Pisna pojasnila
za integracijski tečaj
za že dlje časa v Nemčiji živeče tujce in državljane Evropske Unije
Draga someščanka, dragi someščan!
Če kot tujka ali tujec živite v Nemčiji že dlje časa ali, če ste državljanka ali državljan Evropske
Unije, lahko vložite pri Zveznem uradu prošnjo za udeležbo na integracijskem tečaju. To je možno,
če po zakonu o bivanju nimate zakonske pravice do udeležbe ali, če takšne pravice več nimate.
Otroci, mladostniki in mlajše odrasle osebe, ki še obiskujejo šolo, se tečaja ne morejo udeležiti.
Kaj je integracijski tečaj?
Integracijski tečaj se sestoji iz jezikovnega tečaja z do 600 ur pouka in orientacijskega tečaja s 30 ur
pouka.
Na jezikovnem tečaju se boste učili besednega zaklada, katerega boste vsakodnevno uporabljali pri
govoru in pisanju. Sem spada kontaktiranje z uradnimi organi, pogovori s sosedi in sodelavci,
pisanje pisem in izpolnjevanje formularjev. Jezikovni tečaj je razdeljen na poglavja po 100 ur
pouka. V katerem poglavju boste začeli s tečajem, bo pokazal preizkus znanja pred začetkom tečaja.
Na orientacijskem tečaju se boste seznanili z življenjem v nemški družbi in pridobili znanje o
pravnem redu, kulturi in zgodovini dežele.
Na koncu integracijskega tečaja boste opravljali zaključni preizkus znanja, ki obsega dva dela. V
prvem delu lahko pridobite potrdilo o znanju nemščine, to je priznano potrdilo o obvladanju jezika,
če opravite ustni in pisni izpit iz jezika. V drugem delu bo preverjano tisto, kar ste se naučili na
orientacijskem tečaju. O rezultatih Vašega zaključnega preizkusa znanja boste prejeli od nosilca
tečaja potrdilo.
Poleg tega imate pravico dobiti potrdilo o redni udeležbi na integracijskem tečaju. Nosilec tečaja
Vam mora na koncu posameznega poglavja tečaja izdati potrdilo.
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Prednosti z udeležbo na integracijskem tečaju
Tujke in tujci, ki prihajajo iz dežele, ki ni članica Evropske Unije, morajo izpolnjevati določene
pogoje, če želijo dobiti pravico neomejenega bivanja v Nemčiji. Med takšne pogoje spadajo
zadostno obvladanje nemškega jezika in osnovno poznavanje pravnega in družbenega reda ter
življenjskih razmer v Nemčiji.
Z uspešno opravljenim integracijskim tečajem je ta pogoj izpolnjen.
Poleg tega lahko potem tudi prej pridobijo nemško državljanstvo.
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Prijava na integracijski tečaj
Prosimo, da v celoti in dobro čitljivo izpolnite prošnjo za udeležbo na tečaju. Lahko se obrnete tudi
na nosilca tečaja v Vaši bližini, ki Vam bo pomagal vložiti prošnjo. Obrazce za prošnjo lahko dobite
v Uradu za tujce, pri nosilcih tečaja ali na internetni strani Zveznega urada za migracije in begunce
(www.bamf.de). Prošnjo pošljite za Vašo regijo pristojni regijski službi Zveznega urada.
Če dobite dovoljenje za udeležbo na integracijskem tečaju, prejmete pisno potrdilo Zveznega urada.
Istočasno prejmete tudi spisek nosilcev tečaja, ki izvajajo v bližini Vašega bivališča integracijske
tečaje.
V potrdilu je pod „Pravica do udeležbe je veljavna do...“ navedeni datum, ko lahko začnete z Vašim
integracijskim tečajem.
Zato Vas prosimo, da se čim prej prijavite pri nosilcu tečaja za integracijski tečaj in tam predložite
Vaše pisno potrdilo o pravici do udeležbe na tečaju!
Stroški integracijskega tečaja
Za udeležbo na integracijskem tečaju morate plačati nosilcu tečaja Vaš lastni prispevek za stroške
tečaja v višini 1 Euro za uro pouka. Prispevek je potrebno plačati pred začetkom tečaja za vsako
poglavje tečaja 100 ur pouka in za orientacijski tečaj.
Če nimate lastnih dohodkov, mora prispevek k stroškom tečaja plačati tista oseba, katera je dolžna
skrbeti za Vaše preživljanje.
Upravičenci do udeležbe, kateri prejemajo nadomestilo za čas brezposelnosti II ali pomoč za
preživljanje (socialna pomoč), so lahko oproščeni plačila prispevka za stroške tečaja.
To velja tudi, če ta takšno pomoč prejema oseba, katera mora skrbeti za preživljanje udeleženke ali
udeleženca tečaja.
Oprostitev plačila prispevkov za stroške tečaja morate zaprositi v pisni obliki pri regijski službi
Zveznega urada, ki je za Vas pristojna (glej seznam naslovov). Prosimo, da priložite dokazilo o
razlogih za oprostitev plačila prispevka (kopija ustreznega potrdila). Prosimo, da vložite prošnjo
najkasneje takrat, ko se prijavite za tečaj pri nosilcu tečaja. Tam in tudi v Vašem Uradu za tujce
dobite obrazce za prošnjo.
Upravičenci do udeležbe na tečaju, ki so opravičeni plačila prispevkov za stroške tečaja, morajo
nemudoma obvestiti Zvezni urad, ko prenehajo prejemati nadomestilo za čas brezposelnosti II ali
pomoč za preživljanje (socialna pomoč).
Stroške zaključnega preizkusa znanja plačate sami, lahko pa pisno tudi zaprosite za oprostitev
plačila teh stroškov pri pristojni regijski službi Zveznega urada. Takšen formular za prošnjo dobite
prav tako pri nosilcu tečaja ali na internetni strani Zveznega urada za migracije in begunce
(www.bamf.de).
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