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Mestni okraj 

^7 

Navodila, kako izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani. 

f # 

Hišna pola 

ulica, trg, cesta.. h. št. 

A) Ali ima {jjfrhpn- še cjruge (evidenčne) številke? Av kat^/ih ulicah še in katere številke? is <% 

B) Lastnik (ime, j)ri^w^kv pq^yc tj^slov; pji^urij^tičnih osebah natančna označba in štamnilja). 

C) Ali so pod gorenjo hd^ho številko razven glavnega poslopja še samostojne stranske stavbe, v katerili 

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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U CC 

Ali služi stavba 

po večini stanovanjskim 
namenom in le deloma 

drugim natnenom? 
(Da ali ne?) .AsđC' 

po večini drugim glavnim 
namenom in !e deloma 
stanovanjskim namenom? 

(Da ali ne?).. 

> 

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

E) Kdaj je bila hiša (glavno poslopje) zgrajena ali popolnoma prezidana? 

(Kar se ujema, podčrtajte) I pred 1 22S2? 1871-1880? 1891-1900? 1911-1920? 
P V ' i 1860—18/0? 1881—1890? 1901—1910? 1921? 

F) Kako je prišla hiša v posest sedanjega lastnika? 

a) ali jo je zgradil? (Da ali c) ali jo je podedoval? (Da ali ne?).^*^«^ 
b) ali jo je kupil? (Da ali ne?). d) kako drugače?  -—   

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

H) Ali so v hiši stanovanja pod zemljo (stanovanja, kojih p6d leži 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 hiši? /9 b) pri hiši (v vrtu itd.)?^^  

K\) Število stanovanj v celem^g/ izmed njih a) oddanih ...; b) praznih   ; število 
stanujočih strank \Vu I) 

KJ Število poslovnih prostorov (trgovin, pisaren itd.) v popisanih obljudenih stavbah  
a) od tega oddanih  b) praznih rr-r-r   

L) Število priloženih popisov stanovanj (poslovnih prostorov) 

k 



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

lAk. ...... ^ .... 
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Mestni okraj: Navodila, kako je izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji, strani! 

Ulica itd. h. št. 

Popis stanovanja (ožit. poslovnih prostorov) o tel hiši. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

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

ki služijo in sicer število 

in sicer 1.) samo za 
stanovanje 

2.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 

lokalov: 

sob 

kabinetov 

predsob 

3.) samo kot 
poslovni prostori 

podstrešnih shramb! 

jedilnih shramb 

kleti 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

Skupaj 

drvarnic 

pralnic 

stranišč 
/ 

drugih prostorov 

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

Koliko izmed teh stanuie v glavnih prostorih (ad I.)  in koliko v stranskih prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorih?       

a) stanbvanje: 

b) poslovni prostori^/^/^^^^^1^ 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hišfh, 
je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladiSče, baraka, vagon itd. 

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

D) Kolikđznaša čista letna najemnina 1.) za stanovanje 4^5? «7^ Iv 2.) za poslovne prostore j K. 

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

drugače in iz katerega naslova? - -  —   

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

bivati v Ljubljani?      

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

Podpis stranke: 
/ > 

Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani Izvemši pod 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). 
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Ime in priimek 

stanovalca 

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

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

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

(glavarstvo) 

Domovinska 
pravica 

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

(glavarstvo) 
3.) dežela 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

ločen itd) 

Poklic 

Katerega dne 
in leta se je 

priselil v 
Ljubljano 

Od katerega 
dne in leta 
biva v tem 
stanovanju 

Ali ima 
hrano. Ali ima kako 

hišo izven 
Ljubljane 
in kje? 

Ali je bil 
dne 20. dec. 

t. 1. tukaj 
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Za slučaj, da se najem- 
nik stanovanja ali pod- 
najemnik izseli, kedaj 
se izseli iz stanovanja 

in kam 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 
v 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar p<?d je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vprašanju Ć: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd; 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

. Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 
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Mestni okraj: 

f/y 

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

Ulica itd j/£(/C(,>&&■ h št. 
/ 

Popis stanovanja (ozir. poslovnih prostorou)vtel hISi. 

