USLUŽBENCI OKRAJNEGA SODIŠČA KOZJE

ANTON ŠPEC
Anton Špec, poduradnik, se je rodil leta 1879 v okolici Sevnice. Obiskoval je pet let
osnovno šolo in leta 1908 položil v Gradcu izpit iz jetniških predpisov. V Sevnici je
bil tri leta občinski čuvaj in od februarja 1910 do začetka prve svetovne vojne uradni
sluga pri okrajnem sodišču v Kozjem. V vojni si je postopoma prislužil čin
narednika. Februarja 1919 se je vrnil na predvojno delovno mesto in zaprosil za
mesto poduradnika. Ocenjevali so ga kot zelo sposobnega, zanesljivega, v službi zelo
uporabnega in pripravnega za zaprošeno mesto.
Leta 1944 po osvoboditvi Kozjega je opravljal posle čuvarja bivšega okrajnega
sodišča. Špec naj bi bil tedaj tudi predsednik tamkajšnjega krajevnega odbora.
Njegova naloga kot čuvarja je bila, da je skrbel za ohranitev še preostalega inventarja,
spisov, knjig in drugih stvari Okrajnega sodišča Kozje.
ZOFIJA VRKLJAN
Zofija Vrkljan je bila rojena leta 1909 v Kozjem, kjer je absolvirala trirazredno
osnovno šolo in nato še tri razrede višje dekliške šole ter privatno trgovsko šolo v
Zagrebu. Leta 1927 je bila nameščena kot pisarniška moč s položajem dnevničarke pri
Okrajnem sodišču v Kozjem. Do druge svetovne vojne je napredovala do položaja
zvančnice. Bila je vseskozi odlično ocenjena, pri čemer je veljala za ambiciozno in
zelo dobro uslužbenko. Bila je vešča v vseh poslih sodne prakse. Do neke mere je
obvladovala nemški jezik, sicer pa strojepisje in hrvaško stenografijo.
DR. FRAN KLOAR
Fran Kloar se je rodil leta 1888 v Migojnicah, pravo je študiral v
Pragi. Po pripravništvu v Celju, je služboval v Slovenj Gradcu in od
leta 1922 v Kozjem. Nekajkrat je bil izvoljen za župana. To dolžnost
je opravljal vse do avgusta 1937, ko se je z družino preselil v Celje.
V Kozjem je bil starosta Sokola, predsednik prostovoljnega
gasilskega društva in igralec na amaterskem odru. V času
Kloarjevega županovanja je Kozje dobilo elektriko, zgrajen ne bil
Občinski dom in napeljan vodovod.
DR. MILE JENKO
Mile Jenko se je rodil leta 1887. Bil je javni notar v Kozjem in je ostal v Kozjem do
nemške okupacije. V času napada nacistične Nemčije so Nemci notarja dr. Mileta
Jenka imeli zaprtega v kozjanskih zaporih, in sicer od 17.-19. maja 1941. Takoj za tem
so ga z družino izgnali. Razlog za dr. Jenkovo aretacijo je bilo predsedovanje
kozjanskemu Sokolu, katerega je bil član od njegove ustanovitve leta 1931 in
starešina od leta 1937.

