PREDLOG ZA ODOBRITEV OPROSTITVE PLAČILA
STROŠKOV POSTOPKA IN IZJAVA O PREMOŽENJU
OPOZORILO: Za hitro obdelavo vašega predloga vas prosimo, da so v tem obrazcu
navedeni podatki resnični, pravilni in popolni. Neustrezno izpolnite z „ne“, „noben“ ali
„nič“ oz. prečrtajte ustrezno točko; v nasprotnem primeru so vaše navedbe nepopolne.
Zato vas prosimo, da najprej preberete informacije na koncu tega obrazca!
V tem obrazcu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Ustrezno označiti!

I.

Predlog za odobritev oprostitve plačila stroškov postopka

1. Pristojno sodišče
2. Številka (samo v že tekočem postopku)
3. Podatki o osebi
3.1 Priimek

Ime

3.2 Naslov (ulica, hišna številka, stopnišče/nadstropje, številka vrat, poštna številka, kraj)

3.3 Telefonska številka
3.4 Datum rojstva (dd.mm.llll)
3.5 Zakonski stan
samski
poročen/v registrirani partnerski zvezi
ovdovel/preživeli registrirani partner
ločen/razveljavljena registrirana partnerska zveza
3.6 Zaposlitev
3.7 Državljanstvo
4. Zakoniti zastopnik (samo pri mladoletnikih ali pri predlagateljih, ki jih zastopa zastopnik)
4.1 Priimek

Ime

4.2 Naslov (ulica, hišna številka, stopnišče/nadstropje, številka vrat, poštna številka, kraj)
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5. Znanje jezikov
Nemščino obvladam
zadostno
nezadostno, zato potrebujem tolmača za naslednji jezik:
6. Pravna zadeva
6.1 Oprostitev plačila stroškov postopka potrebujem
za vložitev tožbe ali predloga v izvršilnem ali stečajnem postopku oz. po Zakonu o
nepravdnem postopku
za predlog za izdajo začasne odločbe
za poizvedovanje pravnega sredstva v postopku (številka, sodišče):

kot toženec/nasprotnik predloga/zavezanec za plačevanje v postopku (številka, sodišče):

za nadaljnje vodenje postopka (številka, sodišče):

Razno:

6.2 Prosim točno opišite pravno zadevo, za katero zaprosite za oprostitev plačila stroškov
postopka (npr. denarna ali druga dajatev, opustitev, dopuščanje, izročitev, motenje posesti,
ugotovitev, ločitev, razdelitev premoženja po ločitvi, skrbništvo, pravica do obiskov, rod,
preživnina, korektura meje) in dejansko stanje, na katero se opirate. Prosim navedite, proti
komu je namerjen zahtevek (ime, naslov). Navedite razloge, zakaj ste mnenja, da imate
pravico do zahtevka. Navedite višino zahtevka in jo utemeljite.
Če izpodbijate zahtevek svojega nasprotnika v postopku, navedite razloge, zakaj nasprotnik
nima pravice do zahtevka:
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7. Obseg oprostitve plačila stroškov postopka
Prosim za začasno oprostitev plačila

sodnih pristojbin in drugih državnih pristojbin, ki so določene z zveznim zakonom
stroškov uradnega dejanja izven sodišča
pristojbin za priče, izvedence, tolmače, prevajalce in prisednike
stroškov potrebnih razglasitev
stroškov kuratorja (po 10. členu ZPO)
potrebnih stroškov v gotovini, ki so jih poravnali od sodišča imenovan zakoniti zastopnik
ali stranki dodeljeni odvetnik ali zastopnik
varščine za pravdne stroške
stroškov odvetniškega zastopstva (navedite razloge, zakaj zaprosite za začasno
brezplačno pravno pomoč [npr. obveznost angažiranja odvetnika; če je v postopku
pričakovati posebne težave v pravnem ali dejanskem pogledu; potek postopka, ki vam ne
dovoli ali ne bi dovolil pregleda in vpogleda])

potnih stroškov (prihod do ustne obravnave)
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II.

