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DIREKTIVA 2004/ /ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 

o priznavanju poklicnih kvalifikacij 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 40, člena 47(1), prvega in 

tretjega stavka člena 47(2) ter člena 55 Pogodbe, 

 

ob upoštevanju predloga Komisije1, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2, 

 

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe3, 

                                                 
1 UL C 181 E, 30.7.2002, str. 183. 
2 UL C 61, 14. 3. 2003, str. 67. 
3 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2004 ( še ni objavljeno v Uradnem listu), 

Skupno stališče Sveta z dne (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega 
parlamenta z dne   (še ni objavljeno v Uradnem listu). 
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ob upoštevanju naslednjega: 

(1) V skladu s členom 3(1)(c) Pogodbe je eden od ciljev Skupnosti odprava ovir za prost pretok 

oseb in storitev med državami članicami. Za državljane držav članic to vključuje zlasti 

pravico, da kot samozaposlene ali zaposlene osebe opravljajo poklic v državi članici, ki ni 

država, v kateri so pridobili svoje poklicne kvalifikacije. Člen 47(1) Pogodbe določa tudi, da 

se sprejmejo direktive za vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o 

formalnih kvalifikacijah. 

(2) Komisija je po sestanku Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000 sprejela Sporočilo 

o "Strategiji notranjega trga za storitve", zlasti z namenom, da bi bilo prosto opravljanje 

storitev v Skupnosti tako enostavno kot opravljanje storitev znotraj posamezne države članice. 

Evropski svet je na podlagi Sporočila Komisije z naslovom "Novi evropski trgi dela, odprti za 

vse, dostopni za vse" na sestanku v Stockholmu 23. in 24. marca 2001 Komisijo zadolžil, da 

predstavi "posebne predloge za Evropski svet spomladi 2002 za bolj enoten, pregleden in 

prilagodljiv sistem priznavanja kvalifikacij". 
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(3) Zagotovilo, ki ga daje ta direktiva osebam, ki so pridobile svoje poklicne kvalifikacije v eni 

državi članici, da bodo imele dostop do istega poklica in ga opravljale v drugi državi članici z 

enakimi pravicami, kot jih imajo državljani te države, ne vpliva na obveznost migranta, da 

izpolni vse nediskriminatorne pogoje za opravljanje poklica, ki jih lahko določi ta država 

članica, če so objektivno upravičeni in sorazmerni. 

(4) Da bi se olajšalo prosto opravljanje storitev, so potrebna pravila, ki bi razširila možnost 

opravljanja poklicnih dejavnosti z izvirnimi poklicnimi nazivi. Za storitve informacijske 

družbe na daljavo se uporabljajo tudi določbe Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti 

elektronskega poslovanja na notranjem trgu1. 

(5) Z ozirom na različne sisteme, ki so vzpostavljeni za občasno ali priložnostno čezmejno 

opravljanje storitev na eni strani in za ustanovitev na drugi strani, je potrebno jasno določiti 

merila za razlikovanje med tema dvema pojmoma v primeru premika ponudnikov storitev na 

ozemlje države članice gostiteljice. 

                                                 
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1. 
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(6) Olajšanje opravljanja storitev je treba zagotoviti ob strogem spoštovanju javnega zdravja in 

varnosti ter varstva potrošnikov. Zato je treba predvideti posebne določbe za opravljanje 

občasnih ali priložnostnih čezmejnih storitev za regulirane poklice, ki vplivajo na javno 

zdravje ali varnost. 

(7) Države članice gostiteljice lahko, kadar je to potrebno in v skladu z zakonodajo Skupnosti, 

določijo zahteve po prijavi. Te zahteve ne smejo nesorazmerno obremeniti ponudnikov 

storitev niti ovirati ali zmanjšati privlačnosti uresničevanja svobode opravljanja storitev. 

Potrebo po takih zahtevah je treba redno preverjati glede na napredek, dosežen pri določanju 

okvira Skupnosti za administrativno sodelovanje med državami članicami. 

(8) Za ponudnika storitev bi morala veljati disciplinska pravila države članice gostiteljice, 

neposredno in posebej povezana s poklicnimi kvalifikacijami, kot so opredelitev poklica, 

področje dejavnosti, ki jih poklic zajema ali ki so rezervirane za ta poklic, uporaba poklicnih 

nazivov ter huda malomarnost pri opravljanju poklica, ki je neposredno in posebno povezana 

z zaščito potrošnikov in varnostjo. 
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(9) Čeprav je treba zaradi svobode ustanavljanja ohraniti načela in zaščitne ukrepe, ki so podlaga 

za različne veljavne sisteme priznavanja, se morajo njihova pravila izboljšati glede na 

pridobljene izkušnje. Poleg tega so bile zadevne direktive večkrat spremenjene, zato je 

njihove določbe treba preoblikovati in poenostaviti tako, da se standardizirajo načela, ki se 

uporabljajo. Zato je treba zamenjati direktivi Sveta 89/48/EGS1 in 92/51/EGS2 kakor tudi 

Direktivo 1999/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta3 o splošnem sistemu priznavanja 

poklicnih kvalifikacij ter direktive Sveta 77/452/EGS4, 77/453/EGS5, 78/686/EGS6, 

78/687/EGS7, 78/1026/EGS8, 78/1027/EGS9, 80/154/EGS10, 80/155/EGS11, 85/384/EGS12, 

85/432/EGS13, 85/433/EGS14 in 93/16/EGS15 v zvezi s poklici medicinske sestre za splošno 

zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice, arhitekta, farmacevta in zdravnika, tako 

da se združijo v enotno besedilo. 

                                                 
1 UL L 19, 24.1.1989, str. 16. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2001/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 206, 31.7.2001, str. 1). 
2 UL L 209, 24.7.1992, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena s Sklepom 

Komisije 2004/108/ES (UL L 32, 5.2.2004, str. 15). 
3 UL L 201, 31.7.1999, str. 77. 
4 UL L 176, 15.7.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
5 UL L 176, 15.7.1977, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2001/19/ES. 
6 UL L 233, 24.8.1978, str. 1. . Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003 
7 UL L 233, 24.8.1978, str.10. . Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
8 UL L 362, 23.12.1978, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2001/19/ES. 
9 UL L 362, 23.12.1978, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2001/19/ES. 
10 UL L 33, 11.2.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 

iz leta 2003. 
11 UL L 33, 11.2.1980, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2001/19/ES. 
12 UL L 223, 21.8.1985, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
13 UL L 253, 24.9.1985, str. 34. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES. 
14 UL L 253, 24.9.1985, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
15 UL L 165, 7.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 

1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1). 
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(10) Ta direktiva ne preprečuje možnosti, da države članice v skladu s svojimi pravili priznavajo 

poklicne kvalifikacije, ki so jih državljani tretjih držav pridobili izven ozemlja Evropske 

unije. Vsekakor pa se mora pri priznavanju vedno upoštevati minimalne pogoje 

usposobljenosti za določene poklice. 

(11) Države članice naj bi za poklice, za katere se uporablja splošni sistem priznavanja kvalifikacij 

(v nadaljnjem besedilu: splošni sistem), ohranile pravico, da določijo minimalno raven 

kvalifikacij, potrebno za zagotovitev kakovosti storitev, ki se opravljajo na njihovem ozemlju. 

Vendar pa v skladu s členi 10, 39 in 43 Pogodbe ne smejo zahtevati, da državljan države 

članice pridobi kvalifikacije, ki jih na splošno določajo le za diplome, podeljene v 

nacionalnem sistemu izobraževanja, če je taka oseba že pridobila vse ali del teh kvalifikacij v 

drugi državi članici. Zato je treba določiti, da mora vsaka država članica gostiteljica, kjer je 

poklic reguliran, upoštevati kvalifikacije, pridobljene v drugi državi članici, ter oceniti, ali 

ustrezajo zahtevanim kvalifikacijam. 

(12) V primeru, da minimalni pogoji usposobljenosti za dostop do poklicev, ki jih ureja splošni 

sistem, niso usklajeni, je treba državam članicam gostiteljicam omogočiti, da uvedejo 

dopolnilni ukrep. Ta ukrep mora biti sorazmeren in mora zlasti upoštevati prosilčeve poklicne 

izkušnje. Izkušnje kažejo, da z zahtevo, naj migrant izbere preizkus poklicne usposobljenosti 

ali prilagoditveno obdobje, zagotovimo ustrezne varovalne ukrepe glede njegove ravni 

kvalifikacij, tako da je treba kakršno koli odstopanje od te izbire vedno utemeljiti z nujno 

zahtevo, ki je v splošnem interesu.  
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(13) Različna poklicna združenja in organizacije ali države članice bi morali imeti možnost 

predlagati skupna izhodišča na evropski ravni, da bi spodbudili prost pretok strokovnjakov in 

ob tem zagotovili ustrezno raven kvalifikacij. Ta direktiva bi morala te pobude upoštevati pod 

določenimi pogoji in v skladu s pristojnostjo držav članic, da določijo kvalifikacije, potrebne 

za opravljanje poklicev na njihovem ozemlju, vsebino in organizacijo svojih sistemov 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter v skladu z zakonodajo Skupnosti zlasti na 

področju konkurence, hkrati pa spodbujati bolj avtomatično priznavanje v skladu s splošnim 

sistemom. Poklicna združenja, ki lahko predložijo skupna izhodišča, morajo biti zastopana na 

nacionalni in evropski ravni. Skupno izhodišče je sklop meril, ki omogoča uskladitev vseh 

pomembnih razlik, ugotovljenih v zahtevah usposobljenosti v vsaj dveh tretjinah držav članic, 

vključno z vsemi državami članicami, ki regulirajo ta poklic. Ta merila bi lahko na primer 

zajemala zahteve, kot so dodatno izobraževanje, prilagoditveno obdobje pod nadzorom, 

preizkus poklicne usposobljenosti ali predpisana minimalna raven poklicnih izkušenj ali 

kombinacija teh. 

(14) Da bi upoštevali vse primere, za katere še vedno ni določb o priznavanju poklicnih 

kvalifikacij, je treba splošni sistem razširiti na tiste primere, ki jih ne zajema posebni sistem, 

bodisi kadar poklic ni zajet v enega od teh sistemov bodisi kadar je poklic zajet v tak poseben 

sistem, vendar prosilec zaradi posebnega ali izjemnega razloga ne izpolnjuje pogojev, da bi 

sistem veljal zanj. 
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(15) Pravila, ki dovoljujejo dostop do vrste industrijskih, trgovinskih in obrtnih dejavnosti, je treba 

v državah članicah, kjer so ti poklici regulirani, če so se te dejavnosti opravljale ustrezno 

dolgo v drugi državi članici, poenostaviti, hkrati pa ohraniti za te dejavnosti sistem 

avtomatičnega priznavanja, ki temelji na poklicnih izkušnjah. 

(16) Prost pretok in vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah zdravnikov, 

medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, zobozdravnikov, veterinarjev, babic, 

farmacevtov in arhitektov mora temeljiti na osnovnem načelu avtomatičnega priznavanja 

dokazil o formalnih kvalifikacijah na podlagi usklajenih minimalnih pogojev usposobljenosti. 

Poleg tega je treba v državah članicah dostop do poklicev zdravnika, medicinske sestre za 

splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babice in farmacevta pogojevati z 

določeno kvalifikacijo in s tem zagotoviti, da je taka oseba opravila usposabljanje, ki 

izpolnjuje določene minimalne pogoje. Ta sistem je treba dopolniti z določenim številom 

pridobljenih pravic, ki jih lahko usposobljeni strokovnjaki uresničujejo pod določenimi 

pogoji. 

(17) Pri prizadevanjih za poenostavitev sistema, zlasti glede na širitev, je treba uporabiti načelo 

avtomatičnega priznavanja le za tiste zdravniške in zobozdravniške specializacije, ki so enake 

v vsaj dveh petinah držav članic. Zdravniške in zobozdravniške specializacije, enake v zelo 

omejenem številu držav članic, je treba vključiti v splošni sistem priznavanja, ne da bi to 

vplivalo na pridobljene pravice. V praksi je treba omejiti učinke te spremembe za migranta, če 

za te primere dopolnilni ukrepi ne veljajo. Poleg tega ta direktiva ne sme vplivati na možnost 

držav članic, da uvedejo med seboj avtomatično priznavanje nekaterih skupnih zdravniških in 

zobozdravniških specializacij v skladu z lastnimi pravili. 
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(18) Avtomatično priznavanje formalnih kvalifikacij zdravnikov z osnovno usposobljenostjo ne 

sme vplivati na pristojnost držav članic, da te kvalifikacije povežejo s poklicnimi dejavnostmi 

ali ne. 

(19) Vse države članice morajo priznati poklic zobozdravnika kot poseben poklic, ločen od poklica 

zdravnika, ne glede na to, ali je specializiran iz stomatologije. Države članice morajo 

zagotoviti, da zobozdravniki med usposabljanjem pridobijo veščine, potrebne za 

preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, 

čeljusti in s tem povezanih tkiv. Zobozdravniško poklicno dejavnost morajo opravljati osebe, 

ki imajo zobozdravniške kvalifikacije, določene v tej direktivi. 

(20) Zdi se, da ni zaželeno, da se določi standardizirano usposabljanje za babice v vseh državah 

članicah. Nasprotno, državam članicam bi bilo treba zagotoviti čim več svobode pri 

organizaciji usposabljanja. 

(21) Z namenom poenostavitve te direktive se je v njej treba sklicevati na pojem "farmacevt" in 

tako omejiti področje določb, povezanih z avtomatičnim priznavanjem kvalifikacij, brez 

poseganja v posebne značilnosti nacionalnih predpisov, ki urejajo te dejavnosti. 
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(22) Osebe s kvalifikacijami farmacevta so specialisti s področja zdravil in bi načeloma morali 

imeti dostop do minimalnega obsega dejavnosti na tem področju v vseh državah članicah. Pri 

določitvi tega minimalnega obsega ta direktiva ne sme omejevati dejavnosti, dostopnih 

farmacevtom v državah članicah, zlasti kar zadeva biomedicinske analize, niti ustvarjati 

monopola, saj naj bi to ostalo izključno v pristojnosti držav članic. Določbe te direktive ne 

posegajo v možnost držav članic, da uvedejo dodatne pogoje usposobljenosti za dostop do 

dejavnosti, ki niso vključene v usklajeni minimalni obseg dejavnosti. To pomeni, da bi morala 

država članica gostiteljica imeti možnosti, da uvede te pogoje za državljane s kvalifikacijami, 

zajetimi v avtomatično priznavanje v smislu te direktive. 

(23) Ta direktiva ne usklajuje vseh pogojev za dostop do in opravljanje lekarniške dejavnosti. 

Države članice bi morale ohraniti pristojnost zlasti glede geografske porazdelitve lekarn in 

monopola za izdajanje zdravil. Ta direktiva ne spreminja zakonov in drugih predpisov držav 

članic, ki podjetjem prepovedujejo opravljanje določenih lekarniških dejavnosti ali določajo 

pogoje za opravljanje te dejavnosti. 
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(24) Arhitekturno oblikovanje, kakovost zgradb, njihova usklajenost z okoljem, spoštovanje 

naravne in mestne krajine ter javna in zasebna dediščina so zadeve javnega interesa. 

