
BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ – POJASNILA

 1 VLOŽITEV PROŠNJE

Prosilec mora prošnjo za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju BPP) vložiti na

predpisanem obrazcu o  premoženjskem  stanju  (prosilca  in  njegovih  družinskih

članov), ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.

Če prosilec v izjavi navaja neresnične podatke o svojem premoženjskem stanju ali

premoženjskem stanju  svoje  družine,  pristojni  organ za  BPP o tem izda  odločbo,

prosilec pa nadaljnjih šest mesecev ne more ponovno zaprositi za brezplačno pravno

pomoč.

 2 POGOJI ZA ODOBRITEV BPP

 2.1 VIŠINA DOHODKA

Mesečni  dohodek prosilca  oziroma  povprečni  mesečni  dohodek  na  družinskega

člana ne sme presegati  530,44 EUR.

 2.2 PREMOŽENJE

Premoženje (prihranki  na  TRR,  nepremičnine,  vrednostni  papirji,  kapitalske

naložbe...) prosilca ali kateregakoli družinskega člana  ne sme presegati 13.780,00

EUR.
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Nepremičnina (stanovanje/hiša),  v  kateri  prosilec  prebiva,  se  ne  všteva  v

premoženje, v kolikor uporabna površina nepremičnine ne presega:

- za 1 - člansko družino - do 60 m2,

- za 2 - člansko družino - do 90 m2,

- za 3 - člansko družino - do 110 m2,

- za 4 - člansko družino - do 130 m2,

- za 5 - člansko družino - do 150 m2.

V kolikor uporabna površina nepremičnine presega navedene vrednosti, se presežek

m2 nad to določeno vrednostjo šteje v premoženje prosilca.

 3 ZA KATERE POSTOPKE SE BPP NE ODOBRI?

1. obdolženim zaradi  kaznivih  dejanj  razžalitve,  obrekovanja,  žaljive

obdolžitve in opravljanja, oškodovancu pa le, če verjetno dokaže, da mu je

bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda;

2.  preživninskemu  zavezancu v  sporih  zaradi  znižanja  preživnine,  kadar

preživninski zavezanec ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova preživnine,

razen, če jih ni poravnal zaradi okoliščin, na katere nima vpliva;

3. v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske

škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen, če oškodovani

upravičenec  verjetno  dokaže,  da  je  to  vplivalo  na  njegov  premoženjski  in

finančni ali družbeni položaj.

 4 STROŠKI, KI JIH BPP  NE KRIJE

Odobrena  brezplačna  pravna  pomoč  ne  pokriva plačila  stroškov  postopka  in

dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke.

2



 5 DODELITEV ODVETNIKA

Prosilec lahko v prošnji za dodelitev BPP sam navede odvetnika, katerega želi, da ga

zastopa v postopku, sicer mu ga sodišče dodeli po abecednem seznamu s seznama

odvetnikov, ki izvajajo brezplačno pravno pomoč.

 6 VRNITEV SREDSTEV IZPLAČANIH IZ BPP 

 6.1 SPREMENJENI POGOJI V ČASU TRAJANJA BPP

Prosilec mora pogoje za odobritev brezplačne pravne pomoči izpolnjevati ves čas, za

katerega mu je brezplačna pravna pomoč dodeljena!  Vse spremembe, ki bi lahko

vplivale  na  upravičenost  do  prejemanja  brezplačne  pravne  pomoči,  mora

prosilec strokovni službi za brezplačno pravno pomoč javiti najkasneje v 8 dneh.

Če se   ugotovi,  da  prosilec  pogojev  za  dodelitev  brezplačne  pravne  pomoči NE

izpolnjuje  VEČ, MORA  VRNITI  sredstva,  ki  so  (bila)  izplačana  iz  naslova

dodeljene BPP.

 6.2  USPEH V POSTOPKU, ZA KATEREGA JE BILA DODELJENA BPP

Če  upravičenec  do  BPP v  postopku  USPE  (delno  ali  v  celoti)  IN na  podlagi

pravnomočne  sodbe,  sodne  ali  izvensodne  poravnave  PRIDOBI  premoženje

oziroma dohodke,  MORA VRNITI sredstva, ki so bila izplačana iz BPP, če višina

sredstev,  ki  jih  je  Republika  Slovenija  izterjala  od  nasprotne  stranke  iz  naslova

stroškov postopka, ne zadošča v celoti za poplačilo izplačanih sredstev iz dodeljene

brezplačne  pravne  pomoči.  Upravičenec  mora  v  tem primeru plačati  razliko  med

izterjanimi sredstvi od nasprotne stranke in izplačanimi sredstvi iz dodeljene BPP.

V primeru, ko je odločeno, da mora nasprotna stranka upravičencu do BPP povrniti
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stroške postopka IN nasprotna stranka upravičencu do BPP povrne te stroške, jih je

upravičenec do BPP dolžan vrniti, in sicer do višine  sredstev, ki so bila izplačana iz

BPP.

 6.3 NEUSPEH V POSTOPKU, ZA KATEREGA JE BILA DODELJENA BPP

V  primeru,  da  upravičenec  do  BPP  v  postopku  NE  USPE, MORA VRNITI

sredstva BPP, do višine  sredstev, ki so bila izplačana iz BPP, vendar le v primeru, da

se v 4 letih od pravnomočnosti odločbe o dodelitvi BPP, njegovo premoženjsko stanje

tako izboljša, da ne izpolnjuje več pogojev za BPP .

 6.4  SODNA PORAVNAVA V POSTOPKU, ZA KATEREGA JE BILA 
DODELJENA BPP

Če je v postopku, za katerega je bila dodeljena BPP, sklenjena sodna poravnava, s

katero je določeno, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, kot tudi v primeru,

ko  o  stroških  sploh  ni  odločeno,  mora  upravičenec  do  BPP  VRNITI  VSE

STROŠKE, in sicer do višine  sredstev, ki so bila izplačana iz BPP, če v postopku

USPE (delno/v celoti) IN PRIDOBI premoženje.

 6.5  KATERO PREMOŽENJE SE NE ŠTEJE KOT PRIDOBLJENO 
PREMOŽENJE V POSTOPKU?

Preživnina in odškodnina za izgubljeno preživljanje zaradi smrti tistega, ki je bil

dolžan dajati preživljanje, se  NE UPOŠTEVATA kot pridobljeno premoženje pri

presoji o dolžnosti vračila sredstev iz BPP.
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