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Gp.gs@gov.si

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 šestega odstavka 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, 65/14 in 55/17) 
v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 56201-2/2018/10 z dne 8. 11. 2018 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 in jo pošlje v 
seznanitev Odboru Državnega zbora za zadeve Evropske unije.

2. Vlada Republike Slovenije poziva pristojna ministrstva k čimprejšnjemu 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.

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:

Rado Fele, direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
Dr. Anamarija Patricija Masten, sekretarka, Služba 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:

/

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 31. 12. 2020. V tem delu informacije je prikazano tudi stanje na področju odprtih 
postopkov ugotavljanja kršitev prava EU (predsodni in sodni postopki), ki jih je Evropska komisija 
sprožila zoper Republiko Slovenijo. 

Informacija o stanju na področju izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, ni 
vsebovana v tem gradivu, ker bo izpolnjevanje teh obveznosti možno zanesljivo in sistematično 
spremljati šele na podlagi izvedenega ukrepa, predvidenega v Akcijskem načrtu za izboljšanje 
postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019–2022, ki ga je 
vlada sprejela dne 25. 7. 2019.

Informacija o stanju na področju izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz odločb Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, prav tako ni zajeta v tem gradivu, ker se stanje od obravnave zadnje informacije 
na vladi ni bistveno spremenilo (štiri odločbe so bile izvršene in dodane štiri nove, katerih rok za 
izvršitev poteče v letu 2020). Gradivo bo v tem delu dopolnjeno.

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

Rado Fele
DIREKTOR

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 31. 12. 2020;

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

Stanje je ažurirano na dan 19. 12. 2019.

1. Stanje prenosa direktiv

Na seznamu je skupno 39 direktiv1, od katerih je 14 direktiv takih, katerih rok za prenos je že 
potekel, vsi predpisi za njihov prenos pa še niso sprejeti oziroma notificirani, in 25 takih, katerih 
rok za prenos poteče najpozneje 31. 12. 2020.

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 18. 12. 2019 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 zdravje

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32017L1572 Direktiva Komisije (EU) 2017/1572 
z dne 15. septembra 2017 o 
dopolnitvi Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
glede načel in smernic dobre 
proizvodne prakse za zdravila za 
uporabo v humani medicini

31. 3. 2018 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravilih (2019-2711-0007)

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Direktiva 2017/1572/EU bo v nacionalni pravni red deloma prenesena z drugo predvideno spremembo Zakona o zdravilih (v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2). Osnutek Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (2019-2711-0007) je v fazi priprave. 

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da je Ministrstvo za zdravje pristopilo k spremembam in dopolnitvam ZZdr-2 v dveh fazah. V prvi fazi je bil 22. 10. 2019 sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2A) po skrajšanem postopku zaradi izvršitve sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi Medisanus, C-296/15 z dne 8. 6. 
2017) in uskladitve z Direktivo 2011/62/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 8. 6. 2011 in Delegirano uredbo (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na 
ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini. V nasprotju z omenjeno že sprejeto spremembo zakona pa bo predvidena sprememba zakona v drugi fazi terjala obsežnejše 
vsebinske spremembe, ki so med drugim potrebne tudi zaradi implementacije Direktive 2017/1572/EU. Glede na navedeno oba postopka ni bilo mogoče združiti, ker je bila 
implementacija sodbe z vidika časovne komponente bistvenega pomena in je zaradi njene izvršitve bila nujno potrebna prednostna obravnava. Zaradi omenjene nujne 
spremembe je implementacija omenjene direktive zato predvidena v okviru druge spremembe ZZdr-2, kar je tudi razlog za zamudo. 

Dodatno še pojasnjujemo, da bo Direktiva 2017/1572/EU v celoti prenesena v nacionalni pravni red nadalje tudi s Pravilnikom o proizvodnji zdravil, ki je zaradi zapletenosti 
področja v začetni fazi priprave, in še z nekaterimi drugimi podzakonskimi akti.  



Ministrstvo za okolje in prostor

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32018L0410 Direktiva (EU) 2018/410 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. marca 2018 o spremembi 
Direktive 2003/87/ES za krepitev 
stroškovno učinkovitega 
zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih 
naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814

9. 10. 2019 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu okolja (2019-2550-0040)

Uradni opomin z dne 22. 
11. 2019

Rok za odgovor poteče 22. 1. 
2020.

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Direktiva se prenaša na zakonski ravni, in sicer s predvideno spremembo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1K). Zaradi aktualne problematike in dolgotrajnosti zakonodajnega 
postopka je bila sprejeta odločitev, da se bo v ZVO-1K (torej v isti zakonski spremembi) uredilo tudi področje ravnanja z odpadki, pri čemer pa se je zaradi kompleksnosti 
vsebine oblikovanje tega dela zakonskega besedila nepričakovano podaljšalo. Predlog zakonske spremembe bo v tednu, ki se začne s 16. 12. 2019, poslan v medresorsko 
obravnavo; zaradi implementacije direktive bo podan predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Končni rok sprejema ZVO-1K je predviden 15. 5. 2020. 

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vsebini prijave za dajanje izdelka, 
ki vsebuje gensko spremenjene organizme, 
na trg (2019-2550-0005)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vsebini prijave namernega 
sproščanja gensko spremenjenih organizmov 
v okolje (2019-2550-0004)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o oceni tveganja za dajanje 
izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene 
organizme, na trg (2019-2550-0003)

2. 32018L0350 Direktiva Komisije (EU) 2018/350 z 
dne 8. marca 2018 o spremembi 
Direktive 2001/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z 
oceno tveganja gensko 
spremenjenih organizmov za okolje

29. 9. 2019

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o oceni tveganja za namerno 
sproščanje gensko spremenjenih organizmov 
v okolje (2019-2550-0002)

Uradni opomin z dne 22. 
11. 2019

Rok za odgovor poteče 22. 1. 
2020.



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Sprememba 4 pravilnikov je v pripravi. Zaradi omejenih kapacitet in pospešenih aktivnosti in obveznosti Republike Slovenije na področju mednarodnih dogovorov za post-2020 
obdobje je javna obravnava predloga sprememb pravilnikov predvidena v januarju 2020 ter medresorsko usklajevanje predloga sprememb in sprejem pravilnikov v 
februarju/marcu 2020. Po objavi navedenih pravilnikov v Uradnem listu Republike Slovenije bo izvedena tudi notifikacija v zbirki predpisov Evropske komisije.

+ Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(2018-01-3393)

3. 32018L0852 Direktiva (EU) 2018/852 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 94/62/ES o embalaži in 
odpadni embalaži

5. 7. 2020

@ Uredba o embalaži in odpadni embalaži 
(2019-2550-0038)

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu okolja (2019-2550-0040)

4. 32018L0851 Direktiva (EU) 2018/851 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 2008/98/ES o odpadkih

5. 7. 2020

@ Uredba o odpadkih (2020-2550-0001)

5. 32018L0850 Direktiva (EU) 2018/850 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 1999/31/ES o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih

5. 7. 2020 @ Uredba o odlagališčih odpadkov (2020-2550-
0002)

@ Uredba o odpadni električni in elektronski 
opremi (2020-2550-0005)

@ Uredba o izrabljenih vozilih (2020-2550-0004)

6. 32018L0849 Direktiva (EU) 2018/849 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
direktiv 2000/53/ES o izrabljenih 
vozilih, 2006/66/ES o baterijah in 
akumulatorjih ter odpadnih baterijah 
in akumulatorjih ter 2012/19/EU o 
odpadni električni in elektronski 
opremi

5. 7. 2020

@ Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 
(2020-2550-0003)



Ministrstvo za finance

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32018L1910 Direktiva Sveta (EU) 2018/1910 z 
dne 4. decembra 2018 o 
spremembi Direktive 2006/112/ES 
glede harmonizacije in 
poenostavitve nekaterih pravil v 
okviru sistema davka na dodano 
vrednost za obdavčevanje trgovine 
med državami članicami

31. 12. 2019 Delna 
notifikacija

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (2019-01-2612)

2. 32019L0475 Direktiva Sveta (EU) 2019/475 z 
dne 18. februarja 2019 o 
spremembi direktiv 2006/112/ES in 
2008/118/ES glede vključitve 
italijanske občine Campione d'Italia 
in italijanskih voda Luganskega 
jezera v carinsko območje Unije in 
v ozemeljsko uporabo Direktive 
2008/118/ES

31. 12. 2019 + Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (2019-01-2612)

3. 32019L0879 Direktiva (EU) 2019/879 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. maja 2019 o spremembi 
Direktive 2014/59/EU glede 
sposobnosti kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij za pokrivanje 
izgub in dokapitalizacijo ter 
Direktive 98/26/ES

28. 12. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o reševanju in prisilnem prenehanju bank 
(2020-1611-0001)

4. 32019L0878 Direktiva (EU) 2019/878 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. maja 2019 o spremembi 
Direktive 2013/36/EU v zvezi z 
izvzetimi subjekti, finančnimi 
holdingi, mešanimi finančnimi 
holdingi, prejemki, nadzorniškimi 
ukrepi in pooblastili ter ukrepi za 

28. 12. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o bančništvu (2020-1611-0002)



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

ohranitev kapitala

5. 32018L0843 Direktiva (EU) 2018/843 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive (EU) 2015/849 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja ali 
financiranje terorizma ter o 
spremembi direktiv 2009/138/ES in 
2013/36/EU

10. 1. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (2019-1611-0031)



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32017L0828 Direktiva (EU) 2017/828 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. maja 2017 o spremembi 
Direktive 2007/36/ES glede 
spodbujanja dolgoročnega 
sodelovanja delničarjev (Besedilo 
velja za EGP)

10. 6. 2019
3. 9. 2020

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih družbah (2018-2130-0036)

Uradni opomin z dne 23. 7. 
2019

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2019

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Do zamude je prišlo zaradi zahtevnosti vsebine Direktive (EU) 2017/828, saj ta vsebuje številne možne rešitve in se nanaša na različna področja, zaradi česar je bilo potrebno 
v pripravo strokovno utemeljenih zakonskih rešitev za prenos Direktive (EU) 2017/828 v pravni red Republike Slovenije vključiti deležnike z različnih področij. Prav tako je 
novela zakona, s katero se prenaša Direktiva (EU) 2017/828, zelo obsežna, saj bodo v zakon vključene še nekatere dodatne rešitve, v zvezi s katerimi se je v praksi izkazalo, 
da so potrebne. Nenazadnje je k zamudi vplivalo tudi dejstvo, da so strokovnjaki za pravo družb sočasno z aktivnostmi za implementacijo Direktive (EU) 2017/828 sodelovali 
tudi v pogajanjih o predlogih direktiv glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb ter glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev. 

Predlog zakona je bil posredovan v javno obravnavo meseca maja 2019. Od takrat so se vrstile strokovne debate z deležniki z namenom v največji možni meri doseči 
konsenz. Predlog zakona bo predvidoma do konca leta 2019 posredovan v medresorsko usklajevanje, ter bo predvidoma konec januarja 2020 posredovan v sprejem na vlado.
Glede na potek zakonodajnega postopka bo notifikacija opravljena predvidoma aprila 2020.  

2. 32015L2436 Direktiva (EU) 2015/2436 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. decembra 2015 o 
približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z blagovnimi 
znamkami

14. 1. 2019 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o industrijski lastnini (2018-2130-0007)

Obrazloženo mnenje  z dne 
11. 10. 2019

Podaljšan rok za odgovor do 
11. 3. 2020

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Zaradi zahtevne vsebine in dejstva, da področje industrijske lastnine v konkretnem primeru vključuje številne deležnike, se je implementacija Direktive (EU) 2015/2436 
časovno nekoliko zamaknila. Opraviti je bilo potrebno veliko strokovnih usklajevanj, prav tako je bilo potrebno zaradi pripomb državnih organov usklajevanje z nekaterimi 
organi večkrat ponoviti.
Vlada je predlog zakona dne 28. 11. 2019 poslala v sprejem državnemu zboru.
Predlog zakona se obravnava po skrajšanem postopku. Zakon bo sprejet predvidoma do 31. 1. 2020, notifikacija bo izvedena takoj po objavi zakona v Uradnem listu 
Republike Slovenije, tj. predvidoma v prvi polovici meseca februarja prihodnje leto.



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

3. 32019L1258 Direktiva Komisije (EU) 2019/1258 
z dne 23. julija 2019 o spremembi 
Priloge k Direktivi Sveta 
80/181/EGS v zvezi z opredelitvami 
osnovnih enot SI zaradi prilagoditve 
tehničnemu napredku

13. 5. 2020 @ Odredba o spremembah Odredbe o merskih 
enotah (2019-2130-0017)

4. 32019L0069
(MNZ je 
sodelujoči 
organ za 
prenos; 
MGRT meni, 
da ni 
pristojno)

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2019/69 z dne 16. januarja 2019 o 
določitvi tehničnih specifikacij za 
plašilno in signalno orožje v skladu 
z Direktivo Sveta 91/477/EGS o 
nadzoru nabave in posedovanja 
orožja

17. 1. 2020 /

5. 32019L0068
(MNZ je 
sodelujoči 
organ za 
prenos; 
MGRT meni, 
da ni 
pristojno)