Vzajemno priznavanje kvalifikacij mora zato temeljiti na merilih kakovosti in količine, ki 

zagotavljajo, da so osebe s priznanimi kvalifikacijami sposobne razumeti in uresničiti potrebe 

posameznikov, družbenih skupin in organov oblasti, kar zadeva prostorsko načrtovanje, 

oblikovanje, organizacijo in realizacijo struktur, ohranitev in izkoriščanje stavbne dediščine in 

zaščito naravnega ravnovesja.  

(25) Nacionalni predpisi na področju arhitekture ter o dostopu do in opravljanju poklicnih 

dejavnosti arhitekta se zelo razlikujejo. V večini držav članic opravljajo arhitekturne 

dejavnosti pravno ali dejansko osebe, ki imajo samo poklicni naziv arhitekta ali pa imajo 

poleg tega naziva še drug naziv, pri čemer te osebe nimajo monopola pri opravljanju takih 

dejavnosti, razen če zakonodajne določbe ne določajo drugače. Te dejavnosti ali nekatere od 

njih lahko opravljajo tudi drugi strokovnjaki, zlasti inženirji, ki so opravili specializirano 

usposabljanje v gradbeništvu ali zidarstvu. Z namenom poenostavitve te direktive se je v njej 

treba sklicevati na pojem "arhitekt", da bi omejili področje določb, povezanih z avtomatičnim 

priznavanjem kvalifikacij na področju arhitekture, brez poseganja v posebne značilnosti 

nacionalnih predpisov, ki urejajo te dejavnosti. 

(26) Da bi zagotovili učinkovitost sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij, je treba za izvajanje 

sistema določiti enotne formalnosti in postopkovna pravila ter nekatere podrobnosti o 

opravljanju poklica. 
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(27) Ker bo sodelovanje med posameznimi državami članicami ter med njimi in Komisijo olajšalo 

izvajanje te direktive in izpolnjevanje iz nje izhajajočih obveznosti, je treba organizirati 

načine sodelovanja. 

(28) Ustanovitev mreže kontaktnih točk z nalogo zagotoviti podatke in pomagati državljanom 

držav članic bo omogočila zagotovitev preglednosti sistema priznavanja. Te kontaktne točke 

bodo vsakemu državljanu, ki bo za to zaprosil, zagotovile vse informacije in naslove, 

povezane s postopkom priznavanja. Določitev ene kontaktne točke v vsaki državi članici v tej 

mreži ne vpliva na organizacijo pristojnosti na nacionalni ravni. Zlasti ne preprečuje 

imenovanja več uradov na nacionalni ravni, pri čemer so kontaktne točke, imenovane v tej 

mreži, odgovorne za usklajevanje z drugimi uradi in obveščanje državljanov, kadar je to 

potrebno, o podrobnostih glede pristojnega urada. 

(29) Upravljanje različnih sistemov priznavanja, ustanovljenih na podlagi sektorskih direktiv in 

splošnega sistema, se je izkazalo za nerodno in zapleteno. Zato je treba poenostaviti 

upravljanje in posodobiti to direktivo tako, da se upošteva znanstveni in tehnični napredek, 

zlasti kadar so minimalni pogoji usposobljenosti usklajeni, da bi se poklicne kvalifikacije 

priznavale avtomatično. V ta namen je treba ustanoviti enotni odbor za priznavanje poklicnih 

kvalifikacij. 
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(30) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s postopkom iz Sklepa 

Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 

podeljenih izvedbenih pooblastil1. 

(31) Države članice bodo pripravile redna poročila o izvajanju te direktive, ki bodo vsebovala 

statistične podatke, kar bo omogočilo opredelitev učinka sistema priznavanja poklicnih 

kvalifikacij. 

(32) Treba je uvesti primeren postopek za sprejemanje začasnih ukrepov, če bi v državi članici ob 

uporabi katere koli določbe te direktive naleteli na večje težave. 

(33) Določbe te direktive ne vplivajo na pristojnosti držav članic glede organizacije njihovega 

nacionalnega sistema socialne varnosti in določanja dejavnosti, ki se morajo izvajati v skladu 

s tem sistemom. 

(34) Vseživljenjsko učenje je glede na hitrost tehnoloških sprememb in znanstvenega napredka 

posebej pomembno za številne poklice. Države članice morajo zato sprejeti podrobne 

ureditve, ki bodo zagotovile, da bodo strokovnjaki z ustreznim stalnim usposabljanjem sledili 

tehničnemu in znanstvenemu napredku. 

                                                 
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 
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(35) Ker cilja te direktive, in sicer racionalizacije, poenostavitve in izboljšanja pravil za 

priznavanje poklicnih kvalifikacij, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in se zato ta 

cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta 

direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za dosego navedenega cilja. 

(36) Ta direktiva ne zadeva dejavnosti poklicev, ki so neposredno in izrecno, četudi občasno, 

povezani z izvajanjem javne oblasti.  

(37) Ta direktiva v zvezi s pravico ustanavljanja in opravljanja storitev ne posega v druge posebne 

pravne določbe v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, kot so določbe na področju 

prometa, za zavarovalne zastopnike in zakonite revizorje. Ta direktiva ne vpliva na izvajanje 

Direktive Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode 

opravljanja storitev odvetnikov1 ali Direktive 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici 

kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena2. Priznavanje poklicnih kvalifikacij za 

odvetnike za namen takojšnje ustanovitve s poklicnim nazivom države članice gostiteljice se 

mora urediti v tej direktivi. 

                                                 
1  UL L 78, 26.3.1977, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o 

pristopu iz leta 2003. 
2  UL L 77, 14.3.1998, str. 36. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 

2003. 
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(38) Ta direktiva ne vpliva na ukrepe, potrebne za zagotovitev visoke ravni zdravja in varstva 

potrošnikov –  

 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

 

Naslov I 

 

Splošne določbe 

 

Člen 1 

 

Namen 

 

Ta direktiva določa pravila, v skladu s katerimi država članica, ki pogojuje dostop do reguliranih 

poklicev ali njihovo opravljanje na svojem ozemlju s posebnimi poklicnimi kvalifikacijami (v 

nadaljnjem besedilu: država članica gostiteljica), priznava poklicne kvalifikacije, pridobljene v eni 

ali več državah članicah (v nadaljnjem besedilu: država članica izvora), ki omogočajo imetniku 

navedenih kvalifikacij, da tam opravlja isti poklic, kot zadosten pogoj za dostop do in opravljanje 

tega poklica. 
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Člen 2 

 

Področje uporabe 

 

1. Ta direktiva se uporablja za vse državljane države članice, ki želijo kot samozaposlene ali 

zaposlene osebe opravljati reguliran poklic v državi članici, v kateri niso pridobili svojih poklicnih 

kvalifikacij. 

 

2. Vsaka država članica lahko dovoli državljanom države članice, ki imajo dokazila o poklicnih 

kvalifikacijah, ki jih niso pridobili v tej državi članici, da na njenem ozemlju opravljajo reguliran 

poklic v smislu člena 3(1)(a) v skladu z njenimi pravili. V primeru poklicev, zajetih v poglavju III 

naslova III, se pri tem začetnem priznavanju spoštuje minimalne pogoje usposobljenosti, določene v 

omenjenem poglavju. 

 

3. Če so za določen reguliran poklic v ločenem aktu zakonodaje Skupnosti določene druge 

posebne ureditve, neposredno povezane s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, se ustrezne določbe 

te direktive ne uporabljajo. 
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Člen 3 

 

Opredelitev pojmov 

 

1. Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

 

(a) "reguliran poklic": poklicna dejavnost ali skupina poklicnih dejavnosti, katerih dostop do, 

opravljanje ali enega od načinov opravljanja neposredno ali posredno določajo zakoni ali 

drugi predpisi glede posebnih poklicnih kvalifikacij; način opravljanja dejavnosti zajema 

zlasti uporabo poklicnega naziva, ki je z zakoni ali drugimi predpisi omejen na imetnike 

določene poklicne kvalifikacije. Kadar se prvi stavek opredelitve ne uporablja, se poklic iz 

odstavka 2 obravnava kot reguliran poklic; 

 

(b) "poklicne kvalifikacije": kvalifikacije, ki se izkazujejo z dokazili o formalnih kvalifikacijah, 

potrdilom o kompetenci, navedenim v členu 11(2)(a), in/ali poklicnimi izkušnjami; 

 

(c) "dokazila o formalnih kvalifikacijah": diplome, spričevala in druga dokazila o uspešno 

dokončanem poklicnem usposabljanju, pridobljenem predvsem v Skupnosti, ki jih izda organ 

v državi članici, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi predpisi te države članice. Kadar se 

prvi stavek te opredelitve ne uporablja, se dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v 

odstavku 3, obravnavajo kot dokazila o formalnih kvalifikacijah; 



 
13781/2/04 REV 2  PS/kj 18 
 DG C I   SL 

(d) "regulirano izobraževanje in usposabljanje": kakršno koli usposabljanje, ki je posebej 

namenjeno opravljanju določenega poklica in ki zajema program ali programe, dopolnjene, 

kadar je to primerno, s poklicnim usposabljanjem ali pripravništvom oziroma strokovno 

prakso. 

 

Struktura in raven poklicnega usposabljanja, pripravništva ali poklicne prakse se določi z 

zakoni ali drugimi predpisi zadevne države članice, ali ju nadzoruje ali odobri za to imenovan 

organ; 

 

(e) "poklicne izkušnje": dejansko in zakonito opravljanje poklica v državi članici; 

 

(f) "prilagoditveno obdobje ": opravljanje reguliranega poklica v državi članici gostiteljici pod 

odgovornostjo usposobljenega strokovnjaka iz tega poklica; takemu obdobju dela pod 

nadzorom po možnosti sledi nadaljnje usposabljanje. To obdobje dela pod nadzorom se oceni. 

Pristojni organ v državi članici gostiteljici določi podrobna pravila, ki urejajo prilagoditveno 

obdobje in njegovo oceno ter status nadzorovanega migranta. 

 

Pristojni organi države članice gostiteljice v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti določijo 

status, ki ga ima v tej državi oseba, ki opravlja obdobje dela pod nadzorom, zlasti pravico do 

bivanja ter obveznosti, socialne pravice in prejemke, nadomestila in osebne prejemke; 
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(g) "preizkus poklicne usposobljenosti": preizkus, omejen na prosilčevo poklicno znanje, ki ga 

izvedejo pristojni organi države članice gostiteljice, da bi ocenili sposobnost prosilca za 

opravljanje reguliranega poklica v tej državi članici. Da bi omogočili opravljanje tega 

preizkusa, pristojni organi na podlagi primerjave izobrazbe in usposobljenosti, ki se zahteva v 

tej državi članici, z izobrazbo in usposobljenostjo, ki jo je pridobil prosilec, sestavijo seznam 

predmetov, ki niso zajeti v diplomi ali drugih dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki jih ima 

prosilec. 

 

Pri preizkusu poklicne usposobljenosti je treba upoštevati dejstvo, da prosilec v državi članici 

izvora ali državi članici, iz katere prihaja, velja za usposobljenega strokovnjaka. Preizkus 

zajema predmete s seznama, katerih poznavanje je bistveno za opravljanje poklica v državi 

članici gostiteljici. Preizkus lahko zajema tudi poznavanje poklicnih pravil, ki veljajo za take 

dejavnosti v državi članici gostiteljici.  

 

Podrobno prijavo za preizkus poklicne usposobljenosti in status prosilca v državi članici 

gostiteljici, ki se želi pripraviti za preizkus poklicne usposobljenosti v tej državi, določijo 

pristojni organi te države članice; 

 

(h) "direktor podjetja": oseba, ki v podjetju na zadevnem poklicnem področju opravlja dejavnost: 

 

(i)  kot direktor podjetja ali direktor podružnice podjetja; ali 

 

(ii) kot namestnik lastnika ali direktorja podjetja, kadar ima na tem položaju enako 

odgovornost kot lastnik ali direktor, ki ga zastopa; ali 
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(iii) na vodilnem položaju, kjer opravlja naloge komercialne in/ali tehnične narave in je 

odgovoren za enega ali več oddelkov podjetja. 

 

2. Poklic, ki ga opravljajo člani združenja ali organizacije, naštetih v Prilogi I, se obravnava kot 

reguliran poklic.  

 

Namen združenj ali organizacij iz prvega pododstavka je zlasti spodbujati in ohranjati visok 

standard na zadevnem poklicnem področju. Združenja in organizacije so priznane s strani držav 

članic v posebni obliki in izdajajo svojim članom dokazila o formalnih kvalifikacijah, zagotavljajo, 

da člani spoštujejo predpisana pravila poklicnega obnašanja in jim dodelijo pravico do uporabe 

naziva ali okrajšanega naziva ali do upravičenosti statusa, ki ustreza tem formalnim kvalifikacijam. 

 

Vsakokrat, ko država članica podeli priznanje združenju ali organizaciji iz prvega pododstavka, o 

tem obvesti Komisijo, ki objavi ustrezno uradno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. 

 

3. Dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država, se obravnavajo kot dokazila o 

formalnih kvalifikacijah, če ima imetnik tri leta poklicnih izkušenj v zadevnem poklicu na ozemlju 

države članice, ki je priznala ta dokazila o formalnih kvalifikacijah v skladu s členom 2(2), kar 

potrdi ta država članica. 
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Člen 4 

 

Učinki priznavanja 

 

1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij s strani države članice gostiteljice omogoča prosilcu dostop 

do tistega poklica v tej državi članici, za katerega je usposobljen v državi članici izvora, in da ga 

opravlja v državi članici gostiteljici pod enakimi pogoji, kot veljajo za njene državljane. 

 

2. Za namene te direktive je poklic, ki ga prosilec želi opravljati v državi članici gostiteljici, 

enak poklicu, za katerega je usposobljen v državi članici izvora, če so dejavnosti, ki jih poklic 

zajema, primerljive. 

 

Naslov II 

 

Svoboda opravljanja storitev 

 

Člen 5 

 

Načelo svobode opravljanja storitev 

 

1. Brez poseganja v posebne določbe zakonodaje Skupnosti in v člena 6 in 7 te direktive, države 

članice ne smejo iz kakršnega koli razloga, povezanega s poklicnimi kvalifikacijami, omejevati 

svobode opravljanja storitev v drugi državi članici: 

 

(a) če je ponudnik storitev zakonito ustanovljen v državi članici za namene opravljanja istega 

poklica v tej državi članici (v nadaljnjem besedilu: "država članica sedeža"), in 
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(b) kadar ponudnik storitev opravlja storitev drugje, če je ta poklic opravljal v državi članici 

sedeža vsaj dve leti v obdobju desetih let pred opravljanjem storitev, če poklic v tej državi 

članici ni reguliran. Zahteva po dveh letih opravljanja poklica se ne uporablja, če je poklic ali 

pa izobraževanje in usposabljanje za ta poklic regulirano. 

 

2. Določbe tega naslova se uporabljajo, kadar ponudnik storitev opravlja storitve na ozemlju 

države članice gostiteljice, da bi občasno in priložnostno opravljal poklic iz odstavka 1. 

 

Občasna in priložnostna narava opravljanja storitev se oceni za vsak primer posebej, predvsem 

glede na trajanje, pogostnost, rednost in stalnost. 

