
 

 

 
 

 

PROŠNJA ZA ODLOG OZIROMA OBROČNO PLAČILA DOLGA 
 
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila na hrbtni strani. 

 
PODATKI O DOLŽNIKU (TISKANE ČRKE):  
 
____________________________________________ 
(Ime in priimek / Naziv podjetja) 
 

____________________________________________ 
(Naslov prebivališča / Sedež podjetja: naselje, ulica, hišna številka) 
 

____________________________________________ 
(Poštna številka, ime pošte) 
 

____________________________________________ 
(Davčna številka) 
 

____________________________________________ 
(Kontaktna telefonska številka) 
 

 
Na podlagi pogodbe oziroma odločbe številka _______________________ z dne _______________,  dolgujem 

Zavodu RS za zaposlovanje znesek v višini _______________ EUR.  

 

Svojega dolga ne morem poravnati v roku in v enkratnem znesku, zato Zavod RS za zaposlovanje prosim, da 
mi obveznost plačila (z oznako x označite eno izmed spodaj navedenih možnosti):  
 

 odloži za dobo ____ mesecev (največ 6 za fizične osebe); 
 

 dovoli obročno plačevanje v ____ mesečnih obrokih (največ 24 za fizične osebe, 12  za pravne osebe). 
 
IZJAVA:  Prošnjo za odlog oziroma obročno vračilo utemeljujem z (OBVEZNO IZPOLNITI): 
 

 

 

 

 
K prošnji za odlog oziroma obročno odplačilo dolga  prilagam naslednja dokazila: 
 

a)_________________________________________________________ 
 
b)_________________________________________________________ 
 
c)_________________________________________________________ 
 
d)_________________________________________________________ 

 
Soglašam, da se podatki in priložena dokumentacija obdelujejo za namen sklenitve dogovora o poravnavi 
dolga. 

      
________________________      _____________________ 
              Kraj in datum        Podpis   
   

Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana 
T: 01 479 09 00 
F: 01 479 02 62 
www.ess.gov.si 



 

 

       
NAVODILA 
 
V skladu s Pravilnikom o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri 
financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev, Ur. l. RS št. 107/10, 11/17 (v nadaljevanju Pravilnik)  je 
možen:  
 

 odlog plačila (4. člen Pravilnika), 

 obročno plačilo dolga (5. člen Pravilnika). 
 
ODLOG PLAČILA (fizična oseba) je možen največ za 6 (šest) mesecev. 
 
OBROČNO PLAČILO: 

 za fizično osebo – največ v 24 mesečnih obrokih. Višina mesečnega obroka ne sme biti nižja od  
20,00 EUR; 

 za pravno osebo – največ v 12 mesečnih obrokih. Višina mesečnega obroka ne sme biti nižja od 
150,00 EUR. 

 
FIZIČNA OSEBA – trenutna socialna ogroženost: 

- njegova brezposelnost, 
- dalj časa trajajoča bolezen dolžnika, 
- smrt v družini, 
- povečanje števila družinskih članov, 
- drugi utemeljeni razlogi: 

 naravne nesreče (poplava, požar, potres, ...), 

 zamujanje z izpolnitvijo ene ali več obveznosti (plačilo položnic, drugih sklepov o izvršbi, sodb, 
preživnine), ki v skupnem znesku presega znesek plače, 

 razveza zakonske zveze, 

 prisilna izselitev iz stanovanja staršev itd. 
 
PRAVNA OSEBA – nezmožnost plačila dolga. 
 
 

PRILOGE K PROŠNJI ZA ODLOG OZIROMA OBROČNO PLAČILO 

 
FIZIČNE OSEBE: 

- potrdilo o brezposelnosti (NI POTREBNO PRILOŽITI, PRIDOBI ZAVOD SAM), 
- zdravniško potrdilo, 
- izpis iz matične knjige umrlih, 
- izpis iz matične knjige rojstev, 
- odločba o dodelitvi denarne socialne pomoči, 
- mnenje centra za socialno delo o socialni ogroženosti, 
- drugi utemeljeni razlogi:   

 potrdila o naravnih nesrečah, 

 tri zadnje plačilne liste (v kolikor je dolžnik zaposlen), 

 tri zadnje izpise transakcijskih računov in izjava, da ne prejema nobenih dohodkov (v kolikor je 
dolžnik brezposeln in ni prijavljen na Zavodu), 

 neplačani sklepi o izvršbi, sodbe, preživnine, … 
 
PRAVNE OSEBE: 

- bilanca poslovnega izida, 
- dokazila o nezmožnosti plačila kot so: 

 neizvršeni sklepi o izvršbi (davčna in sodna izvršba), 

 neizvršene pravnomočne sodbe, 

 blokiran transakcijski račun – izpis iz AJPES-a, 

 bilanco stanja na dan, … 
 
 
PROŠNJO z dokazili se posreduje na  

- naslov Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in 
računovodstvo ali 

- elektronski naslov : gpzrsz@ess.gov.si ali 
- osebno oddate v prostorih najbližjega urada za delo ali območne službe. 

mailto:gpzrsz@ess.gov.si

