
 

POSTOPEK PRIDOBITVE VSTOPNE VIZE V SLOVENIJO 

 

 

Slovenija je pristopna članica Schengenskega sporazuma, kar pomeni, da 

znotraj schengenskega območja ni t.i. notranjih meja. Tujci, ki so na 

podlagi Uredbe (ES) 539/2001 izvzeti iz vizumskega režima (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20

110111:EN:PDF) le-tega ne potrebujejo. Tujci, ki posedujejo schengenski 

vizum katerekoli članice, lahko v času njegove veljavnosti z njim vstopijo 

tudi v Slovenijo. 

 

V primeru, da schengenskega vizuma ne posedujete in potujete v 

Slovenijo, lahko zanj zaprosite na slovenskih diplomatsko-konzularnih 

predstavništvih in na predstavništvih schengenskih držav, s katerimi ima 

Slovenija sklenjeno pogodbo za izdajo vstopnih vizumov. Skupno je to na 

preko 140 lokacijah po celem svetu 

(http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije

/uporabne_povezave/). 

 

V primerih, ko organizirate množične dogodke (mednarodna srečanja, 

seminarji, kongresi, itd.) je priporočljivo, da se slovenski organizator 

predhodno poveže s Konzularnim sektorjem Ministrstva za zunanje 

zadeve (MZZ), vsaj pol leta pred dogodkom. S tem se omogoči 

pravočasna priprava na postopek, pridobitev relevantnih informacij 

in  vključitev pristojnih služb ob pravem času. Slovenski organizator 

predstavi mednarodno srečanje s poudarkom na udeležencih iz držav za 

katere veljajo vstopni vizumi. Prednost, v samem vizumskem postopku 

je, da MZZ dobi seznam možnih kandidatov za vstopni vizum s strani 

slovenskega organizatorja. Tri mesece pred samim dogodkom lahko MZZ 

obvestil svoja predstavništva o dogodku, organizatorju in predvidenih 

osebah, ki bodo zaprosile za vizum. Slovenski organizator mora vsem 

kandidatom, ki so vizumsko obvezni, izdati garantno pismo 

(http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/vizumske_informacije

/obrazci/), ki ga je potrebno overiti na katerikoli upravni enoti. Slednja 

overitev vnese v elektronski sistem, kar pomeni, da pisem ni potrebno 

fizično pošiljati osebam, ki jih vabite. To ne velja za primere, ko tujci 

zaprosijo na predstavništvu druge schengenske države, ki Slovenijo 

vizumsko zastopa. Priporočljivo je, da se vabljenim osebam izda tudi 

potrdilo o udeležbi na dogodku oz. vabilo s podrobno opisanimi 

aktivnostmi in statusom vabljene osebe. 



 

 

Opozorili bi, da tuji organizatorji srečanj, v vizumskem postopku ne 

morejo nastopati kot garant, saj je lahko ta le pravna oseba s sedežem oz. 

dislocirano enoto v Sloveniji. V teh primerih je potrebna vključitev 

slovenskega podjetja oz. partnerja. Slednji izdajo garantna pisma, brez 

katerih izdaja vstopnih vizumov ni možna.   

 

Osnovna vizumska taksa znaša EUR 60. Na podlagi sporazumov med EU 

in določenimi tretjimi državami, pa se uporablja tudi znižana taksa, ki 

znaša EUR 35. Nekatere kategorije tujcev so, na podlagi teh sporazumov, 

celo opravičene plačila takse.  Vizumski postopek mora biti zaključen v 

15 dneh, za vizum pa se lahko zaprosi največ tri mesece pred 

potovanjem. To velja ob predpogoju, da je bila predložena vsa zahtevana 

dokumentacija. Omeniti je potrebno tudi, da morajo tujci za vizum 

zaprositi pravočasno, vsaj štiri tedne pred potovanjem. Pri slovenskih 

veleposlaništvih, lahko postopek traja tudi manj kot 15 dni.   Tuji 

udeleženci mednarodnega kongresa, ki imajo večletno schengensko vizo 

lahko brez dodatnih vizumov vstopijo v Slovenijo. Pozorni morajo biti na 

omejitev, ki velja za schengenske vizume in sicer je bivanje omejeno na 

90 dni v obdobju 6 mesecev. V Slovenijo lahko vstopijo tudi tujci, ki 

imajo urejeno dovoljenje za prebivanje oz. vizum za dolgoročno bivanje 

katerekoli schengenske države. 
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