 

3. Kadar ponudnik storitev opravlja storitve drugje, zanj veljajo poklicne ali upravne 

disciplinske določbe, neposredno povezane s poklicnimi kvalifikacijami, kot je opredelitev poklica, 

uporaba nazivov in huda malomarnost pri opravljanju poklica, ki je neposredno in izrecno povezana 

z zaščito potrošnikov in varnostjo, in se uporabljajo v državi članici gostiteljici za strokovnjake, ki 

opravljajo isti poklic v tej državi članici.  
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Člen 6  

 

Izjeme 

 

Država članica gostiteljica v skladu s členom 5(1) oprosti ponudnike storitev s sedežem v drugi 

državi članici obveznosti, ki jih nalaga osebam tega poklica s sedežem na svojem ozemlju, v zvezi 

z: 

 

(a) odobritvijo, registracijo ali članstvom v poklicni organizaciji ali organu. Države članice lahko, 

da bi olajšale uporabo veljavnih disciplinskih določb na svojem ozemlju v skladu s členom 

5(3), določijo bodisi avtomatično začasno registracijobodisi pro-forma članstvo v taki 

poklicni organizaciji ali organu, če taka registracija ali članstvo ne zadržuje ali otežuje na 

kakršen koli način opravljanja storitev in ne pomeni kakršnih koli dodatnih stroškov za 

ponudnika storitev. Pristojni organ pošlje pristojni poklicni organizaciji ali organu kopijo 

prijave in, kadar je to potrebno, podaljšanja iz člena 7(1), ki jim je treba za poklice, ki 

vplivajo na javno zdravje in varnost iz člena 7(4), ali za katere velja avtomatično priznavanje 

v skladu s poglavjem III naslova III, priložiti kopijo dokumentov iz člena 7(2), kar pomeni 

avtomatično začasno registracijo ali pro-forma članstvo, 

 

(b) registracijo pri javnemu organu za socialno varnost za poravnavo računov z zavarovalnico v 

zvezi z dejavnostmi, ki se opravljajo v korist zavarovanih oseb. 
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Ponudnik storitev mora vnaprej ali, v nujnih primerih, za nazaj obvestiti organ iz točke (b) o 

storitvah, ki jih je opravil. 

 

Člen 7 

 

Prijava, ki se mora oddati vnaprej, če ponudnik storitev opravlja storitve drugje  

 

1. Države članice lahko zahtevajo, da ponudnik storitev, ob prvem opravljanju storitev v drugi 

državi članici, obvesti pristojni organ v državi članici gostiteljici s pisno prijavo, ki se odda vnaprej 

in zajema podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali 

kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo. Tako prijavo je treba enkrat na leto 

podaljšati, če namerava ponudnik storitev v tem letu opravljati občasne ali priložnostne storitve v 

tej državi članici. Ponudnik storitev lahko prijavo odda po kakršni koli poti. 

 

2. Poleg tega lahko države članice pri prvem opravljanju storitev ali če so se bistveno spremenile 

okoliščine, dokazane z dokumentacijo, zahtevajo, da se prijavi priložijo naslednji dokumenti:  

 

(a)  potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev, 

 

(b) potrdilo, da je imetnik zakonito ustanovljen v državi članici z namenom opravljanja zadevnih 

dejavnosti, 
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(c) dokazila o poklicnih kvalifikacijah, 

 

(d) v primerih iz člena 5(1)(b) kakršna koli dokazila, da je ponudnik storitev opravljal tako 

dejavnost vsaj dve leti v obdobju predhodnih desetih let. 

 

3. Storitve se opravljajo pod poklicnim nazivom države članice sedeža, če tak naziv v tej državi 

članici obstaja za to poklicno dejavnost. Naziv se navaja v uradnem jeziku ali v enem od uradnih 

jezikov države članice sedeža tako, da ne pride do zamenjave s poklicnim nazivom države članice 

gostiteljice. Kadar takega poklicnega naziva v državi članici sedeža ni, izvajalec storitve navaja 

svoje formalne kvalifikacije v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov te države članice. 

Izjemoma se storitve opravljajo pod poklicnim nazivom države članice gostiteljice v primerih, 

navedenih v poglavju III naslova III. 

 

4. Pri prvem opravljanju storitev v primeru reguliranih poklicev, ki vplivajo na javno zdravje ali 

varnost in za katere ne velja avtomatično priznavanje v skladu s poglavjem III naslova III, lahko 

pristojni organ države članice gostiteljice preveri poklicne kvalifikacije ponudnika storitev pred 

prvim opravljanjem storitev. Tako predhodno preverjanje je mogoče le, kadar je namen preverjanja 

preprečiti resno škodo za zdravje ali varnost prejemnika storitev zaradi nezadostne poklicne 

kvalifikacije ponudnika storitev in kadar takšno preverjanje ne presega tistega, kar je potrebno za ta 

namen. 
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Pristojni organ si mora prizadevati, da v obdobju največ enega meseca po prejemu prijave in 

spremnih dokumentov obvesti ponudnika storitev bodisi o svoji odločitvi, da ne bo preveril 

njegovih kvalifikacij bodisi o rezultatu takega preverjanja. Kadar se pojavi težava, ki bi lahko 

povzročila zamudo, pristojni organ v prvem mesecu obvesti ponudnika storitev o razlogu za 

zamudo in časovni okvir za odločitev, ki mora biti dokončno sprejeta v roku dveh mesecev po 

prejemu dopolnjene dokumentacije.  

 

Kadar je bistvena razlika med poklicnimi kvalifikacijami ponudnika storitev in usposobljenostjo, ki 

se zahteva v državi članici gostiteljici, in sicer je ta razlika tako velika, da ogroža javno zdravje ali 

varnost, država članica gostiteljica ponudniku storitev omogoči, da dokaže, zlasti s preizkusom 

poklicne usposobljenosti, da je pridobil manjkajoča znanja ali veščine. Vsekakor pa mora biti 

storitev mogoče opravljati v enem mesecu od sprejetja odločitve v skladu s drugim pododstavkom. 

 

Če se pristojni organ ne odzove v rokih, določenih v prejšnjih pododstavkih, se storitev lahko 

opravlja.  

 

Če se kvalifikacije preverijo v skladu s tem odstavkom, se storitev opravlja pod poklicnim nazivom 

države članice gostiteljice. 
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Člen 8 

 

Upravno sodelovanje 

 

1. Pristojni organi države članice gostiteljice lahko za vsako opravljanje storitev zaprosijo 

pristojne organe države članice sedeža, da jim posredujejo kakršne koli podatke, povezane z 

zakonitostjo ustanovitve izvajalca storitev in njegovim primernim obnašanjem, kakor tudi o 

disciplinski ali poklicni nekaznovanosti. Pristojni organi države članice sedeža sporočijo te podatke 

v skladu z določbami člena 56. 

 

2. Pristojni organi zagotovijo pravilno izmenjavo vseh podatkov, potrebnih za pravilno vložitev 

pritožbe prejemnikov storitev proti ponudnikom storitev. Prejemnike je treba obvestiti o izidu 

pritožbe.  
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Člen 9 

 

Podatki, ki se posredujejo prejemnikom storitev 

 

Kadar se storitev opravlja na podlagi poklicnega naziva države članice sedeža ali formalnih 

kvalifikacij ponudnika storitev, lahko pristojni organi države članice gostiteljice poleg drugih 

zahtev v zakonodaji Skupnosti, povezanih z obveščanjem, zahtevajo, da ponudnik storitev 

prejemniku storitev sporoči katere koli ali vse naslednje podatke: 

 

(a) če je ponudnik storitev vpisan v poslovni register ali podoben javni register, register, v 

katerem je vpisan, njegovo številko registracije ali ustrezen način ugotavljanja identitete v 

registru; 

 

(b) če je dejavnost treba odobriti v državi članici sedeža, ime in naslov pristojnega nadzornega 

organa;  

 

(c) kakršno koli poklicno združenje ali podoben organ, v katerem je registriran ponudnik storitve; 

 

(d) poklicni naziv oziroma, kadar tak naziv ne obstaja, formalne kvalifikacije ponudnika storitev 

in državo članico, ki jih je podelila; 
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(e) če izvajalec storitev opravlja dejavnost, za katero se zaračunava DDV, identifikacijsko 

številko za DDViz člena 22(1) šeste Direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o 

usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano 

vrednost: enotna osnova za odmero1; 

 

(f) podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali 

kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo. 

                                                 
1  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35). 
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Naslov III 

 

Svoboda ustanavljanja 

 

Poglavje I 

 

Splošni sistem priznavanja dokazil usposobljenosti 

 

Člen 10 

 

Področje uporabe 

 

To poglavje se uporablja za vse poklice, ki niso zajeti v poglavjih II in III tega naslova, in v 

naslednjih primerih, ko prosilec zaradi posebnih in izjemnih razlogov ne izpolnjuje pogojev, 

določenih v teh poglavjih: 

 

(a) za dejavnosti, naštete v Prilogi IV, kadar migrant ne izpolnjuje zahtev, določenih v členih 17, 

18 in 19; 

 

(b) za zdravnike z osnovno usposobljenostjo, zdravnike specialiste, medicinske sestre za splošno 

zdravstveno nego, zobozdravnike, zobozdravnike specialiste, veterinarje, babice, farmacevte 

in arhitekte, kadar migrant ne izpolnjuje zahtev za učinkovito in zakonito opravljanje poklica, 

navedenih v členih 23, 27, 33, 37, 39, 43 in 49;  
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(c) za arhitekte, kadar ima migrant dokazila o formalni kvalifikaciji, ki niso navedena v točki 5.7 

Priloge V;  

 

(d) brez poseganja v člene 21(1), 23 in 27, za zdravnike, medicinske sestre, zobozdravnike, 

veterinarje, babice, farmacevte in arhitekte, ki imajo dokazilo o formalnih kvalifikacijah 

specializacije po opravljenem usposabljanju, na podlagi katerega se pridobi naziv s seznama v 

točkah 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V, in izključno za priznavanje te 

specializacije;  

 

(e) za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego in medicinske sestre specialistke, ki imajo 

dokazila o formalnih kvalifikacijah specializacije po opravljenem usposabljanju, na podlagi 

katerega se pridobi naziv s seznama v točki 5.2.2 Priloge V, kadar migrant zaprosi za 

priznavanje v drugi državi članici, kjer take poklicne dejavnosti opravljajo medicinske sestre 

specialistke, ki niso opravile usposabljanja za splošno zdravstveno nego;  

 

(f) za medicinske sestre specialistke, ki niso opravile usposabljanja za splošno zdravstveno nego, 

kadar migrant zaprosi za priznavanje v drugi državi članici, kjer zadevne poklicne dejavnosti 

opravljajo medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, medicinske sestre specialistke, ki 

niso opravile usposabljanja za splošno zdravstveno nego, ali medicinske sestre specialistke, ki 

imajo dokazilo o formalnih kvalifikacijah specializacije po opravljenem usposabljanju, na 

podlagi katerega se pridobi naziv s seznama v točki 5.2.2 Priloge V;  

 

(g) za migrante, ki izpolnjujejo zahteve, določene v členu 3(3).  
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Člen 11 

 

Ravni kvalifikacije 

 

1. Za namene uporabe člena 13 se določijo štiri ravni poklicne kvalifikacije. 

 

2. Raven A ustreza potrdilu o kompetenci, ki ga izda pristojni organ v državi članici izvora, 

imenovan v skladu z zakoni ali drugimi predpisi te države članice, na podlagi: 

 

(a) bodisi programa usposabljanja, ki ni del spričevala ali diplome v smislu odstavkov 3, 4 in 5, 

ali posebnega izpita brez predhodnega usposabljanja ali treh zaporednih let opravljanja 

poklica v državi članici v okviru zaposlitve s polnim delovnim časom ali enakovrednega 

obdobja opravljanja poklica v okviru zaposlitve s krajšim delovnim časom v predhodnih 

desetih letih, 

 

(b) ali splošne osnovne ali srednje izobrazbe, ki potrjuje, da je imetnik pridobil splošno znanje. 

 

3. Raven B ustreza spričevalu o uspešno dokončanem srednješolskem programu, ki je: 

 

(a) splošne narave in je dopolnjen s programom študija ali poklicnega usposabljanja razen 

programov, navedenih v odstavku 4, in/ali s pripravništvom ali poklicno prakso, ki se zahteva 

poleg takega programa, 

ali 
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(b) tehnične ali poklicne narave in je dopolnjen, kadar je to primerno, s programom študija ali 

poklicnega usposabljanja, kot je navedeno v točki (a), in/ali s pripravništvom ali poklicno 

prakso, ki se zahteva poleg takega programa. 

 

4. Raven C ustreza diplomi, ki potrjuje uspešno dokončano: 

 

(a) usposabljanje na posrednješolski ravni, ki ni navedeno v odstavku 5, ki traja najmanj eno leto, 

za katerega je eden od pogojev za dostop praviloma uspešno opravljen srednješolski program, 

potreben za vpis na univerzo ali visokošolski zavod, kakor tudi poklicno usposabljanje, ki se 

ga lahko zahteva poleg posrednješolskega programa, 

ali 

 

(b) v primeru reguliranega poklica, usposabljanje s posebno strukturo, vključeno v Prilogo II, 

enakovredno ravni usposabljanja, določeni pod točko (a), ki zagotavlja primerljiv poklicni 

standard in ki pripravi udeleženca usposabljanja za primerljivo raven odgovornosti in nalog. 

Seznam v Prilogi II se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2), da se upošteva 

usposabljanje, ki izpolnjuje zahteve, določene v prejšnjem stavku.  

 

5. Raven D ustreza diplomi, ki potrjuje uspešno dokončano usposabljanje na posrednješolski 

ravni, ki traja vsaj tri leta, na univerzi ali visokošolskem zavodu ali drugi ustanovi, ki zagotavlja 

enako raven usposabljanja, in tudi poklicno usposabljanje, ki se lahko zahteva poleg 

posrednješolskega programa. 
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Člen 12 

 

Enako obravnavanje kvalifikacij 

 

Kakršna koli dokazila o formalnih kvalifikacijah ali sklop dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki jih 

izda pristojni organ v državi članici in ki potrjujejo uspešno opravljeno usposabljanje v Skupnosti in 

jih ta država članica prizna kot enakovredna in ki imetniku podeljujejo enake pravice dostopa do ali 

opravljanja poklica ali ki pomenijo pripravo za opravljanje poklica, se obravnavajo kot dokazila o 

formalnih kvalifikacijah, zajeta v členu 11, vključno z zadevno ravnjo. 

 

Kakršna koli poklicna kvalifikacija, ki imetniku podeljuje pravice na podlagi zakonov in predpisov, 

čeprav ne izpolnjujejo zahtev, določenih z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v državi članici 

izvora za dostop do poklica in njegovega opravljanja, se prav tako obravnava kot takšen dokaz o 

formalnih kvalifikacijah pod enakimi pogoji, kot so določeni v prvem odstavku.  
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Člen 13 

 

Pogoji za priznavanje 

 

1. Če se za dostop do in opravljanje reguliranega poklica v državi članici gostiteljici zahtevajo 

posebne poklicne kvalifikacije, pristojni organ te države članice dovoli dostop do in opravljanje 

tega poklica pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države članice, prosilcem, ki imajo 

potrdilo o kompetenci ali dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih zahteva druga država članica za 

dostop do in opravljanje tega poklica na njenem ozemlju. 

