
                                                                     
PRILOGA ŠT. 4 

VLOGA ZA OBRO�NO PLA�ILO ALI ODLOG PLA�ILA STROŠKOV UPRAVNEGA 
POSTOPKA

Spodaj navedeni vlagam vlogo za (ustrezno obkroži): 

1. obro�no pla�ilo   v ______ obrokih;  

2. odlog pla�ila za dobo _____ mesecev; 

stroškov upravnega postopka v upravni zadevi____________________________________,  

ki se vodi pri __________________________,šifra postopka_________________________. 

(osebno ime ) 

Stalno prebivališ�e:  

 (ulica in hišna številka) 

        

(številka pošte) (ime pošte) (kraj) 

Za�asno prebivališ�e:  

(ulica in hišna številka)

        

(številka pošte) (ime pošte) (kraj) 

Državljanstvo:  

EMŠO:                      Dav�na št.         

Podatki o družinskih �lanih 

osebno ime datum
rojstva naslov prebivališ�a razmerje do 

prosilca
   

   

   

   

   



I. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
                 (ime stranke oziroma družinskega �lana, na katerega se podatki nanašajo) 

A. DOHODKI IN PREJEMKI, prejeti v zadnjih 
šestih mesecih pred mesecem vložitve vloge 

Znesek Zahtevano dokazilo 

pla�ilne liste oz.  potrdilo 
izpla�evalca 

Pla�a in prejemki iz dela (pla�a, nadomestilo pla�e – 
bolniška, stimulacije in bonitete): 

Prejemki po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: 
Pokojnina odrezki  

Drugo (invalidnina, varstveni dodatek, odpravnina, 
oskrbnina,...)

odlo�ba

Prejemki po drugih predpisih: 
Denarno nadomestilo za brezposelnost odlo�ba

Denarna pomo� za brezposelnost odlo�ba

Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih 
(porodniška, starševski dodatek)

odlo�ba

Nagrada za rejnika pogodba 

Preživnina, nadomestilo preživnine sporazum ali sodba ali odlo�ba

Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobi�ku, 
najemnine) 

pogodba 

Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po 
pogodbah in na drugih podlagah 

pogodbe in drugo 

Dohodki od premoženjskih pravic (avtorske pogodbe) pogodba 

Prejemki u�encev in študentov, prejeti preko 
študentskih ali mladinskih organizacij 

potrdilo o prejemkih 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti: katastrski 
dohodek

za leto: znesek:  odlo�ba  

dobi�ek za leto: znesek: odlo�ba
Dohodek iz dejavnosti  za leto: znesek: odlo�ba

B. OB�ASNI DOHODKI, prejeti v zadnjih 6 
mesecih pred mesecem vložitve 

datum 
prejema

znesek dokazilo 

Regres pla�ilna lista 
oz. potrdilo 

Odpravnine, jubilejne nagrade pla�ilna lista 
oz. potrdilo 

Dividende potrdilo 
izpla�evalca 

Dediš�ine in darila sklep o 
dedovanju 

Dobi�ek iz kapitala potrdilo 
izpla�evalca 

Drugo………………………………………………………. 



II. IZJEMNE OKOLIŠ�INE: DRUŽINSKE RAZMERE, IZREDNE FINAN�NE   
    OBVEZNOSTI, ZDRAVSTVENO STANJE 
    (izpolni samo v primeru vloge za odlog pla�ila stroškov postopka; opiše se izredne družinske razmere, izredne finan�ne

obveznosti in zdravstveno stanje, zaradi katerih naj se odobri odlog pla�ila stroškov) 

POOBLASTILO ORGANU 

Organu, ki odlo�a o stroških postopka dovoljujem, da za potrebe postopka pri pristojnih organih 
preveri vse podatke, ki lahko vplivajo na odlo�itev o stroških postopka, vklju�no s podatki, ki 
štejejo za dav�no tajnost.

Podpis prosilca  

Podpis polnoletnih družinskih �lanov:


