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1. Priznavanje poklicnih kvalifikacij v EU

a. Uvod

Opravljanje storitev ali pridobitev zaposlitve v drugi državi članici sta otipljiva primera tega, 

kako ima lahko državljan korist od enotnega trga. Direktiva 2005/36/ES z dne 

7. septembra 2005 je določila pravila za lajšanje medsebojnega priznavanja poklicnih 

kvalifikacij med državami članicami. V njej je združenih 15 obstoječih direktiv ter uveden 

lažji in prilagodljivejši sistem v zvezi z začasnim opravljanjem storitev. Kljub temu pa lahko 

vsaka država članica zakonito omeji opravljanje določenega poklica, tako da določi nekatere 

poklicne kvalifikacije. V preteklosti je vztrajanje pri nacionalnih kvalifikacijah lahko 

izključilo državljana z enotnega trga, kar je podobno diskriminaciji na podlagi državljanstva.

b. Posodobitev pravnega reda o poklicnih kvalifikacijah

Ta delovni dokument podaja pregled glavnih značilnosti direktive o poklicnih kvalifikacijah 

(DPK) in splošno stališče poročevalke v zvezi s prednostnimi nalogami pri njenem pregledu. 

Posodobitev DPK, kakor je predlagana v Aktu za enotni trg1, bo bistvena za učinkovitejše 

usklajevanje povpraševanja po delovni sili in njene ponudbe, omogočila bo dodatno 

prilagodljivost trga dela, izpolnila pričakovanja državljanov in spodbujala mobilnost znotraj 

EU.

2. Glavne značilnosti direktive o poklicnih kvalifikacijah

a. Svoboda opravljanja storitev

DPK določa posebna pravila v zvezi z začasnim opravljanjem storitev in stalnim sedežem. 

Vsak državljan EU, ki ima zakonit sedež v neki državi članici, lahko opravlja storitve v drugi 

državi članici, ne da bi mu bilo treba zaprositi za priznanje njegovih kvalifikacij. 

Predpostavka je, da se strokovnjak, ki zakonito opravlja svoj poklic v eni državi članici, šteje 

                                               
1 COM(2010) 608 konč.
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za primerno usposobljenega za začasno opravljanje tega poklica v kateri koli drugi državi 

članici. Če zadevni poklic v državi članici vlagatelja ni reguliran, pa mora ponudnik storitve 

predložiti dokaze o dveh letih delovnih izkušenj. Pri poklicih, ki so povezani z javnim 

zdravjem ali varnostjo, lahko država članica prejemnica predhodno preveri kvalifikacije 

ponudnika storitev.

b. Sedež

i. Splošni sistem za priznavanje kvalifikacij

Ta sistem se uporablja za poklice, ki jih posebna pravila o priznavanju ne zajemajo. Splošni 

sistem temelji na načelu medsebojnega priznavanja in poskuša zagotoviti, da usposobljenega 

strokovnjaka ne bi bilo več mogoče prisiliti k opravljanju celotnega usposabljanja v državi 

članici gostiteljici. V nekaterih primerih lahko država članica gostiteljica določi dopolnilne 

ukrepe, ki jih lahko sestavlja preskus poklicne usposobljenosti ali največ triletno 

prilagoditveno obdobje. 

ii. Priznavanje na podlagi poklicnih izkušenj

Samodejno priznavanje kvalifikacij na podlagi poklicnih izkušenj se lahko uporabi na 

področju industrijskih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti, ki so navedene v Prilogi IV k 

direktivi. 

iii. Priznavanje na podlagi usklajevanja minimalnih zahtev 

usposobljenosti

Za zdravnike, medicinske sestre v splošni negi, zobozdravnike, veterinarske kirurge, babice, 

farmacevte in arhitekte (sektorski poklici) se poklicne kvalifikacije priznajo samodejno na 

podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti, ki je določeno na ravni Skupnosti. 

3. Prednostne naloge za posodobitev DPK

a. Pravilno izvajanje 

Čeprav so v DPK v glavnem združena prej obstoječa besedila, je bil popoln prenos dosežen 

šele tri leta po prvotnem roku oktobra 2007. Poleg tega jo uporablja skoraj 1 000 organov, 
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zaradi več kot 4 600 reguliranih poklicev pa jo je posebno težko izvajati. Še vedno se 

pojavljajo številna vprašanja v zvezi z izvajanjem Direktive – skoraj 20 % primerov centra 

SOLVIT je povezanih s priznavanjem kvalifikacij. Posvetovanja, ki potekajo z 

zainteresiranimi stranmi in državami članicami, so bistvena za preprečevanje nadaljnjih 

prekoračitev rokov pri prenosu v zakonodajo. 

b. Poenostavitev

Rezultati javnega posvetovanja jasno pozivajo k poenostavitvi, da bi se zmanjšala upravna 

obremenitev za državljane, hkrati pa bi se spoštovala potreba po varovanju javnega zdravja in 

varnosti. Strokovnjaki se srečujejo s pretiranimi dopolnilnimi ukrepi, obremenjujočimi 

zahtevami za dokumentacijo in prevode ter težavami pri dokazovanju poklicnih izkušenj, kar 

lahko povzroča nepotrebne zamude. V zvezi z začasno mobilnostjo je bil sistem prijave 

ocenjen kot še posebno velika ovira. Glavna inovacija DPK je bil lažji in prilagodljivejši 

sistem za začasno mobilnost. Vendar pa je lažji sistem zgrešil svoj namen, saj je večina držav 