Izjava o premoženju za pridobitev oprostitve plačila stroškov postopka

1. Moje stanovanjske razmere
Pozor: Priložiti morate ustrezna dokazila!
1.1 Stanujem kot
lastnik (solastnik)

uslužbenec („službeno stanovanje“)

najemnik (podnajemnik)

član stanovanjske zadruge („zadružno stanovanje“)

pripadnik družine, ki ima pravico do preživnine
(npr. v stanovanju staršev, starih staršev, sorojencev)
upravičenec iz neslednjih razlogov (npr. služnost [„stanovanjska pravica“], prekarij
[„neodplačno prepuščeno do preklica“]):

v naslednjih stanovanjskih prostorih (število in vrsta prostorov ter velikost v m2):

1.2 Za uporabo stanovanja moram plačati mesečno (vključno s stroški za obratovanje, tok in
ogrevanje)

Evrov

Kot dokazilo prilagam naslednje račune:

2. Moj dohodek
Pozor: Priložiti morate ustrezna dokazila!
2.1 Kot delojemalec (nameščenec, delavec, vajenec, uradnik, pogodbeni uslužbenec) sem
zaposlen pri (ime in naslov delodajalca)

2.2 Sem upokojenec (zavod za pokojninsko zavarovanje, ki izplačuje prejemke)

2.3 Dobivam mesečni neto dohodek vključno z vsemi dodatki in podporami po odbitku vseh
javnopravnih dajatev in prispevkov, toda brez odbitka dolgov, v višini
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2.4 Svoj dohodek dobivam
12 krat na leto
14 krat na leto
krat na leto
2.5 Kot samostojno zaposleni razpolagam z letnim čistim
dohodkom v višini

Evrov

2.6 Kot

dobivam

drugi mesečni dohodek od (npr. podpora za brezposelne osebe, denarna pomoč v stiski,
denarna socialna pomoč, druge denarne podpore)
u višini od

Evrov

od (plačilna institucija, npr. Zavod za zaposlovanje)

2.7 Razpolagam z dodatnim dohodkom, ki ni naveden pod zgoraj omenjenimi točkami (npr.
otroški dodatek, dosmrtna renta, preužitek, dohodki od najemnin, zakupnin ali podnajemnin
ali uživanja stvari, posebne ugodnosti iz sklada, dohodki od udeležb v družbah, donosi iz
zasebnega pokojninskega zavarovanja)
od

mesečno

Evrov

od

mesečno

Evrov

od

mesečno

Evrov

2.8 Dobivam naslednje podpore (npr. družinski dodatek, stanovanjski dodatek, nadomestilo
stroškov za ogrevanje) v višini

2.9 Kot dokazilo o dohodku prilagam:
2.9.1 Kot delojemalec (npr. Potrdilo o osebnem dohodku ali plači, potrdilo o letni plači,
odločba o davku na dohodek)

2.9.2 Kot samostojno zaposleni (npr. odločba o davku na dohodek, aktualne saldo liste,
zadnja letna bilanca, zadnji izračun dohodkov in izdatkov)
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3. Moje premoženje
3.1 Sem lastnik (nepremičnine/etažna stanovanja)

registrirano v zemljiški knjigi
katastrske občine
pod vložno številko
cena in leto nakupa
cenilna vrednost

Evrov

površina
način izkoriščanja/namembnost

Višina letnega donosa (npr. dohodki od najemnin ali zakupnin)

Evrov

3.2 Imam naslednje podjetje
ime/firma/sodni register
Število sodelavcev
Izkupički od prihodka

Evrov

Bilančna vsota

Evrov

Dobroimetje pri finančnih organih

Evrov

3.3 Imam gotovino (bankovce in kovance v denarnici ali hranilniku itd.) v višini
Evrov
3.4 Imam naslednje bančne račune (banka, številka računa in stanje na računu)

3.5 Imam naslednje hranilne knjižice (banka, številka hranilne knjižice in višina hranilne vloge)

3.6 Imam naslednje pogodbe o stanovanjskem varčevanju (ustanova, številka pogodbe,
pogodbena vsota, privarčevani znesek, dospelost)
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3.7

Imam naslednje vrednostne papirje (vrsta [delnice, posojila, opcije], skupna nominalna
vrednost)

3.8

Imam naslednje sklade (družba, številka sklada in trenutno stanje)

3.9

Imam naslednja vozila (znamka, tip, leto izdelave, nakupna cena)

