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Endokrinologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 3 leta  
Fizikalna in rehabilitacijska medicina 

Minimalno obdobje usposabljanja: 3 leta  
Država Naziv Naziv  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinologija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitaçăo 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
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Nevropsihiatrija 
Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let  

Dermatovenerologija  
Minimalno obdobje usposabljanja: 3 leta  

Država Naziv Naziv 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og křnssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejologija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
Datumi preklica iz člena 25(5): 
 * 1. avgust 1987, razen za osebe, ki so začele z usposabljanjem pred tem datumom. 
** 31. december 1971;  ***Dokazila o kvalifikacijah se več ne podeljujejo za usposabljanje, ki se je začelo po 5. marcu 1982.  
**** 9. julij 1984 
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Radiologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Otroška in mladostniška psihiatrija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Država Naziv  Naziv 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Břrne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Datumi preklica iz člena 25(5): 
* 3. december 1971 
** Dokazila o kvalifikacijah se več ne podeljujejo za usposabljanje, ki se 
je začelo po 5. marcu 1982.  
*** 8. julij 1984 
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Geriatrija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Nefrologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta 
Država Naziv Naziv 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Gerjatrija Nefrologija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Nalezljive bolezni 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta 
Javno zdravje in socialna medicina 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta 
Država Naziv Naziv 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική ?ατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Sahha Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovĺrd 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Medicina dela 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Država Naziv Naziv  

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakologija Klinika u t-Terapewtika Medicina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovĺrd 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 3 leta  
Nuklearna medicina 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Država Naziv Naziv 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfřlsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Medicina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Maksilofacialna kirurgija (osnovno 

medicinsko usposabljanje) 
Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let  

Država Naziv 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maksilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4 Dokazila o formalnih kvalifikacijah za zdravnike splošne medicine 

Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arręté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31. december 1994 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci "všeobecné lékařství" Všeobecný lékař 1. maj 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
lćge / Speciallćge  I almen medicin 

Alment praktiserende lćge / Speciallćge i almen medicin 31. december 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31. december 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1. maj 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  І?τρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31. december 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31. december 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31. december 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31. december 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31. december 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1. maj 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1. maj 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1. maj 2004 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 
Luxembourg 

Médecin généraliste 31. december 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1. maj 2004 

Malta Tabib tal-familja Medicina tal-familja 1. maj 2004 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31. december 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31. december 1994 
Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1. maj 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31. december 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/Specialistka družinske 

medicine 
1. maj 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo" Všeobecný lekár 1. maj 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvĺrd 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31. december 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31. december 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31. december 1994  
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V.2. Medicinska sestra za splošno zdravstveno nego 
 

 

 

 

5.2.1. Program usposabljanja medicinskih sester za splošno zdravstveno nego 
Usposabljanje za podelitev formalne izobrazbe medicinskih sester za splošno zdravstveno nego je sestavljeno iz naslednjih dveh 
delov. 

A. Teoretični pouk 
a. Bolniška nega: 
– Narava in etika poklica 
– Splošna načela zdravja in bolniške 

nege 
– Načela bolniške nege v odnosu do: 

– splošne in specialistične 
medicine 

– splošne in specialistične 
kirurgije 

– varstva otroka in 
pediatrije 

– varstva matere 
– duševnega zdravja in 

psihiatrije 
– skrbi za ostarele in 

geriatrijo 
 

 
b. Osnovne vede: 
– Anatomija in fiziologija 
– Patologija 
– Bakteriologija, virologija in 

parazitologija 
– Biofizika, biokemija in radiologija 
– Dietetika 
– Higiena: 

– preventivna medicina 
– zdravstvena vzgoja 

– Farmakologija 
 

 
c. Družbene vede: 
– Sociologija 
– Psihologija 
– Načela upravljanja 
– Načela poučevanja 
– Socialna in zdravstvena zakonodaja 
– Pravni vidiki nege 
 

B. Klinični pouk 
– Zdravstvena nega v odnosu do: 

– splošne in specialistične medicine 
– splošne in specialistične kirurgije 
– varstva otroka in pediatrije 
– varstva matere 
– duševnega zdravja in psihiatrije 
– skrbi za ostarele in geriatrije 
– nege na domu 

 

Eden ali več teh predmetov se lahko poučuje kot del drugih disciplin ali v povezavi z njimi. 
Teoretični pouk je treba ovrednotiti in uskladiti s kliničnim poukom tako, da se lahko znanje in spretnosti iz te priloge pridobijo na 
ustrezen način. 
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5.2.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego 
Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(čre) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(čre) hospitalier(čre) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(čre) / Brevet einer  
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(čre) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(čre) hospitalier(čre) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29. junij 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1. maj 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), accompanied 
by the following certificate : Vysvědčení o 
absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemfřrt 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29. junij 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

29 June 1979 

Eesti Diplom őe erialal 

 

1. Tallinna Meditsiinikool 

2. Tartu Meditsiinikool 

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

őde 1. maj 2004 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 
4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1. januar 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1. januar 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(čre) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(čre) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministčre de la santé Infirmer(čre) 29. junij 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29. junij 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29. junij 1979 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1. maj 2004 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1. maj 2004 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1. maj 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  
– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 

gradué 

Ministčre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29. junij 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  

 

1. Iskola  

 

Ápoló 1. maj 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  

 

2. Egyetem / főiskola  

 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   
Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta" Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1. maj 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29. junij 1979 

1. Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger"  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als "Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger" 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister 
pielęgniarstwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielegniarka 1. maj 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1. januar 1986 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana medicinska 
sestra/diplomirani zdravstvenik" 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani 
zdravstvenik 

1. maj 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister 
z ošetrovateľstva" ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 

 

 

 

Sestra 1. maj 2004 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár 
z ošetrovateľstva" ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 

 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovĺrdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovĺrd och det sociala omrĺdet, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1. januar 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1. januar 1994 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29. junij 1979 
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V.3. Zobozdravnik 
 

 

 

5.3.1. Študijski program za zobozdravnike 

Študijski program, ki vodi do dokazila o formalnih kvalifikacijah za zobozdravnika, vključuje vsaj naslednje predmete. Eden ali več 
teh predmetov se lahko poučuje kot del drugih disciplin ali v povezavi z njimi. 

A. Osnovni predmeti 
– Kemija 
– Fizika 
– Biologija 
 

B. Medicinsko-biološki predmeti in 
splošnomedicinski predmeti 
– Anatomija 
– Embriologija 
– Histologija s citologijo 
– Fiziologija 
– Biokemija (ali fiziološka kemija) 
– Patološka anatomija 
– Splošna patologija 
– Farmakologija 
– Mikrobiologija 
– Higiena 
– Preventivna medicina in 

epidemiologija 
– Radiologija 
– Fizioterapija 
– Splošna kirurgija 
– Splošna medicina s pediatrijo 
– Otorinolaringologija 
– Dermatovenerologija 
– Splošna psihologija – psihopatologija 

– nevropatologija 
– Anesteziologija 

C. Predmeti, ki so neposredno povezani z 
zobozdravstvom 
– Stomatološka protetika 
– Zobozdravstveni materiali in oprema 
– Konzervativno zobozdravstvo 
– Preventivno zobozdravstvo 
– Anesteziologija in sedacija 
– Posebna kirurgija 
– Posebna patologija 
– Klinična praksa 
– Pedodontija 
– Ortodontija 
– Parodontologija 
– Zobozdravstvena radiologija 
– Dentalna okluzija in delovanje 

čeljusti 
– Organiziranost stroke, poklicna etika 

in zakonodaja 
– Socialni vidiki zobozdravstvene 

prakse 
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5.3.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za zobozdravnike 

Država Dokazila o formalnih 
kvalifikacijah 

Organ, ki podeljuje dokazila o 
kvalifikacijahi 

Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28. januar 1980 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 

republice 

 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1. maj 2004 

Danmark Bevis for tandlćgeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlćgehřjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlćge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlćge 28. januar 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28. januar 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
őppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1. maj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1. januar 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1. januar 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28. januar 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28. januar 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Universitŕ Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1. maj 2004 
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Država Dokazila o formalnih 
kvalifikacijah 

Organ, ki podeljuje dokazila o 
kvalifikacijah 

Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
"Sertifikāts" – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1. maj 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28. januar 1980 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, röv.: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1. maj 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurgija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1. maj 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28. januar 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem "lekarz 
dentysta" 

1. Akademia Medyczna, 

2. Uniwersytet Medyczny, 

3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1. januar 1986 
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Država Dokazila o formalnih 

kvalifikacijah 
Organ, ki podeljuje dokazila o 

kvalifikacijah 
Potrdilo, priloženo dokazilom o 

kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje 
strokovni naslov "doktor dentalne 
medicine/doktorica dentalne 
medicine" 

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne 
medicine/Doktorica dentalne 
medicine 

1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor 
zubného lekárstva" ("MDDr.") 

– Vysoká škola  Zubný lekár 1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovĺrden om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1. januar 1994 

Sverige Tandläkarexamen -    Universitetet i Umeĺ 
-    Universitetet i Göteborg 
-   Karolinska Institutet 
-   Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhĺllits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1. januar 1994 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28. januar 1980 
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5.3.3. Dokazila o formalnih kvalifikacijah zobozdravnikov specialistov 

Ortodontija 
Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah  Organ, ki podeljuje dokazila o 

kvalifikacijah  
Referenčni datum   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlćge i ortodonti 

Sundhedsstyrelsen 28. januar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28. januar 1980 

Eesti Residentuuri lőputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1. maj 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. januar 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28. januar 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. maj 2004 

Latvija "Sertifikāts"– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1. maj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. maj 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. maj 2004 

Malta Certifikat ta' specjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Specjalisti 

1. maj 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. januar 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. maj 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. maj 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. januar 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1. januar 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. januar 1980 
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Oralna kirurgija  

Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah  Organ, ki podeljuje dokazila o 
kvalifikacijah 

Referenčni datum   

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlćge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28. januar 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28. januar 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1. januar 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28. januar 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1. maj 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1. maj 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1. maj 2004 

Malta Certifikat ta' specjalista dentali fil-
Kirurgija tal-halq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Specjalisti 

1. maj 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28. januar 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1. maj 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1. januar 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1. januar 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28. januar 1980 
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V.4. Veterinar 
 

 

 

5.4.1. Študijski program za veterinarje 

Študijski program, ki vodi do dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, vključuje vsaj naslednje predmete. 
Pouk enega ali več teh predmetov lahko poteka kot del drugih disciplin ali v povezavi z njimi. 
 

A. Osnovni predmeti 
– Fizika 
– Kemija 
– Biologija živali 
– Biologija rastlin 
– Biomatematika 
 
B. Posebni predmeti 
a. Osnovne vede: 
– Anatomija (vključno s histologijo in 

embriologijo) 
– Fiziologija 
– Biokemija 
– Genetika 
– Farmakologija 
– Farmacija 
– Toksikologija 
– Mikrobiologija 
– Imunologija 
– Epidemiologija 
– Poklicna etika 

 
b. Klinične vede: 
– Porodništvo 
– Patologija (s patološko anatomijo) 
– Parazitologija 
– Klinična medicina in kirurgija (z 

anesteziologijo) 
– Klinična predavanja o različnih 

domačih živalih, perutnini in drugih 
živalskih vrstah 

– Preventivna medicina 
– Radiologija 
– Reprodukcija in motnje v 

reprodukciji 
– Upravno veterinarstvo in javno 

zdravstvo 
– Veterinarska zakonodaja in sodna 

medicina 
– Terapevtika 
– Propedevtika 

 
c. Reja živali 
– Reja živali 
– Prehrana živali 
– Agronomija 
– Ekonomika rejske proizvodnje 
– Sistemi reje živali 
– Veterinarska higiena 
– Etologija in zaščita živali 

d. Higiena živil 
– Inšpekcijski nadzor živalskih 

proizvodov in živil živalskega izvora 
– Higiena živil in živilska tehnologija 
– Praktično delo (vključuje praktično 

delo v objektih, kjer potekata zakol 
in predelava živil) 

Praktično usposabljanje je lahko v obliki prakse, če poteka s polno časovno obveznostjo in pod neposrednim nadzorom pristojnega 
organa ter v skupnem petletnem študijskem obdobju ne preseže šestih mesecev. 
Porazdelitev teoretičnega in praktičnega usposabljanja med različnimiskupinami predmetov je uravnotežena in usklajena, da si 
veterinarji pridobijo znanje in izkušnje na način, ki jim bo omogočil izvajanje vseh njihovih nalog. 
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5.4.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarje 
Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o kvalifikacijah Referenčni datum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21. december 1980 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a ekologie 
(doktor veterinární medicíny, MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestĺet kandidateksamen I 
veterinćrvidenskab 

Kongelige Veterinćr- og Landbohřjskole  21. december 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21. december 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
őppekava 

Eesti Pőllumajandusülikool  1. maj 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1. januar 1981 
España  Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1. januar 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21. december 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21. december 1980 

Italia Diploma di laurea in medicina veterinaria Universitŕ Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
veterinaria 

1. januar 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1. maj 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1. maj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21. december 1980 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o kvalifikacijah Referenčni datum  

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1. maj 2004 

Malta Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji  1. maj 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21. december 1980 
 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1. januar 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1. januar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "doktor veterinarske 
medicine/doktorica veterinarske medicine" 

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "doktor veterinárskej 
medicíny" ("MVDr.") 

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1. januar 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1. januar 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21. december 1980 
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V.5. Babica 
 

5.5.1. Program usposabljanja za babice (vrsta usposabljanja I in II) 
Program usposabljanja za pridobitev dokazila o formalni izobrazbi v babištvu sestavljata nasledna dva dela:  

A. Teoretični in tehnični pouk   
a. Splošni predmeti  b. Učni predmeti, značilni za babiško 

dejavnost 
– Osnove anatomije in fiziologije 
– Osnove patologije 
– Osnove bakteriologije, virologije in 

parazitologije 
– Osnove biofizike, biokemije in 

radiologije 
– Pediatrija s posebnim poudarkom na 

novorojenčkih 
– Higiena, zdravstvena vzgoja, 

preventivna medicina, zgodnje 
diagnosticiranje bolezni 

– Prehrana in dietetika s posebnim 
poudarkom na ženskah, 
novorojenčkih in majhnih otrocih 

– Osnove sociologije in družbeno 
medicinska vprašanja 

– Osnove farmakologije 
– Psihologija  
– Načela in metode poučevanja 
– Zdravstvena in socialna zakonodaja 

in organizacija varstva 
– Poklicna etika in delovna 

zakonodaja 
– Spolna vzgoja in načrtovanje 

družine 
– Pravno varstvo matere in dojenčka 

 
– Anatomija in fiziologija 
– Embriologija in razvoj zarodka 
– Nosečnost, porod in zdravstveno 

stanje porodnice po porodu 
– Ginekološka in porodniška patologija 
– Priprava na porod in starševstvo, 

vključno s fiziološkimi vidiki 
– Priprava na porod (vključno s 

poznavanjem in uporabo tehnične 
opreme v porodništvu) 

– Analgezija, anestezija in oživljanje 
– Psihologija in patologija 

novorojenčka 
– Nega in nadzor novorojenčka 
– Psihološki in socialni dejavniki 
 

B. Praktično in klinično usposabljanje 
To usposabljanje mora biti pod ustreznim nadzorom: 
– Svetovanje nosečnicam, vključno z vsaj 100 predporodnimi pregledi. 
– Nadzor in nega vsaj 40 nosečnic. 
– Študentova izvedba vsaj 40 porodov; če te številke ni mogoče doseči zaradi pomanjkanja nosečnic, jo je mogoče znižati na 

najmanj 30, vendar pod pogojem, da študent asistira ob vsaj 20 nadaljnjih porodih. 
– Asistenca pri vsaj enem ali dveh porodih v medenični vstavi. Kjer to ni mogoče zaradi pomanjkanja porodov v medenični 

vstavi, se praksa lahko izvede v simuliranem položaju. 
– Izkušnje z epiziotomijo in uvajanje v šivanje ran. Uvajanje vsebuje teoretični pouk in klinično prakso. Praksa šivanja 

vključuje šivanje rane po epiziotomiji in enostavnih perinealnih raztrganinah. Kadar je to nujno potrebno, gre lahko za 
simulirani položaj. 