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2019/68 z dne 16. januarja 2019 o 
določitvi tehničnih specifikacij za 
označevanje strelnega orožja in 
njegovih bistvenih sestavnih delov v 
skladu z Direktivo Sveta 
91/477/EGS o nadzoru nabave in 
posedovanja orožja

17. 1. 2020 /

6. 32018L0958
(v deljeni 
pristojnosti z 
MDDSZ; 
MGRT meni, 
da ni 
pristojno)

Direktiva (EU) 2018/958 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 28. junija 2018 o preskusu 
sorazmernosti pred sprejetjem nove 
regulacije poklicev

30. 7. 2020 /



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 orožju (2018-1711-0001)

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja 
prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na 
strelišču in pogojih za izvajanje streljanja 
(2018-1711-0003)

1. 32017L0853 Direktiva (EU) 2017/853 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. maja 2017 o spremembi 
Direktive Sveta 91/477/EGS o 
nadzoru nabave in posedovanja 
orožja

14. 9. 2018
14. 12. 2019

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju 
(2018-1711-0002)

Obrazloženo mnenje z dne 
26. 7. 2019

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 19. 9. 2019

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

S pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o orožju in obeh podzakonskih aktov se je začelo kmalu po sprejetju direktive, vendar pa je politična situacija privedla do tega, da 
so bili vsi postopki za pripravo aktov v mesecu marcu 2018 ustavljeni in so se nadaljevali šele v mesecu oktobru 2018. 
Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red RS s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju, oba navedena Pravilnika za popolni prenos določb 
direktive nista relevantna, čeprav se nanašata na spremembe, povezane z implementacijo direktive.
Zaradi zahtevne vsebine in dejstva, da področje orožja vključuje številne deležnike, katerih interesi niso skladni oziroma so si celo nasprotujoči, ključen pa je tudi javni interes 
po ustrezni ureditvi posesti, nošenja in rabe civilnega orožja, so bile v prvem krogu medresorskega usklajevanja prejete številne pripombe, besedilo sprememb zakona pa je 
bilo v drugi krog medresorskega usklajevanja posredovano v maju 2019. 
Vlada je določila besedilo predloga zakona 24. 11. 2019. Zakon je predložen v obravnavo v državni zbor. Načrtujemo, da bo zakon v državnem zboru sprejet v februarju 2020, 
odvisno od poteka zakonodajnega postopka. Takoj po sprejetju zakona in objavi v Uradnem listu RS bo opravljena tudi notifikacija Evropski komisiji.

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2019-01-
0290)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2007-01-
5553)

2. 32016L0801

(v deljeni 
pristojnosti z 
MDDSZ in 
MIZŠ)

Direktiva (EU) 2016/801 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. maja 2016 o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov 
tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali 
izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair

23. 5. 2018 Delna 
notifikacija

+ Pravilnik o sklepanju sporazumov o 
gostovanju med raziskovalnimi organizacijami 
in raziskovalci iz tretjih držav (2019-01-0925)

Obrazloženo mnenje z dne 
26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2019



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (2018-2611-0078)- MDDSZ

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (2018-1711-0004)- MNZ

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Ker se z novelo Zakona o tujcih uvajajo tudi določene spremembe, ki niso podvržene prenosu direktive, je bilo medresorsko usklajevanje zakona dolgotrajnejše, kar je tudi 
razlog za zamudo pri prenosu direktive. Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red RS s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev sta bila posredovana v 
obravnavo na vlado 22. 11. 2019. Oba zakona bosta v državnem zboru sprejeta predvidoma do konca februarja 2020 in takoj po sprejetju ter objavi v Uradnem listu RS tudi 
notificirana Evropski komisiji.

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2019-01-
2290)- MNZ

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o letalstvu (2019-01-2289)- MZI

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2017-01-
0462)- MNZ

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

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

+ Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij 
in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo 
Republike Slovenije ter pristojnimi organi v 
drugih državah članicah Evropske unije 
(2013-01-3556)- MNZ

3. 32016L0681
(v deljeni 
pristojnosti z 
MZI in MP)

Direktiva (EU) 2016/681 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj

25. 5. 2018 Delna 
notifikacija

+ Pravilnik o zaščiti podatkov policije (2014-01-

Uradni opomin z dne 20. 7. 
2018

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2018



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

2816)- MNZ

@ Zakon o varstvu osebnih podatkov (2018-
2030-0045)- MP

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Ker je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), s katerim je policija pridobila novo pooblastilo za zbiranje podatkov o potnikih, 
v presoji pred Ustavnim sodiščem RS, je bila sprva sprejeta odločitev, da se do odločitve Ustavnega sodišča RS ZNPPol ne bo spreminjal.
Po prejemu uradnega opomina pa je bila sprejeta odločitev, da se direktiva v pravni red kljub vsemu prenese, in sicer z Zakonom o spremembah in  dopolnitvah Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije, Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu sta bila sprejeta 12. 7. 2019 in 
objavljena v Uradnem listu RS 26. 7. 2019 ter tudi notificirana Evropski komisiji. 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, katerega nosilec je Ministrstvo za pravosodje, je trenutno v strokovnem in medresorskem usklajevanju, vendar na MNZ ne razpolagamo s 
točnim podatkom, kdaj naj bi bil zakon sprejet v državnem zboru. Zakon bo takoj po objavi v Uradnem listu RS notificiran Evropski komisiji.



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

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

1. 32016L2341 Direktiva (EU) 2016/2341 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. decembra 2016 o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje

13. 1. 2019

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(2019-01-3306)

Obrazloženo mnenje z dne 
11. 10. 2019

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 6. 12. 2019

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Določbe Direktive 2016/2341/EU so bile v celoti prenesene v pravni red RS s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: novela zakona). Vlada je dne 3. 10. 2019 po dolgotrajnih pogajanjih s socialnimi partnerji in medresorskem usklajevanju sprejela novelo 
zakona in jo poslala v obravnavo državnemu zboru.

Novelo zakona je državni zbor v okviru prve obravnave obravnaval dne 29. 10. 2019 in brez glasu proti sklenil, da je novela zakona primerna za nadaljnjo obravnavo. Nato je 
bila novela zakona 25. 11. 2019 obravnavana pred pristojnim odborom državnega zbora (Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide) in 29. 11. 2019 še na seji 
državnega zbora. Državni zbor je na svoji 29. izredni seji dne 29. 11. 2019 novelo zakona sprejel. Novela zakona je bila razglašena s strani predsednika Republike Slovenije in 
je objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/19.

V teku je priprava notifikacije predpisa z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko bazo EK.

