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ZADEVA: Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih 
postopkih ugotavljanja kršitev prava EU – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na ... seji dne ….. sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red 
Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU. 

2. Vlada Republike Slovenije poziva pristojna ministrstva k čimprejšnjem sprejetju ustreznih 
ukrepov, da se zagotovijo pravočasen prenos direktiv v pravni red Republike Slovenije in 
notifikacija sprejetih predpisov, odprava oziroma zmanjšanje zamud pri prenosu ter odprava 
očitanih kršitev prava EU.

3. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih 
ugotavljanja kršitev prava EU se pošlje v seznanitev Odboru Državnega zbora za zadeve 
Evropske unije. 

PREJMEJO:

- ministrstva in vladne službe
- Državni zbor Republike Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:



Ksenija Mihovar Globokar, direktorica Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Nataša Kutnar, sekretarka, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

Ksenija Mihovar Globokar, direktorica Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

5. Kratek povzetek gradiva: 

Gradivo vsebuje informacijo o stanju prenosa direktiv, katerih rok za prenos je že potekel, vsi 
predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in direktiv, katerih rok za prenos 
poteče najpozneje 30. 6. 2017. 

V gradivu so tudi informacije o odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (predsodni in sodni 
postopki), ki j ih je Evropska komisija sprožila zoper Republiko Slovenijo bodisi zaradi 
nepravočasnega prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije oziroma zaradi nenotifikacije 
nacionalnih predpisov bodisi iz razlogov neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja drugih 
obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda EU. 

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR 

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR

Gradivo nima finančnih posledic.



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije SOS: 
- Združenju občin Slovenije ZOS: 
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 

NE
NE
NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

Ksenija Mihovar Globokar
DIREKTORICA

PRILOGA:
- Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih 

ugotavljanja kršitev prava EU



PRILOGA

Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih 
postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

Informacija je vsebinsko razdeljena na dva dela:
- prvi del vsebuje stanje prenosa direktiv, katerih rok za prenos je že potekel, vsi predpisi 

za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in direktiv, katerih rok za 
prenos poteče najpozneje 30. 6. 2017;

- drugi del vsebuje seznam odprtih postopkov ugotavljanja kršitev prava EU, pri čemer so 
postopki razdeljeni na tiste, ki jih je Evropska komisija sprožila bodisi zaradi 
nepravočasnega prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije oziroma zaradi 
nenotifikacije nacionalnih predpisov, in tiste, sprožene iz razlogov neizpolnjevanja ali 
neustreznega izpolnjevanja drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda EU;

Stanje je ažurirano na dan 17. 2. 2017. 

1. Stanje prenosa direktiv

Na seznamu je skupno 37 direktiv1, od katerih je 22 direktiv takih, katerih rok za prenos je že 
potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in 15 takih, katerih 
rok za prenos poteče najpozneje 30. 6. 2017.

Podrobno stanje prenosa direktiv po ministrstvih je prikazano v naslednjih tabelah. Za 
posamezno direktivo podatki v tabeli obsegajo:

- osnovne podatke o direktivi: celex številka, naslov, rok za prenos (roki za prenos, ki so 
do dne 17. 2. 2017 že potekli, so označeni z rdečo);

- status notifikacije nacionalnih predpisov: t. i. notifikacija je obveznost, ki izhaja iz 
direktive in v skladu s katero morajo države članice Evropsko komisijo uradno obvestiti 
o vseh predpisih, ki so jih sprejele za prenos direktiv v nacionalno pravo; notifikacija 
predpisov je lahko tudi delna, kar pomeni, da se Evropski komisiji predčasno sporočijo 
predpisi, ki so za prenos že sprejeti, manjkajoči predpisi pa se sporočijo naknadno 
oziroma nemudoma po sprejetju;

- navezavo nacionalnih predpisov k direktivi v Registru predpisov Slovenije (RPS): 
predpisi, označeni s »+«, že veljajo; predpisi, označeni z »@«, pa še niso začeli veljati 
(ta status zajema vse faze, od načrtovanja do začetka veljavnosti predpisa). 

- podatek o sproženem predsodnem ali sodnem postopku in trenutno fazo postopka. 

                                                  
1 Nekatere direktive so v deljeni pristojnosti dveh ali več ministrstev, zato so na seznamu vsakega od 
ministrstev. 



MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32014L0104
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MGRT)

Direktiva 2014/104/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. 
novembra 2014 o nekaterih pravilih, 
ki urejajo odškodninske tožbe po 
nacionalnem pravu za kršitve 
določb konkurenčnega prava držav 
članic in Evropske unije 

27. 12. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o preprečevanju omejevanja konkurence 
(EVA: 2016-2130-0075)

Uradni opomin z dne 24. 1. 2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 2017

2. 32014L0067 Direktiva 2014/67/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o izvrševanju Direktive 
96/71/ES o napotitvi delavcev na 
delo v okviru opravljanja storitev in 
spremembi Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega 
sistema za notranji trg (uredba IMI) 

18. 6. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (EVA: 
2016-2611-0019)

Obrazloženo mnenje z dne 16. 2. 
2017 (Uradni opomin z dne 22. 9. 
2016)

Rok za odgovor poteče dne 16. 4. 
2017.

+ Zakon o varstvu pred diskriminacijo (SOP: 
2016-01-1427)

+ Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (SOP: 2014-01-1068)

+ Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev (SOP: 2015-01-1930)

+ Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (SOP: 2012-01-3693)

+ Zakon o delovnih razmerjih (SOP: 2013-01-
0784)

3. 32014L0036
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MNZ)

Direktiva 2014/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o pogojih za 
vstop in bivanje državljanov tretjih 
držav zaradi zaposlitve sezonskih 
delavcev

30. 9. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov
(29. 11. 2016)

+ Zakon o urejanju trga dela (SOP: 2010-01-

Uradni opomin z dne 24. 11. 2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji dne 
23. 1. 2017



4304)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (EVA: 2016-2611-0035)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (EVA: 2016-1711-0007)



MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Zakon o fiskalnem pravilu (SOP: 2015-01-
2277)

1. 32011L0085 Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 
8. novembra 2011 o zahtevah v 
zvezi s proračunskimi okviri držav 
članic

31. 12. 2013 Delna 
notifikacija 
predpisov
(4. 8. 2015)

@ Zakon o javnih financah (EVA: 2002-1611-
0120)
Po navedbah MF je bil Zakon o javnih 
financah poslan v koalicijsko usklajevanje

Obrazloženo mnenje z dne 
17. 10. 2014

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 12. 12. 2014

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (EVA: 2015-2711-
0033)