 

Potrdila o kompetenci ali dokazila o formalnih kvalifikacijah morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

(a) izdati jih mora pristojni organ v državi članici, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi 

predpisi te države članice; 

 

(b) potrjevati morajo raven poklicne kvalifikacije, ki je najmanj enakovredna ravni, ki je za eno 

stopnjo nižja od tiste, ki se zahteva v državi članici gostiteljici, kot je opisano v členu 11. 

 

2. Dostop do in opravljanje poklica, kot je opisano v odstavku 1, se dovoli tudi prosilcem, ki so 

opravljali poklic iz navedenega odstavka s polnim delovnim časom dve leti v obdobju predhodnih 

desetih let v drugi državi članici, ki tega poklica ne regulira, če imajo eno ali več potrdil o 

kompetenci ali dokumente, ki dokazujejo formalne kvalifikacije. 
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Potrdila o kompetenci in dokazila o formalnih kvalifikacijah izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 

(a) izda jih pristojni organ v državi članici, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi  

predpisi te države članice; 

 

(b) potrjujejo raven poklicne kvalifikacije, ki je najmanj enakovredna ravni, ki je za eno stopnjo 

nižja od tiste, ki se zahteva v državi članici gostiteljici, kot je opisano v členu 11; 

 

(c) potrjujejo, da je imetnik pripravljen za opravljanje zadevnega poklica. 

 

Dve leti poklicnih izkušenj, navedeni v prvem pododstavku, se ne sme zahtevati, če prosilčeva 

dokazila o formalnih kvalifikacijah potrjujejo regulirano izobraževanje in usposabljanje v smislu 

člena 3(1)(d) na ravneh B, C ali D, kot je opisano v členu 11. Regulirano izobraževanje in 

usposabljanje, navedeno v seznamu v Prilogi III, se obravnava kot tako regulirano usposabljanje na 

ravni C. Seznam v Prilogi III se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2), da se upošteva 

regulirano izobraževanje in usposabljanje, ki zagotavlja primerljiv poklicni standard in ki pripravi 

udeleženca usposabljanja za primerljivo raven odgovornosti in nalog. 

 

3. Država članica gostiteljica ni zavezana uporabiti tega člena, kadar se za dostop do 

reguliranega poklica na njenem ozemlju zahtevajo dokazila o kvalifikacijah na ravni D, ki potrjujejo 

uspešno dokončano visoko ali univerzitetno izobraževanje, daljše od štirih let, in kadar ima prosilec 

kvalifikacijo na ravni C. 
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Člen 14 

 

Dopolnilni ukrepi 

 

1. Člen 13 ne onemogoča državi članici gostiteljici, da od prosilca zahteva, da opravi 

prilagoditveno obdobje do treh let ali preizkus poklicne usposobljenosti, če:  

 

(a) je trajanje usposabljanje, za katero predloži dokazila, v skladu z določbami iz odstavkov 1 in 

2 člena 13, vsaj eno leto krajše od trajanja, ki se zahteva v državi članici gostiteljici; 

 

(b) zajema opravljeno usposabljanje vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v 

dokazilih o formalnih kvalifikacijah, ki jih zahteva država članica gostiteljica; 

 

(c) reguliran poklic v državi članici gostiteljici zajema eno ali več reguliranih poklicnih 

dejavnosti, ki ne obstajajo v primerljivem poklicu v državi članici izvora prosilca v smislu 

člena 4(2), ta razlika pa nastane zaradi posebnega usposabljanja, ki ga zahteva država članica 

gostiteljica in ki zajema vsebine, ki se znatno razlikujejo od vsebin, zajetih v prosilčevem 

potrdilu o kompetenci ali dokazilih o formalnih kvalifikacijah. 

 

2. Če država članica gostiteljica izkoristi možnost, predvideno v odstavku 1, mora prosilcu 

ponuditi možnost izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti. 
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Kadar država članica v zvezi z določenim poklicem meni, da je treba odstopati od zahteve, 

določene v prejšnjem pododstavku, tj. prosilcu ponuditi možnost izbire med prilagoditvenim 

obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti, o tem vnaprej obvesti druge države članice in 

Komisijo in poda ustrezno utemeljitev odstopanja. 

 

Če po prejemu vseh potrebnih informacij Komisija meni, da odstopanje od drugega pododstavka ni 

primerno ali ni v skladu z zakonodajo Skupnosti, mora v treh mesecih prositi to državo članico, da 

se vzdrži sprejema predvidenega ukrepa. Če se Komisija v navedenem roku ne odzove, se lahko 

odstopanje uporabi. 

 

3. Z odstopanjem od načela, da ima prosilec pravico do izbire, kot je določeno v odstavku 2, 

lahko država članica za poklice, za opravljanje katerih je potrebno natančno poznavanje nacionalne 

zakonodaje in pri katerih je svetovanje in/ali pomoč v zvezi z nacionalno zakonodajo bistven in 

stalen vidik poklicne dejavnosti, določi bodisi prilagoditveno obdobje bodisi preizkus poklicne 

usposobljenosti. 

 

To velja tudi za primere, navedene v členu 10(b) in (c), v členu 10(d) v zvezi z zdravniki in 

zobozdravniki, v členu 10(f) kadar migrant zaprosi za priznavanje v drugi državi članici, kjer take 

poklicne dejavnosti opravljajo medicinske sestre za splošno zdravstveno nego ali medicinske sestre 

specialistke, ki so po opravljenem usposabljanju, na podlagi katerega se pridobi naziv iz seznama v 

točki 5.2.2 Priloge V, pridobile dokazila o formalnih kvalifikacijah za specialistko, in v členu 10(g). 
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Država članica gostiteljica lahko v primerih iz člena 10(a), zahteva prilagoditveno obdobje ali 

preizkus poklicne usposobljenosti, če migrant predvideva, da bo opravljal poklicne dejavnosti kot 

samozaposlena oseba ali direktor podjetja, za katere je potrebno poznavanje in uporaba posebnih 

veljavnih nacionalnih pravil, če pristojni organi države članice gostiteljice zahtevajo poznavanje in 

uporabo teh pravil za dostop do takih dejavnosti za svoje državljane. 

 

4. Za namene uporabe odstavka 1(b) in (c) so "vsebine, ki se znatno razlikujejo", tiste vsebine, 

katerih poznavanje je bistvenega pomena za opravljanje poklica in po katerih se usposabljanje, ki ga 

je opravil migrant, pomembno razlikuje, kar zadeva trajanje ali vsebino, od usposabljanja, ki ga 

zahteva država članica gostiteljica. 

 

5. Odstavek 1 se uporablja ob ustreznem upoštevanju načela sorazmernosti. Če namerava država 

članica gostiteljica zahtevati, da prosilec opravi prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne 

usposobljenosti, mora najprej preveriti, ali je znanje, ki ga je prosilec pridobil na podlagi poklicnih 

izkušenj v državi članici ali v tretji državi, tako, da v celoti ali delno pokriva znatne razlike, 

navedene v odstavku 4. 
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Člen 15  

 

Opustitev dopolnilnih ukrepov na podlagi skupnih izhodišč 

 

1. Za namene tega člena "skupna izhodišča" pomenijo sklop meril za poklicne kvalifikacije, ki 

lahko nadomestijo znatne razlike, ugotovljene med zahtevami usposobljenosti, v različnih državah 

članicah za določen poklic. Te znatne razlike se ugotovijo na podlagi primerjave med trajanjem in 

vsebino usposabljanja v vsaj dveh tretjinah držav članic, vključno z vsemi državami članicami, ki 

regulirajo ta poklic. Posledica različne vsebine usposabljanja so lahko znatne razlike v področjih, ki 

jih pokrivajo poklicne dejavnosti. 

 

2. Skupna izhodišča, kot so opredeljena v odstavku 1, lahko Komisiji predložijo države članice 

ali poklicna združenja, ki so reprezentativna na nacionalni ali evropski ravni. Če Komisija po 

posvetovanju z državami članicami meni, da osnutek skupnega izhodišča olajšuje vzajemno 

priznavanje poklicnih kvalifikacij, lahko predstavi osnutek ukrepov z namenom njihovega sprejetja 

v skladu s postopkom iz člena 58(2). 

 

3. Kadar prosilčeve poklicne kvalifikacije izpolnjujejo merila, določena z ukrepom, sprejetim v 

skladu z odstavkom 2, država članica gostiteljica opusti uporabo dopolnilnih ukrepov iz člena 14. 
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4. Odstavki 1 do 3 ne vplivajo na pristojnost držav članic, da določijo poklicne kvalifikacije, 

potrebne za opravljanje poklicev na svojem ozemlju, kakor tudi vsebine in organizacijo sistema 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja. 

 

5. Če država članica meni, da merila, določena z ukrepom, sprejetim v skladu z odstavkom 2, ne 

nudijo več ustreznih zagotovil kar zadeva poklicne kvalifikacije, mora o tem obvestiti Komisijo, ki 

nato predstavi osnutek ukrepa, kadar je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 58(2). 

 

6. Komisija do ......∗ predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju tega člena 

in, če je to potrebno, ustrezne predloge za njegovo spremembo. 

                                                 
∗  Pet let od začetka veljavnosti te direktive. 
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Poglavje II 

 

Priznavanje poklicnih izkušenj 

 

Člen 16 

 

Zahteve v zvezi s poklicnimi izkušnjami 

 

Če je v državi članici dostop do ene od dejavnosti iz seznama v Prilogi IV ali njeno opravljanje 

pogojeno s splošnim, poslovnim ali poklicnim znanjem in veščinami, ta država članica prizna 

predhodno opravljanje dejavnosti v drugi državi članici kot zadosten dokaz o takem znanju in 

veščinah. Dejavnost je morala biti opravljana v skladu s členi 17, 18 in 19. 

 

Člen 17 

 

Dejavnosti s seznama I Priloge IV 

 

1. V primeru dejavnosti s seznama I Priloge IV je treba tako dejavnost predhodno opravljati: 

 

(a) šest zaporednih let kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, ali 
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(b) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec dokaže, da se 

je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga 

priznava država članica, ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma veljavno, ali 

 

(c) štiri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko 

dokaže, da se je vsaj dve leti predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s 

potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma 

veljavno, ali 

 

(d) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da je opravljal 

zadevno dejavnost kot zaposlena oseba vsaj pet let, ali 

 

(e) pet zaporednih let kot vodilni delavec, od katerih je vsaj tri leta opravljal tehnične naloge in je 

bil odgovoren za vsaj en oddelek v podjetju, če lahko upravičenec dokaže, da se je vsaj tri leta 

predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država 

članica ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma veljavno. 
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2. V primerih (a) in (d) se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na 

katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu iz člena 56. 

 

3. Odstavek 1(e) se ne uporablja za dejavnosti iz oddelka ex 855, frizerski saloni, po klasifikaciji 

ISIC. 

 

Člen 18 

 

Dejavnosti s seznama II Priloge IV 

 

1. V primeru dejavnosti s seznama II Priloge IV je treba to dejavnost predhodno opravljati: 

 

(a) pet zaporednih let kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, ali 

 

(b) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, kadar upravičenec dokaže, da 

se je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga 

priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno, ali 
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(c) štiri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko 

dokaže, da se je vsaj dve leti predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s 

potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno, 

ali  

 

(d) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, 

da je opravljal zadevno dejavnost kot zaposlena oseba vsaj pet let, ali 

 

(e) pet zaporednih let kot zaposlena oseba, če prosilec lahko dokaže, da se je vsaj tri leta 

predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država 

članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno, ali 

 

(f) šest zaporednih let kot zaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da se je vsaj dve leti 

predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država 

članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno. 

 

2. V primerih (a) in (d) se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na 

katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu iz člena 56. 
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Člen 19 

 

Dejavnosti s seznama III Priloge IV 

 

1. Za dejavnosti s seznama III Priloge IV je treba to dejavnost predhodno opravljati : 

 

(a) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, ali  

 

(b) dve zaporedni leti kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko 

dokaže, da se je predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga 

priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno, ali 

 

(c) dve zaporedni leti kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko 

dokaže, da je opravljal zadevno dejavnost kot zaposlitev vsaj tri leta, ali 

 

(d) tri zaporedna leta kot zaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da se je predhodno 

usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali 

kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno. 
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2. V primerih (a) in (c) se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na 

katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu iz člena 56. 

 

Člen 20 

 

Sprememba seznamov dejavnosti iz Priloge IV 

 

Seznami dejavnosti iz Priloge IV, za katere velja priznavanje poklicnih izkušenj v skladu s členom 

16, se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom posodobitve ali razjasnitve 

nomenklature, če to ne vključuje nikakršnih sprememb dejavnosti, povezanih s posameznimi 

skupinami. 
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Poglavje III 

 

Priznavanje na podlagi usklajevanja 

minimalnih pogojev usposobljenosti 

 

Oddelek 1 

 

Splošne določbe 

 

Člen 21 

 

Načelo avtomatičnega priznavanja 

 

1. Vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo 

dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter 

dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, 

zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, farmacevta in arhitekta, našteta v točkah 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 in 5.7 1 Priloge V, ki izpolnjujejo minimalne pogoje 

usposobljenosti iz členov 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 in 46, ter za dostop do poklicnih dejavnosti in 

njihovega opravljanja priznava takim dokazilom enako veljavnost na svojem ozemlju kot 

dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih sama izdaja. 
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Taka dokazila o formalnih kvalifikacijah morajo izdati pristojni organi v državah članicah, priložiti 

pa jim je treba, kadar je to primerno, ustrezna potrdila, našteta v točkah 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 in 5.7.1 Priloge V. 

 

Določbe prvega in drugega pododstavka ne vplivajo na pridobljene pravice iz členov 23, 27, 33, 37, 

39 in 49. 

 

2. Za opravljanje dejavnosti splošne medicine na podlagi nacionalnega sistema socialne varnosti 

vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v točki 5.1.4 Priloge V, 

ki jih državljanom držav članic izdajo druge države članice v skladu z minimalnimi pogoji 

usposobljenosti, določenimi v členu 28. 

 

Določbe prejšnjega pododstavka ne vplivajo na pridobljene pravice iz člena 30. 

 

3. Vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico, ki jih podelijo 

državljanom držav članic druge države članice, navedena v točki 5.5.2 Priloge V, ki izpolnjujejo 

minimalne pogoje usposobljenosti iz člena 40 in merila iz člena 41, ter za dostop do in opravljanje 

poklicnih dejavnosti priznava takim dokazilom enako veljavnost na svojem ozemlju kot dokazilom 

o formalnih kvalifikacijah, ki jih sama izdaja. Ta določba ne vpliva na pridobljene pravice iz členov 

23 in 43.  
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4. Države članice niso zavezane priznati veljavnost dokazilom o formalnih kvalifikacijah, 

navedenim v točki 5.6.2 Priloge V, za ustanovitev novih javnih lekarn. Za namene tega odstavka se 

tudi lekarne, ki so odprte manj kot tri leta, obravnavajo kot nove lekarne 

 

5. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, navedena v točki 5.7.1 Priloge V, ki se 

avtomatično priznavajo v skladu z odstavkom 1, dokazujejo dokončan program usposabljanja, ki se 

ni začel prej kot med referenčnim študijskim letom, navedenim v Prilogi V.  