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2019-01-
0290)

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2007-01-
5553)

+ Pravilnik o sklepanju sporazumov o 
gostovanju med raziskovalnimi organizacijami 
in raziskovalci iz tretjih držav (2019-01-0925)

2. 32016L0801

(v deljeni 
pristojnosti z 
MNZ in MIZŠ)

Direktiva (EU) 2016/801 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. maja 2016 o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov 
tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali 
izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair

23. 5. 2018 Delna 
notifikacija

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (2018-2611-0078)- MDDSZ

Obrazloženo mnenje z dne 
26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2019



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (2018-1711-0004)- MNZ

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Direktiva bo v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Zakona bosta takoj po sprejemu ter objavi v Uradnem listu RS tudi notificirana Evropski komisiji.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je že bil posredovan na vlado. Obravnavo na vladi pričakujemo do konca leta. V 
začetku naslednjega leta pa še redni postopek v državnem zboru. Zaključek in objavo zakona pričakujemo do sredine februarja 2020.

3. 32018L0958
(v deljeni 
pristojnosti z 
MGRT)

Direktiva (EU) 2018/958 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 28. junija 2018 o preskusu 
sorazmernosti pred sprejetjem nove 
regulacije poklicev

30. 7. 2020 /

4. 32018L0957 Direktiva (EU) 2018/957 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 28. junija 2018 o spremembi 
Direktive 96/71/ES o napotitvi 
delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev

30. 7. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o čezmejnem izvajanju storitev (2018-2611-
0096)

5. 32018L0131
(v deljeni 
pristojnosti z 
MZI)

Direktiva Sveta (EU) 2018/131 z 
dne 23. januarja 2018 o izvajanju 
Sporazuma, sklenjenega med 
Združenjem ladjarjev Evropske 
skupnosti (ECSA) in Evropsko 
federacijo delavcev v prometu 
(ETF), o spremembi Direktive 
2009/13/ES v skladu s 
spremembami iz leta 2014 
Konvencije o delu v pomorstvu iz 
leta 2006, kot jih je odobrila 
Mednarodna konferenca dela 11. 
junija 2014

16. 2. 2020 @ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zdravstvenih pregledih 
pomorščakov (2018-2711-0064)- MZ



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

6. 32017L2398 Direktiva (EU) 2017/2398 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 12. decembra 2017 o 
spremembi Direktive 2004/37/ES o 
varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim 
ali mutagenim snovem pri delu

17. 1. 2020 @ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali 
mutagenim snovem (2019-2611-0003)



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32017L0159
(v deljeni 
pristojnosti z 
MZZ)

Direktiva Sveta (EU) 2017/159 z 
dne 19. decembra 2016 o izvajanju 
Sporazuma o izvajanju Konvencije 
o delu na področju ribolova 
Mednarodne organizacije dela iz 
leta 2007, sklenjene 21. maja 2012 
med Splošno konfederacijo 
kmetijskih zadrug v Evropski uniji 
(COGECA), Evropsko federacijo 
delavcev v prometu (ETF) in 
Združenjem nacionalnih organizacij 
ribiških podjetij v Evropski uniji 
(Europêche)

15. 11. 2019 /

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Do zamude je prišlo predvsem zato, ker se ministrstva (MKGP, MZZ, MZI in MDDSZ) še niso zedinila glede tega, kdo je organ, ki bo odgovoren za kreiranje izjave o prenosu 
direktive v pravni red RS. Na ravni EU je predpis pripravljal direktorat EK, zadolžen za socialne zadeve in obravnaval Svet EU, za socialne zadeve.

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o trženju razmnoževalnega in 
sadilnega materiala zelenjadnic, razen 
semena (2020-2330-0028)

2. 32019L0990 Izvedbena direktiva Komisije (EU) 
2019/990 z dne 17. junija 2019 o 
spremembi seznama rodov in vrst 
iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 
2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi 
Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k 
Direktivi Komisije 93/61/EGS

30. 6. 2020

@ Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o trženju semena zelenjadnic 
(2020-2330-0026)



Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32017L0159
(v deljeni 
pristojnosti z 
MKGP)

Direktiva Sveta (EU) 2017/159 z 
dne 19. decembra 2016 o izvajanju 
Sporazuma o izvajanju Konvencije 
o delu na področju ribolova 
Mednarodne organizacije dela iz 
leta 2007, sklenjene 21. maja 2012 
med Splošno konfederacijo 
kmetijskih zadrug v Evropski uniji 
(COGECA), Evropsko federacijo 
delavcev v prometu (ETF) in 
Združenjem nacionalnih organizacij 
ribiških podjetij v Evropski uniji 
(Europêche)

15. 11. 2019 /

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Med ministrstvi (MKGP, MZZ, MZI in MDDSZ) poteka dogovor o tem, kateri predpisi bodo povzeli vsebino direktive in katero ministrstvo bo pristojno za kreiranje izjave o 
prenosu direktive v pravni red Republike Slovenije.



Ministrstvo za pravosodje

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32016L1919 Direktiva (EU) 2016/1919 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. oktobra 2016 o brezplačni 
pravni pomoči za osumljene in 
obdolžene osebe v kazenskem 
postopku ter za zahtevane osebe v 
postopku na podlagi evropskega 
naloga za prijetje

25. 5. 2019 Delna 
notifikacija

+ Navezanih in notificiranih je 12 veljavnih 
predpisov

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Za popolni prenos direktive bo potrebna dopolnitev Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) ali Zakona o brezplačni 
pravni pomoči (ZBPP) zaradi zagotovitve brezplačne pravne pomoči v državi izdajateljici evropskega naloga za prijetje (EAW) ter najverjetneje še dopolnitev ZBPP v delu, kjer 
ta ne krije brezplačne pravne pomoči v predkazenskem postopku. 
Načrt aktivnosti in časovnica še ni točno določena. ZSKZDČEU-1 se bo predvidoma odpiral po noveli Kazenskega zakonika (KZ-1).

+ Navezanih in notificiranih je 18 veljavnih 
predpisov

2. 32016L0800 Direktiva (EU) 2016/800 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. maja 2016 o procesnih 
jamstvih za otroke, ki so osumljene 
ali obdolžene osebe v kazenskem 
postopku

11. 6. 2019 Delna 
notifikacija

@ Zakon o obravnavanju mladoletnih storilcev 
kaznivih dejanj (2018-2030-0046)

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Nov Zakon o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj (ZoMSKD), ki je v zaključni fazi priprave, bo v celoti prenesel to direktivo. 
Do konca leta bo poslan v medresorsko usklajevanje, na vladi bo predvidoma februarja 2020. Sprejem v državnem zboru se načrtuje jeseni oz. do konca leta 2020.

3. 32016L0680 Direktiva (EU) 2016/680 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene 

6. 5. 2018 Delna 
notifikacija

+ Navezanih in notificiranih je 28 veljavnih 
predpisov

Obrazloženo mnenje z dne 
25. 1. 2019

Odgovor na obrazloženo 
mnenje posredovan Evropski 
komisiji dne 25. 3. 2019



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih 
dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ

@ Zakon o varstvu osebnih podatkov (2018-
2030-0045)

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) bo v celoti prenesel to direktivo. 
Predvidoma bo poslan v obravnavo vladi tekom januarja 2020. Sprejem v državnem zboru se pričakuje jeseni oz. do konca leta 2020.