Ime, priimek in poklic stranke^ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja t ' 

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

m sicer 

ki služijo 

1.) samo za ; .-•) *\a sfariov&nje ^.) samo kot in poslovne prostore , . . . stanovanje r ^ enem poslovni prostori 

in sicer število 

podstrešnih shramb 

lokalov 

sob 

kabinetov V-*'', • • t 

predsob 

Z, 

kuhinj 

poseiskih sob 

kopalnic 

Skupaj 

/ 

¥* 

T 

jedilnih shramb 

kleti 

drvarnic 

7 

pralnic 

stranišč 

drugih prostorov 

y 

/ 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.) in koliko v stranskih prostorih (ad II.). 

in v katerih stranskih prostorih? 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: „^ stanovanje* 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiJih, 
je lil poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti u\ nocinvnl nrnstnrl' 
stavbo na pr. skladiSčc, baraka, vagon itd. ' puMuvm prosiori  

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

D) Koliko ^naša čista letna najemnina 1.) za stanovanje za poslovne prostore K. 

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

drugače in iz katerega naslova? 

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

bivati v Ljubljani?             

F) Ali je kuhinja v souporabi? (Da ali ne?) 4*^ ako da, s kom? 

Podpis stranke^ y 

i^taw"7 

Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani lzvemSi pod H) 



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). 

r 

<u 

CC >o o 
<v 
H 

Ime in priimek 

stanovalca 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 

12. 

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

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevaleč itd. 

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

(glavarstvo) 

OAUL 

Domovinska 
pravica 

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

(glavarstvo) 
3.) dežela 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

//// 

//učiT. 
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Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

ločen itd) 

Poklic 

Katerega dne 
in leta se je 

priselil v 
Ljubljano 

TJSK^ 

/ft* 

Od katerega 
dne in leta 
biva v tem 
stanovanju 
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Ali ima kako 
hišo izven 
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in kje? 
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Ali je bil 
dne 20. dec. 

t. 1. tukaj 
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Za slučaj, da se najem- 
nik stanovanja ali pod- 
najemnik izseli, kedaj 
se izseli iz stanovanja 

in kam 

17 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano* 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
snloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje, delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v*par dneh izseliti iz 
Ljubljane. ^ 

Za začasno tiavzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K Vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

t V 

K -Tjrašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

■ 
K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n! pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



Mestni okraj: 
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: <y 
Navodila, kako je izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani! 

Ulica itd . št . Ć 

Popis stanovanja (ozlr. poslovnih prostorov) v tel Mi 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja 

1. Koliko imate glavnih prostorov II. Koliko imate stranskih prostorov 

in sicer 1.) samo za 
stanovanje 

ki služijo 

2.) za stanovanje ! 
! in poslovne prostore 

ob enem 

in sicer število 

3.) samo kot 
poslovni prostori 

podstrešnih shramb 

lokalov: 

sob 
Z 

kabinetov 

predsob 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

Skupaj 

/ 

/ 

jedilnih shramb' 

kleti 

drvarnic 

/ 

/ 

/ 

pralnic 

Stranišč 
'/t 

drugih prostorov 

'/»■ 

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v vseh teh prostorih \^/ / 

Koliko izmed teh stanuie v glavnih prostorih (ad I.) in koliko v stranskih prostorih (ad 11.) 

in v katerih stranskih prostorih?   

a) stanovanje: 

b) poslovni prostori:    

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

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiši h, 
je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. 

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 ?  

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

bivati v Ljubljani? .      

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

Podpis stranke: Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemši pod F.) 

/2. ^ 



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). 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis- vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

\ 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba sniatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vurašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanja D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 
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Navodila, kako je izpolniti to polo, se nahajajo na zadnji strani! 