@ Zakon o podeljevanju koncesij (EVA: 2017-
1611-0001)

2. 32014L0023 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o podeljevanju 
koncesijskih pogodb

18. 4. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (2015-2330-0096)

Obrazloženo mnenje z dne 
9. 12. 2016

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 9. 2. 2017

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2013-01-1782)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (SOP: 2012-01-2402)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2011-01-3914)

3. 32014L0062

(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MP)

Direktiva 2014/62/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o kazenskopravni zaščiti eura 
in drugih valut pred ponarejanjem 
ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa 
Sveta 2000/383/PNZ

23. 5. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov 
(19. 5. 2016)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (SOP: 2011-01-3913)

/



+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 1998-01-3622)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (SOP: 2008-01-2818)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2008-01-2959)

+ Kazenski zakonik (SOP: 2008-01-2296)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2001-01-5492)

+ Zakon o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (SOP: 1999-01-2791)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (2004-01-1926)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (EVA: 2016-2030-
0001)

4. 32015L2392 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2015/2392 z dne 17. decembra 
2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta 
glede poročanja pristojnim organom 
o dejanskih ali morebitnih kršitvah 
navedene uredbe

3. 7. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (EVA: 2016-
1611-0015)

Uradni opomin z dne 22. 9. 
2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 18. 11. 2016.

5. 32014L0095
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MGRT)

Direktiva 2014/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. 
oktobra 2014 o spremembi 
Direktive 2013/34/EU glede 
razkritja nefinančnih informacij in 
informacij o raznolikosti nekaterih 
velikih podjetij in skupin 

6. 12. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (EVA: 2016-2130-
0072)

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017



6. 32014L0065 Direktiva 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o trgih finančnih instrumentov 
ter spremembi Direktive 
2002/92/ES in Direktive 
2011/61/EU 

3. 7. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o trgu finančnih instrumentov (EVA: 
2017-1611-0002)

/

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (SOP: 2015-01-
2281)

7. 32014L0056 Direktiva 2014/56/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o spremembi Direktive 
2006/43/ES o obveznih revizijah za 
letne in konsolidirane računovodske 
izkaze Besedilo velja za EGP

17. 6. 2016 Predpisi niso
notificirani

@ Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti 
(EVA: 2016-1611-0002)

Obrazloženo mnenje z dne 
16. 2. 2017 (Uradni opomin z 
dne 27. 7. 2016)

Rok za odgovor poteče dne
16. 4. 2017

8. 32015L0849 Direktiva (EU) 2015/849 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. maja 2015 o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za 
pranje denarja ali financiranje 
terorizma, spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive 2005/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Direktive 
Komisije 2006/70/ES

26. 6. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (SOP: 2016-01-2925)

/

9. 32016L1034 Direktiva (EU) 2016/1034 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. junija 2016 o spremembi 
Direktive 2014/65/EU o trgih 
finančnih instrumentov

3. 7. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o trgu finančnih instrumentov (EVA: 
2017-1611-0002)

/



MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32014L0104
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MDDSZEM)

Direktiva 2014/104/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. 
novembra 2014 o nekaterih pravilih, 
ki urejajo odškodninske tožbe po 
nacionalnem pravu za kršitve 
določb konkurenčnega prava držav 
članic in Evropske unije 

27. 12. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o preprečevanju omejevanja konkurence 
(EVA: 2016-2130-0075)

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017

2. 32014L0095
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MF)

Direktiva 2014/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. 
oktobra 2014 o spremembi 
Direktive 2013/34/EU glede 
razkritja nefinančnih informacij in 
informacij o raznolikosti nekaterih 
velikih podjetij in skupin 

6. 12. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (EVA: 2016-2130-
0072)

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017

3. 32014L0017 Direktiva 2014/17/EU Evropskega 
p a r l a m e n t a  i n  S v e t a  z  d n e  
4. februarja 2014 o potrošniških 
kreditnih pogodbah za 
stanovanjske nepremičnine in 
spremembi direktiv 2008/48/ES in 
2013/36/EU ter Uredbe (EU) 
št. 1093/2010

21. 3. 2016 Delna
notifikacija 
predpisov 
(5. 1. 2017)

+ Zakon o potrošniških kreditih (2016-01-3226) Obrazloženo mnenje z dne 
18.11.2016

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovano
Evropski komisiji dne 6. 1. 
2017



+

+

+

+

+

@

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (SOP: 2015-01-2226)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (SOP: 2014-01-2342)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvršbi in zavarovanju (SOP: 2010-01-2762)

Stvarnopravni zakonik (SOP: 2002-01-4360)

Zakon o izvršbi in zavarovanju (SOP: 1998-
01-2303)

Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in 
obrazcu za predhodne informacije o 
potrošniških kreditih za nepremičnino (SOP: 
2017-01-0350)



MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Pravi lnik o katastru komunikaci jskega 
omrežja in pripadajoče infrastrukture (SOP: 
2015-01-2354)

+ Zakon o elektronskih komunikacijah (SOP: 
2012-01-4315)

+ Zakon o prostorskem načrtovanju (SOP: 
2007-01-1761)

+ Zakon o graditvi objektov (SOP: 2002-01-
5387)

+ Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke 
podatkov o dejanski rabi prostora (SOP: 
2004-01-0415)

+ Pravilnik o enostavnih komunikacijskih 
objektih in vzdrževanju komunikacijskih 
objektov (SOP: 2013-01-2801)

+ Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu 
do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz 
evidence infrastrukturnih omrežij in objektov 
(SOP: 2013-01-3890)

+ Zakon o cestah (SOP: 2010-01-5732)

+ Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (2010-01-5017)

1. 32014L0061 Direktiva 2014/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. Maja 
2014 o ukrepih za znižanje stroškov 
za postavitev elektronskih 
komunikacijskih omrežij visokih 
hitrosti

1. 1. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov 
(22. 12. 2015)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (EVA: 2016-
3130-0038)

Obrazloženo mnenje z dne 
30. 9. 2016

Rok za odgovor je dne 2. 3. 
2017 (podaljšan rok za 
odgovor)



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32016L0317 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2016/317 z dne 3. marca 2016 o 
spremembi direktiv Sveta 
66/401/EGS, 66/402/EGS, 
2002/54/ES, 2002/55/ES, 
2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z 
uradno etiketo pakiranj semena

31. 3. 2017 Predpisi niso 
notificirani

+

+

@

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic 
(SOP: 2016-01-2571)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o trženju semena žit (SOP: 2016-
01-1885)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju 
semena krmnih rastlin in pese (EVA: 2017-
2330-0016)

/



MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (SOP: 2014-01-1070)

1. 32011L0051 Direktiva 2011/51/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2011 o spremembah Direktive 
Sveta 2003/109/ES, da se razširi 
njeno področje uporabe na 
upravičence do mednarodne 
zaščite 

20. 5. 2013 Delna 
notifikacija 
predpisov
(30. 5. 2014)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (EVA: 2016-1711-0007)

Obrazloženo mnenje z dne 
10. 2. 2016

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 8. 4. 2016

V RPS-u označeno, da je ta 
direktiva v celoti 
prenesena 30. 5. 2014 
(Uradni opomin 24. 7. 
2013).