– Nadzor in nega 40 žensk v rizični nosečnosti, s porodnimi popadki ali v poporodnem obdobju. 
– Nadzor in zdravstvena nega (vključno s pregledom) vsaj 100 poporodnih žensk in zdravih novorojenčkov. 
– Opazovanje in zdravstvena nega novorojenčkov, ki zahtevajo posebno nego, vključno z nedonošenčki, prenošenimi 

novorojenčki, novorojenčki s premajhno telesno težo in bolnimi novorojenčki. 
– Zdravstvena nega patoloških primerov v ginekologiji in porodništvu. 
– Uvajanje v zdravstveno nego v medicini in kirurgiji. Uvajanje vsebuje teoretični pouk in klinično prakso. 
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Teoretično in tehnično usposabljanje (del A programa usposabljanja) je uravnoteženo in usklajeno s kliničnim usposabljanjem (del B 
programa usposabljanja) tako, da se lahko znanje in izkušnje, navedene v v tej prilogi, pridobijo na ustrezen način. 
 
Klinični pouk ima obliko nadzorovanega usposabljanja in usposabljanja na delu v oddelkih bolnišnic ali drugih zdravstvenih službah, 
ki jih so jih odobrili pristojne oblasti ali organi. Kot del tega usposabljanja, študentke babice sodelujejo v dejavnostih teh oddelkov, 
če te dejavnosti prispevajo k njihovem usposabljanju. Naučiti jih je treba odgovornosti dejavnosti babic. 
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5.5.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za babice 
Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23. januar 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1. maj 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS. 
– Vysvědčení o absolutoriu) 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestĺet jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23. januar 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23. januar 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 1. maj 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23. januar 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1. januar 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23. januar 1983 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23. januar 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23. januar 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1. maj 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1. maj 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1. maj 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministčre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23. januar 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1. maj 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1. maj 2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23. januar 1983 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Poklicni naziv Referenčni datum  

Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 
Bundeshebammenlehranstalt 

Hebamme 1. januar 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem "magister 
położnictwa" 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1. maj 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especializaçăo em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1. januar 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov "diplomirana babica/diplomirani 
babičar" 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

Diplomirana babica/Diplomirani babičar 1. maj 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "bakalár z pôrodnej 
asistencie" ("Bc.") 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1. maj 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorske-examen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovĺrdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovĺrd och det 
sociala omrĺdet, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1. januar 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1. januar 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23. januar 1983 
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V.6. Farmacevt 

 

 

 

 

5.6.1. Program usposabljanja farmacevtov 

– Biologija rastlin in živali 
– Fizika 
– Splošna in anorganska kemija 
– Organska kemija 
– Analizna kemija 
– Farmacevtska kemija z analizo zdravil 
– Splošna in uporabna biokemija (medicinska) 
– Anatomija in fiziologija; medicinska terminologija 
– Mikrobiologija 
– Farmakologija in farmakoterapija 
– Farmacevtska tehnologija 
– Toksikologija 
– Farmakognozija 
– Zakonodaja in, kjer je to primerno, poklicna etika. 
 

Ravnovesje med teoretičnim in praktičnim usposabljanjem pri vsakem učnem predmetu mora dati teoriji tak pomen, da se ohrani 
univerzitetni značaj usposabljanja. 
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5.6.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah farmacevtov 
 

Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo diplomi  Referenčni datum  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1. oktober 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. maj 2004 

Danmark Bevis for bestĺet farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Hřjskole  1. oktober 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1. oktober 1987 

Eesti Diplom proviisori őppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1. maj 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1. oktober 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1. oktober 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1. oktober 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1. oktober 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Universitŕ  1. november 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1. maj 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1. maj 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1. maj 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1. oktober 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, röv: mag. pharm) Egyetem 

 1. maj 2004 

Malta Lawrja fil-farmacija Universita` ta' Malta  1. maj 2004 
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Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo diplomi  Referenčni datum  

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1. oktober 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1. oktober 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

1. Akademia Medyczna 
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 1. maj 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Cięncias 
Farmacęuticas 

Universidades  1. oktober 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv "magister farmacije/magistra 
farmacije" 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister 
farmacije/magistra farmacije 

1. maj 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu "magister farmácie" 
("Mgr.") 

Vysoká škola  1. maj 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1. oktober 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1. oktober 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1. oktober 1987 
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V.7. Arhitekt 
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5.7.1. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za arhitekte, priznanih v skladu s členom 46 

 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah 

Referenčno študijsko 
leto 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. "Faculté Polytechnique" van Mons 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i Křbenhavn 
– Arkitektskolen i Ĺrhus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 

kvalifikacijah 
Referenčno študijsko 

leto 
España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 

– Universidad politécnica de Cataluńa, escuelas técnicas superiores 
de arquitectura de Barcelona o del Vallčs; 

– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 
arquitectura de Madrid; 

– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 
arquitectura de Las Palmas; 

– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 
arquitectura de Valencia; 

– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 
Sevilla; 

– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 
de Valladolid; 

– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 
de arquitectura de La Coruńa; 

– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 
arquitectura de San Sebastián; 

– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 
Pamplona; 

– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 
Henares; 

– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 
Villanueva de la Cańada ; 

– Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluńa, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah 

Referenčno študijsko 
leto 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah 

Referenčno študijsko 
leto 

Laurea in architettura – Universitŕ di Camerino 
– Universitŕ di Catania – Sede di Siracusa 
– Universitŕ di Chieti 
– Universitŕ di Ferrara 
– Universitŕ di Firenze 
– Universitŕ di Genova 
– Universitŕ di Napoli Federico II 
– Universitŕ di Napoli II 
– Universitŕ di Palermo 
– Universitŕ di Parma 
– Universitŕ di Reggio Calabria 
– Universitŕ di Roma "La Sapienza" 
– Universtiŕ di Roma III 
– Universitŕ di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Universitŕ dell'Aquilla 
– Universitŕ di Pavia 
– Universitŕ di Roma "La Sapienza" 
 
 

 1998/1999 
 

Italia 
 

Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltŕ di Architettura dell’Universitŕ di Roma “La 
Sapienza" 

 
 
 
 
 
– Universitŕ di Ferrara 
– Universitŕ di Genova 
– Universitŕ di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–    Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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DRŽAVA Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 

kvalifikacijah 
Referenčno študijsko 

leto 
1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah 

Referenčno študijsko 
leto 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 
2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 
4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleĺborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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 Država Dokazila o formalnih kvalifikacijah Organ, ki podeljuje dokazila o kvalifikacijah Potrdilo, priloženo dokazilom o 
kvalifikacijah 

Referenčno študijsko 
leto 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 
4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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PRILOGA VI 

Pridobljene pravice, ki se uporabljajo za poklice, priznane na podlagi 

usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti 
6.1. Pridobljene pravice zdravnikov specialistov 

 Biološka hematologija  
Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta   

Stomatologija 
Minimalno obdobje usposabljanja: 3 leta 

Država Naziv   Država Naziv  
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Estomatologia 
Datumi preklica iz člena 27(5):     
    

* 1. januar 1983, razen za osebe, ki so začele usposabljanje pred tem 
dnevom in ga zaključile pred koncem leta 1988. 

   

 
 Dermatologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta   
Venerologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  
Država Naziv  Država Naziv 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatologija  Malta Medicina Uro-genetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Tropska medicina 
Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta  

Gastroenterologija 
Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let  

Država Naziv  Država Naziv 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirurgía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Datumi preklica iz člena 27(5):  
    

   * 1. januar 1983 
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 Nezgodna in urgentna medicina 

Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let  
Klinična nevrofiziologija 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 let  
Država Naziv  Država Naziv  

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Medicina tal-Accidenti u l-Emergenza  Malta Newrofiżjologija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Dentalna, oralna in maksilofacialna kirurgija (osnovno 
medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje)1 

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 let  
Država Naziv 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurgija tal-ghadam tal-wicc 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 
 

                                                 
1 Usposabljanje vodi do podelitve dokazila o formalnih kvalifikacijah za specialista v dentalni, oralni in makcilofacialni 

kirurgiji (osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje) predvideva zaključek in potrditev osnovnih osnovnih 
medicinskih študij (člen 24) in, poleg tega, zaključek in potrditev osnovnih dentalnih študij (člen 34).  
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6.2. Dokazila o formalnih kvalifikacijah za arhitekte, ki uporabljajo uveljavljene pravice, pridobljene v skladu s členom 49(1) 

DRŽAVA Dokazila o formalnih kvalifikacijah Referenčno študijsko leto 
België/Belgique/Belgien – diplome, podeljene na visokih državnih šolah za arhitekturo ali na visokošolskih državnih zavodih za arhitekturo (architecte-architect), 

– diplome, podeljene na Visoki šoli za arhitekturo pokrajine Hasselt (architect), 
– diplome, podeljene na Kraljevi akademiji likovnih umetnosti (architecte-architect), 
– diplome, podeljene v "écoles Saint-Luc" (architecte-architect), 
– univerzitetne diplome gradbenega inženirstva, s potrdilom o opravljenem pripravništvu, ki ga podeli združenje arhitektov in daje imetniku 

pravico do poklicnega naziva arhitekt (architecte-architect), 
– diplome iz arhitekture, ki jih podeljuje centralna ali državna izpitna komisija za arhitekturo (architecte-architect), 
– diplome iz gradbenega inženirstva/arhitekture in iz arhitekture/gradbenega inženirstva, ki jih podeljujejo fakultete uporabnih znanosti in 

Politehnična fakulteta v Monsu (ingénieur-architecte, ingenieur-architect); 

1987/1988 

Česká republika – diplome, ki so jih podeljevale fakultete České vysoké učení technické (Češka tehnična univerza v Pragi):  
Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství (Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo) (do 1951),  
Fakulta architektury a pozemního stavitelství (Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo) (od 1951 do 1960),  
Fakulta stavební (Fakulteta za gradbeno inženirstvo) (od 1960), študijske smeri: gradbeništvo in konstrukcije, gradbeništvo, 
gradbeništvo in arhitektura, arhitektura (vključno z urbanizmom in urejanjem prostora), gradbeništvo nizkih gradenj in gradbeništvo za 
industrijsko in kmetijsko proizvodnjo oziroma študijska smer za gradbenega inženirja na področju študija gradbeništva in arhitekture,  
"Fakulta architektury" (Fakulteta za arhitekturo) (od 1976), študijske smeri: arhitektura, urbanizem in urejanje prostora oziroma 
študijske smeri: arhitektura in urbano načrtovanje na študijskih smereh: arhitektura, teorija arhitekturnega oblikovanja, urbanizem in 
prostorsko načrtovanje, zgodovina arhitekture in rekonstrukcija zgodovinskih spomenikov, ali arhitektura in gradbeništvo, 

– diplome, ki jih je na področju arhitekture in gradbeništva podeljevala "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (do 1951), 
– diplome, ki jih je na področju arhitekture in gradbeništva podeljevala "Vysoká škola stavitelství v Brně" (od 1951 do 1956), 
– diplome, ki jih podeljujejo "Vysoké učení technické v Brně", "Fakulta architektury" (Fakulteta za arhitekturo) (od 1956) za študijsko 

smer arhitektura in urbanizem ali "Fakulta stavební" (Fakulteta za gradbeno inženirstvo) (od 1956) za študijsko smer gradbeništvo, 
– diplome, ki jih podeljujeta "Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Fakulteta za gradbeno 

inženirstvo) (od 1997) na študijskih smereh konstrukcije in arhitektura ali na študijski smeri nizkih gradenj, 
– diplome, ki jih podeljujeta "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Fakulteta za arhitekturo) (od 1994) na študijskem 

programu arhitekture in urbanizma na študijski smeri arhitekture, 
– diplome, ki jih podeljuje "Akademie výtvarných umění v Praze" na študijskem programu umetnosti na študijski smeri arhitekturno 

oblikovanje, 
– diplome, ki jih podeljuje "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" na študijskem programu umetnosti na študijski smeri 

arhitektura, 
– potrdilo, ki ga podeljuje "Česká komora architektů" brez kakršne koli specifikacije področja oziroma področja gradbeništva; 
 

2006 /2007 



 
13781/2/04 REV 2   PS/kj 4 
PRILOGA VI  DG C I    SL 

 
DRŽAVA Dokazila o formalnih kvalifikacijah Referenčno študijsko leto 

Danmark – diplome, ki jih podeljujeta državni šoli za arhitekturo v Kobenhavnu in Aarhusu (arhitekt), 
– potrdilo o registraciji, ki ga izda svet arhitektov na podlagi Zakona št. 202 z dne 28. maja 1975 (registreret arkitekt), 
– diplome z Visoke šole za gradbeništvo (bygningskonstruktoer), ki jih spremlja potrdilo pristojnih oblasti, da je oseba opravila preizkus 

formalne izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal 
dejavnosti, omenjene v členu 48 te direktive; 

1987/1988 

Deutschland – diplome, ki jih podeljujejo visoke šole upodabljajočih umetnosti (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)), 
– diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo (Architektur/Hochbau) na "Technische Hochschulen", na tehniških univerzah, univerzah 

in na "Gesamthochschulen", če so ti zavodi združeni v "Gesamthochschulen" (Dipl.-Ing. in vsak drug naziv, ki se za diplomante lahko 
določi pozneje), 

– diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo (Architektur/Hochbau) na "Fachhochschulen" in oddelki za arhitekturo 
(Architektur/Hochbau) na "Gesamthochschulen", če so ti zavodi povezani v "Gesamthochschulen", ki jih, če traja študij manj kot štiri, 
vendar najmanj tri leta, spremlja potrdilo, ki potrjuje štiriletne poklicne izkušnje v Zvezni republiki Nemčiji in ga izda strokovno telo v 
skladu z drugim pododstavkom člena 47(1) (Ingenieur grad. in kakršen koli drug naziv, ki se ga določi za diplomante pozneje), 

– diplome (Prüfungszeugnisse), podeljene pred 1. januarjem 1973 v oddelkih za arhitekturo na "Ingenieurschulen" in "Werkkunstschulen", 
ki jih spremlja potrdilo pristojnih oblasti, da je oseba opravila preizkus formalne izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je 
pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal dejavnosti, omenjene v členu 48 te direktive; 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (diploma iz arhitekture, 
ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo na estonski Akademiji za umetnost od 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989–1995 
(ki jo je podeljevala Univerza za umetnost v Talinu med letoma 1989 in 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 
1951–1988 (ki jih je podeljeval Državni inštitut za znanost Estonske SSR med letoma 1951 in 1988); 

2006/2007 

Eλλάς – diplome inženir/arhitekt, ki jih podeljujejo na atenski Metsovion Polytechnion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo 
opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju, 

– diplome inženir/arhitekt, ki jih podeljujejo na Aristotelion Panepistimion v Solunu, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki 
omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju, 

– diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na atenski Metsovion Polytechnion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki 
omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju, 

– diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na solunski Aristotelion Panepistimion, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki 
omogočajo opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju, 

– diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na Panepistimion Thrakis, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo 
opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju, 

– diplome inženir/gradbeni inženir, ki jih podeljujejo na Panepistimion Patron, skupaj s potrdilom Grške tehniške zbornice, ki omogočajo 
opravljanje dejavnosti na arhitekturnem področju; 

1987/1988 

España uradna poklicna izobrazba arhitekta (título oficial de arquitecto), ki jo podeljujejo Ministrstvo za šolstvo in znanost ali univerze; 1987/1988 
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France – vladne diplome iz arhitekture, ki jih je do leta 1959 podeljevalo Ministrstvo za šolstvo in pozneje Ministrstvo za kulturo (architecte 
DPLG), 

– diplome, ki jih podeljuje Ecole spéciale d'architecture (architecte DESA), 
– diplome, ki jih podeljuje Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg od leta 1995 (prej Ecole nationale d'ingénieurs de 

Strasbourg), oddelek za arhitekturo (architecte ENSAIS); 

1987/1988 

Ireland – diploma Bachelor of Architecture, ki jo podeljuje Irska državna univerza diplomantom arhitekture na University College (Visoki šoli) v 
Dublinu (B Arch.) (NUI), 

– diploma iz arhitekture, ki jo podeli College of Technology, Bolton Street (Visoka tehniška šola) v Dublinu (Dipl. Arch.), 
– potrdilo o pridruženem članstvu v Royal Institute of Architects of Ireland (Kraljevi inštitut irskih arhitektov) (ARIAI), 
– potrdilo o članstvu v Royal Institute of Architects of Ireland (MRIAI); 

1987/1988 

Italia – diplome "laurea in architettura", ki jih podeljujejo univerze, politehnični in visokošolski zavodi v Benetkah in Reggio Calabrii, skupaj z 
diplomami, ki imetniku omogočajo samostojno opravljanje poklica arhitekta, in jih podeli minister za šolstvo, potem ko kandidat pred 
pristojno komisijo opravi državni izpit, ki mu omogoča samostojno opravljanje poklica arhitekta (dott. Architetto), 

– diplome "laurea in ingegneria" iz gradbeništva ("sezione costenzione civile"), ki jih podeljujejo univerze in visoke šole za tehnične vede, 
skupaj z diplomo, ki imetniku omogočajo samostojno opravljanje poklica arhitekta in jo podeljuje minister za šolstvo, potem ko kandidat 
pred pristojno komisijo opravi državni izpit, ki mu omogoča samostojno opravljanje poklica (dott. Ing. Architetto ali dott. Ing. in 
ingegneria civile); 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (potrdilo o 
registraciji v registru arhitektov, ki ga izda Znanstvena in tehnična zbornica na Cipru (ETEK)); 

2006/2007 

Latvija – "Arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība ("diploma iz 
arhitekture", ki jo podeljuje Oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeno inženirstvo Latvijske državne Univerze do leta 1958, Oddelek 
za arhitekturo Fakultete za gradbeno inženirstvo Politehničnega inštituta v Rigi v letih 1958–1991, Fakulteta za arhitekturo Tehnične 
univerze v Rigi od leta 1991 in 1992, in potrdilo o vpisu, ki ga izda Zveza arhitektov Latvije); 

2006/2007 

Lietuva − diplome arhitekt inženir/arhitekt, ki jih je do leta 1969 podeljeval Kauno politechnikos institutas (inžinierius architektas/architektas), 
– diplome arhitekt/diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je do leta 1990 podeljeval Vilnius inžinerinis statybos institutas, do leta 

1996 Vilniaus technikos universitetas, od leta 1996 Vilnius Gedimino technikos universitetas (architektas/architektūros 
bakalauras/architektūros magistras), 

− diplome za specializante, ki so končali izobraževalni program arhitekture/diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je do leta 1991 
podeljeval LTSR Valstybinis dailës institutas; od leta 1990 Vilniaus dailės akademija (architektūros kursas/architektūros 
bakalauras/architektūros magistras), 

− diplome diplomirani arhitekt/magister arhitekture, ki jih je od leta 1997 podeljeval Kauno technologijos universitetas (architektūros 
bakalauras/architektūros magistras). 

Vsem tem diplomam mora biti priloženo potrdilo potrditvene komisije, ki omogoči opravljanje dejavnosti v arhitekturi (Certified 
Architect/Atestuotas architektas); 

2006/2007 
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Magyarország − diploma "okleveles építészmérnök" (diploma iz arhitekture, magister znanosti iz arhitekture), ki jo podeljujejo univerze,  
– diploma "okleveles építész tervező művész" (diploma magisterija znanosti iz arhitekture in gradbeništva), ki jo podeljujejo univerze; 

2006/2007 

Malta − Perit: Lawrja ta' Perit, ki jo podeljuje Universita` ta' Malta, s katero se pridobi upravičenje za vpis kot Perit; 2006/2007 
Nederland – spričevala, ki jih izdajo oddelki za arhitekturo tehniških visokih šol iz Delfta ali Eindhovna in potrjujejo, da je imetnik opravil diplomski 

izpit iz arhitekture (bouwkundig ingenieur), 
– diplome, ki jih podeljujejo državno priznane akademije za arhitekturo (architect), 
– diplome, ki so jih do leta 1971 podeljevale nekdanje šole za arhitekturo (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO), 
– diplome, ki so jih do leta 1970 podeljevale nekdanje visoke šole za arhitekturo (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO), 
– spričevala, ki dokazujejo, da je oseba opravila izpit, ki ga pripravi svet arhitektov pri "Bond van Nederlandse Architecten" (Red 

nizozemskih arhitektov, BNA) (architect), 
– diploma "Stichting Instituut voor Architectuur" (fondacija "Inštitut za arhitekturo") (IVA), podeljena po končanem študiju, ki ga 

organizira ta fondacija in traja najmanj štiri leta (architect), skupaj s potrdilom pristojnega organa, da je oseba opravila preizkus formalne 
izobrazbe, ki vsebuje upoštevanje načrtov, ki jih je pripravil in izvedel kandidat, potem ko je vsaj 6 let učinkovito opravljal dejavnosti, 
omenjene v členu 44 te direktive, 

– potrdilo, ki ga izda pristojni organ in potrjuje, da je oseba pred uveljavitvijo te direktive opravila diplomski izpit za "Kandidaat in de 
bouwkunde" na tehniški visoki šoli v Delftu ali Eindhovnu in da je v obdobju najmanj petih let tik pred uveljavitvijo te direktive 
opravljala arhitekturne dejavnosti, katerih narava in pomen v skladu z nizozemskimi zahtevami zagotavljata, da je sposobna opravljati te 
dejavnosti (architect), 

– potrdilo, ki ga pristojna oblast izda le osebam, ki so dopolnile štirideseto leto pred 5. avgustom 1985, in potrjuje, da so v obdobju najmanj 
petih let tik pred tem datumom opravljale arhitekturne dejavnosti, katerih narava in pomen v skladu z nizozemskimi zahtevami 
zagotavljata, da so sposobne opravljati te dejavnosti (architect), 

– od dneva uveljavitve nizozemskih zakonov in predpisov, ki urejajo začetek opravljanja in opravljanje arhitekturnih dejavnosti pod 
poklicnim nazivom arhitekt, potrdil iz sedme in osme alinee ni treba več priznavati, če po teh določbah ne dovoljujejo začetka opravljanja 
dejavnosti pod poklicnim nazivom arhitekt; 

1987/1988 

Österreich – diplome, podeljene na univerzah za tehnologijo na Dunaju in Gradcu in na univerzi v Innsbrucku, na Fakulteti za gradbeništvo 
("Bauingenieurwesen") in arhitekturo ("Architektur"), na študijskem programu arhitekture, gradbeništva ("Bauingenieurwesen"), visoke 
gradnje ("Hochbau" in "Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen"), 

– diplome, podeljene na Univerzi za "Bodenkultur" na študijskem programu "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft", 
– diplome, podeljene na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju, za študij arhitekture, 
– diplome, podeljene na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju, za študij arhitekture, 
– diplome pooblaščenih inženirjev (Ing.), podeljene na visokih tehničnih šolah ali visokih gradbenih šolah z licenco "Baumeister", ki 

potrjuje vsaj šest let strokovnih izkušenj v Avstriji in opravljen izpit, 
– diplome, podeljene na Univerzi za umetniško in industrijsko usposabljanje v Linzu, za študij arhitekture, 
– potrdila o izobrazbi gradbenega inženirja ali gradbenega svetovalca v gradbeništvu ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen 

– Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") v skladu z zakonom o civilnih tehnikih (Ziviltechnikergesetz, BGBl. No 156/1994); 

1997/1998 
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Polska Diplome, ki jih podeljujejo fakultete za arhitekturo: 

– Univerza za tehnologijo v Varšavi, Fakulteta za arhitekturo v Varšavi (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); poklicni naziv 
arhitekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera 
architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od 1945 do 1948, naziv: inżynier architekt, magister nauk 
technicznych; od 1951 do 1956, naziv: inżynier architekt; od 1954 do 1957, 2. stopnja, naziv: inżyniera magistra architektury; od 1957 
do 1959, naziv: inżyniera magistra architektury; od 1959 do 1964: naziv: magistra inżyniera architektury; od 1964 do 1982, naziv: 
magistra inżyniera architekta; od 1983 do 1990, naziv: magister inżynier architekt; od 1991 naziv: magistra inżyniera architekta), 

– Univerza za tehnologijo v Krakovu, Fakulteta za arhitekturo v Krakówu (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); poklicni 
naziv arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945 od 1953 Univerza za rudarstvo in metalurgijo, Politehnična fakulteta za arhitekturo 
– Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– Univerza za tehnologijo v Wrocławu, Fakulteta za arhitekturo v Wrocławu (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); poklicni 
naziv arhitekta: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt 
(od 1949 do 1964, naziv: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1956 do 1964, naziv: magister inżynier architektury; od 
1964, naziv: magister inżynier architekt), 

– Univerza za tehnologijo v Šleziji, Fakulteta za arhitekturo v Gliwicah (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); poklicni naziv 
arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945 do 1955, Fakulteta za inženiring in gradbeništvo – Wydział 
Inżynieryjno-Budowlany, naziv: inżynier architekt; od 1961 do 1969, Fakulteta za industrijsko gradbeništvo in splošni inženiring – 
Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, naziv: magister inżynier architekt; od 1969 do 1976, Fakulteta za gradbeno 
inženirstvo in arhitekturo – Wydział Budownictwa i Architektury, naziv: magister inżynier architekt; od 1977, Fakulteta za arhitekturo 
– Wydział Architektury, naziv: magister inżynier architekt in od 1995, naziv: inżynier architekt), 

– Univerza za tehnologijo v Poznanu, Fakulteta za arhitekturo v Poznańu (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); poklicni naziv 
arhitekta: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945 do 1955 Inženirska šola, Fakulteta za 
arhitekturo – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury naziv: inżynier architektury; od 1978, naziv: magister inżynier architekt in od 
1999 naziv: inżynier architekt), 

– Tehnična univerza v Gdańsku, Fakulteta za arhitekturo v Gdańsku (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); poklicni naziv 
arhitekta: magister inżynier architekt (od 1945 do 1969 Fakulteta za arhitekturo – Wydział Architektury, od 1969 do 1971 Fakulteta za 
gradbeno inženirstvo in arhitekturo – Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971 do 1981 Inštitut za arhitekturo in urbanizem  – 
Instytut Architektury i Urbanistyki, od 1981 Fakulteta za arhitekturo – Wydział Architektury), 

– Tehnična univerza v Białystoku, Fakulteta za arhitekturo v Białystoku (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); poklicni naziv 
arhitekta: magister inżynier architekt (od 1975 do 1989 Inštitut za arhitekturo – Instytut Architektury, 

– Tehnična univerza v Łódźu, Fakulteta za gradbeno inženirstvo, arhitekturo in okoljski inženiring v Łódźu (Politechnika Łódzka, 
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt 
(od 1973 do 1993 Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo – Wydział Budownictwa i Architektury in od 1992 Fakulteta za 
gradbeno inženirstvo, arhitekturo in okoljski inženiring – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; naziv: od 1973 
do 1978, naziv: inżynier architekt, od 1978, naziv: magister inżynier architekt), 

– Tehniška univerza v Szczecinu, Fakulteta za gradbeno inženirstvo in arhitekturo v Szczecinu (Politechnika Szczecińska, Wydział 
Budownictwa i Architektury); poklicni naziv arhitekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt  (od 1948 do 1954 Visoka 
inženirska šola, Fakulteta za arhitekturo – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, naziv: inżynier architekt, od 1970, naziv: 
magister inżynier architekt in od 1998 naziv: inżynier architekt). 

Vsem tem diplomam mora biti priloženo potrdilo o članstvu, ki ga izda pristojna regionalna zbornica arhitektov na Poljskem, s katerim se 
omogoči opravljanje dejavnosti na področju arhitekture na Poljskem; 

2006/2007 
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Portugal – diplomo "diploma do curso especial de arquitectura" podeljujeta šoli za umetnost v Lizboni in Portu, 
– diplomo iz arhitekture "diploma de arquitecto" podeljujeta šoli za umetnost v Lizboni in Portu, 
– diplomo "diploma do curso de arquitectura" podeljujeta visoki šoli za umetnost v Lizboni in Portu, 
– diplomo "diploma de licenciatura em arquitectura" podeljuje Visoka šola za umetnost v Lizboni, 
– diplomo "carta de curso de licenciatura em arquitectura" podeljujeta Tehnična univerza v Lizboni in Univerza v Portu, 
– univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Visoki tehnični inštitut Tehnične 

univerze v Lizboni, 
– univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Fakulteta za inženiring (de Engenharia) 

Univerze v Portu, 
– univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva (licenciatura em engenharia civil), ki jo podeljuje Fakulteta za znanost in tehnologijo 

Univerze v Coimbri, 
– univerzitetna diploma iz gradbenega inženirstva, proizvodnje (licenciatura em engenharia civil, produçao), ki jo podeljuje Univerza v 

Minhu; 

1987/1988 

Slovenija – "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" (univerzitetna diploma v arhitekturi), ki 
jo podeli Fakulteta za arhitekturo, kateri je priloženo z zakonom priznano potrdilo pristojnega organa na področju arhitekture, ki 
podeli pravico do opravljanja dejavnosti na področju arhitekture, 

– univerzitetna diploma, ki jo podeli tehnična fakulteta in s katero se pridobi naziv "univerzitetni diplomirani inženir 
(univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka", kateri je priloženo z zakonom priznano potrdilo pristojnega organa na področju 
arhitekture, ki podeli pravico do opravljanja dejavnosti na področju arhitekture; 

2006/2007 
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Slovensko – diploma na študijski smeri "arhitektura in gradbeništvo" ("architektúra a pozemné staviteľstvo"), ki jo je podeljevala Slovaška tehnična 
univerza (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1950 in 1952 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "arhitektura" ("architektúra"), ki jo je podeljevala Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo Slovaške tehnične 
univerze (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1952 in 1960 
(naziv: Ing. arch.), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo" ("pozemné staviteľstvo"), ki jo je podeljevala Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo Slovaške 
tehnične Univerze (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1952 in 
1960 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "arhitektura" ("architektúra"), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1961 in 1976 (naziv: Ing. arch.), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo" ("pozemné stavby"), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične 
univerze (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi med letoma 1961 in 1976 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "arhitektura" ("architektúra"), ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo Slovaške tehnične univerze (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi od leta 1977 (naziv: Ing. arch.), 

– diploma na študijski smeri "urbanizem" ("urbanizmus"), ki jo podeljuje Fakulteta za arhitekturo Slovaške tehnične univerze (Fakulta 
architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavi od leta 1977 (naziv: Ing. arch.), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo" ("pozemné stavby"), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične 
univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi med letoma 1977 in 1997 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "arhitektura in gradbeništvo" ("architektúra a pozemné stavby"), ki jo podeljuje Fakulteta za gradbeni 
inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi od leta 1998 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo – specializacija: arhitektura" ("pozemné stavby – špecializácia: architektúra"), ki jo je 
podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavi 
med letoma 2000 in 2001 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo in arhitektura" ("pozemné stavby a architektúra"), ki jo podeljuje Fakulteta za gradbeni 
inženiring Slovaške tehnične univerze (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) v Bratislavi od leta 2001 (naziv: Ing.), 

– diploma na študijski smeri "arhitektura" ("architektúra"), ki jo podeljuje Akademija za umetnost in oblikovanje (Vysoká škola výtvarných 
umení) v Bratislavi od leta 1969 (naziv: Akad. arch. do 1990; Mgr. od 1990 do 1992; Mgr. arch. od 1992 do 1996; Mgr. art. od 1997), 

– diploma na študijski smeri "gradbeništvo" ("pozemné staviteľstvo"), ki jo je podeljevala Fakulteta za gradbeni inženiring Slovaške 
tehnične univerze (Stavebná fakulta, Technická univerzita) v Košicah med letoma 1981 in 1991 (naziv: Ing.). 