Ulica itd chot-i 1,tJr'c* +<^ h. št/. 

Popis stanovanja (oilr. noslounili prostorov) o tel hiil. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

I t jt~f V-i L 

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

in sicer 

ki služijo in sic.er število 

1.) samo za. 
stanovanje 

2.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 

3.) samo kot 
poslovni prostori 

• 
podstrešnih shramb _ • 

jedilnih shramb / 

lokalov: kleti 

sob drvarnic / | 

kabinetov / 7 pralnic 

predsob "   / v 
stranišč 

/ | 

kuhinj drugih prostorov _ - : 

poselskih sob / 
» 
• 
■ 

kopalnic ( 
v 

X 

Skupaj , 
i 

/ _ J. V.    ....... . 
3 

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v*vseli teh prostorih \La- -C   

Koliko izmed teli stanuje v glavnih prostorih (ad 1.) '3 in koliko v strai>sl«tf-prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorih?  " :.   
i «_•— . ' C * * • 

a) stanovanje: *rthr. < f V£4,-(A- B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hižfh, 
jc tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. b) poslovni prostori: 

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...3.^,5' K; 2.) za poslovne prostore. r K. 

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

drugače in iz katerega naslova? 

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

bivati v Ljubljani? 

F) Ali je kuhinja v souporabi? (Da ali ne?) 

Podpis stranke: Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemši pod F.) 

V 



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

Osebe, ki v prostorih navedenih na 1. strani izvršujejo ie svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 
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2.) občina 
3.) politični okraj 

(glavarstvo) 
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2.) politični okraj 

(glavarstvo) 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr djl popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Ura ini list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. ' 

Za začasno navzoče treba smatrali vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritijičem; za pritličje velja .spodnji 
\ odoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vorašanju C: 

Za obrat, obrt rti smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne proptore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



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

Ulica itd. h. št. s. 

Popis stanovntin (Mir. poslovnih prostora«) o tel hiši. 

Ime, pj-iimek in poklic stranke, ki je 

gospodarja ... 

stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

I. Koliko imate glavnih prostorov 
r - 

II. Koliko imate stranskih prostorov | 

in sicer 

ki služijo in .sicer število 

1.) samo za 
stanovanje 

2.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 
3.) samo kot 

poslovni prostori 

J - 

podstrešnih shramb 

jedilnih shramb 

lokalov: 
1 i/ 

kleti 

sob / drvarnic / 

kabinetov pralnic 
• 

predsob stranišč / 

kuhinj drugih prostorov 
. / 

!• poselskih sob 

.. a— -  i 

kopalnic 

Skupaj i 
3 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.) / stranskih prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorih? 

a) stanovanje: B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hišf h, 
je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladiSčc, baraka, vagon Itd. b) poslovni prostori: 

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 hišpi posestnik, hišnik, ali kako 

drugače in iz katerega naslova?    ^ 

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

bivati v Ljubljani? 

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

{ Podpis stranke: Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani IzvemM pod H) 

/ 



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

Osebe, ki v prostorih navedenih na strani izvršujejo le svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 
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Razmerje do 
najemnika stano- 
vanja n. pr. oče, 
mati, žena, sin, 
teta, sestrična, 
kuharica, dekla, 

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

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

(glavarstvo) 

\ - 

Domovinska 
pravica 

(pristojnost) 
1.) občina 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 
1 ,. \ 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Ura ini list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo / 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako pimajo namena se .v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začas'no navzoče treba smatrali vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
\odoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K orašanju C; 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimpi- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi, katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



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

Ulica itd  h. št. đ 

Popis stanaunnja (ožit. poslovnih prostorov) o te) MIL 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja   

1. Koliko imate glavnih prostorov II. Koliko Imate stranskih prostorov 

ki služijo in sicer število 

in sicer 1.) samo za 
stanovanje 

2.) za stanovanje 3 ) samo kot 
in poslovne prostore i , . , . 

