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  Spoštovani,   
 
pišemo Vam po pooblastilu naše stranke Ime, priimek, naslov, EMŠO (v nadaljevanju: »Naša 
stranka«), v zvezi z obvestilom o neupravičeno prejeti brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju: 
»BPP«) s strani ime, priimek, naslov, emšo , ki je zoper Našo stranko sprožila več sodnih 
postopkov.  
 
1. Naša stranka in ime priimek sta bivša zakonca, in sicer je Okrožno sodišče v Ljubljani njuno 
zakonsko zvezo razvezalo s sklepom opr. Š. XX  z dne XX.XX.XX. Ime Priimek  je zoper Našo stranko 
sprožila več sodnih postopkov, med drugim: (opiši)  
 
2. Po podatkih Naše stranke je bila Ime Priimek sodnih postopkih pod tč. 1 dodeljena BPP, čeprav 
ni izpolnjevala in ne izpolnjuje pogojev za dodelitev BPP na podlagi Zakona o brezplačni pravni 
pomoči (v nadaljevanju: »ZBPP«).1 Namen BPP je uresničevanje pravice do sodnega varstva 
upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje družine te 
pravice ne bi mogla uresničevati.2 V skladu z ZBPP je do BPP upravičena oseba, ki glede na svoj 
materialni položaj in glede na materialni položaj svoje družine brez škode za svojo socialno stanje 
in socialno stanje svoje družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka, oziroma stroškov 
nudenja pravne pomoči. Šteje se, da je socialno stanje prosilca in njegove družine zaradi stroškov 
sodnega postopka oziroma stroškov nudenja pravne pomoči ogroženo, če mesečni dohodek 
prosilca (lastni dohodek) oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek 
družine) ne presega višine dveh osnovnih zneskov mimimalnega dohodka, določenega z zakonom, 
ki ureja socialnovarstvene prejemke (minimalni dohodek).3  
 
3. Če se ugotovi, da so podatki o materialnem položaju prosilca neresnični, je pristojni organ za 
BPP dolžan ravnati po postopku o spremembi okoliščin in neupravičeno prejeti BPP. Hkrati z 
odločbo se prosilcu izreče tudi prepoved dodelitve BPP v nadaljnjih šestih mesecih.4 Za 
neupravičeno prejeto BPP se šteje že plačana BPP, ki je bila upravičencu dodeljena na podlagi 
lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov. Upravičenec je dolžan neupravičeno BPP vrniti in 
plačati vse stroške, ki jih je bil oproščen, z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 



 

                                                        
 

 
4. Ime Priimek je v postopku dodelitve BPP očitno lažno prikazala in zamolčala podatke, ki vplivajo 
na upravičenost do BPP (podobno je ravnala tudi glede upravičenosti do denarne socialne pomoči, 
o čemer je Naša stranka prav tako že obvestila pristojne organe). Glede na to, da je Naša stranka 
bivši zakonec je dobro seznanjena z materialnim položajem in pridobivanjem prihodkov s strani 
Ime Priimek.5   
 
Ime Priimek  ima in je imela sredstva za preživljanje ter je povsem sposobna za pridobitno delo in 
ima idealne možnosti za pridobivanje prihodkov.  
(opiši)  
 
Skratka, Ime Priimek je tako v trenutku predloga za dodelitev BPP kot tekom sodnega postopka 
imela materialni položaj, ki ji je omogočal kritje stroškov postopka, zaradi katerega ne bi smela 
biti upravičena do BPP. Na drugi strani pa so Naši stranki nastali in ji nastajajo stroški v zvezi s 
sodnimi postopki pod tč. 1, katere Ime Priimekzlorablja z namenom »nagajanja« Naši stranki in jih 
najverjetneje niti ne bi sprožila, če ji (neupravičena) BPP ne bi bila dodeljena.  
 
*** 
 
Upoštevajoč zgoraj navedeno Naša stranka pristojni organ za BPP poziva, da v skladu s 43. čl. ZBPP 
začne zoper Ime Priimek postopek ugotavljanja neupravičeno prejete BPP, ter da zaradi lažnega 
prikazovanja in zamolčanja podatkov ter zlorabe sodnih postopkov izda odločbo, s katero ugotovi 
neupravičeno prejeto BPP in ji naloži vračilo neupravičeno prejete pomoči  ter plačilo pripadajočih 
zakonskih zamudnih obresti .  
 
Naša stranka je o (morebitni) neupravičeno dodeljeni denarni socialni pomoči in denarnem 
nadomestilu za primer brezposelnosti obvestila pristojne organe, saj glede na izkazano 
pridobivanje prihodkov do takšne pomoči (poleg BPP) po oceni Naše stranke ni upravičena. 
Pristojni službi BPP pa z namenom ugotovitve resničnega dejanskega stanja predlaga, da po uradni 
dolžnosti spremlja postopke in odločitve v zvezi z zlorabo pravice do denarne socialne pomoči, 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti in drugih pravic iz javnih sredstev. Hkrati Naša 
stranka prosi, da jo pristojna služba za BPP obvesti o poteku in izidu postopka, saj bo zaradi zlorabe 
pravic iz javnih sredstev in sodnih postopkov zoper Ime Priimek sprožila tudi druge postopke.  
 
Za ostala pojasnila ostajamo na razpolago.  
 
 

S spoštovanjem, 

Vaš odvetnik, odvetnik 

Vaša odvetniška družba 

 

Dokazi: 
- pooblastilo 
- (dopiši dokaze) 


