razred. Agrarni višji geometer II. razreda Srečko Justin" se pomakne v
VIII. činovni razred. Obe imenovanji veljata od 1. januarja 1919.
Odpuščena višja pisarniška oficijala Andrej Hutter in Franc Rom pri sodišču
v Kočevju prosita za zopetni vsprejem v službo na prejšnjem službenem mestu v
Kočevju. Znata slovenski in sta dobro kvalificirana kot uradnika. Vse instance
prošnji priporočajo. Prošnjama se ugodi.
Oglasilo seje 192 dijakov, ki morajo študirati na visokih šolah izven Zagreba.
Dobili bodo podporo v znesku 600-1.000 K. Celotni stroški za štipendije izven
Zagreba so preračunani na 112.000 K. Za vse slučaje prosi poverjeništvo za uk
in bogočastje. da se mu dovoli v ta namen kredit do 120.000 K Sprejeto. (Hi. 253)
Prihodnja seja v sredo 22. januarja, točno ob 4. uri popoldne.
Konec seje ob 7. uri 10' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Pogačnik 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 10 strani. Brc/.lesni papir z vodnim znakom.
Coolidgc Calvin John, politik USA. Rojen 1872. umrl 1933. Ameriški politik pripadnik Republikanske stranke. Bil je predsednik Združenih držav Amerike v letih
1923-1929.
3
Kcmcr Robert dr.. zgodovinar, univ. profesor. Rojen 1887 v Chicagu. Bilje češko
ameriški zgodovinar in profesor na univerzi Missouri. Bil je sodelavec predsednika
Wilsona inje pripravil gradivo za njegov memorandum. Po 1. svet. vojni je bil Coolidgc-ov namestnik na Dunaju in nato poslanec ameriške vlade na mirovnih pogajanjih v
Parizu.
A
Mulačck Ivan. profesor, prevajalec in publicist. Rojen 1874 v Ljubljani. Prirodoslovjc v Gradcu. 1898-1899 je suplcnt v Kopni, nato v Ljubljani. 1903 je odšel v Ameriko. 1908 seje vrnil in študiral anglistiko na Dunaju. Pragi. Gradcu in Londonu, med
1. svet. vojno je bil ranjen na soški fronti, po prevratu seje naselil v Ljubljani, bilje
učitelj angleščine, prevajalec in uradni tolmač angleščine.
5
Dular Alojz, uradnik. Rojen 1874 v Jurki vasi pri Novem mestu, umrl 1947 v
Ljubljani. Služboval je od 1894 dalje, najprej v mapnem arhivu v Ljubljani, zatem pri
davčni upravi v Črnomlju, nato pri deželnem sodišču v Ljubljani, od 1899-1908 pri
rudarskem oblastvu v Gradcu, od 1908-1927 pa pri rudarskem uradu v Celju in pri
Rudarskem glavarstvu v Ljubljani.
6
Senekovič Ivan dr., policijski nadkomisar. Rojen 1864 v Zimici v Slov. Goricah,
umrl 1956 v Mariboru. Gimnazijo v Mariboni. pravo v Gradcu, promoviral 1910. Služboval je pri Policijski direkciji v Trstu, po prevratu 1918 pa v Mariboni. 1922 je bil
premeščen v Celje, 1924 v Krško in Logatec, nato v Sombor in Novo Gradiško, 1933 je
postal sreski načelnik v Mariboni, 1935 je bil upokojen. 1941 je bil izseljen v Mladc2
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novac v Srbiji. 1945 seje vrnil v Maribor, bil je pravni referent Okrožnega odbora OF
v Mariboru.
Čcrinak Ferdinand, geometer. Rojen 1861, umrl 1951 v Ljubljani. V državni službi je bil od 1896 dalje, 1909 je postal agrarni geometer pri Komisiji za agrarne operacije v Ljubljani.
8
Justin Srečko, geometer. Rojen 1875 v Ljubljani, umrl 1940 v Ljubljani. V državno službo je vstopil 1897. višji agrarni geometer je postal 1913. nazadnje je bil šef
geometer pri Komisiji za agrarne operacije v Ljubljani.

50'
ZAPISNIK
50. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 22. JANUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek: ob 4. uri 10' popoldne.
Na podlagi sklepa deželnega odbora kranjskega z dne 18. februarja 1911 in
24. julija 1912 je bil pooblaščen bivši deželni odbor, da priskoči po potrebi
kranjskim zadrugam na pomoč s tem, da prevzame zadnje deželno jamstvo neomejeno glede svote, ako se prepriča, da pri tem jamstvu ne preti deželi nikakšna
škoda. Tega deželnega jamstva se je od vseh zavodov na Kranjskem poslužila
samo Ljudska posojilnica v Ljubljani in je plačala v izpolnitev pogojev, ki jih je
stavila dežela, da prevzame jamstvo, 100.000 K v deželni zadružni garancijski
zaklad v vrednostnih papirjih. Iz dobička v upravnem letu 1913 je izročila deželnemu odboru za deželni zadružni garancijski zaklad naknadno še 5,000 K. Deželna garancija sedaj ne obstoja več, tudi se podobna garancija ne bo več dajala,
zato je postal deželni zadružni garancijski zaklad brezpredmeten. Ljudska posojilnica prosi, da seji plača vplačani denar. Prošnji se na predlog komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave ugodi. (Izvršeno.) (šl. 234)
V državni tiskarni na Dunaju je okoli 400 strojev raznih vrst, mnogo papirja
in velika zaloga svinca. V vojno-geografičnem inštitutu je okoli 100.000 litografičnih plošč. Ker se začne v obeh zavodih v kratkem času likvidacijsko delo,
sklene Narodna vlada naprositi Društvo slovenskih tiskarjev, da odpošlje svojega
zastopnika na Dunaj, ki bo pregledal likvidacijske predmete in izbral stvari, ki so
za nas potrebne (Društvo slovenskih tiskarjev obvesti o tem prelat Kalan). Dr.
Ploju se piše v tem smislu, da naj dobi Narodna vlada 1/10 tega blaga in natura.
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Nastavi naj se Josip Chluben, meteur državne tiskarne, proti nagradi 200 K na
mesec, da bo pri stvari pomagal. (Izvršeno.) (št. 232)
Profesorju dr. Ivanu Arnejcu se poveri likvidacija državnih knjižnic in bivšega
naučnega ministrstva na Dunaju, v kolikor pride pri tem v poštcv Slovenija. O
tem se obvesti konzularni agent dr. Defrancesclii. da mu da pooblastilo.
(Izvršeno.) (St. 265)
Vojaškemu oficijalu Mateju Arnejcu se poveri začasno likvidacija v domobranskem ministrstvu. (Izvršeno.) (Nar. ohr.)
Odobri se načrt statuta za vnovčcvalnico za živino in mast in za žitni zavod v
Ljubljani. Tozadevni naredbi izda poverjeništvo za prehrano. (Izpisekprehrani.)
Dr. Tavčar poroča, da so poslali Hrvatje kot odgovor na njegovo zabavljanje
in na zabavljanje dr. Brejca na shodu VLS naenkrat sto vagonov koruze v storžih
kar naravnost z njive. 80 vagonov je že tukaj inje nevarnost, da se pokvari. Hrvatje so to storili iz nagajivosti. Prav tako so poslali naenkrat 100 vagonov
krompirja, ki ga nam itak ne manjka. 30 vagonov je že došlo v Trbovlje. Dr.
Tavčar pravi, daje ena tretjina gnilega in ena tretjina prsti, šele ostanek je užiten.
Moke pa ne pošljejo nič. Od ravnatelja Jovana, ki se nahaja v Belgradi!, ne dobi
nikakega obvestila, dasi je Jovan obljubil, da bo redno poročal. Bržkone zadržujejo v Zagrebu njegova poročila. (Izpisek prehrani.) Dr. Tavčar predlaga sledeče:
1 ) koncem tega tedna se pelje z dr. Korošcem vred, ki odhaja v Beograd, v Zagreb deputacija članov Narodne vlade, katere se udeleže predsednik, dr. Tavčar, Kristan, Remec in dr. Triller, da se dogovore glede prehrane z banom
(banu se to naznani telegrafično s prošnjo, naj preskrbi stanovanje za 4 osebe); Po dogovoru g. preds. z g. min. p. dr. Korošcem.
2) dr. Tavčar se pooblasti, da stavi v slučaju, da je krompir slab. istega nazaj
odpošiljatelju na razpolago;
3) ker mora dati v Nemško Avstrijo v kompenzacijo za sol in užigalice moko in
fižol, se sklene, da dobe pri razdelitvi sladkorja istega samo občine, ki se izkažejo, da so oddale vsaj deloma zahtevano množino fižola in kaše. Vsi trije
predlogi se sprejmejo.
Pov. Remcu se naroči, naj izdela podroben načrt glede ustanovitve centrale za
usnje.
Prehranjevalni urad je ustavil na belokranjski železnici tri vagone živine, kije
bila namenjena za izvoz iz Slovenije kot plemenska živina. Vladni tajnik v Črnomlju. Rajko Svetck:, je pa izvoz živine kljub temu dovolil. Svetek se pozove.
da opraviči svoje dejanje, kako je zamogel dovoliti, da so se trije vagoni zaplenjene živine kljub prepovedi poverjeništva za prehrano eksponirali iz Slovenije.
Poverjeništvo za promet se naprosi, naj se obvestijo vse železniške postaje, da se
ne sme nakladati nikaka živina za izvoz brez dovoljenja prehranjevalnega urada.
Orožništvo naj se pomnoži in se mu naroči, da strogo pazi. da se živina ne izvaža
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brez dovoljenja prehranjevalnega urada. (Nujno! Izpiske g. pov. za notranje z. in
g. pov. za promet.)
Pov. dr. Tavčar poroča, da se je vršil v Mariboru shod, na katerem je vodja
okrajnega glavarstva dr. Lajnšič hudo zabavljal čez vlado. On ne stavi predloga,
da se dr. Lajnšič pozove na odgovor, ampak prosi pov. dr. Verstovška. da upliva
na svoje Mariborčane, da ne bodo hoteli tvoriti države v državi in ne bodo stavili
neizpolnjivih zahtev. (Za pove rj. dr. Verstovška)
Stacijsko poveljstvo v Zemunu prosi, da bi se mu poslalo vsak dan 20 vagonov premoga. Prošnji se. če le mogoče, ugodi. (Za jav. dela.)
Poverjeniku za prehrano se dovoli 15.000 K kredita za novoletne nagrade
uradništvu pri vnovčevalnici za živino in mast v Ljubljani: teh uradnikov je 3040. Poroča tudi. da bo dal okrajnemu glavarju dr. Senekoviču za izvanredna dela
nagrado 2.000 K. ker ima silno težko delo. (št. 275)
Finančni tajnik dr. Rudolf Mam se pokliče v poverjeništvo za trgovino in industrijo: dr. Trillerju se načelno dovoli, da ga sme pomakniti v VII. činovni razred, (dr. Marna pozove predsedstvo sporazumno z dež. fin. ravnateljstvom, naj se
takoj zglasi pri poverjeništvu za trgovino in industrijp.) (Iz\>ršeno št. 266)
Dr. Kukovec naznani, da se vrše jutri popoldne posvetovanja finančnega tajnika dr. Gregoriča z vodji računskih oddelkov pri posameznih poverjeništvih. da
jim da navodila glede sestave proračuna.
Dr. Kukovec predlaga za referenta finančnega ministrstva pri Narodni vladi
sekcijskega svetnika v bivšem avstrijskem fin. ministrstvu dr. Karla Šavnika .
Sprejeto.
Začasni delavski zavarovalnici proti nezgodam v Ljubljani in začasnemu občemu pokojninskemu zavodu za nameščence v Ljubljani se dovoli po 50.000 K
brezobrestnega posojila za stroške pri ustanovitvi, (št. 276)
Pri pogajanjih v Gradcu so stavili Nemci predlog, da se jim dovoli prosta poraba železniške zveze med Labudsko dolino in Celovcem. Ker pride jutri gen.
konzul dr. Sclnvegcl v Ljubljano in bo podal poročilo o svojih pogajanjih na Dunaju, se zadeva začasno odloži.
Na Koroškem so se zgodila velika nasilstva proti Slovencem in so napravili
Nemci veliko škodo na premoženju, n. pr. v Tinjah. (Smodeju se naroči, da bosta
- to naj skuša doseči - ameriška častnika prevzela razsodišče v tej zadevi, kdo
povrne škodo, nastalo med vojsko na Koroškem vsled ropa in plenjenja. Tu pa je
izvzeta izrecno takozvana vojna škoda v ožjem pomenu besede, ki je nastala neposredno vsled vojaških operacij.) (izpisek za Smodeja.)
Pri pogajanjih za premirje med Nemško Avstrijo in Slovenijo v Gradcu se je
določilo tudi. da se smejo begunci s Koroškega vrniti v domovino. Stotniku Martinčiču. poveljniku naše vojske v Podrožci, je sporočil poveljnik Nemških čet. da
obstojajo na Koroškem novi potni predpisi, po katerih mora vsakdo, ki hoče iz
inozemstva priti na Koroško, imeti za to dovoljenje pristojne politične oblasti v
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kraju, kamor hoče potovati. Z ozirom na to vest, se je poslala deželni vladi v
Celovcu sledeča brzojavka:
"Landesregierung Klagenfurt
Kommandant ihrer Truppen in Rosenbach hat heute dem Kommandanten unserer dortigen Truppen die ihm von Klagenfurt zugekommenen Instruktionen
über Einreisen von Personen aus dem Auslande nach Kärnten mitgeteilt, die er
dahin auslegt, dass dieselben auch auf die in Krain befindlichen Kärntner
Flüchtlinge Anwendug finden stop Tatsächlich sind heute Flüchtlinge die über
Rosenbach in ihre Kärntnerische Heimat zurückkehren wollten, von Seiten ihres
Kommandanten zurückgewiesen worden. Wir ersuchen um dringende Mitteilung,
ob das Verhalten ihres Komandanten in Rosenbach den ihm erteilten Instruktionen entspricht und im verneinenden Falle um Veranlassung, dass den Flüchtlingen von Seiten der Organe dortiger Regierung wegen Rückkehr in Heimat keine
Hindernisse in Weg gelegt werden. Sofortige Rückäusscrung ersucht Nationalregierung Laibach Pogačnik Präsident"
Obenem se naroči Smodcju, naj protestira proti taki odredbi in pripravi komisijo do tega, da bo povedala, kaj smatra za inozemstvo. Glede vseh vprašanj,
ki jih bodo morebiti sprožili Nemci v Gradcu, se da Smodeju to navodilo, da naj
zaenkrat odkloni vsak razgovor glede podrobnosti z motivacijo, da hočemo živeti
z Nemško Koroško v istem razmerju, kakor z ostalo Nemško Avstrijo. Če bo pa
demarkacijska črta, ki jo določita ameriška častnika, zahtevala posebnega dogovora, se bo to izvršilo pozneje.
Mestni magistrat v Mariboru vprašuje, ali naj podeli gostilniško koncesijo
Schulvereinu, kateri je podedoval neko gostilno. Zadeva se odloži do rešitve koroškega vprašanja, ker bi na morebitno odklonitev prošnje ali celo zatvoritev
Schulvercinskih šol Nemci znali odgovoriti z represijami glede Mohorjeve družbe.
Pov. Remec poda obširno poročilo o stanju kopališča v Rogaški Slatini in
predlaga, da se dovoli investicijski kredit 300,000 K, ki se bo itak bogato izplačal, ko se prične sezona. Kredit bo nakazovalo deželno finančno ravnateljstvo.
Poročilo se odobri in predlog sprejme, (št. 277)
Eksportnemu akademiku Goričniku, tajniku v prehodno-gospodarskem uradu,
se dovoli mesečna plača 1.000 K in enkratni nabavni prispevek, kakor drugim
državnim uradnikom.
Pov. Remcu se dovoli, da sme nastaviti v svojem uradu eksportnega akademika Avseneka4, ki je služboval že pred vojno in med vojno v Rusiji, pogodbeno
proti mesečni plači 800 K in enkratnemu nabavnemu prispevku državnih uslužbencev.
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Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju izjavlja, da Nemška Avstrija ne bo
izvršila volitev v narodno skupščino v krajih, ki so zasedeni po Jugoslovanih.
Tozadevna brzojavka se glasi:
"Präsident Pogačnik Laibach
Wien, 22. l.-Zu 1 - 639/1.
Ad Telegramm vom 11. Jänner 1919. betreffend Wahl zur deutschösterreichischen Nationalversammlung, wird auf Paragraph 40 des deutschösterreichischen Wahlgesetzes vom 18. Dezember 1918. No. 115. ST.-G.-Bl.
verwiesen. Deutschösterreichische Regierung betrachtet nach wie vor für die
Festsetzung der Staatgrenzen die Entscheidung des Friedenskongresses auf
Grund Volksabstimmung als massgebend und wird bis dahin in den von
Südslaven verwalteten Gebieten keinerlei staatliche Hoheitsrechte, somit auch
nicht Durchführung von Wahlen, vornehmen. Staatssekretär für Aeusseres Dr.
Bauer."
Izmed odslovljenih nemških uradnikov pravosodne stroke se sprejmejo sledeči
v službovanje v državi SHS:
a) v Celju: pis. višji oficijal Ivan Ivanšek. pis. oficijal Mihael Prelog. pis.
oficijantinja Marijana Qualitzer. dež. sodni svetnik dr. Ivan Premschak\ avskultant Leon pl. Tornago'', avskultant dr. Kristijan Wolf, višji dež. svetnik dr. Friderik Bračič.
b) v Mariboru: višji pis. oficijal Alojzij Roth, poduradnik Pavel Kleber, višji
pis. oficijant Martin Trojnar.
c) v Pliberku: sodni sluga Josip Kcuschnigg.
č) v Gornji Radgoni: sodni sluga Alojzij Reiter.
Ne sprejmeta se pisarniški višji oficijal Karol Zwetko v Celju in sodnik dr.
Henrik Fohn v Slov. Bistrici.
Naredba, da noben rezervni častnik ne sme uživati dvojne plače, vojaške in
civilne, se razglasi v Uradnem listu po predsedstvu Narodne vlade in velja od 1.
decembra 1918 nazaj. Dotičniki. ki so prejemali neopravičeno dvojno plačo, so
dolžni jo vrniti, ker je bil tozadevni sklep Narodne vlade že objavljen v vojaškem
naredbenem listu. (Nar. obr.)
Na predlog pov. dr. Brejca se odstavita profesor dr. Alfred pl. ValcntaMarchturn7 in višji okrajni zdravnik dr. Alfred Mahrs. (Zdrav.)
Profesorja Karol Werner'' in dr. Henrik Swoboda'" v Ljubljani prosita, da
ostaneta v službi države SHS do konca šolskega leta 1918/19. Dovoljeno.
Prihodnja seja 24. januarja 1919, petek ob 4. uri popoldne.
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Konec seje ob 7. uri zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Pogačnik

' Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Brc/.lcsni papir z vodnim znakom.
" Svclck Rajko. banski svetnik. Rojen [876 v Ljubljani, umrl 1949 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in Gradcu. 1903. Od 1902 jc služboval v Ljubljani. Radovljici. Liliji. Kočevju. Kranju. Kamniku. Logalcu. Črnomlju. 1918 je poslal
vladni tajnik. 1919 okrajni glavar v Črnomlju. 1920 jc bil premeščen k poverjeništvu
/a nolranjc zadeve v Ljubljani. 1923 jc poslal predslojnik okrajnega glavarstva v Novem mestu. 1927 jc bil premeščen k Velikemu županstvu ljubljanske oblasti. 1929 je
bil imenovan /a županijskoga svetnika in nato /a banskega svetnika, 1935 jc bil upokojen.
' Šavnik Karl dr.. finančni svetnik. Rojen 1874 v Kranju, umrl 1928 v Ljubljani.
Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu. Služboval jc v Gradcu. Ljubljani in na Dunaju.
1919 jc postal delegat ministrstva /a finance v Ljubljani, nato jc bil premeščen v Beograd, kjer jc bil načelnik proračunskega oddelka pri ministrstvu /a finance. 1927 jc
postal direktor Poštne hranilnice v Ljubljani.
4
Avscnck Ivan. gospodarstvenik. Rojen 1889 v Vrbnjah pri Mošnjah na Gorenjskem, umrl 1972 v Clcvclandu. Eksportno akademijo na Dunaju 1911. Postal jc pomemben predstavnik industrijskega in finančnega kapitala na Slovenskem. Med okupacijo 1941-1945 jc podpiral belo gardo, po kapitulaciji Italije jc deloval v Rimu. po 2.
svet. vojni jc živel v Združenih državah Amerike.
Prcmschak Kan dr.. višji dcžclnosodni svetnik. Rojen 1876 v Škofji vasi. umrl
1943. Gimnazijo v Celju, pravo v Gradcu 1900. sodniški i/pit 1903 v Gradcu. Od 1899
dalje jc služboval v Celju. Laškem. Marcnbcrgu. 1916 jc postal okrajni sodnik v Celju.
1918 dcžclnosodni svetnik. 1920 višji dcžclnosodni svetnik. 1929 jc postal sodnik
okrožnega sodišča v Celju. 1935 jc bil upokojen. Med okupacijo 1941-1943 jc bil župan v Vojniku.
'' Tornago Leon pl.. pravnik, Rojen 1885 v Ljubljani. Končal pravo in se zaposlil v
pravosodni službi v Celju in Ljubljani, nato jc postal zasebni uradnik v Ljubljani. 1928
jc ponovno vstopil v pravosodno službo. 1942 seje preselil i/ Ljubljane v Nemčijo.
7
Valcnta Alfred pl. Marehturn dr.. zdravnik, porodničar in profesor. Rojen 1869 v
Ljubljani, umrl 1926 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju 1892.
specializacijo iz ginekologije in porodništva jc opravil pri prof. Chrobaku. 1898 jc bil
imenovan za profesorja porodništva na babiški šoli v Ljubljani, bi jc primarij v deželni
bolnišnici v Ljubljani in član deželnega sanitetnega sveta. 1919 jc bil odpuščen iz službe.
* Mahr Alfred dr.. zdravnik. Rojen 1855 v Ljubljani. Končal medicinsko fakulteto.
V državno službo jc vstopil 1894. 1914 jc postal višji okrajni zdravnik pri deželni vladi
V Ljubljani. 1919 jc bil odpuščen iz državne službe.
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'' Werner (Carol, profesor. Rojen I860 v Ogulinu. Bil je profesor na realki v Ljubljani, nato na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. Po narodnosti
je bil Nemec s stalnim prebivališčem v Ljubljani.
in
Svoboda Henrik dr.. profesor. Rojen 1874 v Maribora. Kot profesorje služboval v
Ljubljani. Po nacionalnem poreklu je bil Nemec s stalnim prebivališčem v Ljubljani.

51'
ZAPISNIK
51. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 24. JANUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Tik pred sejo Narodne vlade je dobil pov. dr. Brejc nastopno brzojavko:
"Predsednik deželne vlade dr. Janko Brejc. Ljubljana.
Njegovo Visočanstvo prestolonaslednik regent Aleksander je s svojim včerajšnjim ukazom odvezal dosedanjega predsednika Narodne vlade za Slovenijo Josipa Pogačnika njegove dolžnosti ter je imenoval Vas za predsednika, dr. Gregorja
Žerjava pa za podpredsednika nove deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani. Z
istočasnim ukazom so odvezam svojih dolžnosti: pov. za prehrano dr. Tavčar.
pov. za trgovino in industrijo dr. Triller, pov. za narodno obrambo dr. Lovro
Pogačnik, pov. za javna dela inž. Remec. pov. za promet dr. Pestotnik. pov. za
finance dr. Kukovec. pov. za socialno skrbstvo Anton Kristan, ker njihovi resorti
pripadajo pod neposredno kompetenco resortnih ministrov. Vabim Vas in dr.
Žerjava v Beograd, da stavita predloge radi eventuelne izpremembe za štiri poverjeniška mesta, ki ostanejo še nadalje. Minister za notranje stvari Pribičević."
(Štiri poverjeništva. ki ostanejo še nadalje so: poverjeništvo za notranje stvari,
za uk in bogočastje. za pravosodstvo in za kmetijstvo.)
Brzojavko je prečital v seji Narodne vlade predsednik Pogačnik in se poslovil
od članov vlade s temi besedami:
"S tem je prenehalo delovanje sedanje Narodne vlade. Ko se poslavljam, moram s tega mesta danes konstatirati, da smo vsi skupaj in vsak poedinec storili
vse. kar smo vedli in kar smo mogli v prid naše ožje domovine in v prid celokupne države SHS. Vse naše delovanje se je vršilo v popolnem soglasju z navodili
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Narodnega Veća v Zagrebu in pozneje skupne vlade v Beogradu. S posebnim
veseljem morem ugotoviti, da je v vsej skoraj trimesečni poslovalni dobi med
člani naše koalicijske vlade najlepše soglasje in njegovega delovanja niso nikdar
motila nobena ncsporazumljenja ali politične strasti. Moje poslovanje je bilo
lahko, ker so me vsi gospodje poverjeniki tako složno in krepko podpirali. Ko
oddajam predsedstvo, se jim zato najiskreneje zahvaljujem in prosim tovariša dr.
Brejca, da prevzame predsedstvo," V imenu poverjenikov je odgovoril gospod
župan dr. Tavčar: "Kot najstarejši član Narodne vlade, si dovoljujem, da se zahvalim za njegovo izredno ljubeznivost predsedniku Pogačniku, ki je s simpatičnostjo svojega značaja velikokrat v znatni meri pripomogel, da je bilo delovanje
Narodne vlade tako harmonično in da njegovega delovanja niso ovirala ne politična, ne druga nasprotstva. Naj nas ohrani prav tako v dobrem spominu, kakor ga
bomo ohranili mi vsi in kakor mu želimo iz srca vse najboljše v prihodnosti."
Nato je prevzel predsedstvo novoimenovani predsednik dr. Brejc in je prosil vse
poverjenike, da z ozirom na to, da še niso imenovani vsi člani nove vlade in da
mora on oditi s podpredsednikom v Belgrad, vodijo svoje posle še nadalje do
imenovanja nove vlade, ker sicer nastane v upravi vakuum. Do tega časa bo on
vodil nadalje tudi posle poverjenika za notranje stvari, predsednika Pogačnika pa
prosi, da vodi ta čas posle predsednika, kadar bi bila on in podpredsednik zadržana.
Pov. Kristan prosi novega predsednika, naj posreduje v Beogradu, da se imenuje nova vlada vsaj do 1. februarja.
Tudi zadevo glede prehrane bosta uredila v Zagrebu predsednik in podpredsednik spotoma, torej ne gre v Zagreb ona deputacija, o kateri seje sklepalo v 50.
seji.
Minister Pribičević poroča, da se je odpeljal regent Aleksander na obisk k
očetu kralju Petni in da ga nadomešča medtem ministerski svet v smislu člena 53
ustave.
Predsednik Pogačnik poroča o brzojavki min. Pribičevića, da se je število
mandatov za Slovenijo zmanjšalo od 38 na 32. Tozadevna brzojavka se glasi:
"Predsedništvo deželne vlade Ljubljana. Beograd, 24.1.
Ministrski svet je odobril sledečo razdelitev mandatov za osvobojene pokrajine v narodno predstavništvo: Slovenija 32, Istra 4, Hrvatska z Reko in Medmurjem 62, Bosna 42, Dalmacija 12, Črna gora 12, Bačka, Banat i Baranja 24, skupaj 188. Sporočite strankam v svrho sporazuma. Opozarjam, da so člani državnega veća vsi dosedanji člani Narodnega veća in da stranke odločajo le o kandidatih za povišek. Notranji minister Pribičević."
Proti tej odredbi je protestirala Nar. vlada, oz. min. podpredsednik dr. Korošec v sledeči brzojavki:
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"Ministarski predsjednik Protić Beograd
Jer nas ima 1,600.000 Slovenaca i 160.000 tudjinaca, zato ostaju Vseslovenska ljudska stranka. Jugoslovanska demokratska stranka i Jugoslovanska socialno demokratska stranka, kod minimalnog ključa 38 poslanika u državno vijeće i
mole. da ministarski savjet revidira svoj zaključak te prizna Sloveniji gornji broj
stop U ime stranaka dr. Korošec."
• brzojavki se je obvestil tudi minister dr. Kramer. (Prepis brzojavke se odpošlje Nar. svetu v Ljubljani in vodstvom vseh treh slov. strank.,) (Izvršeno, št.
322)
Min. Pribičevič je poklical okrajnega glavarja dr. Baltica v službovanje v ministrstvo za notranje zadeve. Dr. Baltic bo predlagan v napredovanje v Beogradu.
Začasno ohrani dosedanjo plačo na račun tukajšnjega proračuna, samo za dobo
bivanja v Beogradu dobi dnevnice iz ministrskega proračuna v Beogradu, (št.
323)
Dr. Ravnihar poroča, da sta bila pod enakimi pogoji poklicana v Beograd sodnik dr. Vladimir Orel iz Ljubljane in državni pravdnik dr. Štefan Sagadin iz
Celja. (Poročili se vzameta na znanje; glede dr. Baltica se obvesti poverjeništvo
za socialno skrbstvo). (Izvršeno.)
Min. Pribičevič brzojavlja, da naj se pošljejo v Beograd takoj vsi razpoložljivi
avtomobili s potrebnim materijalom, brez ozira nato, ali so porabni ali ne. (Izvrši
pov. Remec.) (št. 324)
Nar. vlada je sklenila v seji dne 4. decembra 1918, da noben uradnik - rezervni častnik ne sme uživati dvojne plače. Sklep se je razglasil v Povelju štev. 6
drugega vojnega okrožja v Ljubljani z dne 24. decembra 1918 pod tek. št. 3 in
naslovom: Dvojna plača častnikov. Dotična izjava se glasi tako-le: "Pers. res.
štev. 1190. Nobenemu rezervnemu častniku, vojaškemu uradniku se od 1. decembra 1918 naprej ne sme izplačevati dvojna plača (vojaška in civilna).
Rezervni častniki, vojaški uradniki, ki so dobili za mesec december dvojno
plačo, morajo eno. vojaško ali civilno vrniti."
Ta naredba se modificira v toliko, da velja od 1. januarja 1919 dalje v smislu
nastopnega predloga poverjeništva za finance:
"Ako je civilna plača z dokladami manjša od vojaške z dokladami ali enaka,
se ustavi. Ako je večja, se na račun civilne uprave izplača razlika med obema.
V vojaško plačo ni vračunati prejemkov v naturalijah ali ekvivalentov zanje,
pač pa vojaško plačo ali mezdo, potem rodbinske pristojbine in druge doklade v
gotovini. V civilno plačo je računati poleg vseh stalnih civilnih prejemkov, odmerjenih na podlagi dosedanjih predpisov za mobiliziranje državnih nastavljencev, tudi enkratni nabavni prispevek. Smatrati je, da od enkratnega nabavnega
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prispevka za februar 1919 odpade po ena tretjina na mesece november in december 1918 ter januar 1919.
Pod določila te naredbe ne spadajo mobilizirani državni nastavljenci. ki ne
prejemajo svoje vojaške plače (mezde) iz blagajne države SHS. predvsem vojni
ujetniki in taki, ki se vsied drugačnih ovir doslej še niso mogli vrniti." (št. 325)
Odobri se načrt naredbe poverjeništva za notranje zadeve glede pristojnosti
pri nekaterih upravnih poslih. Pri upravnih poslih, pri katerih je bilo po avstrijskih zakonih treba pritrditve ali odobritve deželnih odborov, preide ta pravica na
stvarno pristojni oddelek Narodne vlade SHS v Ljubljani. Pri onih upravnih poslih, pri katerih je bilo pa treba pritrditve ali odobritve deželnih zborov, nadalje pri
katerih je bilo poleg tega treba še cesarjeve pritrditve, preide ta pravica na celokupno Narodno vlado. (Oddal v Uradni list.) (št. 326)
Slov. kmetijska družba je nakupila veliko množino galice za vinogradnike v
Ustju na Češkem po 7 K 75 h. Kupčija še ni perfektna. Medtem je prišla iz Nemške Avstrije ponudba po 5 K 20 h. Kmetijska družba izgubi 1 1/2 miljona kron.
ako se prva kupčija izvede. Zato sklene Narodna vlada, da ne dovoli uvoza galice
po 7 K 75 h, ker smatra to za oderuško ceno. Kmetijska družba ima vsied tega
pravico, razdreti kupno pogodbo.
Iz Nemške Avstrije dobimo 30 vagonov soli in 10 vagonov užigalic, mi pa
damo 25 vagonov moke in 5 vagonov fižola. Ta predpogodba z Nemško Avstrijo,
sklenjena po dr. Šveglju se vzame na znanje kot podpisana in odobrena. Poleg
tega je treba ratificirati še dve pogodbi z Nemško Avstrijo. Iz prve pogodbe z dne
18. januarja t. 1. se izloči prevzemališče v Radgoni, v ostalem pa se odobri. Iz
druge pogodbe z dne 21. januarja se izloči točka o sukancu in točka o 40 vagonih
moke, pač pa se dovoli na daigo pogodbo še nekaj premoga.
Pov. za narodno obrambo poroča o vspehu mobilizacije letnikov 1895 - 1899.
Vspehje zelo ugoden: doslej jih je prišlo že 6.995. Samo iz nekaterih okrajev se
je odzvalo premalo vpoklicancev. Poverjeništvo za nar. obrambo bo dalo notranjim potom primerna navodila orožniškim postajam.
Pov. za socialno skrbstvo so znani slučaji, da so postopali zdravniki pri prebiranju vojakov prestrogo in spoznali tudi bolehne ljudi za sposobne za vojaško
službo. Predsedstvo opozori dopolnilna poveljstva na ta nedostatek. (Dotično
opozorilo naj stilizira oddelek za zdravstvo). (Izvršeno, št. 327.)
Iz slovenskih pokrajin se odhajali med vojno vojaki h kadrom v nemške kraje
(Judenburg, Enns, Gradec itd.). Tam so pustili tudi svojo civilno obleko. Koje 9.
januarja prosil vojak Dacer Jernej iz Hribov pri Šmartnem v Tuhinju, naj se mu
vrne civilna obleka iz Gradca, je sporočilo vojno dopolnilno poveljstvo Ljubljana
to željo v Gradec, na kar je dobilo sledeči odgovor z dne 17. januarja 1.1.:
"Traindivision No. 3, Ersatzdepot Ziv. Kleider-Verwaltung.
Zur Kenntnisnahme, dass sämtliche Zivilkleider von Mannschaften, die zweifelsohne nicht deutschösterreichische Staatsangehörige sind, nach hier ergange298

nem Befehle an die Landesbekleidungsstellen abgeliefert wurden, weshalb dem
Ansuchen nicht entsprochen werden kann. Vagi (?) Oblt. m. p."
Na ta način seje našim ljudem obleka kratkomalo vzela. Nar. vlada sklene:
1) da protestira proti temu pri vladi Nemške Avstrije na Dunaju:
2) nemško-avstrijska vlada mora izročiti takoj vse civilne obleke kakor tudi druge zaloge naših polkov, oz. oddelkov, osobito iz Ennsa. Judenburga. Lebringa. Gradca in Weiza:
3) vojaškim poveljstvom SHS se naroči, da ne izroči nobenemu državljanu Nemške Avstrije civilne obleke, ki je shranjena pri krdelih SHS. dokler se zadeva
med vladama ne uredi. (Št. 328)
Odobri se naredba poverjeništva za socijalno skrbstvo glede predplačil na
vzdrževalnine. za katere seje vložila tekom januarja 1919 nova prošnja. Osebam,
katerih prehrana je vsled tega. da so se 15. januarja 1919 začasno ustavile vse
podpore, težko ogrožena, se ima odpomoči s predplačili. Ta naredba velja najdalje do 15. marca 1919. (Oddano v Uradni lisi.)
Urednik Uradnega lista prof. Funtek" se opozori, da se je pri popravi stiliziranja nekaterih naredb Narodne vlade izpremenil deloma smisel naredbe, (lele/,
•sporočil prof. ]''.)
Za stroške likvidacije Štajerske se dovoli kredit 20.000 K pri Ljubljanski
kreditni banki; čez ta kredit razpolaga predsednik likvidacijske komisije dr. Kukovec proti obračunu, (št. 386)
Med sejo je prišel v dvorano novi podpredsednik dr. Žerjav in je poročal o
svojem potovanju na Dunaj k šefu ameriške misije Coolidge-ju in v Gradec k
pogajanjem za premirje z zastopniki Nemške Avstrije. Glavna uspeha njegovega
potovanja sta nastopna:
I ) dosegel je. da se je pridelil ameriškima častnikoma, ki bosta določala mejo na
Koroškem namestnik šefa ameriške misije vseučiliški profesor Koerner, Ceh
po rodu:
2) da si je pridržal Coolidge izrecno končno odločitev.
Ameriška častnika sta bila sama priča sila ostre in hude debate, ki se razvnela
v Gradcu med zastopniki Slovenije in Nemške Avstrije radi tega, ker so se Nemci
branili, dovoliti, da se vrnejo begunci na Koroško.
Narodna vlada je vzela poročilo dr. Žerjavovo z zahvalo na znanje.
Ker so nekateri begunci prišli s Koroškega na Kranjsko slabo preskrbljeni z
obleko, jih je napotil dr. Brejc k predsedniku NS dr. Korošcu, da jim da kredit iz
premoženja NS.
Dr. Žerjav poroča še. da dr. Tnimbić po poročilih iz Pariza zastopa dobro naše narodne aspiracije. Zato se naprosijo časniki, da ga ne napadajo več. (Izvršeno.)
Pov. dr. Verstovšek predlaga, da sprejme Nar. vlada sledeče predloge, ki jih je
izdelala vseučiliška komisija:
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"Da sc omogoči slovenski mladini na vseučilišču v Zagrebu poslušati predavanja v slovenskem jeziku in v le-tem polagati tudi izpite, nadalje v svrho, da se
obenem pripravlja ustanovitev vseučilišča v Ljubljani, dovoljuje si podpisano poverjeništvo na podlagi sklepov vseučiliške komisije pri tuk. Narodni vladi in oziraje se na dopis dekanata modroslovne fakultete vseučilišča v Zagrebu od 18. 12.
1918 odgovoriti na tamošnji dopis od 7. t. m. z nastopnimi predlogi:
1) Na modroslovni, pravoslovni in medicinski fakulteti vseučilišča v Zagrebu naj
se provizorno ustanove paralelne stolice s slovenskim učnim jezikom vsaj za
poglavitne, takozvane izpitne predmete in naj obstoje toliko časa, da se ustavnim potom ustanovi in otvori vseučilišče v Ljubljani.
2) Dokler ni vprašanje kompetence drugače rešeno, naj ustanavlja omenjene
stolice in namešča nanje vseučiliške profesorje Narodna vlada v Ljubljani
sporazumno z akademskimi oblastvi hrvatskega vseučilišča in s hrvatsko vlado v Zagrebu.
3) Vseučilišče v Zagrebu odloča v prvi vrsti o vseh vprašanjih, ki se tičejo znanstvene kvalifikacije posameznih oseb za posamezne stolice, zlasti tudi pri podelitvi veniae legendi.
4) Profesorji na slovenskih stolicah so člani profesorskih zborov in izpitnih komisij ter imajo sicer z docenti vred vse pravice, ki jih jamči statut hrvatskega
vseučilišča svojim profesorjem, odnosno docentom. Zlasti naj se njim tudi
omogoči dogovorno z akad. oblastvi znanstveno delovanje v znanstvenih zavodih in seminarjih hrvatskega vseučilišča.
5) Vprašanje plač za vseučiliške docente s slovenskim učnim jezikom, dotacij
itd. naj se prepusti Narodni vladi v Ljubljani, dokler ne bode ustavnim potom
rešeno."
Z ozirom na te predloge se vname mala debata o vprašanju, ali naj delamo na
ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani ali ne. Večina poverjenikov je mnenja,
da bi bilo iz več razlogov bolje, če se ustanovi v Ljubljani tehnika ali kaka druga
strokovna visoka šola. Na eni strani smo Slovenci v kulturi najnaprednejši del
jugoslov. naroda in torej zmožni, voditi dobro tehniko, na drugi strani pa je izobrazba naše inteligence najbolj pomanjkljiva glede praktičnih ved. Ker predlogi
vseučiliške komisije končni odločitvi ne prejudicirajo, se sprejmejo. (Pov. za uk
in bogočastje.)
Knczoškofijski ordinarijat v Ljubljani prosi, da se mu nakaže znesek 37.217
K 25 v vpokritje primanjkljaja pri upravi duhovskega semenišča v Ljubljani v
upravnem letu 1917/18. Pokritje tega zneska je bivše avstr. ministrstvo za uk in
bogočastje že dovolilo. Dovoljeno proti obračunu pri likvidaciji. (Št. 387.)
Ravnateljstvo knezoškofijskega lavantinskega bogoslovnega semenišča v Mariboru prosi v isto svrho za nakazilo zneska 7.719 K 08 v. katerega je že obljubila Namestnija v Gradcu. Dovoljeno proti obračunu pri likvidaciji, (št. 388.)
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Konvent cistercijenskega samostana v Stičini prosi za dovoljenje za vknjiženjc
dolga v znesku 200.000 frankov. Nemški člani reda se hočejo namreč izseliti in
vzeti svoje premoženje s seboj. Narodna vlada opozarja na to, da so slovenski
redovniki pregnani iz Nemške Avstrije brez premoženja. Zato se prošnja odkloni.
Ves učiteljski zbor na gimnaziji v Kočevju prosi, da ostane v službi Nar. vlade do konca I. tečaja 1918/19. Dovoljeno!
Prof. dr. Ernst Geinsperger na drž. realki v Ljubljani prosi za zopetni sprejem
v šolsko službo. Se odkloni.
Zastopništvu Jugoslovanov v Gradcu se dovoli kot predujem za preselitvene
stroške graških jugoslovanskih rodbin v domovino kredit 10.000 K proti nakazilu
dr. Žižka3 in dr. Vršiča v Gradcu. (St. 389)
Prihodnja seja v pondcljek 27. januarja ob 4. uri popoldne.
Konec seje ob 7. uri zvečer.
Žužek 1, r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom. Zapisnik
seje je bil oštevilčen naknadno. Zapisnik je podpisal dr. Janko Brejc kot novi predsednik vlade.
:
Funtck Anton, profesor, pisatelj in urednik. Rojen 1862 v Ljubljani, umrl 1932 v
Ljubljani. Učiteljišče v Ljubljani, študij na Tehnološkem muzeju na Dunaju. Kot učitelj
je služboval v Litiji in Šentvidu pri Stični, kot strokovni učitelj pa na državni obrtni
šoli in na državnem moškem učiteljišču v Ljubljani, upokojenje bil 1925. Bilje urednik Ljubljanskega zvona 1891-1894. Laibacher Zeitung 1895-1918 in Uradnega lista
Narodne vlade SHS v Ljubljani. Pisal je pesmi, novele, povesti, gledališke ocene in
knjige za otroke. Prevedel je tudi več gledaliških del.
3
Žižek Franc dr.. pravnik, univ. profesor. Rojen 1876 v Gradcu, umrl 1938 v
Frankfurtu na Maini. Gimnazijo in pravo v Gradcu, promoviral 1898. Služboval je
najprej pri sodiščih v Gradcu, od 1903 dalje na Dunaju pri statistični centralni komisiji, nato je postal podsekretar pri trgovinskem ministrstvu na Dunaju in privatni docent
na dunajski univerzi. Bilje pomemben strokovnjak za statistiko. Po prevratu 1918 gaje
dr. Žolgcr hotel pridobiti za profesorja na Univerzi v Ljubljani, kar je odklonil, ker je
bil že vezan na univerzo v Frankfurtu. Njegova dela s področja statistike so visoke
znanstvene vrednosti in so prevedena v več evropskih jezikov.

