
Priloga 1: Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine otroka, starejšega od 18 let

* Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti Zahteve  
 

Priloga 1 
 

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila 
 
Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije 
Dunajska cesta 20 
1000 Ljubljana 
 

ZAHTEVA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE 
OTROKA, STAREJŠEGA OD 18 LET 

 
 

I. Vlagatelj*_____________________________ EMŠO ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ 
                                            (priimek in ime) 
 

Stalno bivališče (ulica, hišna št.) ______________________________ Poštna številka    ⊔⊔⊔⊔ 
Kraj______________________ 
 
Državljanstvo:__________________________Pristojni center za socialno delo:___________________ 
   
Pošto bom prejemal na naslov:_________________________________________________________ 
  

Morebitna obvestila na telefon št.:_____________________e-mail:___________________________ 
 

Davčna številka: ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ 
 

Številka vašega bančnega računa:    SI56 - ⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔⊔-⊔⊔⊔ 
 
V kolikor imate bančni račun v tujini in želite nanj prejemati izplačilo, navedite: 
 
Naziv banke:____________________________ številka računa:__________________________ 
BIC/SWIFT:________________ 
 
Opozorilo: Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije 
ste zaradi zagotavljanja pravilnih mesečnih nakazil  dolžni takoj sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na vaš 
račun ali banko. 
 
II. Ustrezno označite: 
 
Živim skupaj s preživninskim zavezancem.     DA NE    
Oddan sem v rejništvo.       DA NE 
Zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja, sem nameščen v zavod,  
v katerem imam pretežno brezplačno oskrbo.     DA NE           
Sem v rednem delovnem razmerju.      DA        NE 
Sem vpisan v evidenco brezposelnih oseb.     DA NE 
Imam status dijaka ali študenta.      DA NE 
 
 
III. Zadnja višina mesečne preživnine po izvršilnem naslovu (razvidna iz obvestila o uskladitvi pristojnega centra 
za socialno delo oziroma sodbe ali dogovora, če preživnina še ni bila usklajena) je ____________________. 
 
IV. Na podlagi izvršilnega naslova: 
 
 sem vložil predlog za izvršbo na sodišču in postopek še teče. 
 je bila izvršba neuspešno zaključena.  
 sem vložil pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine na sklad. 
 sem sam začel postopek izterjave pred tujim sodiščem. 

 



V. Podatki o preživninskem zavezancu: 
 
Priimek in ime________________________________Rojstni datum _______________ 
Kraj rojstva ______________________Naslov (ulica, hišna št.) ____________________________ 
Poštna številka____________ Kraj________________________ 
Država _______________________ Zaposlitev __________________________________________ 
Drugo  
_________________________________________________________________________________ 
 
VI. Preživninski zavezanec je  za zadnjih dvanajst mesecev plačal preživnino v naslednjih zneskih: 
 
  
mesec 

            Skupaj 

 
višina 

             

 
 Preživninski zavezanec ne plačuje preživnine od _________________________ 
 
VII. Zahtevo vlagam prvič.          DA                      NE 
 
VIII. Za odločanje je potrebno : 
1. Dokument, s katerim je bila določena ali dogovorjena preživnina z žigom pravnomočnosti in izvršljivosti 

(sodba ali začasna odredba sodišča s potrdilom o pravnomočnosti, sklenjen dogovor pri centru za socialno 
delo, neposredno izvršljiv notarski zapis)  

2. Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi višine preživnine 
3. Dokazilo, da je upravičenec uveljavljal preživnino: 

a) Predlog za izvršbo s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče  
b) Sklep o dovolitvi izvršbe  
c) Sklep sodišča v izvršbi 
d) Drugo dokazilo o izvršbi 

4. Potrdilo o šolanju za tekoče leto 
5. Za bančne račune v tujini – obojestranska kopija kartice ali kopija pogodbe iz katere so razvidni podatki 
6. Drugo :____________________________________________________________ 
 
IX. Izjava : 
 
Vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, ki vplivajo na pravico do nadomestila preživnine in njeno višino, ki sem 
jih navedel v zahtevi, resnični in točni. Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost. 
 
Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije dovoljujem, 
da v skladu z določilom 26.a in 27.d člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 
39/16, 11/18-ZIZ-L in 139/20; v nadaljnjem besedilu zakon) pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov pridobiva 
oziroma preveri vse podatke, ki sem jih navedel v zahtevi ter na temelju drugega odstavka 26.b člena zakona 
posreduje podatke drugim uporabnikom. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije bo po uradni dolžnosti pridobil vse podatke iz uradnih evidenc podatkov, ki jih lahko pridobi sam. 
 
Zavezujem se, da bom vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali 
spremembo višine le-tega, Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu 
Republike Slovenije sporočil v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Zavedam se, da terjatve 
otroka proti preživninskemu zavezancu preidejo do višine pravic, zagotovljenih po zakonu, na sklad z dnem 
izvršitve odločbe o priznanju pravic po navedenem zakonu. 
 
Seznanjen sem, da ima Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na 
temelju 29. člena zakona pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške 
postopkov, izplačanih po zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če 
upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravice po tem zakonu. 
 