ob enem poslovni prostori 

podstrešnih shramb 

lokalov: 

sob 

kabinetov 

predsob 

jedilnih shramb 

kleti 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

Skupaj 
Z. 

drvarnic 

pralnic 

stranišč 

drugih prostorov 

j  J-  

j 
j 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.) in koliko \^trap6fćih prostorih (ad 11.) 

in v katerih stranskih prostorih?  ^ 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: a) stanovanje:^ 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiSili, 

■ je tu poleg morebitnega nadstropja tudi še označiti 
stavbo na pr. skladiSče, baraka, vagon itd. 

a) . 

b) poslovni prostori:  

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^Jujt hišni posestnik, hišnik, ali kako 

drugače in iz katerega naslova? 'A? 

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

bivati v Ljubljani?  1     "V" 

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

Podpis stranke: Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemži pod F.) 



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). 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj., in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno naVzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrali vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritijičem; za pritličje velja spodnji 
\ odoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vorašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno^ tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



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

Ulica itd.-  h. št. 6 

Popis stanovanji (ozlr. postavnih prostorov) v tej hiši. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja   
—— i—  —•—&-  

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

ki služijo in sicer število 

in ,siqer 1.) samo za 
stanovanje 

2.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 

3.-) samo kot 
poslovni prostori 

podstrešnih shramb j 

loka 

sob 

kabinetov 

predsob 

kuhinj 

poselskih sob 

, kopalnic 

Skupaj 
± 

■7 

jedilnih shramb 

kleti 

drvarnic 

pralnic 

stranišč 

/ 

/ 

V 

drugih prostorov 

=L 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad 1.) in koliko v stransJaTTprostorih (ad 11.) / 

/4- '/*r1 in v katerih stranskih prostorih?^, 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiši h, 
je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr, skladišče, baraka, vagon itd. 

a) stanovanje: 

b) poslovni prostori:  

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^posi^ 

Ako ne plačujete najemnine, ali uživate brezplačno stanovanj e^ormRm poutulnik, liiSntKTali kako 

drugače in iz katerega naslova?     Z  

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

bivati v Ljubljani?      1,1, •; 

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

.Podpis stranke: 
/ t 

Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani lrvemSi pod F.) 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po. resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki' služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi s6 tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vprašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne. plačuje najemnine, mora navest 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali pi 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hi- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 

i 

f 



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

Ulica itd 

M stanovanja (ozir. poslovnih prostorov) g tel hiši. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 
/, ^, / X?. y 

gospodarja... 

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

ki služijo in šifer število 

in sicer K) samo za 
stanovanje 

2.) za stanovanje . 3 ) samo kot 
in poslovne prostore! , , . 

ob enem poslovni prostori 

podstrešnih shramb 

lokalov: 

sob 

kabinetov 

predsob 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

1 

Skupaj 
il A 

jedilnih shramb 

kleti 

drvarnic 

pralnic 

X- 

i— 
stranišč 

drugih prostorov 
_ 

 L- 

A 

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v vseh teh prostorih I > / : 

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.)' $ in koliko v stranskih prostorih (ad iT*.) 

in v katerih stranskih prostorih? 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
. V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiši h, 

je tu poleg morebitnega nadstropja ludi še označiti 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon Itd. 

a) stanovanje: 

b) poslovni prostori: 

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

D) Koliko znaša čista letna najemnina l.) 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? 1    

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

/O v y J -- - 
bivati v Ljubljani? 

/6*24 

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

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

>/ 



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). 
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Ime in priimek 

stanovalca 

2. 

6. 

7. 

8. 

* 9. 

10. 

11. 

12. 

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

kuharica, dekla, 
hlapec, pod- 

najemnik, pre-' 
nočevalec itd. 

1.) 
2.) 
3.) 