301

521
ZAPISNIK
52. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI.
Z DNE 27. JANUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov dr. Pestotnika. dr. Pogačnika in
dr. Kukovca.
Začetek seje ob 4. uri 25' popoldne.
Predsednik dr. Brejc je prejel iz Beograda naslednji brzojavki:
"Beograd, 13. 1.(27.1.) 1919.
Rešenje ministarskog saveta. da pored predsednika i podpredsednika ostaju
još četiri poverenika i to: za unutranje poslove, presvetu, privredu i pravosudje.
nemože se više menjati, pa su poverenici. koji konačno otpadaju kraljevim ukasom razrešeni od dužnosti. Nemože se imati ništa protiv toga. da odnosni ministar imenuje za Sloveniju svoga poverenika za socijalnu skrb. a ministar gradjevina svoga za gradjevine. a unutranja je stvar vaša. u kakvom će oni odnošaju
biti prema vladi. Što se tiće mandata: broj konačno ustanovljen sa 32. radi se sad
• privremenom parlamentu države, koji još nema fiksiranih granica, a kad se
bude radilo • konstituanti biće merodavan broj duša. Nro 213/paz. Ministar
unutrašnjih dela Pribičević."
in dalje:
"Beograd, 13. 1.(27. 1.) 1919.
Pitanje zakletve predsednika i podpredsednika ne treba vezati za imenovanje
poverenika. jer poverenici neće polagati ovde zakletvu kao predsednik i podpredsednik, nego će je položiti, kad se imenuju, pred predsedništvom pokrajinske
vlade. Nr 214. Ministar unutrašnjih dela Pribičević."
Sklene se, obvestiti ministrskega podpredsednika dr. Korošca, da stranke
vztrajajo pri zahtevi, da se imenujejo po dogovoru strank vsi poverjeniki jednakomerno od skupne vlade.
Poverjeništvu za narodno brambo se dovoli za tekoče izdatke za mesec februar 1919 kredit 7 milijonov kron. ki se mu nakaže v treh obrokih in sicer:
4.0()().()()() K dne 29. t. m.,' 2.00().()0() K dne 9. februarja 1919 in 1.000.000 K
dne 19. februarja 1919. (Izpisek, zelo nujno! St. 370) Poverjeništvo se ob jednem
opozori, da se v bodoče obrača za slične kredite na vojno ministrstvo v Belgradi!.
Naroči se mu. da poda intcndanca •. vojnega okrožja SHS deželni vladi izkaz o
vporabi dosedaj nakazanih kreditov tekom 1 tedna. (St. 370)
Poverjeništvo za socijalno skrbstvo poroča, da je pred kratkim sklicalo enketo
delavcev, uradnikov in drugih prizadetih glede vprašanja draginje in znižanja cen.
Sklenilo seje ugotoviti zaloge vojnih špekulantov in verižnikov. Na podlagi enke302

tnega sklepa pregleduje odsek 106 članov s pomočjo policije posamezne hiše. kjer
se sluti, da se nahajajo zaloge živil. Danes dopoldne so se že ugotovile ogromne
zaloge najpotrebnejših stvari, kakor emailirane posode, jesihove kisline, olja.
masti itd. Preiskava še ni končana. Predlog pov. za socijalno skrbstvo, da naj se
izbere iz srede deželne vlade komisija, ki naj zadevo preišče in stavi predloge, se
sprejme. V komisijo se imenujejo naslednji poverjeniki: Kristan, dr. Pogačnik, dr.
Ravnihar. inž. Remec in dr. Tavčar. Komisijo skliče v posvet dr. Tavčar za sredo
29. t. m. ob 10. uri dopoldne.
Predsednik je prejel pismo predstojnika kr. zem. vlade za bogoslovje i nastavu
v Zagrebu, v katerem vprašuje, kaj so Slovenci med vojno na korist in v prilog
ententnih držav storili in kaj proti Avstriji. Ker zbira narodni svet tozadevno
gradivo, se pismo odstopi NS. da imenovanemu predstojniku odgovori v najkrajšem času na stavljeni vprašanji. (Izvršeno danes.) (št. 399)
Sestra Ljudmila Fink z Dunaja XIH/3. Kriegsspital I. prosi deželno vlado po
posredovanju Vekoslava Spinčiča. da ji povrne škodo 5.000 K, ker ji je bila pri
umiku bivše avstrijske armade na Primorskem ukradena vsa imovina. Prosilki in
posredovalcu se odgovori, da dež. vlada principijelno ne plača take škode.
(Izvršeno danes. ) (šl. 400)
Društvu dež. uradnikov v Ljubljani se prizna en zastopnik v komisiji za enotno ureditev uradniškega vprašanja. (Izvršeno.) (št. 308)
Pov. za narodno obrambo je predložil načrt naredbe, kako naj se postopa proti
onim. ki agitirajo proti pozivu letnikov 1X95-1899 pod orožje, proti obvezancem.
ki se pozivu ne odzovejo, in proti onim. ki take obvezance prikrivajo. O tem predlogu se je že sklepalo v 51. seji v tem smislu, da naj poverjenik za nar. obrambo
predloge omili in izda primerna navodila notranjim potom.
Pov. za socijalno skrbstvo poroča, da so mu znani slučaji odpusta železniških
uslužbencev na Koroškem, ki so na slovenskem ozemlju Koroške rojeni, tedaj
jugoslovanski državljani in o katerih se ne more trditi, da bi bili Nemci. Koroške
razmere pač v mnogih slučajih niso dopuščale, da bi dobili ljudje slovenskega pokoljenja tudi docela slovensko izobrazbo. Poverjeništvu za promet se naroči, da
zadevo preišče (slučaji Smolej. Ferg in Glinig) in o njej poroča. (Izpisek promet.)
Odbor za prireditev slovenskega oddelka na mednarodni umetniški razstavi v
Parizu prosi, da se mu nakaže za dekor in aranžma razstavljenih umetnin 2.000
frankov. Se dovoli iz kredita 50.000 K za nabavo umetnin. (Izvršeno.) (št. 313)
Okrajni glavar dr. Vilko Baltic, ki je bil sprejet v službo Narodne vlade SHS.
dodeljen poverjeništvu za socijalno skrbstvo, in je sedaj vpoklican v službovanje
v ministrstvo notranjih zadev v Belgradi!, se sprejme na lastno prošnjo v uradniški status oddelka za notranje zadeve deželne vlade. (Izjava notr. zad.)
Deželna vlada je prejela nasledno brzojavko:
"Nationalregierung Laibach. Klagenfurt, 25. I. 1919.
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Einreisen nach Kärnten von Ausland nur möglich mit fallweiser Reisebewilligung politischer Behörde des Reisezieles im Sinne hierämtlichen Erlasses
Zahl: 207/praes. vom 20. Jänner 1919. Bestimmung gilt für jcderman daher auch
für die in Krain befindlichen Kärntner Flüchtlinge. Dortige Legitimationen nicht
ausreichend. Diese Bestimmung durch Grazer Abmachung derzeit noch nicht
geändert. 543/praes. Landesregierung."
Se vzame kot odgovor na tukajšno brzojavko z dne 22. januarja 1919 na
znanje.
Poverjeniku za promet se dovoli pri Jadranski banki kredit 50.000 K za plače
in tekoče izdatke. (Nujno! Izpisek St. 316.)
Oddelek za zdravstvo priporoča, da se sestavi tudi glede deželne uprave bivše
Štajerske slična likvidacijska komisija kot za Kranjsko, ker se nahaja na slovenskem ozemlju Štajerske več večjih javnih bolnišnic, nekaj deželnih hiralnic z
mnogoštevilnim zdravniškim in uradniškim osobjem in veliko število okrožnih
zdravnikov. Zdravstvenemu oddelku so razmere popolnoma neznane, zato treba
posebnega faktorja, ki prevzame tozadevne agende in omogoči zdravstveno organizacijo na slovenskem delu bivše Štajerske. Predlog se odstopi poverjeniku dr.
Kukovcu. ki je predsednik likvidacijskega odbora Štajerske in se ravnokar mudi v
tej zadevi v Gradcu. (Izvršeno.) (St. 303)
Odobri se načrt naredbe glede prevzetja javnih dobrodelnih zavodov na Spodnjem Štajerskem v državno upravo s pristavkom. da se je oddelku za zdravstvo
obrniti radi kredita v Belgrad. (Oddano v Uradni lisi) (izpis zdravstvo šl. 401)
Društvo slovenskih geometrov v Ljubljani je predložilo deželni vladi resolucijo glede stanovskih razmer. Se odstopi komisiji za enotno ureditev uradniškega
vprašanja v Ljubljani. (Izvršeno) (št. 402)
Iz deželne blaznice Feldhof pri Gradcu bode prevzeti v najkrajšem času 250,
iz Kromcriža na Moravskem pa 200 slovenskih blaznikov. Ker je blaznica Studenec prenapolnjena, je po poročilu oddelka za notranje zadeve nujno potrebno
vstvariti v Ljubljani provizorij, dokler se vprašanje blaznice v celoti ne reši. Priporoča, da se prisilno delavnico začasno preuredi v ta namen in skliče v to svrho
enketo. Sklene se, sklicati enketo. ki naj stavi predloge in ob enem prouči vprašanje razširjenja blaznice in pospeši zadevo tako, da se dela začno že v prihodnji
stavbeni sezoni. (Izvršeno) (št. 403)
Pov. za javna dela opozarja, da bi kazalo brezposelnost sanirati deloma tudi
na ta način, da se v bodoči stavbeni sezoni prično graditi javna poslopja, zlasti
stanovanjska za uradniške rodbine, ki bi odpomogla stanovanjski bedi. Predsednik se naproša, da naroči stavbenemu oddelku, da poišče v najkrajšem času stavbene prostore za nekaj takih poslopij in napravi načrte odnosno si ogleda za to
primerna že zgrajena poslopja, da se skrajša sicer zamudna sestava načrtov in
čim preje v zadevi poroča, tako, da se s prihodno stavbeno sezono že lahko prič-
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ne graditi poslopja. (Izpisek naclsv. filoudeku. ki naj se zglasi v tej zadevi pri
gosp. predsedniku.)
Zvezi jugoslov. hranilnic v Ljubljani so došle od hranilnic na deželi vesti, da
ljudje trumoma dvigajo svoje vloge, češ da niso dovolj vame, ker imajo hranilnice
preveč denarja naloženega v vojnih posojilih, za katera ne dobe ničesar. Nasvetuje, da se izda pomirjevalna izjava v slovenskih dnevnikih. Ker ima vlada ravno
nasprotne informacije, se nasvetu ne ugodi.
Ljubljanska napredna politična in gospodarska društva ter krajevne organizacije JDS v Ljubljani so predložile deželni vladi ob novem letu spomenico, v
kateri zahtevajo, da se pri oddaji vojnega materijala v prvi vrsti vpošteva male
obrtnike, da se odslove nemški in nemčurski uradniki, da se zmanjšajo in uvedejo
obvezne cene živil, obleke in obutve, da se nadalje izdajo najstrožje naredbe obrtnikom, trgovcem in drugim navijalcem cen, ter da se konečno odstavita Gustav
Pire in Jakob Legvart, češ da sta kriva neznosne draginje in pomanjkanja. Spomenico se vzame na znanje. (St. 75/919)
Sklene se, da velja za Ljubljano počenši z 28. t. m. kot policijska ura za gostilne 9. in za kavarne 10. ura zvečer. (Se objavi v jutrajšnih dnevnikih). Ker se
je policijska ura omejila zlasti vsled posedanja vojaštva po gostilnah, se naprosi
vojaško poveljstvo, da odredi za bodoče retreto ob 8. mesto ob 9. uri zvečer.
(Izvršeno št. 404.)
Prošnja državnega pravdnika dr. Adolfa Kaiser2 za vsprejem v službo SHS se
začasno odloži.
Načrt naredbe, da se izplača državnim uslužbencem, ki so se odstavili po točki A/l naredbe Nar. vlade z dne 16. decembra 1918, štev. 202 Ur. lista, za mesec februar 1919 kot podporo poleg V točki A/2 določenega zneska tudi enkratni
nabavni prispevek, kakor za mesec november 1918, se odobri. (Oddano v Ur.
list.) (št. 405.)
Povcrjeništvo za finance je predložilo osnutek naredbe o prispevkih k najemnini za stanovanja in za dvojna gospodinjstva repatriiranih in premeščenih državnih in državno-železniških uslužbencev. Osnutek se odobri s pristavkom, da da
vsako povcrjeništvo v svojem področju preračunati potrebščine dvomesečnega
prispevka stanarini. Potrebščina naj se izkaže poverjeništvu za finance, da to
eventualno naknadno izposluje dovolitev ministrstva za sklep deželne vlade po
osnutku naredbe. (Naredba oddana v Ur. list) (Izpisek št. 371)
Bivši predsednik Pogačnik predlaga, da podpisujejo naredbe in uradne izjave
v Uradnem listu, dokler uraduje še prejšna vlada, predsednik dr. Brejc, podpredsednik dr. Žerjav in vsi oni člani vlade, katerih demisija se ni sprejela, medtem ko
podpisujejo tekoče uradne spise dosedanji poverjeniki do imenovanja novih. Se
sprejme. (Opozorim I''un teka)
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Pov. za uk in bogočastje poroča, da je imenoval na zahtevo ministrstva za
prosvcto v Bclgradu profesorja dr. Kušarja za začasno službovanje v tem ministrstvu.
Sprejme se predlog pov. za uk in bogočastje. da se razpusti II. letnik zasebnega ženskega učiteljišča nemškega kuratorija V Ljubljani s I. tečajem in IV, letnik
koncem šolskega leta 1918/19.
Pogodbenim potom se zopet sprejmejo v službo na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani: ravnatelj dr. Lovrcncij Tretter'. profesorji: dr.
Josip Bischof*. Ivan Hille\ dr. Oton Jauker, Josip Lob7. Josip Nerad". Hugo
Podrasck9, izprašani nadomestni učitelji: Arnold Gratze'". Walter Rizzi, dr. Bruno Stettinger in neizprašani nadomestni učitelj dr. Alojzij Schimanlo'". Vodstvo
zavoda obdrži profesor veronauka dr. Josip Jerše" in njemu se prideli kot pomožna moč za uradniške posle ravnatelj Tretter. Prof. Adrijan Achitsch se ne more
nastaviti, ker so vsa mesta že zasedena. Prof. Rudolf Baldauf in učiteljski kandidat Bogomir Wegeneder. ki se v poročilu ravnateljstva omenjata, nista podala
potrebne izjave.
Prošnja akad. slikarja Maksima Gaspari14 za študijsko podporo 5.000 K se
zaenkrat odloži. (Izp. pov. za uk in bogoč.)
Cehoslovaški državi se dovolita mesto že dovoljenih dveh tovornih dva osebna
avtomobila proti kompenzaciji v sladkorju. (Izvršipov. Remec.)
Vodja likvidacijske komisije na Dunaju dr. Miroslav Ploj se naprosi, da izbere
strokovnjaka za likvidacijo avtomaterijala. Kot tak pride eventuelno v poštev inž.
Kari Kfivanec \ (Izvrši pov. Remec.)
Poročnik Hočevar je prilikom prevrata rešil v skladišču v Vevčah materijal
milijonske vrednosti. Sklene se. ga priporočiti pri skupnem vojnem ministrstvu v
povišanje za nadporočnika. Ob enem se mu dovoli enkratna izredna nagrada v
znesku 2,000 K. (Izvrši pov. inž. Remec.)
Da ne pride mobilizacijski materijal špekulantom v roke. se načeloma sklene
ustanoviti komisijo za stvarno demobilizacijo, ki naj razdeli demobilizacijski
materijal v onega za vojaške in onega za civilne potrebe. Za slednjega pridejo v
poštev poverjeništvo za kmetijstvo, obrtno-pospeševalni urad ter trgovska in
obrtna zbornica. Natančnejše predloge bode stavil pov. za javna dela in obrt v eni
prihodnjih sej.
Glede baje pretiranih cen. katere je nastavila tvrdka Verovšek v Ljubljani za
počinjene cevi s prorezom 33 mm bode poverjenik za javna dela primerno poizvedoval.
Podpredsednik dr. Žerjav poroča, da je naročil policiji, da izda za nekatere
italjanske častnike mednarodne komisije, ki bivajo službeno začasno v Ljubljani,
pismena dovoljenja za prebivanje v Ljubljani.
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Želja te vojaške misije, da bi se izdal na prebivalstvo oklic, da naj umetnine,
ki so došle med vojno iz italjanskega ozemlja, zopet vrnejo, se ni upoštevala, ker
se v Sloveniji ne nahaja nikakib Italijanom ugrabljenih umetnin.
Prihodna seja v sredo 29. januarja 1919. ob 4. uri popoldne.
Konec seje ob 6. uri 35' popoldne.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.
predsednik

1

Original. Zapisnik obsega 7 sirani. Brc/lesni papir /. vodnim znakom.
Kaiser Adolf dr.. pravnik. Rojen 1874 v Ljubljani. Bilje sodnik v Kostanjevici. Po
narodnosti jc bil Nemec s stalnim prebivališčem v Ljubljani.
3
Trctlcr Lovrencij dr.. profesor. Rojen 1864 v Chcbu na Češkem. Bilje ravnatelj
državne gimnazije z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. Po narodnosti jc bil Nemec
in jc bil 1919 odpuščen iz službe.
' Bischof Josip dr.. profesor. Rojen 1875 na Dunaju. Bil jc profesor na državni gimnaziji z. nemškim jezikom v Ljubljani. Po narodnosti jc bil Nemec s stalnim prebivališčem v Ljubljani. 1919 jc bil odpuščen iz službe.
5
Hillc Ivan. profesor. Rojen 1881 v Obcrkrcibitzu. okraj Warnsdorf. Bilje profesor
na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani, pristojen jc bil v Gross
Schonau. okraj Schlakcnau. Po narodnosti jc bil Ncmcc inje bil 1919 odpuščen iz
službe.
6
Jaukcr Olon dr.. profesor. Rojen 1876 v Gradcu. Bilje profesor na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. Po narodnosti jc bil Nemce in jc bil 1919
odpuščen iz službe.
' Lob Josip, profesor. Rojen 1882 v Nord Tirolu. Bil je profesor na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. Po narodnosti jc bil Ncmcc inje bil 1919
odpuščen iz. službe. Pristojen jc bil v Weissenbach v dolini Lech.
* Nerad Josip, profesor. Rojen 1882 v Libochu. okraj Dauba. Bil jc profesor na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani. 1919 jc bil odpuščen iz službe.
'' Podrasck Hugo, profesor. Rojen 1884 v Neu Paulsdorfu. Bilje profesor na državni
gimnaziji z nemškim učnim jezikom. Pristojen jc bil v Rcichcnbcrg. Bil jc nemškega
nacionalnega porekla in jc bil 1919 odpuščen iz službe.
"' Gratzc Arnold, učitelj. Rojen 1888 v Spodnjem Dravogradu. Pristojen jc bil v
občino Borovljc na Koroškem. V letih 1913-1919 jc služboval v Ljubljani, nazadnje kot
učitelj na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom v Ljubljani.
" Stcttingcr Bruno dr.. profesor. Rojen 1888 v Gradcu. Bil jc profesor v Ljubljani,
nazadnje na državni gimnaziji z nemškim učnim jezikom. 1919 jc bil odpuščen iz
službe.
12
Schimanlo Alojzij, dr.. profesor. Rojen 1881 v Hohcnfurtu. Služboval jc v Ljubljani. 1933 seje preselil v Češkoslovaško republiko.
:
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Jerše Josip dr.. profesor, teolog. Rojen 1872 v Šmartnem pri Kranju, umrl 1944 v
Ljubljani. Gimnazijo in bogoslovje v Ljubljani, univerzo v Gradcu in na Dunaju, doktoriral iz teologije na Dunaju 1901. Bil je kaplan v Mokronogu in Ribnici od 19021908 je v Ljubljani postal profesor verouka na tedanji nemški gimnaziji, kjer je bil
vodja gimnazije, nato na 11 državni realni gimnaziji v Ljubljani. 1932 je bil upokojen.
Pisal je nabožne knjige, cerkvene govore in pridige.
4
Gaspari Maksim, akademski slikar. Rojen 1883 v Sclščku pri Cerknici, umrl
1980 v Ljubljani. Umctno-obrtno šolo v Ljubljani, grafični zavod in umetniško akademijo na Dunaju. Risanje je poučeval na gimnaziji. 1928-1948 je bil reslavrator v
Slovenskem etnografskem muzeju. 1948 je bil upokojen. 1919-1920 je na Koroškem
vodil ilustrativno propagando za plebiscit. Bil je risar, akvarelist, slikar z oljem, tempero in pastelom, ilustriral je številne revije, šolske knjige, pravljice zlasti je slikal
pokrajine, portrete, narodne noše in običaje. Razstavljal je doma in v tujini. Za svojo
folkloristično slikarstvo je uvedel svojo tehniko. 1972 je poslal redni član SAZU.
15
Kfivanec Kari ing., stavbni nadkomisar. Rojen 1881. Zaposlenje bil pri Deželni
vladi v Ljubljani od 1903 dalje, 1917 je bil imenovan za stavbnega nadkomisarja v
Postojni, po prevratu 1918 je služboval pri narodni oziroma Deželni vladi za Slovenijo,
kjer je postal načelnik avtomobilskega referala.

53'
ZAPISNIK
53. SEJE NARODNE VLADE SHS V LJUBLJANI,
Z DNE 29. JANUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade.
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne.
Predsednik dr. Brejc izrazi svoje obžalovanje, da so Nemci zlorabili bivanje
ameriške misije v Mariboru za hujskanje proti državni oblasti in dejansko upornost proti njej, vslcd cesarje prišlo do izgredov in krvoprelitja. Uradne preiskave
so v teku. Nar, vlada bo izrekla o dogodku končno sodbo, ko dospe podrobno
uradno poročilo.
Finančno ministrstvo v Beogradu naroča brzojavno poverjeništvu za finance,
naj se izjavi, ali predlaga, da se novi prehodni papirnati denar države SHS imenuje krona ali dinar. Dr. Kukovec je poklical bančne strokovnjake, ki so se izrekli
sploh proti temu, da bi se izdajal v prehodni dobi kak nov denar, dokler nismo
priznani; glede imena so pa sicer mnenja, naj ostane ime krona, to pa radi tega.
da ne bo ljudstvo mislilo, da seje valuta našega denarja kaj izpremenila. ako seje
izdal nov papirnat denar edino iz tega namena, da se prepreči inflacija papimate308

ga denarja iz ostalih delov bivše Avstrije. Tozadevno se je odposlala v Beograd
sledeča brzojavka:
"Ministarstvo financija Beograd
Vlada prej kot more odgovoriti na stavljeno vprašanje želi, da bi ji ministarstvo v Beogradu celo zadevo izdanja prehodnjega denarja bodisi po posebnem
odposlancu, bodisi po obširnem dopisu obširneje pojasnilo, da bodemo tu v
Ljubljani vsaj iz dalje vedeli zakaj se gre. Ako se temu predlogu ne more ugoditi,
izrečemo se za poimenovanje prehodnjega bankovca kot krone z izrecnim povdarkom, da se izda brez kurza nasproti kroni avstro-ogrske banke. Predsedstvo
Narodne vlade."
Podpreds. dr. Žerjav poroča, daje ameriška misija zaslišala naše veščake glede koroškega vprašanja v Mariboru in begunce s Koroškega v Velikovcu. Tekom
pogovorov v Velikovcu se je pokazalo, kakor poroča vodja okrajnega glavarstva
v Borovljah, vladni svetnik Župnek, da imata ameriška častnika Miles in King
samo nalogo, določiti demarkacijsko črto od Podkloštra do Spodnj. Dravograda,
tako da ostane vsa Ziljska dolina Nemcem. Bržkone so Nemci nalagali ameriško
misijo, da leži Ziljska dolina v italj. interesni sferi. Narodna vlada sklene, poslati
ameriški misiji, kije odšla danes ob 11. uri v Celovec, in šefu ameriške študijske
misije profesorju Coolidgu poročilo, da spada tudi Ziljska dolina v tisto ozemlje,
glede katerega se ima razsodišče izraziti. Pri poročilu na Dunaj se dostavi izrecno, da se profesor Coolidge o zadevi obvesti radi tega, ker ni sigurno, da brzojavka na ameriško misijo v Celovcu dospe na kraj svojega namena. (Izvršeno.) (št.
455)
Koroški Slovenci pošiljajo z velikega shoda v Guštanju. ki se ga je udeležilo
na tisoče ljudi, pozdrave bratom Hrvatom in Srbom in izražajo svojo udanost
vladi Jugoslavije in njenemu regentu Aleksandru, (a. a.) (št. 369)
V Sinčivasi na Koroškem živi slov. trgovec Novak, ki je dobil očividno pomotoma nastopno pismo:
"Streng verwahren.
Klagenfurt, 20. Jänner 1919. Werter Herr Oberleutnant!
Rücksichtlich unseres Vertrages fordern wir Sie auf, mit Hochdruck zu arbeiten, dass gewisse Kreise für unsere Idee gewonnen werden! Da Organe der Landesversammlung in Klagenfurt schon indirekt unser Unternehmen guthiessen, von
welchem wir Sie zur strengsten Geheimhaltung verpflichten, können Sie an der
vereinbarten Stelle die Demarkationslinie passieren, ohne dass Sie von den
südslavischen Truppen bemerkt werden und ihren Restbetrag von 10.000 Kronen
für Werbezwecke beheben. Jedoch in Zivilkleidung! Die Prämie für die Streckung des Leiters des amerikanischen Kommissioners "Miles" im Falle ungiin309

stigeii Ausganges für Deutschkärntner, nämlich wie ausgemacht 25.000.- Kronen
können Sie ebenfalls sofort nach Vollzug seitens Ihrer Leute hier beheben.
Den Auftrag, nur am vom Südslaven besetzten Boden zu vollziehen, haben
Sie streng einzuhalten, dass wir jede Spur gegen Deutsch-Kärntner verwischen.
Dieser Brief" wird im südslav. Gebiet aufgegeben, dass selber nicht zensuriert
wird.
Glück hoch! Gruss. Podpis nečitljiv!"
O zadevi seje informiral podpolkovnik Miles po generalu Maistru v Mariboru. Nadporočnik Novak eksistira in sicer je služil pri 17. pešpolku in bil ujet pri
Kamnu, poldrugo uro od Sinčevasi. pred 20. januarjem, koje šel čisto sam rekognoscirat. Novak je bil štacijoniran na Dravskem mostu pri Duljah in je lahko
dobival pisma v Sinčovas. Zadeva se da policiji v preiskavo.
Zunanji urad čehoslovaške republike je bil po Narodni vladi dvakrat naprošen
(30. novembra 1918 in 13. januarja 1919). da zastopa zastopnik čchoslov. republike v Trstu tudi interese tržaških Jugoslovanov. Čchoslov. zunanji urad na ti
dve pismi do danes ni odgovoril, pač pa je došlo od zastopnika Čchoslov. republike v Trstu sledeče pismo:
"Ugledna Narodna vlada SHS Ljubljana.
Da se izognejo pomote dovoljujem si naznaniti, da jaz tukaj v Trstu samo interese čcškoslovačke republike zastopam in da nisem pooblaščen, da zastopam
tudi interese podanikov države SHS. ker ne meni. ne tukajšnji kr. vladi ni bil
vročen analogen akreditiv.
Samo se po sebi razume, da po možnosti podpiram tudi pripadnike jugoslovanske države. Zastopnik: (Sctnik E. F. Stekl)" L. S. (St. 309)
Dopis se vzame na znanje.
Sprejme se načrt naredbe celokupne vlade, s katero se izpreminjajo dosedanji
predpisi o vojnih dajatvah in o odškodninah za iste. Z ozirom na dogodke ob naši
severni meji seje izkazala potreba, da se oborožena moč še nadalje poslužuje v
zakonu z dne 26. decembra 1912. drž. zak. štev. 236. omenjenih vojnih dajatev in
da se dosedanji predpisi o vojnih dajatvah izpremenijo kakor sledi:
V členu I. naredbe Narodne vlade z dne 7. januarja 1919. štev. 256 (Ur. list
št. XXXIV) določeni rok. s katerim neha dolžnost za vojne dajatve, se podaljša
na nedoločen čas.
V členu II, odstv. 2. omenjene naredbe določeni rok. do katerega je treba prijaviti zahteve po povračilu za vojne dajatve ali po odškodnini za povzročeno
škodo se istotako podaljša na nedoločen čas. (Oddano v Ur. lisi!)
Pov. dr. Pogačnik poroča, da je obiskal naše vojake na Koroškem in se prepričal o silnem pomanjkanju perila, vsled česar seje med vojaki razširila ušivost.
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Treba je na vsak način preskrbeti vojake s perilom tako. da se bodo lahko vsak
teden kopali in menjali perilo. V ta namen bo treba v skrajnem slučaju tudi poseči
po rekvizicijah.
Ivan Vogelnik", nadzornik za vse šole za žensko domačo obrt v bivši Avstriji
(pred nekaj leti učitelj v Žireh). ki so bile združene v K. k. Anstalt für Frauenhausindustrie na Dunaju, želi sodelovati pri ustanovitvi osrednjega zavoda za žensko domačo obrt za Jugoslavijo v Ljubljani. Začasno je likvidator za Jugoslavijo
in Cehoslovaško republiko na imenovanem dunajskem zavodu. Nar. vlada opozarja na dejstvo, da zaenkrat nimamo sukanca in drugih potrebščin za uvedbo
ženske domače obrti. Zato zadeva zaenkrat ni nujna in se odloži. Vogelnik naj
ostane začasno pri likvidaciji na Dunaju, (a. a.) (šl. 456)
Štab nove dravske divizije pride v Ljubljano in rabi za svoj urad 25 sob. Ob
enem opozarja tozadevno poročilo, da bo treba izprazniti tudi belgijsko vojašnico, ki je sedaj zasedena deloma po železniških in poštnih uradih ter beguncih, za
vojake. Mestnemu magistratu v Ljubljani se naroči, naj preskrbi potrebne prostore za štab dravske divizije in naj rekvirira v ta namen prostore v hotelu Iliriji, kjer
je dobiti 22 sob. (Izvršena) (št. 428)
Odobri se načrt naredbe celokupne vlade o ustanovitvi gospodarske komisije
za stvarno demobilizacijo z malimi izpremembami. (Oddano v Ur. lisi)
Pov. Remec predlaga, da naj preide smodišnica v Kamniku popolnoma v civilno upravo. Do sedaj ji načeluje major Vidmar. Smodnišnica izdeluje le smodnik za lovce, mdokope, obrtnike, za zgradbo cest in železnic, ne pa za vojaške
potrebe. Drugi poverjeniki opozarjajo, daje to edina smodnišnica v Jugoslaviji in
daje treba vprašati poprej vojno ministrstvo v Beogradu za mnenje, preden se o
predlogu sklepa. (Izvršena.) (šl. 429)
Pov. dr. Pestotnik poroča, da sta se glede organizacije železniške službe v
Sloveniji domenila z ministrom Vulovičem tako-le: V Ljubljani se ustanovi ekspozitura prometnega ministrstva v Beogradu, obstoječa iz 6 članov: 2 zastopnikov južne železnice. 2 zastopnikov državne železnice in 2 zastopnikov srbske vlade v Beogradu. Dodeli se jim še potrebno število uradnikov. Ta ekspozitura prevzame posle dosedanjega železniškega ravnateljstva. Poročilo se vzame na
znanje.
Isti pov, poroča, da bo stavil v eni prihodnjih sej predlog, da se časopisne
znamke odpravijo in časopisom poštnina pavšalira, da ne bo nepotrebnega dela z
lepljenjem znamk in štampiliranjcm na pošti.
Dne 26. januarja se je vršilo glede znižanja cen posvetovanje delavcev, uradnikov in drugih konzumentov. ki jih je sklical na lastno inicijativo pov. Kristan.
Tam se je sklenilo, da se sestavi odsek 106 oseb. ki bo s pomočjo policije v 53.
komisijah preiskal zaloge pri trgovcih in zasebnikih, ki so mu na sumu. da se
nahajajo v posesti prikrivanega blaga, kije nujno potrebno. Preiskava seje izvedla 27. januarja brez vednosti drugih članov vlade. Dobilo seje mnogo blaga; od
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tega blaga je bila večina last Zadružne centrale, ki ima blaga v vrednosti kakih
11.000.000 K. Med tem blagom je 3 vagone masti, kupljene po 70 K kg. Pov.
Kristan je stavil sledeči predlog glede razdelitve blaga, ki seje dne 27. januarja v
Ljubljani zaseglo.
1. Vse manjše množine živil naj zaseže mestni magistrat v Ljubljani v prid mestni aprovizaciji,
2. V večjih množinah nahajajoče se blago, kakor mast, jesihovo kislino, namizno
olje. kis, petrolej in moko, zaseže oddelek za prehrano Nar. vlade SHS v
Ljubljani in plača to blago po dnevni ceni. (N. pr, za mast 22 - 25 K).
3. Trgovci in zavodi se pozovejo, da v zalogah se nahajajoče manufakturno blago, poper, sveče, kuhinjsko posodo, posodo iz emajla oddajo na trg, oz. na
prostovoljno javno razprodajo.
4. Denaturirani špirit zaseže oddelek za javna dela Nar. vlade, ga plača po dnevni ceni in odda uradu za pospeševanje obrti v Ljubljani.
5. Zaloge ovsa, žita in fižola se javijo žitno-prometnemu zavodu v Ljubljani.
6. Mestna občina v Ljubljani se pozove, da odda v mestni ubožnici se nahajajoče
pisalne in šivalne stroje uradu za demobilizacijo.
7. Podplate zaseže oddelek za socijalno skrbstvo Nar. vlade v prid oblačilnici.
8. Osebe, kjer seje našlo sumljivo blago, se naznanijo policijskemu ravnateljstvu
v Ljubljani.
9. Zasega vsega ostalega blaga se dvigne, (št. 430)
Vname se obširna debata glede masti, pri kateri izgubi Zadružna centrala, oz.
njene članice poldrug miljon kron. Zadaižna centrala izgubi vrhutega pri kuhinjski posodi, ki je je kakih pet vagonov, in pri podplatih, ki jih je približno en vagon. VLS in JDS sta bili svojčas mnenja, da naj se izda izvozno dovoljenje, za
omenjeno mast, ako izjavi prehranjevalni urad v Zagrebu, da ne vzame na znanje
izjave dr. Pegana in kanonika Šiške, da je Slovenija glede masti saturirana (Glej
zap. 46. seje z dne 15. januarja). Pov. Kristan poroča, da poverjeništvo za prehrano v Zagrebu ni dalo izjave, da se ta mast ne bo vračunala v kontingent za
Slovenijo. Na Hrvaškem je sicer dosti masti, a je ne moremo dobiti, ker se oddelek za prehrano v Zagrebu sklicuje na to. da ima Slovenija te tri vagone masti na
razpolago in daje Slovenija saturirana glede masti. Predsednik dr. Brejc misli, da
naj bi se zadeva odložila iz formalnih pomislekov, ker Nar. vlada, obstoječa
pravzaprav samo iz petih članov, ne more prevzeti odgovornosti za tako dalekosežen sklep, s katerim lahko izgube vložniki pri Zadružni centrali miljone svojih
vlog. Dr, Tavčar pojasni pravno stran te zadeve. Kdo bo nosil diferenco med
nakupno ceno po 70 K in sedanjo ceno 22 - 25 K za kg masti? Če plača mestna
aprovizacija ali pa prehranjevalni urad mast po 22 - 25 K, se bo Zadružna centrala brezdvomno pritožila in bo odločalo sodišče. Izid te pravde je negotov. Namestništvo v Gradcu se je n, pr. postavilo v sličnem slučaju na stališče, da je
merodajna nabavna cena. Zato mestna občina ljubljanska tega rizika ne prevzame
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in te masti ne kupi, ampak prehranjevalni urad (to se pravi Nar. vlada). Podpreds. dr. Žerjav stavi predlog naj se zadeva odloži; on bi danes ne mogel glasovati ne pro ne contra. Špekulanti zaslužijo kazen, a boli ga, če pomisli, da poženemo mnogo zadrug v deficit.
Pov. Kristan zagrozi, da bo v slučaju, da se njegov predlog ne sprejme, napisal še danes o tej zadevi članek in spravil stvar v javnost. Pri nas primanjkuje
masti, ljudje uživajo nezabeljenc jedi. Nar. vlada pa hoče dati izvozno dovoljenje
v Nemško Avstrijo za v Ljubljani se nahajajočo mast in varovati špekulante.
Prelat Kalan izjavi na to, da špekulantov pri Zadružni centrali ne more in ne
namerava nihče ščititi. Za izvozno dovoljenje se ni nihče potegoval zaradi te ali
one osebe pri Zadružni centrali, ampak zaradi članic Zadružne centrale, ki so pri
polomu Zadružne centrale nedolžne. Nesrečo so zakrivili špekulanti pri Zadružni
centrali sami, ker so tako nesramno lagali v Zagrebu. Če stvar pride v časopisje,
dobimo še bolj nezdrave razmere in bo škoda velika. Dejansko pomanjkanje
masti obstoja, s Hrvaškega je ne moremo dobiti, zato ne preostaja drugega, kakor
dajo zasežemo po dnevnih cenah za prehranjevalni urad; temu se itak ne moremo
izogniti.
Na te besede prelata Kalana umakne dr. Žerjav svoj odložilni predlog in predlogi pov. Kristana se odobre. Zadaižni centrali se sporoči, da se glede cene lahko
pritoži.
Med debato je sprožil dr. Triller misel, da naj država pomaga pri sanaciji deficita Zadružne centrale. O stvari se ni dalje razpravljalo.
Sprejme se načrt naredbe o začasni ureditvi poslov davčnih komisij in načrt
naredbe o priredbi občne pridobnine za leto 1918. (Oddal v Ur. list) (št. 299 in
300)
Poverjcništvo za finance se naprosi, da predloži v kratkem času načrt naredbe,
s katero bi se vojnim dobičkarjem predujmoma predpisale gotove svote na račun
davkov na vojne dobičke. (Izpisek dr. Kitk!)
Pov. dr. Ravnihar predlaga po naročilu predsedstva Narodne vlade načrt naredbe, naj se uvede preki sod na Koroškem, ker tam streljajo civilisti na vojake in
se dogajajo pogosti slučaji upornosti, ropa in požiga. Zadeva se odloži ne samo iz
principijelnih pomislekov proti prekemu sodu kot takemu, ampak tudi radi tega,
ker bi razglasitev prekega soda ob času, ko se mudi na Koroškem ameriška misija, napravila mučen utis, češ da hoče Nar. vlada s tem zadušiti svobodno izjavljanje prepričanja.
Odobri se načrt naredbe celokupne vlade glede podaljšanja poslovne dobe
pravih članov trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani in glede izpopolnitve števila pravih članov trgovske in obrtne zbornice z zaupniki iz pridruženega ozemlja.
(Oddal Ur. listu) fit. 338)
Pov. dr. Verstovšek sproži misel, da bi bilo umestno, da centralna vlada v Beogradu prepove rabo izzivajočih zastav in raba takih znakov v Jugoslaviji. Ker je
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izobešenje izzivajočih zastav in raba takih znakov že prepovedana po smislu
naredbe glede državi nevarnih demonstrativnih dejanj z dne 13. januarja 1919.
štev. 272 (Ur. list štev. XXXVIII) izda poverjeništvo za notranje zadeve okrajnim glavarstvom v tem smislu interna navodila. (Nujno. Izpisek notranj. oddelku.) (St. 431)
Pov. Kristan prosi, naj ukrene Poverjeništvo za nar. obrambo vse potrebno,
da ne bodo vojaki, ki se vozijo mimo Ljubljane, streljali iz vagonov. (Izpisek pov.
za narodno obr.)
Podpreds. dr. Žerjav poroča, da hoče trgovec Franc Vokač kupiti od kneza
Auersperga 200 - 250 ha sveta v Soteski pri Straži na Dolenjskem. Nastane
vprašanje, alije ta svet poraben za oddajo malim kmetom. O zadevi bo poročal v
eni prihodnjih sej, v kateri bo tudi predložil načrt naredbe, da se rodbinski fideikomisi odpravijo in prepove njih obremenitev.
Vodja državnega pravdništva v Celju. okr. sodnik dr. Štefan Sagadin se pomakne v VII. čin. razred in imenuje za sodnega svetnika. Vrstni red v VII. čin.
razredu se mu določi pozneje.
Pov. dr. Pogačnik poroča, daje od mobiliziranih letnikov došlo 9.000 mož. od
teh 5391 na Kranjskem.
Prihodna seja v petek. 31. januarja 1919, ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 15' zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.
predsednik

' Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brczlcsni papir z vodnim znakom.
Vogelnik Ivan, nadzornik za žensko domačo obrt. Rojen 1863 v Farni vasi pri
Prevaljah, umrl 1923 v Ljubljani. Bilje ravnatelj Osrednjega zavoda za žensko domačo
obrt v Ljubljani. Po prevratu 1918 jc bil na dunajskem zavodu za žensko domačo obrt
likvidator za Jugoslavijo in Češkoslovaško.
2
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54'
ZAPISNIK
54. SEJE NARODNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 31. JANUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen pov. dr. Tavčarja.
Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Ministra dr. Korošec in dr. Kramer poročata iz Belgrada. daje zadeva glede
imenovanja nove vlade ugodno rešena in da naj prideta dr. Brejc in dr. Žerjav v
Beograd.
Dr. Ehrlich" je telefoniral razburjen iz Vclikovca. da je dobil od ameriške
misije ta utis. da ona želi izvedeti v prvi vrsti to, ali želi ljudstvo priti k Nemški
Avstriji ali k Jugoslaviji. Ljudstvo se izprašuje v tem oziru le severno od Drave
in se izraža pod pritiskom nemške agitacije in nemškega terorizma skoro brez
izjeme za Nemško Avstrijo. Samo v nekaterih krajih prihajajo ženske protestirat
proti temu. Miles je povabil Ehrlicha. naj on določi kraj, kamor bosta šla ljudstvo
zasliševat. Ehrlich je to odklonil, ker bi bil s tem doprinešen dokaz, da se vendar
nahajajo na Koroškem še ljudje, ki niso izgubili poguma, se izjaviti za Jugoslavijo, čeprav je nemški terorizem silen. Vlada vzame stališče Ehrlichovo odobmjoč
na znanje. Dr. Brejc je dr. Ehrlicha prosil, naj se pri vsakem človeku, ki pride z
misijo v dotiko. konstatira ali zna Slovensko. Dejstvo je. da prihaja mnogo Nemcev od drugod na Koroško in da nastopajo tam kot nemški kmetje, ki žele priti k
Nemški Avstriji.
Na brzojavko deželne vlade, v kateri se protestira proti temu. da se Ziljani
(zlasti poslanec Grafenauer) niso zaslišali, je sporočil Miles, da bo tozadevno
odgovoril našemu reprezentantu.
Deželna vlada je brzojavila v Beograd, naj se brzojavno opozori ameriška
misija preko Pariza, da ni merodajna slika, ki jo nudi Koroška pod pritiskom
nemškega terorja, ampak, da so merodajne za določitev demarkacijske črte etnične razmere. Francoskemu generalu na Reki se je sporočilo: ako naj demarkacijska črta res napravi konec bojev, naj se ujema z etnično črto, ki gre od Dobrača
čez Grlice. Osojsko jezero. Ture. Tursko goro. Svinjsko planino in Koralpe.
Iz Maribora je došlo uradno poročilo o dogodkih dne 27. januarja. Poročilo se
v obče krije z noticami v časnikih o tej zadevi. Kot važen nov dokument se poroča sledeče: ko seje zbralo pred Mestno hišo kakih 10.000 ljudi in so Nemci pričakovali, da bode množica zasedla Mestno hišo, je oddal neki Nemec na pošti
sledečo brzojavko v Gradec: "Maribor zopet zavzet, pošljite zastave." S tem je
dokazano, da so Nemci imeli namen, polastiti se s silo Maribora. Tudi so Nemci
v zadnjem času insultirali Slovence v Mariboru. Ko sta bila profesorja dr. Capuder' in Cotič4 v gostilni Pri Molim, je vrgel nanja nemški stotnik kozarec, ker sta
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govorila slovenski. Poročilo se bo jutri še izpopolnilo s tem, da se bo zahtevala v
Mariboru navedba posameznih imen in podrobnejša utemeljitev rabe orožja, na
kar se bo zadeva oddala korespondenčnemu uradu, da jo pošlje zlasti češkim
listom. (Zvrši g. predsednik sam.)
Pošiljanje premoga graški tehniki, se takoj ustavi. (Dosedaj sta se pošiljala na
izrecno prošnjo graške tehnike na dan dva vagona, ker se je tehnika sklicevala na
to, da jo obiskujejo tudi Jugoslovani; tem se je pa pred par dnevi prepovedal
obisk.) (Izpisek inž. Remcu)
Dr. Kukovec poroča, daje bil včeraj v Gradcu. Tamošnji Slovenci so protestirali proti konfiniranju. Med konfmiranimi je tudi dr. Žižek, 82 let star. ki je
pooblaščen, da podpisuje nakazila za predujemc jugoslovanskim uradnikom, ki se
hočejo izseliti iz Gradca. Mesto njega se da to pooblastilo trgovcu Šegi, ki torej
podpisuje nakazila kolektivno z dr. Vršičem. (Izpisek dr. •••.)
Deželni vladi je prišel v roke tudi protokol graškega polic, ravnateljstva s trgovcem Pavlom Šego, iz katerega je razvidno, da konfiniranci ne smejo zapustiti
svojih stanovanj in se ne posluževati telegrafa in telefona; vsa njihova korespondenca je podvržena cenzuri.
Deželna vlada je poslala 30. januarja v Gradec ultimatum, da se mora zaprtih.
oz. konfiniranih 82 Slovencev takoj izpustiti in da se mora o njihovem oproščenju
poročati do 31. januarja opoldne, sicer bo izvajalo represalije. Odgovora ni bilo
nikakega.
Poleg tega je prišlo poročilo, da so Nemci vdrli v lokale društev "Triglava" in
"Čitalnice" in zasedli oba prostora. Na tehniki so zahtevali nemški dijaki, da se
Slovenci odstranijo iz dvoran; istotako na vseučilišču.
Z ozirom na to predlaga podpreds. dr. Žerjav, da se brzojavi v Gradec, da bo
dala dež. vlada za Slovenijo konfinirati oz. zapreti sto Nemcev, ako se Slovenci v
Gradcu do 1, februarja opoldne ne izpuste. Vrhutega se bosta razpustili dve nemški društvi.
Pov. Kristan je govoril na to telefonično z Gradcem, kjer so mu zatrdili, da je
konfiniranih samo 8 oseb, da se imenovanima društvoma ni zgodilo ničesar in da
so ukrepi glede visokošolcev najmanj, kar se je moralo storiti z ozirom na javno
mnenje. Položaj vlade v Gradcu je težaven in Nemci prosijo, da se stvar kar mogoče lepo uredi. Na ultimatum z dne 30. januarja zato ni došel odgovor, ker sta
preds. Kaan in dr. Wutte odšla na Dunaj. (Odpade torej izvršitev sklepa v prejšnj. odstavku.)
Poverjeništvo za notranje zadeve bo opozorilo naše zastopstvo na Dunaju in
Gradcu, naj ne daje propustnic za Slovenijo sumljivim osebam, ki nimajo res
važnega vzroka potovati k nam. Posebno strogo naj postopajo pri osebah, ki
potujejo na Koroško in Spodnje Štajersko, zlasti v mariborski, ptujski in ljutomerski okraj. (Izp. oddelku za noir, zad.)
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Poslovna doba dosedanjega uradništva pri korcspondenčnem uradi i v Ljubljani se podaljša pogodbeno do konca februarja 1919; v tem času se bo korespondenčni urad uredil definitivno. Vodja bivše podružnice koresp. urada v Trstu
Josip Prunk se pokliče v službovanje k ljubljanskemu koresp. uradu. (Izvrši
preciseci, pis.)
Oddelek za zdravstvo je vložil nastopni predlog: Na tukajšnji babiški šoli je
sistemiziranih 13 ustanov učnega zaklada za dva učna tečaja za babice, in sicer
za revne učenke iz Kranjske. Ker pridejo sedaj za obisk te šole v poštev prosilke
iz vsega ozemlja dež. vlade za Slovenijo, se mora število imenovanih ustanov
pomnožiti. Predlaga, da naj se za tečaj marc -julij razpiše deset ustanov in da se
z ozirom na sedanjo draginjo vsaj začasno zvišajo ustanovne svote od 105 na 200
K. Dež. vlada smatra to zvišanje za premajhno; predlog se vrne referentu s prošnjo, naj poroča o stvari obširneje, da se bo moglo presoditi, kako visoka podpora
bi bila tukaj umestna. (Se dr. Bleiw. usimene) domeni z g. preds.)
Pisarniškemu adjunktu Francu Hribarju6 se prizna od 1. januarja 1919 naprej
plača 1. stopnje VIII. razreda drž. uradnikov, obdrži pa dosedanji čin in naslov.
Prevzetje v državno službo se bo izvršilo takrat, ko se prevzamejo tudi drugi dež.
uradniki v državno službo. (Izvrši preds. pis.)(šl. 186)
Na predlog komisije za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani, se sklenejo naslednje osebne izpremembe pri Kranjski deželni banki:
Rač. svetnik Ivan Mikuž7 se namesti pri Kranjski deželni banki in dobi plačo
1. stopnje IV, čin. razreda deželnih uradnikov. S tem pa odpade njegova osebna
doklada v znesku 1.200 K na leto. Kranjska dež. banka prevzame neomejeno
obvezo glede Mikužcve pokojnine. Bančnemu adjunktu dr. Gvidonu Zbašniku se
podeli naslov bančnega tajnika. Bančni blagajnik Janko Hočevar* se pomakne v
1. stopnjo VI. plač. razreda deželnih uradnikov. Bančni uradnik Josip Jeretina se
pomakne na 1. stopnjo VII. plač. razreda. Bančni praktikant Janko Grašek se
imenuje za bančnega uradnika s prejemki 1. stopnje VIII. plač. razreda deželnih
uradnikov. Bančni strojepiski Leopoldini Torellijcvi se zviša mesečna nagrada na
80 K, medtem koji ostanejo draginjske in druge doklade v dosedanji izmeri. (Akt.
v teku, zvrši preds. pis.) (št. 383)
Proti zasebnemu osobju kneza Auerspcrga9, zlasti proti gozdarskemu svetniku
pl. Zhuberu in revirnemu gozdarju Drobnitschu, je došlo več pritožb v spomenici,
podpisani od okrajne organizacije JDS za sodni okraj Žužemberk in od župnega
urada v Soteski. (Izpisek g. podpreds.) (št. 410)
Deželna vlada se ne more spuščati v pritožbe proti zasebnim uradnikom, pač
pa sklene nastopno: V smislu naredbe štev. 232 se stavijo pod državno nadzorstvo vsa veleposestva. ki presegajo 300 ha.
Poverjcništvu za nar. obrambo se dovoli kredit za nakup 300 oblek po 80 K
pri oblačilnici v Ljubljani; te obleke se dajo na razpolago vojaški intendanci, da
jih razdeli med vojake, ki se jim je izgubila civilna obleka pri nastopu vojaške
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službe, zlasti v krajih, ki so sedaj v Nemški Avstriji. (Izpiske: Pov. za nar. ohi:,
za soc. skrbstvo in za finance)
Pov. dr. Triller poroča, da je dobil pač od skupnega ministrstva za trgovino
včasih kako brzojavko, da pa ni niti na eno svojih številnih vlog dobil dosedaj
odgovora. Pač pa je ministrstvo za prehrano v Beogradu napravilo veliko zmešnjavo s tem. da je poslalo brzojavko, da se sme izvažati blago iz kraljestva Srbov. Hrvatov in Slovencev samo z njegovim dovoljenjem. O tem je obvestilo
ministrstvo za prehrano tudi železniško upravo Slovenije in sedaj se železnice
branijo priznavati izvozna dovoljenja, ki jih daje dr. Triller. Deželna vlada sklene, sporočiti žel. poštni upravi, daje tolmačiti brzojavko ministrstva za prehrano
tako. da velja le za izvoz živil; za izdajanje izvoznega dovoljenja za vse drugo
blago izvzemši živila, je kompetenten še vedno oddelek za trgovino in industrijo,
oz, pov. za kmetijstvo. (Izpiske: pov. za industrijo in trgovino, za promet in za
kmetijstvo)
Dr. Brejc in dr. Žerjav se naprosita, naj povesta v Beogradu, da naj ne pošiljajo brzojavk, ako se o dejanskih razmerah pri nas niso prepričali osebno. Zato naj
ima vsako skupno ministrstvo v Ljubljani svojo ekspozituro. (Izpisek gosp.
preds. in podpr.)
Dr. Brejc prosi vse poverjenike, da mu sestavijo do srede ali četrtka prihodnjega tedna spomenico glede uprave v svojih oddelkih v prihodnji dobi. zlasti
glede njihovega razmerja do Beograda; on bo te spomenice predložil ministrstvom v Beogradu. (Spomenico je že izročilo poverjeništvo za prehrano: tudi
uprava železnic je že dogovorjena z Beogradom.) (Izpiske vsem poverjeništvom.)
Vojno ministrstvo v Beogradu se naprosi, da se uporabljajo neaktivni častniki
(ujetniki), ki so se svoj čas priglasili za vstop v srbsko vojsko in ki spadajo v
skupno armado, v prvi vrsti na domačem teritoriju, in ravno tako. da se slovenski
častniki v jugoslov. legijah prestavijo po možnosti v tiste oddelke, ki imajo tvoriti
kadre reorganiziranega vojaštva na Slovenskem. Predlog priporoča pov. dr. Pogačnik in prosi člane vlade, ki gredo v Beograd, da tam zadevo osebno priporoče
(Predlog je vzel s seboj pov. Kristan, ki se pelje jutri v Beograd), (izvršeno)
Včeraj je minul termin za priglaševanje aktivnih častnikov, ki žele vstopiti v
jugoslovansko armado. Predsedstvu dež. vlade naj se da vpogled v te prošnje,
preden se izroče gen. Smiljaniču. ker prosijo za vsprejem tudi osebe, ki jih ne
kaže sprejeti, ki jih pa vojno ministrstvo v Beogradu ne more poznati. (Izpisek
pov. za nar. obr.)
Pov. dr. Kukovec se naprosi, da sestavi komisijo za likvidacijo deželne uprave
na Štajerskem in o stvari poroča v prihodnji seji. (Izp. dr. Kuk.)
Prof. dr. Andrej Krauland'" v Kočevju se sprejme pogodbenim potom v državno službo do konca t. šolskega leta. (Izp. pov. dr. Verst..)
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Tajniku pri vseučiliški komisiji privatnemu docentu dr. Ramovšu" se dovoli
2.000 K kot nagrada za tajniške posle za čas do 30. junija t. 1. Svota se izplača
takoj. (Izpisek dr. Kuk.)
Obrtni nadzornik inž. Stcbi je inšpiciral cinkamo v Celju, katera je spadala do
sedaj pod nadzorstvo rudarskih oblasti, in je tam vpeljal razne izpremembe. Deželna vlada stoji na stališču, da spada cinkarna v Celju kakor do sedaj pod nadzorstvo rudarske oblasti, in da se torej morajo razveljaviti vse Stebijeve odredbe
glede cinkarne v Celju. (Izpiska pov. Remcu in Kristanu.)
Agrami geometer II. razreda Julij Burda13 prosi za vsprejem v državno službo. Odklonjeno.
Enaki prošnji agrarnega geometra I. razreda Franca Detterja in gozdarskega
inšpekcijskega komisarja II. razreda inž. Herberta Schoeppla pl. Sonnwaiden'4 v
Novem mestu se odložita. (Izpisek pav. za kmetijstvo.)
Načelno se sklene, da se geometrom in inženirjem, ki so bili odslovljeni iz državne službe in se niso sprejeli nazaj, ne podeli koncesija, da bi vršili pri nas
civilno prakso. (Izp. oddelku za notr. zadeve.)
Glede nastanitve štaba dravske divizije poroča dr.-Pogačnik, da komisija, ki si
je ogledala hotel Ilirijo, ni bila zadovoljna s tamošnjimi prostori: stavi predlog, da
se dobi v kazini, kjer ima vojaštvo že sedaj kakih 16 sob. še 6 sob in bi bilo potem tam vse skupaj. Deželna vlada sklene, pooblastiti dr. Pogačnika, da uredi
vprašanje nastavitve štaba dravske divizije sporazumno z imenovanim štabom.
(Izpisek pav. za nar. obr.)
Poročilo pov. dr. Pogačnika o številu vojaštva, porabi denarja za vojaštvo za
mesece november, december in januar in proračun stroškov za februar, se vzame
na znanje.
V Buchsu na tirolski meji je sanitetni vlak srbskega Rdečega križa, ki želi
priti v Maribor. Nemška Avstrija je pripravljena dovoliti prevoz, ako seji pošlje
pet vagonov premoga v Špilje. Dovoljeno. (Izpisek Pov. za promet in za javna
dela.)
Pri poverjeništvu za promet se zopet sprejmejo v službo nastopni odslovljeni
uslužbenci: kurjač Matjaž Zweibrodt. prožni čuvaj Anton Turk in ključ, kurjač
Kari Horvath; za nekaj mesecev se sprejmejo svetnik inž. Herman Schmidt, višji
stavbni komisar inž. Alfred Valencich in pomožna moč Julija Brevmann; odložita
se prošnji nadrevidenta Ivana Deutschmanna1 ^ in postajnega mojstra Josipa Riavitza. Nastopni uslužbenci oz. uslužbenke se ne sprejmejo nazaj: asistent Ludovik Bauer, postajni paznik Alojzij Pemač, svetnik inž. Georg Kurschel, višji st.
komisar inž. Teodor Kunst, tehn. pristav Friderik Vorberger, tehn. revident Pavel
Teichmann, nadsvetnik inž. Breda, revident Karl Pollak, pristav Franc Prasser,
nadrcvident Eckcrl Klemen, kanclist Franc Mertl, pomožna moč Ana Ehm in
oficijantinja Franja Sykora. (Izpisek pov. za promet.)
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Preds. dr. Brejc poroča, daje sistiral sklep dež. vlade glede prodaje blaga Zadružne centrale, ki se je zaseglo. Dež. vlada ni bila kompetentna storiti ta sklep,
ker je prebrana centralizirana in je demisija sedanjega poverjenika za prebrano
sprejeta. On bi moral torej vso stvar vzeti na lastno odgovornost, česar pa noče
storiti. Zadevo bo uredil po osebnem dogovoru z belgrajsko vlado.
Poslanik Hribar poroča iz Prage, da gaje zunanji urad Čeboslovaške republike obvestil, da ne more imenovati Cehoslovaška republika svojega zastopnika v
Trstu, ker bi se izkazala s tem slaba usluga Jugoslovanom, češ da so se s tem
priznale italj. aspiracije na Trst.
Plače poverjenikom se izplačajo tudi v mesecu februarju, ker vrše svojo službo naprej. (Izpisek dr. •••.)
Prihodnja seja pondeljek, 3. februarja, ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 45' popoldne.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.