članic uporabila sistem predhodne prijave. Ugotoviti bi bilo treba, ali bi enotni spletni portal 

lahko pripomogel k odpravi sedanjih težav ter zagotovitvi boljšega sodelovanja in dialoga 

med pristojnimi organi. Nazadnje bi bilo treba razmisliti tudi o tem, da bi države članice 

prosili za oceno, ali bi lahko nekatere poklice regulirale bolj sorazmerno ali celo zmanjšale 

število reguliranih poklicev na nekaterih področjih, razen v zdravstvu. 

c. Posodabljanje veljavnih določb 

Pregled DPK, v kateri je združenih 15 besedil, od katerih so bila nekatera sprejeta že leta 

1977, bo pomenil priložnost za oceno, ali je treba dopolnilne ukrepe, zahtevane poklicne 

izkušnje in minimalne pogoje usposobljenosti za strokovnjake, kot so medicinske sestre, 

posodobiti in ali bi bilo treba upoštevati elemente, kot je stalno poklicno izpopolnjevanje

(SPI). 

d. Upoštevanje novosti

Sodna praksa2 Sodišča je določila načelo delnega dostopa do poklica. Ob predpostavki, da ni 

legitimnega razloga javnega interesa za prepoved, je treba strokovnjaku odobriti delni dostop, 

                                               
2 Sodba Sodišča z dne 19. januarja 2006 v zadevi Collegios de ingenieros, C-330/03, ZOdl., str. I-801.
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kadar so razlike med področji dejavnosti zadevnega poklica tako velike, da jih ni mogoče 

izravnati z dodatnimi ukrepi. Kljub temu pa je bila pri javnih posvetovanjih ugotovljena 

velika zadržanost v zvezi z delnim dostopom za zdravstvene poklice. 

e. Izboljševanje javnega zdravja in varnosti

Prepoznati je treba primere, ki so povezani z resnimi kršitvami dolžnosti pri opravljanju 

poklica, pri čemer bi moralo biti obvezno proaktivnejše izmenjavanje podatkov med 

pristojnimi organi. Še posebej v zvezi z zdravstvenimi poklici bi bilo treba v pregledu DPK 

raziskati načine, kako bi lahko proaktiven mehanizem opozarjanja pomagal zagotoviti, da se 

poklicna mobilnost izvaja ob spoštovanju javnega zdravja in varnosti. V zvezi s tem je treba 

razmisliti, ali bi bil koristen kodeks ravnanja za jezikovne veščine, zlasti za zdravstvene 

poklice. 

f. Razvoj orodij z dodano vrednostjo

i. Razširitev informacijskega sistema za notranji trg (IMI)

V pregledu DPK bi bilo treba preučiti možnosti za razširitev sistema IMI, da bi se izboljšala 

sodelovanje in izmenjava informacij med pristojnimi organi. Razširitev IMI, tako da bi 

vključeval mehanizem opozarjanja, bi povečala zaupanje državljanov in organov v ta sistem. 

Sistem opozarjanja bi lahko temeljil na modelu direktive o storitvah3 ali obveznosti izdaje 

opozorila vsem državam članicam po izdaji prepovedi opravljanja poklica; obe možnosti bi 

morali spoštovati temeljne pravice in varovanje osebnih podatkov. 

ii. Poklicna izkaznica 

ES je med javnim posvetovanjem predlagal uporabo poklicne izkaznice kot mogočega orodja 

za lažje priznavanje poklicnih kvalifikacij. Rezultati javnega posvetovanja so pokazali, da se 

pojavljajo številna vprašanja v zvezi s stroški, zanesljivostjo in značilnostmi poklicnih 

izkaznic. V sedanjem okviru je bilo več poskusov oblikovanja take izkaznice za različne 

poklice, rezultati pa so bili različni. Zato je potrebna temeljita in z dokazi podkrepljena ocena 

                                               
3 Direktiva o storitvah v členu 29(3) in členu 32(1) od držav članic zahteva, naj druge države članice in Komisijo 
obvestijo o vseh storitvenih dejavnostih, ki bi lahko resno škodile zdravju ali varnosti oseb ali okolju 
(„mehanizem opozarjanja“).
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učinka o morebitni dodani vrednosti poklicne izkaznice. Zdi se očitno, da mora biti uvedba 

kakršne koli poklicne izkaznice prostovoljna za strokovnjaka in pristojni organ. Poklicne 

izkaznice bi morale biti prilagojene posameznim poklicem in upravnim organom zagotavljati 

določeno stopnjo prilagodljivosti pri uporabi. Pomembno je razmisliti o več vprašanjih. 

Kakšna bo dodana vrednost za strokovnjake in uporabnike izkaznice? Koliko bo tak sistem 

stal? Kakšne informacije bi morala izkaznica vsebovati? Kako je mogoče zagotoviti zaščito 

pred goljufijami s podatki? Kakšne so prednosti izkaznice v fizični obliki pred elektronsko 

izkaznico? Morda še najpomembnejše vprašanje pa je, kako vzpostaviti in vzdrževati sistem 

IT za potrjevanje izkaznice? 