 

6. Vsaka država članica zahteva za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti zdravnikov, 

medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, zobozdravnikov, veterinarjev, babic in 

farmacevtov dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v točkah 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 in 5.6.2 Priloge V, ki potrjujejo, da je zadevna oseba med usposabljanjem 

pridobila, kadar je to primerno, znanja in veščine, navedene v členih 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 

40(3) in 44(3). 

 

Znanja in veščine iz členov 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) in 44(3) se lahko spremenijo v skladu s 

postopkom iz člena 58(2) z namenom prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe.  



 
13781/2/04 REV 2  PS/kj 51 
 DG C I   SL 

7. Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o zakonih in drugih predpisih, ki jih sprejme 

glede izdajanja dokazil o formalnih kvalifikacijah na področju, ki ga zajema to poglavje. Poleg tega 

se za dokazila o formalnih kvalifikacijah na področju iz oddelka 8, uradno obvestilo pošlje tudi 

drugim državam članicam. 

 

Komisija objavi ustrezno sporočilo v Uradnem listu Evropske unije, pri čemer navede nazive, ki jih 

države članice sprejmejo za dokazila o formalnih kvalifikacijah, in, kadar je to primerno, organ, ki 

izdaja dokazila o formalnih kvalifikacijah, potrdilo, ki se priloži takemu dokazilu, in ustrezen 

poklicni naziv, naveden v točkah 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 in 5.7.1 

Priloge V. 

 

Člen 22 

 

Skupne določbe o usposabljanju 

 

Kar zadeva usposabljanje, navedeno v členih 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 in 46: 

 

(a) lahko države članice odobrijo način usposabljanja z delno časovno obveznostjo pod pogoji, ki 

jih določijo pristojni organi; ti organi zagotovijo, da celotno trajanje, raven in kakovost takega 

usposabljanja niso krajši oziroma nižji od stalnega usposabljanja s polno časovno 

obveznostjo; 

 

(b) v skladu s postopki, značilnimi za vsako državo članico, stalno izobraževanje in usposabljanje 

zagotavljata, da lahko osebe, ki so dokončale študij, sledijo strokovnemu razvoju v obsegu, ki 

je potreben, da ohranijo varno in učinkovito delo. 
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Člen 23 

 

Pridobljene pravice 

 

1. Kadar dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo dostop do poklicnih 

dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter dokazila o formalnih 

kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika 

specialista, veterinarja, babico in farmacevta, ki jih imajo državljani držav članic, ne izpolnjujejo 

vseh zahtev usposobljenosti iz členov 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 in 44, vsaka država članica brez 

vpliva na pridobljene pravice, značilne za zadevne poklice, kot zadosten dokaz prizna dokazila o 

formalnih kvalifikacijah, ki jih izdajo te države članice, če taka dokazila potrjujejo uspešno 

dokončano usposabljanje, ki se je začelo pred referenčnimi datumi, določenimi v točkah 5.1.1, 

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 in 5.6.2 Priloge V, in so jim priložena potrdila, da so imetniki 

dejansko in zakonito opravljali take dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo 

potrdila. 

 

2. Enake določbe veljajo za dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo 

dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter 

dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, 

zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babico in farmacevta, pridobljena na ozemlju 

nekdanje Nemške demokratične republike, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev usposobljenosti iz 

členov 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 in 44, če taka dokazila potrjujejo uspešno opravljeno 

usposabljanje, ki se je začelo pred:   

 

(a) 3. oktobrom 1990 za zdravnike z osnovno usposobljenostjo, medicinske sestre za splošno 

zdravstveno nego, zobozdravnike z osnovno usposobljenostjo, zobozdravnike specialiste, 

veterinarje, babice in farmacevte, in 
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(b) 3. aprilom 1992 za zdravnike specialiste. 

 

Dokazila o formalnih kvalifikacijah iz prvega pododstavka imetniku podeljujejo pravico do 

opravljanja poklicnih dejavnosti na ozemlju Nemčije pod enakimi pogoji kot dokazila o formalnih 

kvalifikacijah, ki jih izdajo pristojni nemški organi iz točk 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 

5.5.2 in 5.6.2 Priloge V. 

 

3. Vsaka država članica brez poseganja v določbe člena 37(1) prizna dokazila o formalnih 

kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno 

usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko 

sestro za splošno zdravstveno nego, veterinarja, babico, farmacevta in arhitekta, ki jih imajo 

državljani držav članic in ki jih je izdala nekdanja Češkoslovaška ali katerih usposabljanje se je 

začelo pred 1. januarjem 1993 za Češko in Slovaško, kadar organi katere koli od obeh navedenih 

držav članic potrdijo, da imajo taka dokazila o formalnih kvalifikacijah na njihovem ozemlju enako 

pravno veljavnost kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih sami izdajajo, ter, v zvezi z 

arhitekti, kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, določena za ti dve državi članici v točki 6.2 

Priloge VI, kar zadeva dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo, 

zdravnika specialista, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, veterinarja, babice, 

farmacevta v zvezi z dejavnostmi iz člena 45(2) in arhitekta v zvezi z dejavnostmi iz člena 48 ter 

opravljanje takih dejavnosti.  

 

Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko 

in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred 

datumom izdaje potrdila. 
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4. Vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo 

dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter 

dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, 

zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babico, farmacevta in arhitekta, ki jih imajo 

državljani držav članic in ki jih je izdala nekdanja Sovjetska zveza ali katerih usposabljanje se je 

začelo:  

 

(a) pred 20. avgustom 1991 za Estonijo, 

 

(b) pred 21. avgustom 1991 za Latvijo, 

 

(c) pred 11. marcem 1990 za Litvo, 

 

kadar organi katere koli od navedenih treh držav članic potrdijo, da imajo taka dokazila na 

njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami izdajajo, ter, v zvezi z arhitekti, 

kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, določena za te države članice v točki 6.2 Priloge VI, kar 

zadeva dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo, zdravnika specialista, 

medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, zobozdravnika specialista, 

veterinarja, babice, farmacevta v zvezi z dejavnostmi iz člena 45(2) in arhitekta v zvezi z 

dejavnostmi iz člena 48 ter opravljanje takih dejavnosti. 

 

Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko 

in zakonito opravljale zadevne dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih 

pred datumom izdaje potrdila. 
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Pri dokazilih o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, ki jih je izdala nekdanja Sovjetska zveza ali 

za katere se je usposabljanje v Estoniji začelo pred 20. avgustom 1991, je treba potrdilu iz drugega 

pododstavka priložiti še potrdilo, ki ga izdajo estonski organi, da so take osebe dejansko in zakonito 

opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj pet zaporednih let v sedmih letih pred 

datumom izdaje potrdila. 

 

5. Vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, ki omogočajo 

dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo in zdravnika specialista, ter 

dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, 

zobozdravnika, zobozdravnika specialista, veterinarja, babico, farmacevta in arhitekta, ki jih imajo 

državljani držav članic in jih je izdala nekdanja Jugoslavija, ali katerih usposabljanje se je začelo 

pred 25. junijem 1991 za Slovenijo, kadar organi navedene države članice potrdijo, da imajo taka 

dokazila na njihovem ozemlju enako pravno veljavnost kot dokazila, ki jih sami izdajajo, ter, v 

zvezi z arhitekti, kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, določena za te države članice v točki 6.2 

Priloge VI, kar zadeva dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno usposobljenostjo, 

zdravnika specialista, medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, 

zobozdravnika specialista, veterinarja, babice, farmacevta v zvezi z dejavnostmi iz člena 45(2) in 

arhitekta v zvezi z dejavnostmi iz člena 48 ter opravljanje takih dejavnosti. 

 

Takemu potrdilu mora biti priloženo še potrdilo, ki ga izdajo isti organi, da so take osebe dejansko 

in zakonito opravljale take dejavnosti na njihovem ozemlju vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred 

datumom izdaje potrdila. 
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6. Državljanom držav članic, katerih dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, 

medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja, babico in farmacevta 

niso v skladu z nazivi, ki so za vsako državo članico podani v točkah 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 

5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 in 5.6.2 Priloge V, vsaka država članica prizna kot zadosten dokaz dokazila 

o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdajo te države članice in ki jim je priloženo potrdilo, ki ga izdajo 

pristojne oblasti ali organi.   

 

V potrdilu iz prvega pododstavka mora biti navedeno, da dokazilo o formalnih kvalifikacijah 

potrjuje uspešno opravljeno usposabljanje v skladu s členi 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 ali 44 ter da 

ga država članica, ki ga je izdala, obravnava enako kot kvalifikacije, katerih nazivi so navedeni v 

točkah 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 in 5.6.2 Priloge V. 

 

Oddelek 2 

 

Zdravniki 

 

Člen 24 

 

Osnovno medicinsko usposabljanje 

 

1. Za sprejem v osnovno medicinsko usposabljanje se zahteva diploma ali spričevalo, ki 

omogoča dostop do zadevnega študija na univerzah. 
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2. Osnovno medicinsko usposabljanje obsega skupno najmanj šestletni študij ali 5500 ur 

teoretičnega in praktičnega usposabljanja na univerzi ali pod nadzorom univerze.  

 

Za osebe, ki so s študijem pričele pred 1. januarjem 1972, lahko usposabljanje iz prvega 

pododstavka vključuje šestmesečno prakso s polnim delovnim časom na univerzitetni ravni pod 

nadzorom pristojnih organov.  

 

3. Osnovno medicinsko usposabljanje mora zagotoviti, da oseba pridobi naslednja znanja in 

veščine: 

 

(a) ustrezno poznavanje ved, na katerih temelji medicina, in dobro razumevanje znanstvenih 

metod, vključno z načeli merjenja bioloških funkcij, vrednotenjem znanstveno potrjenih 

dejstev in analizo podatkov; 

 

(b) zadostno razumevanje strukture, funkcij in obnašanja zdravih in bolnih ljudi kakor tudi 

odnosa med zdravstvenim stanjem človeka ter njegovim fizičnim in družbenim okoljem; 

 

(c) ustrezno poznavanje klinične stroke in praks, ki dajejo jasno sliko o duševnih in telesnih 

boleznih, o medicini z vidika preventive, diagnostike, terapije in o razmnoževanju človeka; 

 

(d) ustrezne klinične izkušnje v bolnišnicah pod ustreznim nadzorom. 
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Člen 25 

 

Specialistično medicinsko usposabljanje 

 

1. Za sprejem v specialistično medicinsko usposabljanje se zahteva dokončan in potrjen šestletni 

študij, ki je del programa usposabljanja iz člena 24, med katerim je udeleženec usposabljanja 

pridobil ustrezno splošno medicinsko znanje. 

 

2. Specialistično medicinsko usposabljanje obsega teoretično in praktično usposabljanje na 

univerzi ali v učni bolnišnici ali, kadar je to primerno, v zdravstveni ustanovi, ki jo imenujejo 

pristojne oblasti ali organi. 

 

Države članice zagotovijo, da minimalno trajanje specialističnega medicinskega usposabljanja iz 

točke 5.1.3 Priloge V ni krajše od obdobja, določenega v navedeni točki. Usposabljanje se izvaja 

pod nadzorom pristojnih oblasti ali organov. Vključevati mora osebno sodelovanje zdravnika 

specializanta v dejavnosti in odgovornostih zadevnih služb. 

 

3. Usposabljanje se mora izvajati s polno časovno obveznostjo v posebnih ustanovah, ki jih 

imenujejo pristojni organi. Zajema udeležbo pri vseh zdravniških dejavnostih na oddelku, kjer se 

izvaja, vključno z dežurstvi, tako da specializant v skladu s pogoji, ki jih določijo pristojni organi, 

ves delovni teden in vse leto svoje strokovno delo posveča temu praktičnemu in teoretičnemu 

usposabljanju. Ta delovna mesta so ustrezno nagrajevana. 
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4. Države članice za izdajo dokazila o specialističnem medicinskem usposabljanju zahtevajo 

dokazilo o osnovnem medicinskem usposabljanju, navedenem v točki 5.1.1 Priloge V. 

 

5. Minimalna obdobja usposabljanja iz točke 5.1.3 Priloge V se lahko spremenijo v skladu s 

postopkom iz člena 58(2) z namenom prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

Člen 26 

 

Vrste specialističnega medicinskega usposabljanja 

 

Dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika specialista iz člena 21 so tista, ki jih izdajo 

pristojni organi ali organi iz točke 5.1.2 Priloge V in ki ustrezajo, kar zadeva specialistično 

usposabljanje, nazivom, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah in so navedena v točki 

5.1.3 Priloge V. 

 

O vključitvi novih zdravniških specializacij, ki so enake v vsaj dveh petinah držav članic, v točko 

5.1.3 Priloge V se lahko odloči v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom posodobitve te 

direktive glede na spremembe v nacionalni zakonodaji. 
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Člen 27 

 

Pridobljene pravice zdravnikov specialistov 

 

1. Država članica gostiteljica lahko zahteva od zdravnikov specialistov, katerih specialistično 

medicinsko usposabljanje z delno časovno obveznostjo so urejali zakoni in drugi predpisi, ki veljajo 

od 20. junija 1975, in ki so s specialističnim usposabljanjem začeli najkasneje 31. decembra 1983, 

da svojim dokazilom o formalnih kvalifikacijah priložijo potrdilo, da so dejansko in zakonito 

opravljali ustrezne dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo navedenega potrdila. 

 

2. Vsaka država članica prizna kvalifikacijo zdravnikov specialistov, podeljeno zdravnikom v 

Španiji, ki so dokončali specialistično usposabljanje pred 1. januarjem 1995, četudi to usposabljanje 

ne izpolnjuje minimalnih zahtev usposobljenosti iz člena 25, če je tem dokazilom o kvalifikacijah 

priloženo potrdilo, ki ga izdajo pristojni španski organi in potrjuje, da je ta oseba opravila preizkus 

posebne strokovne usposobljenosti na podlagi izjemnih ukrepov v zvezi s priznavanjem, določenih 

v Kraljevem odloku 1497/99, da se ugotovi, ali ima ta oseba raven znanja in veščin, primerljivo z 

ravnjo, ki jo imajo zdravniki z dokazili o kvalifikaciji zdravnika specialista, določenimi za Španijo 

v točkah 5.1.2 in 5.1.3 Priloge V.  
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3. Vsaka država članica, ki uporablja ustrezne zakone ali druge predpise, kot zadosten dokaz 

sprejme dokazila o formalnih kvalifikacijah zdravnika specialista, ki jih izdajo druge države članice 

in ki ustrezajo, kar zadeva specialistično usposabljanje, nazivom, navedenim v točki 6.1 Priloge VI, 

če potrjujejo program usposabljanja, ki se je začel pred referenčnim obdobjem, navedenim v točki 

5.1.2 Priloge V, in če so jim priložena potrdila, da so imetniki dejansko in zakonito opravljali take 

dejavnosti vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo potrdila. 

 

Enaki predpisi veljajo za dokazila o formalnih kvalifikacijah zdravnika specialista, pridobljena na 

ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, če potrjujejo program usposabljanja, ki se je 

začel pred 3. aprilom 1992, in imetniku podeljujejo pravico do opravljanja poklicnih dejavnosti na 

celotnem nemškem ozemlju pod enakimi pogoji, kot dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih 

izdajo pristojni nemški organi, navedeni v točki 6.1 Priloge VI. 