Dostavek: Šef vojne misije v Ljubljani general Krsta Smiljanić je sporočil deželni vladi dne 28. 1., da se ima formirati na podlagi kraljevega povelja z dne 22.
12. 1918 dravska divizijska oblast s sedežem v Ljubljani, ki obsega ozemlje Slovenije. Poveljnik Dravske divizijske oblasti je podrejen neposredno ministru za
vojno in mornarico. Da bo poveljstvo Dravske divizijske oblasti zamoglo pričeti
svoje delovanje s 1. 2.1.1., odreja deželna vlada:
1) Z 31. januarjem preneha delovati štab II. vojnega okrožja v Ljubljani: vsi
oddelki tega štaba razen intendance preidejo v delokrog odgovarjajočih oddelkov štaba Dravske divizijske oblasti.
2) Sedanja intendanca II. vojnega okrožja deluje še nadalje, dokler ministrstvo
za vojno in mornarico ne prevzame vse preskrbe čet ter skrbi za vojaške zavode in vojaške zadeve na ozemlju Slovenije. Nakazila za gmotne izdatke bo
dajala deželna vlada, tehnične podrobnosti zato prehodno upravo uredita dogovorno deželna vlada in poveljstvo II. divizijske oblasti.
3) Vse čete. vojaški zavodi in zadeve, ki so spadale doslej pod poveljstvo II.
vojnega okrožja, preidejo s 1. 2, pod poveljstvo poveljnika Dravske divizijske
oblasti.
4) Vsem upravnim in ostalim oblastim v deželi se naznani, da naj se od 1. februarja t. I. obračajo v vseh vprašanjih, glede katerih so se obračali doslej na štab
II. vojnega okrožja, na poveljnika Dravske divizijske oblasti.
dr. Brejc I. r.
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1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brcziesni papir z vodnim znakom. Dostavck je
podpisal le predsednik vlade dr. Janko Brejc.
:
Ehrlich Lambert dr., teolog, etnolog in univerzitetni profesor. Rojen 1878 v Žab«
nicah na Koroškem, umrl 1942 v Ljubljani. Gimnazijo v Celovcu, teologijo v Insbnicku in Rimu. promoviral 1903. Bilje kaplan v Beljaku in Celovcu. 1910-1919 profesor
na celovškem bogoslovju in škofov tajnik, 1919 je bil vključen v jugoslovansko delegacijo na pariški mirovni konferenci. 1922 je postal profesor na Teološki fakulteti v
Ljubljani. Bil je ideolog akademskega društva Straža in nasprotnik NOB. zato ga je
VOS OF 1942 likvidiral. Objavil je številne razprave s področja etnografije, religije in
o šolstvu v Jugoslaviji.
3
Capuder Karl, dr.. profesor in politik. Rojen 1879 v Praprcčah pri Lukovici, umrl
I960. Gimnazijo v Ljubljani, zgodovino in zemljepis na Dunaju, promoviral 1906.
Služboval je v Gorici. Kranju. Mariboru, od 1922 dalje v Ljubljani. 1933 je upokojen.
1937 je bil postavljen za direktorja 1. realne gimnazije v Ljubljani. Bil je član raznih
društev, sodeloval je v Cannoli in pri drugih publikacijah. Objavil je Zgodovino •. kr.
pcšpolka št. 17.
' Cotič Vitomir, profesor, slikar. Rojen 1885 v Trstu, umrl 1955 v Ljubljani. Študij
slikarstva na akademiji na Dunaju 1908. Od 1919 daljejebil profesor risanja na realki
v Mariboru. V Maribom je ustanovil umetniški klub Grohar. Bil je impresionist, upodabljal je krajine, portrete in se ukvarjal tudi z lesorezom. Razstavljal je v Ljubljani,
Maribom. na Dunaju, v Trstu in drugod. Poleg slikarstva je deloval tudi na področju
scenografije v gledališčih v Trstu in Maribom.
* Prunk Josip, časnikar. Rojen 1876 v Trstu, umrl 1954 v Ljubljani. Gimnazijo v
Trstu, pravo na Dunaju. 1902-1918 je bil vodja podružnice dopisnega urada v Trstu.
1919 je organiziral Dopisni urad v Ljubljani, ki je bil 1922 ukinjen, nato je služboval
pri Zadružni banki in je vodil zvezno tiskarno, 1927-1928 je sodeloval pri sanaciji
Slovenske banke, od 1928 je bil urednik Jutra, več let je bil poslovodja novinarske
organizacije in zadmgc Novinarski dom.
6
Hribar Franc, stenograf. Rojen 1881 v Srednjih Gameljnah pri Ljubljani, umrl
1944 v Ljubljani. Zaposlil seje pri Deželnem odboru za Kranjsko. 1919 je bil premeščen k predsedstvu Narodne vlade SHS v Ljubljani, kjer je bil stenograf. 1919-1928 je
bil stenograf za slovenske govore v Narodni skupščini v Beogradu. Po upokojitvi seje
1938 zaposlil inje bil šef pisarne Vil. oddelka Banske uprave Dravske banovine.
' Mikuž Ivan. računski svetnik. Rojen 1887 na Rakitni, umrl 1943. Gimnazijo v
Ljubljani 1909. Službo je nastopil pri deželnem knjigovodstvu V Ljubljani. 1919 je
služboval pri Deželni vladi za Slovenijo. 1920 je postal računski nadzornik pri oddelku
ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani. 1924 je bil premeščen k delegaciji
ministrstva za finance v Ljubljani. 1928 pa k mestni kontroli finančne direkcije v Banja Luki. 1931 je premeščen k mestni kontroli finančne direkcije v Ljubljani.
* Hočevar Janko, bančni uradnik. Rojen 1886 na Jesenicah pri Brežicah, umrl 1947
v Ljubljani. Od 1905 dalje je služboval v Ljubljani kot uradnik Kranjske deželne banke.
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Aiicrspcrg Karel Marij Aleksander, knez in veleposestnik. Umrl je 1927, Bilje sin
kneza Karla-Viljema Aucrspcrga. 1894 ¡c podedoval gospostva Kočevje. Poljane. Soteska in Žužemberk.
10
Krauland Andrej dr.. profesor. Filo/.ofsko fakulteto v Gradcu, kjer je bil štipendist ustanove Janeza Stampila. Služboval je na državni gimnaziji v Kočevju.
" Ramovš Fran dr.. jezikoslovce, univ. profesor, predsednik SAZU. Rojen 1890 v
Ljubljani, umrl 1952 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, jezikoslovje na Dunaju, promovira! 1914 v Gradcu. 1918 je bil habilitiran za slovansko filologijo v Gradcu, koncem 1918 je bil tajnik Vscučiliškc komisije v Ljubljani. 1919 je bil imenovan za rednega profesorja Filozofske fakultete v Ljubljani. 1926-1927 je bil dekan fakultete. 19341935 rektor Univerze v Ljubljani, sodeloval je pri ustanavljanju SAZU v Ljubljani in
bil eden prvih rednih članov. 1942-1950 je bil glavni tajnik SAZU. 1950-1952 pa predsednik SAZU. Bil je član akademij v Londonu. Zagrebu, Beogradu. Pragi. Krakovvu.
Njegova raziskovalna dela s področja slovenskega jezika so temeljna dela o slovenskem
jezikoslovju in lingvistični terminologiji.
12
Burda Julij, višji agrarni zemljcmcrcc. Rojen 1868 v Čeških Kopištih. umrl 1945
v Ljubljani. Služboval je od 1897 dalje pri deželni vladi v Ljubljani, nato pri narodni in
deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani in je bil višji agrarni zemljcmcrcc. Bil je češki
državljan.
13
Dctter Fran ing., agrarni zemljcmcrcc. Rojen 1886 v Ljubljani, umrl 1932 v
Ljubljani. Realko v Ljubljani, geodezijo na Tehniški visoki šoli v Gradcu. Službo je
nastopil 1908, od 1912 je služboval pri Komisiji za agrarne operacije v Ljubljani, kjer
je bil šef geometer.
14
Schoppel Herbert pi. Sonnvvaldcn ing., gozdarski nadzorni komisar. Rojen 1892.
umrl 1982 v Ljubljani. Službo je nastopil 1917. 1918 je postal gozdarski nadzorni
komisar v Novem mestu.
1
Deutschmann Ivan. nadrcvident. Rojen 1866 v Dragučcvi pri Mariboru. Bil je
nadzornik državnih železnic, služboval je do 1921. Po narodnosti je bil Nemec.
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ZAPISNIK
55. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 2. SVEČANA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov Kristana, dr. Kukovca, dr. Pogačnika, dr. Ravniharja in dr. Tavčarja. Pri seji sta bila navzoča tudi generala
Smiljanić in Maister.
Začetek seje ob K), uri 25' dopoldne.
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Gen. Maister poroča o vtisih, ki jih je napravila nanj komisija za določitev
demarkacijske črte na Koroškem. Gospodje so zelo rezervirani; referent Miles ne
reče nikdar ne da ne ne. King pa sploh ne izpregovori besedice. Z njima je neki
profesor geograf, ki pa ima malo pomena. Z Milesom se je gen. Maister sestal
prvič, koje dobil od dež. glavarja Kaana poziv, naj pošlje spremljevalca za ameriško misijo, ki potuje v Cmurek in Radgono. Gen. Maister se je peljal sam tja.
Ako bi tega ne bil storil, bi bila ameriška misija informirana izključno po dr.
Kamnikerju iz Radgone, ki je eden glavnih hujskačev. V Cmureku in Radgoni je
bilo razobešenih vse polno nemških zastav. Vse te akcije se vodijo iz Gradca po
deželnem glavarju Kaanu, ki se zelo trudi pridobiti ameriško misijo za Nemce.
Ameriško misijo zadržujejo v Gradcu po cel teden in jo vabijo po trikrat na dan v
različne družbe.
Popolnoma daigačen kakor Amerikanca je francoski major Montégut. ta je
odkritosrčen prijatelj Slovencev.
Enako se smejo Slovenci popolnoma zanesti na profesorja Kernerja. čigar oče
je Ceh, mati pa Nemka. Taje pripovedoval, da seje seznanil z dr. Vošnjakom" in
daje spisal o Jugoslovanih že informativen članek za ameriško publiko. Rekcije:
"Veaijte mi, da bom zastavil vse svoje sile za Vaše interese na mirovni konferenci v Parizu." Prof. Kerner je pri Coolidgeu zelo upliven in občuje z gen. Maistrom v češkem jeziku.
Gen. Maister je opisoval tudi nevarnosti, ki pretijo naši državi od boljšcviškega gibanja. Dne 20. februarja bodo skušali komunisti v Gradcu in na Dunaju
vreči dosedanjo vlado z vojaško silo. Ker se Nemci boje. da bodo Jugoslovani
porabili to priliko za napad na Nemško Avstrijo, se razdeljuje oficielno med
kmete v širokem pasu na meji orožje. Ni izključeno, da bodo ti kmetje poskušali
upad v kraje, zasedene po jugoslovanskih četah. Če se upad posreči, ga bo vlada
v Gradcu razglasila za oficielen napad, če se pa ponesreči, ga bodo pa slikali kot
neoficielnega in obžalovali, kakor seje to zgodilo v Lučanah, kjer je 92 Jugoslovanov odbilo napad 180 Nemcev. Glavna nevarnost obstoji v tem. da se 20. febaiarja ob priliki, ko bo revolucija v Gradcu in na Dunaju, upro v Mariboru
Nemci in vsi železničarji nemškega in socialno-demokratičnega mišljenja, čeprav
so slovenske narodnosti. Bati se je tudi. da se boljševiški duh razširi iz Nemške
Avstrije tudi med naše vojaštvo. Zato prosi gen. Maister, naj pride v Maribor
bataljon srbskega vojaštva, da bo zajamčen mir v Mariboru, ako se to zgodi, je
severna meja popolnoma varna. Najboljše sredstvo proti boljševizmu med vojaštvom je pa dobra prehrana vojaštva, zadostna oskrba z obleko in pouk: najhujše
je to. ker vojaštvu silno primanjkuje perila, zlasti spodnjih hlač.
Boljševiškega gibanja se tudi ententa zelo boji. Zato pa ententa zaupa Jugoslovanom, ker je pri njih to gibanje najmanj razvito. S tega stališča je tudi ententa
zadovoljna, da je Maribor v posesti Jugoslovanov. Gen. Maister opozarja na
potrebo, da se iz taktičnih ozirov vedno naglasa, da se mi ne borimo proti Nem323

čem, ampak proti boljševiškemu gibanju, ki preti preiti tudi k nam iz Nemške
Avstrije. Zato naj deželna vlada v Ljubljani, oziroma ministrstvo v Beogradu
zahteva, da zasedejo Gradec ententne čete, ker je tam glavno gnezdo boljševizma.
Ententa Gradca sicer ne bo zasedla, ker nima čet na razpolago in ker se sama
boji. da se ji med vojaštvom razširi boljševizem. Vendar pa se na ta način diskreditira pri enteriti Gradec, iz katerega izvirajo vsa hujskanja proti nam.
Nemci prirejajo te dni shode zaradi dogodkov v Mariboru. Sestavljali bodo
legije prostovoljcev. Bati seje najbolj dijakov, ki bodo vstopali v legije iz narodnega šovinizma: brezdvomno se bo prijavilo za vojaško službo tudi mnogo delomržnih elementov, kijih bo privabila velikanska plača.
Major Montcgut je povedal, da je koridor med Jugoslavijo in Cehoslovaško
republiko že popolnoma gotova stvar, ker hoče ententa na vsak način ločiti Nemce in Madžare. Jugoslavija bo obsegala vse hrvaško-slovaške vasi skoro do Požuna. Koridor bo precej širok, zožil se bo le pri mestu Szombathellv.
Gen. Maister opisuje nato dogodke v Mariboru in pokaže, daje bilo streljanje
neizogibno in daje sreča, da ni bilo večjih žrtev, ker je bila vsa stvar po Nemcih
aranžirana zelo obširno. Zahvala za to gre dejstvu, da gen. Maister z ozirom na
ameriško misijo ni poslal na ulico vojaštva. Podrobno poročilo o zadevi sestavi
podpreds. dr. Žerjav. (Izvršeno.). Poročilo sledi v prilogi. (Se pridem pozneje po
posnetku in dnevnikov.)
Gen. Maister opisuje velikansko pridnost in spretnost polic, komisarja dr. Scnekoviča. Dr. Senekovič je vsled zadnjih dogodkov zaposlen čez glavo in boleha
vslcd prenapora in poškodb, ki jih je dobil pri napadu na svojo osebo dne 27.
januarja. Gen. Maister prosi, da se mu dodeli še ena konceptna moč. in da se
pošlje v Maribor po možnosti res dober detektiv. Predsednik to obljubi. (Izpisek
oddan za notranj. zad.)
O dogodkih v Mariboru se je izrazil major Montegut, da je bila raba orožja
neizogibna in da je prav. da se je Nemcem pokazala resnost.
Dne 3. februarja bo objavil gen. Maister v "Marburger Zeitung" odprto pismo
na podpolkovnika Milesa, v katerem mu bo razložil razmere v Mariboru. V pismu bo citiral dobesedno članke iz Marburger Zeitung z dne 11., 17., 23. in 26.
oktobra 1918, kjer se zasramuje na najgrši način tisti Wilson, kateremu so v
zadnjih dneh mariborski Nemci klicali: "Hoch!" in nosili napise: "Heil Wilson mit
seinen 14 Punkten!"
Dež. vlada je razpravljala na to o vprašanju, kaj storiti z uslužbenci pri železnici v Mariboru in na progi med Celjem in Spiljami, od katerih jih je 50 - 60 %
Nemcev in slov. socijalnih demokratov. Oboji gredo skupaj in štejejo 800 - 1.000
mož. Ob priliki izgredov v Mariboru se jih bodo ti udeležili korporativno. Će
poverjeništvo za promet odstavi kolovodje, imamo štrajk. Prestrogih represalij
zaenkrat ne kaže izvajati, ker je pri južni železnici, pri kateri so dotični usluž-
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bcnci nastavljeni, investiran belgijski, francoski in angleški kapital. Zalo naj zaenkrat ostane pri tem. da se močno pomnoži vojaštvo v Mariboru za vse slučaje.
Deželna vlada v Gradcu je z oziram na ultimatum deželne vlade v Ljubljani,
da mora do 31. januarja opoldne izpustiti vse konfinirance. odgovorila, da se
nahaja v Gradcu samo 9 Slovencev konfiniranih. kot odgovor na dogodke v Mariboru, pobiranje vojaških novincev v nemških krajih in uvedbo pisemske cenzure. Predsednik dr. Brejc opozarja na dejstvo, da nam je Nemška Avstrija prepustila v brzojavki z dne 22. januarja 1919 izrecno vso vojaško in civilno upravo
v ozemlju, zasedenem po jugoslovanskih četah. (Prepis te brzojavke se izroči gen.
Maistra. Glej zapisnik 50. seje). Torej je popolnoma neopravičeno, da se sedaj
umešava v vladne akte vlade za Slovenijo. Deželna vlada odgovori na to brzojavko, da bo dala konfinirati 9 Nemcev, ako se do 3. februarja opoldne ne izpuste
konfinirani Slovenci v Gradcu.
Na to seje vršil pogovor o prehrani vojaštva v Maribora. Gen. Maister poroča, daje s prehrano sedaj slabše, odkar ne skrbi za prehrano vojaštva in civilnega
prebivalstva na Štajerskem dr. Lajnšič. Poverjeniki želijo, da naj vojaštvo kupuje
samo živila na Hrvaškem, zlasti v Sremu. Banatu in Bački. Zato naj se brzojavno
naprosi vojno ministrstvo v Beogradu za dovoljenje, da sme intendanca Dravske
divizijske oblasti kupovati živila v omenjenih krajih.
Sliši se, da hočejo ljubljanski Nemci kazino prodati. Deželna vlada sklene, da
se postavi društvo kazina pod državno nadzorstvo. Državnega nadzornika ni
treba postaviti, ampak zadošča, da se izvrši zaznamba v zemljiški knjigi. (Izpisek
oddelku za notranje zad.)
Predsednik se zahvali generaloma Smiljaniču in Maistra za udeležbo pri seji
in zaključi posvetovanje ob 12. uri.
Prihodna redna seja v pondeljek. 3. febr.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

Priloga
k zapisniku 55. seje dež. vlade za Slovenijo z dne 2. februarja 1919.
O nemirih v Maribora, ki so se pripetili 27. januarja 1919. koje bila tamkaj
ameriška misija podpolkovnika Milesa. je dež. vlada za Slovenijo izdala na podlagi dosedanjih rezultatov preiskave tole uradno poročilo:
Izza razpada Avstrije je Maribor pod upravo ljubljanske vlade. To stanje, ki
odgovarja etničnim in gospodarsko-prometnim potrebam dravske doline, je bilo
uradno priznano po nemško-avstrijski vladi z noto državnega tajnika dr. Bauerja
z dne 22. jan. 1919. ki je obljubil imenom te vlade, da ne bo na ozemlju, uprav325

ljanem po ljubljanski vladi, izvrševala nobenih činov državne sile (Hoheitsrechte). Pod jugoslovansko upravo nastopivši red v Mariboru pa ni pogodu
turbulentnim elementom, ki zlorabljajo narodne čute. izkušnjo po vsaki ceni izzvati socialne nemire tudi v jugoslovanskem območju. Ko je 27. januarja 1919
potovala ameriška komisija podp. Milesa skozi Maribor, se je zdel tem elementom trenutek primeren, da Maribor šiloma iztrgajo jugoslovanski upravi. Jugoslovanske oblasti so bile o pripravah boljševističnih elementov poučene, vendar se
z ozi rom na značaj ameriške misije, ko je napovedana manifestacija zavzela nacionalno pretvezo, sklenile dopustiti jo. dokler se ne gode nasilja. General Maister kot zapovednik mariborskega vojaškega poveljstva je 27, jan. dopoldne izdal
ukaz, da se naj občinstvu dopušča neoviran izraz mišljenja in manifestiranja.
Zlasti naj se prepreči vsako krvolitje. Ta ukaz kaže razliko med postopanjem
jugoslovanskih oblastij in nastopom Nemcev na Koroškem, kjer se vsaka izjava
za Jugoslavijo preprečuje z nasiljem. To prostost so zlorabili elementi, ki žele
nemir po vsaki ceni in ki sojini prišli na pomoč deli nemškega meščanstva. Vsled
napada na policijo in vojake, je prišlo do krvolitja. Deželna vlada je nemudoma
uvedla najstrožjo preiskavo zaradi tega obžalovanja vrednega dogodka. Ta preiskava je podala nastopno sliko:
Koje ameriška komisija 27. januarja po 12. uri opoldne že zapustila mestno
hišo. je množica, ki se je nahajala pred njo, brez povoda napadla policijskega
komisarja Senekoviča. Pobila gaje na tla in ga tam tolkla po glavi. Iztrgala mu je
revolver. Policijska straža je Senekoviča rešila smrti, množica paje potiskala njo
in na pomoč prihitele vojake bolj in bolj proti zidu mestne hiše. Nato je množica
vojake dejansko napadla, jih suvala, jim pljuvala v obraz in se jih lotila brahialno. hoteč jim izviti puške iz rok. Tedaj je iz demonstrirajoče množice počil strel
iz revolverja na vojake. Strel je zadel bajonet poddesetnika Vincenca Pinterja
tako. daje odstreljen kos s silo priletel v glavo desetniku policijske straže Antonu
Pučniku. Potem seje oddal iz množice na vojake še en strel, ki je šel mimo ušes
desetnika Lovrenca Slobca. Policijski stražniki, ki so bili z vojaki vred hudo
ogroženi, so večkrat pozvali množico, naj se umakne, sicer se bo rabilo orožje.
Ko pa so se oddali streli in se je množica ruvala z vojaki za orožje, so vojaki v
skrajnem silobranu naposled sami začeli streljati, in sicer najprej v zrak. ko paje
množica še bolj pritiskala ter je en civilist zaklical: "Nicht weichen, der Sieg ist
unser!" so ustrelili nekateri v smrtni nevarnosti sami brez povelja med napadalce,
ki so se zaobrnili v beg šele. ko so ležali mnogi ranjeni na tleh. Ta dejanski stan
je potrjen po celi vrsti zanesljivih prič, kojih izpovedbe so vladi na razpolago.
Vse to je dokazano tem bolj. ker so jugoslovanskim red vzdržujočim oblastim
sovražni individui že ves dan napadali posamezno in v gručah jugoslovanske
vojake s psovkami in z dejanskimi nasilstvi, pljuvali proti njim in na glas izjavljali, da bo ta dan konec jugoslovanski upravi in da bodo pobili vse Jugoslovane.
Razne okolnosti pričajo, da so se demonstrantje hoteli polastiti mestne hiše. Za326

našali so se na prisotnost ameriške komisije, misleč, da bo oblasti ovirala pri
energičnih korakih. Pričakovali so zmago tako gotovo, daje trgovec Reinfried ob
eni popoldne brzojavu v Celovec, daje "Maribor zopet nemški." Brzojavka seje
inhibirala. Glavnega napadalca komisarja dr. Senekoviča. brezposelnega Viktorja
Tajnikerja. je policija že aretirala in pri njem našla Scnekoviču odvzeti revolver,
v katerem manjka en naboj. Na licu mesta so našli tri polne in en izstreljen rcvolverski naboj. Značilna je tudi izjava nemškega reditelja Cemeta napram nadredarju četovodji Alcksandm Filipčiču. ko so se začela nemška nasilstva. da ne
more več jamčiti za mir. videč, da hočejo Nemci zanetiti nemir (Unruhe stiften.)
Priča profesor Dračun potrjuje: Ko so Nemci že bežali, so izkušali posamezni
vodje množico še zadržati za nov boj inje eden tožil: "Auf diese feige Bande ist
kein Verlass...statt die par Mandeln zu entwaffnen..."
Vlada smatra na tej podlagi in še celi vrsti drugih poročil za ugotovljeno, da
so hoteli 27. januarja nezadovoljneži v Mariboru nasilno odstraniti sedanjo uredbo. Popolnoma odobrava postopanje lokalnih oblasti, zlasti zapovcdnika generala Maistra. Vendar mora oblastim pripomniti, naj odslej ne dopuščajo nobenega
zbiranja, zakaj popuščanje se zlorablja in rodi sadove, kakor je bil dogodek 27.
pr. m. Maribor, na važnem križišču stoječ močno industrijski kraj. smatrajo neki
elementi za prehodno točko, da zanetijo požar brezmiselne prekucije tudi v Jugoslaviji. Mi smo svetu in zlasti ententi kot element miru dolžni, da tega ne dopustimo. Prebivalstvu hočemo poskrbeti pravično ravnanje v socialnem pogledu in
boljši položaj, kakor je v Nemški Avstriji, zlasti glede prehrane. Ne moremo
dovolj ogorčeno obsojati profesorjev nemških zavodov, katere smo. uvažujoč
pravice manjšin, pustili odprte, dasi ti ljudje nam poprej niso privoščili srednjih
šol. sedaj pa so to popustljivost poplačali s tem. da so ubogo mladino nagnali na
ulico v nasilje za brezupna gesla in prevrat, dočim so se sami poskrili. Vlada
izreka zaničevanje tem ljudem in pozivlje šolske oblasti, naj preženejo politiko
prevrata iz šolstva. Vse oblasti so pozvane, da poslujejo energično, pa vseskozi
pravično.

1

Original. Zapisnik s prilogo obsega 8 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Priloga k zapisniku ni podpisana.
2
Vošnjak Bogumil dr.. politik. Rojen 1882 v Celju, umrl 1959 v Wasliingtonu.
Gimnazijo v Gorici, pravo v Pragi. Gradcu in na Dunaju doktoriral 1906. Med 1. svet.
vojno jc delal v emigraciji, bil jc član Jugoslovanskega odbora, udeleženec na mirovni
konferenci v Parizu, poslance v konstituanti. 1920 jc bil minister za ustavodajno skupščino in izenačenje zakonov. 1921 jc bil član ustavnega odbora, julija 1921 jc bil imenovan za jugoslovanskega poslanika v Pragi. 1922 jc bil odpoklican in jc nato delal v
zunanjem ministrstvu. 1924 jc bil odpuščen i/, službe. 1925-1931 jc delal v zunanjem
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ministrstvu in bil 1931 upokojen. 1936 je v Beogradu ustanovil Malico rada, v letih
okupacije scjc pridm/.il gibanju Draže Mihajlovića. veliko je delal v korist slovenskih
izseljencev v Srbiji. 1945 je emigrimi najprej v Italijo. 1947 je odpotoval v Združene
države Amerike, kjer je skušal združiti jugoslovanske emigrante za delovanje proti
Jugoslaviji.

56'
ZAPISNIK
56. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 3. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov Kristana, dr. Pestotnika, dr. Pogačnika, dr. Tavčarja in dr. Verstovška.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Iz Beograda je došla nastopna brzojavka:
"Narodnoj vladi Ljubljana
Bes znanja i odobrenja min. finansija u Beogradu moli se ta vlada, da ne zaključuje nikakve ugovore niti da prima na sebe uopšte angažmane ili donosi odluke i rešenja ma u kome resom, ako bi to stvaralo nove državne rasliode. Za sve
ovo nadležan je min. finansija u Beogradu i zato se njemu za svaki takav slučaj
treba obračati. Predsed. min. saveta Protić."
Brzojavka ni v bistvu nič druzega. kakor brzojavka finančnega ministra
Ninčića. objavljena v zapisniku 45. seje z dne 13. januarja 1919. Brzojavka se
vzame na znanje.
Minister Pribičević prosi, da se pošlje v Prago lep, če mogoče zaprt avto za
osebno porabo poslanika Hribarja. Prošnji se ne more ugoditi, ker ni nobenega
takega avtomobila več na razpolago. (Odgovori inž. Remec.) (Izpisek pav. za
javna dela in obrt.)
Z ozirom na ultimatum deželne vlade z dne 2. februarja (oz. 30. januarja), da
se morajo do določenega roka izpustiti slovenski konfmiranci v Gradcu je poslala
dež. vlada v Gradcu sledečo brzojavko:
"Sehr dringend!
Herrn Präsidenten der Landesregierung Laibach
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Infolge Abwesenheit mehrerer Rcgicrungsmitglicder kann Regieningssitzug
erst heute abends stattfinden, weshalb Beantwortung Télégrammes erst im Laufe
der Nacht erfolgen kann. Landesregierung Graz."
Deželna vlada bo počakala do jutri zjutraj. (Zadeva seje 4. 2. 1919 dop. rešila.)
Zavezniške čete žele imeti telefonski pogovor med Dunajem in Trstom Glede
cenzure teh pogovorov je podal vladni tajnik Steska sledeči referat:
Podpisani je poizvedoval pri ljubljanskem poštnem in brzojavnem ravnateljstvu, na kak način bi se dala uvesti cenzura telefonskih pogovorov zavezniških
čet med Dunajem in Trstom. (Izpisek odd. za noir. zad.. Nujno!)
Dosedaj sploh ni nobene telefonske zveze med Dunajem in Trstom, ker so jo
Italijani pretrgali, a gotovo hočejo zopet zvezo z Dunajem dobiti. Ta zveza bi
bila možna na dvojen način, ali direktno brez posredovanja ljubljanske telefonske
centrale, ali pa le potom iste, v katerem slučaju bi moral dunajski ali tržaški
telefonski urad šele prositi pri ljubljanskem telefonskem uradu za spojitev.
Le v tem slučaju bi bila cenzura možna, a dober telefonist na Dunaju ali v Trstu
bi takoj vedel, ali je v Ljubljani kak poslušalec ali ne. ker bi vsled prehoda električnega toka iz debelejših v tanjše žice ljubljanskega telefonskega aparata glas
drugače zvenel. Poleg te težkoče pa je treba vpoštevati še dejstvo, da telefonska
centrala v Ljubljani nima takega osobja. ki bi moglo slediti francoskim in angleškim pogovorom.
Deželna vlada sklene, da se dovoli telefonska zveza med Trstom in Dunajem
potom ljubljanske telefonske centrale. (Glej podčrtani del referata), ne da bi se v
Ljubljani uvedla cenzura.
Okrajno glavarstvo v Konjicah prosi obvestila, ali so cesarsko-kraljevi konzulati bivše Avstro-Ogrske v Nemčiji še opravičeni, izdajati potne liste za Jugoslavijo. Ker ni drugega sredstva, da bi naši državljani v Nemčiji prišli do potnega
lista, se svetuje dotičnikom. da se obračajo do imenovanih konzulatov, ne da bi
vlada dotične konzulate s tem priznala. Sicer bo pa predsedstvo skušalo čimpreje
urediti zadevo v Beogradu. (Izpisek odd. za notr. zad..)
Odobri se izvolitev načelnika in njegovega namestnika V okrajni zastop v
Ljutomeru. (Izp. od. za noir, zad..)
Pristav pomožnih uradov pri deželni vladi z naslovom ravnatelja Franc Juvanc3 se pomakne v VIII. činovni razred in imenuje ravnateljem.
Zdravstvenemu nadzorniku dr. Demetru Bleiweisu vitezu Trsteniškemu se
priznajo prejemki 2. plačilne stopnje VII. činovnega razreda od 1. julija 1918
dalje.
V Ljubljani sta se doslej vršila navadno vsako leto dva slovenska petmesečna
tečaja za babice, za katera je obstojalo 13 ustanov v znesku po 105 K; v enem
tečaju seje oddalo 6 in v enem 7 ustanov. Za tečaj marc -julij 1919 se ustanovi
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deset ustanov po 200 K. Poleg tega imajo gojcnke prosto hrano in stanovanje
(Glej zapisnik 54. seje z dne 31. januarja 1919). (Izpisek odd. za zdravstvo.)
Višji šolski nadzornik dr. Mihael Opeka je predložil vladi obširno spomenico,
ki se je razmnožila in dostavila vsem poverjenikom. Spomenica se je vzela na
znanje.
Odobri se načrt naredbe o ustanovitvi policijskega komisarijata v Mariboru.
(Izp. odd. za nolr. zad.J (Oddano v uradni lisi.)
Policijski komisar dr. Ivan Senekovič v Maribora se pomakne v VIII. činovni
razred. (I. odd. za nolr. z.)
Društvo slovenskih računskih uradnikov je vložilo spomenico, v kateri zastopa stališče, da naj se od prosilcev za službo računskih uradnikov zahteva srednješolska matura, ker so se dogodili slučaji, da se ta zahteva ni upoštevala. Pov. dr.
Triller omeni, da baš najboljši računski uradniki pri bivši deželni upravi nimajo
mature. Spomenica se vzame na znanje in deželna vlada izjavi, da se bo načeloma držala obstoječih predpisov: v izjemnih slučajih pa izjeme niso izključene.
V Ljubljani se nahajata v policijskih zaporih dva Nemca s Koroškega, ki sta
najhujša hujskača doma. a se jima za enkrat ne more nič konkretnega kaznjivega
dokazati. Deželna vlada jih bo dala prepeljati v Spilje in jih tam izročila Nemški
Avstriji, da gresta kamor hočeta; povratek v Jugoslavijo se jima ne dovoli. (Zelo
nujno! Izp. odd. za nolr. zadeve, ki naj to sporoči okr. glav. Velikovec.)
Deželna vlada je razpravljala o prošnjah odslovljenih uradnikov oddelka za
notranje zadeve, ki prosijo za zopetni sprejem. Sprejeti so sledeči: rač. svetnik
Henrik Czernv', rač. revident Herman pi. Salomon4, policijski oficijal Franc
Fink (s pridržkom, da se porabi drugod), oficijal deželne vlade Josip Schleimer6.
Odlože se prošnje, ki so jih vložili: deželne vlade svetnik Viljem baron Rechbach7
in dež. vlade tajnik Franc baron Lazzarini*. okrajni glavar Karol Ekel', višji nadzornik varnostne straže II. razreda Peter Ghersinich"', policijski kanclist Andrej
Krische. in pristav pomožnih uradov Matija Kren. Odklonijo se: deželnovladni
svetnik Ivan Kresse", deželnovladni tajnik dr. Ernest Kordin'2, dež. vladni koncipist dr. Viktor Schiffer13, višji računski svetnik Alojz Verderber'4 in pisarniška
pomočnica Ana Haberle. (Izpisek odd. za nolr. zadeve.)
Pov. za notranje zadeve se pooblasti, da imenuje Habeta Josipa na zaprošeno
mesto. Prošnja je bila vložena pri oddelku za notranje zadeve. (Izpisek odd. za
nolr. zad.)
Na predlog pov. dr. Ravniharja se sklene, da se sestavi status političnega uradništva, ki naj obsega odgovor na sledeča vprašanja: 1. Koliko je sistemiziranih
mest za politične uradnike? 2. Koliko imamo političnih uradnikov danes? 3. Koliko jih moramo imeti na mestih, ki so že danes v naši upravi, a zasedena ne zadostno, in koliko jih bomo rabili na ozemlju, ki bo pripadalo po sklepu mirovne
konference z veliko verjetnostjo Jugoslaviji? (Izpisek odd. za nolr. zad.)
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Pov. dr. Brejc poroča, da se ameriška častnika oči vidno ne nameravata izraziti glede Ziljske doline, ker je nista hotela niti obiskati in nista hotela zaslišati
poslanca Grafenauerja. kakor tudi nista obiskala nekaterih nesporno slovenskih
krajev v okolici Celovca in med Vrbskim in Osojskim jezerom. Danes seje peljal
na Dunaj dr. Brezigar, ki je v zadevi natančno podučen. Jutri bo govoril s profesorjem Coolidgem. H Coolidgeu se bo poslal tudi zastopnik deželne vlade, preden
pride k njemu komisija s Koroškega in je pričakovati, da izreče končno sodbo.
Dr. Korošcu se vsa zadeva natančno sporoči v Beograd in se prosi za svet. kaj je
storiti v slučaju, da se pri določitvi demarkacijske črte ignorira Ziljska dolina.
(Izvrši g. podpredsednik.)
Pov. dr. Kukovec poroča, da vprašujejo uradniki iz ozemlja, zasedenega po
Italijanih, za svet. ali naj ostanejo tam. ali naj pridejo v službovanje v območje
deželne vlade, ker jim Italijani itak ne puste uradovati. Deželna vlada sklene, da
naj na vsakem službenem mestu ostane po en uradnik, da se ne vidi. kakor da bi
mi ne reflektirali na te kraje, in ker bo treba takoj zopet upostaviti upravo, ko
zapuste te kraje Italijani. (Izpisek pov. za finance.)
Sklene se naredba, da se v naredbah pri onih poverjeništvih. ki so odpadla,
imenuje deželna vlada. oz. namesto posameznih poverjenikov predsednik deželne
vlade. (Naredbe, ki so jih izdajala doslej poverjeništva za finance, prehrano,
zdravstvo, promet, narodno obrambo, trgovino in industrijo se podpisujejo odslej
po celokupni deželni vladi. oz. po predsedniku), (v delu)
Ob polomu Avstrije je potovalo skozi naše ozemlje veliko blaga raznih tvrdk.
ki ga je spravila naša vlada takrat v naglici na varno. Do tega blaga si pridrži
deželna vlada rekvizicijsko pravico, ki se je pa navadno ne bo posluževala, ampak bo od dotičnih tvrdk blago kupila; pri tem se bodo odračunali stroški, da se
je blago spravilo na varno in hranilo do danes. Blago kupi prehodno-gospodarski
urad ter ga ponudi dalje posameznim tvrdkam, (Izpisek pov. za javna dela.)
Stotniku Piberniku se dovoli enkratna nagrada 1.000 K, ker se je bil zelo žrtvoval pri rešitvi demobilizacijskega blaga. (Izp. pov. za javna dela in pov. za
Jinance.)
Ministra dr. Korošec in dr. Kramer sta naročila pri poverjeništvu za javna
dela in obrt pohištvo za opremo svojih uradov v Beogradu; pohištvo ima preskrbeti po posredovanju poverjenika za javna dela in obrt. tvrdka Naglas in sicer za
280.000 K. Pohištvo je že gotovo in pripravljeno za izvoz. Danes pa je izvedel
pov. Remec, daje naročil dr. Kramer uredniku "Slov. Naroda" dr. Knafliču'\ da
oskrbi imenovano pohištvo pri neki tvrdki v Zagrebu. Pov. Remec bo telegrafimi
ministril dr. Kramerju, naj se naročilo v Zagrebu prekliče. (Izp. pov. za javna
dela.)
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Prihodnja seja v sredo. 5. februarja ob 4. uri popoldne.
Konec seje ob 7. uri 45' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.

' Original. Zapisnik obsega 6 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
" Juvanc Franc, ravnatelj pomožnih uradov. Rojen 1858 v Velikih Laščah. Službo jc
nastopil 1892 pri deželni vladi v Ljubljani. 1910 je postal ravnatelj pomožnih uradov,
1919 jc bil imenovan za višjega ravnatelja pomožnih uradov v Ljubljani. 1927 jc bil
upokojen.
3
Czcrnv Henrik, računski svetnik. Rojen 1865 v Botragy-nu, umrl 1940 v Ljubljani. V Ljubljani jc služboval od 1892 dalje. 1913 jc postal računski svetnik pri deželni
vladi v Ljubljani.
4
Salomon Herman pl.. računski svetnik. Rojen 1873. Končal jc realko. Služboval jc
pri deželni vladi v Ljubljani od 1894 dalje. 1911 jc postal računski revident, 1919 pa
računski svetnik.
*" Fink Franc, ravnatelj policijskih pomožnih uradov. Rojen 1870 v Poljanah pri
Novem mestu, umrl 1943 v Ljubljani. Končal jc orožniško šolo. 1907 jc bil imenovan
za policijskega uradnika v Ljubljani. 1919 jc postal policijski pristav. 1921 pa ravnatelj
policijskih pomožnih uradov. 1924 jc bil upokojen.
'' Schleimer Josip, uradnik. Rojen 1875 v Cvišlarjih pri Kočevju. Končal jc podoficirsku šolo in opravil izpit za pisarniškega uradnika. 1910 jc postal kanclist pri okrajnem glavarstvu v Kočevju. 1915 jc bil premeščen k deželni vladi v Ljubljani. 1919 jc
bil imenovan za vodjo pisarne zdravstvenega odseka v Ljubljani. 1923 jc bil upokojen
in nato reaktiviran pri Zavodu za socialno higieno in zaščito otrok v Ljubljani. 1940 jc
bil upokojen kot pomožni sekretar zavoda.
7
Rcchbach Viljem baron, dcžclnovladni svetnik. Rojen 1866 v Ljubljani. V slu/bo
politične uprave jc vstopil 1889. 1903-1911 jc bil vodja okrajnega glavarstva v Novem
mestu in nato vodja VI. oddelka deželne vlade v Ljubljani. Po prevratu 1918 jc bil
odpuščen iz službe.
8
Lazzarini Franc baron, dcžclnovladni tajnik. Rojen 1873 v Smledniku, umrl 1928
v Krškem. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Innsbrucku. Službo jc nastopil 1897. služboval jc v Krškem. Kamniku in Ljubljani, po prevratu 1918 jc bil odpuščen iz službe.
1920 jc bil imenovan za vladnega tajnika pri poverjeništvu za notranje zadeve, nato pa
za okrajnega glavarja v Ljubljani. 1924 jc bil upokojen.
9
Ekel Karel, okrajni glavar. Rojen 1865. Službovanje začel 1890. 1907 jc bil imenovan za okrajnega glavarja v Litiji, kjer jc služboval do prevrata 1918.
"' Ghcrsinich Peter, nadzornik varnostne straže. Rojen 1880 v Trstu. Infamcrijsko
kadetno šolo v Budimpešti. 1906 jc imenovan za revirnega inšpektorja v Trstu. 1913 jc
premeščen v Ljubljano k deželnemu predsedstvu. 1918 jc postal višji inšpektor varno-
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stnc straže v Ljubljani. 1924 je bil preveden v osrednjega nadzornika državne varnostne straže v Ljubljani.
" Kresse Ivan. dežclnovladni svetnik. Rojen 1865. V državno službo pri deželni
vladi v Ljubljani je vstopil 1890. 1918 je postal predstojnik I. oddelka deželne vlade v
Ljubljani, po prevratu 1918 je bil odpuščen i/, službe.
12
Kordin Ernest dr.. dcžclnovladni tajnik. Rojen 1875 v Ljubljani. Službo pri deželni vladi je nastopil 1899. 191.1 je poslal vladni tajnik. 1919 je bil odpuščen i/ službe.
Schiffer Viktor dr.. vladni koncipist. Rojen 1886 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo v Gradcu. Službo je nastopil 1910 pri okrajnem sodišču v Ljubljani, še isto
leto je bil premeščen k deželni vladi v Ljubljani, nato je služboval v Litiji. Kamniku in
v Ljubljani, kjer je 1914 postal koncipist pri deželnem predsedstvu, 1914-1918 je bil v
vojski. 1919 je bil odpuščen i/ državne službe, nakar seje zaposlil v odvetniški službi.
1942 seje izselil v Nemčijo.
1
Vcrderbcr Alojz, višji računski svetnik. Rojen 1865. V državno službo je vstopil
1885. 1911 je bil imenovan za višjega računskega svetnika inje bil predstojnik računskega oddelka deželne vlade v Ljubljani. Po prevratu 1918 je bil odpuščen iz. službe.
15
Knaflič Vladimir dr.. pravnik, publicist in urednik. Rojen 1888 v Šmarju pri Jelšah, umrl 1943 na Visu. Pravo v Gradcu in Pragi. 1915 promovirat. Služboval je kot
odvetniški koncipient. 1918 je postal tajnik slovenskega oddelka Narodnega sveta v
Zagrebu in je bil član odposlastva delegatov za izročitev adrese regentu Aleksandru v
Beogradu. 1923 je odprl odvetniško pisarno. 1941-1943 je bil interniran v Italijo. Politično je deloval že v času študija, postal je član JSDS. od leta 1908 je deloval v goriški
NSS. zavzemal se je za narodno avtonomijo. Svoje članke je objavljal v Omladini.
Naših zapiskih. Ljubljanskem zvonu. Edinosti. Jutru. Bil je tudi urednik knjižnih
zbirk, revij in glavni urednik Slovenskega naroda.