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2019-01-
2290)- MNZ

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o letalstvu (2019-01-2289)- MZI

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2017-01-
0462)- MNZ

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

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

4. 32016L0681

(v deljeni 
pristojnosti z 
MZI in MNZ

Direktiva (EU) 2016/681 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj

25. 5. 2018 Delna 
notifikacija

+ Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij 
in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo 
Republike Slovenije ter pristojnimi organi v 
drugih državah članicah Evropske unije 
(2013-01-3556)- MNZ

Uradni opomin z dne 20. 7. 
2018

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2018



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Pravilnik o zaščiti podatkov policije (2014-01-
2816)- MNZ

@ Zakon o varstvu osebnih podatkov (2018-
2030-0045)- MP

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) bo v celoti prenesel to direktivo.
Predvidoma bo poslan v obravnavo vladi tekom januarja 2020. Sprejem v državnem zboru se pričakuje jeseni oz. do konca leta 2020.

+ Navezanih in notificiranih 8 veljavnih 
predpisov

5. 32014L0057 Direktiva 2014/57/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. aprila 2014 o kazenskih 
sankcijah za zlorabo trga (direktiva 
o zlorabi trga)

3. 7. 2016 Delna 
notifikacija

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (2019-2030-0015)

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Novela Kazenskega zakonika (KZ-1) bo v celoti prenesla to direktivo.
Sprejem v državnem zboru se pričakuje jeseni oz. do konca leta 2020. Marca 2020 bo šla novela tega zakona v javno razpravo.

6. 32018L1673 Direktiva (EU) 2018/1673 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. oktobra 2018 o boju proti 
pranju denarja z uporabo 
kazenskega prava

3. 12. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (2019-2030-0015)



Ministrstvo za infrastrukturo

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2019-01-
2290)- MNZ

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o letalstvu (2019-01-2289)- MZI

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalogah in pooblastilih policije (2017-01-
0462)- MNZ

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

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

+ Uredba o poenostavitvi izmenjave informacij 
in podatkov med Policijo ali Carinsko upravo 
Republike Slovenije ter pristojnimi organi v 
drugih državah članicah Evropske unije 
(2013-01-3556)- MNZ

+ Pravilnik o zaščiti podatkov policije (2014-01-
2816)- MNZ

1. 32016L0681

(v deljeni 
pristojnosti z 
MNZ in MP)

Direktiva (EU) 2016/681 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o 
potnikih (PNR) za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj

25. 5. 2018 Delna 
notifikacija

@ Zakon o varstvu osebnih podatkov (2018-
2030-0045)- MP

Uradni opomin z dne 20. 7. 
2018

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2018

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Predpis iz pristojnosti MZI, ki prenaša del Direktive 2016/681, je že sprejet (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (2019-01-2289))

2. 32017L2109 Direktiva (EU) 2017/2109 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. novembra 2017 o 

21. 12. 2019 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Pomorskega zakonika (2019-2430-0003)



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

@ Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o formalnostih poročanja v pomorskem 
prometu (2018-2430-0091)

spremembi Direktive 98/41/ES o 
registraciji oseb, ki potujejo s 
potniškimi ladjami, ki plujejo v 
pristanišča držav članic Skupnosti 
ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
formalnostih poročanja za ladje, ki 
priplujejo v pristanišča držav članic 
in/ali izplujejo iz njih

@ Pravilnik o registraciji oseb na potniških 
ladjah (2018-2430-0090)

3. 32019L0944 Direktiva (EU) 2019/944 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih 
notranjega trga električne energije 
in spremembi Direktive 2012/27/EU

31. 12. 2019
25. 10. 2020
31. 12. 2020

@ Zakon o energetskem trgu (2020-2430-0003)

4. 32019L0692 Direktiva (EU) 2019/692 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. aprila 2019 o spremembi 
Direktive 2009/73/ES o skupnih 
pravilih notranjega trga z 
zemeljskim plinom

24. 2. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Energetskega zakona (2019-2430-0076)

5. 32018L2002 Direktiva (EU) 2018/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2018 o 
spremembi Direktive 2012/27/EU o 
energetski učinkovitosti

25. 6. 2020
25. 10. 2020

@ Zakon o energetski učinkovitosti (2020-2430-
0002)



Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

6. 32018L0844 Direktiva (EU) 2018/844 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 2010/31/EU o energetski 
učinkovitosti stavb in Direktive 
2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti

10. 3. 2020 Zakon o energetski učinkovitosti (2020-2430-
0002)

7. 32018L0131
(v deljeni 
pristojnosti z 
MDDSZ)

Direktiva Sveta (EU) 2018/131 z 
dne 23. januarja 2018 o izvajanju 
Sporazuma, sklenjenega med 
Združenjem ladjarjev Evropske 
skupnosti (ECSA) in Evropsko 
federacijo delavcev v prometu 
(ETF), o spremembi Direktive 
2009/13/ES v skladu s 
spremembami iz leta 2014 
Konvencije o delu v pomorstvu iz 
leta 2006, kot jih je odobrila 
Mednarodna konferenca dela 11. 
junija 2014

16. 2. 2020 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zdravstvenih pregledih 
pomorščakov (2018-2711-0064)



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2019-01-
0290)- MIZŠ

+ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (2007-01-
5553)- MIZŠ

+ Pravilnik o sklepanju sporazumov o 
gostovanju med raziskovalnimi organizacijami 
in raziskovalci iz tretjih držav (2019-01-0925)-
MIZŠ

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu 
tujcev (2018-2611-0078)- MDDSZ

1. 32016L0801

(v deljeni 
pristojnosti z 
MNZ in 
MDDSZ)

Direktiva (EU) 2016/801 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. maja 2016 o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov 
tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali 
izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair

23. 5. 2018 Delna 
notifikacija

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o tujcih (2018-1711-0004)- MNZ

Obrazloženo mnenje z dne 
26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin 
posredovan Evropski komisiji 
dne 19. 9. 2019

Razlog zamude in ukrepi za odpravo zamude:

Predpisi iz pristojnosti MIZŠ, ki prenašajo del Direktive 2016/801 , so že sprejeti.



