
 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE 

  ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE, 

KI JO VLAGA ZAKONITI ZASTOPNIK ZA MLADOLETNE OTROKE 

 

Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za mladoletnega otroka zakoniti zastopnik, in sicer 

tisti od staršev oziroma tretja oseba, ki mu je bil otrok dodeljen v varstvo in vzgojo oziroma pri katerem otrok živi.  

 

 

Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov:  

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana  

 

V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam bodo koristili pri izpolnjevanju zahteve za uveljavitev 

pravice do nadomestila preživnine. Pojasnila sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni 

vsebinski deli obrazca. 

 

I.  

Vpišite svoje priimek in ime, enotno matično številko občana, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno 

številko. Vpišite tudi center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede določene ali dogovorjene preživnine. 

Če želite pošto prejemati na drug naslov, vpišite v rubriki »Pošto bom prejemal na naslov« naslov le-tega. Napišite 

tudi telefonsko številko ali e-poštni naslov, na katerega vas lahko kontaktiramo, da bo lahko sodelovanje med vami 

ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije (v nadaljevanju: 

sklad) potekalo hitro. Če želite prejemati sredstva na račun v banki v Republiki Sloveniji, vpišite le številko 

bančnega računa. Če pa imate bančni račun v tujini, so obvezni podatki tudi ime banke, številka računa in 

BIC/SWIFT koda banke.  

 

II. 

Zahtevo izpolnite skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca. Če imajo vaši otroci različne preživninske 

zavezance in želite za njih vložiti zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, izpolnite toliko 

obrazcev, kolikor je preživninskih zavezancev. 

 

V tabelo vpišite za vsakega otroka priimek in ime, njegovo enotno matično številko občana in državljanstvo. 

 

V stolpcu I obkrožite ustrezno črko: 

A. otrok živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem (s staršem, ki je dolžan plačevati preživnino), 

B. otrok je oddan v rejniško družino, 

C. otrok je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo,  

D. nič od zgoraj navedenega. 

 

V stolpcu II obkrožite ustrezno številko: 

1. otrok je v rednem delovnem razmerju, 

2. otrok dobiva denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, ki mu ga izplačuje Zavod Republike Slovenije 

za zaposlovanje,  

3. nič od naštetega. 

 

V zadnji stolpec vpišite zadnjo višino mesečne preživnine, ki je razvidna iz obvestila o uskladitvi pristojnega 

centra za socialno delo oziroma sodbe ali dogovora, če preživnina še ni bila usklajena. 
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III. 

 

V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite vam znane podatke o preživninskem zavezancu: priimek in 

ime, rojstni datum, kraj rojstva, naslov in zaposlitev. Kadar se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je treba 

navesti, v kateri državi živi.  

 

IV.  

V prvo prazno vrstico vpišite vsa imena mesecev in leto pred mesecem vlaganja zahteve na sklad.  

V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz naslova preživnine za zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo 

zahteve. Mesec, v katerem vlagate zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev.  

 

V primeru, ko je preživninski zavezanec zavezan plačevati preživnino za več otrok, je treba vpisati znesek prejetih 

plačil za posamezne otroke.   

 

Kadar iz delnega plačila preživnine ni razvidno, za katerega otroka je preživnina plačana oziroma v kolikšnem 

znesku je preživnina plačana za posameznega otroka, zadostuje, če vpišete podatke v vrstici »Vsi otroci«.  

 

Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno ter v vrstici pod tabelo vpišite, od 

katerega meseca in leta dalje ne plačuje preživnine. 

 

V.  

Če za neizplačane preživnine niste vložili predloga za izvršbo, označite prvo možnost. V tem primeru bo v 

postopku, skladno z zakonom, sklad pozval preživninskega zavezanca, da se izjavi o neplačilih preživnine in 

predloži morebitne dokaze, da je za mesece, ki ste jih označili, da niste prejeli preživnine, plačal preživnino.  

 

Označite drugo možnost, če ste za neizplačane preživnine vložili predlog za izvršbo in postopek teče že dva meseca, 

je neuspešno zaključen oziroma ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno 

zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine. V tem primeru sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila 

preživnine odloči brez poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi. K vlogi morate priložiti 

še dokazilo o postopku izvršbe oziroma zahteve za izterjavo preživnine iz tujine. 

 

VI. 

Označite eno od možnosti: 

 DA označite, če zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vlagate prvič, 

 NE označite, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine že vložili na sklad, tudi če ste 

zahtevo vlagali za druge otroke. 

 

VII. 

 

1.  Kot dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina, lahko priložite kopijo: 

 sodbe sodišča, s katero je bila določena preživnina (s potrdilom o pravnomočnosti in izvršljivosti), 

 začasne odredbe sodišča (s potrdilom o izvršljivosti),  

 dogovora o preživljanju, ki je bil sklenjen na pristojnem centru za socialno delo. 

2.  Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od izdaje sodbe, odredbe ali dogovora do vložitve zahteve za 

uveljavitev pravice do nadomestila preživnine preživnina že bila usklajena.  
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3.  V primeru, da želite nakazilo na bančni račun v tujini, priložite tudi kopijo kartice ali pogodbe oz. dokumenta, 

iz katerega je razvidno, da gre za vaš račun.  

4.  Če ste pod točko V. označili drugo možnost in ste v zadnjem letu izterjevali preživnino ter je postopek izvršbe 

po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja več kot dva 

meseca ali če ste skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi sporazumi podali pisno zahtevo za 

izterjavo preživnine iz tujine ter sklad o zahtevi za priznanje pravice do nadomestila preživnine odloči brez 

poziva preživninskemu zavezancu, da se pisno izjavi o vaši zahtevi, priložite dokazilo: 

 kopijo predloga za izvršbo preživnine s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče. 

 kopijo sklepa sodišča o dovolitvi izvršbe. 

 potrdilo, da ste vložili pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine. 

 drugo dokazilo o postopku izvršbe. 

 

VIII. 

Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v zahtevi, resnični in 

točni. Za točnost in resničnost podatkov v zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad ima 

po zakonu pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, 

kadar je bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena na podlagi neresničnih podatkov. S podpisom izjave 

dovoljujete tudi, da sklad pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobi oziroma preveri vse podatke, ki ste jih 

navedli v zahtevi, ter da jih posreduje drugim uporabnikom. 

 

Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse spremembe tistih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na pravico 

do nadomestila preživnine, na primer:  

 če se s sodbo ali dogovorom spremeni višina preživnine, 

 če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje tudi po vložitvi zahteve, 

 če se otrok, starejši od 15 let, zaposli, 

 če je naknadno prišlo do oddaje otroka v rejniško družino ali namestitev v zavod, kjer ima pretežno 

brezplačno oskrbo, 

 če pride do posvojitve otroka,  

 če preživninski zavezanec ali otrok umre. 

 

Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide terjatev upravičenca proti 

preživninskemu zavezancu do višine pravice, zagotovljene po tem zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev 

na sklad. Navedeno pomeni, da v primeru uspešne izterjave dolgovane preživnine za obdobje, za katero je bila 

priznana tudi pravica do nadomestila preživnine, vaš otrok oziroma v njegovem imenu vi kot zakoniti zastopnik 

ne boste prejeli celotne vsote, ampak bo ta zmanjšana za sorazmerni znesek nadomestil preživnine, ki vam jih je 

izplačal sklad.  

 

Svetujemo vam, da pred vložitvijo naredite kopijo izpolnjenega obrazca, saj boste tako lahko najlažje spremljali 

postopek oziroma sporočali morebitne spremembe.  