+ Zakon o varstvu pred diskriminacijo (SOP: 
2016-01-1427)

+ Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (SOP: 2014-01-1068)

+ Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev (SOP: 2015-01-1930)

+ Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (SOP: 2012-01-3693)

+ Zakon o delovnih razmerjih (SOP: 2013-01-
0784)

+ Zakon o urejanju trga dela (SOP: 2010-01-
4304)

+ Zakon o postopku priznavanja poklicnih 
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev 
(SOP: 2016-01-1704)

2. 32014L0066 Direktiva 2014/66/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav 
v okviru premestitev znotraj 
podjetja

29. 11. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov (14. 
2. 2017)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (EVA: 2016-2611-0035)- odgovoren 
organ za pripravo je MDDSZ

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017



@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (EVA: 2016-1711-0007)

+ Zakon o varstvu pred diskriminacijo (SOP: 
2016-01-1427)

+ Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (SOP: 2014-01-1068)

+ Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev (SOP: 2015-01-1930)

+ Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (SOP: 2012-01-3693)

+ Zakon o delovnih razmerjih (SOP: 2013-01-
0784)

+ Zakon o urejanju trga dela (SOP: 2010-01-
4304)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (EVA: 2016-2611-0035)

3. 32014L0036
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MDDSZEM)

Direktiva 2014/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o pogojih za 
vstop in bivanje državljanov tretjih 
držav zaradi zaposlitve sezonskih 
delavcev

30. 9. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov
(29. 11. 2016)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (EVA: 2016-1711-0007)

Uradni opomin z dne 24. 
11. 2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 23. 1. 2017



MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32015L2087 Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 
z dne 18. novembra 2015 o 
spremembi Priloge II k Direktivi 
2000/59/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o pristaniških 
zmogljivostih za sprejem ladijskih 
odpadkov in ostankov tovora 

9. 12. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ U r e d b a  o  s p r e m e m b a h  U r e d b e  o  
pristaniških zmogljivostih za prevzem 
ladijskih odpadkov in ostankov tovora (EVA: 
2016-2550-0095)

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017

2. 32015L0720 Direktiva (EU) 2015/720 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 29. aprila 2015 o spremembi 
Direktive 94/62/ES glede 
zmanjšanja potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk 

27. 11. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@

@

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o  ravnan ju  z  emba lažo  in  odpadno  
embalažo (EVA: 2016-2550-0029)

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o okoljski dajatvi zaradi nastajanja 
odpadne embalaže (2015-2550-0064)

Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017

3. 32014L0052 Direktiva 2014/52/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 o spremembi Direktive 
2011/92/EU o presoji vplivov 
nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje Besedilo velja 
za EGP

16. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@

@

@

Zakon o varstvu okolja (EVA: 2016-2550-
0009)

Uredba o spremembah Uredbe o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (EVA: 2017-2550-0002)

Zakon o urejanju prostora (EVA: 2016-
2550-0006)

/

4. 32015L0652 Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z 
dne 20. aprila 2015 o določitvi 
metod izračuna in zahtev glede 
poročanja na podlagi Direktive 
98/70/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o kakovosti motornega 
bencina in dizelskega goriva

21. 4. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@

@

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in 
emisiji toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriv v prometu (EVA: 2016-2550-
0017)

Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za 
biogoriva (2016-2550-0018)

/



MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Zakon o zakonski  zvezi  in družinskih 
razmerjih (SOP: 1976-04-0644)

+ Zakon o socialnem varstvu (SOP: 1992-01-
2484)

+ Statut Odvetniške zbornice Slovenije (SOP: 
1994-01-0571)

+ Zakon o sodniški službi (SOP: 1994-01-
0781)

+ Zakon o kazenskem postopku (SOP: 1994-
01-2168)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 1998-01-3622)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodiščih (SOP: 2000-01-1254)

+ Zakon o brezplačni pravni pomoči (SOP: 
2001-01-2642)

+ Obligacijski zakonik (SOP: 2001-01-4287)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2001-01-5492)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodniški službi (SOP: 2002-01-3232) 

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2003-01-2770)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2004-01-1926)

1. 32012L0029 Direktiva 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju 
pravic, podpore in zaščite žrtev 
kaznivih dejanj ter o nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 
2001/220/PNZ

16. 11. 2015 Delna 
notifikacija 
predpisov 
(24. 3. 2016)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodiščih (SOP: 2004-01-3236)

Uradni opomin z dne 27. 1. 
2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
25. 3. 2016



+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2005-01-4401)

+ Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj 
(SOP: 2005-01-4394)

+ Zakon o zaščiti prič SOP: 2005-01-5003)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sodiščih (SOP: 2006-01-5354)

+ Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
kazenskem postopku (SOP: 2007-01-0601)

+ Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
(SOP: 2008-01-0487)

+ Kazenski zakonik (SOP: 2008-01-2296)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (SOP: 2008-01-2959)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2009-01-3350)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sodiščih (SOP: 2009-01-4178)

+ Zakon o državnem tožilstvu (SOP: 2011-01-
2713)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2011-01-3914)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (SOP: 2011-01-3913)

+ Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta 
Odvetniške zbornice Slovenije (SOP: 2011-
01-4436)

+ Državnotožilski red (SOP: 2012-01-0258)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o državnem tožilstvu (SOP: 2012-01-1958)



+ Zakon o organiziranosti in delu v policiji 
(SOP: 2013-01-0436)

+ Zakon o nalogah in pooblastilih policije 
(SOP: 2013-01-0435)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2013-01-1782)

+ Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z 
državami članicami Evropske unije (2013-01-
1858)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2014-01-3503)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o preprečevanju nasilja v družini (SOP: 
2016-01-2931)- odgovorni organ za 
pripravo MDDSZ, predpis še ni bil 
notificiran Evropski komisiji (objava v 
Uradnem listu RS, 4. 11. 2016)

+ Sodni red (SOP: 2016-01-3852)- predpis še 
ni bil notificiran Evropski komisiji (objava 
v Uradnem listu RS, 29. 12. 2016)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (EVA: 2014-2030-
0026)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2013-01-1782)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (SOP: 2012-01-2402)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2011-01-3914)