Ministrstvo za javno upravo

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

@ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o medijih (2019-3340-0008)- MK

1. 32018L1972 Direktiva (EU) 2018/1972 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2018 o 
Evropskem zakoniku o elektronskih 
komunikacijah (prenovitev)

21. 12. 2020

@ Zakon o elektronskih komunikacijah (2019-
3130-0004)- MJU

Ministrstvo za kulturo

Št. Celex Naslov direktive Rok za prenos Status 
notifikacije

Navezava nacionalnih predpisov Postopki kršitev

1. 32018L1808 Direktiva (EU) 2018/1808 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Direktive 2010/13/EU o 
usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih 
storitev (Direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah) glede na 
spreminjajoče se tržne razmere

19. 9. 2020 @ Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o avdiovizualnih medijskih storitvah (2019-
3340-0016)



2. Odprti postopki ugotavljanja kršitev prava EU

Evropska komisija vodi zoper Republiko Slovenijo 53 postopkov v skladu z 258. členom, 258. 
členom v povezavi s tretjim odstavkom 260. člena in drugim odstavkom 260. člena Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU). Tabelarični pregled podatkov o 
odprtih postopkih je v tabeli 1. 

Po vrsti kršitve se od 53 odprtih postopkov kršitev prava EU:
 27 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 

 26 na nepravilen prenos pravnih aktov EU in neizpolnjevanje ali neustrezno izpolnjevanje 
drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije (podrobnejše informacije v 
zvezi s temi postopki so navedene v tabeli 3)

Postopki po ministrstvih: 

 Ministrstvo za okolje in prostor: 17
 Ministrstvo za finance: 6
 Ministrstvo za notranje zadeve: 4
 Ministrstvo za infrastrukturo: 5
 Ministrstvo za pravosodje: 8
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 5
 Ministrstvo za zdravje: 2
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 4
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 1

 Ministrstvo za javno upravo: 1
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 0
 Ministrstvo za kulturo: 0
 Ministrstvo za zunanje zadeve: 0
 Ministrstvo za obrambo: 0

Po fazi postopka, v katerem se navedene kršitve nahajajo: 
 34 v fazi uradnega opomina v skladu z 258. členom in 258. členom v povezavi s tretjim 

odstavkom 260. člena PDEU,
 12 v fazi obrazloženega mnenja v skladu z 258. členom PDEU in 258. členom v povezavi s 

tretjim odstavkom 260. člena PDEU, 
 4 zadeve, za katere je Evropska komisija že vložila tožbe (dve zadevi sta združeni v eni 

tožbi)
 3 zadeve, v katerih je že bila izdana ugotovitvena sodba Sodišča EU (Evropska komisija je 

na Republiko Slovenijo že naslovila administrativna pisma, v katerih je zaprosila za 
predložitev sprejetih ukrepov za izvršitev sodb, medtem ko je za eno zadevo izdala tudi 
uradni opomin  v skladu z drugim odstavkom 260. členu PDEU zaradi neizvršitve sodbe 
Sodišča EU).



Tabela 1: zbirni podatki o odprtih predsodnih in sodnih postopkih

STANJE KRŠITVE / PRISTOJNI ORGAN MOP MzI MZ MF MP MKGP MDDSZ MGRT MNZ MJU SKUPAJ

URADNI OPOMIN (258. člen PDEU) 12 5 2 3 5 0 2 3 1 1 34
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 9 3 2 1 1 1 17
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 3 2 2 3 3 1 2 1 17

OBRAZLOŽENO MNENJE (258. člen PDEU) 2 0 0 0 2 1 3 1 3 0 12
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 2 1 2  5
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS    2 1 1 3  7

SODNI POSTOPKI - NAPOVEDI TOŽB, TOŽBE PRED SEU 
(258. člen PDEU in 258. člen v povezavi s tretjim odstavkom 
260. člena PDEU) 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 1 1
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 3 3

UGOTOVITVENA SODBA SEU (258. člen PDEU) - POZIV EK 
ZA IZVRŠITEV SODBE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nepravilna implementacija direktiv in druge kršitve prava EU 2 2
Nenotifikacija predpisov za prenos direktiv v pravni red RS 0
URADNI OPOMIN (drugi odstavek 260. člena PDEU) 1 0 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

SKUPAJ PO MINISTRSTVIH 17 5 2 6 8 1 5 4 4 1 53



Tabela 2: Seznam 27 postopkov, sproženih zaradi nepravočasnega prenosa direktiv oziroma nenotifikacije nacionalnih predpisov

Pri 18 direktivah (od 27) 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 tudi MZI in 
MZ)

Uradni opomin z dne 25. 11. 2014 

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
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. 2019/0134 32016L2341 Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. 
decembra 2016 o dejavnostih in 
nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje

13. 1. 2019 Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

Obrazloženo mnenje z dne 11. 10. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Evropski komisiji dne 6. 12. 2019

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 (postopek 
notifikacije je v teku).

3. 2017/0505 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 Ministrstvo za finance Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji 5. 10. 
2018 na Sodišču EU vložila tožbo v zadevi C-
628/18 v kateri je združila postopka v zvezi z 
neprenosom Direktive 2014/65/EU in Direktive (EU) 
2016/1034.
Vlada Republike Slovenije je 6. 12. 2018 sprejela 
Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku 
v zadevi C-628/18 – tožba Evropske komisije proti 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

Republiki Sloveniji in jo posredovala Državnemu 
odvetništvu, ki je na podlagi te opredelitve na 
Sodišče EU vložilo odgovor na tožbo.

Sprejeti in notificirani so vsi ukrepi za prenos te 
direktive.
- združena kršitev
- v tožbi je predlagan tudi pavšalni znesek

4. 2017/0506 32016L1034 Direktiva (EU) 2016/1034 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. junija 
2016 o spremembi Direktive 
2 0 1 4 / 6 5 / E U  o  t r g i h  f i n a n č n i h  
instrumentov

3. 7. 2017 Ministrstvo za finance Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji 5. 10. 
2018 na Sodišču EU vložila tožbo v zadevi C-
628/18 v kateri je združila postopka v zvezi z 
neprenosom Direktive 2014/65/EU in Direktive (EU) 
2016/1034.
Vlada Republike Slovenije je 6. 12. 2018 sprejela 
Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku 
v zadevi C-628/18 – tožba Evropske komisije proti 
Republiki Sloveniji in jo posredovala Državnemu 
odvetništvu, ki je na podlagi te opredelitve na 
Sodišče EU vložilo odgovor na tožbo.

Sprejeti in notificirani so vsi ukrepi za prenos te 
direktive.
- združena kršitev
- v tožbi je predlagan tudi pavšalni znesek

5. 2017/0507 32017L0593 Delegirana direktiva Komisije (EU) 
2017/593 z dne 7. aprila 2016 o 
dopolnitvi Direktive 2014/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z zaščito finančnih instrumentov 
in sredstev, ki pripadajo strankam, 
obveznostmi glede upravljanja 
produktov in pravili, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje ali prejemanje 
pristojbin, provizij ali kakršnih koli 
denarnih ali nedenarnih koristi

3. 7. 2017 Ministrstvo za finance Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji 8. 10. 
2018 na Sodišču EU vložila tožbo v zadevi C-
631/18.
Vlada Republike Slovenije je 13. 12. 2018 sprejela 
Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku 
v zadevi C-631/18 – tožba Evropske komisije proti 
Republiki Sloveniji in jo posredovala Državnemu 
odvetništvu, ki je na podlagi te opredelitve na 
Sodišče EU vložilo odgovor na tožbo.