Vsem diplomam mora biti priloženo: 
– pooblastilo Slovaške zbornice arhitektov (Slovenská komora architektov) v Bratislavi, na katerem ni določeno področje specializacije ali 

področje "gradbeništva" ("pozemné stavby") ali "urejanja prostora" ("územné plánovanie"), 
– pooblastilo Slovaške inženirske zbornice (Slovenská komora stavebných inžinierov) v Bratislavi na področju gradbeništva ("pozemné 

stavby"); 

2006/2007 

Suomi/Finland – diplome, ki jih podeljujejo oddelki za arhitekturo tehničnih univerz in Univerza v Oulu (arkkitehti/arkitekt), 
– diplome, ki jih podeljujejo inštituti za tehnologijo (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt); 

1997/1998 
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Sverige – diplome, ki jih podeljuje Šola za arhitekturo pri Kraljevem inštitutu za tehnologijo, Inštitutu za tehnologijo Chalmers in Inštitutu za 
tehnologijo na Univerzi v Lundu (arhitekt, univerzitetna diploma iz arhitekture), 

– potrdilo o članstvu v "Svenska Arkitekters Riksfoerbund" (SAR), če so se osebe usposabljale v državi, za katero se uporablja ta direktiva; 

1997/1998 

United Kingdom – izobrazba, pridobljena po opravljenih izpitih na: 
– the Royal Institute of British Architects, 
– šolah za arhitekturo na univerzah, visokih šolah za tehnične vede, visokih šolah, akademijah, šolah za tehnologijo in umetnost, 

ki jih od 10. junija 1985 prizna za vpis v register Architects Registration Council of the United Kingdom (Svet Združenega kraljestva 
za registracijo arhitektov) (Architect), 

– potrdilo, ki dokazuje, da je imetnik pridobil pravico do poklicnega naziva arhitekt na podlagi oddelka 6(1)a, 6(1)b ali 6(1) Zakona o 
registraciji arhitektov iz leta 1931 (Architect), 

– potrdilo, ki dokazuje, da je imetnik pridobil pravico do poklicnega naziva arhitekt na podlagi oddelka 2 Zakona o registraciji arhitektov iz 
leta 1938 (Architect). 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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PRILOGA VII 

Dokumenti in potrdila, potrebni v skladu s členom 50(1) 

1. Dokumenti 

(a) Potrdilo o državljanstvu zadevne osebe. 

(b) Kopije potrdil o strokovni usposobljenosti ali dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki 

omogočajo dostop do tega poklica, in potrdilo o strokovnih izkušnjah zadevne osebe, kjer 

je primerno. 

 Pristojni organi države članice gostiteljice lahko prosilca povabijo, da jim sporoči 

informacije o svojem usposabljanju, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih 

razlik glede na zahtevano nacionalno usposabljanje, kot je določeno v členu 14. Če 

prosilec teh informacij ne more sporočiti, pristojni organi države članice gostiteljice 

navežejo stik s kontaktno službo, pristojnim organom ali katerim koli drugim ustreznim 

organom v državi članici izvora. 

(c) Za primere, omenjene v členu 16, potrdilo o naravi in trajanju dejavnosti, ki ga izda 

pristojni organ v državi članici izvora ali v državi članici iz katere prihaja tuji državljan. 
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(d) Kadar pristojni organ države članice gostiteljice od oseb, ki želijo opravljati reguliran 

poklic, zahteva dokazilo o dobrem imenu ali ugledu ali potrdilo, da niso razglasile stečaja, 

ali kadar prekine ali prepove opravljanje tega poklica v primeru resne poklicne kršitve ali 

kaznivega dejanja, ta država članica sprejme kot zadosten dokaz za državljane države 

članice, ki želijo opravljati poklic na njenem ozemlju, predložitev dokumentov, ki so jih 

izdali pristojni organi v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere oseba prihaja, ki 

potrjujejo, da so pogoji izpolnjeni. Ti organi morajo v obdobju dveh mesecev predložiti 

zahtevane dokumente. 

 Kadar pristojni organi države članice izvora ali države članice, iz katere tuji državljan 

prihaja, ne izdajo dokumentov, omenjenih v prvem pododstavku, lahko take dokumente 

nadomesti izjava pod prisego – oziroma v državah, v katerih izjava pod prisego ni 

predvidena, slovesna izjava – ki jo da ta oseba pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom ali, če je primerno, pred notarjem ali usposobljenim strokovnim organom države 

članice izvora ali države članice, iz katere oseba prihaja; tak organ ali notar izda potrdilo, s 

katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego oziroma slovesne izjave. 

(e) Če država članica gostiteljica od svojih državljanov, ki želijo začeti opravljati reguliran 

poklic, zahteva dokument o telesnem ali duševnem zdravju, ta država članica sprejme kot 

zadosten dokaz predložitev dokumenta, zahtevanega v državi članici izvora. Če matična 

država članica ne izda takega dokumenta, država članica gostiteljica sprejme potrdilo, ki ga 

izda pristojni organ v tej državi. V tem primeru morajo pristojni organi države članice 

izvora v obdobju dveh mesecev zagotoviti zahtevani dokument. 
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(f) Če država članica gostiteljica zahteva od svojih državljanov, ki želijo začeti opravljati 

reguliran poklic, da predložijo: 

– potrdilo o premoženjskem stanju prosilca, 

– potrdilo, da je prosilec zavarovan pred finančnimi tveganji, ki izvirajo iz poklicne 

odgovornosti, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v državi članici 

gostiteljici glede pogojev in obsega kritja, 

 država članica gostiteljica sprejme kot zadosten dokaz potrdilo, ki ga izdajo banke in 

zavarovalnice druge države članice. 

2. Potrdila 

Države članice lahko, da bi nacionalnim organom olajšale uporabo poglavja III naslova III te 

direktive, predpišejo, da morajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti, poleg dokazil o 

formalnih kvalifikacijah predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države članice izvora, da je to 

dokazilo o formalnih kvalifikacijah navedeno v tej direktivi. 
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I. UVOD 

 

1. 7. marca 2002 je Komisija predložila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta 

o priznavanju poklicnih kvalifikacij 1, ki ima za podlago člen 40, prvi in tretji stavek 

člena 47(1), (2) in člen 55 Pogodbe ES. 

 

2. Ekonomsko-socialni odbor je sprejel svoje mnenje 18. septembra 2002 2. 

 

3. Evropski parlament je svoje mnenje v prvi obravnavi sprejel 11. februarja 2004 3. 

 

4. Komisija je 20. aprila 2004 predložila spremenjeni predlog 4. 

 

5. Svet je skupno stališče v skladu s členom 251 Pogodbe ES sprejel dne 21. decembra 

2004. 

 

II. CILJI 

 

6. Globalni cilj predloga je prečiščeno in poenostavljano besedilo.  V eni sami direktivi naj 

bi združili dvanajst "sektorskih" direktiv, ki urejajo vprašanje zdravnikov, medicinskih 

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

arhitektov, ter tri direktive "splošnega sistema", in sicer z namenom da bi za zadevne 

poklice zagotovili enostavnejša in jasnejša pravila. Poglavitni pogoji in jamstva ostajajo, 

obenem pa je struktura sistema bolj enostavna in njegovo delovanje izboljšano. 

                                                 
1 UL C 181E, 30.7.2002, str. 183. 
2 UL C 61, 14.3.2003, str. 67. 
3 Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu. 
4 COM(2004) 317 - 8722/04 
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Prav tako pri čezmejnem opravljanju storitev predvideva pogoje, ki so bolj enostavni od 

tistih v zvezi s svobodo ustanavljanja, s čimer naj bi še nadalje pripomogli k prožnosti 

trga dela in storitev. Dosegli naj bi upravno poenostavitev, in sicer tako, da bi več 

obstoječih odborov nadomestili z enim samim regulatornim odborom. Predlog vsebuje 

tudi več določb o okrepljenem sodelovanju med posameznimi državnimi upravami in s 

Komisijo pri zagotavljanju informacij in svetovanju državljanom ter pri razreševanju 

težav. 

 

III. SKUPNO STALIŠČE 

 

Naslov I - Splošne določbe 

 

7. Svet je izraz "zakonsko urejene poklicne dejavnosti" v členu 2(2) nadomestil z izrazom 

"zakonsko urejen poklic v smislu člena 3(1)(a)", kajti prvi v členu 3 ni opredeljen, 

medtem ko drugi je. 

 

8. Z namenom, da bi razjasnili razmerje med to direktivo in obstoječimi direktivami, z 

izjemo tistih, ki jih razveljavlja člen 57 predloga (člen 61 skupnega stališča) 1, je Svet 

dodal novi odstavek 3 in novi člen 2 ter novo uvodno izjavo (uvodno izjavo 37 

skupnega stališča).  

 

9. Evropski parlament je predlagal novi odstavek 2a in novi člen 2, s čimer bi iz te 

direktive izvzeli notarje. Svet te spremembe ni sprejel iz razlogov, ki jih je podala 

Komisija v svojem spremenjenem predlogu. 

 

 V tej zvezi Svet sprejema duh spremembe 31 v uvodni izjavi 31 Evropskega parlamenta 

(uvodna izjava 36 skupnega stališča), vendar pa je dikcijo tesneje uskladil s tisto iz 

člena 45 Pogodbe ES. Nadalje Svet  

                                                 
1 V skupnem stališču je številčenje zaporedno. Če ima to za posledico, da imajo uvodne izjave, 

členi in/ali odstavki v skupnem stališču in predlogu Komisije različne številke, ta dokument 
navaja tako številko iz predloga Komisije kot številko iz skupnega stališča. 
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šteje, da je navajati, da določena direktiva ne posega v uporabo določb Pogodbe (člena 

45 in 39(4)), odveč, in je zato to navedbo črtal iz te uvodne izjave. Svet prav tako šteje, 

da je zdravje in varstvo potrošnikov tako pomembno, da ju je treba omeniti v ločeni 

uvodni izjavi (uvodna izjava 38 skupnega stališča). 

 

10. Evropski parlament je predlagal novi odstavek 2a, s čimer bi področje uporabe 

Direktive razširili na državljane tretjih držav (sprememba 36). Svet te spremembe ni 

sprejel iz razlogov, ki jih je podala Komisija v svojem spremenjenem predlogu. Iz 

podobnih razlogov je Svet uporabo člena 2(2) omejil na "državljane držav članic".  

 

11. V členu 3(1) je Svet dodal nadaljnje opredelitve (d) do (h), pri čemer je prevzel 

opredelitve, uporabljene v obstoječih direktivah. Podobno je Svet še nadalje razjasnil 

člen 3(1)(a) in (2), pri čemer je uporabil dikcijo iz člena 1 Direktive 92/51/EGS. 

 

12. Evropski parlament je predlagal, naj se v členu 3(1) doda opredelitev "svobodnega 

poklica" (sprememba 37). Svet te spremembe ni sprejel iz razlogov, ki jih je podala 

Komisija v svojem spremenjenem predlogu. 

 

13. Evropski parlament je predlagal dodatek k členu 3(3) (sprememba 38). Svet se strinja s 

Komisijo, ki ugotavlja, da je ta dodatek odveč, in ga tako ne sprejema. 

 

14. Evropski parlament je predlagal (sprememba 39), naj v členu 4(1) ne bo le omenjeno 

sklicevanje na pravice, marveč tudi na dolžnosti. Komisija v svojem spremenjenem 

predlogu načelno sprejema to spremembo, hkrati pa daje prednost uporabi izrazja iz 

Direktive 89/48/EGS in 92/51/EGS ("enaki pogoji"). Svet je tu sledil Komisiji. 
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15. Člen 4(3) predloga Komisije zadeva položaj, ko gre pri poklicu, za katerega je prosilec 

kvalificiran v matični državi članici, v državi članici gostiteljici za samostojno 

opravljanje poklica, ki pokriva širši obseg dejavnosti; ta odstavek zahteva, naj se 

prosilcu s priznanjem njegovih kvalifikacij v državi članici gostiteljici omogoči dostop 

le do te dejavnosti, če je razlika preveč velika, da bi jo izravnali s kompenzacijskim 

ukrepom iz člena 14. Svet nasprotuje temu, da bi na ta način države članice morale 

dovoliti delen dostop do določenega poklica in je zato črtal to določbo. Posledica tega 

je, da spremembi, ki ju je Evropski parlament predlagal v zvezi s členom 3(4) 

(spremembi 41 in 139), nista več potrebni. Svet je prav tako črtal drugi pododstavek 

člena 48(1), ki je brez člena 4(3) odveč (to ustreza spremembi 112 Evropskega 

parlamenta ). 

 

Naslov II - Svoboda opravljanja storitev 
 

16. V obstoječih direktivah o "splošnem sistemu" ni posebnih določb o pogojih za čezmejno 

opravljanje storitev. Namen Naslova II v predlogu Komisije je oblikovati določbe, ki 

bodo jasno navajale, naj bodo pogoji za začasno ali občasno čezmejno opravljanje 

storitev manj zahtevni kakor tisti za pravico do ustanavljanja, in sicer v skladu s sodno 

prakso Sodišča. Svet, ki se sicer strinja s tem ciljem, je vnesel več sprememb, 

namenjenih predvsem boljšemu ravnovesju med olajševanjem začasnega ali občasnega 

čezmejnega opravljanja storitev ter strogim spoštovanjem javnega zdravja in varnosti in 

varstvom potrošnikov. Te spremembe so podrobneje pojasnjene v nadaljevanju. 

