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Spodaj podpisani ___________________________, zaposlen na delovnem mestu 
_________________________________________________  

 

v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice 

 

izjavljam 

 

1. da je naslov mojega stalnega bivališča ___________________________________________ 

                                                                                (navedite kraj, ulico, hišno številko) 

Razdalja od naslova stalnega prebivališča do kraja opravljanja dela znaša ____________ km. 

 

2. Da je naslov mojega začasnega bivališča __________________________________________ 

                                                                                (navedite kraj, ulico, hišno številko) 

Razdalja od naslova začasnega bivališča do kraja opravljanja dela znaša ___________ km. 

 

3. Kraj/naslov, od koder dejansko prihajam na delo: ________________________________ 

                                                                                                          (navedite kraj, ulico, hišno številko) 

Razdalja od naslova, s katerega se dejansko vozim na delo, do kraja opravljanja dela znaša ________ km. 

 

4. da uveljavljam imensko mesečno vozovnico za javni potniški promet:         DA            NE   

                                                                                                                                    (ustrezno označite)* 

* v primeru, da ste obkrožili DA, morate mesečno predložiti dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za 
javni potniški promet. 

 

Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel v tej izjavi in od katerih je odvisna višina povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela, točni in popolni.  

Seznanjen sem, da je potrebno delodajalcu vsako spremembo sporočiti v osmih (8) dneh od nastanka spremembe. 
Seznanjen sem, da delodajalec lahko nadzira resničnost podatkov iz izjave in da moram na zahtevo delodajalca 
predložiti dokumente, ki dokazujejo dejstva, navedena v izjavi.  

Seznanjen in opozorjen sem, da podajanje neresničnih podatkov predstavlja razlog za izredno odpoved delovnega 
razmerja po zakonu, ki ureja delovna razmerja. 

 

 

Na/v ____________________, dne ______________                   Podpis: __________________ 

 

V besedilu dokumenta uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 

 

** K izjavi prilagam natisnjeno pot »Google Zemljevidi«, ki dokazuje navedena dejstva 


