Obrazec BPP št. 1

PRISTOJNO SODIŠČE:

Podatke vpisujte s tiskanimi črkami.
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila.
Izpolnjeno prošnjo posredujte pristojnemu sodišču.

IZPOLNI STROKOVNA SLUŽBA BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI

Prejeto: _________________________________ Opravilna številka zadeve:_______________________

PROŠNJA ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE
POMOČI
I. PODATKI O PROSILCU

osebno ime oziroma ime pravne osebe

EMŠO:

Matična številka pravne osebe:

Davčna številka:

Stalno prebivališče oziroma sedež:
kraj, ulica in hišna številka

številka pošte

ime pošte

občina

Začasno prebivališče:
kraj, ulica in hišna številka

številka pošte

ime pošte

občina

Naslov za vročanje:
kraj, ulica in hišna številka

številka pošte

ime pošte

občina

Državljanstvo:
Status (študent, zaposlen, samozaposlen, brezposeln, upokojen …):

II. PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA
ZAP.
ŠT.

OSEBNO IME

EMŠO

SORODSTVENO
RAZMERJE DO
VLAGATELJA/ICE

01.
02.
03.
04.
05.
06.
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STALNO OZIROMA
ZAČASNO
PREBIVALIŠČE
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III. PODATKI O ZADEVI
Pravna zadeva:

Navedba želene vrste, oblike in obsega brezplačne pravne pomoči:

Morebitni izbrani odvetnik:

IV. PODATKI O MATERIALNEM STANJU PROSILCA
DA

Ali ste prejemnik denarne socialne pomoči

NE

Pristojni center za socialno delo:

V kolikor ste, v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik denarne socialne
pomoči, vam spodnjih okenc pod postavko a) Podatki o premoženju in postavko b) Podatki o
dohodkovnem stanju ni potrebno izpolnjevat.
a) PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU:
V spodnji preglednici obkrožite ustrezni odgovor (DA ali NE) na vprašanje:

DA

Ali imate prihranke

NE

Prihranki so na osebnem računu št.:
ki je odprt pri
naziv banke oziroma hranilnice

Ali ste lastnik/solastnik nepremičnine ali drugega premoženja:
1. stanovanja ali hiše, v kateri živite
2. drugega stanovanja ali hiše
3. osebnega vozila - registrska številka, znamka ter leto prve registracije vozila:

4. vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb
5. poslovnih prostorov, opreme in delovnih strojev, ki vam daje dohodke (dobiček)
6. kmetijskega in gozdnega zemljišča, gospodarskega poslopja in kmetijskih strojev, ki
vam daje dohodke (KD, panj, dobiček)
7. stavbnega zemljišča
8. drugo, kaj:

OPOMBE:
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DA

NE
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b) PODATKI O DOHODKOVNEM STANJU
V spodnji preglednici obkrožite ustrezni odgovor (DA ali NE) na vprašanje:

A. DOHODKI IN PREJEMKI v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve prošnje
101

Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače – bolniško nadomestilo, stimulacije in
bonitete)
Delodajalec:
Prejemki na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

102

− pokojnina

103

− drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina …)

104
105
106

Denarno nadomestilo za brezposelnost po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti
Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniško/očetovsko nadomestilo,
starševski dodatek)
Rejniška nagrada

108

Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (ZDVDTPO)
Denarne dajatve vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja

109

Preživnina, nadomestilo preživnine

110

Dohodek iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)

107

112

Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah in na drugi podlagi:
Delodajalec:
Dohodek iz premoženjskih pravic (avtorska pravica, pravica industrijske lastnine …)

113

Prejemki učencev in študentov, prejeti prek študentskih ali mladinskih organizacij

114

Drugo (bolniško nadomestilo, izplačano pri drugih izplačevalcih …)

111

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti:
115

– KD

116

– dohodek na panj

117

– subvencije

118

119

Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske
dejavnosti
Dohodek iz dejavnosti