2. 32014L0062
(direktiva v 
deljeni 
pristojnosti z 
MF)

Direktiva 2014/62/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o kazenskopravni zaščiti eura 
in drugih valut pred ponarejanjem 
ter o nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2000/383/PNZ

23. 5. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov 
(19. 5. 2016)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (SOP: 2011-01-3913)

/



+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 1998-01-3622)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (SOP: 2008-01-2818)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2008-01-2959)

+ Kazenski zakonik (SOP: 2008-01-2296)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2001-01-5492)

+

+

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (SOP: 1999-01-2791)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku (SOP: 2004-01-1926)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (2016-2030-0001)

3. 32014L0041 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 
2014 o evropskem preiskovalnem 
nalogu v kazenskih zadevah

22. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o  s odelovanju v kazenskih zadevah z 
državami članicami Evropske unije (EVA: 
2016-2030-0035)

/



MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32014L0040 Direktiva 2014/40/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji 
tobačnih in povezanih izdelkov in 
razveljavitvi Direktive 2001/37/ES

20. 5. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o omejevanju uporabe tobačnih 
izdelkov (EVA: 2013-2711-0020)

Obrazloženo mnenje z dne 
9. 12. 2016

Rok za odgovor je dne 9. 5. 
2017 (podaljšan rok za 
odgovor)

2. 32014L0109 Delegirana direktiva Komisije 
2014/109/EU z dne 10. oktobra 
2014 o spremembi Priloge II k 
Direktivi 2014/40/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo 
knjižnice slikovnih opozoril, ki se 
uporabljajo za tobačne izdelke

20. 5. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Pravilnik o sestavljenih zdravstvenih 
opozorilih za tobačne izdelke (EVA: 2016-
2711-0036)

Uradni opomin z dne 27. 7. 
2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 23. 9. 2016

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi 
tkivi in celicami (EVA: 2016-2711-0017)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o histovigilanci (EVA: 2016-2711-
0016)

3. 32015L0566 Direktiva Komisije (EU) 2015/566 z 
dne 8. aprila 2015 o izvajanju 
Direktive 2004/23/ES v zvezi s 
postopki za preverjanje ustreznosti 
standardov kakovosti in varnosti 
uvoženih tkiv in celic 

29. 10. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in 
izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic 
(EVA: 2016-2711-0015)

Uradni opomin z dne 24. 
11. 2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
23. 1. 2017

4. 32015L0565 Direktiva Komisije (EU) 2015/565 z 
dne 8. aprila 2015 o spremembi 
Direktive 2006/86/ES v zvezi z 
nekaterimi tehničnimi zahtevami za 

29. 10. 2016 Predpisi niso 
notificirani

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, 
sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in 
celic (EVA: 2016-2711-0059)

Uradni opomin z dne 24. 
11. 2016

Odgovor na uradni opomin 



@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic 
ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s 
tkivi in celicami (EVA: 2016-2711-0018)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi 
tkivi in celicami (EVA: 2016-2711-0017)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o histovigilanci (EVA: 2016-2711-
0016)

5. 32015L2116 Direktiva Komisije (EU) 2015/2116 
z dne 23. novembra 2015 o 
spremembi Dodatka C k Prilogi II k 
Direktivi 2009/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o varnosti 
igrač glede benzizotiazolinona 
zaradi sprejetja specifičnih mejnih 
vrednosti kemičnih snovi, 
uporabljenih v igračah

24. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o varnosti igrač (EVA: 2017-2711-0008)

/

6. 32015L2115 Direktiva Komisije (EU) 2015/2115 
z dne 23. novembra 2015 o 
spremembi Dodatka C k Prilogi II k 
Direktivi 2009/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o varnosti 
igrač glede formamida zaradi 
sprejetja specifičnih mejnih 
vrednosti kemičnih snovi, 
uporabljenih v igračah

24. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o varnosti igrač (EVA: 2017-2711-0008)

/



7. 32016L0585 Delegirana direktiva Komisije (EU) 
2016/585 z dne 12. februarja 2016 
o spremembi Priloge IV k Direktivi 
2011/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta glede izjeme 
za svinec, kadmij, šestvalentni 
krom in polibromirane difeniletre 
(PBDE) v rezervnih delih, 
pridobljenih iz medicinskih 
pripomočkov ali elektronskih 
mikroskopov, za popravilo ali 
obnovo medicinskih pripomočkov 
ali elektronskih mikroskopov zaradi 
prilagoditve tehničnemu napredku 
(Besedilo velja za EGP)

28. 2. 2017 Predpisi niso 
notificirani
(notifikacija je 
v postopku 
izvajanja na 
ministrstvu) 

+ Pravilnik o spremembi Pravilnika o 
omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi 
v električni in elektronski opremi (SOP: 2016-
01-2519)

/



MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32014L0094 Direktiva 2014/94/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. 
oktobra 2014 o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva 

18. 11. 2016 Predpisi niso 
notificirani

Noben predpis ni navezan k direktivi. Uradni opomin z dne 24. 1. 
2017

Rok za odgovor je dne 24. 3. 
2017

@ Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti 
gospodarskih vozil v cestnem prometu (EVA: 
2016-2430-0003)

2. 32014L0047 Direktiva 2014/47/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o cestnem pregledu tehnične 
brezhibnosti gospodarskih vozil, ki 
vozijo v Uniji, in razveljavitvi 
Direktive 2000/30/ES Besedilo velja 
za EGP

20. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o motornih vozilih (EVA: 2016-2430-
0007)

/

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih 
vozil (EVA: 2016-2430-0005)

3. 32014L0046 Direktiva 2014/46/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o spremembi Direktive Sveta 
1999/37/ES o dokumentih za 
registracijo vozil

20. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o motornih vozilih (EVA: 2016-2430-
0007)

/

+ Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi 
seznama tehničnih specifikacij o postopkih s 
področja motornih in priklopnih vozil (SOP: 
2014-01-2975)

@ Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in 
priklopnih vozil (EVA: 2016-2430-0004)

4. 32014L0045 Direktiva 2014/45/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnih 
vozil ter razveljavitvi Direktive 
2009/40/ES Besedilo velja za EGP

20. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o motornih vozilih (EVA: 2016-2430-
0007)

/



+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o  v arnosti v železniškem prometu (SOP: 
2016-01-3690)

5. 32016L0882 Direktiva Komisije (EU) 2016/882 z 
dne 1. junija 2016 o spremembi 
Direktive 2007/59/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede 
jezikovnih zahtev

1. 7. 2016 Delna 
notifikacija 
predpisov 
(5. 1. 2017)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o strokovni usposobljenosti 
izvršilnih železniških delavcev (2016-2430-
0061)