 
 
V/Na ____________________, dne ____________   Podpis: __________________________ 



 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE 

 ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE 
OTROKA, STAREJŠEGA OD 18 LET 

 
Zahtevo za  uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži otrok, starejši od 18 let, ki je upravičenec iz 
naslova preživnine. 
 

Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov:  
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 

Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana  
 

V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam bodo koristili pri izpolnjevanju zahteve za uveljavitev 
pravice do nadomestila preživnine. Pojasnila sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni 
vsebinski deli obrazca. 
 
I.  
Vpišite svoj priimek in ime, enotno matično številko občana, naslov stalnega ali začasnega bivališča, 
državljanstvo. Vpišite tudi center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede določene ali dogovorjene 
preživnine. V primeru, da želite pošto prejemati na drug naslov, vpišite v rubriki “Pošto bom prejemal na 
naslov” naslov le-tega. Napišite tudi telefonsko številko ali e-mail naslov, na katero vas lahko kontaktiramo, da 
bo lahko sodelovanje med vami ter Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) potekalo hitro. V kolikor želite prejemati sredstva na vaš račun v 
banki v Republiki Sloveniji, vpišite le številko bančnega računa. Če pa imate bančni račun v tujini, je obvezen 
podatek tudi ime banke, številka računa in BIC/SWIFT koda banke.  
 
II.  
Ustrezno označite, kaj velja za vas. Če živite na istem naslovu s preživninskim zavezancem (starš, ki je dolžan 
plačevati preživnino) in plačuje oziroma prispeva k plačilu stroškov, na obrazcu obkrožite DA. Če pa to ne drži, 
obkrožite NE. Enako velja, če ste v rejništvu, Zavodu, kjer imate pretežno brezplačno oskrbo, v delovnem 
razmerju, vpisani v evidenco brezposelnih oseb.  Za resničnost izjave ste kazensko in materialno odgovorni. 
Po 18. letu  je pogoj, da vam pripada preživnina, da se redno šolate. Družinski zakonik v drugem in tretjem 
odstavku 183. člena določa: »Otroka, ki je vpisan v srednješolsko izobraževanje, morajo starši preživljati tudi po 
polnoletnosti, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega 
zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne 
izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti. Obveznost preživljanja traja 
najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti. 
Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter 
ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v 
skladu z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje. Otroka, ki je vpisan v visokošolski 
študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in 
sicer le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega 
programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko 
šolstvo. Če študijski program, v katerem se otrok šola, traja več kakor štiri leta, se obveznost preživljanja 
podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program. Obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega 
dopolnjenega 26. leta starosti.« 
Označite ali imate status dijaka ali študenta in priložite prilogo pod številka 4. potrdilo o šolanju.  
 
III.  
Vpišite zadnjo višino mesečne preživnine po izvršilnem naslovu. To se vidi v zadnjem obvestilu pristojnega 
Centra za socialno delo, če je bila preživnina že povišana oziroma iz sodbe, dogovora, sklepa ali neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa, če preživnina še ni bila usklajena. 
 
IV. 
Označite eno izmed naštetih možnosti: 
 Prvo možnost označite, če ste vložili predlog za izvršbo na sodišče in postopek izvršbe še ni zaključen, torej 

postopek pred sodiščem še teče.  

 Drugo možnost označite, če je postopek izvršbe pri sodišču zaključen.  



 Če preživninski zavezanec živi v tujini, teče postopek izterjave s posredovanjem Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v tujini. V kolikor ste vložili zahtevo 
za izterjavo preživnine iz tujine na sklad, označite to možnost. V tem primeru bo sklad pridobil podatek o 
datumu oddaje popolne vloge, ki pomeni začetek postopka, sam. 

 V primeru, da ste sami začeli postopek izterjave preživnine pred tujim sodiščem, označite to možnost. 

 
V. 
V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite vam znane podatke o preživninskem zavezancu: priimek 
in ime, rojstni datum, kraj rojstva, naslov in zaposlitev. Kadar se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je 
potrebno navesti, v kateri državi živi.  
 
VI.  
V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz naslova preživnine za zadnjih dvanajst mesecih pred 
vložitvijo zahteve. Mesec, v katerem vlagate zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev.  
 
Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno in v vrstici pod tabelo vpišite mesec 
in leto, od katerega dalje preživnine ne plačuje. 
 
VII. 
Označite eno od možnosti: 
 DA boste označili, če zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vlagate prvič; 

 NE boste označili, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine že vložili na Sklad, tudi če 
je pred vašo polnoletnostjo to storil za vas zakoniti zastopnik. 

 
VIII. 
1.  Kot dokument, s katerim je bila določena preživnina, lahko priložite fotokopijo: 

 sodbe sodišča, s katero je bila preživnina določena (z žigom pravnomočnosti in izvršljivosti), 

 začasne odredbe sodišča s potrdilom o izvršljivosti,  

 dogovor o preživljanju, ki je bil sklenjen na pristojnem centru za socialno delo, 

 kopijo neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

 
2.  Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od izdaje sodbe, odredbe ali dogovora do vložitve zahteve za 

uveljavitev pravice do nadomestila preživnine uskladitev že bila opravljena. 

