
Navodila, kako izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani. 
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14..... jfij A) Ali ima ta hiša še druge^ (evidenčne) številke? Ako da, v katerih ulicah še in katere številke? 

.7% ^ t?*-       . 

B) Lastplk_(ime, priimek; poklic naslov; pri jurističnilj^osebah natančna označba in štampilja) 

C) Ali so pod gorenjo hišno številko razven glavnega poslopja še samostojne stranske stavbe, v katerih 

stanujejo ljudje in koliko je teh stranskih stavb? 

D) Natančnejši popis poslopij (stavb), ki spadajo k tej hišni številki in v katerih kdo stanuje: 

Katere stavbe (po- 
slopja) spadajo k 
tej hišni številki? 
(Tu se navedejo le 
one stavbe, v ka- 
terih stanujejo lju- 
dje, pa naj so to 
stanovanjske hiše, 
skladišča, barake, 

vagoni itd. 
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Ali služi stavba 
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Kateri obrati (obrt, 
trgovina, prosti po- 
klici itd.) se more- 
biti izvršujejo v na- 
značenih stavbah? 

po večini stanovanjskim 
namenom in le deloma 

drugim namenom? 
(Da ali ne?) />V^- 

po večini drugim glavnim 
namenom in le deloma 
stanovanjskim namenom? 

(I)a ali ne?)  

ako ,da", so li ti 
nameni 

ako .da*, so le-ti ^MMki 
nameni 

kmetij- 
stvo 

obrt. 
trgovina 

in promet 

drugi 
(zlasti 
javni) 

kmetij- 
stvo 

obrt, 
trgovina 

in promet 

drugi 
(zlasti 
javni) 
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E) Kdaj je bila hiša (glavno pg&lopje) zgrajena ali popolnoma prezidana? 

Jx . ./ f pred 1. 1860? 1871 — 1880? 1891—1900? 
(Kar se ujema, pođčrtajjb) ^ 1860_1870? 1881—1890? 1901—1910? 

F) Kako je prišla hiša v posest sedanjega lastnika? 

1911 — 1920? 
1921? ■/sg*. 

m 

a) ali jo je zgradil? (Da ali ne?).. 
b) ali jo je kupil? (Da ali ne?)  

c) ali jo je podedoval? (Da ali ne?) 
d) kako drugače?       

v 

G) Število nadstropij najvišjega trakta 
(Za nadstropje velja brez ozira 6a običajno imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta oken) nad 
pritličjem" (parterjem); za pritličje velja spodnji vodoravni oddelek, čigar p6d je v višini ali nad višino 
ceste, oziroma zemljišča, ki ga oddaja.) 

H) Ali so v hiši stanovanja pod zemljo (stanovanja, kojih p6d leii nižje nego cesta, oziroma zemljišče, ki 
obdaja hišo)? (Da ali ne?) posamezni prostori za stanovanje pod zemljo? (Da ali ne?)  

I) Ali so v hiši podstrešna stanovanja? (Da ali ne?)... 
posamezni k stanovanjem v drugih nadstropjih ali pritličju spadajoči prostori pod streho, v katerih 

stanujejo ljudje? (Da ali ne?)  
J) Koliko stranišč je a) v hiiTi? "f ; b) pri hiši (v vrtu itd.)?  

Ki) Število stanovanj v celem *1. ; izmed njih a) oddanih ; bj praznih 
stanujočih strank   

K2) Število poslovnih prostorov (trgovin, pisaren itd.)v. popisanih obljudenih stavbah t ; 
a) od tega oddanih ; b) praznih v 

L) Število priloženih popisov stanovanj (poslovnih prostorov) 4. 

število 
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Katere'stranke imajo v najemu stanovanjske (poslovne) prostore v stavbah, navedenih na prvi strani. 

Ime in priimek stranke, 

ki je najela stanovanjske (poslovne) pro- 
store od hišnega gospodarja 

V katerem nadstropju se nahajajo stano- 
vanjski (poslovni) prostori. V slučaju, da 
se ti ne nahajajo v stanovanjskih hišah, 
je poleg morebitnega nadstropja navesti 
še objekt, n. pr. skladišče, baraka, hlev, 

vagon, i. t. d. 

Koliko ima stranka 
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Koliko oseb 
stanuje (pre- 
nočuje) v nave- 
denih prosto- 

rih 

Koliko znaša 
čista letna na- 

jemščina 
(v kronah) 

Opombe 

v-.v-l " " n 

podpis hiSnega gospodarja. 
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Mestni okraj: 
'iro / ■ 

Navodila, kako je izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani! 

Ulica itd. h. št. UL 

Popis stanovanju (ozlr. poslovnih prostorov) v tel MSI. 

Ime, priimek in poklic stranke,/pajela stanđVarlje oziroma poslovne prostore? od hišnega 

gospodarja v  

I. Koliko imate glavnih prostorov II. Koliko imate stranskih prostorov 

in sicer 

ki služijo in sicer število 

1.) samo za 
stanovanje 

lokalov: 

sob 

2.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 
3.) samo kot 

poslovni prostori 

<7 

podstrešnih shramb 

jedilnih shramb 

kleti 

kabinetov 

predsob 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

Skupaj 

X 

4- 

drvarnic 

V pralnic 

stranišč 

drugih prostorov 

J 

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v vseh teh prostorih i 

Koliko izmed teh stanuie v glavnih prostorih (ad I.) 5~~ in koliko v stransl^jih^^fostorih (ad 11.) 

in v katerih stranskih prostorih? '     ^ 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: a] stanovanle: h.)L... 

T i/nA 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiši h, 
je tu poleg moiebitnega nadstropja tudi še označiti 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. 

a) stanovanje: 

b) poslovni prostori ti*-*>■-: ..VM:..ć3k. *53/.. 
■I f . X- 

C) V slučaju, da izvršujete v gori označenih prostorih kak obrat, obrt, posel itd. navedite kateri:.-    

     

D) Koliko znaša čista letna najemnina 1.) za stanovanje . K; 2.) za poslovne prostore K. 

Ako ne plačujete najemnine, ali uživate brezplačno stanovanje kot hišni posestnik, hišnik, ali kako 

drugače in iz katerega naslova?   t  

E) Za stranke, ki imajo rodbinsko stanovanje, pa so se priselile v Ljubljano po 1. VII. 1914. Zakaj morate 

bivati v Ljubljani?    T  ,   

F) Ali je kuhinja v souporabi? (Da ali ne?)   ako da, s kom?. 

Podpis stranke: 

L 

Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemši pod E) 

t 
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Katere osebe stanujejo (prenočujejo) v prostorih, navedenih na 1. strani. 

Osebe, ki v prostorih navedenih na 1. strani Izvršujejo le svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 

Domovinska 
pravica 

(pristojnost) 
1.) občina 
2.) politični okraj 

(glavarstvo) 
3.) dežela 

Ali ima 
hrano 

Razmerje do 
najemnika stano- 
vanja n. pr. oče, 
mati, žena, sin, 
teta, sestrična, 
kuharica, dekla, 

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

ločen itd) 

Za slučaj, da se najenv 
nik stanovanja ali pod- 
najemnik izseli, kedaj 
se izseli iz stanovanja 

in kam 

Od katerega 
dne in leta 
biva v tem 
stanovanju 

Ali ima kako 
hišo izven 
Ljubljane 
in kje? 

1.) Rojstni kraj, 
2.) občina 
3.) politični okraj 

(glavarstvo) 

Katerega dne 
in leta se je 

priselil v 
Ljubljano 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

Ime in priimek 

stanovalca 
Poklic 


