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225. Uredba: EU/EGP-Uredba o priznavanju 

225. Uredba zveznega ministra za gospodarstvo in delo o priznavanju dokazil o strokovni 
usposobljenosti iz druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora 
(EU/EGP-Uredba o priznavanju) 

Na podlagi § 373c odst. 2 do 5 Uredbe o obrti 1994, Uradni list št. 194, zadnja sprememba s strani 
 Zveznega zakona, Uradni list št. 68/2008, odreja: 

Splošno 

§ 1. Zvezni minister za gospodarstvo in delo mora na zahtevek z odločbo izreči priznavanje dokazil o 
 strokovni usposobljenosti državljana Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če 

1. je bilo dokazilo o strokovni usposobljenosti izdano s strani Evropske unije ali Evropskega 
gospodarskega prostora, 

2. vlagatelj dokaže, da so dejavnosti, ki jih je opravil, skladne z bistvenimi značilnostmi poklica tiste 
obrti, za katere se priznanje zahteva (zadevnost strokovnosti), 

3. niso predloženi razlogi za izključitev v skladu s 13. členom Uredbe o obrti 1994, Uradni list št. 194, v 
različici zveznega zakona Uradni list I, št. 42/2008, in 

4. so izpolnjene predpostavke, ki so določene v členih 2 do 5. 

Obrtne dejavnosti v skladu s členom 17 Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij,  
Uradni list št. L 255 z dne 30. 9. 2005, s. 22 

§ 2. (1) Naslednje dejavnosti, ki so dokazljive s potrdili oz. izobrazbo v smislu 1. Člena, se pri obrtnih 
 dejavnostih, ki so navedene v 2. členu, priznajo kot zadostni dokaz usposobljenosti: 

1. neprekinjena šestletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, 

2. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj triletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno 
priznanim spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije, 

3. neprekinjena štiriletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj dvoletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno 
priznanim spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije, 

4. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik, če vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj petletno dejavnost kot nesamostojni delavec, 

5. neprekinjena petletna dejavnost na vodilnem položaju, od tega vsaj triletna dejavnost s tehničnimi 
nalogami in z odgovornostjo za vsaj en oddelek podjetja, če vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj triletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije. 

(2) 1. odst. velja za naslednje obrtne dejavnosti: 

1. pek (obrt); 

2. stavbenik glede na opravljajoče dejavnosti, graditelj vodnjakov; 

3. polagalec talnih oblog (obrt); 

4. knjigovez; izdelovalec etuijev in kaset; izdelovalec embalaže (povezana obrt); 

5. kemični laboratoriji; 

6. krovec (obrti); 

7. izdelovalec ženskih oblačil; izdelovalec moških oblačil; izdelovalec spodnjega perila (povezana obrt); 



8. tiskarstvo in izdelava tiskarskih oblik; 

9. elektrotehnika; 

10. izdelava kozmetičnih izdelkov; 

11. izdelava pirotehničnih izdelkov, npr. vžigalnih sredstev in drugih razstreliv, ki niso podvržena Zakonu 
o strelivih in razstrelivih, in trgovina s takšnimi izdelki (pirotehnična podjetja) glede izdelave; 

12. mesar (obrt); 

13. cvetličar (florist); 

14. plinska in sanitarna tehnika; 

15. mlinar (obrt); 

16. steklar, polagalec steklenih oblog in brusilec ploskega stekla; brusilec in oblikovalec votlega stekla; 
pihalec stekla in izdelovalec steklenih instrumentov (povezana dejavnost); 

17. zlatar in srebrar; stanjševalec zlata, srebra in kovin (povezana dejavnost); 

18. lončar (obrt); 

19. ogrevalna tehnika; prezračevalna tehnika (povezana dejavnost); 

20. izdelava in priprava ter dajanje v najem medicinskih izdelkov, v kolikor te dejavnosti ne sodijo pod 
neko drugo natančno predpisano obrt, in trgovanje z dajanjem v najem medicinskih izdelkov glede 
trgovanja; 

21. hladilna in klimatska tehnika (obrt); 

22. keramik; polagalec plošč in ploščic (povezana obrt); 

23. komunikacijska elektronika (obrt); 

24. konditor (slaščičar), vklj. medičar in izdelovalec kanditnih, zamrznjenih in čokoladnih izdelkov (obrt); 

25. avtomobilska tehnika; proizvajalec karoserije vključno s kleparstvom in lakiranjem karoserije 
(povezana obrt); 

26. krznar; vrečar (izdelovanje usnjenih oblačil) (povezana obrt); 

27. predelava umetnih snovi (obrt); 

28. soboslikar in pleskar; lakirni mojster; pozlatar in štukater; izdelovalec tabel (povezana obrt); 

29. mehatronik za strojno in izdelovalno tehniko; mehatronik za elektroniko, pisarniško in računalniško 
sistemsko tehniko; mehatronik za elektrostrojništvo  in avtomatizacijo; mehatronik za medicinsko 
strojno tehniko (povezana obrt); 