 

17. Komisija je v členu 5(2) predlagala, naj začasno ali občasno čezmejno opravljanje 

storitev ne bi trajalo več kakor 16 tednov na leto. Evropski parlament (spremembi 45 

in 4) je predlagal umik takšne določbe. Svet se strinja z Evropskim parlamentov, da za 

vse poklice in okoliščine nikakor ne bilo primerno eno samo merilo, in se je  
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zato odločil za določbo, po kateri bi začasnost ali občasnost opravljanja storitev 

presojali od primera do primera, zlasti kar zadeva njegovo trajanje, pogostnost, rednost 

in stalnost. Prav tako je bila ustrezno temu prilagojena uvodna izjava 5. 

 

18. Člen 5(1)(b) predloga vsebuje pogoj, da mora ponudnik storitev zadevni poklic v državi 

članici svojega sedeža prej opravljati vsaj dve leti, in sicer v primerih, ko ta poklic v 

državi članici sedeža ni zakonsko urejen. Svet šteje, da morata v interesu zaščite 

potrošnikov ti dve leti preteči v zadnjih desetih letih pred opravljanjem storitve. Prav 

tako Svet šteje, naj se zahteva o teh dveh letih ne uporabi, kadar zadevni poklic v državi 

članici sedeža zakonsko sicer ni urejen, je pa zakonsko urejeno izobraževanje in 

usposabljanje za ta poklic. 

 

19. Svet šteje, da morajo v interesu zaščite in varnosti potrošnikov za ponudnika storitev, če 

opravljanje začasne ali občasne storitve pomeni njegovo fizično prisotnost v državi 

članici gostiteljici, veljati določene disciplinske določbe države članice gostiteljice. 

Zaradi proporcionalnosti so s členom 5(3) skupnega stališča in spremljajočo uvodno 

izjavo (uvodna izjava 8 skupnega stališča) disciplinske določbe, ki se uporabljajo, 

omejene le na strogo pomembne.  

 

20. Po členu 6(a) predloga so ponudniki začasnih in občasnih storitev s sedežem v drugi 

državi članici oproščeni zahtev v zvezi z dovoljenjem, registracijo oziroma članstvom 

pri poklicni organizaciji ali telesu v državi članici gostiteljici. Da bi po potrebi olajšali 

uporabo disciplinskih določb države članice gostiteljice (glej točko 19 zgoraj), je Svet 

dodal možnost odstopanja od te oprostitve s strani držav članic, in sicer tako, da se 

omogoči bodisi avtomatsko začasno registracijo bodisi fiktivno članstvo pri takšni 

organizaciji ali telesu. To odstopanje ima podlago deloma tudi v spremembah 141 in 5 

Evropskega parlamenta, vključno z določbo, da naj tovrstna registracija ali članstvo 



 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  ag/MS/kj 7 
 DG C I   SL 

nikakor ne povzroči zakasnitev ali komplikacij pri opravljanju storitev in da naj 

ponudnik storitev zaradi njiju ne utrpi nikakršnih dodatnih stroškov. V luči tega 

splošnega odstopanja Svet šteje, da posebno odstopanje od člena 6 za ponudnike 

storitev, za katere velja poseben režim poklicne odgovornosti, kakor ga predlaga 

Evropski parlament v svojih spremembah 189 in 143, ni potrebno. 

 

21. Po členu 7 predloga Komisije bi moral ponudnik storitev, ki se preseli v državo članico 

gostiteljico, da bi začasno ali občasno opravljal storitve, obvestiti kontaktno službo 

države članice sedeža. Evropski parlament je predlagal (sprememba 50), naj obvesti 

pristojna telesa tako v državi članici sedeža kot v državi članici gostiteljici, prav tako je 

naložil obveznosti pristojnemu telesu države sedeža. Svet v svojem skupnem stališču 

šteje, da je primeren organ, ki ga je treba obvestiti, pristojni organ v državi članici 

gostiteljici, ki mora biti seznanjena s tem, da ponudnik storitev opravlja določeno 

storitev na njenem ozemlju; zahtevati od ponudnika storitev, da obvesti obe državi 

članici, ter pristojnemu organu države članice sedeža nalagati še druge upravne naloge 

(kakor predlaga Evropski parlament), bi bilo v nasprotju s prizadevanji, ki imajo za cilj 

olajšanje čezmejnega opravljanja storitev. Poleg tega Svet šteje, naj ponudnik storitev 

ustrezno prijavo opravi le, če tako zahteva država članica gostiteljica, ter da bi bila ta 

prijava nujna le, ko ponudnik storitev prvič pride v državo članico gostiteljico, da bi 

opravil določeno storitev, nato pa le enkrat na leto, če namerava te storitve v zadevni 

državi članici gostiteljici opravljati v tem letu (člen 7(1) skupnega stališča). Prav tako je 

Svet uvedel možnost, da države članice ob prijavi zahtevajo omejeno število 

spremljajočih listin (člen 7(2) in uvodna izjava 7 skupnega stališča). 

 

22. Svet šteje, da določba o poklicnem nazivu, pod katerim naj bi se opravljale začasne ali 

občasne čezmejne storitve, spada bolj v člen 7 kot v člen 5(3), kar je predlagala 

Komisija. Tako jo je zdaj najti v členu 7(3) skupnega stališča. Poleg tega Svet v dveh  
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posebnih primerih odstopa od splošnega načela, naj se tovrstne storitve opravljajo pod 

poklicnim nazivom države članice sedeža: pod poklicnim nazivom države članice 

gostiteljice jih je treba opravljati v primerih, navedenih v zadnjem stavku člena 7(3) in v 

zadnjem pododstavku člena 7(4) skupnega stališča. 

 

23. Svet je uvedel možnost, da se v jasno opredeljenih primerih poklicne kvalifikacije 

ponudnika začasnih ali občasnih čezmejnih storitev pred prvim opravljanjem storitev 

preverijo: v primeru zakonsko urejenih poklicev, ki vplivajo na javno zdravje ali 

varnost, in ne uživajo samodejnega priznavanja v skladu s Poglavjem III Naslova III; le, 

kadar je namen preverjanja preprečiti resno škodo za zdravje ali varnost prejemnika 

storitev zaradi nezadostnih poklicnih kvalifikacij ponudnika storitev ter kadar to ne 

presega tistega, kar je potrebno v te namene (člen 7(4) in uvodna izjava 6 skupnega 

stališča). 

 

24. Svet je izmed stvari, ki jih država članica gostiteljica po členu 8 lahko zahteva od 

države članice sedeža, umaknil dokazilo o državljanstvu ponudnika storitev ter 

dokazilo, da izpolnjuje zahteve iz člena 5(1)(b), saj se oboje lahko zahteva od 

ponudnika storitev samega v skladu s členom  7(2)(a) in (d) skupnega stališča. Po drugi 

strani je Svet v interesu varovanja zdravja in varnosti prejemnika storitev dodal 

možnost, da pristojni organi države članice gostiteljice pristojne organe države članice 

sedeža zaprosijo, naj jim posredujejo informacije o disciplinskem ali kazenskem 

nekaznovanju poklicnega značaja (člen 8(1) skupnega stališča.) Nadalje je Svet iz istih 

razlogov dodal določbo o izmenjavi informacij v zvezi s pritožbami zoper določenega 

ponudnika storitev (člen 8(2) skupnega stališča). 

 

25. Svet šteje, da bi z zahtevo, naj države članice ponudniku storitev naložijo, da 

prejemniku storitev v vsakem primeru predloži vse informacije iz člena 9, po 

nepotrebnem upravno obremenili tako države članice kot ponudnika storitev. Zato je dal 

Svet državam članicam možnost, da  
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od ponudnika storitev zahtevajo, naj predloži katero koli ali vse naštete informacije, iz 

te možnosti pa je izključil primere, ko se storitev opravlja pod poklicnim nazivom 

države članice gostiteljice. Svet je s seznama kot nepotrebno črtal podatke v zvezi s 

poklicnimi pravili, ki se uporabljajo v državi članici sedeža (člen 9(e) predloga 

Komisije). Dodal pa je podatke o zavarovalnem kritju ali drugem sredstvu individualne 

ali kolektivne zaščite glede poklicne odgovornosti (člen 9(f) skupnega stališča), pri 

čemer je sledil delu spremembe 53 Evropskega parlamenta. 

 

26. Evropski parlament je predlagal nov člen 9a, ki iz okvira Naslova II (sprememba 55) 

izključuje obvezno revizijo računovodskih izkazov. Komisija, ki to spremembo načelno 

sicer sprejema, v svojem spremenjenem predlogu šteje, da bi morali uporabiti bolj 

splošno dikcijo in tako poskrbeti za to, da se zajamejo vsi poklici, urejeni s posebno 

zakonodajo, kot tudi prihodnji razvoj zakonodaje. Svet se strinja s Komisijo, da naj 

upoštevanje te spremembe odraža dikcija: "Brez poseganja v posebne določbe prava 

Skupnosti…" na začetku člena 5(1). 

 

Naslov III, Poglavje I - Svoboda ustanavljanja - Splošni sistem priznavanja dokazil o 

usposabljanju 

 

27. Člen 10 predloga Komisije subsidiarno širi splošni sistem na vse primere, ki niso 

upravičeni do samodejnega priznavanja na podlagi poklicnih izkušenj ali usklajevanja 

minimalnih pogojev o usposobljenosti. Svet šteje, da je ta širitev preveč daljnosežna; z 

njegovega stališča naj se splošni sistem uporablja samo za poklice, ki niso zajeti v 

poglavjih II in III Naslova III, ter za posebne primere, naštete v členu 10(a) do (g) 

skupnega stališča, ko prosilec, ki sicer pripada kateremu od poklicev, ki so zajeti v teh 

poglavjih, iz posebnih in izjemnih razlogov ne izpolnjuje pogojev iz teh poglavij. 

Našteti primeri zajemajo situacije, zajete v Pogodbi, kakor jo razlaga Evropsko sodišče, 

in situacije, za katere veljajo posebne rešitve na podlagi obstoječih direktiv. Svet je 

ustrezno temu prilagodil uvodno izjavo 10 predloga Komisije (uvodna izjava 14 

skupnega stališča). 
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28. Člen 11 predloga Komisije predvideva pet ravni poklicnih kvalifikacij. Svet šteje, da je 

bolj primerno kakor uvesti še peto raven ostati pri štirih ravneh, ki jih predvidevajo 

obstoječe direktive, skupaj s premostitvenimi ukrepi, ki jih predvideva člen 13(3) 

skupnega stališča. Svet je zato črtal člen 11(6) predloga Komisije in ustrezno temu 

prilagodil druge določbe. 

 

29. Evropski parlament je predlagal (spremembe 192, 193, 216 in 217) razjasnitev 

člena 11(2), (3), (5) in (6) v skladu s pravnim redom. Komisija je v svojem 

spremenjenem predlogu sprejela, da se razjasnitev opravi s pridržkom ponovnega 

oblikovanja besedila. Tudi Svet je razjasnitev sprejel s pridržkom ponovnega 

oblikovanja besedila ter stališča Sveta, kakor je pojasnjeno v točki 28 zgoraj.  

 

30. Svet ni sprejel sprememb 57 in 218 Evropskega parlamenta k členu 11 iz razlogov, ki 

jih je podala Komisija v svojem spremenjenem predlogu. 

 

31. Svet je v členih 11(4) and 13(2) svojega skupnega stališča dodal možnost, da se 

seznama v prilogah II in III posodobita po postopku "komitologije". 

 

32. Svet ni sprejel predloga Evropskega parlamenta o novem členu 12a (sprememba 59) iz 

razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija. 

 

33. Svet ni sprejel spremembe Evropskega parlamenta k členu 13(1) in njegovega predloga 

o novem odstavku 1a (sprememba 60) iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem 

predlogu podala Komisija. 

 

34. Svet se strinja s Komisijo, ko ta v svojem spremenjenem predlogu navaja, da je novi 

odstavek 2a, ki ga je predlagal Evropski parlament (sprememba 62), v luči Priloge VII 

nepotreben. 
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35. Evropski parlament je predlagal vrsto sprememb v zvezi s kvalifikacijami, 

pridobljenimi s franšiznim izobraževanjem (spremembe 63, 214, 8 in 10 v zvezi s 

členom 13(2b) in (2c) in uvodnima izjavama 7a in 7c). Svet ni sprejel sprememb 214 in 

10 iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija. Svet prav 

tako šteje kot nepotrebne dodatke, predlagane v spremembah 63 in 8.  Vendar pa Svet 

šteje, da je glede kvalifikacij, pridobljenih s franšiznim izobraževanjem, za državo 

članico gostiteljico treba predvideti pravico, da ta v primeru upravičenega dvoma pri 

pristojnem organu države članice, v kateri je bila priznana kvalifikacija, preveri, ali je 

bil del usposabljanja prosilca pri zavodu v drugi državi članici formalno potrjen s strani 

izobraževalnega zavoda s sedežem v državi članici, kjer je bila priznana kvalifikacija, 

ali so izdana dokazila o formalnih kvalifikacijah ista kakor tista, ki bi bila izdana, če bi 

bil prosilec vključen v program, ki bi v celoti potekal v tej slednji državi članici, in ali iz 

dokazil o formalnih kvalifikacijah izhajajo iste poklicne pravice na ozemlju te slednje 

države članice. Svet šteje, da je primerno mesto za to določbo člen 46 predloga 

Komisije, ki govori o dokumentaciji in informacijah, ki jih lahko zahtevajo pristojni 

organi (člen 50(2) skupnega stališča Sveta). 

 

36. Svet je v členu 14 (člen 14(3) skupnega stališča Sveta) dodal nov odstavek, ki državi 

članici gostiteljici – in ne prosilcu – omogoča izbirati, kateri kompenzacijski ukrep naj 

se uporabi, ko gre za natančno poznavanje nacionalnega prava in v nekaterih posebnih 

primerih, obravnavanih v členu 10(a), (b), (c), (d), (f) in (g) (glej točko 27 zgoraj). 

 

37. Svet pri členu 14(1) in (2) iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala 

Komisija, ni sprejel spremembe 64 in dela spremembe 151 Evropskega parlamenta v 

zvezi s tihim pristankom. Prav tako Svet šteje, da je del spremembe 151 o "dobro 

utemeljenih in nujnih razlogih" v luči zahteve iz istega pododstavka, da se za to 

odstopanje poda "ustrezna utemeljitev", odveč. Svet šteje, da bi preostali del 

spremembe 151 ustvaril negotovost, in ga zato ne sprejema. 
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38. Svet meni, da je potrebno na več mestih razjasniti člen 15 in spremljajočo uvodno 

izjavo 9 (uvodna izjava 13 skupnega stališča Sveta), ki zadevata skupna izhodišča. 

Najprvo Svet šteje, da je ta člen primerno uvesti z opredelitvijo izraza "skupna 

izhodišča", ki bo bolj podrobna kakor opredelitev, ki jo predlaga Komisija (člen 15(1) 

skupnega stališča). Svet šteje, da bi ne bilo primerno predvideti skupnih izhodišč, ki bi 

zajemala samo nekaj držav članic, in da je zato, če naj bi določeno skupno izhodišče 

upravičeno obravnavali v zvezi s tem členom, potrebno, da to zajema vsaj dve tretjini 

držav članic Evropske unije, vključno z vsemi državami članicami, ki imajo ta poklic 

zakonsko urejen. Okvirni, ne nujno popoln seznam možnih meril, ki naj bi jih uvrstili v 

določeno skupno izhodišče, je bil dodan k uvodni izjavi. 