Uradni opomin z dne 24. 
11. 2016

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
23. 1. 2017

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o delih in opremi vozil (EVA: 2016-
2430-0006)

6. 32015L0719 Direktiva (EU) 2015/719 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 29. aprila 2015 o spremembi 
Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi 
največjih dovoljenih mer določenih 
cestnih vozil v Skupnosti v 
notranjem in mednarodnem
prometu in največjih dovoljenih tež 
v mednarodnem prometu

7. 5. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o cestah (EVA: 2016-2430-0035)

/

7. 32016L0844 Direktiva Komisije (EU) 2016/844 z 
dne 27. maja 2016 o spremembi 
Direktive 2009/45/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o varnostnih 
predpisih in standardih za potniške 
ladje

1. 7. 2017 Predpisi niso 
notificirani

@ Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških 
ladjah (EVA: 2017-2430-0014)

/



2. Odprti postopki ugotavljanja kršitev prava EU

Evropska komisija vodi zoper Republiko Slovenijo 56 postopkov v skladu z 258. členom 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU). Tabelarični pregled 
podatkov o odprtih postopkih je v tabeli 1. 

Po vrsti kršitve se od 56 odprtih postopkov kršitev prava EU:
 41 postopkov nanaša na nepravočasen prenos direktiv v pravni red RS oziroma 

nenotifikacijo nacionalnih predpisov za prenos (podrobnejše informacije v zvezi s temi 
postopki so navedene v tabeli 2) in 

 15 na nepravilno implementacijo direktiv in druge kršitve prava EU (podrobnejše informacije 
v zvezi s temi postopki so navedene v tabeli 3)

Postopki po ministrstvih: 

 Ministrstvo za okolje in prostor: 13
 Ministrstvo za finance: 10
 Ministrstvo za infrastrukturo:             9
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 6
 Ministrstvo za notranje zadeve: 6
 Ministrstvo za zdravje: 5
 Ministrstvo za pravosodje: 3
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 3
 Ministrstvo za javno upravo:            1

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 0
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 0
 Ministrstvo za kulturo: 0
 Ministrstvo za zunanje zadeve: 0
 Ministrstvo za obrambo: 0

Po fazi postopka, v katerem se navedene kršitve nahajajo: 
 37 v fazi uradnega opomina v skladu z 258. členom PDEU,
 17 v fazi obrazloženega mnenja v skladu z 258. členom PDEU, 
 1 zadeva, v kateri je že bila izdana ugotovitvena sodba Sodišča Evropske unije, Evropska 

komisija pa je na Republiko Slovenijo naslovila pismo, v katerem je zaprosila za predložitev 
sprejetih ukrepov za izvršitev sodbe, ter

 1 zadeva, za katero je bila vložena tožba.



Tabela 1: zbirni podatki o odprtih predsodnih in sodnih postopkih
STANJE KRŠITVE / PRISTOJNI ORGAN MOP MzI MZ MF MP MDDSZ MGRT MNZ MJU SKUPAJ

URADNI OPOMIN (258. člen PDEU) 9 8 4 3 3 1 5 4 0 37
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 6 4 10
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 3 4 4 3 3 1 5 4 27

OBRAZLOŽENO MNENJE (258. člen PDEU) 2 1 1 7 0 2 1 2 1 17
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 2 1 3
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 1 7 2 1 2 1 14

SODNI POSTOPKI - NAPOVEDI TOŽB, TOŽBE PRED SEU (258. člen 

PDEU in 258. člen v povezavi s tretjim odstavkom 260. člena PDEU) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 1 1
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 0

UGOTOVITVENA SODBA SEU (258. člen PDEU) - POZIV EK ZA 
IZVRŠITEV SODBE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 1 1
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 0

SODNI POSTOPKI - NAPOVEDI TOŽB, TOŽBE PRED SEU ZARADI 
NEIZVRŠITVE SODBE SODIŠČA EU (drugi odstavek 260. člena PDEU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 0 0
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 0

SKUPAJ PO MINISTRSTVIH 13 9 5 10 3 3 6 6 1 56



Tabela 2: Seznam 41 postopkov, sproženih zaradi nepravočasnega prenosa direktiv oziroma nenotifikacije nacionalnih predpisov

Pri 20 direktivah (od 41) se pričakuje, da bo Evropska komisija postopek zaključila. Ti postopki so označeni z zeleno. 

Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

1. 2014/0530 32009L0013 Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 
16. februarja 2009 o izvajanju 
Sporazuma, sklenjenega med 
Združenjem ladjarjev Evropske 
skupnosti (ECSA) in Evropsko 
federacijo delavcev v prometu (ETF) 
o Konvenciji o delovnih standardih v 
pomorstvu iz leta 2006, ter o 
spremembi Direktive 1999/63/ES

20. 8. 2014 Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti
(pristojna organa tudi 
MZI in MZ)

Uradni opomin z dne 25. 11. 2014 

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 1. 2015

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

2. 2016/0235 32013L0055 Direktiva 2013/55/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. novembra 2013 o spremembi 
Direktive 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega 
sistema za notranji trg (uredba IMI)

18. 1. 2016 Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti
(pristojen organ tudi 
MZ)

Obrazloženo mnenje z dne 30. 9. 2016 (uradni 
opomin prejet 23. 3. 2016)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 28. 11. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

3. 2016/0682 32014L0067 Direktiva 2014/67/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES 
o napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev in spremembi 
Uredbe (EU) št. 1024/2012 o 
upravnem sodelovanju prek 

18. 6. 2016 Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

Obrazloženo mnenje z dne 16. 2. 2017 (Uradni 
opomin z dne 22. 9. 2016)

Rok za odgovor poteče dne 16. 4. 2017.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

informacijskega sistema za notranji 
trg (uredba IMI)

4. 2014/0213 32013L0036 Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o dostopu do dejavnosti 
kreditnih institucij in bonitetnem 
nadzoru kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij, spremembi 
Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi 
direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES

31. 12. 2013 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 17. 10. 2014

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 12. 12. 2014

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

5. 2014/0207 32011L0085 Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 
8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi 
s proračunskimi okviri držav članic

31. 12. 2013 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 17. 10. 2014

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 12. 12. 2014

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

6. 2015/0112 32014L0059 Direktiva 2014/59/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo 
ter reševanje kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij ter o spremembi 
Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter 
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
in 2013/36/EU in uredb (EU) 
št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta

31. 12. 2014 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 29. 4. 2016.