571
ZAPISNI K
57. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 5. FEBRUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov Kristana, dr. PestOtnika in dr.
Tavčarja.
Začetek seje ob 4. uri 30' popoldne.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju je poslal nastopno brzojavko:
"Dringend! - Statini!
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Nationalregierung in Laibach.
Wien - Staatsamt für Aeusseres, 4. Februar.
Laut Meldung des Landeshauptmannes in Graz ist in der Gegend bei Radkersburg ein Aufstand der durch die Okkupation bedrückten Bauern ausgebrochen,
der angeblich durch Freischaren aus Ungarn unterstützt wird. Radkersburg soll
besetzt worden sein. Die deutsch-österreichische Regierung, die Landesregierung
in Graz und das Volkswehrkommando stehen dieser Bewegung vollkommen ferne
und waren bis zum letzten Augenblicke unentwegt bemüht, die Bevölkerung zu
beruhigen und die Ruhe aufrechtzuerhalten. Wenn dies in den Grenzgebieten
nicht gelungen ist, so muss dies nur darauf zurückgeführt werden, dass durch das
Vorg (brzojavka pokvarjena, bržkone: Vorgehen der südslavischen Behörden) ein
Gegendruck wachgerufen wurde, der wehrfähige Reservisten, aus denen ja unsere
Wehrmacht besteht, zum Ergreifen der Waffen veranlasst hat. In weiterer Folge
wird es schwer möglich sein, die Volkswehrbataillone vom bewaffneten Vorgehen abzuhalten. Die Tragweite dieser blutigen Ereignisse lässt sich nicht absehen.
Die Landesregierung beantragt, alles daran zu setzen, um weiteres Blutvergiessen
zu verhindern. Das Staatsamt für Aeusseres schlicsst sich im Interesse der Menschlichkeit dem Antrage an und ersucht, auch dortseits bewaffnetes Vorgehen
nach Möglichkeit zurückzuhalten um weiteren Widerstand zu verhüten, sowie
einvernehmlich mit deutsch-österreichischer Regierung bei den Ententemächten
und den Vereinigten Staaten die Entsendung einer unparteiischen militärischen
Kommission zur Besetzung und provisorischen Festlegung der Demarkationslinien zu erwirken. Eheste Zustimmung zu diesem Antrage wird dringendst erbeten.
Staatsamt für Aeusseres."
Deželna vlada odstopi brzojavko Beogradu in sporoči to na Dunaj: začno pa
konstatira, da za vmešavanje entente na Štajerskem ni nobenega povoda, ker
lahko obstoji nadalje sedanja provizorična meja med jugoslovansko in nemškoavstrijsko upravo na Štajerskem, ako le obe vladi skrbita za mir in red v svojem
ozemlju. Deželna vlada v Ljubljani bo to storila v svojem delokrogu tudi nadalje,
kakor se tudi dosedaj mir in red v njenem ozemlju ni kalil, in pričakuje, da stori
isto tudi Nemška Avstrija (Izvrši podpreds. dr. Žerjav).
Vodja okrajnega glavarstva Kaki v Velikovcu pošilja nastopno brzojavko:
"Narodna vlada Ljubljana
Velikovec, 4. februarja
Kurir Podgorc iz Celovca poroča danes ob 12. uri: Danes ob 10. uri dopoldne
se je peljala ameriška misija po prigovarjanju Nemcev v oni del okrajnega glavarstva Velikovec, ki leži južno od Drave. Napravila je doslej štiri turneje potovanja in sicer pod Vrbskim jezerom. Beljak, Podklošter, Žilo in ves Rož. Vtis
precej dober. Komisija dela dr. Ehrlicha pesimističnega. Ne govorijo dosti z njim.
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Ehrlich je prosil, da odložijo odločitev do nedelje. Povprašujejo ljudi po cestah.
Nemci triumfirajo. da bodo v črti Beljak - Št. Jakob Karavanke meja. V Vrbi
Nemcev niso poslušali. Povsod o neugodnih slučajnostih Amerikance informira
prejšni deželni predsednik grof Lodroir v zelo sovražnih smislih. Toliko Podgorc.
Lodron govori perfektno angleško. Lodron je znan hud sovražnik Slovencev in
je obžalovati, da ga Amerikanci poslušajo. Menda so bili pri Lodronu celo povabljeni. Ta brzojav ni za časopise. Okrajno glavarstvo Velikovec. Kaki,"
Brzojavka se vzame na znanje.
Dalje je poslal Državni urad za zunanje zadeve nastopno brzojavko:
"Nationalregierung Laibach.
Wien - Staatsamt des Aeusseren, 4. Februar.
Zufolge mehrerer der deutsch-österreichischen Rcgicaing aus Marburg und
Pettau zugegangenen Nachrichten werden den noch in strittigen Gebieten verbliebenen Familien enthobener deutsch-österreichischer Beamten auf Grund der Verordnung der SHS vom 9. Dezember v. Jahres mit kurzer Frist gekündigt. Da
rasche Uebersiedlung betroffener Familien in Winter kaum möglich, sind sie in
schwerste Bedrängnis versetzt. Dem entgegen befinden sich in Graz und anderen
deutsch-österreichischen Städten noch eine Reihe von Familien jugoslavischer
Beamten, die der Vorteile des Mieterschutzgesetzes in gleicher Weise teilhaftig
werden wie deutsch-österreichische Staatsangehörige. Deutsch-österreichische
Regierung legt daher gegen jene der Gegenseitigkeit ermangelnde, jeder
Rücksicht baren Behandlung Verwahrung ein und muss darauf dringen, dass
bereits vorgenommene Ausmietungen unverzüglich rückgängig gemacht und neue
nicht vorgenommen werden. Sollte diesen berechtigten Verlangen nicht entsprochen werden, müsste deutsch-österreichische Regierung Vergcltungsmassregeln
in Erwägung ziehen. Staatsamt des Aeusseren."
Protest Nemške Avstrije se nanaša po mnenju podpreds. dr. Žerjava na naredbo štev. 233 z dne 30. (ne 9.) decembra 1918 (Ur. list XXXI) glede izpraznitve
v poslopjih državnih in zasebnih železnic, nadalje v fondnih poslopjih, ki jih upravljajo železniške uprave. Tujerodni železničarji, ki so stanovali v eraričnih
poslopjih in bili odslovljcni. so morali prepustiti svoja stanovanja naslednikom.
(Dne 9. decembra 1918 seje glede stanovanjskega vprašanja izdala samo naredba štev. 190 v 22. številki Ur. lista, ki se nanaša na pravico občin do posega po
zasebnih, obrtnih in poslovnih prostorih). O zadevi so potrebne še nadalje poizvedbe. Brzojavko izročil g. predsedniku, ki potrebno vkrene.
Deželna vlada je razpravljala nato o prošnjah odslovljenih tujerodnih uslužbencev iz oddelka za finance. O vsaki prošnji seje bil izjavil NS dotičnega kraja,
kjer prosilec služi, dalje neposredni predstojnik, deželni finančni ravnatelj in sta335

novska organizacija. Pri razpravi o prošnjah se je včasih izkazalo, da je bil ta ali
oni sploh pomotoma odslovljen. ker je po lastni izjavi in tudi po izjavi vprašanih
faktorjev Slovenec. Pri nekaterih se je izkazalo, da je žena Slovenka in otroci
vzgojeni slovensko ter da dotični uslužbenci izvršujejo vestno svojo službo ter so
tudi slovenskega jezika zmožni v besedi in pismu. Prošnje, ki se jim je ugodilo so
bile večinoma priporočene po NS. neposrednem predstojniku in deželnem finančnem ravnatelju v Ljubljani, dočim so se stanovske organizacije izjavile navadno z
malimi izjemami proti zopetnemu vsprejemu in to celo pri uslužbencih, ki se
priznavajo k slovenski narodnosti. Sklepi so bili soglasni. Rezultat je sledeči:
A. V službo se zopet sprejmejo: Maks vitez Laschan pl. Moorland, finančni tajnik v Ljubljani: Goritschnigg Franc', rač. revident v Ljubljani: Šumi Rihard4,
rač. revident v Ljubljani: Marinz Franc\ davčni asistent v Brežicah (se ob
enem premesti): Perschak Josip, davčni oficijal v Črnomlju: Bischof Viktor,
davčni asistent v Ljubljani: Stieglitz Friderik, finančni respicijent v Leskovcu:
Miklavžina Gašper, davčni sluga v Brežicah: Jaklič Franc, davčni eksekutor v
Celju: Käs Josip, davčni sluga v Konjicah: Schmied Martin, davčni eksekutor
v Rogatcu (se ob enem premesti): Kramar Josip, davčni sluga v Celju: Vacac
Marko, davčni sluga v Mariboru (se ob enem premesti).
B. Odklonijo se prošnje, ki so jih vložili nastopni uslužbenci: Gatsch Friderik'1,
višji geometer v Ljubljani; Drassal Henrik7, geometer v Litiji: Dr. Sterbenz
Janez, finančni koncipist v Kočevju; Unger Ferdinand*, pisarniški adjunkt v
Ljubljani: Hutter Andrej, davčni asistent v Krškem: Czak Franc, davčni upravitelj v Slovenjem gradcu: Kreinz Alojz, davčni upravitelj v Radovljici: Kosci Alojz, davčni sluga v Šoštanju: Marčič Josip, davčni sluga v Celju: Rižner
Janko, davčni nadoficijant v Celju: Kindlhofer Ferdinand, davčni sluga v
Ljubljani.
C. Nekateri uslužbenci se sprejmejo pogodbeno za eno leto in se jim naroči, naj
se v tem času priuče popolnoma slovenščine v besedi in pismu: čez eno leto
lahko vložijo novo prošnjo za vsprejem: o prošnji se bo takrat odločalo definitivno na podlagi doprinešenega dokaza o znanju slovenščine. Na ta način se
sprejmejo pogodbeno nastopni uslužbenci: Wolf Viljem, davčni upravitelj v
Kočevju: Pristolič Adolf, davčni upravitelj v Rogatcu: Kranjčec Ivan. davčni
asistent v Laškem: Herzl Alojz, davčni sluga v Konjicah.
D. Schubitz Edvard, višji davčni upravitelj v Kočevju, ki ima že 35 službenih let,
se sprejme pogodbeno do rešitve penzijskega vprašanja potom mednarodnih
dogovorov.
E. Odloži se prošnja Krakerja Josipa, davčnega oficijala v Kranju. Izvrše naj se
poizvedbe, kako so vzgojeni otroci. (Izpisek pov. za finance.)
Finančni svetniki dr. Janko Ponebšek. Fran Gerstenmayer in Ivan Perpar'
se imenujejo za višje fin. svetnike. (Izpisek pov. za finance.)
Finančni tajnik Makso Debevec1" se imenuje finančnim svetnikom.
336

Po sklepu 1. seje Narodne vlade z dne 1. novembra 1918 se imenujejo vsi
uradniki od VIII. čin. razreda ¡nel. naprej, v skupni seji. nižji uradniki pa po posameznih poverjenikih. Preds. dr. Brejc poroča, da so se vse tri slovenske stranke
dogovorile, da se izvrše odslej vsa imenovanja v seji dež. vlade. Ta dogovor stopi
v veljavo z nastopom nove vlade. Preds. dr. Brejc prosi, da zastopniki poverjeništev, ki formelno ne obstojajo več. predlože njemu vse predloge glede imenovanj.
(Izpiske vsem poverjenikom.)
Pov. za javna dela in obrt se pooblasti, da sme prodati 1.500 m3 starih drv v
bližini kolodvora v Mirni po 35 K m3; s ceno sme iti navzdol do 30 K za m3. (Izp.
pov. za javna dela in oh rt.)
Pri Črnomlju je vojaštvo zgradilo 11 km dolgo železnico za eksploatiranje velikega bukovega gozda. Za nakup te železnice se potegujeta dva konkurenta,
lastnik gozda in Mazele iz Bele Krajne. Slednji ponuja v vsakem slučaju 200.000
K več nego prvi. Po izjavi Mazeletovi je materijal pri tej železnici vreden
600.000 K, Pov. Remec, ki mu je ta zadeva podrobno znana, naj sestavi spomenico za svojega naslednika. (Izp. pov. za javna dela in pov. Kristanu.)
Inž. Kari Kfivanec služi za enkrat še pri vojakih kot stotnik, opravlja pa zraven tudi posle svoje civilne službe. Prejel je v januarju 1919 svojo vojaško in
civilno plačo. Ker bo ostal kot vojaški inženir še dalje v sedanji službi oddelka za
javna dela in obrt. se mu dovoli funkcijska doklada mesečnih 200 K. katero plača
prehodni-gospodarski urad, in enkratni nabavni prispevek, kakor drugim državnim uradnikom. Dvojna plača, ki jo je prejel v januarju, se mu pusti (Izvrši pov.
Remec). (Izp. pov. za javna dela.)
Poveljstvom avtomobilnih čet se naroči, da se mora vožnja s težkimi avtomobili omejiti na najskrajnejšo potrebo in da avtomobili ne smejo voziti po ozkih
ulicah kakor n. pr. po Kolodvorski. VVolfovi. Št. Peterski ulici. Starem trgu itd.
Policiji se strogo naroči, da naznani vsakega, ki bi prehitro vozil ali ki bi vozil po
ozkih ulicah. (Izvrši pov. Remec). (Izp. poverj. za javna dela. oddelku za noir,
zadeve in pov. za nar. obi:)
Tovarnar Göken v Tržiču želi prodati svojo tovarno nekemu Nemcu, Prodaja
se dovoli pod pogojem, da se podjetje vzdržuje naprej in tovarniške naprave
(stroji itd.) ne demontirajo ter ne izvozijo iz države. (Izpisek pov. za javna dela.)
Pri nakupu mila iz državne milarne v Šiški se dovoli državnim uslužbencem
20 % popusta; vsak državni uslužbenec dobi po tej znižani ceni toliko mila, kolikor ga potrebuje za lastno porabo. (Izpisek pov. za javna dela.)
V premogokopu Zabukovci je bilo neposredno pred državnim prevratom kazensko odpuščenih pet delavcev, ki prosijo, da se jim izplača draginjska doklada,
ki bi jo bili imeli prejeti baš takrat. Stroški za to znašajo v celoti 780 K. Dovoljeno. (Izpisek pov. za javna dela.)
Akademski dom v Zagrebu prosi za dva vagona premoga. Dovoljeno proti
plačilu. (Izpisek pov. za javna dela.)
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Pov. Remec slika, kako nas izkoriščajo Nemci pri dobavi kvasa. Kvas stane
na Koroškem 2 • 65 h kg: nam je Nemška Avstrija nastavila takoj ceno 6 K za
kg; tej ceni je pribila koroška vlada še 3 K davka na vsak kg in
Kriegswirtschafts-Verband na Dunaju še I K, tako da znaša sedaj cena 10 K za
kg. Ker za enkrat ne moremo doma izdelovati kvasa, ne kaže dragega, nego potrpeti in plačati. Pri italijanski okupacijski oblasti se posreduje, da dopusti prevoz
kvasa preko Trbiža s Koroškega v Slovenijo (Posreduje dr. Žerjav pri generalu
Segreju, ki pride jutri v Ljubljano). (Izpisek g. podpreti.)
Protialkoholna zveza "Sveta vojska" je vložila spomenico, naj se ne dovoli
nobena nova gostilniška koncesija in porabi vsaka prilika za kasiranje starih
koncesij. Spomenica se vzame na znanje. (Izpisek oddelku za noir, zadeve.)
Poverjeništvu za kmetijstvo se dovoli kredit v znesku 1.700.000 K za nakup
plemenskih žrebcev, ki so likvidacijsko blago bivše Avstrije. Pri likvidaciji Avstrije se bo zahteval denar, ki odpade na Slovenijo z ozirom na vrednost skupnih
žrebcev. (Izpisek pov. za kmetij sivo in pov. za finance. Odposlal 7. 2. 919 ob
IOh 30'dopoldne.)
Vojno ministrstvo v Beogradu se naprosi, da uredi čimpreje enotno preskrbo
čet in določi enotno plačo častnikom in moštvu. (Izvršeno.)
Ob polomu Avstrije so se pri posameznih vojaških oddelkih nahajala že priznana odlikovanja, ki se odlikovanim niso mogla več izročiti. Znaki so se poslali
od polkov poverjeništvu za narodno obrambo. Poleg tega so nekateri odlikovanci.
ki so nosili odlikovanja iz avstrijske dobe, ista odstopili poverjeništvu za narodno
obrambo v korist invalidom in slepcem. Na ta način se je nabralo pri pov. za
narodno obrambo v imenovani namen: 136 srebrnih svetinj II. razreda. 5 srebrnih
svetinj 1. razreda, 11 vojnih zaslužnih križcev. 4 srebrna Signa laudis. 2 srebrna
zaslužna križca s krono. 2 srebrna zaslužna križca.
Imenovana odlikovanja se vporabijo v prid invalidom in slepcem po dogovoru
med poverjeništvom za narodno obrambo in poverjeništvom za socialno skrbstvo.
(Izpisek pov. za narodno obr. in pov. za soc. skrbstvo.)
Ljubljanska mestna občina predlaga, da se da narodnim stražam v Ljubljani,
ki so vršile brezplačno ob prevratu pošteno svojo službo, odškodnina. Poverjeništvu za nar. obrambo se naroči, da preračuna, koliko bi stvar stala, in pride s konkretnimi predlogi. (Izpisek pov. za nar. obr.)
Deželna vlada sklene, da se sestavi "Komisija za ugotovitev in pomoč pri iztirjanju terjatev proti bivšemu erarju." izdela tozadevni statut in predloži v seji
dež. vlade v odobrenje. (Izvrši podpreds. dr. Žerjav). (Izpisek g. podpreds.)
Poverjeništvu za trgovino in industrijo se dovoli za tekoče izdatke kredit
20.000 K, ki ga naj izplača deželna blagajna iz državne zaloge. (Izpisek pov. za
trg. in ind. ter za finance, komisiji za začas.)
V Ljubljani se nahajajo štirji vagoni kokonov svile iz vojnega plena iz Italije.
Blago je shranjeno v Koslcrjevi pivovarni in bi se sedaj moglo prodati. Deželna
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vlada sklene, da se to blago pod roko proda: odobritev kupne pogodbe si pridrži
deželna vlada. (Izp. pov. za trg. in industr.)
Na Jesenicah so delavci svojčas svojevoljno odstranili inž. Schwenka (?) in
uradnika Pétemela (?). Pov. Kristan je obljubil, da bo stvar uredil in omenjena
uradnika zopet spravil na njuna mesta. To seje tudi zgodilo. Prišel paje tovarno
na Jesenicah nadzirat obrtni nadzornik Anton Stebi in je dotična dva uradnika
sam zopet odstavil. Pov. Remec poroča, da je inž. Štebi tudi nadziral rudnik v
Velenju, ki ne spada v njegov delokrog. Proti postopanju obrtnega nadzornika
Stebija se uvede uradna preiskava. (Izp. pov. za javna dela. trg. in ind. ter za
soc. skrbstvo.)
Prihodnja seja 7. februarja, ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 25' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 9 strani. Bre/.lesni papir z vodnim znakom.
Lodron-Latcrano Kari grof dr.. pravnik, deželni predsednik Koroške. Bil je podtajnik notranjega ministrstva na Dunaju. 1915 je postal deželni predsednik na Koroškem, nasprotoval je slovenskemu narodnostnemu gibanju na Koroškem.
3
Goritsclmigg Franc, finančno računski svetnik. Rojen 1878 v Kugclbergu pri
Gradcu. Realko v Ljubljani 1896. izpit iz državnega računovodstva 1898. Finančni
revident je postal 1918. 1919 je bil zaposlen pri poverjeništvu za finance, nato pri delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani in pri dravski finančni direkciji v Ljubljani.
Upokojen je bil 1932.
4
Šumi Rihard, računski svetnik. Rojen 1868 v Ljubljani. Končal je Akademijo za
trgovino in industrijo v Gradcu. 1889 je opravil izpit iz državnega računovodstva. Od
1889 je služboval pri finančni direkciji v Ljubljani. 1920 je postal računski svetnik.
1924 je bil upokojen.
5
Marin/. Franc, davčni oficial. Rojen 1891 na Ptuju, umrl 1949 v Ljubljani. Služboval je od 1909 na Ptuju, nato v Brežicah. 1921 je bil premeščen v Kamnik, nato v
Ljubljano, upokojenje bil 1947.
6
Gatsch Friderik, višji geometer. Rojen 1859 v Kostanjevici. Služboval je pri komisiji za agrarne operacije v Ljubljani. 1919 je bil odpuščen i/, državne službe. Pristojen je bil v Kostanjevico.
7
Drassal Henrik, geometer. Rojen 1888 v Ljubljani. Kot geometer je od 1913 dalje
služboval v Litiji, nato pri glavnem carinskem uradu v Ljubljani. 1919 je bil odpuščen
iz državne službe. Pristojen je bil v Ljubljano.
* Unger Ferdinand, pisarniški adjunkt. Rojen 1853 v Laškem. Zaposlenje bil pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani. 1921 seje odselil v Linz v Avstriji.
2
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9

Pcrpar Ivan. višji finančni svetnik. Rojen 1865 v Koritih pri Dobmiču. umrl 1942
v Ljubljani. Služboval je pri deželni vladi v Ljubljani, kot finančni svetnik pri upravi
direktnih davkov okraju Tolmin, nato pri Narodni vladi SHS v Ljubljani. Deželni vladi
za Slovenijo in delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani, upokojenje bil 1929.
Dcbcvc Makso. finančni svetnik. Rojen 1870 v Kamniku. Služboval je pri finančni direkciji v Ljubljani.

58'
ZAPISNIK
58. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 7. FEBRUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen poverjenikov Kristana, dr. Pestotnika in dr.
Tavčarja.
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne.
Pisarna za zasedeno ozemlje opozarja na izpraznjene vojaške barake na Brezovici, češ da bi se dale porabiti za goriške begunce. Ker je za te barake razpisana dražba na dan 9. februarja bo pregledala te barake jutri komisija, obstoječa iz
enega zastopnika poverjeništva za javna dela in enega zastopnika poverjeništva
za socialno skrbstvo. Barake, ki so še porabne za stanovanja se dajo na razpolago za goriške begunce, ostale se prodajo. (Izp. pov, za javna dela in pov. za soc.
skrb.)
Ista Pisarna je poslala tudi drugo vlogo, v kateri se pritožuje nad stanovanjskimi razmerami v Ljubljani, češ da se odpovedujejo stanovanja goriškim beguncem, ki so tukaj zaposleni (Navaja slučaj Hilarija Zoma). Tudi se je zglasila pri
predsedniku deputacija železničarjev s podobnimi pritožbami radi postopanja
mestnega magistrata, češ da jim ta povzroča nepotrebna pota, ker ostanejo na
magistratni deski še vedno nadalje razpisana stanovanja, ki so že davno oddana.
Enako se glaseče pritožbe o stanovanjskih razmerah je poslala Pisarna za zasedeno ozemlje tudi mestnemu magistratu v Ljubljani. Magistrat naj poroča, kaj je
ukrenil na te pritožbe. (Telefonično dr. Rupnika" obvestil, ki poda poročilo.)
Štetje živine seje vršilo zadnjikrat po stanju z dne 30. aprila 1918. Prehranjevalni urad nima jasne slike, koliko klavne živine bi se v posameznih krajih lahko
odvzelo, ne da bi se s tem uničevala živinoreja. Predsedstvo deželne vlade pooblasti prehranjevalni urad, da dogovorno s poverjeništvom za kmetijstvo izvede
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štetje vse živine (Goveje živine, konj. prašičev, ovac in koz.) po Sloveniji po
stanju z dne 28. februarja 1919. (Nujno! Izpisek oddelku za prehrano.)
Intendance H. vojnega okrožja v Ljubljani poroča, da rabi nujno 40.000 garnitur perila za vojaštvo, ki je vsled pomanjkanja perila ušivo in razcapano ter se je
bati. da izbruhnejo med vojaki nalezljive bolezni. V ta namen seje rekviriralo pri
Zadružni centrali 8 - 10.000 m platna. Intendance se pooblasti, da rekvirira pri
Zadružni centrali in pri trgovcih vse blago za perilo in suknjo. Cene glede blaga
Zadružne centrale se bodo določile pozneje. Tozadevno dovoljenje za rekvizicije
je dal predsednik dr. Brejc že včeraj 6. februarja intendanci. kar se odobnijc
vzame na znanje. (Izpisek k aktu. št. 567)
Intendance II. vojnega okrožja je poslala dopis z dne 23. januarja 1919. štev.
560/19. v katerem poroča, da se nahaja v zalogah vojaškega oskrbovališča v
Ljubljani večja množina pijač, ki so bile na povelje bivše • in kr. vojne uprave
početkom vojne z Italijo leta 1915 iz proste luke v Trstu prepeljane v Ljubljano
in pod imenom "Triester Bergungsgüter" shranjene v tukajšnjem skladišču. Velik
del teh predmetov je oddala že prejšnja vojaška uprava vojaštvu deloma proti
plačilu, deloma brezplačno. Ker po mnenju intendance sedanja vojna oblast kot
pravna naslednica bivše • in kr. vojske jamči za povrnitev celokupne škode lastnikom (različne italijanske tvrdke) in ima poleg tega še kriti vse stroške, ki so
narasli pri prevozu deponiranja itd., se morajo te stvari čimpreje razprodati. Nekaj teh pijač, ki so primerne za porabo v bolnišnicah se je ponudilo v nakup
zdravstvenemu odseku Nar. vlade in zdravstvenemu oddelku II. vojnega okrožja.
Ostale množine namerava intendance razprodati na javni dražbi. Da bi se pa
mogel našemu vojaštvu na fronti dovoliti iz teh zalog majhen priboljšek, prosi
intendanca. da bi ji deželna vlada nakazala za nakup 25.000 I vermuta po 3'50 K
svoto 87.500 K.
Deželna vlada je z ozirom na to sklenila nastopno:
Blago, ki je bilo, če tudi na podlagi sklepa prejšnje avstrijske intendance, dobavljeno naši vojaški intendanci in od nje prevzeto po 1. novembru 1918. je lastnina vojaške intendance, ki mora dotično blago plačati. Vse dnigo blago pa. katero je naša vojaška intendanca prevzela že kot last bivšega erarja: je smatrati kot
demobilizacijsko blago in nima vojaška intendanca z njim razpolagati, razen v
kolikor ga je prevzela zase za lastne namene, temveč ima z vsem takim blagom
razpolagati gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo. Inventarje in zapiske tozadevnega blaga naj intendanca kratkim potom odstopi omenjeni komisiji v
roke nadsvetnika Bloudeke. Intendanci se sporoči, da se vlada ne strinja s pravnim nazorom izraženem v dopisu z dne 23. januarja 1919. štev. 560/19. ker vlada intendance II. vojn. okrožja SHS v Ljubljani nikakor ne smatra za pravne
naslednike bivšega • in kr. vojn. erarja. Intendanca II. vojnega okrožja ni dolžna
poravnati neplačanih obveznosti prejšnje vojaške uprave. Ker je vermut smatrati
kot demobilizacijsko blago, ni ugovora proti temu. da prevzame intendanca do341

govorno z voditeljem stvarne demobilizacije nadsvetnikom Bloudekom 25.000 I
vermuta. Ta se mora porabiti zgolj za vojaštvo, ki se nahaja na fronti, za bolnike
in rekonvalescente. Javne dražbe demobilizacijskega blaga nima razpisati intendanca II. vojn. okrožja, ampak je to stvar urada za stvarno demobilizacijo. Zato
seveda odpade predlagana javna dražba. (Izvršeno!)
Ravnatelj obrtne šole Ivan Šubic predlaga, naj se obrtna šola podredi poverjeništvu za uk in bogočastje. kakor je to v Srbiji in na Hrvaškem in kakor je bilo
to tudi v Avstriji do leta 1908. ko se je izročilo obrtno šolstvo ministrstvu za
javna dela. Že Avstrija je nameravala neposredno pred vojno podrediti obrtno
šolstvo zopet ministrstvu za uk in bogočastje. Predlog ravnatelja Ivana Šubica se
odobri. (Izpiske pov. za javna dela in pov. za uk in bogoč.)
Komanda Dravske div. oblasti je poslala poročilo o bojih v Radgoni, ki seje
že bilo poprej objavilo v časopisu. Nemške moči so se. kakor se je izvedelo,
ojačilc od dveh na šest bataljonov. V Gradcu je videl jugoslovanski častnik majhne, pehotne in mitraljeske oddelke vojske iz Nemčije. Poročilo se vzame na znanje.
Podpreds. dr. Žerjav obvesti deželno vlado o telefoničnem poročilu gen. Maistra, da je naložil Radgoni pol miljona kron vojne kontribucije. češ da so prebivalci mesta v zvezi z napadom nemških tolp. Tudi je vzel talce. Mestna občina v
Radgoni je poslala generalu Maistru izjavo, da ni bila v nikaki zvezi z napadalskimi četami. Tudi je poslala pismo štajerski deželni vladi, v katerem prosi deželnega glavarja in deželno vlado, naj razorožijo take tolpe, da ne bo Jugoslavija
izvajala rcpresalij na talcih in na prebivalstvu v Radgoni. Okrajni zastop v Radgoni je izdal oklic na podrejene župane, naj skrbe zato, da se vzdrži ljudstvo vsake sovražnosti nasproti jugoslovanskim četam. Podoben oklic je izdala tudi radgonska občina na prebivalstvo. Deželna vlada je radi tega mnenja, da naj se kontribucija pol miljona kron vrne Radgoni in da naj se talci izpuste takoj, ko je
protokolarično ugotovljeno, da je mesto nedolžno. V tem smislu obvesti podpreds. dr. Žerjav gen, Maistra. Deželna vlada sklene, da se izda oklic na prebivalstvo severno od Drave, v katerem se opozarja na dejstvo, da po izjavi Nemške
Avstrije tolpe, ki napadajo Radgono in okolico niso regularne čete Nemške Avstrije: zato te čete ne uživajo nobenih pravic po mednarodnem pravu in se bo
proti njim postopalo kot proti roparskim tolpam. Tozadevni razglasi naj se plakatiraju in njih vsebina razglasi na običajen način. (Izda gasp, podpredsednik)
Včeraj sta prišla k preds. dr. Brejcu finančna svetnika Angelo Savnik4 in Ivan
Milohnoja3 in se pritožila, daje bil finančni svetnik Spindlcr, kije mlajši od njiju,
imenovan nadsvetnikom, s čimer sta bila oba brez vsakega vzroka preterirana.
Deželna vlada sklene, da se imenujeta tudi Angelo Savnik in Ivan Milohnoja za
finančna nadsvetnika. da se popravi njima storjena krivica, ker ne gre da bi se
Spindlerjevo imenovanje preklicalo. Činovni red ostane pri vseh finančnih nad-
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svetnikih isti. kakoršnega so imeli kot finančni svetniki. (Izpisek pav. za finance •'
v roke gos p. pav. za finance.)
Prof. dr. Ehrlich je nato poročal obširno o potovanju ameriške misije za določitev demarkacijske črte na Koroškem. Komisija obstoji iz podpolkovnika Milesa. majorja Martina, izvedenca za geografijo, poročnika (Cinga in prof Kernerja. Po mnenju poročevalčevem je imela komisija ¡zgotovljen načrt za demarkacijsko črto že pred nastopom informativnega postopanja. Dr. Ehrlich ima vtis. da
hoče komisija določiti kot demarkacijsko črto Žilico. Žilo in Dravo, tako da Slovenci izgube 70.000 ljudi (velikovški okraj, celovško okolico, ozemlje med Vrbskim in Osojskim jezerom in Ziljsko dolino). Za to mnenje je govorilo več razlogov. Tako n. pr. je bilo očividno, daje komisija štela Slovence severno od Drave
samo kot nekako kompenzacijo za Nemce južno od Drave. Vedno je naglašala.
da mora biti demarkacijska črta jasna in geografična. tako da se bo takoj videlo
ako jo kdo prekorači. Izpraševala je ljudstvo, ali želi pripadati k Nemški Avstriji
ali k Jugoslaviji, ne pa toliko kake narodnosti je. V nekaterih krajih severno od
Drave so bili Nemci dobro pripravljeni in so prirejali demonstracije za Nemško
Avstrijo. Ziljske doline komisija ni hotela obiskati, češ da ima samo nalogo priti
do italijanske demarkacijske črte na zapadu. Koje dr. Ehrlich ugovarjal, da lahko
pride komisija do italijanske demarkacijske črte tudi v Ziljski dolini, se mu je
odgovorilo, da bi bilo treba iti na jug in ne na zapad. Dr. Ehrlich je protestiral
proti temu. da komisija ni obiskala Ziljske doline. Prav tako tudi komisija ni obiskala slovenskih ali vsaj narodno-mešanih naselbin, med Vrbskim in Osojskim
jezerom ter Krko in Glino.
Seja se prekine ob 7. uri 45' zvečer in nadaljuje ob 9. uri 15'.
Po poteku odmora pride s člani vlade vred v posvetovalno dvorano 15 zastopnikov koroških Slovencev, ki slučajno bivajo kot begunci v Ljubljani, med njimi
dr. Arnejc. dr. Müller, vladni svetnik Župnek. Grafenauer. Smodej. Hochmüller i.
dr. Preds. dr. Brejc pozdravi zastopnike koroških Slovencev in referira pregledno
o poročilu dr. Ehrlichovem. iz katerega sklepa deželna vlada s sigurnostjo, da
Ziljska dolina ne pripade pri določitvi demarkacijske črte Sloveniji, in s precejšnjo verjetnostjo vsaj. da bo tekla demarkacijska črta ob Žilici. Žili in Dravi. Ta
demarkacijska črta bi bila za nas skrajno neugodna, zlasti radi tega. ker bi prejudicirala odločitvi mirovne konference. V pričetku prihodnjega tedna prideta
ameriška častnika v Ljubljano in izrečeta razsodbo. Vprašanje nastane, ali naj mi
to sodbo, ki pomeni za nas veliko nevarnost in izgubo, mirno sprejmemo, ali naj
storimo vse. kar je v naši moči, da se ta sodba še izpremeni v našo korist, ali pa.
če to ne gre. sploh onemogoči, da pride do izreka.
Dr. Müller poda na to soglasno izjavo koroških Slovencev, da te črte. ki jo
ima bržkone v mislih ameriška komisija, koroški Slovenci ne morejo pripoznati
niti kot provizorično demarkacijsko črto.
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Dr. Arncjc izjavi nato, da se bo v slučaju, da se izroče po razsodbi komisije
Slovenci severno od Drave začasno Nemški Avstriji, ljudstvo sploh izreklo za
Nemško Avstrijo.
Dr. Triller se obrne nato ostro proti izvajanjem predgovornikovim. češ da se s
takim govorjenjem korumpira narod. On je mnenja, da mi od pogodbe ne moremo
odstopiti. S tem. da smo jo podpisali, smo položili našo usodo v roke Amerikancev. Če sedaj njih izreka ne priznamo, vsled bojazni, da bo za nas neugoden, nas
bodo Amerikanci naslikali v Parizu kot verolomen narod, ki ni sposoben za vlado: posledica zamore biti okupacija Koroške in bržkone tudi Kranjske in Štajerske po Italijanih, katerim itak dišijo naši rudniki. Zato ne preostane drugega,
nego sprejeti odločitev ameriške komisije, čeprav z ostrim protestom. Sicer pa on
ni tako pesimističen glede Koroške, ker se boji. da bo Koroška tvorila kompenzacijo za izgubo proti Italiji.
Preds. dr. Brejc omenja, da se moramo razsodišču podvreči, ako enkrat pride
do izreka. Toda preden do tega pride, se moramo vprašati, ali se je pogodba
držala od strani razsodnikov. Po njegovem mnenju se ameriška komisija ni
držala pogodbe. Dokaz je sledeče dejstvo: Pogodbo je podpisal tudi Grafenauer.
ki je sam iz Ziljske doline in ki bi je ne bil nikdar podpisal ali vsaj ne brez protesta, ako bi se bilo moglo le slutiti, da se Ziljska dolina pri določitvi demarkacijske črte ne bo upoštevala, ampak prepustila Nemški Avstriji. Če se ameriška
komisija ni držala pogodbe, imamo pravico da odstopimo od nje. Sicer smo pa
dolžni stvar prepustiti v odločitev Belgradi!, ki lahko stori še nadaljnje diplomatične korake, da upliva na končno odločitev.
Poverjenik dr. Triller pripomni proti temu. da bodo zastopniki Amerike v Parizu vprašali takole: Ali ste sklenili pogodbo kot samostojen kompaciscent ali po
naročilu iz Belgrada? Če smo se takrat gerirali kot samostojne, se ne moremo
sedaj sklicevati na Belgrad.
Podpredsednik dr. Žerjav je mnenja, da je določitev demarkacijske črte izključno vojaška zadeva. V januarju še ni obstojala Dravska divizijska oblast,
katere poveljnik je podrejen neposredno vojnemu ministru, in deželna vlada za
Slovenijo je bila faktično prisiljena voditi tudi vojaške zadeve. Od 1. februarja
naprej spadajo vse vojaške zadeve pod kompetenco Belgrada. Zato mi nismo
upravičeni, kako demarkacijsko črto bodisi sprejeti ali odkloniti.
Vladni svetnik Župnek pripoveduje, da je opazoval v Velikovcu. da so imeli
Amerikanci tako majhne zemljevide, da sploh po njegovem mnenju niso ločili
Ziljske doline od Kanalske doline. Dr. Ehrlich ugovarja temu, češ da so Amerikanci imeli najrazličnejše zemljevide med njimi tudi zelo dobre.
Poverjenik Remec izvaja nastopno: Če mi demarkacijske črte ne sprejmemo,
nastane na Koroškem zopet vojska. Kdo bo zmagal? Bržkone Nemci, ki imajo
več desperadnih elementov in več tehničnih sredstev. Poslednje zlo bo hujše od
prvega: izgubili bodemo na Koroškem še to. kar imamo sedaj. On ni mnenja, da
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bodo Amerikanci določili Dravo za demarkacijsko črto, ker je dobil v zasebnem
razgovoru od Amerikanccv utis, da so nam naklonjeni. Če mi razsodišče odklonimo, damo Amerikancem brco: prepričani bodimo, dajo bomo dobili nazaj.
Temu nasproti se je ugotovilo, da general Smiljanić ni pesimističen glede
eventuelnih bodočih bojev proti Nemcem.
Dr. Brejc opozori še enkrat na vse razloge, ki govore proti mnenju, da bi
Amerikanci nameravali določiti kako drugo demarkacijsko črto kakor Dravo,
Žilo in Žilico, ker očividno polagajo največjo važnost na lahkovidno geografično
črto.
Komisar Smodej naglasa, da bo na vsak način demarkacijska črta velik prejudic za mirovno konferenco. V Parizu bodo rekli: Demarkacijska črta je bila
določena na podlagi preiskav na licu mesta glede želj prebivalstva po prihodnji
pripadnosti. Če pa sprejmemo to demarkacijsko črto, pridemo v položaj, da ne
moremo upravljati niti tega dela Koroške, ki nam ostane. Nemcem ostanejo vsa
okrajna glavarstva, mi pa nimamo niti enega, torej niti enega centra iz katerega bi
mogli upravljati deželo. Vse registrature se nahajajo v Velikovcu. Vrhutega bi
tvorilo naše upravno ozemlje dolg in mestoma zelo ozek pas med Dravo in Alpami, zlasti Karavankami; prometna sredstva bi bila mestoma silno slaba. Zato
naj se poskusi nastopno. K Coolidgeu naj se pošlje takoj jutri deputacija, ki mu
bo razložila, zakaj je Drava za nas nesprejemljiva kot demarkacijska črta. Zaeno
naj se store koraki v Belgradu, da posreduje naše zastopstvo v Parizu, da se ne
določi Drava kot demarkacijska črta.
Poverjenik dr. Pogačnik opozarja na dejstvo, da smo odrezani od vzhodnega
dela Koroške, ako dobe Nemci Spodnji Dravograd, in s tem južno železnico v
svoje roke.
Predsednik dr. Brejc prebere telefonično poročilo vodje okrajnega glavarstva
v Velikovcu Kakla, da bo imetje in življenje velikovških Slovencev v največji
nevarnosti, ako se določi Drava kot demarkacijska črta.
Bivši poslanik Grafenauer izjavlja, da bi ne bil nikdar podpisal pogodbe, če bi
bil le mogel slutiti, da zamore kdo pogodbo tolmačiti tako, da se Zilska dolina ne
upošteva.
Predsednik dr. Brejc vpraša, ali bi bila za nas sprejemljiva nastopna demarkacijska črta: Krka, Glina, Glinica, Vrbsko jezero, Žila, Žilica. Treba je namreč
priti Coolidgeu s konkretnimi predlogi, kaj bi bila naša minimalna sprejemljiva
zahteva. Zbor je mnenja, da bi bila ta črta sprejemljiva, ker imamo potem Celovec in Beljak takorekoč v svoji roki; na obe mesti lahko pritiskamo s sredstvi
gospodarskega značaja.
Končni rezultat posvetovanja je bil nastopen:
1) Cooligdcu se takoj brzojavi, da deželna vlada prosi naj ne pade odločitev glede
demarkacijske črte, dokler ne pride k njemu naša deputacija z novimi važnimi
dokumenti.
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2) V to deputacijo, ki odide jutri s prvim vlakom na Dunaj, se izvoli poverjenik
Remec, ki ga bosta spremljala dva koroška Slovenca.
3) Storijo se koraki v Belgradi!, da se odločitev vsaj zavleče, in upliva potom
Pariza na Cooligdea, da se ne izreče za nas neugodna demarkacijska črta. Poskusi naj se tudi za našo stvar zainteresirati poslanika Tusarja in predsednika
Masarvka. (Izvršita g. predsednik in g. podpredsednik).
Uradu za prehrano se dovoli kredit v znesku 3 milijonov kron. da kupi 400
vagonov koruze in moke pri zagrebški vladi; imenovana živila se morajo namreč
plačati naprej, (št. 600)
Prihodnja seja v pondeljek 10. februarja 1919 ob 4. popoldne.
Konec ob 12. uri 5 m ponoči.
Žužek I, r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

' Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Rupnik Janko dr,, magistrski nadsvetnik. Rojen 1879 v Črnomlju, umrl 1951 v
Ljubljani. Pravo v Gradcu, promoviral 1911. Na ljubljanskem magistratu je služboval
od 1905 dalje, 1912 je postal magistralni t;ijnik. 1919 magistratni svetnik, 1922 magistrate nadsvetnik. po 1. svet. vojni je vodil stavbni urad. nato mestni stanovanjski
urad. od 1923 ponovno stavbni urad. od 1929 dalje paje bil vodj;i obrtnega oddelka.
3
Bloudek Leo ing., stavbni nadsvetnik. Rojen 1870. Službovati je začel 1892. 1916
je postal nadsvetnik. nato pa predstojnik gradbenega oddelka deželne vlade v Ljubljani.
A
Savnik Angelo, finančni svetnik. Rojen 1868 v Biljah. umrl 1948 v Ljubljani.
Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju in Gradcu 1894. Služboval je v Gradcu. 1895 pri
finančni direkciji v Ljubljani. 1916 je postal finančni svetnik. 1919 je bil premeščen k
delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani. 1928 je postal šef oddelka finančne direkcije v Ljubljani, 1929 je bil imenovan za višjega inšpektorja in nato za finančnega
svetnika dravske finančne direkcije. 1931 je bil upokojen.
5
Milolmoja Ivan, finančni nadsvetnik. Rojen 1865 v Komendi pri Kamniku, umrl
1936 v Ljubljani. Od 1895 dalje je služboval pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani.
2
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59'
ZAPISNIK
59. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
2 DNE 10. FEBRUARJA 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen podpreds. dr. Žerjava in poverjenikov dr. Pestotnika, Remca in dr. Tavčarja.
Začetek seje ob 4. uri 35' pop.
Preds. dr. Brejc poroča o nadaljnjem razvoju vprašanja glede demarkacijske
črte na Koroškem. Po sklepu zadnje (58.) seje so odpotovali v soboto 8. februarja
na Dunaj poverjenik Remec, komisar Smodej in dr. Kotnik2. Za posredovanje pri
Coolidgeu je deželna vlada naprosila preds. Masaryka. poslanika Hribarja in
Tusarja. V nedeljo 9. februarja, ob 3/4 na 6. uro zvečer je sprejel Coolidge deputacijo prav hladno. Deputacija je dosegla vendar nastopno:
1) Coolidge je priznal, da seje ljudstvo izjavilo glede državne pripadnosti na
tistem ozemlju Koroške, ki je pod nemško upravo, pod takim nemškim pritiskom, da se tozadevne izjave ne morejo smatrati za nepotvorjen izraz ljudske
volje.
2) Prav tako je priznal, da je rešitev koroškega vprašanja prcjudicielnega pomena za Štajersko.
3) Dovolil je. da se mu pred izrekom razsodbe izroči še ena spomenica o koroških zadevah.
Preds. dr. Brejc je naročil deputaciji, naj ostane vsaj eden član na Dunaju in
naj skuša odločitev zavleči s tem, da ne odda dolgo te spomenice.
Pač paje Coolidge odklonil, da bi se mu smele sporočiti naše minimalne zahteve glede demarkacijske črte. Deputacija je dobila od njega utis. da hoče biti
strogo objektiven, da se mu pa zdi zadeva bolj komplicirana nego je izgledala na
prvi pogled in da mu je težko izreči razsodbo.
Zadeva se je sporočila tudi našima ministroma, ki sta intervenirala pri
Protiću. Naprosila sta ga po želji deželne vlade za Slovenijo, da naj srbska delegacija v Parizu deluje na to-le: Ako je pričakovati v Parizu, da pride koroško
vprašanje kmalu do rešitve, kakor se čita v časopisih, naj skuša delegacija doseči,
da se bo zadeva do tega časa zavlekla; če ne naj pa deluje na to, da potegnejo
demarkacijsko črto vojaki, ker bi taka demarkacijska črta ne prejudicirala končni
odločitvi, ne pa Coolidge, čigar mnenje kot izvedenca, ki jc dal preiskovati stvar
na licu mesta, bi padlo veliko bolj v tehtnico.
V soboto 8. februarja je prišel naenkrat iz Gradca predlog deželnega glavarja
dr. pl. Kaana, da naj preišče francoska komisija boje v okolici Radgone. V ta
namen seje sklenilo premirje za 24 ur, trajajoče od 9. febr., ob 7. uri zjutraj do
•. februarja ob isti uri. (Premirje je izposloval pri nemških tolpah v nekaj urah
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deželni glavar dr. pl. Kaan, čeprav po izjavi državnega urada za zunanje zadeve
na Dunaju niso te tolpe niti v najmanjši zvezi z deželno vlado v Gradcu ali z
vojaškim poveljstvom Nemške Avstrije, seveda tudi ne s centralno vlado na Dunaju...) Komisija je obstojala iz francoskega majorja Montegua in šefa francoskega gen. štaba na Reki; ž njima seje peljal v Radgono tudi gen. Maister. Povsod ob progi so videli novo oblečene in dobro oborožene kmete s hribov v starosti
od 18 do 50 let; Nemci so hoteli markirati ljudsko vstajo, češ da so bili boji okrog
Radgone samo elementaren pojav razburjenosti med ljudstvom radi jugoslovanske okupacije. V nedeljo ponoči seje komisija vrnila v Maribor in ob pol 1 zjutraj je v pondeljek (10. februarja) sporočil gen. Maister preds. dr. Brejcu točke,
glede katerih se želijo Nemci pogajati. Te točke so nastopne:
1) Jugoslavija naj ne rekmtira vojakov v čisto nemških krajih, ki jih ima zasedene.
2) Dovoli naj, da se izvedejo v teh krajih volitve za narodno skupščino Nemške
Avstrije.
3) Nemškim krajem južno od Mure naj se dovoli izvažanje živil v Nemško Avstrijo, zlasti v Gradec.
Preds. dr. Brejc je bil dal že poprej naprositi gen. Maistra, naj posreduje pri
franc, komisiji, da bi skušala vplivati na Coolidgea glede določitve demarkacijske
črte na Koroškem. Gen. Maister je sporočil, daje komisija pripravljena to storiti,
želi pa točnih informacij. Zato je dr. Brejc poklical ob 1/2 3. uri zjutraj dr. Žerjava in ga naprosil, da se odpeljal ob 7. zjutraj v Maribor, kjer se vrše danes pogajanja v navzočnosti dr. pl. Kaana. Dr. Žerjav je poročal iz Maribora, da pogajanja uspešno napredujejo in da upa, da se danes končajo.
Pov. dr. Pogačnik je izvedel od člana franc, komisije, da se zahteve Nemške
Avstrije glede severne meje na Štajerskem skoro popolnoma krijejo z našimi zahtevami.
Pov. Kristan, ki je prišel baš iz Beograda poroča, da so Srbi tako zaposleni v
Bački in Banatu, kjer so zasedli deloma rumunsko, deloma madžarsko ozemlje,
ki spada med najbogatejše dele Evrope, da ni pričakovati, da bi nam mogli Srbi
nuditi kako izdatno vojaško ali tudi le diplomatično pomoč. Zato naj rešimo sami,
kar se da rešiti slovenskega ozemlja. Iz tega je tudi razvidno, zakaj nas kar puste
voditi posle zunanje politike.
V 58. seji je dovolila deželna vlada uradu za prehrano 3 miljonc K kredita za
nakup koruze in moke pri zagrebški vladi. Dr. Šavnik pri poverjeništvu za finance je mnenja, da poverjeništvo za finance po odredbi fin. ministrstva v Beogradu
ni upravičeno, izplačevati večjih kreditov nego 50.000 K in da mora v tem slučaju deželna vlada prevzeti vso odgovornost. Dež. vlada odgovarja, da seveda prevzame odgovornost, da pa ta kredit ne spada v izdatke, kakorsne ima ministrstvo
za finance v onem dopisu v mislih, ampak daje ta kredit samo posojilo, ki se bo
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vrnilo do zadnjega vinarja in ki torej ne pomeni prav nikake obremenitve državnih financ. (Izvršeno.) (Izpisek pov. za fin. in akt.)
Rodbine jugoslov. državljanov na Vestfalskem se nahajajo deloma v naravnost obupnem položaju, ker njih vzdržcvatclji ne dobe dovoljenja, da bi odpotovali iz Nemčije. Rodbine pa so tam brez vseh sredstev in od jan. 1919 naprej tudi
brez vsake podpore. Lahko pa bi prišle v domovino, ako bi imele sredstva za
prevoz. Poverjcnistvo za socijalno skrbstvo je mnenja, da bi se dalo bedi najlažje
odpomoči, in da bi bila dana tudi najboljša garancija zato, da bi se ne podpiralo
nepotrebnih, ako bi se rešilo vprašanje podpor za Vcstfalsko s tem, da bi se odposlala na drž. tajništvo za zunanje zadeve Nemške Avstrije in na konzulat v
Dortmundu nastopna brzojavka:
"Die Landesregierung für Slovenian in Laibach hat die Gesuche um
Weiterzahlung des Unterhaltsbeitrages an Familien südslavischer Staatsangehöriger in Deutschland, speziell in Westfalen, abschlägig beschieden, erklärte
sich aber bereit, jenen Familien, welche in die Heimat zurückkehren wollen, die
Reisekosten zu begleichen. Das Staatsamt für Aeusseres in Wien wird gebeten,
das Konsulat in Dortmund anzuweisen, die Reisekosten für diese Familien gegen
nachträgliche Vergütung vorzuschiessen und die Familien südslavischer Angehöriger von der Verfügung in dortigen Zeitschriften zu verständigen. Das Ersuchschreiben folgt. Ergeht an das Staatsamt für Aeusseres in Wien und an das
deutsch-österreichische Konsulat in Dortmund.
Landesregierung ftir Slovenien in Laibach Präsident Dr. Brejc." (Izvrši predsedstvo.) (št. 731) (Izvršeno!)
Poverjcnistvo za promet je naprosilo predsedstvo dež. vlade, naj na vsak način
skuša doseči, da vojaštvo izprazni belgijsko vojašnico in da se ti prostori dajo na
razpolago ravnateljstvu državne in južne železnice in pošti. Če pa se to ne da
doseči, naj preskrbi deželna vlada imenovanim uradom druge primerne uradne
prostore. O zadevi je obveščen tudi mestni magistrat s prošnjo, da naj sestavi
čimpreje sporazumno z deželno vlado komisijo, ki bo končno ugotovila nastanitve onih uradov, ki so poslovali doslej v belgijski vojašnici, (št. 632.)
Deželna vlada je zadevo vsestransko premotrila in prišla do zaljučka. da bi se
dobili morebiti prostori za imenovane urade ali pa za vojaštvo, ki bi potem izpraznilo belgijsko vojašnico, v liceju, Virantovi hiši, tobačni tovarni, obrtni šoli
ali pa v hotelskih sobah hotela "Ilirije". (Izvršeno)
Odslovljcnim uradnikom nemške narodnosti se v Ljubljani odpovedujejo stanovanja na podlagi stanovanjske naredbe štev. 295 z dne 17. jan. (O pravici občin do posega po stanovanjih). (Izpisek pov. za pravosodstvo.)
Drž. urad za justične zadeve Nemške Avstrije grozi z represalijami, ako se
naredba ne prekliče. V stvari je interveniral osebno pri preds. dr. Brejcu zastop349