Rojstni kraj, 
občina 
politični okraj 
(glavarstvo) 

>7/ 

S? 

/' 

Domovinska 
pravica 

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

(glavarstvo) 
3.) dežela 

// 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

s/šf 

S?S' 

S4>S' 

Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

iočen itd.) 

v 

' 

A 

Poklic 

Katerega dne 
in leta se je 

priselil v 
Ljubljano 

/ 
V// 

/t 

Od katerega 
dne in leta 
biva v iem 
stanovanju 

10 

Ali ima 
hrano 

C — 

11 
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// 

Ali ima kako 
hišo izven 
Ljubljane 
in kje? 

13 

Ali je bil 
dne 20. dec. 

1.1. tukaj 
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Za slučaj, da se najem- 
nik stanovanja ali pod- 
najemnik izseli, kedaj 
se izseli iz stanovanja 

in kam 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj., in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). k 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

• 
K vDrašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno^ tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



Mestni okraj: 

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

Ulica itd. 

■it t 

h. Št 6 

Popis stanovanja (ožit. poslovnih prostom«) v tel hti 

Ime, priimek, in poklic stranke, kije naiela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja 

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

, 
in sicer 

ki služijo in sicer število 

1.) samo za 2.) za stanovanje 3.) Samo kot 
in poslovne prostore , . , , 

ob enem poslovni prostori • 

podstrešnih shramb 
- j 

stanovanje 

' 
jedilnih shramb ~ 1 

*—- 

lokalov: kleti 
. 

sob 
- / •—-—- —— drvarnic / 

kabinetov    •—; pralnic 

_ . .. -j 
i 

predsob — - stranišč 

'U 
kuhinj , T  -—- drugih prostorov / ' 

poselskih sob '    •   

kopalnic   ■ —    • 

Skupaj 1 / ' • -   

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v vseli teh prostorih... 
\ 

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad I.) in koliko v stran^y»ff5storih (ad II.). 

in v katerih stranskih prostorih?    

a) stanovanje: L '. B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hISfh, 
je tu poteg morebitnega nadstropja tudi še označiti 
stavbo na pr. sktadiSčc, baraka, vagon Itd. 

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

b) poslovni prostori: 

    Z2S~tf 
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?   

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

bivati v Ljubljani?      .   

F) Ali jc kuhinja v souporabi? (Da ali ne?) 

•  .v i   

Podpis stranke: 

ako da, s kom? 

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

yp ^2 s 



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). 
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Ime in priimek 

stanovalca 

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

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

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

(glavarstvo) 

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

Rodbinski 
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Ljubljano 
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dne in leta 
biva v tem 
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dne 20. dec. 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivaaje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena .se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K vDrašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

KdOr ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



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

Ulica itd- h. št. h 

Popis stanovanja (ozlr. poslovnih prostorov) v tel Idil. 

Ime, priimek in_poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja L/ VXXs\J~*v<\XslIIAs /i X. 

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

ki služijo in sicer število 

in sicer 
ft V -H 

i - 

. 1.) samo za 
stanovanje 

2-.) za stanovanje 
in poslovne prostore 

ob enem 

3.) samo kot 
poslovni prostori 

podstrešnih shramb / j 

jedilnih shramb 
/ 

lokalov: kleti / ! 

sob l 
. 

drvarnic j t 

•kabinetov V 
IV "f 

4M s 
pralnic — 

1 predsob stranišč 
/ 

j kuhinj / • 
- drugih prostorov 

1 

j 
poselskih Sob / - - 

/ t 

t 
kopalnic 'tK 

j Skupaj 
S 

- M 
ir* b 

A) Skupno število oseb, ki stanujejo (prenočujejo) v vseli teh prostorih... S . 