Postopek se ne vodi po tretjem odstavku 260. člena.

Sprejeti in notificirani so vsi ukrepi za prenos te 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

direktive.
6. 2018/0284 32016L0097 Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. 
januarja 2016 o distribuciji 
zavarovalnih produktov (prenovitev)

1. 7. 2018 Ministrstvo za finance Uradni opomin z dne 24. 9. 2018

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 22. 11. 2018

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. 2019/0089 32017L2399 Direktiva (EU) 2017/2399 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2017 o spremembi 
Direktive 2014/59/EU v zvezi z 
razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških 
instrumentov v primeru insolventnosti

29. 12. 2018 Ministrstvo za finance Uradni opomin z dne 30. 1. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 13. 3. 2019

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. 2019/0146 32014L0055 Direktiva 2014/55/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2014 o izdajanju elektronskih računov 
pri javnem naročanju

17. 4. 2019 Ministrstvo za finance Uradni opomin z dne 22. 5. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 18. 7. 2019

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.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

9. 2018/0390 32017L1564 Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. 
septembra 2017 o določenih 
dovoljenih uporabah določenih del in 
drugih predmetov urejanja, zaščitenih 
z avtorsko pravico in sorodnimi 
pravicami, za slepe in slabovidne 
osebe ter osebe z drugimi motnjami 
branja ter o spremembi Direktive 
2001/29/ES o usklajevanju določenih 
vidikov avtorske pravice in sorodnih 
pravic v informacijski družbi

11. 10. 2018 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Uradni opomin  z dne 22. 11. 2018

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 18. 1. 2019

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. 2019/0133 32015L2436 Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2015 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z 
blagovnimi znamkami

14. 1. 2019 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Obrazloženo mnenje  z dne 11. 10. 2019

Podaljšan rok za odgovor do 11. 3. 2020

11. 2019/0244 32017L0828 Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o spremembi Direktive 
2007/36/ES glede spodbujanja 
dolgoročnega sodelovanja delničarjev

10. 6. 2019 Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo

Uradni opomin z dne 23. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 19. 9. 2019

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

12. 2019/0091 32016L2370 Direktiva (EU) 2016/2370 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. 
decembra 2016 o spremembi 
Direktive 2012/34/EU glede odprtja
trga notranjih storitev železniškega 
potniškega prometa in upravljanja 
železniške infrastrukture

25. 12. 2018 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin z dne 30. 1. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 27. 3. 2019

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.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

13. 2019/0245 32016L0798 Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2016 o varnosti na železnici

16. 6. 2019 Ministrstvo za 
infrastrukturo

Uradni opomin z dne 23. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 18. 9. 2019

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.

14. 2015/0494 32013L0033 Direktiva 2013/33/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o standardih za sprejem 
prosilcev za mednarodno zaščito

20. 7. 2015 Ministrstvo za 
notranje zadeve

Obrazloženo mnenje z dne 11. 10. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Evropski komisiji dne 5. 12. 2019

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

15. 2018/0391 32017L0853 Direktiva (EU) 2017/853 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o spremembi Direktive Sveta 
91/477/EGS o nadzoru nabave in 
posedovanja orožja

14. 9. 2018 Ministrstvo za 
notranje zadeve

Obrazloženo mnenje z dne 26. 7. 2019 (Uradni 
opomin z dne 22. 11. 2018)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Evropski komisiji dne 19. 9. 2019

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

16. 2018/0230 32016L0801 Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2016 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali 
izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair

23. 5. 2018 Ministrstvo za 
notranje zadeve
(deljena pristojnost z 
MIZŠ in MDDSZ)

Obrazloženo mnenje z dne 26. 7. 2019 (Uradni 
opomin z dne 20. 7. 2018

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Evropski komisiji dne 19. 9. 2019

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

17. 2018/0229 32016L0681 Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega 25. 5. 2018 Ministrstvo za Uradni opomin z dne 20. 7. 2018



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o uporabi podatkov iz evidence 
podatkov o potnikih (PNR) za 
preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj

notranje zadeve
(deljena pristojnost z 
MZI in MP)

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 19. 9. 2018

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

18. 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)

Obrazloženo mnenje z dne 9. 11. 2018

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovano 
Evropski komisiji dne 9. 4. 2018

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.

19. 2017/0201 32013L0048 Direktiva 2013/48/EU Evropskega 
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

27. 11. 2016 Ministrstvo za 
pravosodje

Uradni opomin  z dne 24. 1. 2017.

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 22. 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.

20. 2017/0275 32014L0062 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 Ministrstvo za 
pravosodje

Uradni opomin z dne 31. 5. 2017

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 27. 7. 2017

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



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

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

21. 2018/0228 32016L0680 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih 
pristojni organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj 
ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ

6. 5. 2018 Ministrstvo za 
pravosodje

Obrazloženo mnenje z dne 25. 1. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan 
Evropski komisiji dne 25. 3. 2019

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

22. 2018/0392 32017L0541 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2017 o boju proti terorizmu in 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ ter o spremembi 
Sklepa Sveta 2005/671/PNZ

8. 9. 2018 Ministrstvo za 
pravosodje

Uradni opomin z dne 22. 11. 2018

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 18. 1. 2019

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.

23. 2019/0090 32017L2103 Direktiva (EU) 2017/2103 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. 
novembra 2017 o spremembi 
Okvirnega sklepa Sveta 
2004/757/PNZ zaradi vključitve novih 
psihoaktivnih snovi v opredelitev 
pojma "prepovedana droga" in 
razveljavitvi Sklepa Sveta 
2005/387/PNZ

23. 11. 2018 Ministrstvo za zdravje Uradni opomin z dne 30. 1. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 13. 3. 2019

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

Glede na to, da so sprejeti in notificirani vsi ukrepi 



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

za prenos te direktive, Republika Slovenija 
pričakuje, da bo Evropska komisija postopek 
zaključila.

24. 2019/0350 32019L0369 Delegirana direktiva Komisije (EU) 
2019/369 z dne 13. decembra 2018 o 
spremembi Priloge k Okvirnemu 
sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z 
vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v 
opredelitev pojma 'prepovedana 
droga'

7. 9. 2019 Ministrstvo za zdravje Uradni opomin z dne 22. 11. 2019

Rok za odgovor poteče 22. 1. 2020.