 

Svet šteje, da je potrebno bolj jasno navesti, kakšna je vloga poklicnih združenj, držav 

članic in Komisije pri skupnih izhodiščih. S tem namenom je Svet jasno navedel, da: 

 

- lahko skupna izhodišča Komisiji predložijo ne le poklicna združenja ampak tudi 

države članice (člen 15(2) skupnega stališča), 

 

- naj se Komisija, preden odloča o tem, ali skupno izhodišče bi ali ne bi olajšalo 

vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, posvetuje z državami članicami 

(člen 15(2) skupnega stališča), 

 

- ta člen ne posega v pristojnosti držav članic v zvezi z odločanjem o tem, katere 

poklicne kvalifikacije se zahtevajo za opravljanje posameznih poklicev na 

njihovem ozemlju, kot tudi ne v vsebine in organizacijo njihovih sistemov 

izobraževanja in poklicnega usposabljanja (člen 15(4) skupnega stališča). 
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Prav tako je Svet dodal zahtevo, da morajo poklicna združenja, ki predložijo osnutek 

skupnih izhodišč, biti reprezentativna na nacionalni in evropski ravni (člen 15(2) in 

uvodna izjava 13 skupnega stališča). Nadalje je Svet dodal klavzulo o pregledu tega 

člena tri leta po datumu prenosa (člen 15(6) skupnega stališča). 

 

Veliko razjasnitev, ki jih je Svet opravil v členu 15, se prilega srži predlogov 

Evropskega parlamenta v njegovih spremembah 68, 70, 12 in 185. Z druge strani pa 

Svet ni sprejel spremembe 188 Evropskega parlamenta iz razlogov, ki jih je v svojem 

spremenjenem predlogu podala Komisija. 

 

Naslov III, Poglavje II - Priznavanje poklicnih izkušenj 

 

39. Komisija je predlagala poenostavitev člena 4 in Priloge A Direktive 1999/42/ES, in 

sicer z zmanjšanjem števila predvidenih kategorij dejavnosti s šestih na dve (členi 16 

do 19 in Priloga IV predloga Komisije). Svet se strinja s tem, da je zaželeno zmanjšati 

število kategorij dejavnosti, vendar šteje, da je treba število zmanjšati na tri in ne na 

dve. Svet je ustrezno temu člen 17 predloga Komisije razdelil v dva ločena člena 

(člena 17 in 18 skupnega stališča), seznama v Prilogi IV pa je preuredil v tri sezname. 

 

 Svet je sprejel predlog Evropskega parlamenta (sprememba 207), naj se "pet let" v 

členu 17(1)(a) zamenja s "šestimi leti", a samo kar zadeva dejavnosti, ki so zajete v 

členu 17 skupnega stališča; ni pa sprejel te spremembe v zvezi z dejavnostmi, zajetimi v 

členu 18 skupnega stališča, in sicer iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem 

predlogu podala Komisija. Svet prav tako ni sprejel dela spremembe 207 Evropskega 

parlamenta o novem pododstavku (da) v členu 17(1), in sicer iz razlogov, ki jih je v 

svojem spremenjenem predlogu podala Komisija. 
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40. Svet je v členu 19 predloga (člen 20 skupnega stališča) zaradi skladnosti s sodno prakso 

Sodišča, po kateri mora biti prenos izvedbenih pristojnosti na Komisijo s strani 

zakonodajalca zadosti ozko opredeljen, kolikor morajo takšne pristojnosti pač imeti 

jasno določene meje, posebej navedel, da mora namen spremembe seznamov dejavnosti 

v Prilogi IV s postopkom "komitologije" biti "posodobitev ali razjasnitev nomenklature, 

pod pogojem da to ne pomeni nikakršne spremembe dejavnosti iz posameznih 

kategorij"1. 

 

Naslov III, Poglavje III - Priznavanje na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev o 

usposobljenosti 

 

41. Svet je sprejel predloge Evropskega parlamenta iz njegovih sprememb 80, 88, 90, 93, 

95, 97 in 161 o tem, naj se seznami znanja in veščin za poklice, zajete v Poglavju III 

Naslova III iz točk 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 in 5.6.1 Priloge V prestavijo v 

osrednje besedilo Direktive. Namesto da bi oblikoval nove člene, je Svet te sezname 

raje vnesel v člene 22, 29, 32, 35, 36 in 40 predloga (členi 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 

40(3) in 44(3) skupnega stališča). Vendar pa Svet iz razlogov, ki jih je v svojem 

spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel predloga Evropskega parlamenta v 

spremembi 154, naj se v členu 20(5) (člen 21(6) skupnega stališča) črta možnost 

posodabljanja teh seznamov s postopkom "komitologije". Prav tako je Svet zavoljo 

doslednosti prestavil seznam znanja in veščin za arhitekte iz točke 5.7.1 Priloge V v 

člen 42 predloga (člen 46(1) skupnega stališča). 

 

42. Svet je sprejel tudi spremembi 96 in 162 Evropskega parlamenta, po katerih se seznam 

poklicnih dejavnosti za babice in farmacevte prestavi iz točk 5.5.3 in 5.6.3 Priloge V v 

člena 38 in 41 predloga (člena 42(2) in 45(2) skupnega stališča). 

                                                 
1 Iz istih razlogov je Svet določil meje izvedbenih pristojnosti, ki jih predvidevata člena 23(6) 

in 24 predloga (člena 25(5) in 26 skupnega stališča). 
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43. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

sprememb 153 in 128 Evropskega parlamenta, ki vsebujeta predlog, naj se v členu 20 

predloga in v novi točki 5a Priloge V dodajo določbe o psihoterapevtih. 

 

44. Evropski parlament je v svoji spremembi 75 predlagal, naj se člen 20(6) predloga 

spremeni tako, da bi morala država članica, ki bi sprejela določbe v zvezi z izdajanjem 

dokazil o formalnih kvalifikacijah na področju, ki ga ureja Poglavje III Naslova III, 

obvestiti ne le Komisijo marveč tudi druge države članice. Svet to spremembo sprejema, 

kolikor zadeva kvalifikacije v zvezi z arhitekti (člen 21(7) skupnega stališča), ne pa tudi 

v zvezi z drugimi poklici, ki so zajeti v tem poglavju, in sicer iz razlogov, ki jih je v 

svojem spremenjenem predlogu podala Komisija. Svet šteje, da je takšna širitev 

uradnega obveščanja na druge države članice v zvezi z arhitekti upravičena zaradi 

različnosti sistemov, ki se uporabljajo za arhitekte in za druge poklice iz obstoječih 

direktiv. 

 

 Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

spremembe 77 Evropskega parlamenta, ki vsebuje predlog za novi odstavek 6a v 

členu 20. Vendar pa se Svet v luči različnih sistemov, ki se uporabljajo za arhitekte (glej 

prejšnji odstavek), seznanja s tem, da je Komisija z izjavo, omenjeno v točki 68 spodaj, 

nakazala, da namerava, če bi državo članico obhajali resni dvomi glede tega, ali 

dokazila o formalnih kvalifikacijah arhitektov ustrezajo merilom iz Direktive, zadevo 

predati skupini strokovnjakov, ki jo omenja ta izjava Komisije. 

 

45. Evropski parlament je predlagal vrsto sprememb, ki se nanašajo na izredno 

usposabljanje za poklice, zajete v Poglavju III Naslova III predloga (spremembe 81, 86, 

159, 160 in 94). V skladu s ciljem poenostavitve, ki prežema to direktivo, je Svet dal 

prednost  
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združitvi vseh določb, ki zadevajo izredno usposabljanje, v eno samo določbo 

(člen 22(a) skupnega stališča), s čimer se črtajo člena 23(4), 26(4), tretji pododstavek 

člena 29(3) in člen 36(3) predloga Komisije. 

 

46. Evropski parlament je v svoji spremembi 101 predlagal, naj bi v člen 40 vključili 

določbo, podobno členu 22(3) predloga Komisije, o stalnem izobraževanju in 

usposabljanju za farmacevte. Svet se strinja s Komisijo, ko ta v svojem spremenjenem 

predlogu izraža stališče, da bi se takšna določba morala uporabljati za vse poklice, 

zajete v Poglavju III Naslova III. S tem namenom je zato Svet vnesel eno samo določbo 

(člen 22(b) skupnega stališča), zaradi česar je bil črtan člen 22(3) predloga Komisije. 

 

47. Svet je v Naslovu III Poglavja III ter v Prilogah dodal vrsto določb, ki upoštevajo 

dejstvo, da je 1. maja 2004 k Evropski uniji pristopilo desetih novih držav članic, ter 

temeljijo na ustreznih prilagoditvah obstoječih direktiv iz zadevnega Akta o pristopu. 

 

 Prav tako je Svet dodal določbe v zvezi s kvalifikacijami za medicinske sestre in babice 

na Poljskem, upoštevaje zakonodajo, sprejeto na Poljskem po sklenitvi Akta o Pristopu, 

omenjenega zgoraj (člen 33(3) in 43(4) skupnega stališča). 

 

48. Svet je popravil datum v členih 21(2)(a) in 39(2) predloga Komisije s 3. oktobra 1989 

na 3. oktober 1990 (člen 23(2)(a) in 43(2) skupnega stališča). 

 

49. Svet iz razlogov, ki jih je podala Komisija v svojem spremenjenem predlogu, ni sprejel 

spremembe 155 Evropskega parlamenta, ki vsebuje predlog, naj se črta člen 23(6) 

predloga Komisije. 
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50. Evropski parlament je v svoji spremembi 156 k drugemu pododstavku člena 24 

predlagal, naj bo mogoče v točko 5.1.4 Priloge V s postopkom "komitologije" uvrstiti 

ne le novih medicinskih specializacij, ki so skupne vsem državam članicam, marveč tudi 

nove medicinske specializacije, ki so skupne omejenemu številu držav članic. 

Komisija v svojem spremenjenem predlogu te spremembe ni sprejela. Svet se je odločil 

za kompromisno rešitev, po kateri se nove medicinske specializacije lahko uvrstijo, če 

so skupne vsaj dvema petinama držav članic (drugi pododstavek člena 26 in uvodna 

izjava 17 skupnega stališča). To pa pomeni prerazdelitev medicinskih specializacij med 

točko 5.1.4 Priloge V (točka 5.1.3 skupnega stališča) ter točko 6.1 Priloge VI. 

 

 Svet šteje, da seznamov pridobljenih pravic specializiranih zdravnikov ni potrebno 

prestavljati iz točke 6.1 Priloge VI v novo točko 5.1.4a Priloge V, kakor predlaga 

Evropski parlament v svojih spremembah 158, 127, 132, 178/rev. 2, 133 in 215. 

 

51. Svet je duha spremembe 78 Evropskega parlamenta, ki vsebuje predlog za novi 

člen 28a, vnesel v Naslov II svojega skupnega stališča (glej točke 19 do 24 zgoraj). 

 

52. Tako kot pri zdravniških specializacijah (točka 50 zgoraj) je Svet ponovno uvedel 

možnost samodejnega priznavanja za zobozdravniške specializacije, ki so skupne vsaj 

dvema petinama držav članic. Svet je ustrezno temu štel za potrebno, da se razlikuje 

med splošnim zobozdravniškim usposabljanjem (člen 34 in točka 5.3.2 Priloge V 

skupnega stališča) ter specialističnim zobozdravniškim usposabljanjem (člen 35 in 

točka 5.3.3 Priloge V skupnega stališča). Od tod črtanje točke 6.2 Priloge VI predloga 

Komisije ter člena 34(3) in (4), ki se navezujeta na zadevno točko Priloge VI. 

 

53. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

spremembe 92 Evropskega parlamenta, ki vsebuje predlog za novi odstavek 2a v 

členu 35. 
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54. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

sprememb 98 in 19 Evropskega parlamenta, ki vsebujeta predlog za novi odstavek 1b v 

členu 40 in ustrezno novo uvodno izjavo 19a. 

 

55. Evropski parlament je v svojih spremembah 162, 163, 104 in 18 predlagal, naj se v 

členu 41(2a) ali (2b) ali (4a) ohrani odstopanje za lekarne iz člena 2(2) 

Direktive 85/433/EGS, in naj se nanj navezuje uvodna izjava 19 predloga. Svet 

sprejema ohranitev tega odstopanje, vendar šteje, da bi bilo bolj primerno mesto zanj 

člen 20 predloga (člen 21(4) skupnega stališča), saj ta govori o samodejnem priznavanju 

dokazil o formalnih kvalifikacijah. 

 

56. Prav tako je Svet ohranil odstopanje za lekarne iz drugega pododstavka člena 5 

Direktive 85/433/EGS v členu 41 predloga (člen 45(4) skupnega stališča). 

 

57. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

spremembe 212 Evropskega parlamenta, ki vsebuje predlog za novi člen 45a. 

 

Naslov III, Poglavje IV - Skupne določbe o ustanavljanju 

 

58. Svet je točko 2(b) Priloge VII predloga Komisije prenesel v člen 46 (člen 50(2) v 

skupnem stališču), saj šteje, da ta bolj spada v ta člen kakor v Prilogo. 

 

59. Svet je člen 46(2) predloga Komisije iz Naslova III prenesel v člen 52 (člen 56(2) v 

skupnem stališču) v Naslovu V, saj šteje bi se ta določba morala uporabljati ne samo v 

zvezi z ustanavljanjem, marveč tudi pri čezmejnem opravljanju storitev. Svet je to 

določbo še dodatno razširil na izmenjavo informacij v obeh smereh med pristojnimi 

organi  
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države članice gostiteljice in matične države članice, kakor je predlagal Evropski 

parlament v svoji spremembi 110, prav tako je posebej omenil "sprejete disciplinske 

ukrepe ali kazenske sankcije" in jasno navedel, da je treba pri izmenjavi informacij 

spoštovati zakonodajo o osebnih podatkih. 

 

60. Svet je spremenil člen 47(2) predloga (člen 51(2) skupnega stališča) in tako za primere, 

ki spadajo v Poglavje I ali II Naslova III, v skladu s časovnimi omejitvami po obstoječih 

direktivah, predvidel en dodaten mesec. 

 

61. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

spremembe 113 Evropskega parlamenta, po kateri bi v členu 48 dodali novi 

odstavek 2a. 

 

Naslov IV - Podrobna pravila za opravljanje poklica 

 

62. Svet je člen 49 (člen 53 v skupnem stališču) o znanju jezikov prestavil v Naslov IV, ki 

zadeva ne samo ustanavljanje marveč tudi opravljanje storitev. Nadalje je Svet črtal 

člen 49(2) predloga, saj šteje, da vsebuje obveznost v zvezi z rezultatom, ki ga ni 

mogoče jamčiti. Svet ni sprejel spremembe 114, ki jo je predlagal Evropski parlament, 

saj šteje, da morajo direktive biti naslovljene na države članice in ne na migrante. 

 

63. Svet je v skladu z obstoječimi direktivami omejil opustitev, predvideno v členu 51 

(člen 55 skupnega stališča), za zdravnike in zobozdravnike.  

 

Naslov V - Upravno sodelovanje in odgovornost za izvajanje 

 

64. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

sprememb 116, 117 in 118 Evropskega parlamenta, po katerih bi "pristojne organe" v 

členu 52 predloga nadomestili s "poklicnimi združenji ali podobnimi pristojnimi telesi" 
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in bi ta telesa dobila vlogo kontaktnih služb iz člena 53. Iz istih razlogov Svet ni sprejel 

s tem povezane spremembe 136 Parlamenta v členu 8(1). Poleg tega Svet ne vidi 

nobenega pravega razloga za to, da bi "pristojne organe" nadomestili s "pristojnimi 

telesi". 