 

4. Vsaka država članica, ki uporablja ustrezne zakone ali druge predpise, prizna dokazila o 

formalnih kvalifikacijah zdravnika specialista, ki ustrezajo, kar zadeva specialistično usposabljanje, 

nazivom, navedenim v točki 6.1 Priloge VI, in ki jih izdajo države članice, navedene v omenjeni 

točki, ter ki potrjujejo program usposabljanja, ki se je začel po datumu, določenem v točki 5.1.2 

Priloge V, in pred ...∗ ter prizna za namene dostopa do in opravljanja poklicnih dejavnosti zdravnika 

specialista takim dokazilom na svojem ozemlju enako veljavnost kot dokazilom o formalnih 

kvalifikacijah, ki jih sama izdaja. 

                                                 
∗ Dve leti po začetku veljavnosti te direktive. 
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5. Vsaka država članica, ki je razveljavila svoje zakone in druge predpise v zvezi z izdajanjem 

dokazil o formalnih kvalifikacijah zdravnika specialista, navedenih v točki 5.1.2 Priloge V in v 

točki 6.1 Priloge VI, in ki je sprejela ukrepe, povezane s pridobljenimi pravicami v korist svojih 

državljanov, prizna državljanom drugih držav članic pravico, da izkoristijo te ukrepe, če so taka 

dokazila o formalnih kvalifikacijah izdana pred datumom, ko je država članica gostiteljica 

prenehala izdajati dokazila za to specializacijo. 

 

Datumi razveljavitve predpisov so navedeni v točki 5.1.3 Priloge V in v točki 6.1 Priloge VI.  

 

Člen 28 

 

Posebno usposabljanje iz splošne medicine 

 

1. Za sprejem v posebno usposabljanje iz splošne medicine se zahteva zaključen in potrjen 

šestletni študij, ki je del programa usposabljanja iz člena 24. 

 

2. Posebno usposabljanje iz splošne medicine, na podlagi katerega se pridobi dokazilo o 

formalnih kvalifikacijah, ki bo izdano pred 1. januarjem 2006, traja najmanj dve leti s polno 

časovno obveznostjo. Če so dokazila o formalnih kvalifikacijah izdana po navedenem datumu, 

usposabljanje traja vsaj tri leta s polno časovno obveznostjo. 
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Kadar program usposabljanja iz člena 24, zajema praktično usposabljanje, ki se izvaja v 

pooblaščeni bolnišnici z ustrezno opremo in storitvami ali v pooblaščeni ambulanti splošne 

medicine ali v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, kjer zdravniki opravljajo osnovno zdravstveno 

dejavnost, se lahko trajanje tega praktičnega usposabljanja do največ enega leta vključi v obdobje, 

določeno v prvem pododstavku, za spričevala o usposabljanju, izdana 1. januarja 2006 ali kasneje. 

 

Možnost, predvideno v drugem pododstavku, lahko uveljavljajo le države članice, kjer je posebno 

usposabljanje iz splošne medicine trajalo dve leti od 1. januarja 2001. 

 

3. Posebno usposabljanje iz splošne medicine se izvaja s polno časovno obveznostjo pod 

nadzorom pristojnih organov ali drugih teles. Je bolj praktično kot teoretično. 

 

Praktično usposabljanje se izvaja najmanj šest mesecev v pooblaščeni bolnišnici z ustrezno opremo 

in storitvami ter najmanj šest mesecev v pooblaščeni ambulanti splošne medicine ali pooblaščenem 

zdravstvenem zavodu, kjer zdravniki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost. 

 

Praktično usposabljanje poteka v povezavi z drugimi zdravstvenimi zavodi ali organizacijami, ki 

izvajajo dejavnosti splošne medicine. Vendar pa se lahko, ne da bi to posegalo v najkrajši čas 

trajanja iz drugega pododstavka, praktično usposabljanje izvaja v obdobju največ šestih mesecev v 

drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali organizacijah, ki izvajajo dejavnosti splošne 

medicine.  
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Usposabljanje zahteva osebno udeležbo udeleženca usposabljanja pri strokovnih dejavnostih in 

odgovornostih oseb, s katerimi dela. 

 

4. Države članice kot pogoj za izdajo dokazil o formalnih kvalifikacijah za splošno medicino 

zahtevajo, da ima kandidat dokazila o formalnih kvalifikacijah iz osnovnega medicinskega 

usposabljanja, navedena v točki 5.1.1 Priloge V. 

 

5. Države članice lahko izdajo dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v točki 5.1.4 

Priloge V, zdravniku, ki ni dokončal usposabljanja iz tega člena, vendar je dokončal drugačno 

dopolnilno usposabljanje, kar potrjujejo dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki so jih izdali pristojni 

organi v državi članici. Ne smejo pa izdati dokazil o formalnih kvalifikacijah, če ta ne potrjujejo 

znanja, ki je kvalitativno enakovredno stopnji znanja, pridobljenega na podlagi usposabljanja, 

predvidenega v tem členu. 

 

Države članice med drugim določijo, v kakšnem obsegu lahko dopolnilno usposabljanje in poklicne 

izkušnje, ki jih je kandidat že pridobil, nadomestijo usposabljanje, predvideno v tem členu.  

 

Države članice lahko izdajo dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v točki 5.1.4 Priloge V, 

le če je kandidat pridobil vsaj šest mesecev izkušenj iz splošne medicine v ambulanti splošne 

medicine ali zdravstvenem zavodu, kjer zdravniki izvajajo vrste primarnega zdravstvenega varstva, 

navedene v odstavku 3.  
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Člen 29 

 

Opravljanje dejavnosti zdravnikov splošne medicine 

 

Vsaka država članica ob upoštevanju predpisov o pridobljenih pravicah kot pogoj za opravljanje 

dejavnosti zdravnika splošne medicine v nacionalnem sistemu socialne varnosti zahteva dokazila o 

formalnih kvalifikacijah, navedena v točki 5.1.4 Priloge V.  

 

Države članice lahko oprostijo tega pogoja osebe, ki so trenutno vključene v posebno usposabljanje 

iz splošne medicine.  

 

Člen 30 

 

Pridobljene pravice zdravnikov splošne medicine 

 

1. Vsaka država članica določi pridobljene pravice. Vendar pa mora kot pridobljeno pravico 

priznavati pravico do opravljanja dejavnosti zdravnika splošne medicine v nacionalnem sistemu 

socialne varnosti brez dokazil o formalnih kvalifikacijah, navedenih v točki 5.1.4 Priloge V, vsem 

zdravnikom, ki imajo to pravico od referenčnega datuma iz te točke na podlagi določb, ki veljajo za 

zdravniški poklic in ki omogočajo dostop do poklicnih dejavnosti zdravnika z osnovno 

usposobljenostjo ter ki so ustanovljeni od tega datuma na njenem ozemlju v skladu z določbami 

člena 21 ali člena 23. 

 

Pristojni organi vsake države članice na zahtevo izdajo potrdilo o pravici opravljanja dejavnosti 

zdravnika splošne medicine v nacionalnem sistemu socialne varnosti brez dokazil o formalni 

izobrazbi, navedenihv točki 5.1.4 Priloge V, zdravnikom, ki imajo pridobljene pravice v skladu s 

prvim pododstavkom. 
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2. Vsaka država članica prizna potrdila iz drugega pododstavka odstavka 1, ki jih države članice 

izdajo državljanom drugih držav članic, in takim potrdilom priznava enako veljavnost na svojem 

ozemlju kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdajajo in ki omogočajo opravljanje 

dejavnosti zdravnika splošne medicine v nacionalnem sistemu socialne varnosti. 

 

Oddelek 3 

 

Medicinske sestre za splošno zdravstveno nego 

 

Člen 31 

 

Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego 

 

1. Za sprejem v usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego se zahteva 

zaključeno desetletno splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, spričevalom ali drugim 

dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi članici, ali s spričevalom o opravljenem 

izpitu enakovredne stopnje, ki omogoča sprejem v šolo za medicinske sestre.  

 

2. Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego se izvaja s polno časovno 

obveznostjo in obsega vsaj program, opisan v točki 5.2.1 Priloge V. 

 

Vsebina točke 5.2.1 Priloge V se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom 

prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 
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Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe. 

 

3. Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego zajema vsaj tri leta študija ali 

4600 ur teoretičnega in kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega usposabljanja 

predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja 

usposabljanja. Države članice lahko delno oprostijo teh obveznosti osebe, ki so se delno 

usposabljale v programih usposabljanja, ki so vsaj enakovredne stopnje. 

 

Države članice zagotovijo, da institucije, ki usposabljajo medicinske sestre, odgovarjajo za 

usklajevanje teoretičnega in kliničnega usposabljanja skozi celoten študijski program. 

 

4. Teoretično usposabljanje je tisti del usposabljanja medicinskih sester, med katerim 

medicinske sestre, udeleženke praktičnega usposabljanja, pridobijo poklicno znanje, razumevanje in 

veščine, potrebne za organizacijo, pripravljanje in dajanje zdravil ter ocenjevanje celovite 

zdravstvene nege. Izobraževanje izvajajo učitelji zdravstvene nege in druge pristojne osebe v šolah 

za medicinske sestre in drugih izobraževalnih zavodih, ki jih izbere izobraževalna ustanova. 

 

5. Klinično usposabljanje je del usposabljanja medicinskih sester, pri katerem se medicinske 

sestre, udeleženke praktičnega usposabljanja, učijo v skupini in v neposrednem stiku z zdravim ali 

bolnim posameznikom in/ali skupnostjo organizirati, pripravljati in dajati zdravila in oceniti 

zahtevano celovito zdravstveno nego na podlagi pridobljenega znanja in veščin. Medicinska sestra, 

udeleženka praktičnega usposabljanja, se nauči ne le delati v skupini, temveč tudi voditi skupino in 

organizirati celovito zdravstveno nego, vključno z zdravstvenim izobraževanjem posameznikov in 

manjših skupin v zdravstveni ustanovi ali skupnosti.  



 
13781/2/04 REV 2  PS/kj 68 
 DG C I   SL 

Tako usposabljanje poteka v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah in v skupnosti pod 

nadzorom učiteljev zdravstvene nege ter v sodelovanju in s pomočjo drugih usposobljenih 

medicinskih sester. V učnem procesu lahko sodeluje tudi drugo usposobljeno osebje. 

 

Medicinske sestre, udeleženke praktičnega usposabljanja, sodelujejo v dejavnostih zadevnega 

oddelka, če so te primerne za njihovo usposabljanje, pri čemer se naučijo prevzemati odgovornosti 

v zdravstveni negi. 

 

6. Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego mora zagotoviti, da oseba 

pridobi naslednja znanja in veščine: 

 

(a) ustrezno poznavanje ved, na katerih temelji splošna zdravstvena nega, vključno z zadostnim 

razumevanjem zgradbe, fizioloških funkcij in obnašanja zdravih in bolnih oseb kakor tudi 

odnosa med zdravstvenim stanjem človeka ter njegovim fizičnim in družbenim okoljem; 

 

(b) zadostno poznavanje narave in etike poklica ter splošnih načel zdravja in zdravstvene nege; 

 

(c) ustrezne klinične izkušnje; te izkušnje, ki naj bodo izbrane glede na njihov pomen za 

usposabljanje, je treba pridobivati pod nadzorom usposobljenega sestrskega osebja ter na 

krajih, kjer sta število usposobljenega osebja in oprema primerna za zdravstveno nego 

bolnikov; 
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(d) sposobnost za sodelovanje pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja in izkušnje pri 

delu s tem osebjem; 

 

(e) izkušnje pri delu z delavci drugih poklicev v zdravstvenem sektorju. 

 

Člen 32 

 

Opravljanje dejavnosti medicinskih sester za splošno zdravstveno nego 

 

Za namen te direktive so dejavnosti medicinskih sester za splošno zdravstveno nego dejavnosti, ki 

se opravljajo poklicno in so navedene v točki 5.2.2 Priloge V. 

 

Člen 33 

 

Pridobljene pravice medicinskih sester za splošno zdravstveno nego 

 

1. Kadar splošna pravila pridobljenih pravic veljajo za medicinske sestre za splošno zdravstveno 

nego, so dejavnosti iz člena 23 morale vključevati prevzemanje polne odgovornosti za načrtovanje, 

organizacijo in izvajanje zdravstvene nege bolnika. 
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2. Za kvalifikacijo medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, pridobljeno na Poljskem, 

veljajo le naslednje določbe v zvezi s pridobljenimi pravicami. Države članice priznajo državljanom 

držav članic, katerih dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinske sestre za splošno 

zdravstveno nego so bila izdana ali ki so se začeli usposabljati na Poljskem pred 1. majem 2004 ter 

ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev usposobljenosti, določenih v členu 31, kot zadosten dokaz 

naslednja dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego, če 

so jim priložena potrdila o tem, da so ti državljani države članice dejansko in zakonito opravljali 

dejavnosti medicinske sestre za splošno zdravstveno nego na Poljskem tako dolgo, kot je določeno 

spodaj: 

 

(a) dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro na dodiplomski stopnji (dyplom 

licencjata pielęgniarstwa) – vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje dokazila,  

 

(b) dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro, ki potrjujejo dokončano 

posrednješolsko izobraževanje na poklicni zdravstveni šoli (dyplom licencjata pielęgniarstwa) 

– vsaj pet zaporednih let v sedmih letih pred datumom izdaje dokazila.  

 

Navedene dejavnosti so morale vključevati prevzemanje polne odgovornosti za načrtovanje, 

organizacijo in izvajanje zdravstvene nege bolnika. 
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3. Države članice priznavajo dokazila o formalnih kvalifikacijah iz zdravstvene nege, izdana 

medicinskim sestram na Poljskem, ki so dokončale usposabljanje pred 1. majem 2004, ki ne 

izpolnjuje minimalnih zahtev usposobljenosti, določenih v členu 31, potrjena z diplomo 

"diplomirani", pridobljeno na podlagi posebnega dopolnilnega programa iz člena 11 Zakona z dne 

20. aprila 2004 o spremembi Zakona o poklicih medicinske sestre in babice in o nekaterih drugih 

pravnih aktih (Uradni list Republike Poljske z dne 30. aprila 2004, št. 92, pos. 885) ter Uredbe 

ministra za zdravje z dne 11. maja 2004 o podrobnih pogojih izvajanja študija za medicinske sestre 

in babice, ki imajo spričevalo o končani srednji šoli (končni izpit – matura) in so diplomanti 

medicinskega liceja in poklicnih zdravstvenih šol za poklic medicinske sestre in babice (Uradni list 

Republike Poljske z dne 13. maja 2004, št. 110, pos. 1170), z namenom, da se preveri, ali je raven 

znanja in sposobnosti take osebe primerljiva z znanjem in sposobnostmi medicinskih sester s 

kvalifikacijami, ki so za Poljsko opredeljene v točki 5.2.2 Priloge V.  

 

 

Oddelek 4 

 

Zobozdravniki 

 

Člen 34  

 

Osnovno zobozdravstveno usposabljanje 

 

1. Za sprejem v osnovnou zobozdravstvenousposabljanje se zahteva diploma ali spričevalo, ki 

omogoča dostop do zadevnih študijev na univerzah ali visokošolskih ustanovah, ki jim je priznan 

enakovreden status, v državi članici. 
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2. Osnovno zobozdravstveno usposabljanje obsega skupno najmanj pet let rednega teoretičnega 

in praktičnega študija, ki zajema vsaj program, opisan v točki 5.3.1 Priloge V, in se izvaja na 

univerzi, visokošolski ustanovi, ki izvaja usposabljanje s priznano enakovredno ravnjo ali pod 

nadzorom univerze. 

