KAKO PO
NOVEM DO
NADOMESTILA
PREŽIVNINE?

Ali preživninski zavezanec za
vas ali vašega otroka ne plačuje
preživnine oziroma je ne plačuje
v znesku, ki je bil določen?

Ali preživninski zavezanec za vas ali vašega
otroka ne plačuje preživnine oziroma je ne
plačuje v znesku, ki je bil določen?

Do kakšnega zneska sem upravičen?

V primeru neplačevanja je otrok upravičen do
nadomestila preživnine, ki ga lahko uveljavi na
Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem
in preživninskem skladu Republike Slovenije (v
nadaljevanju: sklad).

• 81,55 evra za otroka do 6. leta starosti,
• 89,69 evra za otroka od 6. do 14. leta starosti,
• 106 evrov za otroka nad 14. letom starosti.

Kdo je upravičen?

• Vsi mladoletni otroci s stalnim prebivališčem
•

v Republiki Sloveniji, ki so upravičeni do preživnine, vendar je ne prejemajo.
Vsi mladostniki od 18. do 26. leta s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se redno šolajo in ki so upravičeni do preživnine,
vendar je ne prejemajo.

Pod katerimi pogoji?

Po zadnji uskladitvi višina nadomestila preživnine znaša

Če je preživnina nižja od navedenih zneskov,
je višina nadomestila preživnine enaka znesku
določene preživnine.
Kdaj prejmem nadomestilo?

• Pravico do nadomestila preživnine pridobite
•

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
Nadomestilo preživnine se izplačuje do 15. v
mesecu za tekoči mesec.

Pozor!

• Preživnina ni plačana tri mesece zaporedoma, • Po novi ureditvi se nadomestilo preživnine
• Zavezanec dolguje skupaj znesek najmanj izplačuje ne glede na višino določene preživtreh povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih
12 mesecih pred vložitvijo zahtevka.

Kakšen je postopek?

• Vlogo za uveljavitev pravice do nadomestila

•

nine (četudi je znesek nadomestila preživnine nižji od 8,35 evra).
Če nimate možnosti sami natisniti obrazca, se
lahko obrnete na sklad in zaprosite, da vam
sklad obrazec pošlje po pošti.

preživnine vložite brez predhodne izterjave
na sodišču direktno na skladu. Vlogo vložite
osebno ali po pošti na skladu.
ALI

• Sprožite postopek izterjave preživnine na sodišču. Če je ta neuspešen, se lahko v naslednjem koraku obrnete na sklad.

Naslovnik vloge
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Več informacij
Spletna stran: https://www.srips-rs.si/prezivnine/
nadomestila-prezivnin
Brezplačna telefonska številka: 080 14 14