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 27. 6. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

7. 2015/0234 32009L0138 Direktiva 2009/138/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja 

31. 3. 2015 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 20. 11. 2015

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 14. 1. 2016.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

in pozavarovanja (Solventnost II)
Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

8. 2015/0235 32014L0051 Direktiva 2014/51/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2014 o spremembi direktiv 
2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb 
(ES) št. 1060/2009, (EU) 
št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 
glede pristojnosti Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine) 
ter Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge)

31. 3. 2015 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 20. 11. 2015

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 18. 1. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

9. 2016/0144 32013L0050 Direktiva 2013/50/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2013 o spremembi Direktive 
2004/109/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o uskladitvi zahtev v zvezi s 
preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na organiziranem trgu, 
Direktive 2003/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o prospektu, ki 
se objavi ob javni ponudbi ali 
sprejemu vrednostnih papirjev v 
trgovanje, ter Direktive Komisije 
2007/14/ES o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje nekaterih določb 
Direktive 2004/109/ES

26. 11. 2015 Ministrstvo za finance Uradni opomin  z dne 27. 1. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
24. 3. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

10. 2016/0471 32014L0091 Direktiva 2014/91/EU Evropskega 18. 3. 2016 Ministrstvo za finance Uradni opomin  z dne 27. 5. 2016.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o spremembi Direktive 
2009/65/ES o usklajevanju zakonov in 
drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje 
(KNPVP), kar zadeva funkcije 
depozitarja, plačne politike in sankcije

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
21. 7. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

11. 2016/0572 32014L0056 Direktiva 2014/56/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2 0 1 4  o  s p r e m e m b i  D i r e k t i v e  
2006/43/ES o obveznih revizijah za 
letne in konsolidirane računovodske 
izkaze

17. 6. 2016 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 16. 2. 2017 (Uradni 
opomin z dne 27. 7. 2016)

Rok za odgovor poteče dne 16. 4. 2017

12. 2016/0684 32015L2392 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2015/2392 z dne 17. decembra 2015 
o  U r e d b i  ( E U )  š t .  5 9 6 / 2 0 1 4  
Evropskega parlamenta in Sveta 
glede poročanja pristojnim organom o 
dejanskih ali morebitnih kršitvah 
navedene uredbe

3. 7. 2016 Ministrstvo za finance Uradni opomin z dne 22. 9. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
18. 11. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

13. 2016/0465 32014L0023 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o podeljevanju 
koncesijskih pogodb

18. 4. 2016 Ministrstvo za finance Obrazloženo mnenje z dne 9. 12. 2016 (uradni 
opomin  z dne 27. 5. 2016)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 9. 2. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

14. 2015/0495 32013L0034 Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih 
in povezanih poročilih nekaterih vrst 

20. 7. 2015 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Uradni opomin z dne 23. 9. 2015

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
19. 11. 2015



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

podjetij, spremembi Direktive 
2006/43/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 
78/660/EGS in 83/349/EGS

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

15. 2016/0464 32014L0017 Direktiva 2014/17/ЕU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
4. februarja 2014 o potrošniških 
kreditnih pogodbah za stanovanjske 
nepremičnine in spremembi direktiv 
2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe 
(EU) št. 1093/2010

21. 3. 2016 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Obrazloženo mnenje  z dne 18. 11. 2016 (Uradni 
opomin  z dne 27. 5. 2016)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 6. 1. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

16. 2016/0466 32014L0026 Direktiva 2014/26/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o kolektivnem 
upravljanju avtorske in sorodnih 
pravic ter izdajanju več ozemeljskih 
licenc za pravice za glasbena dela za 
spletno uporabo na notranjem trgu

10. 4. 2016 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Uradni opomin  z dne 27. 5. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
21. 7. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

17. 2016/0685 32014L0068 Direktiva 2014/68/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o harmonizaciji zakonodaje 
držav članic v zvezi omogočanjem 
dostopnosti tlačne opreme na trgu

18. 7. 2016 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Uradni opomin z dne 22. 9. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
18. 11. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

Evropska komisija postopek zaključila.
18. 2017/0195 32014L0095 Direktiva 2014/95/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2014 o spremembi Direktive 
2013/34/EU glede razkritja 
nefinančnih informacij in informacij o 
raznolikosti nekaterih velikih podjetij 
in skupin

6. 12. 2016 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo
(deljena pristojnost z 
MF)

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

19. 2017/0198 32014L0104 Direktiva 2014/104/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. 
novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki 
urejajo odškodninske tožbe po 
nacionalnem pravu za kršitve določb 
konkurenčnega prava držav članic in 
Evropske unije

27. 12. 2016 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo
(deljena pristojnost z
MDDSZ)

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

20. 2015/0342 32012L0034 Direktiva 2012/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. novembra 2012 o vzpostavitvi 
enotnega evropskega železniškega 
območja

16. 6. 2015 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin z dne 22. 7. 2015

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
21. 9. 2015

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

21. 2016/0826 32014L0090 Direktiva 2014/90/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 
2014 o pomorski opremi in 
razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES

18. 9. 2016 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

22. 2016/0829 32016L0882 Direktiva Komisije (EU) 2016/882 z 
dne 1. junija 2016 o spremembi 
Direktive 2007/59/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede jezikovnih 
zahtev

1. 7. 2016 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

23. 2017/0194 32014L0094 Direktiva 2014/94/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2014 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva

18. 11. 2016 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

24. 2013/0288 32011L0051 Direktiva 2011/51/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2011 o spremembah Direktive 
2003/109/ES, da se razširi njeno 
področje uporabe na upravičence do 
mednarodne zaščite

20. 5. 2013 Ministrstvo za 
notranje zadeve 

Obrazloženo mnenje z dne 10. 2. 2016

V RPS-u označeno, da je ta direktiva v celoti 
prenesena 30. 5. 2014 (Uradni opomin 24. 7. 
2013).
Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 8. 4. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

25. 2014/0208 32011L0095 Direktiva 2011/95/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o standardih 
glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati državljani tretjih držav ali 
osebe brez državljanstva, da so 
upravičeni do mednarodne zaščite, 
glede enotnega statusa beguncev ali 
oseb, upravičenih do subsidiarne 
zaščite, in glede vsebine te zaščite

21. 12. 2013 Ministrstvo za 
notranje zadeve

Uradni opomin z dne 27. 1. 2014

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
27. 3. 2014

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila. 

