Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU
1) Naslov predlaganega akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic
EU, EGP in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oz. dejavnosti v RS

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
"Act ammending Act Regulating the Recognition Procedure for Qualifications of Citizens of EU Member States
Relating to Access to Regulated Professions and Professional Activities in the Republic of Slovenia"

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2009-2611-0016

ID predpisa
ZAKO5528

ID izjave
3
(3)

Datum izjave
13.07.2009

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

3.1) Direktive, ki jih delno ali v celoti prenaša predlog akta

CELEX
oznaka
direktive
1.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Rok za
prenos
direktive

32005L0036 Direktiva Evropskega
20.10.2007
parlamenta in Sveta
2005/36/ES z dne 7. septembra
2005 o priznavanju poklicnih
kvalifikacij

Datum/ura izpisa: 29.05.2020 21:45

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
20.10.2007
NE
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Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
1.
2004-01-3689 Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
2.
2007-01-0730 Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika
specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika specialista
družinske medicine oziroma zdravnico specialistko družinske medicine,
doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in
doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne
medicine specialistko
3.
2007-01-0731 Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro
farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega
zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
4.
2004-01-2674 Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika,
zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne
medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne
medicine specialista oralne kirurgije
5.
2004-01-1703 Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
6.
2008-01-0880 Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske
konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v
Republiki Sloveniji
7.
2008-01-2689 Pravilnik o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem
storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
8.
2008-01-2695 Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za
področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije,
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
9.
2008-01-3159 Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
10. 1999-01-3777 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
11. 2002-01-2524 Zakon o dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-B)
12. 2004-01-3234 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP-C)
13. 2004-01-0066 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrSC)
14. 2007-01-4540 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji (ZPKEU-A)
15. 2008-01-2482 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrSE)
16. 2008-01-0831 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-I)
32006L0123 DIREKTIVA 2006/123/ES
28.12.2009
28.12.2009
NE
EVROPSKEGA PARLAMENTA
IN SVETA z dne 12. decembra
2006 o storitvah na notranjem
trgu
1.
2009-1711Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti
0003
2.
2009-2111Zakon o prostem opravljanju storitev
0005
3.
2009-2511Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
0063
4.
2009-2511Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
0077
32008D0049 Odločba Komisije z dne 12.
NE
decembra 2007 o izvajanju
: Odločba komisije z
informacijskega sistema za
notranji trg (IMI) v zvezi z
varstvom osebnih podatkov
(notificirano pod dokumentarno
številko C(2007) 6306)
CELEX
oznaka
direktive

2.

3.

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo

Datum/ura izpisa: 29.05.2020 21:45

Rok za
prenos
direktive

Stran: 2 / 3

Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU

4) Ali je predlog pravnega akta tehnični predpis v smislu člena 8 direktive 31998L0034?
NE

5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Popravek izjave.
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