
 

 

 
 
 
Kaj je J-1 Viza? 
 
J-1 viza ponuja edinstvene priložnosti spoznavanja ameriške kulture, bodisi preko dela ali študija. 
Na voljo je več različnih podkategorij J-1 vize; za Slovence sta najpomembnejši dve podkategoriji 
in sicer Camp Counselor in Summer Work&Travel. Vsako leto se vedno več mladih odpravi preko 
luže ravno na podlagi J-1 vize. 
 
Študenti s celotne severne poloble se lahko v času študijskih počitnic odpravijo v ZDA novim 
izkušnjam naproti. Program poletno delo v ZDA (Summer Work&Travel) je pogojen s študentskim 
statusom ter starostno omejitvijo od 18 do 29 let. Delo v kampih (Camp Counselor) ni pogojeno s 
študentskih statusom, potrebne pa so izkušnje ter veselje za delo z otroki.  
 
Najpomembnejši dokument za pridobitev J-1 vize je obrazec, ki se imenuje DS-2019 in ga izda 
sponzor vize. V našem primeru je sponzor vize CCUSA (Camp Counselors USA). Za vstop ter 
bivanje v ZDA udeleženec naših programov potrebuje DS-2019 obrazec ter nalepko v svojem 
potnem listu, ki dokazuje, da je viza veljavna.  
 
 
Kako vizo pridobim? 
 
Prvi korak je izbira programa (Poletno delo v ZDA ali Delo v poletnih kampih v ZDA). Ko je 
program izbran, je potrebno izpolniti online prijavnico Footprints (footprints.ccusa.com) ter urediti 
vse potrebne dokumente. Po prijavi sledi intervju z osebjem CCUSA – v Sloveniji je to agencija 
STA potovanja (Nomago) – ter pridobitev pogodbe o zaposlitvi od delodajalca ali kampa. 
Informacije o točnem postopku prijave, intervjuja ter iskanja delodajalca so na voljo na spletni 
strani www.stapotovanja.com/delo-v-tujini. Ko je vsa dokumentacija urejena, CCUSA izda DS-
2019 obrazec, ki ga udeleženec prinese s seboj na sestanek za vizo na Ameriško ambasado v 
Ljubljani. Strošek pridobitve vize je $160, ki se lahko plača v dolarjih ali evrih ob obisku Ameriške 
ambasade v maju. 
 
Razgovori za vizo potekajo v maju in juniju po vnaprej dogovorjenih terminih med ambasado ter 
agencijo STA potovanja. Sestanek na ambasadi mora biti vsaj 10 dni pred odhodom v ZDA. Po 
pogovoru s konzulko na Ambasadi ZDA v Ljubljani, bo udeleženec izvedel, če je viza odobrena, 
potni list z vizo pa prejme v roku nekaj dni na željen poštni naslov. 
 
Udeleženci lahko vizo pridobijo za največ 4 mesece dela. Kot že rečeno, lahko udeleženci z delom 
začnejo najprej na prvi dan uradnih študijskih počitnic, končajo pa najkasneje 30. 9. 2019. V 
letu 2019 so datumi začetka študijskih počitnic naslednji: Univerza na Primorskem in Univerza v 
Ljubljani – 1. 6. 2018; Univerza v Novi Gorici – 8. 6. 2018; Univerza v Mariboru – 15. 6. 2018. 



 

 

Vse ostale izobraževalne ustanove imajo individualne študijske počitnice, ki jih potrdijo z 
izpolnitvijo obrazca Proof of Student Status. Na splošno velja, da lahko udeleženci delo začnejo 
šele z junijem, četudi ima katera izmed šol študijske počitnice že v maju ali je udeleženec absolvent 
s časom že pred začetkom počitnic. Po koncu dela vsakemu udeležencu pripada še 30 dni za 
potovanje (Grace period), ki ga lahko izkoristijo v celoti ali delno.  
 
Datume študijskih počitnic, želene datume pričetka ter konca dela in načrte za potovanje mora vsak 
udeleženec vnesti v svojo prijavnico na Footprintsih. Maksimalno lahko udeleženci delajo 4 
mesece, minimalno pa 2 meseca/3 mesece (odvisno od programa Independent/Placement). Za delo 
morajo biti na voljo najkasneje v zadnjih dneh junija ter najmanj do začetka septembra.  
 
CCUSA ne odgovarja za morebitne zavrnitve viz, saj je odobritev in določitev pogojev izključno v 
domeni Ambasade ZDA v Ljubljani in odvisna od ravnanja ter predložene dokumentacije 
udeleženca, ki odda vlogo za vizo.  
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