VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA NA PODLAGI DOGOVORA MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE O PROGRAMU DELOVNIH IN
POČITNIŠKIH VIZUMOV

1. Ime in priimek:______________________________________________
2. Naslov: ___________________________________________________
3. Datum in kraj rojstva:_________________________________________
4. Državljanstvo:_______________________________________________
5. Potni list št:_________________, veljaven do: _____________________
6. Podatki o izobraževanju:
Naziv izobraževalne ustanove: __________________________________
Kraj:_______________________________________________________
Študijski program (ustrezno obkroži oz. dopolni):
dodiplomski

univerzitetni

magistrski

drugo:____________

Smer: ______________________________________________________
-

študij sem zaključil/a

-

trenutno vpisan/a v _______ letnik in imam opravljene vse obveznosti za

________ letnik.
7. Funkcionalno znanje angleškega jezika (točka (i) tretjega odstavka prvega
člena dogovora) dokazujem z:
___________________________________________________________
Podpisani prosim za izdajo potrdila na podlagi Dogovora med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (v
nadaljevanju: dogovora). Potrdilo potrebujem v postopku pridobitve delovnega in
počitniškega vizuma za Avstralijo, za katerega bom zaprosil/a pri pristojnih organih
Avstralije.
Potrjujem, da sem seznanjen/a z določili dogovora o delovnih in počitniških vizumih
in da v omenjenem programu še nisem sodeloval/a.
Izjavljam, da bom ob izteku delovnega počitniškega vizuma zapustil/a Avstralijo.
Taksa: 4.54 evra

Datum:

Podpis:

Priloge (na vpogled):
• potni list;
• dokazilo o končanem visokošolskem študiju ali aktualno potrdilo izobraževalne
ustanove o vpisu;
• dokazilo o zaključenih obveznostih;
• dokazilo o funkcionalnem znanju angleškega jezika;
• potrdilo o nekaznovanju.
Izvleček iz Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in
počitniških vizumov (celotno besedilo dogovora je objavljeno v Uradnem listu RS št. 80/2015 z dne 26.
10. 2015):
Izdaja "delovnih in počitniških" vizumov
Pristojni organi pogodbenic izdajo v skladu s svojimi zakoni in postopki delovne in počitniške vizume
državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
a. glavni namen bivanja so počitnice na ozemlju pogodbenice gostiteljice za obdobje do dvanajst
koledarskih mesecev;
b. ob predložitvi vloge so stari najmanj osemnajst (18) let in še niso dopolnili enaintrideset (31) let;
c. jih ne spremljajo vzdrževani otroci;
d. imajo veljaven potni list in povratno vozovnico ali dovolj sredstev za njen nakup;
e. imajo dovolj sredstev za preživljanje za bivanje z namenom dela in počitnic na ozemlju
pogodbenice gostiteljice;
f. izpolnjujejo zdravstvene in varnostne/osebnostne zahteve, kakor jih določajo predpisi
pogodbenice gostiteljice;
g. prej še niso sodelovali v programih "Delo in počitnice" ali "Delovne počitnice" v državi gostiteljici;
h. imajo terciarne kvalifikacije ali so uspešno končali najmanj dve (2) leti dodiplomskega
visokošolskega študija;
i. imajo raven znanja angleščine, ki je ocenjena najmanj kot funkcionalna in
j. predložijo dokazilo ustreznega ministrstva pogodbenice pošiljateljice, ki vključuje izjavo, da se
strinja z njihovim bivanjem na ozemlju pogodbenice gostiteljice pod pogoji iz tega dogovora.
Pogodbenica lahko omeji število vizumov, ki jih po tem dogovoru na leto izda državljanom druge
pogodbenice.
Prosilci plačajo vse takse, povezane z vlogo za vizum.
Državljanom pogodbenice, ki so zaprosili za vizum po tem dogovoru, lahko druga pogodbenica odkloni
izdajo vizuma v skladu s svojimi predpisi.
Vstop, bivanje in delovni pogoji
Državljani pogodbenice, ki so vstopili na ozemlje druge pogodbenice z delovnim in počitniškim
vizumom, morajo spoštovati predpise druge pogodbenice.
Imetniki delovnih in počitniških vizumov ne smejo opravljati dela, ki je v nasprotju z namenom
programa o delovnih in počitniških vizumih. Namen programa ni, da bi imetniki delovnega in
počitniškega vizuma delali polnih dvanajst mesecev svojega obiska. Imetniki vizumov morajo zlasti:
a. upoštevati glavni namen bivanja po tem programu, to je počitnice, zaposlitev pa je postranskega
pomena;
b. smejo biti zaposleni pri enem delodajalcu več kot šest mesecev, razen če je bilo izdano posebno
dovoljenje.
Imetniki delovnih in počitniških vizumov se med bivanjem na ozemlju druge pogodbenice ne smejo
vključiti v študij ali usposabljanje, ki traja več kot štiri mesece.
Državljanom pogodbenice, ki jim je bil izdan vizum po tem dogovoru, lahko druga pogodbenica odkloni
vstop ali jih odstrani s svojega ozemlja v skladu s svojimi predpisi.
Imetnikom delovnih in počitniških vizumov se ne dovoli ostati v Avstraliji, kakor je ustrezno, po obdobju
bivanja dvanajst mesecev, ki se odobri z vizumom.

