
Priloga 5  

ZAHTEVEK ZA DENARNO NADOMESTILO ZA ZASEBNO NASTANITEV 
  

I. PODATKI O VLAGATELJU  

  

Ime ___________________ priimek ___________________________________________,  

  

datum rojstva _________, naslov: _____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

ime in priimek ter naslov zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (če je vlagatelj postavljen pod 

skrbništvo)  

 

_________________________________________________________________________,  

 

vlagam zahtevek za dodelitev denarnega nadomestila za zasebno nastanitev na naslovu zase in za 

naslednje družinske člane (vpišite):  

  

Ime in priimek  Datum rojstva  
Sorodstveno razmerje  

      

      

      

      

 

II. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH  

  

1. V treh mesecih pred mesecem vložitve zahtevka za dodelitev denarnega nadomestila za zasebno 

nastanitev smo jaz in moji družinski člani, navedeni v tem zahtevku za denarno nadomestilo, ali 

zavezanci, ki so mene ali nas dolžni in zmožni preživljati, prejeli naslednje dohodke (vpišite):  

  

Ime in priimek  Vrsta dohodka  

    

    

    

    

    

  

Denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu naj se izplača: 

a) vlagatelju/ici 

b) najemodajalcu/ki 



  

III. PRILOGE (ustrezno obkrožite):  

  

a) kopija najemne pogodbe,  
b) kopija dodatka k najemni pogodbi, 
c) soglasje najemodajalca z nakazilom denarnega nadomestila na njegov račun, 
d) dokazilo o dohodkih vlagatelja oziroma njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred 

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

zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka,  
f) odločba o prejemanju denarne socialne pomoči, 
g) potrdilo o šolanju, 
h) drugo (napišite):  

 
__________________________________________________________________.  

  

 

IZJAVA  

Izjavljam:  

 da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi, resnični,  

 da sem seznanjen/a s 105. členom Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – 
uradno prečiščeno besedilo in 54/21), ki določa, da moram Uradu za oskrbo in integracijo 
migrantov nova dejstva in okoliščine ali spremembe, ki vplivajo na uveljavljanje mojih pravic in 
izpolnjevanje dolžnosti, sporočiti v osmih dneh od dneva, ko so nastale, in z 18. členom 
Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam s priznano mednarodno zaščito 
(Uradni list RS, št. 173/21), ki določa, da moram uradu najpozneje v osmih dneh od nastanka 
sporočiti vse spremembe, ki lahko vplivajo na odmero denarnega nadomestila, 

 da sem seznanjen/a z 22. členom Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam 
s priznano mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 173/21), ki določa, da moram neupravičeno 
prejeto denarno nadomestilo za zasebno nastanitev vrniti.    

  

  

 

 

 (kraj in datum)    (podpis vlagatelja)  

  


