Navodila za obrazec BPP št. 1

Ministrstvo za Pravosodje

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PROŠNJE ZA DODELITEV PREZPLAČNE
PRAVNE POMOČI

PODATKE VPISUJTE S TISKANIMI ČRKAMI.
Prošnja za brezplačno pravno pomoč mora biti izpolnjena v skladu s tem navodilom. Če
prošnja ni izpolnjena v celoti, je služba za brezplačno pravno pomoč ne sme obravnavati.
Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je pravilno izpolnjena prispela na pristojno sodišče
ali na okrajno sodišče, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče
oziroma sedež.
Vloga mora biti izpolnjena v celoti, kar pomeni, da morajo biti izpolnjena vsa polja v obrazcu,
razen v primerih, ko se materialno stanje prosilca ne ugotavlja, kar nastopi v primeru, če je
prosilec pravna oseba ali če je prosilec, ki zaprosi za brezplačno pravno pomoč, hkrati
prejemniki denarne socialne pomoči.
Odgovoriti morate na vsa zastavljena vprašanja tako, da obkrožite DA ali NE oziroma vpišete
podatek v za to predviden prostor.
Obrazec morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani.
V primeru lažnega prikazovanja in zamolčanja podatkov prosilec in polnoletni družinski člani
materialno in kazensko odgovarjajo in morajo vrniti neupravičeno prejeto brezplačno pravno
pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi.
Prošnjo vložite pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega imate
stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. Vložite jo lahko osebno ali pa jo pošljite po
pošti.
I.

PODATKI O PROSILCU

Prosilec
Prosilec izpolni obrazec zase in za vse svoje družinske člane, ki jih vpiše pod točko II.
Podatki o družinskih članih, pod zaporedne številke od 01 naprej. Za vsakega družinskega
člana mora izpolniti tudi poseben list, namenjen za vpis podatkov o družinskem članu in ga
vložiti v vlogo.
Podatke o začasnem prebivališču izpolnite le, če v Sloveniji nimate stalnega prebivališča.
Status – vpišite status, ki velja za vas. Na primer: zaposlen, samozaposlen, brezposeln, na
porodniškem dopustu, upokojen, na prestajanju zaporne kazni, otrok - predšolski,
osnovnošolec, dijak, študent. Če ne veste točno kakšen je vaš status, na kratko opišite svoj
položaj.
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II.

PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH

Družinski člani
Družinski člani so:
- zakonec oziroma izvenzakonski partner,
- osebe, ki živijo s prosilcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
- otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati – do 18. leta starosti oziroma do
zaključka šolanja (z določenimi omejitvami) oziroma dokler je podaljšana roditeljska
pravica,
- starši prosilca, dokler so ga ti dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost
preživljanja;
- pastorki prosilca, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan preživljati svojega
otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali življenjsko skupnost;
- mladoletni vnuki, nečaki in bratje oziroma sestre prosilca ali zakonca oziroma
izvenzakonskega partnerja, če ta oseba preživlja svoje mladoletne vnuke, nečake ali brate
oziroma sestre, ki so brez staršev;
- odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali druge ga pravnega naslova dolžan preživljati
kdo od članov družine, če nima lastnega premoženja oziroma dohodkov v višini 2kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov.

III. PODATKI O ZADEVI
Pravna zadeva
Na kratko opišite problem oziroma pravno zadevo glede katere prosite za brezplačno pravno
pomoč. Če gre za zadevo, ki je že v postopku, napišite še opravilno številko zadeve.
Vrsta, oblika in obseg brezplačne pravne pomoči:
Tukaj napišite za katero vrsto in obliko (lahko več kot eno) brezplačne pravne pomoči
zaprošate ter v kakšnem obsegu. Če v prošnji ne navedete določene oblike pravne pomoči,
odloči o tem pristojni organ za brezplačno pravno pomoč po proučitvi zadeve in po lastnem
preudarku.
Vrste brezplačne pravne pomoči:
- redna - pri odločanju o odobritvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči se bo
ugotavljal vaš finančni položaj in drugi pogoji, določeni po Zakonu o brezplačni pravni
pomoči.
- izredna - če ste prejemnik denarne socialne pomoči. Vaš finančni položaj se v postopku
dodelitve brezplačne pravne pomoči ne bo ugotavljal, če na podlagi odločbe pristojnega
organa prejemate denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno
varstvene dajatve.
- izjemna - če je prošnja za odobritev brezplačne pravne pomoči utemeljena z vašimi
družinskimi razmerami, z vašim zdravstvenim stanjem, z izrednimi finančnimi
obveznostmi, ki vas bremenijo ali z drugimi razlogi, na katere niste mogli oziroma ne
morete vplivati in ste se zaradi njih znašli v položaju materialne ogroženosti.
- posebna - brezplačna pravna pomoč se brez ugotavljanja pogojev iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči dodeli v zvezi z ustavno
pritožbo pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije in za postopek pred mednarodnimi
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sodišči ter mednarodnimi arbitražami, če je zatrjevana kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, in če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja ustavno
pritožbo oziroma pogoji za začetek postopka ali udeležbo v postopku pred mednarodnimi
sodišči ter mednarodnimi arbitražami.
nujna - pristojni organ za brezplačno pravno pomoč vam ne glede na določbe Zakona o
brezplačni pravni pomoči o pogojih in postopku za odobritev brezplačne pravne pomoči,
nemudoma odobri brezplačno pravno pomoč samo za tisto dejanje, ki je nujno potrebno,
da se izognete posledicam, če bi zaradi odločanja o prošnji za brezplačno pravno pomoč
ali zaradi postopka za sestavo in vložitev prošnje zamudili rok za kakšno pravno dejanje
in bi zaradi tega izgubili pravico opraviti to dejanje. V takem primeru lahko prošnjo
podate tudi ustno na zapisnik pri okrajnem sodišču, pri čemer je potrebno z listinami
dokazati nastop nujnih okoliščin (npr. dan vročitve sodbe, v kateri je določen rok za
vložitev pritožbe).