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad 1.) . o in koliko v stranskih prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorih? ~   

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: a) stanovanje: JC. 
V slučaju da se ti nn nahajajo v stanovanjskih liiSih, I Q 
je tu poleg moii^itliga nadstropja tudi še ojnačiti 
stavbo na pr. sklati* baraka, vagon itd. b) poslovni prostori: 

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

\D) Koliko «naša čista letha 'najemnina 1.) za stanovanje //evi) K; 2.) za poslovne prostore » k, 

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

drugače in iz katerega naslova? 

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

bivati v Ljubljani? "      X 

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



Katere osebe stanujejo (prenočujejo) v prostorih, navedenih 

Osebe, ki v prostorih navedenih na 1. strani izvršujejo le svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane 

na 1. strani. 

v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj., in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno takb, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. ysi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori {kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako njmajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

' ** I 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga oN- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K -urašanju C; 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



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

Ulica itd  —  h. št... 

Popis stanovanja (ozlr. poslovnih prostorov) o tel hiil. 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

gospodarja Ah. r           

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

ki služijo in sicer število 

in sicer 1.) samo za 
stanovanje 

lokalov: N l| 

2.) za stanovanje i 3 } samo kot 
in poslovne prostore I 

ob enem ! P°slovni Proston 

podstrešnih shramb sjf 

sob 

kabinetov 

predsob 

✓ 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

Skupaj 

jedilnih shramb 

kleti 

drvarnic 

pralnic 

stranišč 

drugih prostorov 

4 

is*** 
77 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (ad 1.) 

in v katerih stranskih prostorih? 

/ -is l. C ć 

štorih (ad in koliko v stran 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: I aj stanovanje: /It.. //S '^(1 . / <t 
V slučaju da se ti nc nahajajo v stanovanjskih hiši h, J / / 
je tu poleg morebitnega nadstropja tudi Se označiti j fy\ poslovni prostori: 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. \ 

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

K 

D) Koliko znaša čista letna najemnina I.) za stanovanje 

Ako ne plačujete najemnine, ali uživate brezplačn 

drugače in iz katerega naslova?  

sestnik, hišnik, ali kako 

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

bivati v Ljubljani?     

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

Podpis stranke: 

ti)M,  

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



Katere osebe stanujejo (prenočujejo) v prostorih, navedenih 

Osebe, ki v prostorih navedenih na 1. strani izvršujejo le svoj posel, ni treba vpisati v to razpredelnico, ker bodo popisane 

na 1. strani. 

v oni hiši, kjer stanujejo (prenočujejo). 

T
ek

oč
a 

št
ev

il
ka

 

Ime in priimek 

stanovalca 

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

hlapec, pod- 
najemnik, pre- 
nočevalec itd. 

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

(glavarstvo) 

Domovinska 
pravica 

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

(glavarstvo) 
3.) dežela 

Rojstno 
leto 

dan in 
mesec 

Rodbinski 
stan 

(ali je samec, 
vdovec, 
oženjen, 

ločen itd) 

• i ■ 2 3 4 5 6 7 

1. 

A 

LJ*- & JPMUt /gU 

Ž> 
ii 

2. \ 

f 

f i mo 

4,4. 
11 '/ 

' f 

i i . 

i 

1 3- 

\ 

S 

t f 

i i \ft>i 

jr 

> 

1 f 
f t 

tf 

4. 
cfla?iy 

JT> 

. i-f 1 i 

k 11. 1 < a. 'f 
f r 

\ 

5. 

* 

6. 

7. 

  — 

8. 
t 

♦ ■ 

% 

9. - 

1 

• 

10. 

t 

/ 

' 

11. 

12. 

* 

Poklic 

Katerega dne 
in leta se je 

priselil v 
Ljubljano 

Od katerega 
dne in leta 
biva v tem 
stanovanju 

Ali ima 
hrano Ali ima kako 

hišo izven 
Ljubljane 
in kje? 