 

65. Svet je spremenil zadnji pododstavek člena 53 predloga (člen 57 skupnega stališča) 

predloga tako, da je sedaj v interesu proporcionalnosti jasno navedeno, da kontaktnim 

službam ni treba sistematično obveščati Komisije o vseh vprašanjih, ki jih te dobivajo. 

 

66. Svet je v novi uvodni izjavi (uvodna izjava 28 v skupnem stališču) jasno navedel, da je 

odločanje o tem, kako naj enotna kontaktna služba, ki jo mora določiti država članica, 

sodeluje z drugimi uradi v državi, stvar vsake posamezne države članice. Ta uvodna 

izjava povzema vrsto elementov nove uvodne izjave 23a, ki jo je predlagal Evropski 

parlament v svoji spremembi 26. 

 

67. Svet je črtal člen 54(3) predloga Komisije, saj šteje, da je vsebina tega odstavka bolj 

stvar poslovnika odbora, ki se ustanavlja s tem členom, kot pa stvar te direktive. 

 

68. Evropski parlament v svojih spremembah 119 in 120 predlaga, naj se po členu 54 

predloga oblikujeta dva odbora in ne le eden. Svet teh sprememb ni sprejel iz razlogov, 

ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija. 

 

 Prav tako je Evropski parlament v spremembah 119 in 120 kot tudi v spremembah 27, 

180, 181, 182, 183, 83 in 157 dal vrsto predlogov glede organizacije dela odborov in 

oblikovanja skupine strokovnjakov, ki bo pomagala Komisiji (uvodne izjave 24, 24a, 

24b, 25a in členi 23a in 24(2a), (2b) in (2c). Svet se strinja s Komisijo, da je te zadeve 

treba prepustiti notranjemu poslovniku odbora in Komisiji, in naj jih ne ureja besedilo 

Direktive. V tej zvezi se je Svet seznanil z izjavo Komisije glede oblikovanja in 

delovanja skupine strokovnjakov, zlasti v zvezi s členi 54, 15 in 20(6).  
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Naslov VI - Druge določbe 

 

69. Svet je v členu 55 predloga dodal nov odstavek (člen 59(2) skupnega stališča), v 

katerem so predvidena poročila, ki jih o izvajanju direktive vsakih pet let pripravlja 

Komisija. 

 

 Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

dodatkov k členu 55 in z njim povezanih novih uvodnih izjav 21a in 22a, ki jih predlaga 

Evropski parlament v svojih spremembah 187, 122, 23 in 186. 

 

70. Svet iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem predlogu podala Komisija, ni sprejel 

sprememb 168, 123 in 124 Evropskega parlamenta, ki vsebujejo predlog za spremembo 

člena 56(2) ter za novi člen 56(2a) v zvezi s klavzulo o odstopanju. 

 

71. Svet je v interesu pravne varnosti v členu 57 predloga (člen 61 v skupnem stališču) 

dodal pojasnilo, ki jasno navaja, da razveljavitev direktiv, na podlagi katerih je bil 

sprejet nek akt, za ta akt ne bo imela posledic. 

 

Priloge 

 

72. Kakor je že bilo pojasnjeno (glej točke 41, 42, 47, 50, 52 in 58), je Svet del vsebine 

prilog prenesel v ustrezne člene Direktive, nekatere priloge je preuredil, v prilogah pa 

dodal gradivo, ki se nanaša na države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 

1. maja 2004, in sicer na podlagi določb zadevnih aktov o pristopu, s katerimi je bilo 

ustrezno gradivo dodano obstoječim direktivam. 

 

73. Svet kot nepotrebne ni sprejel spremembe 126 Evropskega parlamenta, po kateri naj bi 

v Prilogi II za Grčijo dodali poklic "turistični vodnik". 
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Druge spremembe Evropskega parlamenta 

 

74. Svet ni sprejel več drugih sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament, ker jih šteje 

za nepotrebne. 

  

IV. SKLEPI 

 

75. V svojem skupnem stališču je Svet prevzel hvalevredno število sprememb, ki jih je 

predlagal Evropski parlament. Kolikor Svet sprememb, ki jih je predlagal Evropski 

parlament, ni sprejel, je bilo to v glavnem iz razlogov, ki jih je v svojem spremenjenem 

predlogu podala Komisija . 

 

Komisija, ki bi ji bilo sicer bolj pogodu, če bi skupno stališče Sveta ostalo bliže 

njenemu predlogu, zlasti kar zadeva Naslov II o začasnem in občasnem čezmejnem 

opravljanju storitev, skupno stališče sprejema kot zadovoljiv kompromisni sveženj. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 
priznavanjem strokovnih kvalifikacij 



 

SL 2   SL 

2002/0061 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju direktive Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 
priznavanjem strokovnih kvalifikacij 

1 - OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu 
(dokument COM(2002)119 končno – 2002/0061(COD): 

7. marec 2002. 

Datum mnenja Evropskega gospodarskega in socialnega odbora: 18. september 2002. 

Datum mnenja Evropskega parlamenta pri prvem branju: 11. februar 2004. 

Datum predložitve spremenjenega predloga: 20. april 2004. 

Datum sprejema skupnega stališča: 22 december 2004. 

2 - PREDMET PREDLOGA KOMISIJE 

Priprava prečiščenih besedil obstoječih direktiv, olajšave ponudb storitev, poenostavitev 
obstoječih predpisov in povečanje obsega informiranja in svetovanja državljanom. 

3 - PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

3.1 Splošne pripombe 

Komisija je lahko podprla politični sporazum Sveta z dne 18. maja 2004, ki v glavnem 
ohranja predlog Komisije tak, kot je bil spremenjen z spremenjenim predlogom. Ta politični 
sporazum je bil ponovno povzet v skupnem stališču, sprejetem dne 23.12.2004. 

Spremembe, ki jih prinaša skupno stališče zadevajo zlasti ponudbe storitev, formalno 
reorganizacijo ravni strokovne kvalifikacije, podrejene splošnemu režimu, ter ponovno 
uvedbo nekaterih določil pravnega reda Evropske skupnosti, ki jih predlog Komisije ne 
povzema. 
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3.2 Spremembe Parlamenta, upoštevane v skupnem stališču 

3.2.1 Spremembe, vključene v spremenjeni predlog in v skupno stališče 

Uvodna izjava (36) – sprememba 31: izključitev dejavnosti, ki dopuščajo, četudi le občasno, 
direktno in specifično udeležbo državnih organov oblasti, s področja uporabe direktive. 
Navedba, po kateri direktiva ne škodi uporabi členov 39(4), in 45 Pogodbe ES, se črta, pod 
pogojem, da ta uvodna izjava v nobenem primeru ne more vplivati na pogoje uporabe 
Pogodbe ES, kot jih je definiralo Sodišče. Iz tega sledi, da v kolikor država članica na osnovi 
člena 39(4) Pogodbe ES svojim državljanom ne omogoči dostopa do dejavnosti delovanja 
državne uprave, ostaja ta direktiva v uporabi. 

Uvodna izjava (37), člena 2 in 5 – sprememba 5: izključitev poklica sodni računovodski 
revizor s področja uporabe naslova II predloga direktive, ki se nanaša na ponudbo storitev. 
Skupno stališče se v uvodni izjavi (37) izrecno sklicuje na poklic sodni računovodski revizor 
in določa, na bolj splošen način, da direktiva ne predvideva uporabe specifičnih določil 
zakonodaje Skupnosti v direktni povezavi s priznavanjem strokovnih kvalifikacij. 

Člen 4 – Spremembe 39, 141 in 189: podreditev priseljenega strokovnjaka istim pogojem 
izvrševanja poklica, kot veljajo za državljane države članice, ki ga je sprejela. 

Členi 5, 6 in 7 – sprememba 87: skupno stališče se približuje obstoječemu režimu v pogledu 
ponudbe storitev zdravnikov, v glavnem v smislu spremembe 87.  

Člen 9 – sprememba 53: obveznosti ponudnika storitev, da prejemniku storitve preda 
dokazilo, da je zavarovan proti tveganju strokovne odgovornosti. Nasprotno pa so se 
obveznosti prejemnika storitve o informiranju zmanjšale, kar se ujema s povečanjem nadzora, 
ki ga država članica gostiteljica izvaja neposredno nad ponudnikom storitev. 

Člen 11 – spremembe 192, 193, 216 in 217: besedilo spremenjenega predloga je bilo v večji 
meri povzeto pri definiciji ravni kvalifikacije. Skupno stališče v členu 11(4)(b) določa, da se 
posebna poklicna strukturalna usposabljanja, ki so povzeta v prilogi II, nanašajo le na 
primere, ko je poklic zakonsko urejen v zadevni državi članici, kar korektno odraža pravni red 
Skupnosti. Ostale razlike so popolnoma redakcijske: prenos pete ravni v členu 13(3) ter 
definicija poklicnega usposabljanja, ki je zakonsko urejeno v členu 3(1)(d).  

Člen 15 in uvodna izjava (13) – spremembe 12, 68, 70 in 185: skupno stališče v glavnem 
povzame spremenjeni predlog, z navedbo, da člen 15 ne zadeva pristojnosti držav članic na 
področju zakonske ureditve poklicev in organizacije sistemov izobraževanja ter poklicnega 
usposabljanja. Končno skupno stališče povzame spremenjeni predlog, kar zadeva 
reprezentativnost poklicnih združenj in organizacij, ki so usposobljene za predložitev skupnih 
platform (skupno stališče se sklicuje na reprezentativnost tako na nacionalnem kot evropskem 
nivoju). 

Člena 17 in 18 – sprememba 207: skupno stališče je za krajši seznam dejavnosti vključilo 
spremembo, ki je imela za cilj, da ukine skupno poklicno dobo, ter na to mesto postavi 
avtomatsko priznanje pet do šest let. 

Člen 22 - spremembe 81, 86, 94, 101, 159 in 160: za vse poklice, za katere je poklicno 
usposabljanje koordinirano, je dovoljeno usposabljanje v delnem času, brez izjem, ter na 
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osnovi preproste in enotne formule. Za te iste poklice se priznava permanentna vloga 
usposabljanja. Povzeta je vsebina spremenjenega predloga o teh dveh točkah. 

Členi 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 in 47 - spremembe 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 in 161: 
besedilo spremenjenega predloga je bilo povzeto in seznami znanj in pristojnosti za poklice 
pod pogoji koordiniranega poklicnega usposabljanja so preneseni iz prilog v glavni del 
direktive, brez spremembe vsebine.  

Člen 42 in 45 – spremembi 96 in 162: spremenjeni predlog je bil povzet in seznami poklicne 
dejavnosti lekarnarjev in babic so preneseni iz prilog v glavni del direktive, brez spremembe 
vsebine.  

Člen 50 – spremembe 8, 62 in 63: skupno stališče posega preko spremenjenega predloga do te 
mere, da državi članici gostiteljici omogoči izvedbo postopkov določenih preverjanj pri 
izvorni državi članici v primeru franšiznega izobraževanja, da se preprečijo morebitne 
goljufije. Iz tega izhaja, da skupno stališče priznava, da nazive izobrazbe, pridobljene s 
franšiznim izobraževanjem, v principu pokriva direktiva. 

Člen 56 - spremembe 32, 89 in 110: skupno stališče povzema pristop spremenjenega predloga 
in poudarja pomen izmenjave informacij med pristojnimi organi oblasti, zlasti v primeru 
težkih in specifičnih dogodkov, katerih posledica je iskanje poklicnih dejavnosti. To določilo 
se nahaja v naslovu, ki govori o upravnem sodelovanju, zaradi česar je uporabno v okviru 
ustvarjanja in ponujanja storitev.  

Uvodna izjava (28) – sprememba 26: spremenjeni predlog povzema sprememba 26 v zvezi s 
preglednostjo mreže kontaktnih točk in pojasni vlogo kontaktnih točk. To je povzelo skupno 
stališče, ki sicer natančno navaja, da oznaka edine kontaktne točke ne pomeni, da bi države 
članice ne mogle namestiti več tipalk.  

Izjava Komisije o ustanovitvi in delovanju Skupine strokovnjakov – sprememba 181: Komisija 
se s svojo izjavo, priloženo k skupnemu stališču (spodaj), obvezuje, da bo ustanovila skupino 
strokovnjakov, ter natančno določa vlogo poklicnih združenj v okviru metode fleksibilne 
konzultacije.  

3.2.2 Spremembe, ki so vključene v spremenjeni predlog, toda niso povzete v skupnem 
stališču 

Člen 2 – sprememba 34: skupno stališče ne precizira, da priznavanje diplome tretjih držav s 
strani prve države članice po nacionalnih predpisih prejemniku tega priznanja ne omogoča 
opravljanja svojega poklica v neki drugi državi članici; vendar je to sprejemljivo v taki meri, 
ko ta nezmožnost jasno izhaja iz člena 3(3) predloga Direktive.  

Člena 4 in 52 – spremembi 112 in 139: skupno stališče je za državo članico gostiteljico 
odpravilo sklicevanje na možnost izbire poklicnega naslova z ustrezno omembo v primeru 
delnega dostopa do poklica. To je posledica ukinitve člena 4(3), ki navaja delni pristop do 
poklica, kot je definiran na ozemlju države članice gostiteljice. To je za Komisijo sprejemljivo 
do te mere, ko tolmačenje zakonov priseljencu v tem pogledu ponudi primerna zagotovila 
(Odlok „Säger “ od 25.7.91 – Primer C-76/90).  

Uvodna izjava (7b) spremenjenega predloga – spremembi 9 in 58: skupno stališče ne 
povzema uvodne izjave (7b) spremenjenega predloga, z razlago, da se priseljeni strokovnjak 
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ne more sklicevati na priznavanje svojih poklicnih kvalifikacij v državi članici gostiteljici, da 
bi v svoji izvorni državi pridobil drugačne pravice od pravic, ki izhajajo iz poklicnih 
kvalifikacij, pridobljenih v tej državi, medtem ko ni pridobil dodatnih kvalifikacij v državi 
gostiteljici. Vendar pa se je za to prakso vedno menilo, da jo prepovedujejo direktive, ki se 
nanašajo na priznavanje kvalifikacij (to se nanaša zlasti na odgovor Komisije na pisno 
vprašanje št. 512/03 g. Zappalà). 

Člen 14 – sprememba 151: skupno stališče ne povzema spremenjenega predloga pri določanju 
postopka razveljavitve pri izbiri priseljenca med stažem prilagajanja in preskusom 
usposobljenosti. Nasprotno, skupno stališče (ponovno) uvaja avtomatsko razveljavitev izbire 
priseljenca v določenih primerih. To je za Komisijo sprejemljivo pod pogojem, če iz tega ne 
izhaja nazadovanje v odnosu na pravni red Skupnosti. 

Člen 21(1) – spremembi 152 in 153: ta sprememba, ki jo uvaja spremenjeni predlog, je imela 
za cilj prečiščenje besedila, toda ni vsebovala nobene bistvene spremembe v načelu 
avtomatskega priznanja, navedenega v členu 21.  

Člen 56 – spremembe 52, 116 in 117: skupno stališče ne povzema izraza „pristojne oblasti“, 
ki v spremenjenem predlogu nadomesti izraz „pristojni organi oblasti“. Še vedno drži, da 
imenovanje organov oblasti/instanc, odgovornih za priznavanje poklicnih kvalifikacij izhaja 
iz notranje organizacije vsake države članice in torej ne izključuje imenovanja organov, ki 
niso administracije.  

