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Informacije v zvezi z napotitvijo državljanov tretjih držav na opravljanje začasnih 

storitev v Avstrijo 

 

Evropsko potrdilo o napotitvi potrebujejo podjetja s sedežem v državi članici Evropske unije, 

ki državljane tretjih držav (to so osebe, ki niso državljani držav članic Evropske unije) ali 

državljane držav članic Evropske unije, za katere velja prehodno obdobje (državljani Hrvaške), 

za opravljanje začasnih storitev napotijo v Avstrijo. 

 

Delavci, ki so državljani tretjih držav in so napoteni na opravljanje storitev v Avstrijo, morajo 

izpolniti sledeče pogoje: 

 da so pri podjetju, ki jih napoti, zakonito zaposleni 

 da so v državi, v kateri ima podjetje svoj sedež (v tem primeru Slovenija), za čas, ki je 

daljši od napotitve, veljavno registrirani 

 da imajo veljavno slovensko dovoljenje za prebivanje 

 da se upoštevajo avstrijski plačilni in delovni pogoji ter zakonske določbe o socialni 

varnosti. 

 

V kolikor napoteni delavec izpolnjuje navedene pogoje, le-ta vizuma NE potrebuje, če 

je v odboju 180 dni za največ 90 dni napoten v Avstrijo za opravljanje začasne storitve. 

Mora pa podjetje, ki delavca napoti, pristojnemu avstrijskemu organu napotitev javiti: 

https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-

koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html 

 

V kolikor se delavca napoti za največ 6 mesecev, sta potrebna tako evropsko potrdilo o 

napotitvi kakor tudi vizum D. 

 

Za izdajo vizuma je potrebno predložiti: 

 potni list, katerega veljavnost mora biti najmanj 3 mesece daljša od zaprošenega 

vizuma 

 fotografijo po ICAO standardu 

 veljavno slovensko dovoljenje za prebivanje 

 veljavno zdravstveno zavarovanje (evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja) 

 dokazilo o namestitvi v Avstriji 

 evropsko potrdilo o napotitvi  

 kopijo delovne pogodbe ter 

 obrazec A1 

 plačilo takse za vizum. 

 

Vlogo mora prosilec osebno oddati na Avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani v času uradnih 

ur (Veselova ulica 10, 1000 Ljubljana, uradne ure: ponedeljek – četrtek: 8.30 – 12.00 ure, 

petek: 8.30 – 11.00 ure). Veleposlaništvo je ob avstrijskih in slovenskih praznikih ter dela 

prostih dnevih zaprto. 
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V primeru dela, daljšega od 6 mesecev, se lahko pri veleposlaništvu vloži prošnja za 

dovoljenje za prebivanje, ki jo veleposlaništvo posreduje v reševanje pristojnemu organu v 

Avstriji. Osebe, ki lahko vstopajo brez vizuma, lahko to prošnjo med obdobjem svojega 

brezvizumskega bivanja vložijo tudi pri pristojnem organu v Avstriji (krajša čakalna doba, ker 

prošnje ni potrebno posredovati pristojnemu organu v reševanje, kar lahko traja do 3 tedne). 

 

Obvezujoče informacije so na voljo pri glavnem uradu Avstrijskega zavoda za zaposlovanje: 

AMS (Arbeitsmarktservice) Österreich, Bundesgeschäftsstelle 

Treustraße 35-43, AT–1200 Dunaj 

e-pošta: ams.oesterreich@ams.at 

tel.: +43 1 331 78 

faks: +43 1 331 78 150 

 

Podrobnejše informacije v zvezi z napotitvijo delavcev v Avstrijo (vključno s potrebnimi 

obrazci in imeni pristojnih avstrijskih organov) v slovenskem jeziku najdete na: 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Clane/Svetovalnicenter/Poslovanjevtujini.aspx. 

 

Prav tako je Zveza delodajalcev Slovenije – ZDS na svoji spletni strani v slovenskem jeziku 

objavila pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri napotitvi delavcev v Avstrijo: 

www.zds.si/si/baza-znanja/zaposlovanje-tujcev. 

 

Za dodatna vprašanja Vam je veleposlaništvo z veseljem na razpolago. 

 

Koristna povezava: 

http://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/befristete-

beschaeftigung/betriebsentsendung-und-arbeitskraefteueberlassung.html 
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