Ali je bil 
dne 20. dec. 

t. 1. tukaj 

A
li 

im
a 

po
dn

aj
em

ni
k 

, 
la

st
no
 

hi
šn

o 
op

ra
vo

 

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

in kam 

I 
v 

te
m
 

st
an

o-
 

va
nj

u 
I 

(d
a 

al
i 

ne
) 

al
i 

iz
ve

n 
te

ga
 

st
an

ov
an

ja
 

(d
a 

al
i 

ne
) 

le
 

za
ča

sn
o 

pr
is

ot
en
 

al
i 

tra
jn

o 
pr

is
ot

en
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

(HAiJlM i vif, 

u 

9tf*\ 11 lld — 
i 

h1 

4*t\ A / i/ — - 

\\H ifij 

/ 

i 

7 ' 
JCfOZ -if/i 

/ ( i ja, 

i 

^ / 

- 

/ 
i 

# 
• 

• 

/ 

• 

1 

/ 

/ 

' 
• 

/ | 

' ■ 

\ 
• \ . 



-v/* 

Popis stanovanj, poslovnih prostorov in vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vsega navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na podlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Ura ini list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo v 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom snadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

✓ 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921 trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrati vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritijičem; za pritličje velja spodnji 
vodoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem' 
pritličju (suteren). 

K "Drašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

I 

K vprašanju D: i • 
Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 

katero plačuje stranka lastniku hiše" itd, po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 

! lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
i kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 



Mestni okraj: 

Ty 

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

Ulica itd.. MdAAA -lxi )K& .... h. št. 

Popis stonovonjo (ozlr. poslovnih prostora«) v tel hi. 
' ''v* v f 

Ime, priimek in poklic stranke, ki je najela stanovanje oziroma poslovne prostore od hišnega 

x / / / 
gospodarja 

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

ki služijo • in sicer število 

in sicer 1.) samo za J2 ) stanovanje in poslovne prostore stanovanje . ^ ob ene
F
m 

lokalov: 

sob 

kabinetov 
 |L 

predsob 

kuhinj 

poselskih sob 

kopalnic 

3.) samo kot 
poslovni prostori 

podstrešnih shramb 

jedilnih shramb 
"""v 

kleti 

X. 

Skupaj 
X 

drvarnic 

pralnic 

stranišč 

drugih prostorov 

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

Koliko izmed teh stanuje v glavnih prostorih (adl.) 6^ in koliko v straasiritf prostorih (ad II.) 

in v katerih stranskih prostorih?   ^// 

B) V katerem nadstropju te hiše se nahajajo: I a) stanovanje:^ 
V slučaju da se ti ne nahajajo v stanovanjskih hiši h, » S /? 
je tu poleg morebitnega nadstropja ludi" še označiti I h\ n0ci0vni „i-nc/hH- 
stavbo na pr. skladišče, baraka, vagon itd. I ' POMOVm prostori. 

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

  f  !" 
D) Koliko znaša čista letna najemnina 1.) za stanovanja/V^ 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? 

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

bivati v Ljubljani? JJOLU 

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

Podpis stranke: Podpis hišnega gospodarja: 
za resničnost navedb na tej strani izvemši pod F.) 



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). 
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Popis stanovanj, poslovnih prostorov In vsega navzočega prebivalstva 

v Ljubljani po stanju z dne 20. decembra 1921. 

Mestni magistrat kot stanovanjska oblast 
prve instance je odr dil popis vseh stanovanj 
in poslovnih prostorov ter vse'ga navzočega pre- 
bivalstva v Ljubljani po stanju z dne 20. de- 
cembra 1921. 

Na u|>dlagi § 16 pravilnika k veljavni sta- 
novanjski uredbi, Uradni list št. 202, se vsi išni 
posestniki, najemniki in podnajemniki stano- 
vanj, stanovanjskih delov in poslovnih prostorov 
poživljajo, da vročene poizvedbene pole v vseh 
rubrikah točno in po resnici izpolnijo. 