nik Nemške Avstrije dr. Fasching. Represalije bi zadele kakih 50 slovenskih rodbin na Dunaju in v Gradcu. Dež. vlada je mnenja, da naredbe ne more preklicati,
da bo pa v posameznih slučajih postopalo individuelno in napravila izjemo. V
tem smislu je odgovoril dr. Brejc dr. Faschingu in v istem smislu bo odgovoril
pov. za pravosodstvo na Dunaj.
Gen. Smiljanić je poslal dopis o boljševizmu na Štajerskem, ki se vzame na
znanje.
Rač. svetnik pri dež. vladi Anton Hozhevar3 se imenuje računskim nadsvetnikom v VII. čin. razredu. Na predlog pov. dr. Ravniharja se sprejme načrt naredbe
celokupne vlade o povcrilu notarjev. (Naredbo oddal v Uradni list.) (Izpisek
oddelku za nolr. zad.)
V Ljubljani je 6 slučajev pegastega Icgarja: v torek. 11. febr. ob 4. uri popoldne se vrši zdravniška enketa pri oddelku za zdravstvo na deželni vladi, ki se je
udeleži tudi preds. dr. Brejc. Vsi poverjeniki so vabljeni.
Kupi se slika "Prošnja cerkvica" slikarja Petra Žmitka4 za 3.500 K. Svota se
izplača iz dovoljenega kredita 50.000 K (glej zapisnik 28. seje) v roke slikarju
Jakopiču, s čimer sta zadovoljna Jakopič in Žmitek. (Je izvršiti!) (št. 697)
Poverjcništvu za socijalno skrbstvo se dovoli 15.000 K kredita za tekoče potrebščine. (Izpiske pov. za soc. skrb in za finance.)
Dež. vlada je poslala na podlagi sklepa v 42. seji za ministra dr. Korošca in
dr. Kramerja. ki uradujeta oba v eni sobi v Beogradu, en vagon premoga. Državna železnica je računala za vožnjo od Trbovelj do Zemuna 9.450 K (1 vagon
premoga pa stane 790 K). Premog se je pomotoma poslal na naslov min. dr.
Kramerja mesto na njegovo ministrstvo in zato je min. Kramer moral to svoto
sam plačati. Zadeva se odstopi ravnateljstvu državne železnice, da jo pojasni.
(Izvršeno.)
Ministra dr. Korošec in dr. Kramer imata v Beogradu silno daleč v urad in
morata voziti po slabih cestah. Deželna vlada jima je dala na podlagi sklepa 42.
seje na razpolago dva lahna avtomobila, od katerih je pa avto dr. Kramerjev že
polomljen; v Beogradu se niti primitivne reparature (v našem slučaju zlomljena
os) ne morejo izvršiti. Ker je šofer v Ljubljani, da preskrbi defektni del. se mu da
za dr, Kramerja težji avtomobil iz demobilizacijskega materijala, oni lahni avto
se pa popravljen izroči ministru Pribičcviču, ki stanuje v bližini urada in se vozi
v urad samo po lepi poti. (Zelo nujno! Izp. pov. za javna dela. Oddal 11.2.)
Pov. Kristan poroča o silni draginji v Beogradu. Stanovanje za en dan stane
40 - 50 K, kosilo ali večerja kakih 27 K, ker je en dinar enak 2 K 70 v. Uradniki
iz Slovenije, ki so potovali te dni v Beograd niso mogli izhajati z dijetami v znesku 33 - 60 K. Zato se dovoli, da sme vsako poverjeništvo uradnikom, ki potujejo
v Beograd, zvišati dijete do najvišjega zneska 80 K na dan. (Izpisek vsem poverj.)
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Pov. Kristan poroča, da v Ljubljani ni mesa: deželna vlada naj razmišlja o
sredstvih, kako priti zlu v okom. Pov. Kalan poroča, da se prodaja na Hrvaškem
živina najslabše vrste po 8 K kg žive teže; cene gredo do 12 K. Enake cene plačujejo tudi Italijani v zasedenem ozemlju. Zato je umljivo, da skuša vsakdo prodati
živino izven območja deželne vlade za Slovenijo, kjer se plača kmetu kvečjemu 4
K za kg žive teže. Najbolj draži slovenske kmete, da ista vnovčevalnica za živino,
ki plača slovenskemu kmetu 4 K za kg. plača hrvaškemu 12 K. Že Avstrija je
oškodovala slovenski del države za 50.000.000 K. ker je imela živina iste kakovosti povsod višjo ceno. nego v slovenskih krajih. Zato ne gre. da bi še sedaj bili
slovenski kmetje prikrajšani. Sestavi naj se spomenica, v kateri se predlaga ministrstvu za prehrano v Beogradu, da se cene živini na vsak način v celem kraljestvu SHS izenačijo. Predlog se sprejme; spomenico sestavi urad za prehrano.
(Izpisek odd. za prehrano)
S Štajerskega prihajajo hude pritožbe nad načinom, kako brezobzirno rekvirira vojaštvo živino. Civilno prebivalstvo v Mariboru dobi komaj enkrat na teden
10 - 20 dkg mesa. Vojaki so pa preskrbljeni samo od danes do jutri, dobivajo pa
na izrecno zahtevo srbskih vojakov vsak dan brez izjeme 40 dkg mesa. Če ni
mesa. gredo v najbližji hlev in vzamejo živino. Zgodil se je tudi slučaj, da so
odvzeli mesarju živino, namenjeno za civilno prebivalstvo, in plačali debele vole.
ki jih je kupil mesar po 6 K. po 4 K. Ministrstvo za prehrano v Beogradu se naprosi, da prevzame, prehrano vojaštva skupna vlada v Beogradu (Izvrši urad za
prehrano. Pov. Kristan bo sam govoril o zadevi z okrajnim glavarjem dr. Senckovičem). (Izpisek oddelku za prehrano)
' Ministra dr. Korošec in dr. Kramer nimata v svojem uradu niti pisalnega
stroja. Prosita po pov. Kristanu, da se jima odkažeta dva pisalna stroja. Po poročilu nadsvetnika Klinarja se med demobilizacijskim materijalom ne nahaja
noben pisalni stroj več. (Izpisek pov. za javna dela)
Stavbni nadsvetnik Klinar predlaga po naročilu odsotnega pov. Remca, da se
dovoli delavstvu v cinkarni v Celju in v premogovnikih v Velenju in Zabukovcih
enkratni nabavni prispevek za februar 1919 v isti izmeri kakor se mu je izplačal
v letu 1918. Skupni stroški bi znašali okroglo 410.000 K in se bodo izplačali iz
lastnih sredstev poverjeništva za javna dela. Sprejeto. (Izpisek pov. za javna
dela.)
V 47. seji je dovolila deželna vlada tvrdki Bleiberger Bergwerks Union v Mežah mesečno posojilo 230.000 K proti 5 1/2 % obrestmi, ki se izplačuje v dveh
mesečnih obrokih. Tvrdka prosi, da se ji posojilo za februar 1919 zviša na
300.000 K. V zastavo da toliko svinca, da je vsaka posojena krona krita z enim
kg svinca, ki ima sedaj na svetovnem trgu ceno nad 2 K. Posojilo se dovoli proti
temu. da krije množina svinca tudi 5 1/2 % obresti od posojenega kapitala. Zaeno
se dovoli poverjeništvu za trgovino in industrijo, da izda izvozno dovoljenje za
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Italijo za 200 vagonov svinca proti kompenzaciji ali proti plačilu v ententni valuti. (Izpiske pov. za javna dela, za finance in za trgovino.)
Učitelji na strokovni šoli za obdelovanje lesa v Kočevju (ravnatelj Josip
Knabl. profesor VIII. čin. razreda Viljem Heine in profesor IX. čin. razreda Josip
Ganslmayer in učitelj Josip Elmer) se odslovijo na podlagi naredbe štev. 202 o
tujerodnih uslužbencih in se opozorijo, da lahko prosijo za zopctni usprejem. Ker
ima ta šola samo 12 učencev in sicer v I. letniku 7. v II. letniku 3 in v III. letniku
2, se razpusti s 15. februarjem 1919, (Izvrši Poverjeništvo za uk in bogočastje),
(Zelo nujno! Izpiske pov. za javna dela in za uk in bog.)
Poverjenik dr. Kukovec je sestavil z ozirom na sklep v 54. seji (da naj poverjeništva ki se razpuste, sestavijo spomenico skupni vladi v Belgradi! glede poslovanja njhovega oddelka v prihodnjosti) spomenico v kateri predlaga:
1) da naj finančno ministrstvo ustanovi v Ljubljani ekspozituro:
2) da naj se nekateri slovenski uradniki vpokličejo v službovanje pri skupnem
finančnem ministrstvu. (Zelo nujno! Izpisek pov. za fin. v roke gosp. pov. in
gosp. preds.. Poverj. dr. Kukovcu je dostavili izpisek kuvertirano!)
Za uradnike pri ekspozituri v Ljubljani predlaga poverjeništvo za finance nastopne: kot vodjo sekcijskega svetnika v bivšem avstrijskem finančnem ministrstvu dr. Karla Šavnika; dodeli naj se mu finančni nadsvetnik Martin Spindler,
finančni svetnik dr. Rovansky. revident Ivan Pezdič ter pisarniški ravnatelj Josip
Lampreht.
V službovanje pri finančnem ministrstvu v Belgradi! naj se vpokličejo: sekcijski svetnik pri najvišjem računskem dvoai Franc Bonač . finančni nadsvetnik dr.
Franc Eller'1, ministerijalni tajnik dr. Vladimir Pertot, ki se v slučaju vpoklica v
Belgrad imenuje za finančnega nadsvetnika, finančni svetnik Hilarij Vodopivec7
iz Trsta in računska svetnika Leopold Svetina ter Anton Vinšek.
Deželna vlada se v principu s predlogi strinja. Vprašanje, kdo bo te uradnike
plačeval, naj se reši dogovorno z Belgradom. (Izvrši predsednik dr. Brejc ob
priliki potovanja v Belgrad).
Poverjcništvu za uk in bogočastje se dovoli po predlogu višjega šolskega sveta
20.000 kredita za izvenredne podpore. (Izpiske pov. za uk in za /in.)
Poverjenik dr. Verstovšek poroča glede studiranja naših visokošolcev, da medicinci lahko gredo takoj študirat v Prago, kjer bodo uživali vse ugodnosti, ki jih
imajo češki dijaki, tehniki pa v Brno, ker se v Pragi ne more nikdo več sprejeti.
Narodnim stražam v Ljubljani se dovoli za vršenje službe ob prevratu s 4:3
glasovom odškodnina v dnevnem znesku 5 K za osebo in za 4 pisarniške moči po
50 K. Skupni stroški bodo znašali 2.200 K, (Izpiske pov. za nar. obr. in za finance.)
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Prihodnja seja v sredo 12. februarja ob 4. popoldne.
Konec seje ob 7 h 45' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr Brejc

1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brc/Icsni papir z vodnim znakom.
Kotnik Janko dr.. profesor, urednik in leksikograf. Rojen 1885 v Dobrijah pri
Guštanju. umrl 1975 v Ljubljani. Gimnazijo v Celovcu, slavistiko in romanistiko v
Pragi. Gradcu. Parizu in Lausanni. promoviral 1911 v Gradcu. Kot profesorje služboval v Gorici. Banja Luki in Mariboru. 1948 jc postal predavatelj za francoščino na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. 1956-1960 jc imel naziv znanstveni sodelavce. V obdobju 1. svet. vojne jc bil v ruskem ujetništvu. 1919 jc urejal časnik Mir inje bil tudi
član jugoslovanske plebiscitne komisije Sodeloval jc pri revijah Zora in ČZN. Izdal jc
več učbenikov' in slovarjev.
Ho/hcvar Anton, računski nadsvetnik. Rojen 1870. umrl 1945 v Ljubljani. V državno službo pri deželni vladi v Ljubljani jc vstopil 1890. računski svetnik jc postal
1911. 1919 jc postal računski nadsvetnik, 1926 jc bil upokojen v svojstvu računskega
ravnatelja.
1
Žmitck Peter, slikar. Rojen 1874. umrl 1935. Slikarstvo jc študiral na Dunaju, izpopolnjeval seje v Sankt Petersburg!! in v Pragi. Služboval je kot profesor v Ljubljani.
Pod vplivom Jakopiča seje priključil impresionistom. Njegova dela se hranijo v Rusiji,
na Finskem. Češkem in v Narodni galeriji v Ljubljani.
4
Bonač Franc, dvorni svetnik. Rojen 1863 v Ljubljani, umrl 1942 v Ljubljani. Služboval jc na Dunaju, kjer jc bil svetnik vrhovne finančne kontrole, po prevratu 1918 se
jc vrnil v Ljubljano in jc bil zaposlen pri Deželni vladi za Slovenijo. 1920 jc postal
dvorni svetnik, 1929 jc bil upokojen.
6
Eller Franc dr.. finančni nadsvetnik. univ. profesor. Rojen 1873 pri Devici Mariji
na Žili. umrl 1958 v Ljubljani. Gimnazijo v Beljaku, pravo na Dunaju, promoviral
1899. Od 1899 jc služboval pri finančnem ravnateljstvu v Ljubljani in davčnih oblastvih na Kranjskem. 1909-1918 na finančnem ministrstvu na Dunaju, kjer jc bil višji
finančni svetnik. 1919 pri povcrjcnišivu za finance v Ljubljani. 1920 jc postal redni
profesor na Univerzi v Ljubljani. Pisal je razprave o davkih. Bilje tudi pesnik in prozaist.
7
Vodopivcc Hilary, finančni svetnik. Rojen 1868 na Reki. umrl 1930 v Mariboru.
Gimnazijo v Gorici, pravo na Dunaju 1892. Služboval jc od 1892 dalje pri finančnem
ravnateljstvu za Primorje v Trstu, v Gorici. Sežani. Voloski. 1916 jc postal finančni
svetnik, po prevratu 1918 jc postal višji finančni svetnik inje bil poslan v Celovec, iz
Celovca jc bil prcmcšččcn v Novi Sad. 1920 pa k generalnemu ravnateljstvu neposrednih davkov v Beograd, kjer jc postal načelnik v ministrstvu za finance. 1923 je postal
član glavne kontrole v Beogradu. 1929 jc bil upokojen. Pripravil jc več zakonov s pod;
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ročja davkov in napisal več razprav s področja finančne stroke. Zavzemal seje za rešitev problemov primorskih rojakov.

60'
ZAPISNIK
60. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 12. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Kukovca. dr. Tavčarja in dr. Verstovška.
Začetek ob 4. uri 30' popoldne.
Deželna vlada za Slovenijo je naprosila Coolidgea na Dunaju, naj intervenira
pri Nemški Avstriji, da se izpuste jugoslovanski častniki in vojaki, ki so bili ujeti
v bojih na Koroškem, ker je dež. vi. za SI. dala takrat nemudoma izpustiti ujete
nemške vojake. V tej zadevi je došcl od drž, urada za zunanje zadeve na Dunaju
nastopni odgovor:
"Landesregierung in Laibach.
Wien. Staatsamt des Aeusseren. 11. Februar. Z 1407/4 ad Telegramm vom 8.
Februar 1919
Staatsamt für Aeusseres nimmt zur Kenntnis, dass gemäss rechts-giltigem
Abkommen dortscitige Auslieferung der Gefangenen bereits erfolgt ist. Kärntner
Regierung wird angewiesen, Auslieferung durchzuführen, sobald Bahnverkehr,
von dem Auslieferung laut ausdrücklicher Bestimmung des Grazer Vertrages
abhängt, wieder eröffnet ist. Rückstellung auf Umwegen ist bei grösserer Zahl
der Gefangenen allerdings nicht möglich. Laut Vertrages besteht hiezu auch keine
Verpflichtung. Sobald Bahnverkehr eröffnet, wolle Zeit und Ort der Uebeniahme
bekanntgegeben werden. Staatsamt für Aeusseres."
Jugoslovanskih častnikov je interniranih kakih 10 v Brezah, od moštva pa
kakih 120 v Špitalu ob Dravi. Odgovori se. da naj se moštvo vrne čez Podrožco,
kjer ga bodo prevzeli naši vojaki, častniki pa preko Gradca v Spilje. (Izvršeno.)
Nujno! Izpisek pav. za promet, (št. 747)
Naredba glede tujerodnih uslužbencev določa, da se dotičnim, ki ne delujejo
proti državi SHS, plačujejo službeni prejemki še nadalje do konca februarja t. I.
Z ozirom na to določbo je poštni ravnatelj Debeljak ustavil plačo poštnim uslužbencem nemške narodnosti v Mariboru za mesec februar, in sicer vsem, ker so se
ti uslužbenci splošno udeleževali izgredov proti Jugoslaviji dne 27. januarja in se
354

ne da dognati, kateri so morebiti nedolžni. Zastopnik Nemške Avstrije je radi
tega interveniral pri predsedstvu dež. vlade. Dež. vi. sklene, da se plača službeni
prejemki za mesec februar t. 1. vsem nemškim poštnini uslužbencem, ako ni znan
finančnemu ravnateljstvu ali pa poštnemu ravnatelju Debeljaku noben slučaj, da
bi Nemška Avstrija ne bila izplačala plače jugoslovanskim uslužbencem. Če pa
je kak tak slučaj znan. naj se pridrži izplačilo plače enakemu številu nemških
poštnih uslužbencev pri nas. in sicer tistim, ki so najbolje plačani. (Izvršeno dopis na pov. za fin.) (šl. 745)
11. februarja popoldne se je vršila enketa zdravnikov glede pegastega legarja.
ki se je je udeležil tudi predsednik. Ugotovilo seje do sedaj osem slučajev pegastega legarja na slovenskem ozemlju in sicer skoro izključno pri vojakih, ki so se
vrnili iz ruskega ujetništva. Zdravstveni oddelek bo izdal o pegastem legarju in
sredstvih proti njemu obširno poročilo.
Ko seje v 52. seji z dne 27. januarja dovolilo poverjeništvu za nar. obrambo 7
miljonov kredita za tekoče izdatke v februarju t. 1., seje začno sporočilo poverjeništvu za nar. obrambo, da naj se v bodoče obrača za slične kredite na vojno
ministrstvo v Beogradu, ker je vojaštvo skupna zadeva. Istotako se je zaeno naročilo, naj intendanca II. vojnega okrožja poda podrobno poročilo tekom 1 tedna
o porabi dosedaj nakazanih kreditov. Nato je odgovorila intendanca II. vojn.
okrožja, da je vojaštvo sicer res centralizirano in da spadajo vojaki iz Slovenije
res pod novo ustanovljeno Dravsko div. oblast, katere poveljnik je podrejen neposredno vojnemu ministru, da pa obstoja še nadalje intendanca II. vojn. okrožja v
Ljubljani, ki ima nalogo preskrbovati armado z vsemi potrebščinami. (Glej Ur.
list štev. XLVI, Razglas štev. 457 z dne 31. jan. 1919). Zato prosi intendanca, da
ostane glede kredita vse, kakor do sedaj. Obračun za november in december bo
poslala v teku 1 tedna, a samo v velikih potezah, ker primanjkuje strokovno izvežbanih moči; podrobno izdelan obračun bo poslala v marcu. Istotako bo skušala intendanca za vsak mesec naprej napraviti proračun. Dopis se vzame na znanje, (št. 669.)
Ko seje v 52. seji določila 9. ura zvečer kot policijska ura za gostilne v Ljubljani, se je naprosilo poverjeništvo za nar. obrambo, naj zaukaže pristojnemu
vojaškemu poveljstvu, da odredi retreto do preklica ob 8. uri zvečer mesto kot do
sedaj ob 9. uri. Nato je odgovoril podpolkovnik Ulmansky, da je po obstoječih
predpisih retreta v zimskih mesecih do 1. marca ob 8. uri zvečer, a od 1. marca
naprej ob 9. uri. Ker je 1. marec že blizu se ne bo retreta izpreminjala za teh par
dni. (Seje vzelo na znanje.) (šl. 657.)
Nadsvetnik pri Finančni prokuraturi v Ljubljani dr. Rudolf Thomann prosi za
zopetni vsprejem v državno službo. Prošnja se odkloni. (Izpisek pov. za finance,
šl. 692.)
V 52. seji je interpeliral pov. Kristan radi odpusta nekaterih železničarjev s
Koroškega, o katerih se ne more reči, da bi bili Nemci, a so bili odpuščeni na
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podlagi naredbe o tujerodnih uslužbencih. Interpelacija navaja tri slučaje: Rudolf
Smole. Ivan Ferk in Anton Glinig. Preds. dr. Brejc je dobil od ravnateljstva državnih železnic v Ljubljani nastopno pojasnilo:
"Smole Rudolf je bil odpuščen na lastno prošnjo, prav tako Glinig. Ferk je bil
odpuščen, ker se priznava za Nemca. Smole in Ferk sta bila člana organizacije
Reichsbund deutscher Eisenbahner Oesterreichs. Ta organizacija je reklamirala
sama odpustitev svojih članov. Smole si je izvolil, da bi bil nameščen v Beljaku.
Celovcu. Uncu ali Solnogradu. Ferk pa sploh v kakem kraju v Nemški Avstriji,
ravno tako Glinig. Omenjeni so se sedaj vrnili bržkone radi tega. ker jih Nemška
Avstrija menda ne prevzame. Ravnateljstvo ima utis. da so nekateri Nemci hiteli
iz tukajšnje službe, misleč, da bodo na ta način onemogočili redno obratovanje
tukajšnjih železnic."
Pojasnilo se vzame na znanje.
V 56. seji dne 3. februarja je poročal pov. Remec, da sta ministra dr. Korošec
in dr. Kramer imela že naročeno pohištvo za svoje uradne prostore pri tvrdki
Naglas v Ljubljani: sedaj pa se je izvedelo, da sta naročila pohištvo ne glede na
to naročilo pri neki tvrdki v Zagrebu. Z ozirom na to vest sta se vprašala ministra
brzojavno, kako s stvarjo in se je naročilo pri Naglasu storniralo. Sedaj je došlo
od imenovanih ministrov pojasnilo, da se je v Zagrebu naročilo samo nekaj najnujnejših malenkosti. Z ozirom na to pojasnilo se naročilo pri Naglasu restituirà.
(Izpisek pov. za javno cicla.)
Predsedstvu se dovoli kredit v znesku 10.000 K za izredne podpore koroškim
beguncem. Kredit se bo dvigal v primernih obrokih, v kakršni višini ga smatra v
vsakem slučaju predsedstvo za potrebnega, (št. 703)
Tvrdka Peter Kozina v Tržiču ima naročenih 12.000 parov čevljev za vojaštvo in prosi, da seji nakaže 20.000 kg podplatov in 16.000 kg zgornjega usnja.
Dež. vlada sklene, da se rekvirira 20.000 kg podplatov in 16.000 kg zgornjega
usnja pri nastopnih tvrdkah: 1/3 pri Pollaku v Ljubljani, 1/3 pri Woschnagu v
Šoštanju. 1/6 pri Lauritschu v Konjicah in 1/6 pri Knafliču v Šmartnem pri Litiji
in sicer po cenah, ki so za 28 % višje, nego so bile zadnje avstrijske maksimalne
cene za usnje in podplate. Ker pa tvrdka Kozina za 12.000 parov čevljev ne bo
porabila toliko usnja, kolikor ga zahteva in kolikor ga bo dobila, ji naroči oblačilnica, naj poroča, koliko parov čevljev je napravila iz nakazanega usnja poleg
naročenega števila vojaških čevljev. Oblačilnici v Ljubljani se naroči, naj proračuna tudi ona. za koliko parov čevljev za civilno porabo mora približno usnja
ostati. S temi čevlji razpolaga oblačilnica. ki naj ima zadevo v evidenci; vojaška
intendanca se opozori na cene. po katerih se je oddalo usnje Petru Kozini: cene
čevljem morajo biti temu primerne. Zato naj intendanca o cenah in kakovostih
čevljev poroča deželni vladi. (Izpisek intendants ¡I. vojn. okrožja v Ljubljani in
pov. za soc. skrbstvo, št. 699.)
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V Ljubljani primanjkuje mesa iz razlogov, ki so se obravnavali že v 59. seji.
Ker ni pričakovati, da bi se v najbljižji bodočnosti izenačile cene v vsej državi
SHS se sklene, da se zvišajo na ozemlju Slovenije cene za vse vrste živine za I K
50 v pri kg žive teže. (V manjšini je ostal predlog podpreds. dr. Žerjava, da se
zvišajo cene za 2 K pri kg). Ta povišek se pa izplača samo tistim posestnikom
živine, ki oddajo živino prostovoljno. Vnovčevalnica mora oddati živino mesarjem po dosedanjih cenah; zato mesarji ne smejo zvišati cene mesu. Razliko med
prejšnjo in sedanjo ceno živine plača država. Vnovčevalnica mora tudi kontrolirati, da se meso res proda tam. kamor je bila živina odkazana. (Izpisek oddelku
za prehrano. Oddal 14.2.. Si. 701-919.)
Pri razpravi o tej točki se je pretresalo tudi vprašanje, ali bi ne kazalo uvesti
zopet nakaznic za meso. tako da bi dobili delavci in uslužbenci s stalno plačo
meso po znižanih cenah, oziroma vsaj dosedanjih cenah, dočim bi bogatejši sloji
morali plačevati nove cene s pribitkom vred. Dr. Triller poroča o slabih izkušnjah, ki so se napravile do sedaj s nakaznicami za meso. Pride reven posestnik in
se pritožuje, da mora on plačevati celotno ceno. dočim je deležen dvorni svetnik
dobrot nakaznic. Ni mogoče ustvariti tukaj načina razdeljevanja, ki bi bil res
pravičen.
Gen. Smiljanič poroča o silnem pomanjkanju vojaških zdravnikov. Zato je dal
vpoklicati 9 zdravnikov, ki jih navaja po imenu. Od teh pa so samo trije došli in
še za te tri se je vložila prošnja za oproščenje. kakor tudi za 4 druge, dočim se 2
sploh ni moglo izslediti, kje bivata. Gen. Smiljanič stavi v obširni vlogi več predlogov, kako bi se odpomoglo pomanjkanju zdravnikov. (Izpisek zdravstvu.) Deželna vlada je sklenila nastopno:
1) Odklonijo se prošnje za oproščenje. ki so jih vložili: dr. Franc Minar", dr.
Stanko de Glena , dr. Franc Zupan in dr. Vladimir Vrečko; slednjega prošnja
se odkloni le v slučaju, ako je bil prosilec v bivši avstrijski armadi aktiven
vojaški zdravnik. Ugodi se pa prošnjam za oproščenje. ki si jih vložili dr. Ernest Dereani , dr. Alojz Kraigher", dr. Živko Lapajnc in dr. Josip Pogačnik7.
2) Vpokličejo naj se v prvi vrsti nemški zdravniki, dalje vsi zdravniki do 35. leta
brez razlike narodnosti.
3) Okrajnim glavarstvom se naroči, naj se pristojnim dopolnilnim poveljstvom v
Ljubljani. Mariboru in Celju nemudoma naznani natančen nacionale vseh v
njih področju službujočih praktičnih, v deželni ali državni službi se nahajajočih zdravnikov, ki so v vojaško-obvezni starosti (do 50 let).
4) V splošnem se naroči, da se pri vpoklicih pritegnejo zlasti tisti zdravniki v
vojaško službo, ki dosedaj še niso služili: pri oproščenju naj se vpoštevajo tisti, ki so med vojno služili dalje časa.
5) Poveljstvo Dravske div. oblasti se opozarja, da bi se dobilo na Češkem civilnih zdravnikov, ki bi bili pripravljeni, da se dajo nastaviti pogodbeno.
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Poveljstvo dravske div. oblasti se naprosi, naj predlaga uradno vojnemu ministrstvu, da se uredi napredovanje zlasti starejših, osobito črnovojniških vojaških
zdravnikov, ki še sedaj prostovoljno izvršujejo vojaško zdravstveno službo.
(Izvršeno.)
V proračunu oddelka za otroško varstvo in mladinsko skrbstvo pri poverjeništvu za socijalno skrbstvo je postavljena postavka 200.000 K. V poslovanje tega
oddelka se dogajajo slučaji, da je treba sirote in zanemarjene otroke, ki imajo
svojo domovinsko pravico v kaki občini na bivšem Štajerskem. Koroškem ali
Goriškem, oddati v zavode ali sicer skrbeti za njih vzgojo. Stroške mora v teh
slučajih oskrbne vzgoje trpeti država in gredo na račun mladinskega oddelka
imenovanega poverjeništva. Dalje se tirja stroške za najdenčke. ki se nahajajo n.
pr. v najdenišnici v Gradcu; v nujnih slučajih je treba prispevati k stroškom za
rejenčke. Z ozirom na nujnost opisanih slučajev predlaga poverjeništvo za socijalno skrbstvo, da se mu na račun te postavke v državnem proračunu odpre kredit
v izmeri 20.000 K v namene otroškega varstva in mladinskega skrbstva. Sprejeto. (Izpisek pav. za soc. skrbstvo in za finance.)
Deželna vlada je sklenila v 47. seji z dne 17. jan., da se ne sme na dražbi demobilizacijskega blaga, ki seje imela vršiti 20. ¡an. t. 1. pri ljubljanskem carinskem uradu, prodati 200 železnih postelj in nekaj drugega blaga, ki se rabi za
begunsko taborišče v Štcrntalu (na Prelogah. ne v Strnišču). Kljub temu. da je
poverjeništvo za socijalno skrbstvo dotične predmete zaseglo, so jih vendar na
dražbi prodali. Pov, Kristan je interpeliral o tej zadevi. Deželna vlada je mnenja,
da carinski urad bržkone o sklepu deželne vlade ni bil pravočasno informiran.
Predsedstvo bo stvar preiskalo, (lelef.)
Andrej Gaberšček. ki je zastopnik dež. vlade za Slovenijo v likvidacijski komisiji na Dunaju, poroča, da Cehi ne dovolijo, da bi se blago razdelilo in natura,
ampak zahtevajo, da se vse blago proda in denar razdeli med države, nastale na
ozemlju bivše Avstrije. Načelnik likvidacijske komisije dr. Ploj se pooblasti, da si
ogleda blago, ki bi bilo za nas potrebno (zlasti telefonske in brzojavne aparate) in
se informira pri centralah o nakupnih pogojih: o vspehu naj poroča deželni vladi.
Blago bi potem kupile interessane državne organizacije. Od nakupa je izključeno
papirnato blago. Pov. Kristan svari pred nakupom zlasti manufaktuniega blaga,
ker so itak Čehi in Nemci pobrali pod roko. kar je bilo boljšega. V Solunu je
toliko blaga, da se lahko obleče vsa Jugoslavija. Treba je samo počakati časa. da
ga bo mogoče prepeljati k nam. (Izvršeno.) (Si. 748.)
Zastopnik Nemške Avstrije v Ljubljani dr. Fasching prosi, da dovoli deželna
vlada izvoz 6 vagonov sena. 20 vagonov umetnih živil. 15-20 glav goveje živine, nekaj gospodarskih strojev itd. To blago je zasebno imetje tvrdke GeintiseObst-Stelle Wien in se nahaja na posestvu Lipe pri Ljubljani: prepelalo naj bi se
v Celovec. Prošnja se odkloni, (Izvršeno.) (št. 749.)
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Ker je treba v kratkem izvršiti klasifikacijo konj. se naroči poverjeništvu za
kmetijstvo, da izdela tozadevno naredbo in jo predloži v prihodnji seji.
Odobri se načrt naredbe celokupne vlade glede prometa s konji. (Oddal v
Uradni lisi.)
Kulturni inž. Albin Zakrajšek se pomakne s I, marcem t. I. v IX. čin. razred.
(Izpisek pov. za kmetijstvu.)
Na Dunaju obstoja centralni prometni komite, v katerem imajo vse države na
ozemljil bivše Avstrije svojega zastopnika. Ta komite razpolaga z vozovnim materijalom in ureja transporte. Tudi zastopnik Italijanov v okupiranem ozemlju
prosi za vsprejem v ta komite. Zastopnik Slovenije v komiteju Hrašovec je v
dvomu, ali naj pri glasovanju o sprejemu zastopnika Italijanov glasuje za ali
proti. Ceh. Poljak in Nemec bodo glasovali za vsprejem. Deželna vlada ga obvesti, naj glasuje za vsprejem. (Nujno! Izpisek pov. za promet.)
V zvezi s tem poroča pov. Remec, da je izvedel na Dunaju od Tusarja. da bi
Italijani silno radi zasedli železnice v slovenskem ozemlju; zlasti jim diše naši
rudniki. Dejstvo, daje bila proga v Podrožici razdrta, so že hoteli porabiti v ta
namen, da bi progo zasedli.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju je poslal 24. novembra 1918 obvestilo o nastopnem dogodku:
V noči od 1. do 2. novembra 1918 je na ljubljanskem gl. kolodvoru jugoslovansko vojaštvo vdrlo v voz železniške pošte Dunaj - Trst štev. 10, grozilo
spremljajočemu osobju z nasiljem in smrtjo in vgrabilo 14 denarnih pisem v vrednosti 148.927 K, več priporočenih pisem, privatnega denarja in drugega imetja
spremljajočega osobja. Nemška Avstrija je prosila za pojasnilo, ali se gre tu za
navaden roparski napad pod pretvezo uradnega poslovanja, ali pa so res uradni
organi jugoslov. države zlorabili svojo oblast, (št. 495.)
Predsedstvo Deželne vlade je odgovorilo na Dunaj dne 30. novembra 1918,
štev. 236, da se tu ne gre za nič drugega, nego za navaden roparski napad in da
seje zadeva odstopila državnemu pravdništvu. Nemška Avstrija prosi v dopisu z
dne 20. decembra 1918. da seji sporoči uspeh preiskave. Predsedstvo deželne
vlade bo zadevo urgiralo pri državnem pravdništvu. (Izvršeno.) (Nujno.)
Pov. dr. Pcstotnik poroča, da je proga na Podrožci razdrta, a da se da popraviti v 4 urah. Vojaško poveljstvo naših čet proge radi tega ne dovoli popraviti,
ker se boji. da bi se morebiti Nemci pripeljali v vlaku in zasedli tunel. Nadkontrolorju Negovctiču", ki vodi železniško službo v Podrožici. se naroči, naj da popraviti razdrti del proge; najde pa naj se kako sredstvo, da se onemogoči, da bi se
mogel peljati v predor kak vlak s Koroškega brez dovoljenja naše vojaške oblasti.
(Izpisek pov. za promet, kdi. dravske divizijske oblasti in pov. za nar. obrambo.)
Dr. Pestotnik poroča dalje, da so sklenili železničarji štrajkati soboto, 15. februarja od 2 - 4 popoldne radi stanovanjske bede in prirediti protestno zborova359

nje. katerega se bodo udeležili vsi železničarji, razen tistih, ki so neobhodno potrebni za vzdrževanje prometa. Preds. dr. Brejc poroča, da je dal 12, februarja
poklicati magistralnega tajnika dr. Janka Rupnika in pis. nadotìcijala Dragotina
Šcbenika ter seje razgovarjal ž njima dve uri o stanovanjskih težkočah in o izvajanju stanovanjskih naredb. Dobil je utis. da mestni magistrat uganja neke vrste
pasivno rezistenco in da ni pričakovati od te strani korenitega izboljšanja. Pov.
Kristan bo stavil v prihodnji seji radikalne konkretne predloge.
Osrednji urad montanističnih obratov SHS v Ljubljani in rudarsko glavarstvo
SHS v Ljubljani sta vložila obširno vlogo, v kateri dokazujeta potrebo, da se
ustanovi v jeseni 1919 v Ljubljani dveletna nižja rudarska šola za vzgojo paznikov. Dosedaj sta obstojali taki šoli v Celovcu in Ljubnem na Štajerskem. Sprejemali so se skoro izključno Nemci. Na ozemlju Slovenije je toliko rudnikov, da
je zaposlenih nad 200 paznikov. Šola bi bila edina te vrste v Jugoslaviji. Vloga
navaja tudi vse podrobnosti, kako bi se ta načrt izvedel. Deželna vlada sklene:
1) S 1. oktobrom 1919 se ustanovi v Ljubljani nižja rudarska šola za paznike, ki
jo vzdržuje država.
2) Ravnateljem se imenuje rudarski svetnik in predstojnik Velenjskega premogovnika inž. Jaroslav Plzak.
3) Imenovanemu se naroči, naj izdela takoj podrobni učni načrt in sestavi proračun. (Izp. pov. za javna dela in obrt.)
Okrajnim inženirjem in cestnim ter porečnim mojstrom se zviša do preklica
potovalni pavšal za nadziranje državnih cest in reguliranih prog reke Save od 1.
januarja 1918 naprej za 70 %. Zvišanje stroškov za državo znaša 7.871 K 33 v
na leto. (Izpisek pov. za javna tlela.)
Pov. Remec poroča o sprejemu pri Coolidgeu na Dunaju (O zadevi glej zap.
zadnje seje). Coolidge je nam naklonjen. Skušal je izvedeti v gostilni od Miles in
Kinga. kako bo potekala demarkacijska črta. a nista dala nikakega odgovora.
Poročilo o demarkacijski črti na Koroškem je izdelal prof. Kerncr. Coolidge ima
samo nalogo, poročilo ratificirati ali odkloniti.
Prebere se spomenica, ki jo namerava vložiti Smodcj naknadno pri Coolidgeu.
Podprcds. dr. Žerjav opisuje zanimivo politiko Nemške Avstrije glede določitve severne meje. Nemci so računali tako-le: Najprej naj se določi demarkacijska
črta na Koroškem. Ta bi se imela določiti po ameriški misiji dne 10. ali 11. februarja in bi jo tvorila Drava. S tem bi bil ustvarjen prejudic za mejo na Štajerskem, kjer bi se morali ozirati na sosedno Koroško. Zato so Nemci takrat, ko so
mislili, da je pričakovati vsak dan izreka ameriške misije glede Koroške, inscenirali boje pri Radgoni, ki so imeli za posledico, da se določi demarkacijska črta še
na Štajerskem. Računali so s tem, da se bo poprej določila demarkacijska črta na
Koroškem slabo za nas in da bo posledica škode na Koroškem še škoda na Štajerskem za Slovence. Dr. pl. Kaan je faktično pri pogajanjih v Mariboru dne 10.
februarja v prisotnosti dr. Žerjavovi izrazil prepričanje, da ima biti vsak čas izrek
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glede Koroške publiciran. Stvar pa seje obrnila. Naša intervencija pri Coolidgeu
je imela za posledico, da seje izrek o demarkacijski črti na Koroškem zavlekel;
pač paje naša delegacija na Štajerskem forsirala določitev demarkacijske črte na
Štajerskem. Naši zastopniki so Nemcem glede gospodarskih vprašanj na Štajerskem toliko koncedirali. da je podal major Montegu pismeno izjavo, da so Slovenci popustili več nego je pričakoval in da bo nosila pri ententi vso krivdo Nemška Avstrija, ako se pogodba ne sklene. Demarkacijska črta bo pa šla na Štajerskem tako visoko, da ne bo mogoče, da bi se na Koroškem priklopu Spodnji
Dravograd, kije v vojaškem in prometnem oziru silno važen. Nemški Avstriji.
Z določitvijo demark. črte na Koroškem seje pečal tudi ministrski svet v Beogradu in izjavil, da deželna vlada za Slovenijo ni bila kompetentna, skleniti to
pogodbo, in da general Smiljanić ne sme umakniti iz Velikovca jugoslov. vojaštva brez izrecnega povelja centralne vlade, tudi če pride do izreka ameriške misije, in če se določi Drava za demarkacijsko črto. Centralna vlada ne bo nikdar
dovolila izprazniti Velikovec.
Min. Kramer poroča iz Beograda, da tam ni ničesar znanega, da bi bila Amerika ali celo cela ententa priznala državo SHS. Vesti, da so meje Jugoslavije v
Parizu že določene, ne morejo odgovarjati istini, ker je dr. Tnimbič telegrafimi v
Beograd, naj se pošlje v Pariz nadaljnji materijal glede rekvizicij Italijanov in
glede plebiscitov jugoslov. ljudstva.
Min. dr. Kramer vprašuje, ali bi se mogel nastaviti žurnalist Petrič pri uredništvu Službenih novin v Beogradu. Pov. Remec pove. da je Petrič denuncira!
med vojno Hrvate in Slovence in da lahko navede imena dotičnikov. Deželna
vlada sklene, naj se v ta namen določi dr. Ploj. ki je bil korenspondent velikih
listov na Angleškem in Ameriki in služi sedaj kot narednik pri štacijskem poveljstvu v Spodnjem Dravogradu.
Sprejme se načrt naredbe celokupne vlade o preureditvi prehodnogospodarskega urada. (Oddano v Ur. lisi; glej dodatek)
Prihodna seja v petek 14. februarja ob 3. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 50' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.

Dodatek:
Za ravnatelja preurejenega Prehodnogospodarskega urada se imenuje Ivan
Goričnik, za tajnika Ivan Avsenek. Prehodnogospodarskemu uradu se dodeli še
potrebno število uradnikov iz oddelkov za javna dela ter za trgovino in obrt.
Žužek 1. r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

361

' Original. Zapisnik obsega 12 sirani. Brc/.lcsni papir z vodnim znakom. Dodatek
je napisan /, roko zapisnikarja Žužka in podpisan s podpisom predsednika in zapisnikarja.
:
Minar Franc dr.. zdravnik ortoped. Rojen 1889 v Majctinu na Češkem, umrl 1950
v Ljubljani. Medicino v Pragi in na Dunaju. Bil jc zdravnik na kinirškcm oddelku
splošne bolnišnice v Ljubljani. 1919-1921 jc bil na specializaciji ortopedije v Bologni.
Po vrnitvi iz Bologne je vodil ortopedski oddelek bolnišnice v Ljubljani. 1930 jc postal
primarij. po okupaciji 1941 jc vodil protezno delavnico v Ljubljani. Napisal jc večje
število člankov s področja ortopedije.
"' De Glcria Stanko dr.. zobozdravnik. Rojen 1889 v Dolnjem Logatcu. Služboval je
v Kranju.
4
Dereani Ernest dr.. zdravnik. Rojen 1877 v Žužemberku, umrl 1949 v Ljubljani.
Medicino v Gradcu 1902. Specializiral seje za zdravnika okulista v Gradcu in Berlinu.
Služboval jc v Gorici. Tolminu in Ljubljani. 1919 jc odprl zasebno prakso, posebej seje
ukvarjal z očesno tuberkulozo in tralionioni.
5
Kraigher Alojz dr.. zdravnik in pisatelj. Rojen 1877 v Postojni, umrl 1955 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, medicino na Dunaju 1903, Kot zdravnik jc služboval
v Ljubljani. Bovcu, pri Sv. Trojici v Slov. Goricah. Ljubljani. 1920-1922 jc bil ravnatelj državne bolnišnice, nato seje v Miinchnu izpopolnjeval v zobozdravstvu. 19231929 jc bil zobozdravnik v Gorici, zatem seje vrnil v Ljubljano, v letih 1941-1945 je
bil v koncentracijskem taborišču. Kot pisatelj jc bil pripadnik naturalistične smeri.
6
Lapajnc Živko dr.. zdravnik. Rojen 1877 v Ljutomcni. umrl 1945 v Ljubljani.
Medicino v Gradcu 1901. Kot zdravnik jc služboval od 1901 dalje, najprej kot volonter. 1905 dalje kot okrožni zdravnik v Šentvidu nad Ljubljano, nato jc bil okrajni sanitetni referent za okraj Ljubljana-okolica. 1930 jc postal zdravstveni višji svetnik. 1937
pa zdravstveni inšpektor. 1941 jc bil upokojen.
7
Pogačnik Josip dr.. zdravnik. Rojen 1878 v Ljubljani, umrl 1965 v Ljubljani.
Medicino na Dunaju 1905. specializacijo iz. otorinolaringologije pa v Gradcu 1909.
Izpopolnjeval seje še na Dunaju, v Berlinu in Parizu. 1920 jc bil imenovan za primanja Splošne bolnišnice v Ljubljani. 1927 jc bil po njegovi zaslugi ustanovljen oddelek za
zdravljenje bolezni ušes. nosa in grla. Uvedel jc zdravljenje z radijem. Napisal jc več
člankov in razprav in jih objavil v medicinskih strokovnih glasilih. Bilje tudi zaslužen
planinec.
s
Negovctič Rihard, vodja oddelka železniške direkcije. Rojen 1878 v Postojni. Realko v Ljubljani. Zaposlil se jc 1899 pri ravnateljstvu državnih železnic v Beljaku.
Služboval jc v Podnartu. Trcibach-Althofnu na Koroškem. Klein Reiflingu. Ljubljani.
Trstu. 1919 jc postal prometni kontrolor v Ljubljani. 1920 jc bil premeščen v Zagreb,
kjer jc bil namestnik direktorja direkcije državnih železnic, nato seje vrnil v Ljubljano,
postal jc šef inšpektorata državnih železnic. 1924 pa vodja oddelka na direkciji državnih železnic. 1935 jc bil upokojen. Bilje borec za severno mejo 1918-1919.
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6V
ZAPISNIK
61. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 14. FEBR. 1919
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Kukovca, dr. Pogačnika in dr, Tavčarja.
Začetek ob 3. uri 40' popoldne.
Preds. dr. Brejc poroča, daje gospa dr. Tavčarjeva2 prosila, da bi vlada prispevala k stroškom, ki bodo zvezani z otvoritveno slavnostjo francosko-slovenske
organizacije v opernem gledališču dne 16. februarja. Predsedstvu se dovoli v ta
namen kredit do 2.000 K. (št. 784.)
Oddelek za prehrano poroča, da je poslal ministrstvu za prehrano v Beogradu
poročilo o prehranjevalnih razmerah v Sloveniji in da je stavil konkretne predloge, kako odpomoči obupnim prehranjevalnim razmeram v Sloveniji. Glavna vsebina poročila je nastopna:
Dne 3. februarja je prispel v Ljubljano zastopnik ameriškega odposlanstva v
Beogradu poročnik Fox. da se po naročilu šefa ameriške misije informira o stanju
prehrane na slovenskem ozemlju. Fox je obširno razpravljal o tem vprašanju z
okrajnim glavarjem dr. Senekovičem. ki mu je podal vse potrebne statistične
podatke. Ker se je Fox zanimal še posebej za prehranjevalne razmere na naši
severni meji. sta se podala imenovana 5. in 6. februarja v Maribor, kjer sta proučevala tamošnje prehranjevalne razmere. Videla sta. da je prehrana v Mariboru v
kritičnem položaju. Mesto Maribor je imelo samo še za dva dni moke. mesa pa
skoro nič. Enako je v Celju. Povsod je nevarnost, da pride do nemirov, ako odpove prehrana. Od žita. ki gaje odkazalo Sloveniji v Novem Sadu ministrstvo za
prehrano, nismo dobili doslej še ničesar. Tudi od 400 vagonov koruze, ki naj bi
jih dobavila zemaljska opskrba v Zagrebu, ni še prišlo niti zrno. Z ozirom na
dosedanje neuspehe, ki so povzročili le ogromne stroške, a niso prinesli nikakih
živil, predlaga oddelek za prehrano:
1) Za slovenske pokrajine se takoj določi večji kontingent žita, vsaj 3.000 vagonov, ki se naj nakupi v Bački. Banatu oz. Baranji.
2) Nakupovanje kontingenta se prepusti Žitnemu zavodu v Ljubljani, ki takoj
odpošlje svoje odposlance v omenjene kraje, da prično nakupovati blago. Posredovanje vsake centrale oz. kakega drugega zavoda naj se opusti, ker je tako
posredovanje nepotrebno in le podraži blago.
3) V kontingent žita naj se določi razen koruze tudi pšenica. Brez pšenične moke
je peka kruha nemogoča.
4) Vnovcevalnici za živino in mast se dovoli, da sme po svojih organih sama
nakupovati mast. slanino in prašiče v Bački. Banatu in Baranji.
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V slučaju, da se ti predlogi ne sprejmejo, odklanja oddelek za prehrano vsako
odgovornost za posledice, ki jih mora roditi nezadostna prehrana.
Prepis poročila seje predložil tudi ministroma dr. Korošcu in dr. Kramerju s
prošnjo, da zastavita ves svoj vpliv, da se zadeva reši v smislu predlogov prehranjevalnega urada.
Poročilo seje vzelo na znanje.
Preds. omeni, da je vojaštvo preskrbljeno z živili za tri mesece, tako da je v
položaju, skrbeti v slučaju trenutne potrebe tudi za civilno prebivalstvo. Civilno
prebivalstvo je preskrbljeno za en mesec, ako dobimo živila, ki so se nam bila že
dosedaj obljubila. (St. 662.)
Deželna vlada je naročila poštnemu in brzojavnemu ravnateljstvu v Ljubljani,
da pošlje ključ za šifrirane telefonske pogovore s konzularno agenturo na Dunaju. Ravnateljstvo je odgovorilo, da šifriran ključ za telefonske pogovore, kolikor
ono ve. sploh ne obstoja. Tudi bi bili pogovori potom šifer zamudni in bi obremenjevali telefonsko progo z Dunajem. Svetuje, da bi se rabil za posamezne posebno važne besede dogovorjen izraz tajnega pomena. Dopis se vzame na znanje.
(St. 579.)
Sprejme se načrt naredbe o dvignenju zasege premoženja, odrejene zaradi izdajalskih činov od bivše avstrijske vlade (Oddano Ur. listu.), (št. 778.)
Poverjeništvo za uk in bogočastje predlaga načrt naredbe o delni preureditvi
službenih prejemkov učiteljstva na državnih srednjih šolah in učiteljiščih in načrt
naredbe o začasni ureditvi službenih prejemkov in pokojnin učiteljev in učiteljic
na javnih ljudskih in meščanskih šolah, zavodih za gluhoneme in slepce ter na
otroških vrtcih, nadalje o začasni ureditvi preskrbnin učiteljskih vdov in sirot v
ozemlju deželne vlade v Ljubljani. Deželna vlada sprejme načrt z malimi izpremembami. od katerih je najvažnejša ta. da se iz naredbe črta določba, da se smatra za prostovoljen izstop iz učiteljske službe, ako se nadučiteljica ali učiteljica
omoži ali pa provizorični učitelj oženi brez dovoljenja okrajnega šolskega sveta.
Ker je pa vsa zadeva tudi finančnega značaja, se odstopi potom predsedstva v
odobrenje Beogradu: pov, dr. Verstovšek sestavi primemo priporočilo. (Izpisek
pov. za uk in bogoč.)
General Smiljanič je poslal dva dopisa, iz katerih je razvidno, da smatra demobilizacijsko blago kot last vojnega erarja. Deželna vlada stoji na stališču, da
razpolaga z vsem demobilizacijskim materijalom prej ko slej prehodni gospodarski urad. Dne 15. februarja se vrši seja komisije za stvarno demobilizacijo, h
kateri se povabi tudi gen. Smiljanič. Tam se pojasni, da imajo rekvizicijsko pravico samo civilne oblasti in da se mora vojaštvo na te obrniti, ako česa rabi. Doseglo se bo sporazumno postopanje med deželno vlado in vojaško upravo, katerega je gen. Smiljanič vedno iskal pri vseh svojih ukrepih.
Profesor Viljem Michel na strokovni šoli za obdelovanje lesa v Kočevju je bil
vpokojen, ker je že 3 leta bolan. S koncem februarjem t. 1. bi se mu morali usta364

