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Zadeva: Ugotavljanje zadostnih sredstev za preživljanje pri študentih -
usmeritev

Do začetka uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 
57/21, ZTuj-2F) je pri tujcih, v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi študija v 
Republiki Sloveniji in pri katerih je obstajala zakonska dolžnost preživljanja s strani njihovih 
staršev oziroma zakonitih zastopnikov, kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za 
preživljanje, zadoščala pisna izjava študentovih staršev oziroma njegovega zakonitega 
zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali. Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 -
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) možnost izkazovanja zadostnih 
sredstev s predložitvijo  pisne izjave ukinja, tuji študent lahko obstoj zadostnih sredstev dokaže 
s sredstvi, ki jih določa 33. člen v povezavi s  44. členom in sicer: 

- s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, 

- s pravicami iz dela ali zavarovanja, razen s povračili stroškov v zvezi z delom,

- z dohodki iz premoženja, 

- z dohodki iz kapitala in iz drugih virov,

- s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, 

- s štipendijo,

- s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini ter

- s sredstvi, ki jih prejme izobraževalna organizacija  in jih nameni tujcu - t. i. dotacije.

Tuji študent lahko torej z dokazili, s katerimi izkazuje, da ima v času odločanja o prošnji za 
izdajo dovoljenja za prebivanje že zagotovljena sredstva za preživljanje (npr. zadostna sredstva 
na  transakcijskem računu, sredstva staršev oziroma zakonitih zastopnikov) ali da bo v času 
študija prejel dodatna sredstva, kot jih določa 33. člen v povezavi s 44. členom zakona (npr. 
štipendija, sredstva, ki si jih zagotavlja sam z delom),  izpolni pogoj zadostnih sredstev za 
preživljanje, ki je eden izmed kumulativno določenih pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje 
zaradi študija.

Če tuji študent izkazuje zadostna sredstva za preživljanje s pomočjo tistih, ki so ga po zakonu 
države, katere državljan je, dolžni preživljati, mora pristojni organ v postopu izdaje dovoljenja za 
prebivanje najprej ugotoviti obstoj zakonske dolžnosti preživljanja s strani staršev ali zakonitega 
zastopnika, ki se presoja po pravu države, katere državljan je tujec. Če je dolžnost preživljanja 
ugotovljena, lahko tuji študent zadostna sredstva za preživljanje izkazuje s sredstvi, ki jih 

Vse upravne enote 



prejemata starša ali njegov zakoniti zastopnik (sredstva, ki si jih zagotavljajo sami z delom, s 
pravicami iz dela ali zavarovanja,  z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala, iz drugih 
virov, s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici doma ali v tujini). Če so finančna 
sredstva staršev ali zakonitega zastopnika zagotovljena redno mesečno in so enaka ali 
presegajo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka na osebo, ki jo v Republiki Sloveniji 
preživljajo, potem tuji študent prošnji priloži dokazila o prejemu teh sredstev, za mesec vložitve 
prošnje ali za mesec pred vložitvijo prošnje (samo en, zadnji mesec prejetega vira) oziroma 
mesec odločanja pristojnega organa o prošnji. V praksi bi to pomenilo, da če so starši zaposleni 
in prejemajo plačo, tuji študent k prošnji predloži pogodbo o zaposlitvi starša,  iz katere izhaja 
višina plače ter izpis  iz računa, na katerega starši prejemajo plačo. Če pa so edini vir sredstev 
zgolj sredstva na transakcijskem računu staršev ali zakonitega zastopnika študenta, potem 
mora višina teh sredstev zadoščati za čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje  zaradi študija.  V 
primeru, da starši ali zakoniti zastopnik izkazujejo zadostna sredstva za preživljanje tako s plačo 
kot s sredstvi na računu in dodatno še z drugimi viri, potem se upošteva vse vire sredstev. Če je 
vsota sredstev enaka ali višja od osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki 
Sloveniji, se šteje, da tujec (študent)  pogoj zadostnih sredstev izpolnjuje. 

Ob tem poudarjamo, da bo moral študent, ob izpolnjeni predpostavki zakonske obveznosti 
preživljanja s strani staršev izkazati, da imajo starši zadostna sredstva zgolj za njegovo 
preživljanje, torej za preživljanje študenta, ki bo opravljal študij v Republiki Sloveniji. To pomeni, 
da pristojni organ ne bo preverjal, ali sredstva, ki jih prejema starš zadostujejo za preživljanje 
vseh družinskih članov (ki morebiti prebivajo z njim v Republiki Sloveniji ali v tujini), temveč se 
bo v postopku ugotavljalo zgolj, če sredstva, ki jih ima starš na osnovi prejemkov, ki jih prejema 
bodisi iz naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz 
kapitala in iz drugih virov ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za 
preživljanje študenta, in sicer v višini 402,18 eur mesečno (torej v višini osnovnega zneska 
minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji, ki od 1. 8. 2019 znaša 402,18 eur mesečno). Če 
starši ali zakoniti zastopnik preživljajo dva ali več študentov ki imajo namen ali že študirajo v 
Republiki Sloveniji, potem morajo izkazovati zadostna sredstva za preživljanje dveh ali več oseb
in sicer za vsakega v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka. Dodajamo, da pa bo v 
primeru podaljšanja dovoljenja starša, ki prebiva v Republiki Sloveniji in preživlja svoje 
družinske člane in vzdržuje tudi študenta, moral izkazovati zadostna sredstva tako zase kot tudi 
za vse ostale družinske člane, ki jih v Republiki Sloveniji vzdržuje ali ima do njih dolžnost 
preživljanja po pravu države, katere državljan je.  

Študenti, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, zadostnih 
sredstev s sredstvi staršev ne morejo dokazovati. Za njih velja tako kot do sedaj, da zadostna 
sredstva lahko izkazujejo z ostalimi viri sredstev, kot so določena v 33. in 44. členu zakona. 

S spoštovanjem.
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- gp.mizs@gov.si – v vednost.
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