26. 2015/0494 32013L0033 Direktiva 2013/33/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o standardih za sprejem 

20. 7. 2015 Ministrstvo za 
notranje zadeve

Uradni opomin z dne 23. 9. 2015

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

prosilcev za mednarodno zaščito 19. 11. 2015

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

27. 2015/0493 32013L0032 Direktiva 2013/32/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o skupnih postopkih za 
priznanje ali odvzem mednarodne 
zaščite

20. 7. 2015 Ministrstvo za 
notranje zadeve

Obrazloženo mnenje z dne 10. 2. 2016

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Komisiji dne 8. 4. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

28. 2016/0824 32014L0036 Direktiva 2014/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o pogojih za vstop 
in bivanje državljanov tretjih držav 
zaradi zaposlitve sezonskih delavcev

30. 9. 2016 Ministrstvo za 
notranje zadeve
(deljena pristojnost z 
MDDSZ)

Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

29. 2017/0202 32014L0066 Direktiva 2014/66/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav v okviru 
premestitev znotraj podjetja

29. 11. 2016 Ministrstvo za 
notranje zadeve
(pristojen organ tudi 
MDDSZ)

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

30. 2017/0196 32015L0720 Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2015 o spremembi Direktive 94/62/ES 
glede zmanjšanja potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk

27. 11. 2016 Ministrstvo za okolje 
in prostor

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

31. 2017/0197 32015L1480 Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 z 31.12.2016 Ministrstvo za okolje Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

dne 28. avgusta 2015 o spremembi 
nekaterih prilog k direktivama 
2004/107/ES in 2008/50/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
določitvi pravil glede referenčnih 
metod, potrjevanja podatkov in 
umestitve mest vzorčenja za 
ocenjevanje kakovosti zunanjega 
zraka

in prostor
Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 
za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

32. 2017/0200 32015L2087 Direktiva Komisije (EU) 2015/2087 z 
dne 18. novembra 2015 o spremembi 
Priloge II k Direktivi 2000/59/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
pristaniških zmogljivostih za sprejem 
ladijskih odpadkov in ostankov tovora

9. 12. 2016 Ministrstvo za okolje 
in prostor

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

33. 2016/0146 32012L0029 Direktiva 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih 
dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2001/220/PNZ

16. 11. 2015 Ministrstvo za 
pravosodje
(pristojen organ tudi 
MDDSZ)

Uradni opomin  z dne 27. 1. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
25. 3. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

34. 2016/0825 32014L0042 Direktiva 2014/42/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o začasnem zavarovanju in 
odvzemu predmetov, ki so bili 
uporabljeni za kazniva dejanja, in 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, v Evropski uniji

4. 10. 2016 Ministrstvo za 
pravosodje

Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila. 

35. 2017/0201 32013L0048 Direktiva 2013/48/EU Evropskega 27. 11. 2016 Ministrstvo za Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
2013 o pravici do dostopa do 
odvetnika v kazenskem postopku in v 
postopkih na podlagi evropskega 
naloga za prijetje ter pravici do 
obvestitve tretje osebe ob odvzemu 
prostosti in do komunikacije s tretjimi 
osebami in konzularnimi organi med 
odvzemom prostosti

pravosodje
Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

36. 2016/0573 32014L0040 Direktiva 2014/40/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o 
proizvodnji, predstavitvi in prodaji 
tobačnih in povezanih izdelkov in 
razveljavitvi Direktive 2001/37/ES

20. 5. 2016 Ministrstvo za zdravje Obrazloženo mnenje z dne 9. 12. 2016 (Uradni 
opomin z dne 27. 7. 2016)

Rok za odgovor poteče dne 9. 5. 2017 (podaljšan 
rok za odgovor)

37. 2016/0574 32014L0109 Delegirana direktiva Komisije 
2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 
o spremembi Priloge II k 
Direktivi 2014/40/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo 
knjižnice slikovnih opozoril, ki se 
uporabljajo za tobačne izdelke

20. 5. 2016 Ministrstvo za zdravje Uradni opomin z dne 27. 7. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 9. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

38. 2016/0827 32015L0565 Direktiva Komisije (EU) 2015/565 z 
dne 8. aprila 2015 o spremembi 
Direktive 2006/86/ES v zvezi z 
nekaterimi tehničnimi zahtevami za 
kodiranje človeških tkiv in celic

29. 10. 2016 Ministrstvo za zdravje Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

39. 2016/0828 32015L0566 Direktiva Komisije (EU) 2015/566 z 
dne 8. aprila 2015 o izvajanju 
Direktive 2004/23/ES v zvezi s 
postopki za preverjanje ustreznosti 
standardov kakovosti in varnosti 
uvoženih tkiv in celic

29. 10. 2016 Ministrstvo za zdravje Uradni opomin  z dne 24. 11. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 
23. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.
40. 2017/0199 32016L0774 Direktiva Komisije (EU) 2016/774 z 

dne 18. maja 2016 o spremembi 
Priloge II k Direktivi 2000/53/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
izrabljenih vozilih

19. 11. 2016 Ministrstvo za zdravje
(deljena pristojnost z 
Ministrstvom za 
okolje in prostor)

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Rok za odgovor poteče dne 24. 3. 2017.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela 
obvestila o končanju ali nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so sprejeti vsi ukrepi za prenos te 
direktive, Republika Slovenija pričakuje, da bo 
Evropska komisija postopek zaključila.

41. 2016/0236 32014L0061 Direktiva 2014/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o ukrepih za znižanje stroškov 
za postavitev elektronskih 
komunikaci jskih omreži j  visokih 
hitrosti

1. 1. 2016 Ministrstvo za javno 
upravo
(prenos pristojnosti iz 
MIZŠ)

Obrazloženo mnenje z dne 30. 9. 2016 (uradni 
opomin prejet 23. 3. 2016).

Rok za odgovor poteče dne 2. 3. 2017 (podaljšan 
rok za odgovor)



Tabela 3: Seznam 15 postopkov, sproženih zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja ter nepravilnega prenosa pravnih aktov EU

V 3 postopkih (od 15) rok za odgovor še ni potekel.

Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

1. Nespoštovanje zahtev zakonodaje EU glede 
odpadkov zaradi nezakonitih odlagališč na območju 
Celja in Bukovžlaka (Direktiva 32008L0098 in 
31999L0031) (kršitev št.: 2012/4150)

Ministrstvo za okolje in prostor - Izdana ugotovitvena sodba v zadevi C-140/14 z dne 16. 7. 2015, 
ki še ni izvršena.

Evropska komisija je konec julija 2015 na Republiko Slovenijo naslovila 
pismo, v katerem je Republiko Slovenijo zaprosila za predložitev sprejetih 
ukrepov za izvršitev sodbe. Republika Slovenija je na zaprosilo odgovorila 
16. 9. 2015. 
Dne 30. 12. 2016 je bilo Evropski komisiji posredovano zadnje poročanje o 
napredku pri odpravi kršitve.