viti dohodki. Deželna vlada sklene, da se mu (kot tujerodnemu uslužbencu) dovoli uživanje pokojnine še eno leto kot podpora. (Izpisek pov. za javna dela.)
Osrednji urad montanističnih obratov SHS v Ljubljani, prosi, da se povišajo
nastopni uradniki državnih rudarskih obratov.
1. in 2. Inženir-ja Karol Löwl v Celju in Josip Kropač3 v Zabukovci. rudarska
svetnika v VII. čin. raz., naj se povišata v VI. čin. raz.
3. Inženir Josip Hummel, rudarski nadkomisar v Celju, naj se pomakne v VII.
čin. raz..
Vsi trije so Čehi. Inženir Löwl je dobil ponudbo za profesorja na montanistični visoki šoli v Pfibramu: Kropaču je pridržano mesto referenta za celo Slovaško. Vsi omenjeni bodo izstopili iz naše državne službe, ako ne bodo povišani.
Deželna vlada sklene, da se navedenim prošnjam ugodi, ker nimamo nadomestila
za imenovane inženirje. (Izpisek pov. za javna dela.)
Delavci v avtomobilskih delavnicah v Ljubljani zahtevajo zvišanje plač. Poverjenik Remec se naprosi, da se pogaja ž njimi in uredi zadevo sporazumno z
delavstvom. (Izpisek pov. za javna d.)
Deželna vlada v Gradcu je izdala razsodbo z dne 1. 12. 1918. štev.
10/165/122/19IX o zadevi koncesije za izrabo vodne sile reke Drave pri Sv. Ožbaltu v slovenjegraškem političnem okraju. To razsodbo je okrajno glavarstvo
Slovenj gradeč intimiralo prizadetim strankam. Poverjcništvo za javna dela je to
razsodbo anuliralo, ker jo je izdala inozemska oblast. Zadeva se sporoči tudi
oddelku za notranje zadeve. (Izpisek pov. za javna dela in oddelku za notranje
zadeve.)
Pisarniški oficijant Maks Semen in pisarniški pomočnik Josip Masnec se imenujeta za kanclista v XI, čin. razredu z letno plačo 1.600 K in aktivitetno doklado
504 K. (Izpisek pov. za javna dela)
Poverjenik inž. Remec prebere obširen zapisnik, ki ga je sestavila komisija
poverjeništva za javna dela. koje pregledala zdravilišče v Dobrni pri Celju. Poročilo obsega popis zdravilišča, njegovo vrednost, stanje službenega osobja. in
razne predloge, kako naj se podjetje vodi v bodočnosti. Za upravitelja zdravilišča
predlaga komisija podintendanta Frana Herga, ki služi sedaj pri Dravski divizijski oblasti v Ljubljani. Deželna vlada je mnenja, daje ureditev tega vprašanja
notranja zadeva poverjeništva za javna dela in da se prepusti poverjeniku inž.
Remcu. Mesto upravitelja zdravilišča naj se razpiše. (Izpisek pov. za javna dela.)
Mestni stavbeni urad ljubljanski je predložil poročilo iz katerega je razvidno,
da bi se v vojaških barakah dalo z malimi izpremembami prirediti okrog 100
zasebnih stanovanj. Poverjenik Kristan predlaga, da se dajo v nastopnjem navedene barake na razpolago za stanovanjske namene ter se naroči poverjeništvu za
javna dela. da jih preuredi za stanovanja:
1) dve baraki skupine barak vzhodno od vojaškega oskrbovališča na desnem
bregu Ljubljanice (Kodeljevo):
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2) skupina barak zahodno od vojaškega oskrbovališča na desnem bregu Ljubljanice (Kodeljevo). kadar izprazni vojaštvo te barake:
3) lesna oskrbovalnica južno od Kolinske tovarne, to je med to tovarno in tračnicami južne železnice, kadar jo izprazni vojaštvo:
4) dve baraki saperskega skladišča na Friškovcu:
5) barake bencinskega depoja na Friškovcu:
6) barake nasproti skladišču južne železnice:
7) barake pri plinovi tovarni pri Resljcvi cesti;
8) 18 lesenih barak kritih z eternitom. za šolo v Spodnji Šiški:
10) ena baraka pred obrtno šolo:
11) vse ostale barake na Brezovici.
S preurejenimi barakami naj razpolaga stanovanjski sosvet v Ljubljani.
Stranke, ki bodo notri stanovale, plačajo malo stanarino. (Izpisek pov. za soc.
skrbstvo in za javna dela.)
Naknadno se odobri prodaja nekaterih barak usmiljenkam v Leonišču.
(Izpisek pov. za javna dela.)
Protialkoholni zvezi Sveta vojska se dovoli na leto kredit 7.000 K v svrho pokritja režijskih stroškov pod pogojem, da se odbor preusnuje tako. da bo sestavljen iz vseh treh političnih strank v Sloveniji. Obenem prevzame deželna vlada za
Slovenijo protektorat nad to organizacijo. (Izpisek pov. za soc. skrbstvo in za
finance.)
Načelnik likvidacijske komisije dr. Ploj poroča, da nam pri likvidaciji Karlovega fonda (Kaiser Karl Fond) ponujajo kvoto 15% (4 milijone kron). Ker pri
tem fondu ni veliko jugoslovanskega denarja zraven, se kvota sprejme brez prejudica za daige razdelitve, ker sicer stoji deželna vlada na stališču, da ji gre ena
petina (20%). (Izpisek pov. za soc. skrbstvo.)
Steiermärkische Landesblindenanstalt Odilienheim v Gradcu je zaseben zavod, ki je skrbel tudi za slovenske vojne slepce do preselitve v Ljubljano. V zavodu paje ostalo še 16 dečkov in deklic, in 12 odraslih slepcev, ki delajo v tamošnji zaposlovalnici. Deželna vlada je 10. decembra 1918 naprosila imenovani
zavod, naj oskrbuje še nadalje naše civilne slepce, dokler ne dobimo domačega
zavoda, in nam sporoči oskrbne stroške. Ti znašajo za dobo od 1. novembra
1918 do 1. februarja 1919 po odbitku štipendij in zaslužka slepcev 6.747 K.
Zavod bo pošiljal mesečno račune za oskrbne stroške, ki bodo znašali okoli 3.000
K za mesec. Na jesen se otvori v Ljubljani ljudska šola za slepce. Poverjeništvu
za socijalno skrbstvo se dovoli potreben kredit za pokritje navedenih stroškov.
(Izp. pov. za soc. skrbstvo in za finance.)
Poverjeništvu za socijalno skrb se dovoli za ureditev delavnice za proteze
kredit do 20.000 K. (Izp. pov. za soc. skrbstvo in za finance.)
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Mojstrom, oziroma preddelavcem v državni delavnici protez se od dneva
vstopa nadalje dovoli dnevna doklada 10 K. katera se zaračuna pod upravo
"Invalidnice" na obrtni šoli. (Izp. pov. za soc. skrb.)
Ob prevratu je šlo skozi naše ozemlje veliko vojnih invalidov razne narodnosti, katerim se je morala, ker so bili brez sredstev in se je bilo bati revolucionarnega gibanja dati primerno podporo. V to svrlio je potrošila komisija za preskrbo
vračujočih se vojnikov 10.000 K. Imenovani komisiji se ta znesek vrac. (Izp. pov.
za soc. skrb. in za finance.)
Vojaki prihajajo iz vojaške službe brez sredstev: mnogi ne morejo iti domov,
ker so iz zasedenega ozemlja; tudi ne morejo dobiti brezposelne podpore, ker niso
zavarovani zoper bolezen ali nezgodo. Poverjeništvo za socijalno skrbstvo predlaga, naj se jim pomaga na ta način, da jim pristojni vojaški oddelki dajo pri odpustu primerne zneske za preživljanje vsaj za en teden. Poverjeništvo za socijalno
skrbstvo naj se tozadevno dogovori z vojaško oblastjo. (Izp. pov. za soc: skrb in
Komandi Dravske divizijske oblasti v Ljubljani.)
Rudarska zavarovalnica na Dunaju je vprašala poverjeništvo za socijalno
skrbstvo in tudi poštno hranilnico, kako bi mogla izplačevati tekoče rente po
poštnem čekovnem prometu, ker za nakaznični promet nima sredstev. Ker je
dosedanji način izplačevanja rent za zavarovalnice in s tem tudi za zavarovance
najcenejši, predlaga poverjeništvo za socijalno skrbstvo, naj se dovoli izplačevanje rent vsem dosedanjim stalnim zavarovalnicam v bivši Avstriji pod dosedanjem
načinu tako. da vplača zavarovalnica primemo zalogo pri tukajšnji poštni hranilnici, ki potem sama izplačuje rente. Zadeva se odloži, ker so v teku pogajanja s
centralno vlado v Belgradi!, kako bi se uredil denarni promet z Nemško Avstrijo
in z inozemstvom sploh. (Izp. pov. za soc. skrb.)
Poverjeništvo za socijalno skrbstvo je predložilo načrt naredbe s katero se dopolnjuje naredba o osemurnem delavniku z dne 30. decembra 1918. Veljavnost
naredbe se raztegne tudi na rudnike in na podjetja, ki spadajo po rudarskem zakonu pod nadzorstvo rudarskih oblasti. Zadeva se odstopi v izjavo trgovski in
obrtni zbornici, ki naj odda svoje mnenje v treh dneh. (Izp. pov. za soc. skrb.)
Odobri se načrt naredbe s katero se izpremeni prvi odstavek § 3 naredbe št.
217 o državni posredovalnici za delo. (Oddal v [Jr. list) (št. 779.)
Odobri se načrt naredbe o povračilu potnih stroškov od sedeža državne posredovalnice za delo do kraja dela. (Oddal v Ur. list) (št. 780.)
Poverjenik dr. Pestotnik poroča, da pride jutri na Jesenice amer, komisija, ki
bo pregledala, ali je res proga pri Podrožici razdrta. Amerika hoče namreč poslati
na Češko preko Podrožice 60.000 ton živil. Nemci in Čehi so razburjeni radi
tega. ker je proga v Podrožici razdrta, češ da ima to ost proti pošiljatvi živil v
Nemško Avstrijo in na Češko. Proga je sedaj popravljena. Nemci hočejo, da prevzame vlak z živili Nemška Avstrija na Jesenicah. Deželna vlada ugovarja temu
ker ne mara pustiti Nemcem da bi prišli na Jesenice, in ker se prevzetje lahko
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izvrši v Podrožici. Posodi se tudi za prevoz potrebni železniški materijal pod
pogojem, da Amerika garantira, da bodo Nemci vrnili posojeni obratni materijal,
ker na nemške obljube deželna vlada ne zaupa. (Izp. pov. za promet.)
Poverjenik dr. Pestotnik razpravlja obširno na podlagi statističnih podatkov o
sum vzbujajoči razdelitvi premoga, ki se nakoplje v Hrastniku. Trbovljah in Zagorju. Ogromne množine premoga gredo za civilne potrebe na Hrvaško in drugam, dočim so se morala v Mariboru zapreti slovenske šole zaradi pomanjkanja
premoga. (Sklep glede kontrole nad razdelitvijo premoga v bodoče glej na II.
strani!) (Izpiske pav. za promet, za javna dela in obrt, za industrijo in trgovino
1er preds. pisarno. Z odstavkom na II. strani.)
Predstojniku delavnice v Mariboru inženirju Mihaelu Ogrincu se začasno poveri preiskovanje stabilnih kotlov južne železnice, svetniku pri ravnateljstvu državnih železnic inženirju Franu Hakenu pa preiskovanje stabilnih kotlov pri državnih železnicah.
Podpredsednik dr. Žerjav prosi, da se mu dodeli tajnik, stenograf in tipkarica.
(št. 785.)
Mihael Moškerc4 se pritožuje v imenu kolportažnega oddelka pri upravi Slovenca in Večernega lista, ker železniška uprava ne dovoli kolportirati omenjenih
listov niti v vestibulu na kolodvorih, niti na peronih, niti v vagonih. Deželna vlada je mnenja, da ni nikake ovire da bi se ne smelo kolportirati časopisov v javnosti dostopnih prostorih na kolodvoru in na peronih; pač pa lahko nastanejo
prometne ovire, ako so vagoni prenapolnjeni, in na tiru koder je nevarnost vsled
prihajajočih vlakov, ker železnica jamči po § 39 obrtnega réglementa za poškodbe. V tem smislu pouči predsednik dr. Brejc ravnateljstvo državnih železnic.
(Izvršeno.) (št. 783.)
Računski revident Janko Košir' z naslovom računskega svetnika se imenuje
za pravega računskega nadsvetnika ker je v avstrijski dobi toliko pretrpel vsled
ničevega vzroka. (Izpisek pov. za finance.)
Prekliče se naredba glede prometa s kopitarji, sklenjena v zadnji seji, in nadomesti z nastopno naredbo:
Z ozirom na nevarnost razširjenja nalezljive garjeve bolezni med konji je kupčija s konji v inozemstvo iz ozemlja deželne vlade za Slovenijo do dovršenega
pregleda in klasifikacije konj prepovedana. (Oddal v Ur. list) (št. 781.)
Sprejme se načrt naredbe, po kateri se kmetijsko-kemijsko preizkuševališče v
Mariboru potrdi kot posebno državno preizkuševališče za preizkušanje in presojo
živil in rabnih predmetov. (Oddal v Ur. list) (št. 782.)
Iz Celovca je došlo poročilo, da Nemci ne dovolijo profesorju dr. Ehrlichu
oditi v Pariz k jugoslovanskim delegatom na mirovni konferenci. V tej zadevi je
poslal predsednik dr. Brejc nastopno brzojavko:
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Landesregierung Klagenfurt.
Es wird berichtet, dass Dr. Lambert Ehrlich an Abreise nach Paris über Wien
gehindert wird. Dr. Ehrlich ist amtlicher Delegat des Königreiches der Serben.
Kroaten und Slovencu für Friedenskonferenz in Paris, wohin er abzureisen Auftrag hat. Gegen diese dem internationalen Recht höhnsprechende Massregel muss
allerschärfstcr Protest erhoben und kategorisch verlangt werden, dass Massregel
sofort aufgehoben und verfugt werde, dass Dr. Ehrlich samt Gepäck ungehindert
abreisen könne. Wenn bis Morgen Freitag Mittag Verständigung dass
Zwischenfall beigelegt ist. nicht vorliegt, wird international interveniert. Ergeht
an Landesregierung Klagenfurt. Staatsamt Für Aeusseres Wien und Professor
Cooligde Wien, den Letzteren mit Bitte um Intervention. Landesregierung Laibach Dr. Brejc Präsident. (Oddano 13. februarja ob 6. uri 30' zvečer).
Na to je dosel 14. februarja sledeči brzojav:
Statissime !!! Landesregierung Laibach.
Wien, Staatsamt des Aeussem, 14. Februar.
Auf dortiges Telegramm vom 13. Februar. Landesregierung Klagenfurt wurde
verständigt, dass für Zurückhaltung Professor Ehrlichs und seiner Schriften kein
Anlass vorliegt. Eine solche Massnahme wurde auch tatsächlich nicht verfügt. In
zwischen hat laut telefonischer Mitteilung aus Klagenfurt Professor Ehrlich
schriftlich erklärt, auf seine Absicht, nach Wien zu Professor Cooligde zu reisen,
kein Gewicht mehr zu legen. Deutschoesterreichisches Staatsamt für Aeusseres.
Prihodnja seja v ponedeljek 17. februarja 1919, ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 50' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

dr. Brejc I. r.

Dostavek k 8. strani.
Glede kontrole nad razdelitvijo premoga v bodoče je sklenila deželna vlada, da
se sestavi v okviru komisije za prehodno-gospodarski urad iz zastopnikov poverjeništva za javna dela, za industrijo in trgovino in za promet, pododsek, ki se mu
poveri kontrola nad gospodarstvom s premogom. Ta pododsek ima zlasti sestaviti
za vsako dekado izkaz produkcije in razdelitev premoga z navedbo namembnega
kraja in adresata, katerega predloži omenjenim trem poverjeništvom in predsedstvu deželne vlade. Železniškim premogokopnim postajam se naroči, da predlože
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predsedstvu deželne vlade uradne izkaze o odpravi vsega premoga z navedbo
namembnih postaj in adresatov vsakega 1.. 10. in 20. v mescu.
Žužek 1. r.
zapisnikar

dr. Brejc 1. r.

' Orighuil. Zapisnik obsegu 11 sirani. Brczlcsni papir z vodnim znakom. Dostavck
k strani 8 sta podpisala predsednik in zapisnikar. Točka 9) na strani 366 je izpuščena.
:
Tavčar Franja, dvorna dama, soproga dr. Ivana Tavčarja. Rojena 1868 v Ljubljani, umrla 1938 in pokopana na Visokem. Po poroki s Tavčarjem 1887 seje vključila v
javno življenje. 1894 je prevzela organizacijo ljubljanskega meščanskega ženstva.
sodelovala v narodni prebuji. v dobrodelnosti ter v družabnih prosvetnih akcijah in
društvih. 1925 je postala dvorna dama kraljice Marije inje to ostala do svoje smrti.
3
Kropač Josip ing., rudarski svetnik. Rojen 1875 v Suchdolu na Češkem, umrl
1961 v Marianskih Lažnih. Diplomiral je na tehnični visoki šoli v Pfibranui 1899,
Služboval je v Idriji. 1915-1918 je bil zaposlen pri Osrednjem uradu montanističnih
obratov v Ljubljani, nato je bil direktor celjske cinkarne, 1920 je postal redni profesor
Tehnične fakultete v Ljubljani. 1927 seje vrnil na Češko.
4
Moškcrc Mihael, časnikar, politik in urednik. Rojen 1872 v Ljubljani, umrl 1924
v Ljubljani. Služboval je pri okrajni bolniški blagajni, 1911-1924 je bil urednik časnika
Slovenec, sodeloval je z J. E. Krekom pri organiziranju njegovih organizacij, bil je
tajnik Jugoslovanske strokovne zveze, 1922 soustanovitelj Zveze delovnega ljudstva,
urejal je tednik Naša moč. vodilje mezdno gibanje delavcev na Jesenicah in papirnicah
Vevče, Goričanc-Mcdvode. Napisal je več člankov o Kreku in o krščansko socialnem
gibanju.
5
Košir Janko, računski nadsvetnik. Rojen 1863 v Ljubljani, umrl 1941 v Ljubljani.
Služboval pri finančni direkciji v Ljubljani od 1888-1924.
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62'
ZAPISNIK
62. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 17. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen dr. Tavčarja in dr. Kukovca: prve polovice seje
seje udeležil tudi poslanik Pogačnik.
Začetek seje ob 4. uri 20' popoldne.
Poslanik Pogačnik poroča, da se vrnejo danes naši ujetniki s Koroškega.
Vrši se obširna razprava o novoustanovljenem "Poštno-čckovncm uradu za
Slovenijo". Pov. dr. Pestotnik poroča, daje poslal v decembru 1918 nekaj poštnih uradnikov pod vodstvom dr. Božidara Maričića na Dunaj, da so študirali
poslovanje poštne hranilnice. Nemška Avstrija jim je šla zelo na roko. Deželna
vlada sklene glede ustanovitve tega urada nastopno:
1) Deželna vlada kraljestva Srbov. Hrvatov in Slovencev osnuje pod svojim
jamstvom, oz. pod jamstvom države, če se doseže o tem sporazum z Beogradom. Poštno-čekovni urad za Slovenijo v Ljubljani. Urad je podrejen deželni
vladi, dokler ni izvedena unifikacija tozadevne zakonodaje v kraljestvu Srbov
Hrvatov in Slovencev.
2) Urad se bo pečal za sedaj samo s čekovnim in klirinškim prometom.
3) Kot nabiralnice Poštno-čekovnega urada delujejo poštni uradi v območju
poštnega in brzojavnega ravnateljstva v Ljubljani.
4) Vlada je mnenja, da spada ta urad pod trgovsko ministrstvo, kakor je bilo to v
Avstriji, in misli, da bi kazalo ustanoviti tudi za trgovsko ministrstvo v Ljubljani posebno ekspozituro. Tej ekspozituri naj bi bil prideljen višji uradnik izrecno kot načelnik poštno-čekovnega urada za Slovenijo. Dokler trgovsko
ministrstvo te ekspoziture ne ustanovi ali zadeve drugače ne uredi, je sklenila
deželna vlada - da odpomore neodložljivi nujni potrebi - postaviti na čelu temu čekovnemu uradu kuratorij, obstoječ iz nastopnih činiteljev:
1 ) kot zastopnika dež. vlade pov. za pravosodje dr. Ravniharja, ki je ob enem
načelnik tega kuratorija;
2) iz enega zastopnika deželnega finančnega ravnateljstva v Ljubljani, ki ga
na predlog tega ravnateljstva imenuje vlada;
3) iz enega zastopnika poštnega ravnateljstva, ki ga na predlog poštn. ravn.
imenuje dež. vlada;
4) iz enega zastopnika oddelka za trgovino in obrt, ki ga na predlog tega oddelka imenuje dež. vlada (zastopnik je lahko vzet tudi iz trgovske in obrtne
zbornice);
5) iz referenta poštno-čekovnega urada.
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Ta kiiratorij izdela pravilnik in poslovnik, ki se predloži vladi v odobrenje.
Uradništvo in drugo osobje imenuje dež. vlada. Vodstvo Poštno-čekovnega urada
za Slovenijo se začasno poveri dr. Božidaru Mariàiàu.(1'oročilo na Ur. trg. min.
oddal v podpis). (St. 847.) (Izpiske pov. za pravosodje, dež. fin. ravnateljstvu,
poštn. ravnateljstvu. Oddelku za trg. in ohrt in pov. za promet. Odposlal 21. 2.)
Ministrski podpredsednik dr. Korošec poroča službeno iz Beograda:
"Pogačnik in Ccrovič imenovana. Neka prideta skupaj v Beograd." (poslanik
Pogačnik obveščen!)
Zastopnik Nemške Avstrije dr. Fasching seje obrnil na deželno vlado v nastopni zadevi:
Akcijska uvozna družba Agrumaria se je obrnila na državni urad za zunanje
zadeve na Dunaju s prošnjo, da izposluje prevozno dovoljenje skozi jugoslovansko ozemlje po progi Št. Peter - Ljubljana za en vagon rožičev (Johannisbrot).
Vagon se nahaja na Reki. Stvar se odstopi v rešitev prehodno-gospodarskemu
uradu. (Spis se je kratkim potom vročil pov. inž. Remcu.)
Tajništvo JDS je poslalo dež. vladi resolucije, sklenjene na shodu JDS v Ribnici dne 2. februarja t. 1.. Resolucije se glase:
1 ) Deželna vlada se poživlja, da varuje pri trgovskih dogovorih z Nemško Avstrijo interese rešetarjev, ki krošnarijo s suho robo po nemških alpskih deželah.
Krošnjarstvo pomeni za rešetarje edini vir dohodkov; zato bi bila njihova eksistenca ogrožena, če bi ne smeli več med Nemci krošnjariti.
2) Deželna vlada se poživlja, da omogoči promet s Hrvaškega v ribniško dolino s
tem. da da zgraditi še to leto cesto Loški potok - Čabar.
3) Deželna vlada se poživlja, da priklopi občini Grado in Travo ribniškemu sodišču. Pripominja se. da imajo prebivalci teh občin do sodišča v Kočevju čez 60
km in morajo potovati v Kočevje preko Ribnice.
4) Deželna vlada se poživlja, da takoj uvede živinske in konjske sejme po vsej
Sloveniji, kajti pomladansko delo je pred dimni; ljudje si morajo preskrbeti
vprežno živino, kar je edino potom sejmov mogoče.
5) Deželna vlada se poživlja, da odpravi vse maksimalne cene. (Izpiske: I) oddelku za trg. in obrt. 2) pov. za javna dela. 3) pov. za pravosodje. 4) pov. za
kmetijstvo. 5) oddelku za prehrano.)
Resoluciji pod 4. in 5. sta se sklenili tudi na zborovanju JDS v Novi vasi pri
Rakeku isti dan. Dež. vlada bo razposlala te resolucije prizadetim poverjeništvom. da stavijo v seji dež. vlade konkretne predloge.
Tajništvo JSDS je poslalo nastopen dopis:
"Izvrševalni odbor JSDS je v svoji seji dne 11. t. m. sklenil nastopno: Z ozirom na politični položaj zahteva JSDS , da se takoj skliče državno veće in deželni
zbor. Nujnost je utemeljena v razmerah in bodočnosti naše nove države. Vljudno
prosimo, da blagovolite vzeti to izjavo na znanje in jo sporočiti tudi na pristojno
mesto v Beograd".
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V debati, ki se je vršila v zvezi s tem predlogom, je pokazala soglasna zahteva
vseh strank, da se skliče pokrajinsko veće in državno veće. Resolucija JSDS se
vzame z odobravanjem na znanje in se sporoči kot soglasna želja vseh v vladi
zastopanih strank ministrskemu predsedstvu v Beograd s prošnjo, naj se dovoli,
da dež. vlada čimpreje skliče pokrajinski zbor kot svoj posvetovalni in kontrolni
organ. Pokrajinski odbor naj se sklice najkasneje do konca marca. (Izvršeno.) (št.
738.)
Knczoškofijski ordinarijat v Ljubljani je vložil pri oddelku za uk in bogočastje
nastopno vlogo:
Jugoslov. konzularna agentura na Dunaju je brzojavila semkaj, da namerava
italj. komisija za premirje odpeljati z Dunaja cerkvene umetnine, ki so last škofij
goriške, tržaške, istrske in ljubljanske (dekanija Vipava) in ki so shranjene v
spomeniškem uradu na Dunaju.
Podpisani ordinarijat v svojem in v imenu ostalih prizadetih škofij, katerim od
tu ni mogoče o tem sporočiti, odločno ugovarja tej nameri italj. vojaške komisije
in nujno prosi, da blagovoli deželna vlada nemudoma potrebno ukreniti, da se
zavaruje lastninska pravica Cerkve do dotičnih umetnin.
Vloga se sporoči ministrstvu za zunanje zadeve potom ministrstva za notranje
zadeve s prošnjo, naj stori takoj potrebne korake pri italj. vladi, dalje dr. Korošcu
in poslaniku Pogačniku. (Izvršeno.)
Komisija za enotno ureditev uradniškega vprašanja seje vprašala za strokovno mnenje v zadevi iz državne službe odpuščenih in zopet sprejetih tujerodnih
uradnikov in uslužbencev. Komisija je oddala nastopno mnenje:
1) Zopetnega sprejema odpuščenih državnih uradnikov in uslužbencev ni smatrati za novo imenovanje, temveč za nadaljevanje starega službenega razmerja
ex tunc, tako da službovanje ni prekinjeno ter je čas od odpusta do zopetnega
sprejema, smatrati le za dopust, ne da bi zadele udeležence kake kvarne posledice.
2) Ako se zopet sprejeti državni uradniki in uslužbenci iz službenih razlogov premeste na druga službena mesta, gre ta premestitev v celoti na stroške države.
3) Ako se za sedaj le pogodbeno sprejeti uradnik ali uslužbenec pozneje definitivno sprejme v državno službo, je ž njim ravnati v smislu načela pod točko
1): toliko časa pa. dokler ni vseh pogojev izpolnil, oz. se ni definitivno sprejel,
je vsako časovno napredovanje in imenovanje v višji činovni razred prekinjeno, oz. odgođeno.
Dež. vlada se z mnenjem imenovane komisije strinja. (Izpiske vsem poverjeništvom!)
Komanda Dravske div. oblasti je poslala zapisnik o nečloveškem ravnanju s
poročnikom v r. Zmagoslavom Kristanom, ki je bil 26. decembra 1918 ujet pri
Št. Pavlu na Koroškem, je pobegnil iz ujetništva in podal pri komandi Dravske
div. oblasti natančne podatke, kako barbarsko so ravnali Nemci ž njim v ujetni373

štvu. Prepis tega zapisnika se pošlje: 1. vojnemu ministru v Beograd. 2. šefu
ameriške misije na Dunaju Coolidgeu in 3. po kurirju dr. Žolgerju v Pariz.
(angleški prevod ad 2. v delu)
Dr. Hočevar, uslužbenec pri jugoslov. komisarijatu v Celovcu, je poslal več
zapisnikov s koroškimi Slovenci, ki pričajo o nečuvenih zatiranjih koroških Slovencev po Nemcih. Tako n. pr. ne dajo tistim, ki se priznavajo k Jugoslaviji niti
življenskih potrebščin pri aprovizacijah. ali pa vsaj v slabši kvaliteti. Grožnje s
smrtjo se ponavljajo opetovano. Prav tako se grozi nekaterim voditeljem imenoma, da bodo obešeni, ako pridejo po določitvi demarkacijske črte v Nemško
Avstrijo. Vsi tozadevni spisi so se izročili podpreds. dr. Žerjavu, da oskrbi prevod in jih izroči francoski misiji v Ljubljani.
Pov. dr. Pogačnik poroča, kako gojijo Italijani sistematično bolševizem med
našim prebivalstvom na Notranjskem s tem. da dovolijo ljudem, da sekajo v državnih gozdovih in kraških nasadih ter da poškodujejo gozdarske hiše in druga
erarična poslopja. (Je bilo že v listih, odpade tedaj dopis na propagandni odsek!)
Pov. dr. Pogačnik sproži vprašanje, kako je postopati glede hrabrostnih svetinj. Njih posestniki se priglašajo za izplačevanje nagrad. Zagrebška vlada izplačuje nagrade vsem imejiteljem hrabrostnih svetinj, deželna vlada za Slovenijo pa
samo takim, ki so še sedaj v vojaški službi. Deželna vlada stoji na stališču, da ni
prevzela nikakih obveznostij bivše Avstrije in da torej ni dolžna plačevati obveznostij. ki si jih je naložila bivša Avstrija proti odlikovancem. ki so se odlikovali v
njeni službi. Pač pa je to stvar bivše Avstrije, pri kateri naj prizadeti priglasc
svoje terjatve. Ker je pa Avstrija v likvidaciji, zato se te terjatve ne morejo več
izplačevati upravičencem kot dosmrtne rente, ampak naj upravičenci zahtevajo,
da se jim da mesto rent enkratna odpravnina, kakor je bilo to določeno že v avstrijskem zakonu, da se lahko renta od hrabrostne svetinje izpremeni v enkratno
odpravnino. Tozadevne podatke naj zbere poverjeništvo za narodno obrambo in
jih pošlje komisiji za ugotovitev in pomoč pri izterjanju terjatev proti bivšemu
erarju. (Izpisek pov. za narodno obrambo.)
Podpolkovnik Ulmansky zapušča vojaško službo. Izreče se mu pismeno priznanje (Sestavi pov. dr. Pogačnik in pošlje predsedniku dr. Brejcu v podpis.).
Sprejme se naredba o uvedbi davščin od prirastka na vrednosti nepremičnin.
Pri debati o tej naredbi je poročal dr. Triller, da ta davščina na Štajerskem do
sedaj ni obstojala. Dr. Verstovšek je izrekel mnenje, da so Štajerci bolj obdavčeni
nego ostali Slovenci. Deželna vlada je sklenila, da se naroči dež. finančnemu
ravnateljstvu, da čimpreje sestavi primerjealno tabelo doklad v raznih delih Slovenije. (Izpisek pov. za finance in dež. finančnemu ravnateljstvu.)
V Zalogu se nahaja več vagonov blaga, ki je last privatnih tvrdk. Blago, ki
leži v ozemlju Slovenije inje prišlo iz inozemstva ter je namenjeno v inozemstvo,
se rekvirira in plača, ako se pri nas potrebuje. (Izpisek pov. za javna dela.)
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Za zopetni vsprejem v državno službo so prosili nastopni tujerodni uslužbenci
pri poverjeništvu za kmetijstvo:
1) stavbeni nadkomisar inž. Karol Pick2: se sprejme: 2) stavbeni adjunkt inž.
Ivan pl. Tornago3; o njem se izvrše še nadaljnc poizvedbe glede strokovne porabnosti: 3) agrarni geometer I. razreda Franc Detter: se sprejme: 4) inž. Herbert
Schoeppl vitez Sonnwaiden, gozdarski inšpekcijski komisar II. razreda; se sprejme pogodbeno za eno leto s pristavkom. da naj prošnjo čez eno leto ponovi: takrat se bo o njej definitivno odločalo; 5) okrajni gozdar Teodor Truger4 v Kočevju: odklonjeno s pristavkom. naj prosi za vpokojitcv; 6) okrajni gozdar Humbert
di Centa v Skofji Loki; se odkloni: 7) okrajni gozdar Friderik Zampa0 v Črnomlju: se odkloni: 8) okrajni gozdar Alfred Bussbach7 v Ljubljani: se sprejme pogodbeno za eno leto s pristavkom kakor pod 4): 9) okrajni gozdar Gustav Kordon'4 v Cerknici; se sprejme pogodbeno za eno leto s pristavkom kakor pod 4);
10) okrajni gozdar Alfred Majzenouitsch'', Radmirjc pri Ljubnem v Celjskem
okraju: sprejet pogodbeno za eno leto s pristavkom kakor pod 4); 11) gozdar
Janez Dzugan: se odkloni: 12) okrajni gozdar Karol Pstross'" v Bohinjski Bistrici; se sprejme pogodbeno za eno leto s pristavkom kakor pod 4). (lzp. Pov. za
kmetijstvo.)
Stavbna adjunkta inž. Ferdinand Schulz" in Friderik Schinidinger': se nahajata v vojnem ujetništvu. Schmidinger se odslovi: Schulz ima soprogo, ki je navezana samo na službene prejemke moževe: izvrše se poizvedbe ali je bila obveščena, daje mož odslovljen v smislu naredbe o tujerodnih uslužbencih, in ali seje že
obrnila kam drugam za sprejem svojega moža v službo.
Pov. Kalan vloži načrt naredbe o splošnem pregledu in klasifikaciji konj v letu
1919. Naredba se razmnoži, dostavi vsem poverjenikom in pride na razgovor v
eni prihodnjih sej. (Se danes 18. 2. razmnoži in dostavi poverj.)
Pogodba, sklenjena v Mariboru z Nemško Avstrijo se vzame z odobravanjem
na znanje; gospodom, ki so sodelovali se izreče zahvala za trud.
Sprejme se načrt naredbe o ustanovitvi "Komisije za terjatve proti bivšemu
erarju in proti novim državam na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske." (Oddam v
ur. list.)
Sprejme se načrt naredbe o podreditvi obrtnih šol poverjeništvu za uk in bogočastje. (Oddam v ur. list.)
Poverjeništvu za uk in bogočastje se dovoli 300 K kredita za nabavo listov.
(Izpisek pov. za finance in pov. za uk in bogočastje)
Leon pl. Tomago in dr. Tomaž Turato" se imenujeta za sodnika za okoliš višjega deželnega sodišča v Ljubljani. (Izpisek pov. za pravosodstvo.)
Preds. opozarja, da se morajo vsi predlogi izročiti vsaj dan poprej predsedstvu, da se zmore določiti za vsako sejo dnevni red. Seje se bodo končale vsak
večer točno ob 7. uri. (Vsem poverj. v izpiskih.)
Prihodna seja v sredo 19. februarja od 4. - 7.
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Konec seje ob 7. uri 45' pop.
Žužek 1. r.
zapisnikar

Kalan I. •.

Zahvala podpolkovniku Ulmanskemu.
Deželna vlada za Slovenijo je podpolkovniku Milanu Ulmanskemu. načelniku
generalnega štaba II. vojnega okrožja, ki seje posvetil civilnemu poklicu, poslala
nastopno pismo:
"Ko se poslavljate od slovenske narodne vojske, dovoljujem si Vam po nalogu
celokupne Deželne vlade za Slovenijo z dne 17. t. m. izreči najiskrenejšo zahvalo
in najtoplejše priznanje za Vaše izredno požrtvovalno in vzorno službovanje kot
načelnik generalnega štaba II. vojnega okrožja. Prevzeli ste to izredno odgovorno
mesto v najtežjih razmerah in v najrcsnejših dneh slovenskega naroda. Vašemu
neutrudljivemu delu se je zahvaliti, da je ostala domovina obvarovana navala
razpadle avstro-ogrske armade. Uspešno ste izvedli temelje organizacije naše
narodne vojske in smotrno vodili obrambo naše zemlje. Bodite merjeni, da Vam
bo domovina ostala hvaležna.
Za predsednika: Kalan."

1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brczlcsni papir /. vodnim znakom. Zahvala
podpolkovniku Uhnanskenui ni podpisana.
:
Pick Karol dr. ing., hidrolog. Rojen 1878 v Pardubicah. umrl 1944 v Banski Bistrici. Tehnično visoko šolo v Pragi, doktoriral 1921 v Brnu. Od 1902 - 1919 je služboval v Ljubljani. 1910 je postal vodja hidrografske službe pri deželni vladi v Ljubljani.
1919 ga je poklicala češkoslovaška vlada naj se vrne v domovino. Na Kranjskem je
raziskoval kraške vodotoke in o tem objavil številne članke in razprave v slovenskih,
čeških in nemških časopisih.
3
Tornago Ivan pl. ing., gradbeni inženir. Rojen 1888. V državno službo je vstopil
1912. 1944 seje izselil iz Ljubljane.
4
Trugcr Teodor, okrajni gozdar. Rojen 1858. Službo je nastopil 1882 kot okrajni
gozdar v Kočevju. 1918 je bil odpuščen iz službe.
5
Di Centa Humbert, okrajni gozdar. Rojen 1968. Službo je nastopil 1895. služboval
je v Gorici. Kamniku. Škofji Loki in Ljubljani. 1918 je bil odpuščen iz službe.
6
Zampa Friderik, okrajni gozdar. Rojen 1881 v Brandysu na Češkem, umrl 1939 v
Črnomlju. Gozdarsko šolo v Budjcjovicah na Češkem 1901. Služboval je v Novehradych. Lišni, Plznu. na Korčuli. 1918 je bil premeščen v Ljubljano in nato k gozdar-
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ski nadzorni postaji v Črnomlju, zatem je služboval še v Kočevju. Novem mestu. Metliki.
Bussbach Alfred, okrajni gozdar. Rojen 1877 v Gradcu. Gozdarsko šolo v Gussucrku in opravil izpit za gozdarski tehnični nadzor v Celovcu. Službo je nastopil pri
gozdarskem uradu samostana Admont. 1899 na Hasbcrku. 1902 v Podsredi. 1904 je
stopil v državno službo v Logatcu. 1922 je zaprosil za premestitev v Mursko Soboto, a
službe zaradi bolezni ni nastopil.
* Kordon Gustav, okrajni gozdar. Rojen 1886 v Oplotnici. Služboval je od 1902 dalje v Podsredi. 1905 je opravil izpit za gozdno nadzorno in tehnično službo v Gradcu.
1906 je nastopil službo pri namestništvu v Trstu, nato je služboval v Poreču. Cerknem.
Cerknici, po prevratu 1918 pa v Logatcu. 1940 je bil premeščen v Gornji Grad.
9
Majzcnowitsch Alfred, okrajni gozdar. Rojen 1885 v Ljubljani. Gozdarsko šolo v
Budjcjovicah. opravil izpit za gozdno nadzorno in tehnično službo. Služboval je od
1900 dalje v Hasbcrku. Gornjem Gradu. Voitsbcrgu. Kozjem. Ljubnem, Radmirju od
1919 dalje pri deželni vladi za Slovenijo, 1920 .v Radmirju. 1934 je bil premeščen k
sreskemu načclstvu v Gornjem Gradu. 1940 je bil upokojen.
In
Pstross Karol. okrajni gozdar. Rojen 1889 v Jožcfovcm mestu pri Kraljevem dvoru na Češkem. Gozdarsko šolo v Idriji, opravil izpit za gozdno nadzorno in tehnično
službo v Celovcu. Služboval je v Bohinjski Bistrici, na Bledu. 1923 je bil upokojen.
11
Schulz Ferdinand ing., stavbni adjunkt. Rojen 1889 v Ljubljani. Služboval je pri
deželni vladi v Ljubljani od 1912 dalje. 1919 je bil odpuščen iz službe.
12
Schmidingcr Friderik ing., stavbni adjunkt. Rojen 1885. Od 1914 dalje je bil zaposlen pri deželni vladi v Ljubljani. 1919 je bil odpuščen iz službe.
13
Turato Tomaž dr., sodnik. Rojen 1885 v Omišlju na Krku. Pravo v Zagrebu in
Gradcu, promoviral 1914.. sodniški izpit je opravil 1917. Služboval je od 1913 dalje
pri deželnem sodišču v Gradcu. 1918 je začel službovati v Sloveniji, najprej v Ljubljani
in Črnomlju. 1919 je bil dodeljen okrožnemu sodišču v Mariboru. 1920 je bil premeščen v Ljutomer, 1921 v Gornjo Radgono. 1922 je postal predstojnik okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni. 1929 je bil premeščen v Litijo. 1934 paje postal sodnik okrožnega
sodišča v Mariboru.

63'
ZAPISNIK
63. SEJE Z DNE 19. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani razen dr. Tavčarja in dr. Kukovca.
Začetek ob 5. uri 5' popoldne.
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Deželnim uslužbencem se na predlog komisije za enotno ureditev uradniškega
vprašanja prizna izrecno značaj državnih uslužbencev; dokler se ne uvrste v že
obstoječe staleže (status) državnih uslužbencev, velja zanje službena pragmatika
za uradnike, pisarniške oficijante in sluge deželnega odbora in zavodov ki so v
neposredni deželni upravi. To velja za uslužbence vseh bivših kronovin. (Komis,
za zač. vodstvo in likv. dež. npr. obvestil.) (šl. 636.)
Konzul iz Básela v Švici (ni gotovo, ali je to konzul bivše Avstrije ali sedanje
Nemške Avstrije) poroča brzojavno poverjeništvu za socijalno skrbstvo, da se je
izplačevanje prispevka za preživljanje ustavilo jugoslovanskim rodbinam v Švici.
Zadeva se bo uredila na ta način, da bo predsednik dr. Brejc pri svojem potovanju v Belgrad izposloval pri zunanjem ministerstvu, da bo srbski konzul v Baselu
izplačeval nadalje navedene podpore. (Izpisek pov. za soc. skrbstvo.)
Komisija za enotno ureditev uradniškega vprašanja je izdala z ozirom na prošnjo v Maribor prideljenih in premeščenih državnih uradnikov za izboljšanje
gmotnega položaja nastopno mnenje:
Poglavje C naredbe celokupne Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 16. decembra 1918 št. 202 (Uradni list 25) z ozirom na obstoječe težave, ki zabranjujejo preselitev s pohištvom, ne zadošča več. Kazalo bi tedaj, da se naredba deloma
izpremeni in sicer, da se po besedah "pa se zaradi obstoječih razmer ne morejo
preseliti takoj z vso družino (z vsemi v njih gospodinjstvu živečimi člani)" vrine
še dostavek " oziroma si urediti lastnega gospodinjstva v lastnem stanovanju", in
da se mesto besedila "toda najdalje za dobo treh mesecev, počenši od dne. ko je
nameščenec nastopil službo v domovini", rabijo naslednje besede: "toda najdalje
do konca avgusta 1919. (Izpiske notranjemu oddelku, pov. za pravosodje, za uk
in bogočastje, za finance in za promet, št. 1003)
Deželna vlada seje pridružila temu mnenju s sledečim dostavkom: "to vse pa
le, ako se lastno gospodinjstvo še ni moglo ustanoviti brez lastne krivde". Dotični akt (št. 710 predsedstva deželne vlade ex 1919) obsega še dva druga predloga
(pod 2 in 3), ki sta se odklonila. (Naredbo za Ur. list oddal preds.)
Repatriiranim ali v domovini službeno premeščenim učiteljem se izplača za
februar in marc 1919 mesečni prispevek k najemnini kakor drugim uslužbencem
po naredbi deželne vlade z dne 27. januarja 1919, štev. 349. (Izpisek pov. za uk
in bog.)
Predsedstvu višjega deželnega sodišča se z ozirom na tozadevno vprašanje
sporoči, da morajo vsa okrajna sodišča naročiti Službene novine. (Izpisek pov. za
pravosodje in predsedstvu višjega dež. sodišča v Lj.)
Načrt naredbe o splošnem pregledu in klasifikaciji konj v letu 1919 se sprejme
z malimi izprcmcmbami. Poverjenik prelat Kalan opozori komisijo ki bo pregled
in klasifikacijo izvršila, da se morajo ceniti vsi konji nizko v smislu opetovanih
razglasov deželne vlade, da se oddajajo konji proti neznatni odškodnini. Faktično
seje s tem, da so posestniki krme prevzeli konje, rešilo življenje mnogim živalim,
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ki bi bile poginile brez vsake koristi. Dijete za člane komisije razen za zastopnike
občine določi poverjeništvo za kmetijstvo dogovorno s poverjeništvom za narodno obrambo in z dvornim svetnikom Kremenškom. (Zelo nujno. Izpiske pov. za
kmetijstvo, za nar. obr. in oddelku za noti: zad.)
Jugoslovanska strokovna zveza (JSZ) je vložila vlogo v kateri sporoča da so
pristaši JSDS onemogočili nadaljnje delo vodji JSZ na Jesenicah Korošcu. Kot
vzrok so navajali to, daje imenovani govoril na nekem shodu JSZ proti osemurnemu delavniku, kar pa ne odgovarja resnici. Zastopniki JSZ so obvestili okrajno
glavarstvo v Radovljici o svojem neomajnem sklepu, da prično s štrajkom in
onemogočijo nadaljnji obrat tovarne na Jesenicah, ako se Korošec ne sprejme
nazaj. Poverjenik Kristan izjavi, da ta čin socijalnih demokratov na Jesenicah ni v
nikaki zvezi z vodstvom JSDS: vodstvo o tem sploh ni vedelo ničesar. Pov. Kristan je takoj, koje za stvar izvedel, poklical brzojavno k sebi Rotarja. zaupnika
JSDS na Jesenicah, ki mu je pa vso stvar slikal drugače kakor jo slika ta vloga.
Po tej informaciji so socijalno-demokratični delavci v oddelku, kjer je bil zaposlen Korošec, izjavili, da nočejo več z njim skupaj delati, ker je on liujskal srbske
vojake proti delavcem, ki so prišli s Koroškega. Štrajk je napovedan na 23. februarja t. I. Deželna vlada je sklenila soglasno, da naj preišče vso stvar komisija,
obstoječa iz zastopnika poverjeništva za socijalno skrbstvo, za javna dela. trgovino in industrijo, zastopnika okrajnega glavarstva v Radovljici in dveh zastopnikov obeh strokovnih organizacij delavstva na Jesenicah (JSZ in JSDS). Komisija
se odpelje na Jesenice v petek 21. februarja zjutraj. Koje bila ta stvar že rešena
je došlo poročilo, daje organizacija socijalno-demokratičnega delavstva na Jesenicah sklenila za 20, februarja t. 1. štrajk, ako ne zapuste dela vsi delavci, ki so
člani JSZ. O tej zadevi se je šel pov. Kristan, ki poročilu ni verjel, telefonično
informirat. V seji se o njej ni dalje razpravljalo. (Takoj! Izp. pov. za soc. skrb.,
javna dela. trgov, in ind. Vsa tri poverjeništva obvestil telefonično 20. 2.)
Podprcds. dr. Žerjav predlaga, da se učiteljstvu izplača četrtletno, počenši s 1.
novembrom 1918 isti nabavni prispevek kakor državnemu uradništvu v činovnem
razredu z istimi prejemki. Predlog se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje,
da ga prouči. (Izp. pov. za tik in bog.)
Za člane kuratorija Poštno-čekovnega urada za Slovenijo v Ljubljani se imenujejo:
1 ) Dr. Vladimir Ravnihar kot načelnik kuratorija in zastopnik vlade; 2) Anton
Burger, davčni nadupravitelj, kot zastopnik deželnega finančnega ravnateljstva;
3) finančni svetnik dr. Rudolf Mam kot zastopnik oddelka za trgovino in industrijo; 4) dr. Božidar Maričić kot začasni vodja Poštno-čekovnega urada. Zastopnika
poštnega in brzojavnega ravnateljstva to ravnateljstvo še ni predlagalo temveč
obvestilo poštno ministrstvo. (Izp. pov. za promet, za finance, za pravosodje,
oddelku za trg. in ind. Št. 839.)
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Pov Kristan predlaga, da se bivši avskultant Milan Jaklič nastavi kot komisar
v IX. čin. razredu pri pov. za socijalno skrbstvo. Jaklič ima že dekret, da bo nastavljen pri ministrstvu za socijalno skrbstvo v Belgradi!. S plačo, kakršno imajo
uradniki v Belgradi!, ne more izhajati, kdor je prisiljen obedovati v gostilni. Zato
naj ima Jaklič podobno kakor drugi uradniki, ki so dodeljeni iz Slovenije v Belgrad, tukajšnjo plačo in še dijete: plača gre na račun deželne vlade za Slovenijo,
dijete pa na račun centralne vlade. Nastane načelno vprašanje, ali naj deželna
vlada prispeva plači uradnikov, ki so zaposleni v centrali. Vprašanje bo rešil dogovorno z belgrajsko vlado predsednik dr. Brejc ob priliki potovanja v Belgrad.
Dr, Mate Suhač". odvetniški kandidat v Celju se imenuje s 1. marcom provizorično koncipistom pri pov. za socijalno skrbstvo pod pogojem, da napravi politično-upravni izpit v enem letu.
Filipu Uratniku', koncipistu pri pov. za socijalno skrbstvo, se dovoli enoletni
študijski dopust v svrho proučavanja zadružništva proti temu. da mu kot neplačanemu uradniku ostane mesto in čin v statusu uradništva pri pov. za socijalno
skrbstvo, oziroma pri oddelku, ki bo eventuelno prevzel to osobje. Dopust nastopi s 1. marcem t. 1.. (Izp. Pov. za soc. skrb. v roke gasp, pov.) (pod kuverto)
Predsednik dr. Brejc prebere resolucijo Zveze jugoslovanskih železničarjev,
sprejeto na zvezinem shodu v Mestnem domu v Ljubljani dne 15. februarja t. I.
glede stanovanjskega vprašanja. Resolucija, ki so jo časopisi že objavili, se vzame na znanje. Glej dodatek I ob koncu zapisnika. (Izp. z dodatkom I pov. za soc
skrb.)
Pov. Kristan predlaga, da se dovoli K) milijonov kredita za zgradbo 400 stanovanj v Ljubljani. Ta stanovanja bo zgradila v lastni režiji vlada, ki je edina
zmožna sedaj zidati. Predlog se sprejme; predsednik dr. Brejc bo skušal v Beogradu doseči pritrdilo finančnega ministrstva. (Izp. pov. za soc. skrb.)
Spodnje štajerske deželne bolnice in hiralnice jc prevzela deželna vlada v
svojo upravo na podlagi sklepa z dne 27. januarja 1919. naredba štev. 327. Kar
se tiče popisa in obračuna omenjenih bolnic in hiralnic, se poveri ta posel deželnemu knjigovodstvu v Ljubljani, ki naj stopi tozadevno v stik s štajersko likvidacijsko komisijo. (Izp. komisiji za zač vodstvo in likvidacijo deželne uprave in
pov. za finance, odd. za zdravstvo!)
Dopis oddelka za finance z dne 18. februarja 1919, št. 979 o uvedbi čekovnega prometa potom Poštno-čekovnega urada se odstopi kuratoriju Poštnočekovnega urada. (Izp. pov. za finance.)
Deželna vlada jc razpravljala o prošnjah odslovljenih tujerodnih poštnih uslužbencev za zopetni sprejem v državno službo. Resultat je nastopni:
1. Ugodi se prošnjam, ki so jih vložili: 1) Alojz Kraker4. poštni asistent v Ljubljani (= Lj.); 2) Mavricij Flux\ poštni adjunkt v Lj.; 3) Matija Schaubach, poštni poduradnik v Lj.: 4) Maks Crasnich, poštni uradni sluga v Lj.: 5) Rihard Della
Zotta. višji poštni oficijal v Lj.: 6) Bogomir Gmeiner. poštni poduradnik v Lj..
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II. Pogodbeno za eno leto se sprejme s pristavkom. da ponovi prošnjo čez eno
leto in da se bo takrat definitivno odločalo: Inženir Alfred Dejak. stavbni nadkomisar v Lj..
III. Začasno se odložita prošnji ki sta jih vložila: 1) Franc Levait, višji poštni
oficijal v Lj. (se preišče ali je res dajal med vojsko policiji proti predpisom brzojavke na vpogled): 2) Josip Sterman. poštni poduradnik v Lj. (naj se preišče, v
kakem duhu je vzgojena njegova družina).
IV. Odklonijo se prošnje ki so jih vložili: I) Karol Leon. poštni poduradnik v
Lj. (s pristavkom.da naj prosi za vpokojitev: 2) Josip Hold, poštni aspirant v Lj.:
3) Josip Hold, višji poštni kontrolor v Lj.: 4) Olga Hold, poštna oficijantinja v
Lj.: 5) Irena pi. Alpi, poštna adjunktinja v Lj.; 6) Lavra Navvratil. poštna aspirantinja v Kočevju: 7) Stela Navvratil, poštna oficijantinja v Kočevju: 8) Ljudmila Schemitsch. poštna odpraviteljica v Stari cerkvi pri Kočevju; 9) Ivan Meditz.
poštni odpravitelj v Nemški loki: 10) Ana Sames, poštna odpraviteljica v Mirni
peči: 11) Ernst Wüchse, poštni odpravitelj na Koprivniku; 12) Ivana Chiodi,
poštna aspirantka v Lj.: 13) Antonija Schrautzer, poštna adjunktinja v Lj.: 14)
Egon Hold, poštni oficijant v Lj.: 15) Josip Veggian. poštni pristav v Lj.: 16)
Marija Margareta Schmiedt. poštna adjunktinja v Lj. (Izp. pov. za promet pod
kuverto! z akti pod št. 538 (pri čistopisih) št. 538)
Pri pov. za javna dela se sprejme nazaj v službo pogodbeno za eno leto stavbni adjunkt inž. Ivan pl. Tomago: po poteku roka se bo o prošnji ki naj jo še enkrat vloži, definitivno odločilo. (Izp. pov. za javna dela.)
Pov. Remec se pooblasti, da sme dati primemo ime zdravilišču Slatini, ki je
sedaj protokolirano kot nemška tvrdka. (Izp. pov. za javna d.)
Prošnja stavbnega adjunkta inž. Suštcršiča. da bi se mu izplačala dvainesečna
plača za usluge, ki jih je storil Jugoslaviji v Tolminu v novembru 1918 kot vodja
stavbne ekspoziture s tem. da je razdelil stavbni materijal med Slovence pred
prihodom Italijanov, se odkloni. (Izp. pov. za javna d.)
Sestri Marija in Zofija Herman v Ljubljani prosita, da se jima dovoli nadaljnje
prejemanje milostne podpore v znesku 160 K za vsako izmed njiju. Uživanje
milostne podpore se jima podaljša za eno leto. (Izp. pov. za javna d.)
Mestna občina je sporočila pov. za javna dela. da se nahaja v mestni ubožnici
od prevrata sem razno blago (servisi, igrače za otroke, živila in tako dalje). Prosi,
da se to blago kam odpelje, da ga ne pokradejo. Deželna vlada sklene, da se blago pregleda. Će servisi niso dragoceni, naj se odstopijo dobrodelnim zavodom
brezplačno, istotako igrače. Ostalo blago proda urad za stvarno demobilizacijo
najavili dražbi. (Izp. pov. za javna d.)
Pov. za javna dela se dovoli kredit v znesku 400.000 kron za investicije ki so
potrebne, da se bo pridelovala doma bakrena galica. (Izp. pov. za javna dela in
za finance.)
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Države, nastale na ozemlju bivše monarhije, hočejo med seboj skleniti pogodbo o prostem transitnem prometu. Načrt pogodbe je izročil kapetan Milinković
pov. za javna dela. dajo ratificira še deželna vlada za Slovenijo, ker sojo drugi
kompaciscenti že podpisali. Predsednik dr. Brejc vzame pogodbe seboj v Belgrad, ker je to zadeva centralne vlade. (Izp. pov. za javna tlela.)
Inž. Vladimir Lipoid, bivši ravnatelj uprave solarne v Kreki, se sprejme v
službo pri pov. za javna dela v VII. čin. raz.. (Izpisek pov. za javna d.)
Pov. Remec predlaga naj bi šli 3 obrtniki na državne stroške v Srbijo, da bi
pregledali, kako bi naša obrt zamogla sodelovati pri obnovi Srbije. En obrtnik naj
bi bil mizarske stroke, eden zidarske, eden pa strešni tesar. Deželna vlada je
mnenja, daje to zadeva pov. za javna dela. oziroma urada za pospeševanje obrti
in da naj pov. Remec zadevo sam reši: po mnenju deželne vlade ni umestno poslati 3 obrtnike, ki lahko gredo na lastne stroške, ker so itak med vojsko obogateli
in imajo interes na stvari, ampak naj se pošlje en inženir. (Izp. pov. za javna d.)
Vojaški intendanci v Ljubljani se naknadno dovoli kredit v znesku 2 milijonov
kron za razne izdatke. (Izp. pov. za narodno obr. in za finance.) (oddal 21. 2.)
Zadružna centrala je ponudila deželni vladi za vojaške namene v nakup
10.600 parov narezanih podplatov po 24 K par, dasi jih je sama plačala po 48 K
par. Pripravljena jih je prodati deželni vladi tudi pod pogojem, da se cena določi
pri prcvzctju blaga po izvedencih. Deželna vlada sklene, da kupi od Zadružne
centrale 10.600 parov narezanih podplatov za vojaštvo po ceni. ki jo bodo določili izvedenci pri prevzetju blaga. (Izp. pov. za nar. obrt in intendanci v Lj.)
Predsednik dr. Brejc poroča, da odpotuje z dr. Žerjavom in dr. Verstovškom
jutri ob 4. popoldne v Belgrad. Predsedstvene posle naj vodi v njegovi odsotnosti
pov. prelat Kalan kot najstarejši član vlade.
Prihodnja seja v petek 21. februarja 1919 ob 4. pop..
Konec ob 8. uri 10' zvečer.
Žužek I, r.
zapisnikar

Kalan 1. r.