– dobiček

201

B. OBČASNI DOHODKI v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje
Regres

201

Odpravnine, jubilejne nagrade

203

Dividende

204

Dediščine

205

Dobiček iz kapitala

206

Drugo, kaj:
C. ODHODKI v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje

301

Izplačane preživninske obveznosti

302

Drugi odhodki - kateri:

OPOMBE:
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DA

NE
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IZJAVA O ŠOLANJU
(za otroke starejše od 15 let)

____________________________ izjavljam, da sem v šolskem/študijskem letu ______/______ redno/izredno
osebno ime

vpisan/-a v ____ letnik __________________________________________.
ime zavoda (šole, fakultete)
_____________________________
Podpis

____________________________ izjavljam, da sem v šolskem/študijskem letu ______/______ redno/izredno
osebno ime

vpisan/-a v ____ letnik __________________________________________.
ime zavoda (šole, fakultete)
_____________________________
Podpis

IZJAVA
Izjavljam, da glede na svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine brez škode za svoje socialno stanje in
socialno stanje svoje družine ne morem povrniti stroškov sodnega postopka oziroma prejemanja pravne pomoči.
Vlagatelj/-ica prošnje za brezplačno pravno pomoč in polnoletni družinski člani izjavljam/-o:
1. da so vsi navedeni podatki v vlogi resnični, točni in popolni;
2. do so v vlogi navedeni vsi dohodki in prejemki vseh družinskih članov za zahtevano obdobje;
3. da sem seznanjen/-a z določbo 41. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, ki določa, da moram v osmih dneh sporočiti
dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico do brezplačne pravne pomoči, njeno obliko, obseg in
obdobje prejemanja;
4. da sem seznanjen/-a z določbo 43. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, ki določa, da moram ob lažnem prikazovanju,
zamolčanju ali nepravočasnem sporočanju podatkov vrniti neupravičeno prejeto brezplačno pravno pomoč;
5. da sem seznanjen/-a z določbo 48. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, ki določa, da ob uspešnem postopku in na tej
podlagi pridobljenem premoženju in če nasprotna stranka ne izpolni obveznosti v zvezi s stroški postopka, sem za dolg
Republiki Sloveniji odgovoren/-na sam/-a, razen če dobim preživnino ali odškodnino za izgubljeno preživljanje zaradi smrti
tistega, ki je bil dolžan dajati preživljanje ;
6. da sem seznanjen/-a z določbo prvega odstavka 49. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči, ki določa, da če mi v postopku ne
uspe ali če državi ne uspe izterjati sredstev za brezplačno pravno pomoč od nasprotne stranke, moram povrniti stroške, ki so bili
izplačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, če se moje finančno oziroma premoženjsko stanje po štirih letih od
pravnomočnosti odločbe, s katero je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč, izboljša do te mere, da ne bi bil več upravičen do
BPP;
7. da soglašam, da pristojni organ z namenom preverjanja navedenih podatkov po uradni dolžnosti pridobi moje podatke, ki so
davčna tajnost.
in za svojo izjavo prevzemam/-o vso materialno in kazensko odgovornost.

V/Na ___________________, dne ______________

Podpis prosilca: ________________________________

Podpis polnoletnih družinskih članov: _________________________________
_________________________________
_________________________________

Prosilec prilaga (obkrožite):
a) dokazilo o prejetih plačah in drugih prejemkih iz dela v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za vsak mesec posebej
za prosilca ali družinske člane;
b) dokazila o podatkih, ki predstavljajo davčno tajnost prosilca ali njegove družine, če prosilec ali družinski član odkloni, da
te podatke po uradni dolžnosti pridobi organ za brezplačno pravno pomoč;
c) dokazila o odhodkih in drugih bremenih.
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Za vsakega družinskega člana izpolnite svoj list!
A. PODATKI O DRUŽINSKEM ČLANU

zap. št.

