Opravljanje dejavnosti v Avstriji –
vodiči iz ostalih držav EU/EGS
Vodiči in vodičke iz držav članic EU ali pogodbenih držav iz EGS smejo v Avstriji opravljati obrtno
dejavnost turističnega vodenja:
1. na osnovi podružnice v Avstriji
Potrebna je prijava obrti pri okrajnem upravnem organu, kjer je uradni okoliš podružnice.
Pravne osebe potrebujejo poleg tega vnos v avstrijski sodni register. Ob prijavi je potrebno
prinesti dokaz o primernosti (lahko tudi kot priznanje diplome - § 373c ter 373d GewO 1994
– Uredba o obrti).
2. začasno in priložnostno v okviru čezmejnih storitev
Predpogoj za čezmejno opravljanje obrtnih storitev turističnega vodenja je ta, da v
domovini obstaja pravica za opravljanje te storitve. Ker gre pri obrti »turističnega vodiča« v
Avstriji za strogo predpisano obrt, je potrebna prijava storitve oz. njena seznanitev preko
Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo.
Predpogoj za prijavo storitve je ta, da je:
 poklic turističnega vodiča v podružnični državi strogo predpisan ali
 da je turistični vodič absolviral predpisano izobrazbo, ali
 v preteklih 10 letih vsaj dve leti opravljal ta poklic.
Potrebne podloge za prijavo storitve (original ali overjena kopija, v primeru nenemških
tekstov še dodatno overjeni prevod):
 dokazilo o državljanstvu države članice EU ali pogodbene države EGS
 potrdilo ustreznega organa o pravici do poklica
 dokazilo o primernosti za opravljanje poklica
 potrdilo o dosedanji dejavnosti v obrti
Prijavo storitve z dokumenti opravite na:
Bundesministerium für Wirtschaft (Zvezno ministrstvo za gospodarstvo)
Abteilung (oddelek) I/5a
Stubenring 1
1011 Wien (Dunaj)
Če je turistični(a) vodič(ka) upravičen do čezmejnega opravljanja storitev, bo to razvidno iz
javno dostopnih registrov storitev, ki so na voljo preko spleta. Čezmejno delovanje brez
vpisa v storitveni register se kaznuje z denarno kaznijo do 1.090,-- evrov (§ 368 GewO –
Uredba o obrti).
Informacije glede prijave storitve: www.bmwfw.gv.at ali post.i5a@bmwfw.gv.at
Napotek za dodatna vprašanja1:
Fachverband Freizeit-/Sportbetriebe (Strokovna zveza dejavnosti v prostem času)
E: freizeitbetriebe@wko.at

_________________________
1 Vsi

podatki v tem informativnem letaku so kljub zelo skrbni preverbi brez jamstva. Jamstvo avtorja je
izključeno. Stanje: september 2008.
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