3.10 Imam naslednje deleže v družbi ali zadrugi (npr. deleže v d.o.o.), (ime/firma in sodni register,
trenutna vrednost)

3.11 Imam naslednja življenjska zavarovanja (družba, zavarovanje za primer doživetja ali smrti,
številka pogodbe, zavarovalna vsota, odkupna vrednost, višina premij, dospelost)

3.12 Imam zavarovanje pravnega varstva (ki obsega predmetni primer) in/ali financiranje
pravdnih stroškov (npr. AdvoFin)
Ime in naslov družbe/ustanove

Številka pogodbe
Pozor: Prosim navedite, če sta zavarovalnica ali financiranje pravdnih stroškov privolila
ali zavrnila kritje tega pravnega spora.
3.13 Imam terjatve (brez preživninskih terjatev) (Vam nekdo dolguje denar ali kaj drugega?) ime
in naslov dolžnikov, višina terjatev, dospelost, izterljivost
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3.14 Imam druge premoženjske pravice ali predmete (vrednost, nakupna cena, leto nabave)
(npr. obrtne, zakupne, avtorske ali patentne pravice in podobno)

3.15 Imam gradbene ali zastavne pravice do tujih zemljišč

3.16 Imam druge predmete (antikvitete, umetnine, Hi-Fi ali Home Cinema naprave, nakit,
kovance, zbirke, čolne, itd.)

4. Moji dolgovi
Pozor: Priložiti morate ustrezna dokazila!
4.1

Vrsta
Posojila ali krediti (npr. pri razpošiljalnih trgovskih hišah, trgovinah s pohištvom, bankah)
Drugi dolgovi, in sicer:

4.2

Ime in naslov upnikov, številke kreditnih računov, višina dolgov ter aktualnih mesečnih
poplačil

4.3

Premoženjske vrednosti, nabavljene s temi dolgovi (npr. stanovanje, hiša, avtomobil)

4.4

Proti vam že tečejo izvršilni ali insolvenčni („zasebni stečaj“) postopki?
ja
ne
Če ja, prosim navedite sodišče in številko
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5. Moje pravice do preživnine (npr. zoper zakonca, registriranega partnerja, starše)
5.1

Pravico do preživnine uveljavljam zoper (ime, datum rojstva in naslov dolžnika preživnine ali
številka postopka o preživnini)

če le-ta obstaja v denarni obliki – mesečno
5.2

Mesečni neto dohodek dolžnika preživnine

Evrov
Evrov

Pozor: Za vsakega dolžnika preživnine morate dodati prilogo, v kateri so prav tako
podrobno navedene njegove finančne razmere kot vaše v tej izjavi o premoženju!!
6. Moje obveznosti do plačevanja preživnine/obveznosti oskrbovanja
Pozor: Priložiti morate ustrezna dokazila!
6.1

Do naslednjih oseb imam obveznosti do plačevanja preživnine/obveznosti oskrbovanja:
(Navedite ime in naslov upnika preživnine, pri otrocih tudi njihovo starost, ter višino
preživnine, če je treba plačati z denarjem.)
Zakonec, registrirani partner

Nekdanji zakonci, nekdanji registrirani partnerji

Otroci

Druge osebe

6.2

Kot dokazilo za obveznosti do plačevanja preživnine je priloženo (npr. rojstni list, priznanje
očetovstva, sodba ali sodni sklep, poravnava, potrdila o plačilu)
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Izjavljam, da so vsi zgoraj navedeni podatki resnični in popolni. V primeru nezakonite
pridobitve oprostitve plačila stroškov postopka z neresničnimi ali nepopolnimi podatki vzamem
na znanje,
− da moram doplačati začasno odložene zneske, prav tako kot stroške za odvetnika;
− da se lahko izreče denarna kazen zaradi objestnosti do 4.000 Evrov;
− da je treba plačati znesek v dvojni višini sodnih pristojbin;
− da ima to lahko kazenskopravne posledice;
− da je treba civilnopravno odgovarjati za vse povzročene škode.

Kraj, datum
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III.

Informacije

1.

