
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Laibach 
 Prešernova Cesta 27  1000 Ljubljana  Slovenija   

@mail: INFO@LAIBACH.DIPLO.DE 

www.laibach.diplo.de 

       Stanje:Januar 2019 

 

 

 

 

Informacije v zvezi z oddajo vloge za izdajo 
vizuma za opravljanje prakse 

 

Prosimo, da upoštevate tudi splošne informacije v zvezi z oddajo vloge za izdajo vizuma. 
 

Za opravljanje prakse v skupnem trajanju do 90 dni vizuma za vstop v državo ne 
potrebujete v naslednjih primerih: 

 

 posredovanje prakse s strani Zvezne agencije za zaposlovanje v skladu s 15. členom 

Uredbe o zaposlovanju  

 

 praksa v okviru programov, financiranih s strani Evropske unije, kot npr. 

LEONARDO DA VINCI, SOKRATES, TEMPUS (TACIS, CARDS, MEDA), 

PHARE 

 

 praksa pri vladnih službah za strokovni in vodstveni kader, ki prejema štipendijo iz 

nemških javnih sredstev, iz sredstev EU ali sredstev mednarodnih meddržavnih 

organizacij kot npr. Svetovne banke ali Mednarodne organizacije dela ILO 

 

V vseh drugih primerih (tudi v primeru opravljanja prakse v skupnem trajanju manj 

kot 90 dni!) je za vstop v državo potreben vizum. 

 

Ob oddaji vloge je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: 
             

  

 dva v nemškem jeziku v celoti izpolnjena in lastnoročno podpisana obrazca vloge za 

izdajo vizuma ter podpisano prilogo v skladu s 55. členom Zakona o prebivanju (na 

voljo brezplačno na oddelku za vize ali na spletni strani veleposlaništva) 

 2 biometrični fotografiji (ne smeta biti starejši od 6 mesecev, ne smeta biti tiskani z 

računalnikom) 

 veljavni potni list (podpisan) z veljavnostjo najmanj enega leta. Potni list ne sme biti 

starejši od 10 let in mora vsebovati najmanj dve prazni strani. Potni list se po oddaji 

vloge vrne vlagatelju. 
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 dve fotokopiji potnega lista (stran s fotografijo) 

 pogodbo o opravljanju prakse ter dve fotokopiji ali: potrdilo o opravljanju prakse, 

izdano s strani delodajalca v Nemčiji, z navedbo višine prejemkov ter obrazložitvijo, 

zakaj vlagatelj ob oddaji vloge za vizum še ne more predložiti pogodbe o opravljanju 

prakse oz. v kakšni obliki bo ta predložena naknadno 

 dokazila o trenutni dejavnosti vlagatelja v Sloveniji (potrdilo o vpisu v študijski 

program, pogodba o zaposlitvi itd.) s prevodom v nemški jezik v dveh izvodih 

 dokazila o sredstvih za preživljanje v času bivanja v Nemčiji 

 za opravljanje prakse v Nemčiji je potrebno pridobiti soglasje Centralne službe za 

posredovanje dela (ZAV). Za soglasje ZAV naj zaprosi delodajalec v Nemčiji. 

 če je praksa potrebna v sklopu nemškega šolskega ali študijskega izobraževanja ali pa 

se ga opravlja v okviru enega izmed mednarodnih programov (Evropska skupnost, 

Svetovna banka, Mednarodna organizacija dela itd.), je za to potrebno predložiti 

dokazila. 

                      

 

Oddaja popolne zgoraj navedene dokumentacije ne utemeljuje pravice do vizuma. Kopije 
zgoraj navedene dokumentacije je potrebno prinesti s seboj. Sodelavci na oddelku za 
vize dokumentacije ne fotokopirajo. Oddelek za vize si izrecno pridržuje pravico, da v 
posameznih primerih tudi po oddaji vloge zahteva predložitev dodatne dokumentacije. 
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