Oblike brezplačne pravne pomoči:
- prvi pravni nasvet;
- pravno svetovanje, ki presega prvi pravni nasvet;
- sestava, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, dejstvih in izjavah;
- pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne poravnave;
- pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči na prvi in drugi stopnji;
- pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi;
- pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno pritožbo;
- pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi sodišči;
- pravno svetovanje in zastopanje pri vložitvi pobude za oceno ustavnosti;
- oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.
Obseg brezplačne pravne pomoči:
Pomeni delni ali celotni obseg posameznih oblik brezplačne pravne pomoči z navedbo vrste
oziroma faze postopka ali posameznih procesnih dejanj.

Morebitni izbrani odvetnik
Če morebiti že imate izbranega odvetnika, odvetniško družbo ali drugo osebo, ki ima veljavno
soglasje za nudenje brezplačne pravne pomoči, navedite ime odvetnika, odvetniške družbe
oziroma druge izbrane osebe, ki ima veljavno soglasje za nudenje brezplačne pravne pomoči.
V primeru, da polje izbranega odvetnika pustite prazno, vam bo ta dodeljen s strani
pristojnega organa za brezplačno pravno pomoč.

IV. PODATKI O MATERIALNEM STANJU PROSILCA
Odgovoriti morate na vsa zastavljena vprašanja tako, da obkrožite ustrezen odgovor (DA ali
NE).
Denarna socialna pomoč
Če ste, v trenutku vlaganja prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne
pomoči, obkrožite DA in vam okenc pod postavko a) Podatki o premoženju in postavko b)
Podatki o dohodkovnem stanju ni potrebno izpolnjevati. Sicer obkrožite NE.
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a) PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU
Prihranki
Kot prihranki se štejejo vsa denarna sredstva v domači ali tuji valuti, ki jih imate na dan
vložitve vloge doma ali na banki.

Premoženje
Za osebna vozila obvezno vpišite še registrsko številko vozila, znamko vozila, ter leto prve
registracije.
Če imate premoženje, ki vam daje dohodek (dobiček, najemnina, katastrski dohodek),
obkrožite DA pri točki 5 oziroma 6.
Pod točko 8-drugo, vpišite premoženje kot npr. poslovne prostore, opremo, delovne stroje,
gospodarsko poslopje, kmetijske stroje, ki vam ne dajejo dohodkov (ne opravljate dejavnosti niste s.p, ne opravljate kmetijske dejavnosti, jih ne dajete v najem), plovne objekte dolžine
najmanj 8 m, počitniško prikolico, dragocenosti in nakit večje vrednosti (nad višino 5
minimalnih plač), ter drugo premično in nepremično premoženje.