Dodatek I: Pri debati o resoluciji Zveze jugoslovanskih železničarjev je deželna vlada zlasti naglašala, da naj se prepreci verižna kupčija s stanovanji. To bi
se doseglo deloma s tem. da v vsakem slučaju, ko se je odpovedalo kako stanovanje ali seje stranka izselila, takoj odkaže mestni magistrat hišnemu posestniku
novo stranko, tako da bi ne oddajali stanovanj hišni posestniki. Begunci naj se
izselijo iz Ljubljane na deželo. Hiti naj se s predelavanjem barak.
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Dodatek II: Sprejme se predlog pov. za narodno obrambo, da se ženskam, ki
so bile v vojni službi in so vsled službe postale invalidne, izplačuje invalidna
pokojnina prav tako kakor moškim invalidom. (Izpisek pov. za nar. obrambo.)
Žužek 1. r.
zapisnikar

Kalan I. r.

1

Original. Zapisnik obsega 8 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom. Zapisnik in
dva dodatka k zapisniku sta podpisala zapisnikar in Andrej Kalan.
2
Suhač Mate dr.. pravnik, banski svetnik. Rojen 1887 v Ljubljani, umrl 1975 v
Ljubljani. Gimnazijo v Celju, pravo v Pragi 1914. Služboval je od 1911 dalje na sodišču v Celju in kot odvetniški kandidat. 1919 je bil koncipist pri poverjeništvu za socialno skrbstvo, nato komisar, nadkomisar in višji komisar. 1927 je bil upokojen in nato
reaktiviran pri Velikem županstvu ljubljanske oblasti, 1931 je bil imenovan za sreskega načelnika v Črnomlju, nato v Konjicah. 1935 je bil premeščen v Vojnić, 1939 v
Ogulin in še istega leta premeščen v Ljubljano, kjer je bil imenovan za banskega svetnika. 1942 je bil pravni referent pri gozdarskem odseku.
3
Uratnik Filip, pravnik. Rojen 1889 v Podlogu, umrl 1967 v Ljubljani. Gimnazijo v
Ljubljani, pravo na Dunaju 1919. Služboval je na področju socialnega skrbstva. 1923 je
bil tajnik strokovne komisije za Slovenijo, 1924-1926 provizor. nato tajnik Delavske
zbornice v Ljubljani, občinski svetovalec v Ljubljani in podravnatclj Konzuinncga
društva za Slovenijo, 1945 je bil predstojnik statističnega urada ministrstva za industrijo, 1945-1950 višji planer komisije za gospodarski načrt, 1950 je bil upokojen. Po
upokojitvi je delal še pri uradu za cene in pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
4
Krakcr Alojz, višji poštni kontrolor. Rojen 1894 v Manncrsdorfu. Od 1913 je bil
poštni uslužbenec v Trstu, po prevratu pa pri direkciji pošte in telegrafa v Ljubljani.
^ Flux Mavricij. poštni upravnik. Rojen 1898 v Gradcu. Služboval je v Ljubljani in
Mariboru, kjer je postal upravnik pošte.

64'
ZAPISNIK
64. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO,
Z DNE 21. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: vsi člani vlade razen preds. dr. Brejca, podpreds. dr. Žerjava, dr.
Kukovca in dr. Tavčarja. Predseduje pov. prelat Kalan.
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Začetek seje ob 4. uri 15' popoldne.
Deželna vlada za SI. je v seji dne 23. decembra 1918 sklenila protest proti
zemaljski vladi za Dalmacijo, ki je odpustila iz službe slovenskega rojaka inž.
Vladislava Fasana. in je ta protest predložila ministrskemu predsedništvu v Beogradu, (št. 806.) To je odstopilo spis ministrstvu za šumarstvo in rudarstvo, ki je
zahtevalo pojasnil od dalmatinske vlade. Odgovor te je ministrstvo v Beogradu
poslalo deželni vladi za Slovenijo v vednost. Odgovor dalmatinske zemaljske
vlade se glasi:
"VSpljitu. 28. jan. 1919.
Ministarstvu šuma i ruda v Beogradu.
Odgovarajući na Š Br. 281 23. X1I.-1918 što se odnosi na odpust šumskog
nadinženira gospoda Fasana. čast je podpisanoj soopštiti, da ni je postojalo drugih razloga osim onih. što su navedeni u dekretu odpusta broj IX 2281/18. jer
prama današnjim financijskim prilikama naše pokrajine i prama časovitim nuždama podpisana je bila prisiljena da ograniči broj šumskih inženira na minimum.
Pokrajinska vlada za Dalmaciju, Predsjednik doktor Krstelj."
S tem seje dež. vlada za Dalmacijo postavila na separatistično stališče. Stvar
se pošlje ministrskemu podpredsedniku dr. Korošcu, da jo sproži v min. svetu.

(Izvršeno)
Gen. Maister pošilja prepis pogodbe s štajerskimi Nemci z dne 13. febr. t. 1.
glede demarkacijske črte na Štajerskem. Dopis se vzame na znanje.
Tajništvo JDS pošilja resolucije, sklenjene na javnem političnem shodu JDS v
Ribnici. Resolucija protestira proti zasedbi delov naše domovine po Italijanih in
izraža zahteve glede naše severne meje. Prosi, naj se okrajno glavarstvo in vsi
pomožni uradi premeste iz Kočevja v Ribnico. V Ribnici naj se ustanovi strokovna šola za lesno obrt, kmetijsko-meščanska šola (in sicer že s prihodnjim šolskim
letom) ter stalna gospodinjska šola. Sodni okraji Vel. Lašče, Ribnica in Kočevje
naj se izločijo iz območja novomeškega sodnega okraja in naj se priklopijo območju Ijublj. dež. sodišča. Na progi Velike uklje - Kočevje naj se uvede še tretji
popoldanski vlak. Odhod dolenjskega večernega vlaka iz Ljubljane naj se določi
na 11. uro zvečer, da odpadejo mučna prenočevanja potujočega občinstva.
Zgradi naj se dovlačnica iz postajališča Žlcbiča v Sodražico. Ribnica naj se zveze s telefonsko centralo v Ljubljani. Odpravijo naj se vse centrale. V trgovini,
zlasti v trgovini z živino, naj se upostavi popolnoma prost promet. Resolucija se
vzame na znanje. (Izp. oddelku za notr. zad., pov. za javna dela, za kmetijstvo,
za pravosodje, za promet, odd. za prehrano in pov. za trgovino in industrijo 26.
2.)
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Ministrstvo šumarstva i rudarstva je z odlokom z dne 3. februarja t. I. opozorilo dež. vlado za SI., daje vse šumarstvo in rudarstvo centralizirano in da se
imajo vsi pokrajinski uradniki teh strok smatrati za uradnike ministrstva šumarstva i rudarstva in se pokoravati njegovim odredbam. Za Slovenijo vodi posle, ki
spadajo pod to ministrstvo, poverjeništvo za kmetijstvo, ker v Sloveniji ni posebnega poverjeništva za šumarstvo i rudarstvo: ta pa mora voditi svoje posle po
navodilih, ki jih bo dobival od ministrstva za šumarstvo i rudarstvo. Dež. vlada
pripomni, da je za naše razmere prav neprilično, če se rudarstvo podredi šumarstvu. Pri nas je v tem slučaju višji gozdarski svetnik Rustja: predstojnik vodje
rudarskih obratov Stergarja. kije v svoji stroki specijalist in ki bi ne mogel dobivati direktiv od uradnika druge stroke. Pov. Remec je mnenja, da hočejo Srbi
dobiti naš premog v roke: temu mnenju ugovarja pov. Kristan, češ da se gre le za
načelni centralizem in ne toliko za kake praktične posledice. Ureditev te zadeve se
odloži do časa. ko se povrne dr. Brejc. (Izpisek priložili oklu 858/19)
Poverjeništvo za promet je vložilo dne 3. fobaiarja t. I. pri dež. vladi nastopni
predlog:
Pred vojno z uspehom absolvirani VI. razred srednjih šol je smatrati za enakovrednega maturi in se absolventi tega razreda sprejemajo v državno in državno-železniško službo kot uradniki, praktikanti, oz. aspiranti. (Izpisek poverj. za
promet.) (šl. 815/19)
Komisija za enotno ureditev uradniškega vprašanja je glede te zadeve mnenja,
daje načelno treba stati na stališču, da se zahteva od državnih uslužbencev tudi v
bodoče ista minimalna predizobrazba, ki je določena v dosedanji službeni pragmatiki. "Kvečjemu v slučaju, da bi se za razpisana službena mesta ne potegovalo
zadostno število oseb s predpisano izobrazbo, bi se smeli za prehodno dobo. to je
za čas do konca leta 1920. upoštevati tudi taki prosilci, ki so pred vojno absolvirali VI. razred srednjih šol." Vlada se temu mnenju pridruži.
Oddelek za prehrano poroča, da se iztihotaplja še vedno živina v okupirano
ozemlje in na Hrvaško. Orožniki proti temu malo store: vzrok leži v tem, ker se
iztihotapljanje vrši zlasti po noči in je orožništvo po dnevu zelo zaposleno. Morebiti tudi orožništvo na posveti tej stvari primerne pazljivosti. Da se vnema podvoji, bi bilo treba posebne vspodbude. Taka vspobuda bi bila, ako bi se orožnikom in drugim organom javne varnosti priznala posebna premija za vsako žival,
zasežena pri iztihotapljanju. Zato predlaga prehranjevalni urad v interesu ohranitve živinoreje in redne prehrane nastopno:
1 ) Orožnikom in drugim organom javne varnosti se prizna za vsako pri iztihotapljenju zaseženo žival nagrada v znesku 50 K.
2) Nagrada se izplačuje iz izkupila za zaseženo živino, oz. iz denarne globe, ki
se prisodi prestopnikom. Po § 2 naredbe poverjeništva za prehrano z dne 6.
novembra 1918, štev. XIII Ur. lista, zapadejo v prid državi vsa živila in druge
gospodinjske potrebščine, ki so se zasegle, ker so se izvažale brez oblastvene385

ga dovoljenja preko mej Slovenije. To določilo se sme nedvomno uporabljati
za slučaje, kadar gre za iztihotapljanje v ozemlje, ki je sedaj zasedeno od sovražnikov. Za slučaje, kadar gre za iztihotapljanje na hrvatsko ozemlje, se seveda omenjena naredba ne more uporabljati. V teh primerih bi se denarna
globa primemo zvišala in iz poviška plačala premija. Stranki se seveda o povišku ne bi nič povedalo.
3) Premije izplačujejo politična okrajna oblastva potom davčnih uradov.
4) Da se ne vzbudi pri prebivalstvu sum. češ orožništvo je treba s posebnimi
premijami vzpodbujati, da store svojo dolžnost, naj se ukrepi v točkah 1 - 3 ne
objavijo po časopisih. Ukrepi se sporoče zaupno političnim okrajnim oblastvom, ki na isti način informirajo orožništvo in druge javne straže.
Predlogi oddelka za prehrano se sprejmejo. (Izp. oddelku za prehrano in za
notranje zadeve 26. 2.)
Višje državno pravdništvo v Ljubljani je poslalo upravništvu uradn. lista dne
10. februarja t. 1. dopis, v katerem se pritožuje, da uredništvo Ur. lista popravlja
besedilo dopisov za Ur. list v slovničnem oziru in navaja konkretne slučaje. Tako
n. pr. piše drž. pravdništvo "kolekovati", kar je Funtek (v soglasju z dr. Breznikovo slovnico. Opomba zapisnikarja.) popravil v "kolkovati" itd. Višje državno
pravdništvo naroča uredniku dosledno:
"Slične poprave Vam ne pristajajo in ne smejo pristojati. Vi morate uradne
razglase in obvestila doslovno tiskati: sestavitelj istih je za vsako besedo odgovoren." (št. 935.) Z ozirom na ta dopis je poslal prof. Funtek deželni vladi vlogo z
dne 15. februarja t. 1., v kateri konstatira, da so vloge zlasti štajerskih sodnih
oblastij in dopisi vojaških uradov sestavljeni dostikrat v nemogočem jeziku, da pa
smatra on za svojo dolžnost skrbeti v Ur. listu za enoten jezik, vselej v smislu
občcveljavnili jezikovnih pravil. Prosi dež. vlado, naj se izjavi načelno, ali gre
uredniku Ur. lista ta pravica ali ne. Za slučaj, da se mu ta pravica ne prizna,
odlaga uredniško mesto in prosi, da se prekliče dopust, ki ga ima kot urednik Ur.
lista; on v Ur. listu ne more trpeti oblik, kakor "na tamošnjemu računu", kakor
piše državno pravdništvo. Prilaga tudi dve uradni vlogi okr. sodišča v Slovenjem
gradcu, spisani v nemogočem jeziku.
Dež. vlada precizira svoje stališče, da ima urednik Ur. lista v jezikovnem oziru popolno polnomočje, da popravlja vse gradivo za Ur. list; smisel gradiva mora
seveda ostati neizpremenjen. (Izvršeno)
Poverjeništvo za socijalno skrbstvo je predložilo poročilo o enketi glede ureditve stanovanjskega vprašanja v Ljubljani, ki seje vršila dne 19. februarja t. L.
Poročilo se vzame na znanje.
Zveza industrijcev na slovenskem ozemlju kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, poroča, da je sklenila na ustanovni glavni skupščini dne 9.
februarja 1.1. nastopni resoluciji:

386

1) Ustanovni občni zbor "Zveze industrijcev na slov, ozemlju kraljestva Srbov.
Hrvatov in Slovencev" poživlja vlado, da čimpreje določi konečni termin, do
katerega velja davek za vojne dobičke, in naroča načelstvu. da stori v ta namen pri vladi nemudoma potrebne korake.
2) Načelstvo posreduj pri vladi, da se luka Reka s podaljšanjem železniške proge
Kočevje - Brod - Moravice. čimpreje pritegne na naš trg, ter da se čimpreje
prične s spopolnitvijo za naš trg ravno tako važne železniške proge Plaški Knin - Split." (SI. 882)
Zveza prosi, da deželna vlada uvažujc vsebino teh resolucij in zahteva od zveze ev. potrebna podrobna pojasnila. Akt se odstopi pov. za finance. (Izvršeno)
Gen. Smiljanić poroča z dne 19. februarja o kršenju premirja po Nemcih.
Prepis poročila se pošlje korespondenčnemu uradu, da dementira ev. nasprotne
nemške trditve. (Izvršeno kratkim polom)
Dr. Triller poroča, da hoče italj. komisija prav tako pregledati koroško jezikovno mejo. kakor je to storila ameriška in kakor to dela baš sedaj francoska, češ
daje Italija tudi del entente in da ima iste pravice kakor Američani in Francozi.
Gen. Smiljanić je naročil gen. Maistru, da ti Italijani ne smejo na Koroško, ker so
potovali Američani in Francozi samo naprošeni. Italijanov pa ni nihče prosil.
Dež. vlada je mnenja, da hočejo Italijani samo špionirati. koliko moči imamo.
Minister dr. Kramer je pripovedoval, da se ententa boji, da bomo Jugoslovani
udarili z vojsko nad Italijo. Tega se očividno tudi Italijani boje in zato pridno
špionirajo. V Ljubljani se mude opetovano. Ker pa tukaj ne vidijo vojaštva, sumijo, da ga mora biti veliko na Koroškem in Štajerskem. Ker Italijani nimajo za
potovanje po Koroškem zadostnih legitimacij, se jim je od vojaške strani naročilo, da si morajo oskrbeti dovoljenja iz Beograda. Po informacijah ministra Kramerja nas tudi ententa radi tega ne mara preskrbeti bogato z živili in obleko, ker
se boji. da bi v tem slučaju zamogli pričeti vojno stanje z Italijani.
Dr. Hočevar poroča z dne 18. februarja od komisarijata v Celovcu o razmerah na Koroškem. Volitve v narodno skupščino Nemške Avstrije so izpadle mirno; mir bi se bil pa gotovo kršil, ako bi vspeh volitev Nemcem ne bil po volji.
Soc. demokrati so bili namreč vsi oboroženi in bi na njih stran stopila tudi
Volkswehr. Dr. Hočevarje bil na Dunaju v zadevi dr. Erlicha, ki ga niso pustili
potovati na Dunaj. Govoril je s Coolidgem in dobil od njega ta utis, da od Američanov nimamo kaj prida pričakovati. Njim je očividno nemštvo bolj imponiralo
nego nepraznično oblečeno slovenstvo. Mestni magistrat v Celovcu odpoveduje
Slovencem stanovanja. V jezuitski kasarni v Celovcu še vedno zdihujejo naši
častniki, ujeti v Grabštajnu in v Rožu; ravno tako tudi v Špitalu ob Dravi v najslabših lokalih naši vojaki in orožniki, ujeti v Rožu. Poročilo se vzame na znanje.
Pov. za narodno obrambo se naroči, da poizve, ali se res nahajajo še kaki naši
ujetniki na Koroškem. Dne 19. februarja so došli ujetniki s Koroškega v Ljubljano; ker je dr. Hočevarjevo pismo datirano z dne 18. februarja, je velika verjet387

nost, da govori on o ujetnikih, ki so se 19. že pripeljali v Ljubljano, (¡zp. pov. za
nar. obrambo 26. 2.)
Finančna prokuratura je naročilu poverjeništva za finance odpovedala trgovske prostore v pritličju erarične hiše štev. 5 na Vodnikovem trgu. Proti tej odpovedi se je imetnik teh prostorov tvrdka Stefan Nagy uprla. Na podlagi poročila
fin. prokurature je potrebno, da se dokaže tehten razlog za odpoved v smislu min.
naredbe z dne 26. oktobra 1918, drž. zak. št. 381. Fin. prokuratura prosi, da se
nemudoma navede urad. oz. zavod, za katerega se prostori rabijo, ker to pride v
prvi vrsti v poštev pri izidu pravde, ki jo zastopa dr. Benković. Dež. vlada sporoči finančni prokuraturi. da se rabijo omenjeni prostori nujno za državno posredovalnico za delo. (Izvršeno) (St. 890)
Koncipista dež. vlade Ivo Poljanec in dr. Emil Gaj se imenujeta za okrajna
komisarja (v IX. čin. razredu). (Izp. oddelku za notr. zadeve 26. 2.)
Bivši deželni zbor kranjski je v seji dne 18. avgusta 1913 imenoval takratnega
deželnega poslanca Franca Bartola za praktičnega kmetijskega veščaka s prejemki VI. plač. razreda deželnih uradnikov in ga v seji dne 24. julija 1916 pomaknil na 1. stopnjo V, plačilnega razreda. Bartol je bil prideljen deželno-kulturnemu oddelku deželnega odbora. Uradnike tega oddelka je prevzelo večinoma
že poverjeništvo za kmetijstvo, prevzetje Bartola paje odklonilo. Ker tudi komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave nima primerne službe zanj. je
sklenila, da se Bartol upokoji. Za upokojitev je potreba pritrdilo deželnega zbora,
na katerega mesto je stopila sedaj deželna vlada. Dež. vlada sklene, da se Bartol
upokoji. Ker še ni doslužil K) let. pač pa več kot 5 let. mu ne gre dosmrtna pokojnina, ampak se mu izplača odpravnina v izmeri dvojne letne plače. (Izp. komisiji za zač. vodstvo in likv. dež. uprave v Lj. Prosim akl št. 854 z izpiskom!)
Naredba o splošnem pregledu in klasifikaciji konj v letu 1919. sklenjena v 63.
seji, se reasumirá in v nekaterih točkah izpremeni. (Ker še ni izšla v Ur. listu,
izide tam sploh samo v novi obliki). (Oddal v Ur. list.)
Agrarni nadgeometer II. razreda Julij Burda je bil odslovljen kot tujerodni
uradnik in njegova prošnja za zopetni sprejem odklonjena v 54. seji z dne 31. jan.
t. 1. Burda je vložil prošnjo še enkrat in se sklicuje na to. da ni tujerodec. ampak
Čeh. V dokaz prilaga češki krstni in domovinski list. Prošnja se ponovno odkloni,
ker je bil po informacijah, ki so došle dež. vladi, vedno znan kot Nemec. (Izp.
pov. za kmetijstvo 26. 2.)
Pov. Remec sproži vprašanje, ali naj se državna poslopja (v konkretnem slučaju Rogaška slatina in Dobrna) zavanijejo ali ne. Dež. vlada sklene načelo, da
se državna poslopja v nobenem slučaju ne zavarujejo, vsaj dokler nimamo državne zavarovalnice. (Izpisek vsem poverjeništvom)
Za tekoče potrebščine Prehodno-gospodarskega urada se dovoli kredit 25.000
K. (Izp. pov. za javna dela.)
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Stavbni ravnatelj inž. Anton Klinar se pomakne ob sprejemu v državno službo
V 2. stopnjo V. plačilnega razreda državnih uradnikov. (Izp. pov. za javna dela.)
§ 2 naredbe z dne 29. jan. 1919, štev. 330 (Ur. list štev. XLV) določa, daje
število pravih članov trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani zvišano od 24. na
48; v slednje število seje uštelo 24 zaupnikov iz zasedenega ozemlja. Po volilnem
redu za to zbornico mora bivati od 24 pravih članov 14 v Ljubljani, s čimur seje
zasigurala sklepčnost. Pov. za pravosodje vpraša, ako ta določba volilnega reda
še pravoveljavno obstoja in prosi za avtentično interpretacijo. Deželna vlada
izjavi, da na omenjeno naredbo vol. red trgovske in obrtniške zbornice nima uporabe. (Izp. oddelku za trg. in ind.)
Pri državnem uradu za pospeševanje obrti se sistemizira eno mesto eksportnega akademika, eno mesto konzulenta za keramične izdelke in eno mesto konceptnega uradnika. Cinovni razred se določi pozneje, ko se bo videlo, kakšni komponenti se bodo odločili. (Izp. pov. za javna dela.)
Prihodna seja v pondcljek. 24. februarja 19] 9. ob 4. uri pop..
Konec ob 5. uri 30' pop..
Žužek 1. r.
zapisnikar

Kalan 1. r

1

Original. Zapisnik obsega 9 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Rustja Josip, dvomi svetnik. Rojen 1861 v Skriljah pod Čavnoni. umrl 1949 v
Ljubljani. Realko v Gorici, gozdarstvo na Dunaju. Službo je nastopil 1884 pri upravi
državnih go/dov v Gorici, nato je služboval v Kostanjevici na Dolenjskem. 1887 v
Insbrucku. 1888 na Mljetu. 1892 v Prcdazzu. 1895 v Motovunu. 1906 je postal gozdarski svetnik v Gorici. 1918 višji gozdarski svetnik, po prevratu 1918 je postal vodja
gozdarskega odseka pri Narodni vladi SHS v Ljubljani. 1919 je postal dvorni svetnik.
1922 ravnatelj ravnateljstva državnih gozdov. 1924 je bil upokojen. Bilje organizator
na gozdarskem področju in je napisal več razprav v Šumarskem listu in Gozdarskem
vestniku.
3
Poljancc Ivo. banski svetnik. Rojen 1887 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, pravo na Dunaju in Gradcu ter tečaj računovodstva. Službo je nastopil 1912 pri dežclncin
predsedstvu v Ljubljani. 1913 je bil premeščen k okrajnemu glavarstvu v Ljubljani.
1917 je bil premeščen v Celje, 1921 je postal vladni komisar v Mariboru. 1924 upravitelj sreskega poglavarstva Maribor desni breg. 1928 upravitelj sreskega načclstva v
Črnomlju. 1931 je bil premeščen kot banski svetnik na okrožni inšpektorat v Maribor.
1932 je bil upokojen.
2
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65 '
ZAPISNIK
65. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 24. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: pov. Kalan, ki predseduje seji. dalje poverjeniki dr. Pestotnik, dr.
Pogačnik, dr. Ravnihar, inž. Remec in dr. Triller.
Začetek seje ob 4. uri 20' pop.
Državni urad za zunanje zadeve na Dunaju je poslal nastopno brzojavko:
"Landesregierung Slovenien Laibach.
Wien - Staatsamt für Aeusscres, 20. Februar.
Deutschosterreichsch.es Staatsamt für Aeusscres nimmt die telegraphische
Mitteilung vom 17. Februar 1919, betreffend Vertretung südslavischen Staates
durch Ministerium des Acusscm in Belgrad, dankend zur Kenntnis und ersucht
von erfolgter Notifizierung nach Belgrad Meldung zu erstatten. Gleichzeitig wird
gebeten, unbeeinträchtigten Gang des Telegraphen und Postverkehres sicherzustellen. Staatsamt für Aeusscres - Dr. Bauer"
V predsedstveni pisarni ni znano, na katero brzojavko se nanaša ta odgovor.
Minister Pribičević je poslal 23. februarja šifrirano brzojavko, ki je deželna
vlada ne more prebrati, ker nima ključa.
Dr. Lukinić, min. za pošto in brzojav, je poslal nastopno brzojavko:
"Poštansko čekovni ured Ljubljana.
Beograd. 23. februarja.
Obustavljam zaključak, stvoren u sednici od 17. februara, kojim se čekovni
ured podredjuje kompetenci deželne vlade. Predloženi kuratorij može obstojati
dalje kao savetujuči odbor kod stvaranja tamošnjih ureda i kod izdavanja propisnika za novi poštno-čekovni ured. Kao zastupnika poštanske uprave imenujem
tamošnjeg poštanskog nadravnatelja dr. Debeljaka, a za njegova zamenika poštnega savetnika Gregorića. Pravilnik za kuratorij imadese odobrenja radi meni
predložiti. Voditelj čekovnog ureda i osoblje podredjeno je poštanskoj upravi te
ču isto ja imenovati. Ministar pošta telegrafa dr. Lunikić."
Pov. dr. Pestotnik pojasni, da je ta brzojavka "uspeh" "delovanja" dr. DebeIjakovega, ki hoče biti neposredno podrejen ministrstvu v Beogradu in ne posredno potom deželne vlade. Zatojc on poslal takoj, ko seje ustanovil poštno-čekovni
urad v Ljubljani in se začasno podredil deželni vladi. dr. Pavlica v Beograd, ki je
informiral Lukinića enostransko. Ta brzojavka nikakor ne pomeni kake končne
ureditve tega vprašanja in bo treba samo dr. Lukinića obojestransko informirati.
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Pov. dr. Ravnihar poroča, da se je vršila danes prva seja kuratorija poštnočekovnega urada, in predlaga, naj predloži deželna vlada za Slovenijo ministrstvu
za pošto in brzojav v Beogradu v odobritev:
1) naredbo celokupne vlade za Slovenijo o ustanovitvi poštno-čekovnega urada
za Slovenijo v Ljubljani z dne 17. februarja 1919;
2) naredbo o nakazovalnem (čekovnem in klirinškem) prometu pošt.-čekovnega
urada v Ljubljani;
3) naredbo glede temeljnih vlog. obrestovanja imovine v čekovnem prometu in
pristojbin za uporabo nakazovalnega prometa:
4) ustroj poštnega čekovnega urada za Slovenijo v Ljubljani;
5) določila o medsebojnih odnošajih in skupnem delovanju poštno-čekovnega
urada za Slovenijo v Ljubljani in poštn. in brzojavnega ravnateljstva SHS za
slovensko ozemlje v Ljubljani:
6) pravilnik za (curatory čekovnega urada:
7) sistematiziranje uradniških in poduradniških mest pri čekovnem uradu v
Ljubljani.
Iz tega bo ministrstvo v Beogradu razvidelo. da pri ustanovitvi poštnočekovnega urada za Slovenijo ne gre za kake separatistične tendence, ampak
samo za začasno odpomoč nujni potrebi. Predlogi se sprejmejo. (Izvršilo pov. za
promet v imenu predsedstva.)
Pov. Kalan poroča, da išče mestni magistrat lokale za nastanitev gozdarskega
in veterinarskega urada v samostanu nemškega viteškega reda. Samostan je nekaj
sob že dal na razpolago in ugovarja, da ne more dati na razpolago celega prvega
nadstropja, kakor se zahteva, pač pa celo pritličje, ako se samostanu prepusti ves
ostali del poslopja. Deželna vlada sklene, da se vpraša predstojništvo samostana,
ali mu ni mogoče, staviti boljšo ponudbo in dati več prostora na razpolago.
(Izvršeno) (št. 808)
Tajništvo JDS je poslalo deželni vladi resolucije, sklenjene na javnem shodu v
Kočevju dne 9. febr. 1919. Resolucije stavijo zahteve glede določitve meje na
mirovni konferenci in poživljajo vlado "da ne nasede strankarski in osebni agitaciji v svrho premestitve državnih uradov, pred vsem okrajnega glavarstva iz
Kočevja v Ribnico, ampak da pusti iste v najvišjem narodnem in državnem interesu v Kočevju kot geografičnem ter največjem trgovskem in industrijskem centru
političnega okraja Kočevje in s tem omogoči razvoj slovenskega meščanstva v
mestu ter prepreči, da ne postane Kočevje torišče vsenemštva. v katerem bi se
asimiliral izolirani slovenski naseljenec ter utonil gospodarsko odvisni slovenski
delavec." Resolucija se vzame na znanje.
Na shodu JDS v Dobrepoljah dne 16. febr. so se sklenile nastopne resolucije:
1) Deželna vlada se poživlja, da premesti okrajno glavarstvo iz Kočevja v Ribnico;
2) da sodišče v Vel. Laščah priklopi dež. sodišču v Ljubljani;
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3) da odpravi centrale in maksimalne cene;
4) da upostavi živinjske sejme;
5) da pri agrarni reformi preskrbi občinam Videm. Kompolje in Podgora nekaj
črnega gozda in
6) da se takoj skličeta drž. veće in pokrajinski svet. Resolucija se vzame na znanje.
Zveza jugoslovanskih železničarjev vlaga protest proti krutim in nečloveškim
obsodbam slov. železničarjev v Trstu po italjanskem vojaškem sodišču. Protest
so poslali železničarji tudi kraljevi vladi v Beogradu. Protest se odstopi propagandnemu odseku za zasedeno ozemlje, da ga izkoristi v političnem oziru.
(Izvršeno) (št. 956)
Revident drž. železnic Franjo Zlatnar, sedaj v Ljubljani. Kolodvorska ul.
111, poroča, daje ostal po razsulu Avstrije kot postajenačelnik v Volčji dragi.
Dne 23. jan. t. I. gaje okupacijska oblast odslovila. Ko seje selil na Kranjsko, so
mu pri pregledovanju italj. oblasti odvzele popolnoma ves živež. Ker je ostal na
Goriškem po naročilu Nar. sveta, prosi za odškodnino za nastalo škodo. Dež.
vlada odstopi prošnjo ravnateljstvu drž. železnic, da zadevo preišče in o njej poroča. (Izvršeno) (šl. 938)
Kuratorij slovenske trgovske šole prosi, da se zavod, ki je bil doslej v deželni
upravi, prizna za državen zavod in podredi poverjeništvu za uk in bogočastje.
Prošnja se odstopi poverjeništvu za uk in bogočastje, da pove svoje mnenje.
(Izvršeno) (šl. 908)
Štacijsko poveljstvo v Sp. Dravogradu je poslalo nastopen zapisnik z Julijano
Štrutcovo:
Dne 7. svečana ob 8. uri zjutraj je prišla v hišo štev. 28 v Št. Lorencu. obč.
Ojstrica, nemška patrulja, močna 20 mož ter odvedla posestnika Ivana Strutca
pod pretvezo, da je v Labudu komisija, pri kateri ga rabijo. Vzeli so s seboj tudi
dva vola tega posestnika, ne da bi ju bili plačali ali dali kako potrdilo, prav tako
kakor so mu vzeli dne 31. grudna 1918 telico. Vola sta bila vredna okrog 4.000
K, telica pa okoli 550 K. Ko so prignali imenovanega posestnika v Labud, so ga
tam zaprli, ne da bi mu povedali, zakaj. Spodaj podpisana hči njegova ga je šla
obiskat dne 8. svečana, a on ji-ni vedel povedati, zakaj so ga zaprli. Ivan Struc se
nahaja še danes v zaporu v Labudu.
Spodnji Dravograd. 14. svečana 1919. Julijana Strutc s. r.
Štacijsko poveljstvo prosi, "da se javi telefonično. če je dovoljeno v svrho represalije aretirati tukajšnjega trgovca Gönitzerja Hansa, čigar sin se bojuje na
nasprotni strani kot poročnik ter z našimi ljudmi jako barbarsko postopa, jih
pretepa in celo našim častnikom, ki padejo v nemško ujetništvo, pusti pljuvati v
usta." Deželna vlada sklene, da se zapre Gönitzer Hans. Deželni vladi v Celovcu
se sporoči, da bo imenovani takoj izpuščen, kadar se izpusti posestnik Ivan
Strutc in se mu povrne škoda. Slučaj se sporoči tudi v Beograd. (Po tele/, poroči392

lu štete. pov. v Sp. Dravogr. je bil StrutC že 23. 2. izpuščen. Izvršitev tedaj odpade.)
Koroški Slovenci (podpisani so: dr. Franc Kotnik', dr. Schaubach4 in dr. Rožič ) poročajo, da je obolel namestnik komisarja Smodeja dr. Pirnat. in predlagajo, da se imenuje dr. Janko Hočevar za komisarjevega namestnika in vodjo pisarne komisarijata za Koroško. Vloga navaja tudi druge razloge, ki govorijo za ta
predlog. Deželna vlada sklene, da se bo obrnila na Smodeja s prošnjo, naj pove
svoje mnenje o zadevi: če je Smodej zadovoljen, bo imenovala dr. Janka Hočevarja za njegovega namestnika v Celovcu. (Izvršeno) (št. 995)
Predsednik protialkoholne zveze "Svete vojske" Janez Kalan1' predlaga, da se
služba zvezinega tajnika podržavi: sedanji zvezin tajnik Leopold Puhar7 naj se
nastavi kot državni uradnik poverjeništva za socijalno skrbstvo in plačuje iz onih
7.000 K letne podpore, ki je bila dovoljena pred kratkim. O umestnosti stavljenega predloga različnega mnenja. Dr. Pcstotnik naglasa, da je "Sveta vojska" dosegla svoje uspehe baš radi tega. ker so delovali pri njej možje iz idealizma, dočim sedaj preti birokratizem priti v družbo, ako se tajništvo podržavi. Na drugi
strani je pa gotovo, da je težko dobiti primerne moči, ki bi hotele delovati brez
jamstva za preskrbo v bodočnosti. Zadeva se odstopi poverjcništvu za socijalno
skrbstvo, da stavi konkretne predloge. (Izvršeno) (št. 915)
Prof. Dolence je vložil vlogo glede določitve stenografov za drž. veće v Beogradu. Dne 19. februarja je bil pri preds. dr, Brejcu min. dr. Kramer, kije iskal
treh stenografov za slovenske govore v drž. veću. Določila sta v pričo adjunkta
Hribarja za ta posel dež. zborskega stenografa Pfeiferja* in prof. Dolenca z naročilom, da naj ta dva določita tretjega stenografa. Ko je Hribar sprožil vprašanje, kdo bo v Pfeiferjevi odsotnosti stenografiral v pokrajinskem zboru, ki bo
morebiti zboroval istočasno, je rekel preds. dr. Brejc, da naj se zadeva odloži, ker
je še čas. Sedaj bi imeli v dveh dneh stenografi oditi in niso določene niti osebe,
niti službeni pogoji. Stenograf Pfeifer je izjavil na podlagi svojih izkušenj, da
pride edino Hribar kot izvczban stenograf v poštev, kot tretji stenograf, ker je
stenograf Vodeb9 pri uredništvu Slov. Naroda tako bolan, da mu je zdravnik
potovanje v Beograd odločno prepovedal. Deželna vlada sklene, da se začasno
pošljeta v Beograd samo dva slovenska stenografa, in sicer Dolence in Hribar.
Plača se jima določi v Beogradu: za potovanje se jima da primeren predujem, če
ga zahtevata. Prof. Dolence, se pooblasti, da določi tudi eno tipkarico, ki bi hotela iti v Beograd. Stenograf Pfeifer se določi, da bo upravljal pri sejah dež. vlade
službo, ki jo je do sedaj vršil prof. Dolenec. (Pfeiferja telef. obvestil.)
V komisijo za likvidacijo in začasno vodstvo deželne uprave na Kranjskem se
imenuje mesto dr. Frana Novaka, prof. Josip Breznik"1, ki naj zaprosi pri poverjeništvu za uk in bogočastje za dopust. VLS bo določila namestnika za Josipa
Gostinčarja, ki je član drž. veća. Izpremembo je naznaniti imenovani komisiji.
(Izvršeno). (Nujno! Izpisek pov. za uk in bog. Št. ¡018) (Komisijo obvestil)
393

Deželni strokovnjak za mlekarstvo Anton Pcvc" se prevzame v državno službo za mlekarskega inštruktorja v IX. čin. razredu. (Izpisek pav. za kmetijstvo)
Državnim živinozdravnikom v X. činovnem razredu s plačo X. čin. razreda 2.
stopnje se imenujejo nastopni deželni živinozdravniki: 1) Slajpah Ignacij na
Brdu pri Lukovici; 2) Vandot Ivan" v Žužemberku; 3) Brtoncelj Josip v Ribnici;
4) Poberaj Andrej v Vipavi; 5) Zarnik Alojzij14 v Ilir. Bistrici; 6) Kodre Josip v
Žalcu. (Izp. pov. za kmet.)
Državnim višjim živinozdravnikom v IX. činovnem razredu s plačo IX. činovnega razreda se imenujejo; 1) Uršič Anton, višji dež. živinozdravnik v Št. Jurju
ob južni železnici; 2), 3), 4) deželni živinozdravniki; Hinterlechner Hugo v Poljčanah. Hrabale Vojteh v Kozjem. Komers Alojzij v Šmarju pri Jelšah.
Ad personam se pomaknejo v VIII. činovni razred nastopni višji državni živinozdravniki, ki so v IX. činovnem razredu, pa imajo že plačo v VIII. plačilnega
razreda: 1) Demšar Josip15 v Litiji; 2) Zaje Viktor"' v Ljubljani in 3) Pirnat Franc
v Mariboru.
Ad personam se pomaknejo v IX. činovni razred z naslovom državnih višjih
živinozdravnikov nastopni drž. živinozdravniki. 1) Miklavčič Peter17 v Kočevju;
2) Rihar Josip1" v Radovljici in 3) dr. Lampret Anton19.
Dosedanja uredba Ljubljanskega dopisnega urada se prizna kot provizorično
veljavna do konca marca t. 1.; dosedanjim uslužbencem se nakažejo dosedanje
plače za mesec marec, (¡'redsetlstv. pisarna! Št. 974)
Pov. Remec poroča, da imajo lesni dobavitelji iz našega območja dobiti še
ogromne svote za les, dobavljen bivši Avstriji. Težko paje dobiti ta denar varno
iz inozemstva v naše ozemlje. Pov. za javna dela bo zbiral še dalje račune in
poslal na likvidacijsko komisijo pri vojnem ministrstvu na Dunaju zaupnika, da
prinese denar upravičencem. (Izvrši pov. Remec v lastnem delokrogu). (Izp. pov.
za javna dela.)
Ravnatelj stavbnega urada nadsvetnik inž. Klinar predlaga osebno nastopno:
I. Namesto sedanjih stavbnih uradov (stavbni département deželne vlade in dež.
stavbni urad) se ustanovi "Gradbeno ravnateljstvo v Ljubljani", ki naj tvori
glavni oddelek pov, za javna dela.
II. Za to "Gradbeno ravnateljstvo" se sistemizirajo za sedaj nastopna službena
mesta za akademično izobražene tehnike z vsemi državnimi izpiti: 1) en
stavbni ravnatelj v V. čin. razredu; 2) 5 stavbnih nadsvetnikov v VI. čin. razredu; 3) 12 stavbnih svetnikov v VII. čin. razredu; 4) 15 stavbnih nadkomisarjev v VIII. čin. razredu; 5) 12 stavbnih komisarjev v IX. Čin. razredu; 6)
10 stavbnih adjunktov v X. čin. razredu; 7) 5 stavbnih praktikantov z adjutum 2.100 - 2.400 K na leto. Skupaj: 60 službenih mest.
III. 39 službenih mest se zasede s sedanjim uradniškim osobjem obeh zgoraj
imenovanih stavbnih uradov.
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IV. S 1. marcem t. I. se imenujejo: I) stavbni svetniki inženirji Boleslav Bloudek2". Julij Hilbert21 in Jaromir Januš za stavbne nadsvetnike; 2) stavbni
nadkomisarji inženirji Ivan Pacak2'. Karol Pick. Karol Sturm24. Karol
Kfivanec. Karol Orel , Ivan Čapek2'', Jan Marek27 in Leo Mencinger2" za
stavbne svetnike. 3) stavbni komisarji, inženirji Vaclav Raček, Viktor Čuk,
Fran Emitter in Artur Hupka za stavbne nadkomisarjc; 4) stavbni adjunkti
inženirji Ivan pl. Tomago - imenovanje se ni izvršilo, ker je Tornago sprejet
le pogodbeno za I leto. Robert Ballon. Fran Marek in Franc Ruch1" za stavbne komisarje: 5) stavbni praktikant inž. Ladislav Beve" za stavbnega adjunkta.
Vsi predlogi ravnatelja Klinarja se sprejmejo.
Pov. dr. Pestotnik poroča:
Na željo vojaštva je progo-vzdrževalna sekcija razdrla tir med Karavanškim
predorom in Podrožico. Grozi namreč nemški napad. Ententni transporti živil so
dirigirani čez Pontebo. ne preko našega ozemlja. Deželna vlada je sklenila, da se
pošlje drž. uradu za zunanje zadeve na Dunaju, prof. Coolidgeu. poslaniku Tusarju. deželni vladi v Celovcu in skupni vladi v Beogradu nastopna brzojavka
(Tusarju in v Beograd v slovenskem prevodu).
"Laut verlässlichen Berichten droht trotz Waffenstillstandes seitens Kärntens
deutscher Truppen Angriff auf unsere Stellungen bei Karawankentunnel Rosenbach. Dies würde Eröffnung der Strecke für Entcntelebcnsmittel-Transporte
Wien und Böhmen ohne unser Verschulden unmöglich machen. Lehnen deshalb
ausdrücklich jede Verantwortung für diese Folgen ab und ersuchen Einhalten
Waffenstillstandes und Verbot jeden Angriffes durchzusetzen, fil. 1059) Landesregierung Für Slovenien Laibach."
O zadevi je obveščen gen. Smiljanić. (Izvršeno.)
Dr. Ravnihar poroča, da seje dr. Müllerju v Celovcu odpovedalo stanovanje s
kratkim rokom iz ničevih razlogov. Dr. Müller in gospa sta bila oba primorana,
zapustiti Celovec, ker nista bila vama življenja. Nato pa se jima je odpovedalo
stanovanje, češ da jih ni v Celovcu.
Deželna vlada je odposlala v tej zadevi nastopno brzojavko:
"Landesregierung Klagenfurt.
Mit Rücksicht auf die Verständigung des Stadtmagistrates Klagenfurt vom
21. Februar, mit welcher die Wohnung des Dr. Müller, Advokaten in Klagenfurt,
unberechtigtenveisc angefordert wird, gibt die gefertigte Regierung bekannt, dass
sie in gleicher Weise in Laibach für ihn eine gleichwertige, von einer deutschen
Partei innegehabte Wohnung angefordert hat und es dabei verbleibt, wenn die
überwärmte Anforderung in Klagenfurt nicht sofort rückgängig gemacht wird und
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die gefertigte Regierung hievon bis 25. Februar Mittag verständigt wird. Landesregierung für Slovenien."
Ako ne bo povoljnega odgovora bo jutri 25. februarja opoldne odpovedano
stanovanje dvornemu svetniku vitezu Kaltencggerju s prav tako kratkim rokom,
kakor se je odpovedalo dr. Müllerju. (Izvršeno)
Vsi poslanci državnega veća. ki ne bivajo v Ljubljani, se obveste. da odide
poseben vlak za nje v Beograd dne 26. februarja ob 8. uri 25' zjutraj. (Izvršilo
predsedstvo)
Deželna vlada je razpravljala o prošnjah nemških prosilcev državnih železnic,
ki žele nadalje službovati v kraljestvu Srbov. Hrvatov in Slovencev. Sklenila je:
1) v službi se obdržijo nastopni a) Ciprijan Brandneggcr, prožni čuvaj: b)
Blümlein Karl, strojevodja; •) Gattemig I., strojevodja; d) Skodnik Henrik,
strojevodja; e) Klcnha Viljem, postajni mojster; 0 Bobig Anton. ogib. čuvaj;
g) Oman Ivan, vratar; h) Ramuš Peter, višji premikač; i) Schustcritsch Alojzij, premikač; j) Venedig Josip, strojevodja.
2) poizvedbe se izvršijo glede rodbinskih razmer in vzgoje otrok pri: a)
Sajowitzu Ivanu. ogib. čuvaju: b) Tasotti Ivanu, strojevodji.
3) odslovita sc: a) Steiner Baltazar, uradni sluga: b) Boskovič Oton. strojevodja.
(Izp. pov. za promet.)
Pov. dr. Pogačnik predlaga, da se onim uradnikom, ki imajo še svoje partikularijc vsled določevanja škode v zastanku, dotični partikularji izplačajo predujmoma, ker posamezniki čakajo na izplačilo že od I. 1916; komisija za likvidacijo
vojnega ministrstva na Dunaju izplačuje le zneske do 5.000 K in ni misliti, da bi
izplačevala partikularje v doglednom času. Sklepanje o zadevi se odloži na eno
prihodnjih sej. (Izp. pov. za narodno hrambo.)
Pov. Remce poroča, da je dobil od predsedstva dopis, naj se preišče, ali ni
obrtni nadzornik inž. Štcbi prekoračil svojega delokroga v več slučajih. Pov.
Remec konstatira, da je treba tu sestaviti disciplinarno komisijo, ker gre za preiskavo proti višjemu uradniku. Komisija naj obstoji iz 6 članov in sicer: 1) šefa
Gradbenega oddelka Klinarja; 2) šefa rudarskega urada Strgarja; 3 - 6) po enega
zastopnika predsedstva deželne vlade ter poverjeništev za soc. skrbstvo, notranje
zadeve, trgovino in industrijo. Od predsedstva je že imenovan kot preiskovalni
sodnik vladni tajnik dr. Ratcj, Predlog se sprejme. (Nujno! Izp. pov. za javna
dela, za kmetijstvo, soc. skrbstvo in oddelke za notranje zadeve, trg. in ind. ter
preds. pisarno.)
Pov. Remce poroči, da so se medstrankarske razmere med delavstvom na Jesenicah prav lepo poravnale.
Deželna vlada je izvedela, da oddaja trboveljska premogovna družba premog
v Nemško Avstrijo in ne vpošteva naročil deželne vlade. Sklene se sporočiti takoj
trboveljski premogovni družbi, da bo morala za vsak vagon premoga, ki ga pošlje
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drugam, kakor tja. kamor ji naroči deželna vlada, plačati 10.000 K globe. Treba
bo tudi misliti na to. kako bi se dobilo zadostno nadzorstvo nad to družbo. Ravnatelj Klinar. ki je pri seji navzoč, se naprosi, da ima stvar v evidenci in izdela
konkreten predlog. (Izp. pov. za javna dela.)
Davčnemu oficijalu Josipu Severn, predstojniku davčnega urada v Sevnici, se
dovoli nagrada 800 K, ker seje izkazal pri reševanju državnega imetja. (Izp. pov.
za narodno obrambo.)
Pov. dr. Pogačnik poroča, da je umrli Ivan Stefe pred smrtjo pisal tudi njemu
in prosil, da bi se njegovi vdovi priznala kaka nagrada za delo. ki ga je on brezplačno vršil kot tajnik zaklada za vojaške domove. Pov. dr. Triller meni. da je
Stefe pri kinu Central zaslužil kakih 80,000 K. On bi moral Kranjski deželi plačati kakih 47.000 K. Ker se bo pri tem obračunu postopalo z njegovo vdovo
prizanesljivo, ni potrebno, da bi dobila še posebno nagrado za Štefetovo delo pri
zakladu za vojaške domove. Deželna vlada stoji na stališču, da bi to nagrado dala
v slučaju, da bi Stefetova vdova stala slabo v gmotnem ožim. Zadeva se odloži,
dokler se ne izve natančno, koliko je Stefe zaslužil pri kinu Centralu in koliko
premoženja je zapustil vdovi. (Izvršeno.) (šl. 1019)
Prihodnja seja v petek, dne 28. februarja ob 4. uri popoldne.
Konec ob 7. uri 20' zvečer.
Žužek I. r.
zapisnikar

Kalan 1. r.

