
 
 

 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK OBČINAM O OBLIKAH BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

Ljubljana, avgust 2012 

 

1. Število prebivalcev v vaši občini (zadnji uradni podatki): 

2. Ali vaša občina nudi občanom kakšno obliko brezplačne pravne pomoči oziroma pravnega 

svetovanja kot pomoč pri uresničevanju njihovih pravic (v nadaljevanju: BPP)? 

DA 

NE 

3. Od kdaj (od katerega leta) občina zagotavlja BPP? 

4. Ali je je BPP (njen obseg, upravičenci, pogoji za dodelitev, izvajalci, ...) urejena s posebnim 

občinskim aktom? Ali so v ta namen pripravljeni kakšni obrazci? (V primeru, da je BPP 

urejena določenim aktom, prosimo, da ga posredujete na naš naslov, prav tako pa tudi 

morebitne obrazce). 

5. Na katerih pravnih področjih in v katerih zadevah občina zagotavlja BPP (npr. zemljiški spori, 

družinski spori, preživnine, delovno pravne zadeve, prekrški, ...) 

6. V kakšnem obsegu in obliki (npr. pravni nasveti, pomoč pri izpolnjevanju vlog, zastopanje v 

postopkih) občina zagotavlja BPP? 

7. Kdo so upravičenci do BPP (vsi prebivalci občine ali morda tudi iz sosednjih občin, starejši 

občani, brezposelni, prejemniki DSP) in katere pogoje morajo izpolnjevati prosilci za BPP? 

8. Na kakšen način se upravičenci/občani lahko seznanijo o možnostih za pridobitev BPP? 

9. Kakšen je postopek za koriščenje BPP? 

10. Kdo so osebe, pooblaščene za izvajanje BPP (v nadaljevanju: izvajalci BPP) (odvetniki, 

odvetniške družbe, nevladne organizacije, fizične osebe? Če je izvajalec fizična oseba, 

prosimo, da navedete tudi izobrazbo le-te. 

11. Na kakšen način je/so izbrani izvajalci BPP (npr. z javnim razpisom, kot delo nevladne 

organizacije ali društva, prostovoljci). 

12. Ali in v katerih primerih so izvajalci BPP upravičeni do plačila za pravno pomoč? 



 
 

 

 

13. Na kakšen način oziroma iz katerega vira občina pridobi finančna sredstva za izvajanje BPP? 

14.  Kje se nahajajo prostori za izvajanje BPP občanom v občini?  Kako je ta prostor označen? 

15. Ali so prostori za izvajanje BPP v lasti občine? Če prostori niso občinski, prosimo, da 

navedete, kako je urejeno razmerje med lastnikom prostorov ter občino.  

16. Kako so opremljeni prostori za izvajanje BPP? (Dostop do interneta, telefon, pravna 

literatura,…) 

17. Kako ocenjujete primernost prostorov za izvajanje BPP: 

a) dobro 

b) zadovoljivo 

c) neprimerno 

18. ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR DELOVANJA BPP v vaši občini. 

a) Kako je določeno časovno obdobje za nudenje BPP? (število ur na teden, mesec) 

b) Koliko občanov/upravičencev na teden oziroma na mesec v povprečju poišče BPP? 

c) Ali ocenjujete, da je časovni obseg, v katerem občina zagotavlja BPP, zadosten glede na 

povpraševanje občanov/upravičencev? 

DA 

NE 

d) Ali občina vodi evidenco o številu prošenj za BPP? 

DA 

NE 

e) Ali občina vodi evidenco o številu oseb, ki jim je bila nudena BPP? 

DA 

NE 

f) Ali občina vodi evidenco o obsegu sredstev, izplačanih za BPP? 

DA 

NE 

g) Kakšna je višina sredstev na letni ravni, ki jih občina zagotavlja za BPP? 



 
 

 

 

19. V primeru, da občina ne zagotavlja BPP, kateri so razlogi/ovire za to (npr. ni potrebe, ni 

sredstev, ni primernega izvajalca, drugo)? 

20. Ali pri izvajanju BPP sodelujete s sodišči, in če da, v katerih primerih in na kakšen način 

sodelujete z njimi?  

21. Ali pri izvajanju BPP sodelujete z drugimi državnimi organi (npr. Varuh človekovih pravic RS, 

Informacijski pooblaščenec RS, Komisija za preprečevanje korupcije, policija, ...), in če da, v 

katerih primerih in na kakšen način sodelujete z njimi?  

22. Ali pri izvajanju BPP sodelujete z notarji in/ali odvetniki, in če da, v katerih primerih in na 

kakšen način sodelujete z njimi? 

23. Ali pri izvajanju BPP sodelujete z nevladnimi organizacijami, in če da, v katerih primerih in na 

kakšen način sodelujete z njimi? 

24. Ali pri izvajanju BPP sodelujete z zavarovalnicami, in če da, v katerih primerih in na kakšen 

način sodelujete z njimi? 

25. Kako je urejena odgovornost izvajalcev BPP za morebitne napake v njihovem delu? 

26. S katerimi težavami se srečujete v primeru, da izvajate BPP? 

27. Kakšne možnosti pomoči (ne zgolj finančne) s strani države oziroma pristojnih državnih 

organov sami morda vidite kot spodbudo za vzpostavitev oziroma ohranjanje teh oblik 

pomoči svojim občinam? (vprašanje namenjeno vsem občinam) 