 

Vsebina točke 5.3.1 Priloge V se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom 

prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe. 

 

3. Osnovno zobozdravstveno usposabljanje mora zagotoviti, da oseba pridobi naslednja znanja 

in veščine: 

 

(a) primerno poznavanje ved, na katerih temelji zobozdravstvo, in dobro razumevanje 

znanstvenih metod, vključno z načeli o merjenju bioloških funkcij, presojo znanstveno 

dokazanih dejstev in analizo podatkov; 

 

(b) primerno poznavanje organizma, fiziologije in obnašanja zdravih in bolnih oseb kakot tudi 

vpliva naravnega in družbenega okolja na zdravstveno stanje človeka, če ti dejavniki vplivajo 

na zobozdravstvo; 
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(c) primerno poznavanje zgradbe in delovanja zdravega in bolnega zobovja, ustne votline, čeljusti 

in s tem povezanih tkiv ter njihove povezanosti s splošnim zdravstvenim stanjem in fizično in 

socialno dobrobit pacienta; 

 

(d) primerno poznavanje kliničnih panog in metod, ki zobozdravniku dajejo razumljivo sliko o 

nepravilnostih, poškodbah in boleznih zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv 

ter poznavanje preventivnega, diagnostičnega in terapevtskega zobozdravstva; 

 

(e) ustrezne klinične izkušnje pod primernim nadzorom. 

 

To usposabljanje mora zagotoviti strokovna znanja, potrebna za izvajanje vseh dejavnosti, ki 

vključujejo preventivo, diagnostiko in zdravljenje nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, 

čeljusti in s tem povezanih tkiv. 

 

Člen 35 

 

Specialistično zobozdravstveno usposabljanje 

 

1. Za sprejem v specialistično zobozdravstveno usposabljanje se zahteva dokončan in potrjen 

petletni teoretični in praktični študij v okviru usposabljanja iz člena 34 ali dokazila iz členov 23 in 

37.  
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2. Specialistično zobozdravstveno usposabljanje zajema teoretično in praktično šolanje na 

univerzitetnem centru, v zdravstvenem učnem in raziskovalnem centru ali, kadar je to primerno, v 

zdravstvenem zavodu, ki ga za ta namen potrdijo pristojni organi ali telesa. 

 

Specialistični zobozdravstveni programi s polno časovno obveznostjo trajajo najmanj tri leta in se 

izvajajo pod nadzorom pristojnih oblasti ali organov. Tako usposabljanje vključuje osebno 

sodelovanje zobozdravnika specializanta v dejavnostih in odgovornostih take ustanove. 

 

Minimalno obdobje usposabljanja iz drugega pododstavka se lahko spremeni v skladu s postopkom 

iz člena 58(2) z namenom prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

3. Države članice za izdajo dokazil o specialističnem zobozdravstvenem usposabljanju zahtevajo 

dokazila o osnovnem zobozdravstvenem usposabljanju, navedena v točki 5.3.2 Priloge V. 

 

Člen 36 

 

Opravljanje dejavnosti zobozdravnikov 

 

1. V tej direktivi so poklicne dejavnosti zobozdravnikov dejavnosti, opredeljene v odstavku 3 in 

ki se opravljajo v okviru poklicnih kvalifikacij, navedenih v točki 5.3.2 Priloge V. 
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2. Poklic zobozdravnika temelji na zobozdravstvenem usposabljanju iz člena 34 in predstavlja 

poseben poklic, ki se loči od zdravnikov splošne medicine in zdravnikov specialistov. Za 

opravljanje dejavnosti zobozdravnika so potrebna dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v 

točki 5.3.2 Priloge V. Imetniki takih dokazil o formalnih kvalifikacijah se obravnavajo enako kot 

tisti, za katere se uporabljata člena 23 ali 37. 

 

3. Države članice zagotovijo, da imajo zobozdravniki na splošno dostop do in da opravljajo 

dejavnosti preventive, diagnostike in zdravljenja nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, 

čeljusti in s tem povezanih tkiv, ob ustreznem upoštevanju predpisov in pravil poklicne etike v času 

referenčnih datumov, navedenih v točki 5.3.2 Priloge V. 

 

Člen 37 

 

Pridobljene pravice zobozdravnikov 

 

1. Za opravljanje poklicnih dejavnosti zobozdravnikov v okviru kvalifikacij, navedenih v točki 

5.3.2 Priloge V, vsaka država članica priznava dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, 

izdana v Italiji, Španiji, Avstriji, na Češkem in Slovaškem osebam, ki so z medicinskim 

usposabljanjem začele na ali pred referenčnim datumom, določenim v navedeni prilogi za to državo 

članico, če jim je priloženo potrdilo, ki so ga izdali pristojni organi te države članice. 
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To potrdilo mora navajati, da sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 

(a) da so take osebe dejansko, zakonito in kot glavno dejavnost opravljale v tej državi članici 

dejavnosti iz člena 36 najmanj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo tega potrdila,  

 

(b) da je tem osebam dovoljeno opravljati omenjene dejavnosti pod enakimi pogoji kot 

imetnikom dokazil o formalnih kvalifikacijah, navedenih za to državo članico v točki 5.3.2 

Priloge V.  

 

Zahteva po triletnih izkušnjah v praktičnem delu iz točke (a) drugega pododstavka se opusti za 

osebe, ki so uspešno končale vsaj tri leta študija, za katerega pristojni organi v državi članici 

potrdijo, da je enakovreden usposabljanju iz člena 34. 

 

Za Češko in Slovaško se dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljena v nekdanji Češkoslovaški, 

priznavajo enako kot češka in slovaška dokazila o formalnih kvalifikacijah in pod enakimi pogoji, 

kot so določeni v prejšnjih pododstavkih. 

 

2. Vsaka država članica priznava dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, podeljena v 

Italiji osebam, ki so začele z univerzitetnim medicinskim usposabljanjem po 28. januarju 1980 in 

najkasneje 31. decembra 1984, če jim je priloženo potrdilo, ki so ga izdali pristojni italijanski 

organi.  



 
13781/2/04 REV 2  PS/kj 77 
 DG C I   SL 

To potrdilo mora navajati, da so izpolnjeni naslednji trije pogoji: 

 

(a) da so take osebe opravile ustrezen preizkus poklicne usposobljenosti, ki ga izvajajo pristojni 

italijanski organi, da bi ugotovili, ali je raven znanja in veščin teh oseb primerljiva z ravnjo, ki 

jo imajo osebe z dokazili o formalnih kvalifikacijah, navedenih za Italijo v točki 5.3.2 Priloge 

V, 

 

(b) da so dejansko, zakonito in kot glavno dejavnost opravljale v Italiji dejavnosti iz člena 36 

najmanj tri zaporedna leta v petih letih pred izdajo tega potrdila,  

 

(c) da jim je dovoljeno opravljati ali da dejansko, zakonito in kot glavno dejavnost opravljajo 

dejavnosti iz člena 36 pod enakimi pogoji, kot imetniki dokazil o formalnih kvalifikacijah, 

navedenih za Italijo v točki 5.3.2 Priloge V. 

 

Zahteva po preizkusu poklicnih sposobnosti iz točke (a) drugega pododstavka se opusti za osebe, ki 

so uspešno končale vsaj tri leta študija, za katerega pristojni organi potrdijo, da je enakovreden 

usposabljanju iz člena 34.  

 

Osebe, ki so začele z univerzitetnim medicinskim usposabljanjem po 31. decembru 1984, se 

obravnavajo enako kot zgoraj navedene osebe, če se je navedeni triletni študij začel pred 31. 

decembrom 1994. 
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Oddelek 5 

 

Veterinarji 

 

Člen 38 

 

Usposabljanje veterinarjev 

 

1. Usposabljanje veterinarjev obsega skupno najmanj pet let rednega teoretičnega in praktičnega 

študija, ki zajema vsaj program opisan v točki 5.4.1 Priloge V in se izvaja na univerzi ali 

visokošolski ustanovi, ki izvaja usposabljanje s priznano enakovredno ravnjo ali pod nadzorom 

univerze. 

 

Vsebina točke 5.4.1 Priloge V se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom 

prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe. 

 

2. Za sprejem v veterinarsko usposabljanje se zahteva diploma ali spričevalo, ki omogoča vpis 

na univerze ali visokošolske ustanove, ki jim država članica priznava enakovredno raven za namene 

zadevnega študija. 
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3. Usposabljanje veterinarjev mora zagotoviti, da oseba pridobi naslednja znanja in veščine: 

 

(a) primerno poznavanje ved, na katerih temeljijo dejavnosti veterinarja; 

 

(b) primerno poznavanje zgradbe in delovanja organizma zdravih živali, njihove reje, 

razmnoževanja in splošne higiene kakor tudi krmljenja, vključno s tehnologijo za proizvodnjo 

in konzerviranje raznih vrst krme, ustrezne njihovim potrebam; 

 

(c) primerno poznavanje obnašanja živali in njihove zaščite; 

 

(d) primerno poznavanje vzrokov, vrst, poteka, učinkov, diagnostiko in zdravljenja bolezni živali, 

bodisi posamezno bodisi v skupinah, vključno s posebnim poznavanjem bolezni, prenosljivih 

na ljudi; 

 

(e) primerno poznavanje preventivne veterinarske medicine; 

 

(f) primerno poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje v promet 

živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi; 

 

(g) primerno poznavanje zakonov in drugih predpisov v zvezi z zgoraj navedenimi področji; 

 

(h) primerne klinične in druge praktične izkušnje pod ustreznim nadzorom. 
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Člen 39 

 

Pridobljene pravice veterinarjev 

 

Države članice brez poseganja v člen 23(4) priznajo državljanom držav članic, katerih dokazila o 

formalnih kvalifikacijah za veterinarja so bila izdana ali ki so se začeli usposabljati v Estoniji pred 

1. majem 2004, taka dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, če jim je priloženo potrdilo, 

da so dejansko in zakonito opravljali take dejavnosti v Estoniji vsaj pet zaporednih let v sedmih 

letih pred datumom izdaje potrdila. 

 

Oddelek 6 

 

Babice 

 

Člen 40 

 

Usposabljanje babic 

 

1. Usposabljanje babic obsega skupno najmanj: 

 

(a) posebno usposabljanje s polno časovno obveznostjo za babice, ki obsega vsaj tri leta 

teoretičnega in praktičnega študija (smer I), ki vključuje vsaj program, opisan v točki 5.5.1 

Priloge V, 

ali  
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(b) posebno usposabljanje s polno časovno obveznostjo za babice, ki traja 18 mesecev (smer II) 

in vključuje vsaj študijski program, opisan v točki 5.5.1 Priloge V, ki ni v skladu z 

enakovrednim usposabljanjem medicinskih sester za splošno zdravstveno nego.  

 

Države članice zagotovijo, da so ustanove, ki izvajajo usposabljanje babic, odgovorne za 

usklajevanje teoretičnega in kliničnega usposabljanja skozi celoten študijski program. 

 

Vsebina točke 5.5.1. Priloge V se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom 

prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 

 

Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe. 

 

2. Za sprejem v usposabljanje babic mora biti izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

 

(a) dokončanih vsaj prvih deset let splošnega šolskega izobraževanja za smer I, ali 

 

(b) dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, 

navedena v točki 5.2.2 Priloge V za smer II. 
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3. Usposabljanje babic mora zagotoviti, da oseba pridobi naslednja znanja in veščine: 

 

(a) primerno poznavanje ved, na katerih temeljijo dejavnosti babic, zlasti porodništva in 

ginekologije; 

 

(b) ustrezno poznavanje poklicne etike in zakonodaje na tem področju; 

 

(c) izčrpno znanje o bioloških funkcijah, anatomiji in fiziologiji porodništva in zdravstvene nege 

novorojenčka, kakor tudi znanja o odnosu med zdravstvenim stanjem človeka ter njegovim 

fizičnim in družbenim okoljem ter o njegovem vedenju; 

 

(d) ustrezne klinične izkušnje v pooblaščenih ustanovah pod nadzorom usposobljenih 

strokovnjakov iz babištva in porodništva; 

 

(e) ustrezno razumevanje usposabljanja zdravstvenih delavcev in izkušnje pri delu s tem osebjem. 
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Člen 41 

 

Postopki za priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za babico 

 

1. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico, navedena v točki 5.5.2 Priloge V, se 

avtomatično priznjo v skladu s členom 21, če izpolnjujejo eno od naslednjih meril: 

 

(a) Vsaj triletno usposabljanje babic s polno časovno obveznostjo: 

 

(i) za katero se zahteva diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o kvalifikacijah, ki omogoča 

vpis na univerze ali druge visokošolske ustanove ali drugače zagotavlja enakovredno 

raven znanja; ali 

 

(ii) mu sledita dve leti poklicnih izkušenj, za katere je bilo izdano potrdilo v skladu z 

odstavkom 2. 

 

(b) Usposabljanje s polno časovno obveznostjo za babice, ki traja vsaj dve leti ali 3600 ur, pod 

pogojem, da ima oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno 

zdravstveno nego, kot je to opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V. 

 

(c) Usposabljanje s polno časovno obveznostjo za babice, ki traja vsaj 18 mesecev ali 3000 ur, 

pod pogojem, da ima oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za 

splošno zdravstveno nego, kot je to opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V, in eno leto poklicnih 

izkušenj, za katere je bilo izdano potrdilo v skladu z odstavkom 2. 
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2. Potrdilo iz odstavka 1 izdajo pristojni organi v državi članici izvora. Z njim se potrdi, da je 

imetnik po pridobitvi dokazil o formalnih kvalifikacijah za babico ustrezno dolgo zadovoljivo 

opravljal vse dejavnosti babice v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi, odobreni v ta namen. 

 

Člen 42 

 

Opravljanje dejavnosti babic 

 

1. Določbe tega oddelka se uporabljajo za dejavnosti babic, kot jih določi vsaka država članica 

brez poseganja v odstavek 2 in ki se opravljajo pod poklicnimi nazivi, navedenimi v točki 5.5.2 

Priloge V. 