30. mlečna tehnologija (obrt); 

31. površinski tehnik; oblikovanje kovin (povezana obrt); 

32. izdelovalec orgel; izdelovalec harmonik; izdelovalec klavirjev; izdelovalec godalnih in strunskih 
instrumentov; izdelovalec lesenih pihal; izdelovalec trobil (povezana obrt); 

33. tlakar (obrt); 

34. sedlar, vključno za sedeže vozila in jermenar; izdelava izdelkov usnjene galanterije in torbar (povezana 
obrt); 

35. kovinska tehnika za kovinarstvo in strojništvo; kovinska tehnika za kovače in izdelavo vozil; kovinska 
tehnika za poljedelske in gradbene stroje (povezana obrt); 

36. izdelovalec obutve (obrt); 

37. ličar; bakrar (povezana obrt); 

38. podjetje z razstrelivi; 

39. mojster kamnoseštva vključno z izdelavo umetnega kamna in izdelovanjem teraca; 

40. štukatura in suha izgradnja (obrt); 

41. tapetnik in dekorater (obrt); 

42. mizar; modelar; čolnar; sodar; strugar; kipar (povezana obrt); 

43. urar (obrt); 

44. vulkanizer; 

45. toplotna, hladilna, zvočna in požarna izolacija (obrt); 

46. orožarska obrt (puškar) vključno s trgovanjem z orožjem glede izdelave, predelave in popravila 
nevojaškega orožja in streliva; 

47. tesarski mojster glede opravljajoče dejavnosti. 

(3) 1. odst. 1. do 4. vrstica veljajo za obrtno dejavnost frizerstva in izdelovanja lasulj (stilist) (obrt). 

(4) Dejavnosti, ki so navedene v 1. odst. 1. in 4. vrstice, ne smejo biti več kot deset let starejše od trenutka 
                prispetja popolnega zahtevka za priznavanje. 



(5) Kot oseba, ki je dejavnost opravljala kot vodja podjetja v smislu 1. odstavka, je mišljena oseba, ki je 
 dejavna v podjetju ustrezne poklicne veje 

1. kot vodja podjetja ali podružnice ali 

2. kot namestnik podjetnika ali vodje podjetja, če je s tem položajem povezana odgovornost, ki ustreza 
tisti, ki jo opravlja nameščujoči podjetnik ali vodja, ali 

3. na vodilnem položaju s trgovskimi in/ali tehničnimi nalogami in z odgovornostjo za enega ali več 
oddelkov podjetja. 

. 

Obrtne dejavnosti v skladu s členom 18 Direktive 2005/36/ES 

§ 3. (1) Naslednje dejavnosti, ki so dokazljive s potrdili oz. izobrazbo v smislu 1. Člena, se pri obrtnih 
 dejavnostih, ki so navedene v 2. členu, priznajo kot zadostni dokaz usposobljenosti: 

1. neprekinjena petletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, 

2. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj triletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno 
priznanim spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije, 

3. neprekinjena štiriletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj dvoletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno 
priznanim spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije, 

4. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj petletno dejavnost kot nesamostojni delavec,  

5. neprekinjena petletna dejavnost kot nesamostojni delavec, če vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj triletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije,  

6. neprekinjena šestletna dejavnost kot nesamostojni delavec, če vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj dvoletno prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije.  

(2) 1. odst. velja za naslednje obrtne dejavnosti: 

1. poklicni fotograf (obrt), 

2. čiščenje spomenikov, fasad in zgradb (obrt), 

3. potovalne agencije, 

4. špedicije vključno s transportnimi agenti in 

5. čistilci tekstila (kemično čiščenje, pralnica ter pralnica in likalnica) (obrt). 

(3) Dejavnosti, ki so navedene v 1. odst. 1. in 4. vrstice, ne smejo biti več kot deset let starejše od trenutka 
 prispetja popolnega zahtevka za priznavanje. 

(4) Kot oseba, ki je dejavnost opravljala kot vodja podjetja v smislu 1. odstavka, je mišljena oseba, ki je 
 dejavna v podjetju ustrezne poklicne veje 

1. kot vodja podjetja ali podružnice ali 

2. kot namestnik podjetnika ali vodje podjetja, če je s tem položajem povezana odgovornost, ki ustreza 
tisti, ki jo opravlja nameščujoči podjetnik ali vodja, ali 

3. na vodilnem položaju s trgovskimi in/ali tehničnimi nalogami in z odgovornostjo za enega ali več 
oddelkov podjetja. 

. 

Obrtne dejavnosti v skladu s členom 19 Direktive 2005/36/ES 

§ 4. (1) Naslednje dejavnosti, ki so dokazljive s potrdili oz. izobrazbo v smislu 1. člena, se pri obrtnih 
 dejavnostih, ki so navedene v 2. členu, priznajo kot zadostni dokaz usposobljenosti: 

1. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, 

2. neprekinjena dvoletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije,  

3. neprekinjena dvoletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje vsaj triletno dejavnost kot nesamostojni delavec,  



4. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicne ali trgovske institucije. 