Uvodna izjava (32) – sprememba 29: spremenjeni predlog natančno navaja, da upravne 
pomanjkljivosti, ki gredo na račun države članice, ne morejo opravičiti zamude pri prestavitvi 
direktive. Čeprav ta uvodna izjava ni navedena v skupnem stališču, gre za načelo, ki ga 
postavlja Sodišče, ki se dejansko uporablja.  

3.2.3 Točke razhajanj med spremenjenim predlogom in skupnim stališčem 

Uvodna izjava (5) in člen 5 – spremembi 4 in 45: spremembi 4 in 45 sta imela za cilj ukinitev 
sklicevanja na domnevo šestih tednov za določanje ponudbe storitev ustanove. Skupno 
stališče je povzelo spremembe Parlamenta in je ukinilo sklicevanje na domnevo, osnovano na 
začasnem kriteriju šestih tednov. 

Člen 6 in uvodna izjava (8) – spremembe 5, 141, 143 in 189: skupno stališče gre v smislu 
sprememb 5, 141 in 189, ker državam članicam daje možnost, da zahtevajo pro forma 
registracijo vseh poklicev, ki jih ureja zakonodaja, da se olajša uporaba disciplinarnih 
predpisov, veljavnih na njihovem ozemlju, kot so sicer navedeni v uvodni izjavi (8) in v členu 
5(3). To je sprejemljivo pod pogojem, ko skupno stališče natančno navede, da mora pristojni 
organ oblasti države članice gostiteljice v ta namen dostaviti poklicni organizaciji kopijo 
izjave ponudnika storitev ter se na ta način izogniti vsakega dodatnega upravnega stroška na 
račun ponudnika. 

Člena 7 in 8 in uvodna izjava (7) – spremembe 5, 6, 50, 136, 145 in 146: skupno stališče sledi 
želji Evropskega parlamenta in zagotavlja razpoložljivost informacij za državo članico 
gostiteljico, ter od sedaj za vse zakonsko urejene poklice, predvideva, v soglasju z spremembo 
5, da mora ponudnik storitev poslati izjavo neposredno pristojnemu organu oblasti države 
članice gostiteljice. Tej prvi izjavi mora biti priloženo določeno število dokumentov, vsako 
leto pa jo je potrebno v poenostavljeni obliki obnoviti (samo dokazilo o poklicnem 
zavarovanju mora prav tako biti letno obnovljeno). Upravno sodelovanje, predvideno v členu 
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8, se po skupnem stališču omejuje na to, da državi članici gostiteljici omogoči preverjanje, ali 
so informacije, s katerimi razpolaga, točne. Predhodna izjava, predvidena v členu 7(1) in (2) 
skupnega stališča, nima odložilnega učinka na ponudbo storitev, kar je v glavnem prav tako v 
duhu sprememb 146 in 50. 

Spremembi 6 in 136 sta imela za cilj uvedbo reference za dokazilo poklicnih 
kvalifikacij/pristojnosti ponudnika storitev. Skupno stališče v smislu sprememb v členu 7(4) 
predvideva možnost, da država članica gostiteljica izvrši nadzor ex ante poklicnih kvalifikacij 
ponudnika storitev, toda to izključno le pri poklicih, ki so vključeni v javno zdravje ali 
varnost, ter niso deležni koordinacije minimalnih pogojev izobrazbe, in kolikor je ta nadzor 
načrtovan s ciljem, da se preprečijo težje škode za zdravje ali javno varnost prejemnika 
storitev zaradi manjkajočih poklicnih kvalifikacij. 

Možnost države članice gostiteljice, da izvaja nadzor nad storitvami, izvršenimi na njenem 
ozemlju, je za Komisijo sprejemljiva pod pogojem, ko je v uvodni izjavi (kot tudi v izjavi 
Komisije v zapisniku Sveta, ki se nanaša na prilogo) predvideno vnovično periodično 
preverjanje potrebe po takem nadzoru v luči napredka, izvedenega na področju upravnega 
sodelovanja. 

Člen 21 – spremembi 75 in 77: skupno stališče v členu 21(7) za naslov izobrazbe arhitekt 
uvaja obvestilo Komisiji in ostalim državam članicam. V priloženi izjavi se v primeru 
dvomov, ali neki naslov arhitekta upošteva pogoje izobrazbe člena 46 direktive, Komisija 
obvezuje, da ga bo predstavila Skupini strokovnjakov, ki jo mora ustanoviti zato, da bo 
pridobila potrebno strokovno mnenje za umik njene objave, če bo tak slučaj. Ta rešitev je 
sprejemljiva pod pogojem, ko se približa garancijam konstantne zakonodaje kar zadeva 
objavo izobrazbenih naslovov za poklice, za katere veljajo minimalni pogoji koordinirane 
izobrazbe.  

Členi 21, 26, 35 in 37 in uvodna izjava (17) – spremembe 16, 134, 135, 156, 158 in 179, kot 
tudi spremembe 127, 132, 133, 178rev/2, in 215: skupno stališče posveča uvodni izjavi (17), 
kot tudi členih 21(1) in 26, načelo avtomatskega priznavanja za zdravniške in 
zobozdravstvene specializacije, skupne v 2/5 držav članic. Kot posledica tega člen 35 
povzema minimalne obstoječe koordinirane pogoje izobraževanja za praktikante specialiste 
zobozdravnike, in zakonodaja Skupnosti, navedena v členu 37, je usklajena. Priloge, ki se na 
to nanašajo, so spremenjene le, v kolikor povzemajo obstoječo zakonodajo, kot je bila 
posodobljena potem, ko je Komisija sprejela predlog. Ta pristop je sprejemljiv, ker je 
avtomatsko priznavanje razširjeno z ohranjanjem poenostavitve sistema. 

Člen 21 - spremembe 18, 104, 162 in 163: skupno stališče v členu 21(4) ponovno uvaja 
razveljavitev avtomatskega priznavanja naslovov lekarnar v primerih ustanavljanja novih 
lekarn. Komisija lahko sprejme to določilo pod pogojem, če to obstaja v obstoječi zakonodaji. 

Člen 53 – sprememba 114: skupno stališče se z ukinjanjem referenc spremenjenega predloga 
pri vlogi držav članic na področju znanja jezikov, ter z izrecno izključitvijo sistematičnega 
preizkusa tega znanja, pridružuje stališču Parlamenta. Komisija lahko to sprejme, v kolikor bo 
to določilo na vsak način moralo biti interpretirano v luči tolmačenja zakonov. 

Člen 55 – sprememba 115: skupno stališče povzema obstoječo zakonodajo in za poklice 
zdravnik in stomatolog omejuje obvezo držav članic, da od priseljencev ne zahteva staža, niti 
poklicnih izkušenj za njihovo konvencijo pri zdravstvenem zavarovanju. Komisija lahko 
sprejme ta pristop pod pogojem, da zadevno določilo povzame veljavno zakonodajo. 
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3.3 Nova določila 

3.3.1 Določila, ki niso predmet sprememb in niso bila ponovno napisana v skupnem 
stališču, ali določila, ki tvorijo podaljšanje že predvidenih določil v prvotnem 
predlogu 

Člen 10: skupno stališče jasno formulira predlog Komisije v primerih dodatne uporabe 
splošnega režima priznavanja z naštevanjem specifičnih zadevnih situacij, za katere se 
trenutno uporabljajo ali predpisi ad hoc ali določila Pogodbe ES ali splošni sistem 
priznavanja. Ta podrobnost ne vsebuje nobene bistvene modifikacije.  

Člen 15: skupno stališče natančno določa pojem skupne platforme, kot tudi način ugotavljanja 
bistvenih sprememb, ki jih je potrebno izravnati, ter povečuje zmožnost predstavitve skupnih 
platform državam članicam. Te podrobnosti so v skladu z duhom predloga direktive, ki je s 
tem določilom hotela uvesti še več avtomatizma v postopek priznavanja, ko platforma ponudi 
garancijo, da je prosilec, ki zadovoljuje tako določene kriterije, že odpravil bistvene 
spremembe, ki lahko obstajajo med njegovo usposobljenostjo in usposobljenostjo, ki je 
zahtevana v državi članici gostiteljici. Skupno stališče sicer dopolnjuje novi člen 15(6), ki 
Komisijo poziva, da Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju tega 
določila, ter, če je potrebno, predloge sprememb k temu členu. 

Členi 20, 25 in 26: skupno stališče vključuje še več pooblastil pristojnosti, navedenih v členih 
20, 25(5) in drugi pododstavek člena 26, sprememba Prilog IV in V, točka 5.1.4.  

Člen 51: skupno stališče v členu 51(2) ponovno uvaja v dovoljeni odlog štirih mesecev za 
državo članico gostiteljico za priznanje v okviru poklicev, ki ne uživajo pogojev 
koordiniranega usposabljanja.  

3.3.2 Pomembna nova določila  

Člen 3 : skupno stališče povzema pravni red Skupnosti s ponovno uvedbo določenega števila 
definicij iz obstoječih direktiv v člen 3(1) in (2). Sicer pa je definicija „zakonsko urejena 
izobrazba“ prenesena iz člena 11 v člen 3(1). 

Člena 11 in 13: ker je Komisija predlagala, naj imata Prilogi II in III (ki odgovarjata 
sedanjima prilogama C in D Direktive 92/51/EGS) indikativen značaj, skupno stališče uvaja 
vzporedno s pravnim redom Skupnosti v členu 11(4)(b) in v tretjem pododstavku člena 13(2) 
postopek odbora v skladu z odlokom 1999/468/ES Sveta. Komisija meni, da morajo 
spremembe prilog do sprejema direktive slediti specifičnim postopkom, ki so sedaj v veljavi.  

Člen 14: skupno stališče v členu 14(3) ponovno uvaja nekatere elemente pravnega reda 
Skupnosti (avtomatska razveljavitev pri izbiri priseljenca za poklice, za katere je potrebno 
natančno poznavanje nacionalne zakonodaje, in katerih pomemben vidik je svetovanje in/ali 
pravna pomoč ; poseben režim avtomatske razveljavitve za dejavnosti, ki jih pokriva 
Direktiva 1999/42/ES), kot tudi možnost avtomatske razveljavitve pri izbiri priseljenca v 
primerih, za katere trenutno ne velja splošni sistem priznavanja, in, za katere bo v smislu 
člena 10 spremenjenega predloga v bodoče veljal splošni režim. 

Členi 23, 33, 37, 39, 43 in 49: skupno stališče uvaja določila Pristopne pogodbe Cipra, 
Estonije, Madžarske, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Češke republike, Slovaške in Slovenije, 
ki se nanašajo na zakonodajo Skupnosti.  
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Člena 33 in 43: Poljska je sprejela nacionalno zakonodajo, ki bolničarjem, odgovornim za 
splošno nego, ter babicam, katerih izobrazba ne odgovarja minimalnim pogojem strokovnega 
usposabljanja, omogoča, da povišajo svojo raven na osnovi dopolnilnega poklicnega 
usposabljanja. Skupno stališče vključuje razveljavitvena določila in postavlja na to mesto 
pravni red Skupnosti, da bi zagotovila avtomatsko priznavanje strokovnjakov, ki so opravili 
omenjene dopolnilno poklicno usposabljanje.  

Člen 45: skupno stališče v členu 45(4) ponovno uvaja razveljavitev, od katere ima trenutno 
korist Luksemburg pri priznavanju poklicnih izkušenj, pridobljenih v neki drugi državi 
članici, zaradi podelitve državne lekarniške koncesije, odprte za javnost.  

Člen 59: skupno stališče v členu 59(2) predvideva, da bo Komisija vsakih pet let sestavila 
poročilo o izvajanju direktive.  

4 - ZAKLJUČKI 

Komisija ocenjuje, da besedilo skupnega stališča v celoti povzema ključne elemente iz 
njenega prvotnega predloga in iz sprememb Evropskega parlamenta, kot so povzeti v njenem 
spremenjenem predlogu. Ko gre za storitve, je Komisija sprejela načelo nadzora države 
članice gostiteljice, čeprav obžaluje, da skupno stališče še bolj ne omili pogojev, ki jih mora 
izpolniti ponudnik storitev. Komisija meni, da v sedanjem stanju upravnega sodelovanja med 
državami članicami besedilo skupnega stališča ustvarja sprejemljivo ravnotežje med 
omogočanjem storitev in preverjanjem izvršenih storitev s strani države članice gostiteljice na 
njenem ozemlju. Zaradi tega Komisija podpira skupno stališče, ki ga je sprejel Svet s 
kvalificirano večino. 
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Priloga 
 

Izjava Komisije o prostem pretoku storitev 

Komisija meni, da se bo potreba po razpolaganju s posebnimi merili za pretok storitev s strani 
usposobljenega strokovnega osebja, vključno z uradnim obvestilom o izjavi, naslovljenim na 
državo članico, v kateri mora biti storitev opravljena, na podlagi odločitve Sveta, redno 
pregledovala glede na napredek, dosežen pri vzpostavitvi okvira Skupnosti za upravno 
sodelovanje med državami članicami. Poleg tega ta sporazum ne sme ovirati nadaljnjih 
prizadevanj za uresničitev znatnega potenciala notranjega trga storitev z namenom povečanja 
konkurenčnosti EU. 

Izjava Komisije o ustanovitvi in delovanju skupine strokovnjakov, zlasti na podlagi 
člena 58, člena 15 in člena 21(7) 

Komisija namerava ustanoviti skupino strokovnjakov, katere vloga bo posredovanje podatkov 
in nasvetov o vseh vprašanjih glede izvajanja Direktive Komisiji. Predvidena je predvsem 
možnost razpravljanja skupine o vprašanjih, ki jih je Komisija preučila glede izvajanja 
pooblastil, ki ji jih dodeli zakonodajalec Skupnosti, pred predložitvijo kateregakoli predloga 
ukrepa odboru, ustanovljenemu z Direktivo. 

Skupino strokovnjakov bi morali sestavljati člani pristojnih organov držav članic, ki jih 
imenuje Komisija, brez poseganja v možnost, da strokovnjake, kadar je to primerno, 
spremljajo drugi udeleženci s posebnim znanjem o določenih vprašanjih dnevnega reda. 

Skupina strokovnjakov bi morala predstavljati okvir prilagodljive in sodobne metode 
posvetovanja z evropskimi organizacijami, ki zastopajo poklicna združenja in izobraževalne 
zavode, zlasti za poklice, ki jih zadeva minimalna koordinacija usposabljanja, ki vodi do 
avtomatičnega priznavanja nazivov. V primeru, da so zainteresirane stranke na dnevni red 
sestanka uvrstile pobude za ukrepe, se lahko zastopnike teh strank pozove, da predstavijo te 
pobude in odgovorijo na vprašanja članov skupine. 

Posvetovanje s skupino strokovnjakov se opravi tudi glede skupnih izhodišč, predloženih 
Komisiji v skladu s členom 15(2) Direktive z namenom pridobitve mnenj strokovnjakov 
držav članic, ki ne urejajo poklicev, obravnavanih v teh izhodiščih. 

Komisija bo v primeru resnih dvomov države članice, ali dokazilo o formalni izobrazbi za 
arhitekta, objavljeno v skladu s členom 21(7) Direktive, izpolnjuje merila iz člena 46 
Direktive, predložila vprašanje skupini strokovnjakov. Le-ta bo Komisiji posredovala 
strokovna mnenja, ki so potrebna za umik dokazila o formalni izobrazbi za arhitekta, kadar je 
to potrebno. 
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