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Неколико тједана прије завршетка Дома његов градитељ Исо Исика Богдановић, 5.
јуна 1931.г. упућује молбу Канцеларији његовог величанства Краља Александра I,
наводећи у њој
"У мојем родном месту селу Вребац, срез Госпић - Лика, саградио сам о властитом трошку,
уз ситну помоћ сељака "Просветни дом". Овај дом саградио сам из патриотских побуда и
љубави према народу"
и молећи
"...ја молим Канцеларију Његовог Величанства Краља, да ми се одобри да овај
Просветни дом носи име Краља Петра I Великога Ослободиоца"

По наредби Министра Двора, в.д. шефа Краљеве Канцеларије, 29. јуна 1931.г. упућује
молбу Краљевској Банској управи Савске бановине у Загребу "...за извештај о згради, о
томе дали се у њој може заиста сместити културно - националне установе и заслужује ли
пажњу коју молилац моли"
.

У свом одговору од 13. јула 1931.г., Краљевска Банска управа Савске бановине у
Загребу одговара да је срески начелник у Госпићу потврдио
"У Вребцу опћине Медак подигнута је на доличном мјесту једна велика једнокатна
зграда, ... Дуга је 16 метара а широка 9 метара. ... Осим простране соколске дворане
имаде још неколико просторија потпунома довољних за смештење Сокола,
земљорадничке задруге, сеоске читаонице и библиотеке. Вребац у националном погледу
својим данашњим радом предњачи свим осталим мјестима овог среза и подигнута зграда
у сваком погледу заслужује пажњу и да се смије назвати "Просвјетни дом Краља Петра I.
Великог Ослободиоца"..."

У напомени, на допису Краљевске Банске управе Савске бановине у Загребу дописано
је:

"Важно!

16. јула 1931.г. Канцеларија његовог величанства Краља част је известити Вас, да
се одобрава да просветни дом, који Ви градите у с. Вребац може носити име
Краља Петра I Великог Ослободиоца.
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Ово је одговор Краљева двора 16. јула 1931. године из Београда господину И. С.
Богдановићу, адвокату Београд.

Напомена:

Захваљујемо г. Чеди Ћурчићу на труду уложеном у проналажење приложених
докумената.
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