(2) 1. odst. velja za naslednje obrtne dejavnosti: 

1. pogrebne storitve, 

2. izdelava pirotehničnih izdelkov, npr. vžigalnih sredstev in drugih razstreliv, ki niso podvržena Zakonu 
o strelivih in razstrelivih, in trgovina s takšnimi izdelki (pirotehnična podjetja) glede trgovanja, 

3. gostinski obrat, 

4. izdelava in priprava ter dajanje v najem medicinskih izdelkov, v kolikor te dejavnosti ne sodijo pod 
neko drugo natančno predpisano obrt, in trgovanje z dajanjem v najem medicinskih izdelkov glede 
trgovanja in dajanja v najem, 

5. kozmetika (lepotilna nega), 

6. zatiranje škodljivcev (obrt), 

7. orožarska obrt (puškar) vključno s trgovanjem z orožjem glede trgovanja z nevojaškim orožjem in 
strelivom. 

(3) Dejavnosti, ki so navedene v 1. odst. 1. in 3. vrstice, ne smejo biti več kot deset let starejše od trenutka 
 prispetja popolnega zahtevka za priznavanje. 

(4) Kot oseba, ki je dejavnost opravljala kot vodja podjetja v smislu 1. odstavka, je mišljena oseba, ki je 
 dejavna v podjetju ustrezne poklicne veje 

1. kot vodja podjetja ali podružnice, 

2. kot namestnik podjetnika ali vodje podjetja, če je s tem položajem povezana odgovornost, ki ustreza 
tisti, ki jo opravlja nameščujoči podjetnik ali vodja, 

3. na vodilnem položaju s trgovskimi in/ali tehničnimi nalogami in z odgovornostjo za enega ali več 
oddelkov podjetja. 

 

Veletrgovina s strupninami (Direktiva 74/556/EGP) 

§ 5. (1) Naslednje dejavnosti, ki so dokazljive s potrdili oz. izobrazbo v smislu 1. člena, se pri obrtnih 
 dejavnostih izdelave zdravil in strupnin glede veletrgovanja s strupninami priznajo kot zadostni dokaz 
 usposobljenosti: 

1. neprekinjena petletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja,  

2. neprekinjena dvoletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če ima vlagatelj zahtevka 
za priznanje za zadevajočo dejavnost dokazilo o uskladitvi in strokovni usposobljenosti, ki ga usposablja 
v državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, da opravlja dejavnosti trgovanja 
s strupninami in njihovo distribucijo le-teh,  

3. neprekinjena triletna dejavnost kot samostojni podjetnik ali vodja podjetja, če vlagatelj zahtevka za 
priznanje za zadevajočo dejavnost dokazuje prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim 
spričevalom ali kot polnovredno priznana s strani poklicnega združenja,  

4. neprekinjena triletna dejavnost kot nesamostojni delavec, če ima vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazilo o uskladitvi in strokovni usposobljenosti, ki ga usposablja v državi članici 
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, da opravlja dejavnosti trgovanja s strupninami in 
njihovo distribucijo, 

5. neprekinjena štiriletna dejavnost kot nesamostojni podjetnik, če vlagatelj zahtevka za priznanje za 
zadevajočo dejavnost dokazuje prejšnjo izobrazbo, ki je potrjena z državno priznanim spričevalom ali kot 
polnovredno priznana s strani poklicnega združenja. 

(2) Dejavnost, ki je navedena v 1. odst. 1. vrstice, ne sme biti več kot deset let starejša od trenutka prispetja 
         popolnega zahtevka za priznavanje. 

(3) Dejavnost kot vodja podjetja v podjetju opravlja v smislu 1. odstavka, kdor je dejaven v industrijskem 
           ali trgovskem podjetju ustrezne poklicne veje 

1. kot vodja podjetja ali podružnice, 

2. kot namestnik podjetnika ali vodje podjetja, če je s tem položajem povezana odgovornost, ki ustreza 
tisti, ki jo opravlja nameščujoči podjetnik ali vodja, 

3. na vodilnem položaju zadolžen za trgovino in distribucijo strupnin in je odgovoren za vsaj en oddelek 
podjetja ali je dejaven na vodilnem položaju za uporabo navedenih snovi. 

. 



Začetek in konec veljavnosti 

§ 6 Istočasno z začetkom veljave te Uredbe preneha veljati Uredba zveznega ministra za gospodarstvo in  
          delo o priznavanju dokazil o strokovni usposobljenosti iz druge države članice Evropske unije ali    
          Evropskega gospodarskega prostora (EU/EGP-Uredba o priznavanju), Uradni list II, št. 255/2003. 

Jezikovno enako obravnavanje  

§ 7 V kolikor so v tej Uredbi izrazi, ki se nanašajo na osebe, v moški slovnični obliki, veljajo v navedeni  
          obliki enako tako za ženske kot moške. Ob uporabi določenih oseb se vsakokrat uporabi v obliki, ki je za  
          spol značilna. 

Bartenstein 