b) PODATKI O DOHODKOVNEM STANJU
Upoštevajte vse dohodke in prejemke, ki ste jih prejeli v zadnjih treh (3) mesecih doma in v
tujini. Obkrožite DA če ste prejeli naveden dohodek oziroma prejemek v obdobju zadnjih treh
mesecev, sicer obkrožite NE.
Ne upoštevajo se dohodki in prejemki, ki so izvzeti po 27.členu zakona o socialnem varstvu
ali po drugih predpisih, in sicer:
- dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga prejemate, če sami potrebujete tako pomoč,
- otroški dodatek,
- dodatek za nego otroka,
- pomoč za opremo novorojenca,
- stroški za prevoz na delo in prehrano med delom,
- štipendije in drugi prejemki, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje ali
izobraževanje,
- dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih
pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve,
- sredstva, namenjena odpravi posledic elementarne nesreče,
- doživljenjska mesečna renta žrtev vojnega nasilja po zakonu o žrtvah vojnega nasilja.
Dodatna pojasnila za dohodke pod šifro:
103 – Sem spadajo drugi prejemki po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in
sicer nadomestilo za invalidnost, invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina. Sem
pa ne spada dodatek za rekreacijo. Tega vpišite pod občasne dohodke pod šifro 201 – regres.
106 – Pri rejniški nagradi se ne upoštevajo rejniški prejemki za materialne stroške,
namenjene za oskrbo rejenca.
108 – Denarne dajatve vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja so
določeni prejemki po:
- Zakonu o vojnih invalidih naslednji prejemki: invalidnina, dodatek za posebno invalidnost,
oskrbnina, invalidski dodatek, družinska invalidnina, družinski dodatek;
- Zakonu o vojnih veteranih naslednji prejemek: veteranski dodatek;
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- Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 naslednji prejemek:
doživljenjska mesečna renta.
109 – Preživnina – upošteva se dejansko prejeta preživnina.
110 – Dohodek iz premoženja - sem sodi dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in
premičnin (oprema, bivalnik, prevozno sredstvo) v najem fizičnim in pravnim osebam.
111 – Prejemki doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugi
podlagi - pod to rubriko sodijo dohodki iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na
drugi podlagi, ki niso dohodki iz delovnega razmerja po ZDoh-2, na primer: dohodki za
stvaritev avtorskega dela in dohodki za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na
vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo, sejnine, nagrade članom nadzornega sveta, izplačila
sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, izplačila za občasno opravljeno
delo na podlagi poziva in s sredstvi sodišča ali delodajalca, dohodek iz naslova opravljanja
osebnega dopolnilnega dela in drugo. Sem sodi tudi dohodek iz posameznega neodvisnega
posla, ki se ne šteje za dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.
112 – Dohodek iz premoženjskih pravic - upošteva se dohodek iz prenosa premoženjske
pravice, ki je bil dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali z odstopom pravice do
uporabe oziroma pravice do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice
izvajalca, izuma, načrta, formule, itd.
113 – Prejemki učencev in študentov prejeti prek študentskih ali mladinskih organizacij
- sem sodijo vsi prejemki, ki so jih učenci, dijaki ali študentje prejeli kot plačilo za opravljeno
delo preko študentskih ali mladinskih organizacij.
Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
116, 117 - Katastrski dohodek, dohodek na panj – sem sodi dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti v RS, ugotovljen za posamezno leto, zmanjšan za katastrski
dohodek zemljišč, za katera so bila za to leto priznane oprostitve.
Odhodki
301 – Izplačane preživninske obveznosti – če ste v zadnjih dvanajstih (12) mesecih,
plačevali preživnino obkrožite DA, sicer NE.
302 – Drugi odhodki – če ste v zadnjih dvanajstih (12) mesecih imeli še kakšne druge,
izredne odhodke, napišite katere.

IZJAVA O ŠOLANJU
Izpolnite za vse otroke, starejše od 15 let, ki se šolajo.
IZJAVA
Pazljivo preberite izjavo. Prošnjo morajo podpisati prosilec in vsi polnoletni družinski člani. S
podpisom prošnje potrjujete točnost podatkov, ki ste jih navedli v prošnji in tudi samo izjavo.
OPOMBE prosilca v zvezi z lastnim materialnim ali socialnim stanjem
Pod opombe navedite in obrazložite morebitne druge odhodke, ki bi lahko pomagali službi za
brezplačno pravno pomoč pri razumevanju in razjasnitvi vašega materialnega ali socialnega
stanja ter prispevali k odobritvi prošnje. Priložite pa tudi ustrezna dokazila s katerimi
dokazujete resničnost navedb, razen tistih, ki jih po uradni dolžnosti pridobi služba za
brezplačno pravno pomoč iz uradnih evidenc.
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A. PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU
Za vsakega družinskega člana, ki ste ga navedli na začetku vloge pod zaporedno številko od
01 naprej, morate izpolniti poseben list (namenjen za vpis podatkov o družinskem članu) in ga
vložiti v vlogo.
Razmerje do vlagatelja – vpišite razmerje, ki ga ima družinski član do vlagatelja
(zakonec/zunajzakonski partner, oče/mati, otrok/pastorek, dedek/babica, vnuk/vnukinja,
tast/tašča, zet/snaha, svak/svakinja, brat/sestra, nečak/nečakinja, ni sorodnik).
Za vpis ostalih podatkov upoštevajte ustrezna navodila, ki veljajo za vlagatelja.
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