Vsa stanovanj- in vsi prostori se bodo nato 
pregledali po oblastvenih organih. Če bi se pri 
tem pregledu izkazalo, da je kdo navedel v poli 
napačne podatke, ravno tako, če bi kdo pole 
soloh ne izpolnil, postopalo se bode proti njemu 
kazensko po § 30 stanovanjske uredbe, ki do- 
pušča denarno kazen do 50.000 kron, oziroma 
zapor do 6 mesecev. 

Navodila. 

K vprašanju I in II: 
l 

Popisati se morajo vsi glavni prostori, to so: 
1. Stanovanja, ki služijo samo v stano- 

vanjske namene. 
2. Stanovanja, ki služijo poleg stano- 

vanjskim namenom, tudi še obratnim, obrtnim 
in drugim poslom. 

3. Prostori (lokali), ki se sicer nahajajo / 
obljudenih stavbah, ki pa služijo le obratom, 
obrti in drugim poslom in v katerih nihče ne 
stanuje. 

Popisati se morajo nadalje ad II. vsi drugi k 
preje omenjenim glavnim prostorom spadajoči 
postranski prostori (kakor podstrešne in jedilne 
ter druge shrambe, kleti, drvarnice, pralnice, 
stranišča itd.). 

K vprašanju A: 

Za skupno število oseb, ki stanujejo v na,- 
značenih prostorih je smatrati svoto onih oseb, 
ki so dne 20. decembra 1921" trajno ali začasno 
prisotne v teh prostorih. 

Kot trajno navzoče je smatrati vse one, ka- 
terih bivanje tu ni samo slučajno. Med trajno 
navzoče se štejejo tudi n. pr. učenci, dijaki, ki 

obiskujejo šolo v Ljubljani, dalje delavci in dru- 
gi, ako nimajo namena se v par dneh izseliti iz 
Ljubljane. 

Za začasno navzoče treba smatrali vse 
one, ki imajo stalno bivališče v drugem kraju 
in ki se nahajajo v Ljubljani le za nekaj dni ter 
nimajo namena, da bi se tu naselili. 

K vprašanju B: 

Za nadstropje velja brez ozira na običajno 
imenovanje vsak vodoraven oddelek (vrsta 
oken) nad pritljičem; za pritličje velja spodnji 
\odoravni oddelek, čigar pod je v višini ali prvi 
nad višino ceste, oziroma zemljišča, ki ga ob- 
daja. 

Nadalje je treba označiti tudi točno, če se 
nahajajo prostori v kleti ali pa v globokem 
pritličju (suteren). 

K orašanju C: 

Za obrat, obrt ni smatrati samo one posle, 
ki se izvršujejo na podlagi dovolila obrtne ob- 
lasti, temveč tudi drugi prosti poklici, pisarniški 
in drugi posli, kakor učitelji jezikov, glasbe itd., 
vsled katerih je človek navezan, da si služi svoj 
kruh dnevno v svojih lastnih prostorih. 

K vprašanju D: 

Kot čisto letno najemnino je smatrati ono, 
katero plačuje stranka lastniku hiše itd. po od- 
bitku vodarine, gostaščine, pristojbine za kana- 
lizacijo, izpraznjenje greznic, ometanje dimni- 
kov, razsvetjavo stopnjic itd. 

Navesti pa je za stanovanjske kakor tudi 
poslovne prostore čisto letno najemnino in ne 
mesečno, četrtletno itd. 

Kdor ne plačuje najemnine, mora navesti 
zakaj uživa brezplačno stanovanjske ali po- 
slovne prostore, n. pr. kot hišni gospodar, hiš- 
nik, užitkar in na podlagi katerega naslova, n. 
pr. vsled oporoke, pogodbe, službenega raz- 
merja itd. 

Za pravilno izpolnitev prve strani te pole 
je odgovoren izvzemši vprašanja pod črko E 
osebno tudi hišni gospodar (njegov namest- 
nik), ki mora na prvi strani zadevne podatke 
potrditi s svojim podpisom. 


