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POROýILO O OGLEDU STANOVANJA

Uradna oseba pristojnega organa (ime, priimek) _________________________ je dne
__________ v skladu z drugo alineo drugega odstavka 83. þlena Zakona o mednarodni
zašþiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preþišþeno besedilo) v povezavi z drugim
odstavkom 12. þlena Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zašþito (Uradni list
RS, št. 68/11) ugotavljala ustreznost pogojev za bivanje.
Ustreznost pogojev za bivanje na naslovu_____________________, ki ga je prosilec
______________________ (ime in priimek prosilca za mednarodno zašþito),
roj._______, državljan_______________ navedel v vlogi za razselitev z
dne___________. Lastnik oziroma najemodajalec navedenega naslova je
_________________________.

Pogoji za bivanje na zgoraj navedenem zasebnem naslovu ustrezajo minimalnim
bivalnim standardom in sicer (ustrezno obkroži):
1. prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, imajo tla, ki so pokrita z oblogo,
stene in strop so izolirani, vrata in okna tesnijo in se odpirajo, da je omogoþeno
zraþenje;
2. prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, so ustrezno vzdrževani,
zagotovljena je možnost ogrevanja;
3. zagotovljeni so gradbeni in požarni normativi;
4. v dnevnih in spalnih prostorih je poskrbljeno za zadostno osvetlitev (naravno in
elektriþno);
5. za vsakega odraslega stanovalca je zagotovljena samostojna postelja (najveþ dve
postelji sta lahko ena nad drugo);
6. v prostoru, ki je namenjen bivanju, spanju, uživanju hrane, biva najveþ 6 odraslih
oseb;
7. glede na število oseb, ki bivajo v prostoru, je zagotovljeno na osebo za spanje
najmanj 6 m2, za kuhinjo 1 m2 in bivanje 1m2, brez sanitarnih prostorov.
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Pogoji za bivanje na zgoraj navedenem zasebnem naslovu ustrezajo minimalnim
higienskim standardom in sicer (ustrezno obkroži):
1. v sanitarijah je stranišþe z urejenim splakovanjem, umivalnik ter prha z mrzlo in toplo
vodo;
2. stranišþe in prha sta fiziþno loþena od ostalih bivalnih prostorov, vendar v istem
bivalnem objektu.
Ogled je bil opravljen ob prisotnosti:_____________________________________________
Ugotovitve uradne osebe:

____________________ podpis uradne osebe, ki je opravila ogled
____________________podpis prosilca
____________________podpis drugih oseb, ki so bile navzoþe ob ogledu
PRILOGA:
– Slikovni material

žig
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