3.  Kot potrdilo, da ste uveljavljali plačilo preživnine, priložite predlog za izvršbo s potrdilom o vložitvi na 
pristojno sodišče oziroma sklep o dovolitvi izvršbe.  V kolikor se je postopek neuspešno končal, priložite tudi 
dokazilo o neuspešnosti izvršbe iz razlogov, ki niso na strani upnika. V primeru, da preživninski zavezanec 
biva v tujini in ste postopek v tujini pričeli sami, priložite dokazilo, iz katerega je razvidno, kdaj se je 
postopek začel.  

4.  Priložite potrdilo o šolanju za tekoče leto. 

5.  V kolikor želite prejemati nakazilo na bančni račun v tujini, priložite obojestransko kopijo kartice ali kopijo 
pogodbe, iz katere bodo razvidni potrebni podatki (imetnik računa, številka, BIC/SWIFT koda banke, naziv 
banke). 

6.  Lahko priložite tudi druga potrdila, ki so vezana na pridobitev nadomestila za preživnino. 

 
IX. 
Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v zahtevi, resnični in 
točni. Za točnost in resničnost podatkov v zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad 
ima po zakonu pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške 



postopkov, kadar je bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
če upravičenec skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic. S podpisom izjave 
dovoljujete tudi, da sklad pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov pridobi oziroma preveri vse podatke, ki ste jih 
v zahtevi navedli ter da jih posreduje drugim uporabnikom. 
 
Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse spremembe tistih dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 
pravico do nadomestila preživnine, na primer:  
 če se s sodbo ali dogovorom spremeni višina preživnine, 

 če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje tudi po vložitvi zahteve, 

 če se otrok, starejši od 15 let, zaposli, 

 če preživninski zavezanec umre, 

 če se po 18. letu prenehate redno šolati, 

 če se vpišete v evidenco brezposelnih oseb. 

 
Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide terjatev upravičenca proti 
preživninskemu zavezancu do višine pravice zagotovljene po tem zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev 
na sklad. Navedeno pomeni, da v višini nadomestila preživnine in za obdobje, ki vam jo bo izplačal sklad, ne 
smete istočasno prejeti tudi preživnino. V postopku izvršbe morate tako umakniti izvršbo za mesece in v višini 
prejetih nadomestil preživnine. 
 
Svetujemo vam, da izpolnjeni obrazec pred vložitvijo na sklad fotokopirate, saj boste tako lahko najlažje 
spremljali postopek oziroma sporočali morebitne spremembe. 
 
 

*********** 
Iz Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije  

(Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ –L in 139/20) 
 
 
1. UPRAVIČENCI DO NADOMESTILA PREŽIVNINE  
 
Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima otrok: 
- ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno 

delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje; 

- ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 

- ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali 
ob pogoju vzajemnosti in 

- ki še ni star 18 let. 

 
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka in na način, kot ga ta zakon določa za zakonitega zastopnika otroka, 
lahko pravico do nadomestila preživnine uveljavi tudi otrok, starejši od 18. let. 
 
2. TRAJANJE PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE 
 
Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja dokler traja preživninska obveznost, če upravičenec ni v 
delovnem razmerju. 
 
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki: 
- živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem; 

- je oddan v rejništvo; 

- je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo. 



 
3. KOLIČNIK USKLADITVE NADOMESTIL PREŽIVNINE OBJAVI MINISTER, PRISTOJEN ZA 
DRUŽINO IN ZNAŠA OD 01.02.2020: 
 
- za otroka do 6. leta starosti 77,74 EUR , 

- za otroka od 6. leta do 14. leta starosti  85,50 EUR in 

- za otroka nad 14. letom starosti 101,05 EUR. 

 
Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega odstavka, je višina nadomestila preživnine enaka znesku 
preživnine, določene s sodbo ali začasno odredbo oziroma z dogovorom. 
 
Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine. 
 
Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega 
odstavka tega člena. 
 
Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki je s posebnimi predpisi določen za preživnine. 
 
Sklad pisno obvesti upravičenca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo 
sklada je skupaj z odločbo o pravici do nadomestila preživnine izvršilni naslov.  
 
4. UVELJAVLJANJE PRAVIC 
 
Zahteva se vloži na sklad na posebnem obrazcu. Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila je potrebno 
priložiti: 
- dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločbo, začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130. 

členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS št. 15/76, 1/89 in 14/89 - prečiščeno 
besedilo); 

- sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče. 

 
O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo, pristojno za družino. V sporih zoper odločbe ministrstva, 
pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče Republike Slovenije.  
 
5. PRAVICA DO NADOMESTILA PREŽIVNINE PRENEHA: 
 
- na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika; 

- na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je plačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je 
za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma sredstva deponiral na sodišču v otrokovo 
korist ali če je preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik; 

- če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.  

 
6. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV 
 
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, 
če so bile pravice, o katerih odloča sklad, pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec 
skladu ni sporočil dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic. 
 
 