2. Neizpolnjevanje zahtev zakonodaje EU glede 
odpadkov zaradi neprimernega ravnanja z odpadnimi 
gumami na območju gramozne jame v Lovrencu na 
Dravskem polju (Direktiva 32008L0098 in Direktiva
31999L0031) (kršitev št. 2012/4136)

Ministrstvo za okolje in prostor - Tožba je bila Republiki Sloveniji vročena dne 17. 3. 2016 
(napoved tožbe z dne 26. 3. 2015 in 25. 2. 2016 - ponovna 
napoved tožbe, ker je v vmesnem času RS izkazala napredek pri 
odpravi kršitve, zato je EK zožila nameravani tožbeni zahtevek)

Državno pravobranilstvo je odgovor na tožbo dne 27. 5. 2016 vložilo na 
Sodišče EU. Republiki Sloveniji je bila dne 14. 7. 2016 vročena replika 
Evropske komisije na navedbe Republike Slovenije v odgovoru na tožbo, 
Republika Slovenija pa je na repliko Evropske komisije 24. 8. 2016 na 
Sodišče EU vložila dupliko. 

V prvi fazi bo Sodišče Evropske unije, če bo do tega prišlo, izdalo 
ugotovitveno sodbo.

3. Neizpolnjevanje obveznosti iz 14. člena Direktive 
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
ker Republika Slovenija ni zaprla ali ni zagotovila 
skladnosti vseh obstoječih odlagališč odpadkov, ki 
obratujejo na ozemlju Republike Slovenije z Direktivo 
1999/31/ES (kršitev št. 2011/2186)

Ministrstvo za okolje in prostor Dodatno obrazloženo mnenje z dne 29. 4. 2016 (OM z dne 25. 10. 2012).

Odgovor na dodatno obrazloženo mnenje posredovan Komisiji dne 27. 6. 
2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

4. Nepravilni prenos Direktive 2011/92/EU o presoji 
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje v pravni red RS (kršitev št. 2012/2162)

Ministrstvo za okolje in prostor Obrazloženo mnenje z dne 21. 6. 2013

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Komisiji dne 21. 8. 2013.



Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

5. Neizpolnjevanje obveznosti iz 13. člena in prvega 
odstavka 23. člena Direktive 2008/50/ES o kakovosti 
zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo –
preseganje mejnih vrednosti PM10 na več območjih in 
aglomeracijah (kršitev št. 2012/2212)

Ministrstvo za okolje in prostor Dodatni uradni opomin z dne 29. 4. 2016.

Odgovor na dodatni uradni opomin posredovan Komisiji dne 27. 6. 2016.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

6. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 3. 
člena in prvega odstavka 4. člena Direktive 
92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst v RS – pomanjkljiva 
opredelitev območij OPS (območja, pomembna za 
Skupnost) – RS ni predložila revidirane nacionalne 
podatkovne baze (kršitev št. 2012/2060)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 30. 4. 2012

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 28. 6. 2012.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

Glede na to, da so prenesene vse določbe te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek zaključila (to je bilo tudi 
sporočeno Evropski komisiji z vmesnim poročanjem, 24. 3. 2016).

7. Nepravilni prenos nekaterih členov Direktive 
2003/35/ES o sodelovanju javnosti pri sestavi 
nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o 
spremembi direktiv 85/337/EGS in 96/61/ES glede 
sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč v pravni red 
RS in posledično nepravilni prenos nekaterih členov 
Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje ter nekaterih 
členov Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja) (kršitev št. 2011/2216)

Ministrstvo za okolje in prostor Drugi dodatni uradni opomin z dne 18. 11. 2016 (Dodatni uradni 
opomin z dne 27. 1. 2014)

Rok za odgovor poteče dne 18. 3. 2017 (podaljšan rok za odgovor)

8. Neizpolnjevanje obveznosti iz drugega, četrtega, 
petega in sedmega odstavka 8. člena ter drugega 
odstavka 10. člena Direktive 2002/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o 

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin  z dne 30. 9. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 28. 11. 2016



Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (kršitev 
št. 2016/2098)

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

9. Neizpolnjevanje obveznosti iz 11. člena Direktive 
2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje in iz četrtega odstavka 6. člena, 
b točke prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 
11. člena Direktive 2011/92/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o 
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov 
na okolje (kršitev št. 2016/4140)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 9. 12. 2016

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 9. 2. 2017.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

10. Neizpolnjevanje obveznosti iz 3., 4., 5., 10. in 15. 
člena ter Priloge I k Direktive Sveta z dne 21. maja 
1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (kršitev št. 
2016/2188)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 16. 2. 2017

Rok za odgovor poteče dne 16. 4. 2017.

11. Neizpolnjevanje obveznosti iz 49. člena PDEU in 
tretjega odstavka 4. člena PEU v povezavi s 101. 
členom PDEU zaradi nezdružljivosti sporazuma o 
zračnem prometu med RS in Rusko federacijo s 
pravom EU (kršitev št. 2011/2018)

Ministrstvo za infrastrukturo Uradni opomin z dne 15. 3. 2011

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 13. 5. 2011.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

12. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka člena 
9a in točke (b) drugega odstavka člena 9a Uredbe 
(ES) št. 550/2004 o izvajanju navigacijskih služb 
zračnega prometa na enotnem evropskem nebu ter 
petindvajsetega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 
549/2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega 
evropskega neba – izpolnjevanje zahtev glede 
funkcionalnih blokov zračnega prostora (FAB) (kršitev 
št. 2014/2120)

Ministrstvo za infrastrukturo Uradni opomin z dne 11. 7. 2014

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 6. 11. 2014.

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

13. Neizpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 13. 
člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski 
učinkovitosti stavb (kršitev št. 2016/2049)

Ministrstvo za infrastrukturo Uradni opomin z dne 27. 5. 2016.

Odgovor na uradni opomin posredovan Komisiji dne 27. 7. 2016

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

14. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 14. Ministrstvo za infrastrukturo Obrazloženo mnenje z dne 18. 11. 2016. (Uradni opomin z dne 27. 5. 



Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski 
učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 
2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 
2006/32/ES ker RS ni predložila celovite ocene 
možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje (kršitev št. 2016/2052)

2016)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Komisiji dne 13. 1. 2017

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

15. Neizpolnjevanje obveznosti iz sedmega odstavka 3. 
člena Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva (kršitev št. 
2017/2019)

Ministrstvo za infrastrukturo Uradni opomin z dne 16. 2. 2017

Rok za odgovor poteče dne 16. 4. 2017.


	7D3980235A92149CC12580CE00530BA3_0.in.doc

		2017-02-21T16:30:25+0100
	Ksenija Mihovar Globokar