1

Original. Zapisnik obsega 12 strani. Brc/lesni papir z vodnim znakom.
Zlatnar Franjo, revident državnih železnic. Rojen 1885 v Godiču pri Kamniku. Po
končani gimnaziji seje 1907 zaposlil pri državnih železnicah, služboval je v Lescah.
Volčji Dragi in Ljubljani.
3
Kotnik Franc dr.. profesor, etnograf. Rojen 1882 v Dobrijah na Koroškem, umrl
1955 v Ljubljani. Slavistiko je končal v Gradcu 1908. Služboval je kot profesor v Celovcu in na Ptuju 1908-1927. 1928-1933 je bil prosvetni inšpektor v Mariboru in Ljubljani in nato ravnatelj Mohorjeve družbe v Celju. Raziskoval je koroško ljudsko slovstvo in narodne razmere. Pripravil je pregled koroških in štajerskih ljudskih pesnikov
in pevcev.
4
Schaubach Fran dr.. pravnik, narodni delavec. Rojen 1881 v Draščah pri Beljaku,
umrl 1954 v Črnomlju. Gimnazijo v Beljaku, pravo na Dunaju, promovira! 1908. Službovati je začel 1906 pri deželnem sodišču v Celovcu, nato je služboval v Gradcu. Črnomlju, 1920 je postal deželnosodni svetnik pri okrožnem sodišču v Mariboru. 1927 je
postal veliki župan mariborske oblasti. 1929 okrožni inšpektor v Mariboni, upokojenje
bil 1931. bilje senator 1938-1941. V mladosti je pripadal narodni revolucionarni mladini. 1905 je v Zahomcu ustanovil Izobraževalno društvo Zilja, v Jugoslaviji je pripadal
;
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SLS. Zavzemal seje za sanacijo slovenskega zadružništva. 1941 seje pred Nemci
umaknil v Črnomelj.
- Rožič Valentin dr.. profesor in publicist. Rojen 1878 v Višcvku pri Kamniku,
umrl 1935 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, filozofsko fakulteto v Gradcu, promoviral 1908. študiral jc tudi pravo v Gradcu. 1910 jc bil ravnatelj Mohorjeve dnižbe v
Celovcu, nato jc bil vojak. 1918-1919 jc bil dobrovoljce, borce za mejo na Koroškem.
1919 jc bil od koroške vlade interniran na Koroškem, nato jc bil imenovan za profesorja na državni gimnaziji. 1920 pa na državni obrtni šoli oziroma srednji tehnični šoli v
Ljubljani. 1931 jc bil upokojen. Sprva jc pripadal SLS in jc bil dvakrat izvoljen v ljubljanski občinski svet. 1932 jc bil izvoljen za senatorja. Zavzemal seje za narodnostne
pravice koroških Slovencev in jc napisal več del o Koroški in koroških Slovencih.
6
Kalan Janez, duhovnik in urednik. Rojen 1868 na Suhi pri Škofji Loki. umrl 1963
v Ljubljani. Bogoslovje v Ljubljani 1891. Bilje kaplan in župnik ter škofijski voditelj
Marijinih družb 1903-1924. 1903 jc ustanovil in urejal Bogoljuba. 1902 jc ustanovil
protialkoholno zvezo Sveta vojska, nadalje jc ustanovil karitativno zvezo Dobrodelnost.
1913 pa jc ustanovil in urejal duhovniški stanovski list Vzajemnost. V Slovencu je
objavil številne prispevke zlasti o protialkoholizmu.
7
Puhar Leopold, uradnik, javni delavec. Rojen 1883 v Ljubljani, umrl 1944 v
Ljubljani. Deloval jc na področju protialkoholizma. bil jc tajnik zveze Sveta vojska in
vodja pisarne Dobrodelnost v Ljubljani, v obdobju 1896-1913 jc služboval kot tipograf
v Ljubljani. 1913-1919 pa v dobrodelnih organizacijah Sveta vojska in Dobrodelnost.
1919 jc bil pogodbeni uradnik pri poverjeništvu za socialno skrbstvo od 1924 dalje pa
jc bil uradnik Državnega higienskega zavoda v Ljubljani. 1940 jc bil upokojen.
8
Pfeifer Henrik, stenograf. Rojen 1864 v Ljubljani, umrl 1932 v Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, prava na Dunaju ni dokončal. Od 1884 dalje jc bil stenograf pri
Deželnem odboru za Kranjsko. 1897 jc postal vodja deželnozborske stenografske pisarne, 1909 jc imenovan za deželnega tajnika, ob prevratu 1918 jc bil kot stenograf
dodeljen predsedstvu narodne in nato deželne vlade za Slovenijo. Upokojenje bil 1924.
9
Vodcb Emil. Stenografin urednik. Rojen 1880 v Ljubljani, umrl 1921 v Ljubljani,
Bil je urednik Slovenskega naroda.
"' Breznik Josip, profesor. Rojen 1884 v Kamniku. Gimnazijo v Kranju, filozofsko
fakulteto na Dunaju. Bilje profesor za zemljepis in zgodovino na realki v Ljubljani od
1908 dalje. 1933 jc postal načelnik oddelka za prosveto Banske uprave Dravske banovine, 1936 jc postal direktor ženske realne gimnazije v Ljubljani. 1946 jc bil upokojen.
11
Pevc Anton, mlekarski strokovnjak. Rojen 1885 v Tlaki, umrl 1967 v Ivančni
Gorici. Kmetijsko šolo jc končal na Češkem, specializacijo pa v Vzhodni Prusiji in na
Danskem. Služboval jc v mlekarnah v Sclcah, Logatcu. Trstu. Hrušcvju in Zagorju pri
Pivki, 1911 jc postal mlekarski inštruktor pri Deželnem odboru za Kranjsko, 1927 je
bil predavatelj na državni mlekarski šoli v Škofji Loki, 1929-1941 je upravljal vclcposestvo Golubovac na Hrvaškem. Kot mlekarski strokovnjak jc sodeloval pri organiziranju mlekarskih zadrug na Kranjskem in Goriškem, pripravljal tečaje in predavanja,
objavil tri knjige ter številne prispevke o mlekarstvu v slovenskem in hrvaškem strokovnem časopisju.
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Šlajpah Ignacij, deželni živinozdravnik. Rojen 1885 v Ljubljani, umrl 1968 v
Domžalah. Gimnazijo v Ljubljani, veterino na Dunaju 1912. Služboval je na Brdu pri
Lukovici 1912-1919. 1919-1925 je bil upravnik žrebčarne Scio, nato upravnik žrebčarne Dušanovo pri Skopju in v Biogradu, okrajni veterinar v Novem Sadu. Kuli. Križcvcih, obmejni veterinar v Gcvgcliji. Kosovski Mitrovici. 1947 seje vrnil v Slovenijo in
postal veterinar državne kobilarne v Tumišču. 1950 je bil upokojen.
13
Vandot Ivan. živinozdravnik. Rojen 1882 v Kranjski Gori. umrl 1945 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, veterino na Dunaju. 1913 je bil postavljen za veterinarja v Žužemberku. 1920 je bil premeščen na Jesenice, kjer je bil mejni kontrolni veterinar, nato je bil premeščen v Stično oziroma Višnjo Goro. 1925 je bil premeščen v Novo
mesto. 1930 je postal veterinarski svetnik. 1939 je bil najprej premeščen k Banski
upravi Dravske banovine in nato nazaj v Novo mesto, upokojenje bil 1943.
H
Zamik Alojzij, živinozdravnik. Rojen 1883 v Dobu pri Domžalah. Gimnazijo v
Ljubljani, veterino na Dunaju 1912. Služboval je v Trnovem pri Ilirski Bistrici, v Radovljici. 1930 je postal veterinarski svetnik. 1932 je bil premeščen k obmejni veterinarski postaji v Mariboru. 1938 je postal višji veterinarski svetnik.
15
Demšar Josip (pravilno Demšar Janez), višji veterinarski svetnik. Rojen 1871 v
Čcšnjici, umrl 1948 v Ljubljani. Gimnazijo v Novem mestu, veterino v Lwovu 1900.
Službo je nastopil 1903 pri deželni vladi v Ljubljani. 1907 je bil premeščen v Litijo.
1930 je postal višji veterinarski svetnik pri sreskem načelstvu v Litiji.
16
Zaje Viktor, višji veterinarski svetnik. Rojen 1878 v Logatcu, umrl 1945 v Ljubljani. Veterino na Dunaju 1900. Od 1900 dalje je služboval na Vrhniki, v Mariboru.
1906 je bil premeščen k namestništvu v Gradcu. 1910 je postal višji veterinar v Ljubljani. 1920 je postal državni veterinarski nadzornik, 1929 višji veterinarski svetnik pri
Banski upravi Dravske banovine. 1936 je bil upokojen.
17
Miklavčič Peter, višji državni živinozdravnik. Rojen 1878. V državno službo je
bil sprejet 1907. služboval je v Kočevju.
x
* Rihar Josip, višji državni živinozdravnik. Rojen 1876 v Gornjem Logatcu, umrl
1934. Gimnazijo v Ljubljani, veterinarsko akademijo v Lwovu 1900. Služboval je kot
veterinar v Šmarjah pri Jelšah. Mokronogu. 1908 je postal veterinarski asistent pri
deželni vladi v Ljubljani. 1911 je bil premeščen v Radovljico. 1926 je bil premeščen k
veterinarski obmejni postaji na Jesenicah. 1932 je bil višji veterinarski svetnik v Logatcu.
19
Lamprct Anton dr., višji veterinarski pristav. Rojen 1884 v Stični, umrl 1963 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, veterino na Dunaju 1908, kjer je doktoriral. Služboval je v Braslovčah, Postojni. 1919 je postal višji veterinar, nato je izstopil iz državne
službe inje deloval kot privatni veterinar. 1932 je imenovan za sreskega veterinarskega pristava v Beli Crkvi, 1937 je bil premeščen v Maribor, 1938 paje poslal višji veterinarski pristav v tovarni Vcgcrcr v Košakih pri Mariboru.
20
Bloudck Bolcslav ing., stavbni svetnik. Rojen 1867. Služboval je od 1891 dalje,
1908 je postal stavbni svetnik v Kranju, opravljal je državno cestno službo za politična
okraja Kranj in Radovljica.
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Hilbert Julij ing., stavbni svetnik. Rojen 1863. umrl 1926 v Ljubljani. Služboval
je od 1X92 dalje, dokončno je bil nastavljen pri deželni vladi v Ljubljani 1910 in postal
stavbni svelnik pri državni cestni službi političnih okrajev Ljubljana. Kamnik in Litija.
22
Januš Jaromir ing., stavbni svetnik. Rojen 1854. V državni službi je služboval od
1899 dalje. Bil je stavbni svetnik pri državni cestni službi za politična okraja Novo
mesto in Črnomelj.
a
Pacak Ivan ing., stavbni nadkomisar. Rojen 1879. V državno službo je vstopil
1901. višji stavbni komisarje postal 1912. v Krškem je bil vodja okrajnega gradbenega
urada.
Sturm Karl ing., stavbni nadkomisar. Rojen 1879 v Poljčanah. umrl 1939 v
Ljubljani. Gimnazijo v Ljubljani, visoko šolo za poljedelstvo na Dunaju 1902. istega
leta je bil postavljen za stavbnega praktikanta pri Deželnem stavbnem uradu v Ljubljani, 1913 je postal deželni stavbni nadkomisar. 1919 pa stavbni svetnik. 1922 je bil
inšpektor pri generalni direkciji voda, 1924 je bil dodeljen hidrolclmičncinu odseku pri
velikem županstvu v Ljubljani. 1930 je bil prestavljen k tehničnemu oddelku Banske
uprave Dravske banovine. 1939 je bil upokojen.
~s Orel Karol ing., višji tehnični svetnik.. Rojen 1879 v Kromcrižu na Moravskom,
umrl 1958 v Ljubljani. Maturo je opravil v Kromcrižu. Tehniško visoko šolo na Dunaju. Služboval je od 1904 dalje pri deželni vladi v Ljubljani. 1919 je postal gradbeni
svetnik. 1929 pa šef odseka za ceste in mostove. 1939 je postal višji tehnični svetnik.
26
Čapck Ivan ing., stavbni nadkomisar. Rojen 1877. Službovati je začel 1905. 1918
je postal stavbni nadkomisar pri deželni vladi v Ljubljani.
27
Marck Jan ing., stavbni nadkomisar. Rojen 1870. Službovati je začel 1905 pri
deželni vladi v Ljubljani.
2
" Mencinger Leo ing., tehnični svelnik. Rojen 1882 v Kranju, umrl 1969 v Ljubljani. Realko v Ljubljani, tehnično visoko šolo na Dunaju 1906. Službovati je začel
1906 pri deželnem odboru za Kranjsko. 1919 je postal stavbni svetnik pri gradbeni
direkciji v Ljubljani. 1929 je postal tehnični svetnik pri tehničnem oddelku Banske
uprave Dravske banovine. Upokojen je bil 1945.
"' Emmcr Fran ing., višji tehnični svetnik. Rojen 1885 v Strmilovu na Češkem,
umrl 1968 v Kranju. Realko v Tclču. tehnično fakulteto v Pragi. Službovati je začel
1910 pri deželni vladi v Ljubljani. 1911 v Kranju. 1917 kot stavbni nadkomisar v Postojni in nato v Kranju. 1921 je postal šef sekcije v Kranju, nato kot tehnični in višji
tehnični svetnik.
311
Ruch Franc ing., višji tehnični svetnik. Rojen 1887 v Kostanjevici, umrl 1968 v
Ljubljani. Služboval je pri deželnem odboru za Kranjsko in pri gradbeni direkciji v
Ljubljani. 1919 je bil vodja gospodarske komisije v Ljubljani. 1928 je podal ostavko na
državno službo. 1930 pa je postal višji tehnični svetnik pri Banski upravi Dravske
banovine.
31
Beve Ladislav ing.. Rojen 1890 v Škocjanu. Služboval je pri stavbnem uradu deželne vlade za Slovenijo, kasneje pa pri tehničnem oddelku Banske uprave Dravske
banovine.
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ZAPISNIK
66. SEJE DEŽELNE VLADE ZA SLOVENIJO.
Z DNE 26. FEBRUARJA 1919.
Navzoči: pov. Kalan, ki predseduje seji, dalje poverjeniki Kristan, dr. Ravnihar in inž. Remec.
Začetek seje ob 5, uri 30 min. popoldne.
Štajersko obmejno poveljstvo v Mariboru je predložilo deželni vladi prepis
pisma dr. Janka Hočevarja, namestnika komisarja za Koroško, o sedanjem vojaškem položaju na Koroškem. Poročilu je pridejan prepis pisma nemškega vojaka z
velikovške fronte, ki je bilo naslovljeno na najvišjega poveljnika za Koroško podpolkovnika Huelgcrth v Celovcu in katero je dr. Hočevar zasegel.
Pismo se glasi:

"Herrn Oberstleutnant Huelgerth2. Euer Hochwohlgeboren!
Erlaube mir im Namen der hiesigen Umgebungsbevölkerung die höfliche Bitte
an Sie zu richten, diejenigen Personen in der Regierung welche das Vorrücken
stets zurückhalten, namhaft zu machen, damit einmal mit denjenigen aufgeräumt
wird. Länger gibt es kein zuwarten mehr.
Bald ist eine amerikanische Kommission jetzt wieder eine angeblich französische die spezie! für die Slovencn gesinnt sein soll, sollen die einigen Kärntner
dafür büssen. Nein, es ist Volkswille und es gibt kein Zerreissen von Kärnten.
Unsere Losung ist entweder oder aber verkaufen lassen wir uns nicht. Das
Begehren der Haimburger wissen Herr Oberstleutnat sowieso, daher können wir
auch nicht länger zuwarten. Ich bitte Sie daher alle Macht und Gefcchtsmittel so
nahe als möglich aus Klagenfurt heraus damit wir die elende Bagage einmal loskriegen wir wollen wegen ein Paar solche Schufte die das zurückhalten nicht
zugrunde gehen.
"Kärnten den Kärntnern"
Ich bitte sämtliche grosskalibrige Geschütze ziemlich nahe zum Rack damit
eine Verfolgung und hauptsächlich Vernichtung durchgeführt werden kann. Es
sind in Klagenfurt gewiss noch Geschütze und Bedienung, heraus damit wir warten schon jeden Moment zum losschlagen. Vor allem aber wohl um gütige Bekanntgabe der Zurückhalter, wir haben es schon satt. Ich gebe Ihnen mein
Ehrenwort, dass Sie dabei nicht berührt werden wenn Sie mir das mitteilen.
Vielleicht könnten Herr Oberstleutnant mittelst Auto herunter kommen, wäre
mir sehr angenehm, bitte mir telefonisch bekannt geben damit ich ja zuhause bin.
Mein Respekt. Stix.
Ruhstatt, am 21. 2. 1919."
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Nameravani napad nemškega vojaštva na naše postojanke na Koroškem je
potrdil dr. Hočevarju tudi celovški škof, češ da vojaštvo očita vladi, da še ni ničesar storila za očiščenje Koroške in se bo morala sedaj udati, zlasti ker so pred
durmi deželno zborske volitve. Se vzame na znanje.
Ravnateljstvo državnih železnic je sporočilo deželni vladi 24. tekočega meseca, da se je prekinil promet na progi med Podroščico in severnim delom predora
po želji vojaškega poveljstva v Podroščici, ker se pričakuje nemški napad. Na
progi Tcrbiž - Rateče so prepustili Italijani promet Nemcem. Poročilo se vzame
na znanje.
Poverjenik Kristan poroča, da skuša ravnateljstvo premogovne družbe v Trbovljah netiti nezadovoljnost med delavci s tem. da zavlačuje opravičene zahteve
delavstva. Ker se je bati štrajka z nedoglednimi posledicami, se sklene pozvati
omenjeno družbo, da se začno o stavljenih zahtevah, katere družba proučuje, dne
10. marca tek. leta pogajanja z delavci. Pogajanj se udeleži po en zastopnik poverjeništev za javna dela in za socijalno skrb. Takoj pa odpošlje deželna vlada v
Trbovlje svojega rudarskega veščaka. da preuči do pogajanj vse razmere na licu
mesta in pri pogajanjih točno informuje zastopnika deželne vlade. (Izvršeno.) (Št.
¡058)
Deželni vladi je došla od državnega urada za zunanje zadeve nastopna brzojavka:
"Slovenische Landesregierung Laibach. Wien Staatsamt für Aeusseres. ZI.
1985/8 : Mit Bezug auf dortige Zuschrift 731, vom 11. Februar. Laut telegraphischer Meldung Konsulates Dortmund kämen 308 Familien (939 Personen) für
Heimbcforderung in Betracht. Für Fahrkosten inclusive Zehrgeld wären ungefähr
achtundzwanzigtausend Mark erforderlich.
Konsulat könnte erst dann entsprechendes verfügen, wenn uns diese Summe
seitens Landesregierung in effektiver Markwährung überwiesen werde. Vorschussweise Zahlung wegen Mangel an Valuta nicht tunlich. Konsulat unterhandelt mit Bahndirektion Essen wegen Separatzug. Prinzipielle Geneigtheit vorhanden gegen Zusage Laibach Regierung, dass Zugsgarnitur umgehend zurückgeleitet wird. Staatsamt für Aeusseres." (Izpisekpov. za soc. skrb.) (Št. 1057)
Brzojavka je odgovor na sklep deželne vlade z dne 10. tek. meseca (glej zapisnik 59. seje). Zahtevam se pritrdi in obvesti v tem smislu državni urad za zunanje
zadeve na Dunaju. (Izvršeno.)
Poverjeništvo za socijalno skrb je sprejelo nadkomisarja bivšega deželnega
odbora goriškega Karla Cigoja v službo in ga pridelilo okrajnemu glavarstvu v
Ptuju, kjer se mu je poverilo vodstvo begunskega taborišča v Strnišču. Ker se je
deželne uradnike sprejelo v 63. seji deželne vlade načeloma v državno službo, se
imenuje Karel Cigoj za nadkomisarja pri poverjeništvu za socijalno skrb s pre402

jemki VIII. cinovnega razreda državnih uradnikov. Cigoja se dodeli začasno v
službovanje begunskemu taborišču v Stmišču. (Izp. pav. za soc. skrb.)
Komisija za začasno vodstvo in likvidacijo deželne uprave v Ljubljani je v
svoji seji dne 8. 1. 1919 sklenila, da da poslopje prisilne delavnice Narodni vladi
SHS začasno na razpolago le za uporabo in sicer proti temu, da se premeste sedanji prisiljena v Maribor ter se zanje ustanovi v ondotni kaznilnici primeren
oddelek. (Nujno! Izpisek oddelku za zdravstvo.)
Dne 20. 1. 1919 je stavil poverjenik za socijalno skrbstvo v vladni seji predlog, da se prevzame poslopje v državno upravo, katero se poveri oddelku za socijalno skrb. Ker so se ta čas zdravniki potegovali, da spremene namen temu zavodu in ga preurede za umobolnico, je bil predlog odgođen in pozneje je bilo sklenjeno, da se vrši enketa prizadetih oblasti, ki naj določi uporabo nekaterih javnih
poslopij.
Enketa se do sedaj še ni sklicala. Naroči se oddelku za zdravstvo, da zadevo
pospeši. Nadaljni pismeni predlogi poverjenika za socijalno skrb se razmnože in
predlože deželni vladi v prihodnji seji.
Državno pravdništvo v Mariboru je po "Objavi" v štev. 54 Uradnega lista z
dne 22. tekočega meseca S s 1/19-8 prepovedalo po § 305 k. z. razširjevanje
brošure "Zur frommen Erinnerung an Weiland Ihre Majestät Kaiser Franz Josef
l\ und Kaiserin Elisabeth4", izdane in založene po lavantinskem knezoškofu Mihaelu Napotnikus v Mariboru. Poverjenik za socijalno skrb opozori deželno vlado, daje vsebina te brošure docela nedolžna in predlaga preklic prepovedi. Poverjenik za pravosodje izjavi, da se je prepoved izdala na zahtevo mariborske
"Straže", da se bode pa v zadevi še informiral.
Celovška deželna vlada še do sedaj ni odgovorila na brzojavko deželne vlade
za Slovenijo glede rekvizicije stanovanja odvetnika dr. Ferdinanda Müllerja v
Celovcu (glej zapisnik 65. seje). Državnemu uradu za zunanje zadeve na Dunaju
se odpošlje naslednja brzojavka: (Odpr. 26/2 19 ob 6h 30' zv.)
"Staatsamt für Acussercs Wien.
In Klagenfurt wurde die Wohnung des dortigen slovenischen Advokaten Doktor Ferdinand Müller, der aus begreiflichen Gründen Klagenfurt verlassen musste, vom Stadtmagistratc unberechtigterweise angefordert und die Anforderung
sofort am 24. dieses Monates durchgeführt Die gefertigte Regierung depeschierte
an die Landesregierung von Kärnten, dass in Laibach und an anderen Orten
gleichwertige von Deutschen innegehabte Wohnungen samt Einrichtungen angefordert werden, wenn die Anforderung der Wohnung des Dr. Müller nicht
rückgängig gemacht wird. Da die gefertigte Regierung von der Klagenfurter Regierung keine Antwort bekommt, so erlaubt sie sich aufmerksam zu machen, dass
sie die angedrohten Anforderungen durchfuhren lassen wird, wenn von Staatsamt
für Aeusseres bis 27. dieses Monates Mittags nicht die Zusicherung einlangt,
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dass die Anforderung der Wohnung des Doktors Müller rückgängig gemacht
wurde. Landesregierung für Slovenien."
Poverjenik za socijalno skrb poroča, da se je povodom svojega zadnjega potovanja po Koroškem prepričal, da med našim vojaštvom ne vlada nikaka disciplina. Pijančevanje in zabavanje je na dnevnem redu. Skrbeti bo treba, da se vojaštvo zdisciplinira, predno se pokažejo nevarne posledice.
Poverjeništvo za narodno obrambo je zaprosilo pismeno, da se mu dovoli za
mesec marec kredit v znesku 14.500.000 K., in sicer za:
dotacije itd.
10.000.000 K
za perilo in čevlje
4.500.000 K.
Izplačalo naj bi se od tega kredita za prvo dekado 11 milijonov K na 27. t. m.,
za drugo dekado 2 milijona kron na 9. marca in za tretjo dekado 1.500.000 kron
na 19. marca t. !.. Predlog se odloži do prihodnje seje.
Kemični tovarni v Mostah se dovoli investicijski kredit 300.000 K. (Izp. pav.
za javna dela. J
Prihodna seja v petek dne 28. februarja 1919 ob 4. uri popoldne.
Konec ob 6. uri 25 min. zvečer.
Žužek 1. r.
zapisnikar

1

Original. Zapisnik obsega 6 strani. Bre/.lesni papir z vodnim znakom. Zapisnik je
podpisal le zapisnikar Žužek.
2
Hülgcrth Ludvik, podpolkovnik, avstrijski poveljnik na Koroškem in avstrijski
podkanclcr. Rojen 1875 na Dunaju, umrl 1939 v Rottenstcinu. Končal je vojaško kadetsko šolo in postal oficir avstrijske armade, 1918 je organiziral koroške obrambne
enote in postal njihov poveljnik, oviral je zasedbo Celovca po jugoslovanskih četah.
1927 je postal general. 1934 je postal deželni glavar za Koroško. 1937 pa podkanclcr
avstrijske vlade.
3
Franc Jožefi, avstrijski cesar. Rojen 1830, umrl 1916. Cesarje postal 1848. 1867
je s pogodbo uvedel dualizem. 1878 je bila izvedena okupacija Bosne in Hercegovine.
1908 je bila izvedena anekcija Bosne in Hercegovine. 1914 je napovedal vojno Srbiji
in s tem začel 1. svet. vojno.
4
Elizabeta princesa Bavarske in avstrijska cesarica. Rojena 1837. umrla 1898.
1854 seje poročila z avstrijskim cesarjem Francem Jožefom 1.
5
Napotnik Mihael, lavantinski škof. Rojen 1850 v Tepanju pri Konjicah, umrl
1922 v Mariboru. Bogoslovje v Mariboni, teološke študije paje dokončal na Dunaju,
1880 doktoriral. Kot duhovnik je služboval v Vojniku in na Dunaju, 1878 je bil vojni
kurat v Bosni, 1881 v Sevnici in nato v Mariboru, kjer je postal profesor cerkvenega
prava in cerkvene zgodovine ter filozofije. 1885-1889 je bil dvorni kaplan na Dunaju
404

ter študijski direktor Avguštineja. 1889 je bil imenovan za lavantinskega škofa. Bil je
odličen pridigar in teološki pisatelj. Dal je pobudo za ustanovitev revij Voditelj v bogoslovnih vedah in Ljubitelj krščanske umetnosti. Bil je član gosposke zbornice v
avstrijskem državnem zboru in član štajerskega deželnega zbora.
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Kratice
abs.
akad.
amer.
angl.
AS
ASDS

absolvent
akademski
ameriški
angleški
Arhiv Slovenije
Avstrijska socialno
demokratska stranka

bog.
Boh.

bogočastje
Bohinjska

•. kr.

ggdč.
gen.
gen. št.
geogr.
GO
gosp.

gospod
gospodična
general, generalni
generalštab
geographische
Generaloberst
gospodarstvo,
gospodarski

cesarsko kraljevi

hI
HSP
HSRS

čin. raz.

činovni razred

HSS

hektoliter
Hrvatska stranka prava
Hrvatska seljačka
radikalna stranka
Hrvatska seljačka
stranka

d.
DCM

dela
Družba Cirila in
Metoda
demarkacijska
demobilizacijski
deželna, deželni
deželno-finančni
deželno sodni
divizijski
dekagram
doktor
doktor kemije
državni zakonik
dieses Monates

demark.
demob.
dež.
dež. fin.
dež. sodn.
div.
dkg
dr.
dr. ehem.
drž. zak.
ds. Mts.

*

eksh.
ev.

ekshibit
eventuelno

fase.
febr.
fin.
FM
FLMT
Fr.

fascikel
februar
finance, finančni
fcldmaršal
fcldmaršalleutnant
frank (denarna enota)

Ilir.
inc.
ind.
ing.
inž.
ital.
itd.
izp.

Ilirska
inclusive
industrija
inženir
inženir
italijanska
in tako dalje
izpisek

jan.
JAZU

januar
Jugoslovanska
akademija znanosti
in umetnosti
Jugoslovanska
demokratska stranka
Jugoslovanska
muslimanska
organizacija
Jugoslovanska
radikalna zajednica
Jugoslovanska socialno
demokratska stranka
jugoslovanski

JDS
JMO

JRZ
JSDS
jugosl.
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•
kaz. zak.
kdi.
kg
K. k.
komis.
koresp.
kr. zem.
Kuk.
KZ
k. z.
L
likv.
lit.

krona (denarna enota)
kazenski zakonik
komandi
kilogram
Kaiser königliche
komisija
korespondenčni
kraljevska zemaljska
Kukovec
Kmetijska zadruga
kazenski zakon

LS
Lt.

lira (denarna enota)
likvidacija, likvidacijski
litera
Ljubljana
ljubljanski
Ljudska republika
Slovenija
locus sigilli
Leutnant

m
min
min.
minist.
min. p.
monsgn.
m. p.

minuta
minuta
minister
minister
ministrski predsednik
monsinjor
manu propria

Lj.
ljublj.
LRS

nachm.
nadstr.
nar. obr.
Nar. vi.
nar.
nasi.
n. d.
Nj.
NNS

NOB

NV1

Narodno osvobodilna
borba
notranje zadeve
na primer
numero
Narodni svet
Narodni svet
Narodno vjeće, tudi
Narodna vlada
Narodna vlada

obč.
Obstl.
odd.
odpr.
OF
ogib.
ogr.
okr.
Oltn.
ov.
oz.

občina, občinski
Oberstleutnant
oddelek
odpremil
Osvobodilna fronta
ogibalni
ogrski
okrajni
Oberstleu tnan
ovog
oziroma

p-

pokojni
pisarna, pisarniški
plemeniti
plačilni
Pokrajinski narodno
osvobodilni odbor
podpredsednik
politični
popoldne
poštni ravnatelj
poverjeništvo,
poverjenik
poverjenik za trgovino
poveljnik vojnega
območja
präsent
predsednik, predsedstvo

notr. zd.
n. pr.
Nro
NS
NSv
NV

pis.
pi.
plač.
PNOO
podprcds.
pol.
pop.
pošt. ravn.
pov.

nachmittag
nadstropje
narodna obramba
Narodna vlada
narodni
naslovni
navedeno delo
njegovo
Narodno napredna
stranka

pov. trg.
pov.voj.
obm.
p raes.
p reds.
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prehr.
Priv. arh.
pr. m.
prof.
prot. štev.
prov.

prehrana
Privatni arhiv
pretekli mesec
profesor
protokolarna številka
provizorični

Š, Br.
šol.
Št.
št.
štac. pov.
štev.

Šume broj
šolski
Šent, tudi številka
številka
štacijsko poveljstvo
številka

r.
rač.
resp.
RSS

rezerva
računski
respektive
Radikalna stranka
Srbije

SAZU

Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Samostojna
demokratska stranka
Slovencev. Hrvatov in
Srbov (v času Narodne
vlade)
Srbov, Hrvatov in
Slovencev (v primeru
kraljevine)
Samostojna kmetijska
stranka
slovenski
Slovenska ljudska
stranka
Slovenska narodna
stranka
socialna
socialno skrbstvo .
sodni
Spodnji
svoje ročno
Socialistična stranka
Socialistična stranka

t.
1.1.
t. m.
tehn.
tek.
telef.
trg.

točka
tega leta
tega meseca
tehnični
tekoči
telefonski
trgovino

uni v.
upr.
ur.
ur. trg. min .

univerzitetni
uprava
uradni
urad trgovskega
ministrstva

v.
v
Verst.
voj.
vol.
VSLS

voriges
vinar (denarna enota)
Verstovšek
vojni, vojaški
volilni
Vseslovenska ljudska
stranka
vračajoči se vojniki

SDS
SHS

SHS

SKS
slov.
SLS
SNS
soc.
soc. skrb.
sodn.
Sp.
s. r.
SS

Ss

v. s. v.
zač.
zad.
zap.
ZDA
Zl.
zv.
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začasni
zadeva
zapisnik
Združene države
Amerike
Zahl
zvečer

Summary of the introductory treatise
National Government of Slovenes, Croats, and Serbs in Ljubljana
and the Provincial Government of Slovenia, 1918-1921
In the programme of the political association called Slovenija in Vienna in
1848, the basis was laid for the uniting of all Slovenes in one administrative
unit, called United Slovenia.This programme became especially topical during
World War 1, when the Austo-Hungarian army faced capitulation, the state its
collapse, and the Wilson peace plan with its principle of the self-determination of
nations mobilised Slovene politicians of the time to intensify preparations for the
foundation of a Slovene state which would unite all Slovenes living in the former
historical provinces of Camiola. Styria, Carinthia, and the Austrian Littoral. The
magnificent rally of the Slovene people organised by the National Council in
Ljubljana on 29 Oct. 1918, where Slovene state independence and a union with
other Yugoslav peoples was declared, signified the final political act before the
establishment of the National Government of Slovenia, which was appointed on
the proposal of the National Council in Ljubljana by the National Council in
Zagreb. The National Government of Slovenia was appointed on 31 Oct. 1918
and consisted of Josip Pogačnik, as head of the Government, and 12 ministers
called commissars. The National Government of Slovenes. Croats, and Serbs in
Ljubljana had no Ministry of Foreign Affairs, but nevertheless at the beginning
of its existence dealt with important matters relating to foreign affairs which
would otherwise have been within the competence of the National Council in
Zagreb. The National Government of Slovenes, Croats, and Serbs existed from
31 Oct. 1918 to 20 Jan. 1919. It consisted of members of the Slovene People's
Party, the Yugoslav Democratic Party, and the Yugoslav Social Democratic
Party. This coalition government acted in great consensus. It enabled the final
separation of Slovenia from the Austro-Hungarian monarchy, even without
bloodshed. With a decree on provisional administration for the territory of the
Government of Slovenes, Croats, and Serbs in Ljubljana it took over
administrative, legislative and judicial power in the territory of Carniola. Gorizia,
Trieste and its surroundings, Slovene Istria, and those parts of Styria and
Carinthia which belonged to the State of Slovenes, Croats, and Serbs. It raised a
Slovene army, which soon engaged in battles for the northern Slovene border.
The government co-operated in diplomatic negotiations with Austria, especially
those referring to the determination of the demarcation line in Carinthia and in
preparations for the union of the State of Slovenes, Croats, and Serbs with the
Kingdom of Serbia. It faced the problems of retaining the autonomy of Slovenia
in the new state, the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes. On 1 Dec. 1918,
the State of Slovenes, Croats, and Serbs united with the Kingdom of Serbia. The
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first coalition central government in Belgrade was appointed on 20 Dec. 1918.
The National Government of Slovenes, Croats, and Serbs offered its collective
resignation to Prime Minister Protic in Belgrade on 23 Dec. 1918, but it was
accepted only on 20 Jan. 1919. The National Government of Slovenes, Croats,
and Serbs in Ljubljana was dissolved simultaneously. It was replaced by the
Provincial Government of Slovenia, whereby the central government in Belgrade
was gradually beginning to remove autonomy of Slovenia.The range of activities
of the Provincial Government was very limited; at the beginning it consisted of 4
ministries, the President, and the Vice President, and only after long-lasting
interventions in Belgrade was it expanded to 6 ministries. The government was
not appointed until 28 Febr. 1919. The activities of the Provincial Government
depended on political changes and changes in the central government in
Belgrade, which gradually introduced state centralism and absolutism, at the
same time removing autonomy in Slovenia and other parts of the state. The
Provincial Government of Slovenia consisted of the Ministry of the Interior,
Ministry of Justice, Ministry of Education and Religious Affairs. Ministry of
National Economy, Ministry of Agriculture, and Ministry of Welfare. The first
Provincial Government of Slovenia was a coalition, the members of the
government consisted of members of three parties, with Dr. Janko Brejc as
President. The government resigned on 5 Nov. 1919 because of disagreements,
especially concerning the gradual centralisation dictated from Belgrade and
advocated by the Yugoslav Democratic Party. Instead of 6 ministries of the
Provincial Government of Slovenia, which had been abolished, the central
government established 13 own special offices in Ljubljana. After the resignation
of the Brejc Provincial Government, the mandate for the appointment of a new
government was given to Dr. Gregor Žerjav, who made an attempt to forni a new
coalition Provincial Government of Slovenia; not succeeding until 30 Jan. 1920,
he returned the mandate. The mandate for appointing a new Provincial
Government of Slovenia passed again to Dr. Janko Brejc, who failed to form a
new coalition government, and therefore formed a single- party government,
operating until mid-August 1920. On the basis of negotiations with the Yugoslav
Democratic Party he formed a reconstructed government including
representatives of the Slovene People's Party and the Yugoslav Democratic
Party, with the independent Dr. Leonid Pitamic as Minister of the Interior. This
reconstructed Provincial Government lasted until 5 Nov. 1920. It was followed
by a transitional Provincial Government, led by Dr. Leonid Pitamic. This
government survived until the middle of February 1921 when Dr.Vilko Baltic,
appointed President of the Provincial Government of Slovenia, delayed the
nomination of government members until the end of May 1921. Meanwhile,
preparations for the reorganisation of the state administration were underway.
They were actually realised on 13 July 1921, following the adoption of the
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Constitution of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes on 28 June 1921,
which enacted the dissolution of the Provincial Government of Slovenia.
During the lifetime of the five governments, peace negotiations in Paris took
place. The signing of Peace Treaties with Austria, Italy, and Hungary proved
fatal for Slovenia. The Carinthian Plebiscite was carried out on 10 Oct 1920.
The region of Prekmurje was annexed to Slovenia. Severe social conditions gave
rise to a great strike movement, several political parties were established which
involved themselves in political life in Slovenia, elections to the constituent
Assembly and local elections were held, Slovene cultural celebrities protested
against the removal of Slovene autonomy, the state Constitution was adopted,
abolishing Slovene autonomy, and state absolutism was intoduced. The most
important achievement for Slovenes in the cultural sphere was the foundation of
the University of Ljubljana.
The minutes of the National Government of Slovenes, Croats, and Serbs in
Ljubljana and of the Provincial Govcrmnments.of Slovenia were taken between 1
Nov. 1918 and 9 July 1921. 204 minutes have survived and they will be
published in three volumes. The first volume includes minutes Nos. 1 - 66, of 1
Nov. 1918 to 26 Febr. 1919.
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Zusammenfassung der Einleitungsschrift
Nationalregierung der Slowenen, Kroaten und Serben in Ljubljana
und Landesregierungen für Slowenien 1918 - 1921
Im Programm des politischen Vereines Slowenien in Wien im Jahre 1848
waren die Grundlagen lür den Zusammenschluß aller Slowenen in einer
Vcrwaltung-scinhcit unter der Benennung "Vereintes Slowenien" (Zcdinjcna
Slovenija) vorge-zeichnet. Dieses Programm gewann besonders während des 1.
Weltkrieges an Aktualität, als die k.k Armee vor der Kapitulation stand und der
Staat zu zer-fallcn drohte. Der Wilsonsche Fricdensplan mit dem Grundsat/, der
Selbst-bestimmung von Völkern mobilisierte die damaligen slowenischen
Politiker zu intensiven Vorbereitungen auf die Gründung eines slowenischen
Staates, in dem alle, in den geschichtlichen Ländern Krain, Steiermark, Kärnten
und dem östcr-rcichischen Küstenland lebenden Slowenen verint werden würden.
Die imposante, vom Nationalrat in Ljubljana ausgerichtete Kundgebung des
slowenischen Volkes in Ljubljana am 29. Oktober 1918, in der die slowenische
staatliche Unabhängigkeit und die Vereinigung mit anderen südslawischen
Völkern verlautbart wurde, war die abschließende politische Handlung vor der
Errichtung einer Nationalrcgierung für Slowenien, die über den Vorschlag des
Nationalrates in Ljubljana vom Nationalrat in Zagreb ernannt worden ist. Die
Nationalrcgierung lür Slowenien wurde am 30. Oktober 1918 ernannt, ihre
Mitglieder waren Josip Ritler Pogačnik als Präsident und 12 Minister, die damals
"poverjeniki" (Bevollmächtigte) genannt wurden. Die Nationalrcgierung der
Slowenen, Kroaten und Serben in Ljubljana hatte kein Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, trotzdem beschäftigte sie sich in ihrer ersten Wirkungszeit mitbcdcutcndcn Angelegenheiten aus dessen Bereich, für die ansonsten der
Nationalrat in Zagreb zuständig war. Die Nationalrcgierung in Ljubljana gab es
zwischen dem 31. Oktober 1918 und dem 20. Januar 1919. Sie bestand aus
Mitgliedern der Volkspartei (SLS), der Jugoslawischen demokratischen Partei
(JDS) und der Jugoslawischen sozialdemokratischen Partei (JSDS). Die
Koalitionsregierung wirkte in gutem Einvernehmen.
Sic führte die endgültige Trennung Sloweniens von der Donaumonarchie
durch, ohne jedes Blutvergießen, mit einer Verordnung über die vorübergehende
Verwal-tung im Regierungsgebiet der Nationalrcgierung der Slowenen, Kroaten
und Serben in Ljubljana übernahm sie die Vcrwaltungs-, Gcsctzgebungs- und
Justizgcwalt im Gebiet von Krain, Görz, Tricst und Umgebung, im slowenischen
Istrien und Kärnten und in der slowenischen Steiermark, sofern letztere zwei
Länder zum Staat der SHS (Slowenen, Kroaten und Serben) gehörten. Die
Regierung stellte eine slowenische Armee auf, die bald auch in Kämpfen um die
Nordgrenze aktiv wurde. Die Regierung nahm an diplomatischen Verhandlungen
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mit Österreich teil, insbesondere wegen der Festlegung der Demarkationslinie in
Kärnten und bei den Vorbereitungen auf die Vereinigung das Staates der
Slowenen. Kroaten und Serben mit dem Königreich Serbien. Sic mußte sich mit
Problemen der Autonomie von Slowenien im neuentstandenen Staat - dem
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen auseinandersetzen. Am 1. Dezember 1918 wurde die Vereinigung des Staates der Slowenen, Kroaten und Serben
mit dem Königreich Serbien umgesetzt, am 20. Dezember 1918 wurde die erste
zentrale Koalitionsregierung in Belgrad gebildet, am 23. Dezember bot die
Nationalregierung der Slowenen, Kroaten und Serben in Ljubljana dem
Ministerpräsidenten Proda; in Belgrad ihren kollektiven Rücktritt an, der erst am
20. Januar 1919 akzeptiert wurde. Zugleich wurde die Nationalregierung der
Slowenen, Kroaten und Serben in Ljubljana aufgelöst und an ihrer Stelle eine
Landesregierung für Slowenien gebildet, mit der von der Zcntralrcgicrung in
Belgrad die Autonomie in Slowenien schrittweise abgebaut wurde. Der
Wirkungsbereich der Landesregierung war sehr beschränkt, bei ihrer Errichtung
hatte sie nur vier Ministerien, einen Präsidenten und einen stellvertretenden
Präsidenten; erst nach langwierigen Interventionen in Belgrad wurde die
Landesregierung auf sechs Ministerien erweitert. Die Ernennung zog sich bis
zum 18. Februar 1919 hin. Die Tätigkeit der Nationalrcgicrung war stark von
politischen Veränderungen und vom Wechsel der Zcntralregicrungen in Belgrad
abhängig, von denen allmählich ein Absolutismus eingeführt und die Autonomie
in Slowenien und in anderen Teilen des Staates abgebaut wurden. Die
Landesregierung für Slowenien hatte ein Innenministerium, ein Unterrichts- und
Kultusministerium, ein Volkswirtschaftsministerium, ein Landwirtschaftsministerium und ein Ministerium für Sozialpolitik. Die erste Landesregierung für
Slowenien war eine Koalitionsregierung, Rcgicrungsniitglicdcr kamen aus drei
Parteien, der Regierungspräsident war Dr. Janko Brejc. Wegen mangelndem
Einvernehmen, insbesondere wegen der von Belgrad diktierten allmählichen
Zentralisierung, die von der Jugoslawischen demokratischen Partei befürwortet
wurde, trat die Landesregierung am 5. November 1919 zurück. Anstelle der
aufgelösten sechs Ministerien der Landesregierung für Slowenien wurden von der
Zcntralrcgicrung in Ljubljana 13 besondere Ämter errichtet. Nach dem Rücktritt
der Landesregierung von Dr. Brejc wurde das Mandat für die Zusammensetzung
einer neuen Regierung Dr. Gregor Žerjav anvertraut, der versuchte, eine neue
Koalitionsregierung für Slowenien zu bilden, was ihm allerdings bis zum 30.
Januar 1920 nicht gelang, worauf er auf das Mandat verzichtete. Das Mandat
wurde darauf erneut Dr. Janko Brejc anvertraut, der sich grol3c Mühe gab für die
Bilgung einer neuen Koalitionsregierung. Als ihm das nicht gelang, bildete er eine
Einpartcienrcgicrung, die bis Mitte August 1920 wirkte, als aufgrund von
Verhandlungen mit der Jugoslawischen demokratischen Partei eine Neubildung
der Regierung gelang mit Vertretern der Volkspartei, der Jugoslawischen
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demokratischen Partei und dem parteilosen Dr. Leonid Pitamic als Innenminister.
Diese neugebildete Landesregierung wirkte bis zum 5. November 1920. Ihr folgte
eine Landesübergangsregierung unter der Leitung von Dr. Leonid Pitamic, die bis
Mitte Februar 1921 wirkte, also bis zur Ernennung von Dr. Vilko Baltic zum
Präsidenten der Landesregierung für Slowenien, der die Ernennung der
Regierungsmitgliedcr bis Ende Mai hinauszögerte. In dieser Zeit landen
Vorbereitungen lür eine Neugestaltung der Staatsverwaltung statt, die nach der
BeschlieUung der neuen Verfassung des Königreichs der Serben, Kroaten und
Slowenen am 28. Juni 1921 umgesetzt wurde. Damals wurde die Aullösung der
Landesregierung für Slowenien gesetzlich festgelegt und am 13. Juli 1921
durchgeführt.
In der Wirkungszeit der fünf Landesregierungen fanden Friedensverhandlungen in Paris statt, auf die die Unterzeichnung von Friedensverträgen mit
Österreich, Italien und Ungarn folgten, die für die Slowenen sehr verhängnisvoll
waren. Am 10. Oktober 1920 fand der Volksentscheid in Kärnten statt.
Slowenien wurde das Übcrmurgebiet (Prekmurjc) einverleibt. Wegen der sehr
schweren sozialen Verhältnisse kam es zur Ausbreitung der Streikbewegung, in
Slowenien wurden mehrere politische Parteien gegründet, die im slowenischen
politischen Leben wirkten, durchgeführt wurden Wahlen zur Konstituente und
Gemcindewahlen, slowenische Kulturschaffende protestierten gegen die
Abschaffung der Autonomie in Slowenien, beschlossen wurde die
Staatsverfassung, mit der die slowenische Autonomie aufgehoben und der
Staatsabsolutismus eingeführt wurde. Auf kulturellem Gebiet war die Gründung
der Universität von Ljubljana die wichtigste Errungenschaft der Slowenen.
Sitzungsprotokolle der Nationalregierung der SHS und der Landesregierungen
für Slowenien decken die Zeit zwischen dem 1. November 1918 und dem 9. Juli
1921. Erhalten sind 204 Sit/.ungsprotokolle, die in drei Teilen veröffentlicht
werden sollen. Der 1. Teil enthält die Protokolle 1 - 66 vom 1. November 1918
bis zum 26. Februar 1919.
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