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Informacije v zvezi z dokazilom o financiranju stroškov 

študija in življenjskih stroškov 
               
 

Dokazilo o financiranju študijskega bivanja najmanj za 1. študijsko leto v višini 853,- 
evrov/mesec (10.236,. evrov/leto) v originalu + 2 fotokopijah 

 
Razpoložljivost sredstev za preživljanje se lahko v postopku za pridobitev vizuma 
dokaže z odprtjem računa z omejeno pravico razpolaganja (Sperrkonto) 
(Glede ponudnika imate prosto izbiro. Seznam ponudnikov, ki to storitev nudijo po vsem 
svetu, je na voljo na spletni strani nemškega zunanjega ministrstva.  
V ta namen je treba na račun položiti zgoraj navedeni znesek (plus bančne provizije). 
Od tega zneska vam je mesečno na voljo samo 853,- evrov. 
Prosimo, da se predhodno pozanimate o kasnejšem zaprtju računa z omejeno pravico 
razpolaganja.) 
ali 
s pri krajevno pristojnem uradu podano izjavo o zavezi v skladu s členi 66-68 Zakona o 
prebivanju, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev, v kateri mora biti naveden razlog 
bivanja „jezikovni tečaj/študij“ in ki mora vsebovati dokazilo o plačilni sposobnosti. Ta 
dokument v Nemčiji izdajajo uradi za tujce. 
 

Drugačna ureditev za štipendiste 
 

- Odobritev štipendije v višini 853,- evrov/mesec 
Če je štipendija nižja od navedenega zneska, je treba za preostalo razliko v skladu 
z zgornjima alternativama za želeno časovno obdobje predložiti ustrezno 
dokazilo o financiranju. 

- Pri polnih štipendijah iz nemških javnih sredstev (npr. DAAD itd.) predložitev 
dokazila o financiranju ni potrebna! 
 
Prosimo, da pojasnite tudi, kako bo financiranje študija zagotovljeno po prvem 
letu študija. 
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Opozorilo: 

• Popolnost zgoraj navedene dokumentacije ne utemeljuje pravice do želenega 
vizuma.  

• Oddelek za vize si izrecno pridržuje pravico, da v posameznih primerih tudi po 
oddaji vloge zahteva predložitev dodatne dokumentacije. 

 Za oddajo vloge za vizum potrebujete termin. Za rezervacijo termina kliknite 

tukaj. 
 
Glede odprtja računa z omejeno pravico razpolaganja upoštevajte informacije na 
ločenem listu. 
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