Kaj je oprostitev plačila stroškov postopka?
Stranke sodnega postopka so le začasno oproščeni obveznosti do plačevanja
lastnih pravdnih stroškov.
POZOR:
V primeru, da ste izgubili v postopku, morate nasprotni stranki povrniti
pravdne stroške (sem spadajo predvsem sodni stroški in stroški za odvetnika),
čeprav vam je bila odobrena oprostitev plačila stroškov postopka.
Če vam je bila odobrena oprostitev plačila stroškov postopka, vas sodišče v
roku treh let po zaključku postopka lahko obvezuje do celotnega ali delnega
doplačila odobrenih ugodnosti, čim to lahko storite brez krnitve potrebne
preživnine. Lahko se zgodi, da morate doplačati tudi v primeru, ko zmagate v
pravnem sporu in tako pridete do zadostnega premoženja. To obsega tudi
tarifno plačo vam dodeljenega odvetnika.

2.

Kateri so predpogoji za odobritev?
Sodišče odobri oprostitev plačila stroškov postopka le tedaj, če bi konkretni
postopek prizadel potrebno preživnino, t.j. preživnina, ki jo zase in za svojo
družino, ki jo morate preživljati, potrebujete za najnujnejše življenjske potrebe.
Za odobritev oprostitve plačila stroškov postopka nameravano uveljavljanje
pravic ali obramba pravic ne sme biti očitno objestno ali brezizgledno.

3.

V katerem obsegu se prizna oprostitev plačila stroškov postopka?
Oprostitev plačila stroškov postopka se prizna le tedaj, če je absolutno
potrebna. Zato lahko sodišče izreče npr. tudi obročno plačevanje. Tudi
zastopstvo odvetnika se ne odobri v vsakem primeru. Samo ob nesprejemljivih
stroških se oprostitev plačila stroškov postopka lahko odobri v polnem obsegu.
Ob odobritvi oprostitve plačila stroškov postopka dobite tudi informacije o tem,
katere od ugodnosti se odobrijo v celoti oz. delno.
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4.

Kje lahko zaprosim za oprostitev plačila stroškov postopka?
Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka lahko ustno ali pisno vložite pri
sodišču, pri katerem bo ali naj bi potekal postopek. Če se sedež tega sodišča
nahaja izven območja okrožnega sodišča, kjer je kraj vašega bivališča, predlog
lahko daste tudi na zapisnik pri okrajnem sodišču v kraju vašega bivališča.

5.

Kaj je potrebno pri upoštevanju rokov?
Če pravočasno zaprosite za dodelitev odvetnika (tj. v roku, ki velja za
posamezno pravno sredstvo ali drugo pravdno dejanje), potem predlog za
oprostitev plačila stroškov postopka prekine ta rok; ponovno začne veljati v
primeru odobritve predloga z vročitvijo odločbe odvetniku; v primeru zavrnitve
predloga pa z nastopom pravnomočnosti zavrnitvenega sklepa.

6.

Kaj moram upoštevati pri izpolnjevanju obrazca?
− Če v obrazcu ni dovolj prostora, prosim dodajte prilogo s potrebnimi
podatki.
− Vsako polje je treba izpolniti z resničnimi podatki. Neustrezno je treba
izpolniti z „ne“, „noben“ ali „nič“ oz. je treba prečrtati ustrezno točko; v
nasprotnem primeru so vaše navedbe nepopolne. Netočne, neustrezne ali
nepopolne navedbe lahko zavlačujejo obravnavo vašega predloga in
sodišče lahko izreče predlog za izboljšavo. Če ta predlog za izboljšavo ne
izpolnite pravočasno, se vaš predlog zavrne.
− Napačne ali nepopolne navedbe (npr. če manjkajo ustrezna dokazila) v tem
predlogu lahko privedejo do za vas negativnih pravnih posledic.
− Prosim dodajte vse potrebne pisne dokumente za vaš predlog (kopije
načelno zadostujejo).

7.

Kam se lahko obrnem za dodatne informacije ali pomoč?
Če imate še vprašanja, se na uradni dan lahko obrnete na sodišče, ki je
pristojno za postopek, ali pa na okrajno sodišče v kraju vašega bivališča. Toda
sodišče vam lahko pomaga le, če morebitni roki še niso potekli in če imate s
seboj vse potrebne dokumente.
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