 

2. Države članice zagotovijo, da sta babicam omogočena dostop do in opravljanje vsaj 

naslednjih dejavnosti: 

 

(a) ustrezno informiranje in svetovanje v zvezi z načrtovanjem družine; 

 

(b) diagnosticiranje nosečnosti in spremljanje normalnega poteka nosečnosti; izvajanje preiskav, 

potrebnih za spremljanje razvoja normalnega poteka nosečnosti; 

 

(c) predpisovanje in svetovanje v preiskavah, potrebnih za čimprejšnje diagnosticiranje rizičnih 

nosečnosti; 
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(d) izvajanje programov šole za starše in popolne priprave na porod, vključno s svetovanjem o 

higieni in prehrani; 

 

(e) skrb za mater in pomoč med porodom ter spremljanje stanja zarodka v maternici z ustreznimi 

kliničnimi metodami in tehničnimi sredstvi; 

 

(f) izvajanje spontanih porodov vključno z epiziotemijo, kadar je potrebna, v nujnih primerih pa 

tudi porod v medenični vstavi; 

 

(g) prepoznavanje opozorilnih znakov nepravilnosti pri materi ali otroku, ki zahtevajo napotitev k 

zdravniku, in pomoč temu zdravniku, kadar je to primerno; izvajanje ustreznih nujnih ukrepov 

v zdravnikovi odsotnosti, zlasti ročne odstranitve placente, ki ji lahko sledi ročni pregled 

maternice; 

 

(h) pregledovanje in negovanje novorojenega otroka; ukrepanje po lastni presoji v primeru 

potrebe in izvajanje takojšnjega oživljanja, kadar je to potrebno; 

 

(i) nega matere in spremljanje njenega napredka v poporodnem obdobju ter dajanje vseh 

potrebnih nasvetov o negi otroka, da bi lahko svojemu novorojenemu otroku zagotovila 

optimalen razvoj; 

 

(j) izvajanje zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik; 

 

(k) priprava potrebnih pisnih poročil. 
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Člen 43 

 

Pridobljene pravice babic 

 

1. V primeru državljanov držav članic, katerih dokazila o formalnih kvalifikacijah za babice 

izpolnjujejo vse minimalne zahteve usposobljenosti, določene v členu 40, vendar v skladu s členom 

41 niso priznana, če jim ni priloženo potrdilo o poklicnih izkušnjah iz člena 41(2), vsaka država 

članica kot zadosten dokaz prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki so jih izdale te države 

članice pred referenčnim datumom, navedenim v točki 5.5.2 Priloge V, in ki so jim priložena 

potrdila, da so ti državljani dejansko in zakonito opravljali take dejavnosti vsaj dve zaporedni leti v 

petih letih pred izdajo potrdila. 

 

2. Pogoji iz odstavka 1 veljajo za državljane držav članic, katerih dokazila o formalnih 

kvalifikacijah za babico potrjujejo uspešno dokončano usposabljanje na ozemlju nekdanje Nemške 

demokratične republike in izpolnjujejo vse minimalne zahteve usposobljenosti iz člena 40, vendar 

kjer se dokazila o formalnih kvalifikacijah v smislu člena 41 ne priznajo, če jim ni priloženo 

potrdilo o poklicnih izkušnjah iz člena 41(2), če potrjujejo, da se je program usposabljanja začel 

pred 3. oktobrom 1990. 

 

3. Kar zadeva poljska dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico, veljajo le naslednje določbe 

v zvezi s pridobljenimi pravicami. 
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Države članice priznajo državljanom držav članic, katerih dokazila o formalnih kvalifikacijah za 

babico so bila izdana ali ki so se začeli usposabljati na Poljskem pred 1. majem 2004 in ki ne 

izpolnjujejo minimalnih zahtev usposobljenosti iz člena 40, naslednja dokazila o formalnih 

kvalifikacijah za babico, če so jim priložena potrdila o tem, da so te osebe dejansko in zakonito 

opravljale dejavnosti babice tako dolgo, kot je določeno spodaj:  

 

(a) dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico na dodiplomski stopnji (dyplom licencjata 

położnictwa): vsaj tri zaporedna leta v petih letih pred datumom izdaje potrdila, 

 

(b) dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico, ki dokazujejo uspešno dokončano 

posrednješolsko izobraževanje na poklicni zdravstveni šoli (dyplom położnej): vsaj pet 

zaporednih let v sedmih letih pred datumom izdaje potrdila. 
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4. Države članice priznajo dokazila o formalnih kvalifikacijah za babištvo, izdana na Poljskem 

babicam, ki so dokončale usposabljanje pred 1. majem 2004, ki niso izpolnjevala minimalnih zahtev 

usposobljenosti iz člena 40, potrjena z diplomo "diplomirani", pridobljeno na podlagi posebnega 

dopolnilnega programa iz člena 11 Zakona z dne 20. aprila 2004 o spremembi zakona o poklicih 

medicinske sestre in babice in o nekaterih drugih pravnih predpisih (Uradni list Republike Poljske z 

dne 30. aprila 2004, št. 92, pos. 885) in Uredbe Ministra za zdravje z dne 11. maja 2004 o 

podrobnih pogojih izvajanja študija za medicinske sestre in babice, ki imajo spričevalo o končani 

srednji šoli (končni izpit – matura) in so diplomanti medicinskega liceja in poklicnih zdravstvenih 

šol za poklic medicinske sestre in babice (Uradni list Republike Poljske z dne 13. maja 2004, št. 

110, pos. 1170), z namenom, da se preveri, ali je raven znanja in sposobnosti take osebe primerljiva 

z znanjem in sposobnostmi babic s kvalifikacijami, ki so za Poljsko opredeljene v točki 5.5.2 

Priloge V.  
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Oddelek 7 

 

Farmacevti 

 

Člen 44 

 

Usposabljanje farmacevtov 

 

1. Za sprejem v program usposabljanja farmacevtov se zahteva diploma ali spričevalo, ki 

omogoča dostop do študija na univerzah ali visokošolskih ustanovah, ki jim je priznan enakovreden 

status, v državi članici. 

 

2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za farmacevta potrjujejo usposabljanje, ki traja najmanj 

pet let in vključuje vsaj: 

 

(a) štiri leta rednega teoretičnega in praktičnega usposabljanja na univerzi ali visokošolski 

ustanovi s priznanim enakovrednim statusom ali pod nadzorom univerze; 

 

(b) šest mesecev pripravništva v javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega 

oddelka te bolnišnice. 

 

Tako usposabljanje obsega vsaj program, opisan v točki 5.6.1 Priloge V.  

Vsebina točke 5.6.1 Priloge V se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 58(2) z namenom 

prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 
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Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe. 

 

3. Usposabljanje farmacevtov mora zagotoviti, da oseba pridobi naslednja znanja in veščine: 

 

(a) ustrezno znanje o zdravilih in snoveh, ki se uporabljajo za proizvodnjo zdravil; 

 

(b) ustrezno znanje o farmacevtski tehnologiji ter fizikalnem, kemijskem, biološkem in 

mikrobiološkem preizkušanju zdravil; 

 

(c) ustrezno znanje o presnovi in učinkih zdravil ter delovanju strupenih snovi in uporabi zdravil; 

 

(d) ustrezno znanje za vrednotenje znanstvenih podatkov v zvezi z zdravili, ki omogoča 

zagotavljanje ustreznih podatkov; 

 

(e) ustrezno znanje o zakonskih in drugih zahtevah, povezanih s farmacevtsko prakso. 

 



 
13781/2/04 REV 2  PS/kj 91 
 DG C I   SL 

Člen 45 

 

Opravljanje dejavnosti farmacevtov 

 

1. Za namene te direktive so dejavnosti farmacevta tiste dejavnosti, za dostop do in opravljanje 

katerih se zahtevajo poklicne kvalifikacije v eni ali več državah članicah in ki so dostopne 

imetnikom dokazil o formalnih kvalifikacijah, navedenih v točki 5.6.2 Priloge V. 

 

2. Države članice imetnikom dokazil o formalnih kvalifikacijah iz farmacije na univerzitetni ali 

enakovredni stopnji, ki izpolnjujejo določbe člena 44, zagotovijo pravico dostopa do vsaj naslednjih 

dejavnosti, ob upoštevanju, kadar je to primerno, zahtev po dodatnih poklicnih izkušnjah: 

 

(a) priprava farmacevtske oblike zdravil; 

 

(b) izdelava in preizkušanje zdravil; 

 

(c) preizkušanje zdravil v laboratoriju za preizkušanje zdravil; 

 

(d) skladiščenje, hramba in distribucija zdravil v prodaji na debelo; 
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(e) priprava, preizkušanje, skladiščenje in dobava zdravil v javnih lekarnah; 

 

(f) priprava, preizkušanje, shranjevanje in izdajanje zdravil v bolnišnicah; 

 

(g) obveščanje in svetovanje o zdravilih. 

 

3. Če država članica  za dostop do ali opravljanje ene od dejavnosti farmacevta zahteva dodatne 

poklicne izkušnje, poleg dokazil o formalnih kvalifikacijah, navedenih v točki 5.6.2 Priloge V, ta 

država članica kot zadosten dokaz v zvezi s tem prizna potrdilo, ki ga izdajo pristojni organi v 

državi članici izvora in ki potrjuje, da je taka oseba opravljala te dejavnosti podobno dolgo v državi 

članici izvora. 

 

4. Priznavanje iz odstavka 3 ne velja za dvoletno obdobje poklicnih izkušenj, ki se zahteva v 

Velikem vojvodstvu Luksemburgu za dodelitev državne koncesije v javni farmaciji. 

 

5. Če ima država članica na dan 16. september 1985 vzpostavljen sistem razpisov na podlagi 

preizkusov, katerega namen je med imetniki iz odstavka 2 izbrati tiste, ki bodo lahko postali lastniki 

novih lekarn, ustanovljenih v skladu z nacionalnim sistemom geografske porazdelitve, lahko ta 

država članica z odstopanjem od odstavka 1 nadaljuje s tem sistemom razpisov ter od državljanov 

držav članic, ki imajo dokazila o formalnih kvalifikacijah za farmacevta, navedena v točki 5.6.2 

Priloge V, ali za katere veljajo določbe člena 23, zahteva, da sodelujejo v takih razpisih. 
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Oddelek 8 

 

Arhitekti 

 

Člen 46 

 

Usposabljanje arhitektov 

 

1. Usposabljanje arhitektov obsega skupno najmanj štiri leta rednega študija ali šest let študija, 

od katerih vsaj tri leta potekajo redno, na univerzi ali v primerljivi izobraževalni ustanovi. 

Usposabljanje se konča z uspešno opravljenim izpitom na univerzitetni stopnji. 

 

Tako usposabljanje, ki mora biti na univerzitetni ravni in katerega glavni element je arhitektura, 

mora uravnoteženo pokrivati teoretične in praktične vidike usposabljanja arhitektov ter zagotavljati, 

da si ti pridobijo naslednja znanja in veščine: 

 

(a) sposobnost arhitekturnega projektiranja, ki izpolnjuje tako estetske kot tehnične zahteve; 

 

(b) ustrezno poznavanje zgodovine arhitekture in arhitekturnih teorij ter z njimi povezanih 

umetnosti, tehnologij in družbenih ved; 

 

(c) poznavanje upodabljajočih umetnosti kot vpliva na kakovost arhitekturnega projektiranja; 

 

(d) ustrezno znanje o urbanizmu, prostroskem planiranju in veščinah, potrebnih za planiranje;  
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(e) razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami, med zgradbami in njihovim okoljem ter 

razumevanje potrebe, da se zgradbe in prostori med njimi prilagodijo potrebam ljudi in 

njihovim medsebojnim razmerjem; 

 

(f) razumevanje poklica in vloge arhitekta v družbi, zlasti pri pripravi idejnih zasnov, ki 

upoštevajo družbene dejavnike; 

 

(g) razumevanje raziskovalnih metod in metod za pripravo idejne zasnove projekta; 

 

(h) razumevanje prostorskih, arhitekturnih in gradbenih načrtov ter konstrukcijskih in tehničnih 

problemov, povezanih z načrtovanjem stavb; 

 

(i) ustrezno poznavanje fizikalnih problemov, tehnologij in delovanja stavb, tako da se njihova 

notranjost uredi udobno in zavaruje pred podnebnimi dejavniki; 

 

(j) potrebne veščine za projektiranje, ki omogočajo izpolnjevanje zahtev uporabnikov stavb v 

okviru stroškovnih omejitev in gradbenih predpisov; 

 

(k) ustrezno poznavanje izvajanja del, organizacije, predpisov in postopkov, vpletenih v 

uresničevanje projektnih zasnov in vključevanje teh načrtov v sistem celovitega prostorskega 

planiranja. 

 

2. Znanje in veščine, naštete v odstavku 1, se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 

58(2) z namenom prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku. 
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Zaradi takih posodobitev se v nobeni državi članici ne sme spremeniti veljavnih zakonodajnih načel 

v zvezi s strukturo poklicev, kar zadeva usposabljanje in pogoje dostopa za fizične osebe.  

 

Člen 47 

 

Odstopanja od pogojev usposobljenosti arhitektov 

 

1. Z odstopanjem od člena 46 se za naslednje prav tako prizna, da izpolnjuje člen 21: 

usposabljanje, ki poteka od 5. avgusta 1985 v "Fachhochschulen" v Zvezni republiki Nemčiji in 

traja tri leta, če izpolnjuje zahteve iz člena 46 in omogoča opravljanje dejavnosti iz člena 48 v tej 

državi članici s poklicnim nazivom "arhitekt" in če tako usposabljanje dopolnjujejo štiriletne 

poklicne izkušnje v Zvezni republiki Nemčiji, potrjene s potrdilom, ki ga izda poklicno združenje, 

pri katerem je registriran arhitekt, ki želi uporabiti določbe te direktive.  

 

Poklicno združenje mora najprej ugotoviti, ali opravljeno delo takega arhitekta v arhitekturi 

nedvomno dokazuje uporabo celotnega obsega znanja in veščin iz člena 46(1). Tako potrdilo se izda 

po enakem postopku, kot velja za vpis na seznam poklicnih združenj. 
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2. Z odstopanjem od člena 46 se za naslednje prav tako prizna, da izpolnjuje člen 21: 

usposabljanje, ki je del programa socialnih izboljšav ali se opravi kot izredni univerzitetni študij, če 

izpolnjuje zahteve iz člena 46 in se zaključi z izpitom iz arhitekture, ki ga uspešno opravi oseba, ki 

je sedem let ali več delala na področju arhitekture pod nadzorom arhitekta ali arhitekturnega 

podjetja. Ta izpit mora biti na univerzitetni stopnji in enakovreden zaključnemu izpitu iz prvega 

pododstavka člena 46(1). 

 

Člen 48 

 

Opravljanje dejavnosti arhitektov 

 

1. Za namene te direktive so poklicne dejavnosti arhitekta tiste dejavnosti, ki se redno opravljajo 

na podlagi poklicnega naziva "arhitekt". 

 

2. Državljani države članice, ki lahko uporabljajo ta naziv v skladu z zakonom, ki pristojnemu 

organu države članice daje pooblastila, da podeli ta naziv državljanom z dosežki izjemne kakovosti 

v arhitekturi, izpolnjujejo zahteve, določene za opravljanje dejavnosti arhitekta na podlagi 

poklicnega naziva "arhitekt". Potrdilo, ki ga takim osebam izda država članica izvora, potrjuje, da 

opravljajo dejavnosti v arhitekturi. 
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Člen 49 

 

Pridobljene pravice arhitektov 

 

1. Vsaka država članica prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, navedena v točki 

6.2 Priloge VI, ki jih podeljujejo druge države članice in ki potrjujejo program usposabljanja, ki se 

je začel najpozneje v referenčnem akademskem letu iz te priloge, tudi če ne izpolnjujejo minimalnih 

zahtev iz člena 46, in za dostop do in opravljanja poklicnih dejavnosti arhitekta takim dokazilom na 

svojem ozemlju priznava enako veljavo kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah za arhitekta, ki jih 

sama izdaja.  

 

V teh okoliščinah se priznajo potrdila, ki so jih izdali pristojni organi v Zvezni republiki Nemčiji in 

ki potrjujejo, da so dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki so jih po 8. maju 1945 izdali pristojni 

organi Nemške demokratične republike, enakovredna dokazilom iz te priloge. 
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