osebno ime

EMŠO:

Davčna številka:

Državljanstvo:
Stalno prebivališče:
kraj, ulica in hišna številka

številka pošte

ime pošte

občina

Začasno prebivališč
kraj, ulica in hišna številka

številka pošte

ime pošte

občina

Ali družinski član trenutno živi v Sloveniji:

DA

NE

DA

NE

Status (študent, zaposlen, samozaposlen, brezposeln, upokojen…):
Če je družinski član brezposeln, ali je prijavljen na Uradu za delo:

Izpolniti samo, če je družina prosilca enostarševska, družinski član pa je otrok do 18. leta oziroma polnoletni otrok, ki so ga starši
dolžni preživljati zaradi rednega šolanja:

Otrok je dodeljen v varstvo in vzgojo enemu od staršev:

DA

NE

Otrok je dodeljen v skupno varstvo in vzgojo:

DA

NE

Ali je družinski član prejemnik denarne socialne pomoči

DA

NE

Pristojni center za socialno delo:

V kolikor je družinski član, v času vložitve prošnje za brezplačno pravno pomoč, prejemnik
denarne socialne pomoči, spodnjih okenc pod postavko a) Podatki o premoženju in postavko b)
Podatki o dohodkovnem stanju ni potrebno izpolnjevat
B. PODATKI O MATERIALNEM STANJU DRUŽINSKEGA ČLANA

a) PODATKI O PREMOŽENJSKEM STANJU:
V spodnji preglednici obkrožite ustrezen odgovor (DA ali NE) na vprašanje:

DA

Ali imate prihranke
Prihranki so na osebnem računu št.:
ki je odprt pri
naziv banke oziroma hranilnice
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NE
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Ali ste lastnik/solastnik nepremičnine ali drugega premoženja:

DA

NE

1. stanovanja ali hiše, v kateri živite
2. drugega stanovanja ali hiše
3. osebnega vozila:
4. vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb
5. poslovnih prostorov, opreme in delovnih strojev, ki vam daje dohodke (dobiček):
6. kmetijskega in gozdnega zemljišča, gospodarskega poslopja in kmetijskih strojev, ki
vam daje dohodke (KD, panj, dobiček)
7. stavbnega zemljišča
8. drugo, kaj:

b) PODATKI O DOHODKOVNEM STANJU
V spodnji preglednici obkrožite ustrezni odgovor (DA ali NE) na vprašanje:
A. DOHODKI IN PREJEMKI v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve prošnje
101

102

− pokojnina

103

− drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, oskrbnina …)

104
105
106

108
119

Preživnina, nadomestilo preživnine

110

Dohodek iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)

112

Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po pogodbah ter na drugi podlagi
Delodajalec:
Dohodek iz premoženjskih pravic (avtorska pravica, pravica industrijske lastnine …)

113

Prejemki učencev in študentov, prejeti prek študentskih ali mladinskih organizacij

114

Drugo (bolniško nadomestilo, izplačano pri drugih izplačevalcih …)

111

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti:

DA

115

– KD

116

– dohodek na panj

117

– subvencije

118

119

NE

Denarno nadomestilo za brezposelnost po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti
Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniško/očetovsko nadomestilo, starševski
dodatek)
Rejniška nagrada
Nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb (ZDVDTPO)
Denarne dajatve vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja

107

DA

Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače – bolniško nadomestilo, stimulacije in
bonitete):
Delodajalec:
Prejemki na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske
dejavnosti
Dohodek iz dejavnosti

– dobiček
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NE
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201

B. OBČASNI DOHODKI v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje
Regres

201

Odpravnine, jubilejne nagrade

203

Dividende

204

Dediščine

205

Dobiček iz kapitala

206

Drugo, kaj
C. ODHODKI v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve prošnje

301

Izplačane preživninske obveznosti

302

Drugi odhodki - kateri:

OPOMBE:
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DA

NE

