
 
PRILOGA 3

                 

ZAHTEVEK ZA DENARNO NADOMESTILO ZA NASTANITEV NA ZASEBNEM NASLOVU

I. PODATKI O VLAGATELJU

Ime:_________________________________, priimek:________________________________

datum rojstva:___________________, kraj in država rojstva:____________________________

ime in priimek ter datum rojstva zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (če je vlagatelj 
zahtevka mladoletna oseba ali oseba, ki ji je deloma ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost): 

____________________________________________________________________________

vrsta osebnega dokumenta: 
______________________________________________________

vlagam zahtevek za dodelitev denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu zase 
in te družinske člane (vpišite):

ime in priimek datum rojstva sorodstveno 
razmerje

vrsta osebnega dokumenta

Denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu naj se nakaže na (ime banke in 
številka osebnega računa): 



 

II. PODATKI O NASTANITVI NA ZASEBNEM NASLOVU

Naslov prebivališča: 
_____________________________________________________________

Prilagam (ustrezno obkrožite):
a) kopijo najemne pogodbe,
b) kopijo aneksa k najemni pogodbi.

III. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH

1. V treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka za dodelitev denarnega nadomestila za 
nastanitev na zasebnem naslovu smo jaz in moji družinski člani, navedeni v I. poglavju, 
prejeli te dohodke (ustrezno obkrožite):
a) denarno socialno pomoč,
b) dodatek za pomoč in postrežbo ali drug prejemek za nego in pomoč,
c) otroški dodatek,
d) dodatek za nego otroka,
e) pomoč za opremo novorojenca,
f) povračilo stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
g) štipendijo ali druge prejemke, ki so namenjeni za usposabljanje ali izobraževanje ali ga 

omogočajo,
h) sredstva, namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Dokazila o navedenih podatkih bo iz uradnih evidenc pridobil pristojni organ po uradni dolžnosti.

2. V treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka za dodelitev denarnega nadomestila za 
nastanitev na zasebnem naslovu smo jaz, moji družinski člani, navedeni v I. poglavju, ali 
zavezanci, ki so mene ali nas dolžni in zmožni preživljati, prejeli te dohodke (vpišite):

ime in priimek vrsta dohodka



 

Prilagam (ustrezno obkrožite):
a) dokazilo o dohodkih vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece 

pred mesecem vložitve zahtevka,
b) potrdilo o dohodkih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in 

zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,
c) drugo (napišite):

_________________________________________________________________________

IZJAVA

Izjavljam:
 da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični;
 da sme Ministrstvo za notranje zadeve podatke, ki sem jih navedel v tej vlogi, obdelovati v 

obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog, določenih z Zakonom o mednarodni zaščiti 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo o načinih in pogojih za 
zagotavljanje pravic oseb z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 55/11);

 da sem seznanjen s 100. členom Zakona o mednarodni zaščiti, ki določa, da moram 
Ministrstvo za notranje zadeve obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje 
denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, in sicer v osmih dneh od 
dneva, ko so nastale oziroma sem zanje izvedel;

 da sem seznanjen s četrtim odstavkom 12. člena Uredbe o načinih in pogojih za 
zagotavljanje pravic oseb z mednarodno zaščito, ki določa, da moram neupravičeno 
prejeto denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu vrniti.

_________________                       ____________________                                                                                                                                                       
(kraj in datum) (podpis vlagatelja)