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

25. 2019/0088 32015L0996 Direktiva Komisije (EU) 2015/996 z 
dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih 
metod ocenjevanja hrupa v skladu z 
Direktivo 2002/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta

31. 12. 2018 Ministrstvo za okolje 
in prostor

Uradni opomin z dne 30. 1. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski 
komisiji dne 28. 3. 2019

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

Dne 29. 10. 2019 je ministrstvo poročalo Evropski 
komisiji o odpravi kršitve.

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

26. 2019/0349 32018L0410 Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 
2 0 1 8  o  s p r e m e m b i  D i r e k t i v e  
2003/87/ES za krepitev stroškovno 
učinkovitega zmanjšanja emisij in 
nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 
2015/1814

9. 10. 2019 Ministrstvo za okolje 
in prostor

Uradni opomin z dne 22. 11. 2019

Rok za odgovor poteče 22. 1. 2020.

27. 2019/0351 32018L0350 Direktiva Komisije (EU) 2018/350 z 
dne 8. marca 2018 o spremembi 
Direktive 2001/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z oceno 

29. 9. 2019 Ministrstvo za okolje 
in prostor

Uradni opomin z dne 22. 11. 2019

Rok za odgovor poteče 22. 1. 2020.



Zap. 
št. 

Št. kršitve Celex št. 
direktive

Naslov direktive Rok za 
prenos 
direktive

Pristojni organ Faza postopka 

tveganja gensko spremenjen ih  
organizmov za okolje



Tabela 3: Seznam 26 postopkov, sproženih zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja ter nepravilnega prenosa pravnih aktov EU

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 Uradni opomin v zadevi C-140/14 zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU 
(po drugem odstavku 260. člena PDEU) z dne 8. 6. 2018

Odgovor na uradni opomin zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU je bil 
posredovan Evropski komisiji dne 2. 8. 2018.

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

Dne 29. 11. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji 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 (občina Kidričevo)
(Direktiva 32008L0098 in Direktiva 31999L0031) 
(kršitev št. 2012/4136)

Ministrstvo za okolje in prostor Ugotovitvena sodba v zadevi C-153/16 z dne  6. 4. 2017 

Evropska komisija je 5. 5. 2017 na Republiko Slovenijo naslovila pismo za 
predložitev ukrepov, ki so bili sprejeti za izvršitev sodbe.

Dne 6. 6. 2017 je ministrstvo poslalo odgovor na pismo Evropske komisije 
glede izvršitve sodbe.

Dne 26. 11. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

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 (kršitev 
št. 2011/2186)

Ministrstvo za okolje in prostor Ugotovitvena sodba v zadevi C-506/17 z dne  28. 11. 2018 

Evropska komisija je 5. 12. 2018 na Republiko Slovenijo naslovila pismo za 
predložitev ukrepov, ki so bili sprejeti za izvršitev sodbe.

Dne 28. 1. 2019 je ministrstvo poslalo odgovor na pismo Evropske komisije 
glede izvršitve sodbe.

Dne 3. 10. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

4. 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 

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

Odgovor na dodatni uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 27. 6. 
2016.



Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

aglomeracijah (kršitev št. 2012/2212)
Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.

Dne 29. 10. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

5. 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 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 

Odgovor na drugi dodatni uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 
17. 3. 2017.

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

Dne 1. 3. 2018 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

6. Neizpolnjevanje obveznosti iz 3., 4., 5., 10. in 15. 
člena ter delov A, B, D Priloge I k Direktivi Sveta 
91/271 o čiščenju komunalne odpadne vode 
(kršitev št. 2016/2188)

Ministrstvo za okolje in prostor Obrazloženo mnenje z dne 8. 3. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Evropski komisiji dne 26. 4. 
2019

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

Dne 4. 9. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

7. Neustrezen prenosa tretjega in četrtega odstavka 6. 
člena ter prvega odstavka 16. člena Direktive Sveta 
92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  in 9. 
člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic (kršitev št.
2017/2106)

Ministrstvo za okolje in prostor Obrazloženo mnenje z dne 26. 7. 2019 (Uradni opomin  z dne 5. 10. 
2017)

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Evropski komisiji dne 26. 9. 
2019

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

8. Neizpolnjevanje obveznosti iz 9. člena in točk b), f), 
g), h) in i) prvega odstavka 12. člena Direktive 
2011/70 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za 

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 18. 5. 2018

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 16. 7. 2018.



Zap. 
št. 

Vrsta kršitve Pristojni organ Stanje postopka 

odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki (kršitev št. 
2018/2020)

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

9. Neizpolnjevanje obveznosti iz 34. člena PDEU v 
povezavi s 36. členom PDEU zaradi Pravilnika o 
zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremljajoče 
Tehnične smernice, ki prepovedujeta uporabo 
strelovodne zaščite ESE oziroma katerega koli 
drugega sistema, ki ne upošteva dosledno standardov 
SIST EN 62305 in SIST EN 62561, vendar ponuja 
vsaj enakovredno raven zaščite (kršitev št. 
2018/4003)

Ministrstvo za okolje in prostor
(pristojno tudi MZI, MGRT, MO)

Uradni opomin z dne 20. 7. 2018 

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 19. 11. 2018.

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

10. Neizpolnjevanje obveznosti iz točk (i) do (iii) pod (a) 
drugega odstavka 5. člena in drugega ter tretjega 
odstavka 17. člena Direktive 2008/56/ES o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike 
morskega okolja (Okvirna direktiva o morski 
strategiji) (kršitev št. 2019/2007)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 8. 3. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 26. 4. 2019.

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

Dne 16. 7. 2019 je ministrstvo nazadnje poročalo Evropski komisiji o 
napredku pri odpravi kršitve.

11. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega, tretjega in 
četrtega odstavka 22. člena Uredba (EU) 
št. 1257/2013 o recikliranju ladij in spremembi 
Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES 
(kršitev št. 2019/2091)

Ministrstvo za okolje in prostor
(pristojno tudi MZI)

Uradni opomin z dne 7. 6. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 18. 7. 2019.

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

Dne 29. 10. 2019 je ministrstvo poročalo Evropski komisiji o odpravi kršitve.

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

12. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 4. 
člena, prvega in drugega odstavka 6. člena ter točke 
(d) prvega odstavka 12. člena Direktive Sveta 
92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in 
prvega in drugega odstavka 3. člena ter prvega, 

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 22. 11. 2019

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.
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drugega in tretjega odstavka 4. člena Direktive 
2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic 
(kršitev št. 2019/4058)

13. Neizpolnjevanje obveznosti iz točke (b) petega 
odstavka 4. člena, prvega in tretjega odstavka 5. 
člena, prvega in tretjega odstavka 6. člena, prvega, 
drugega, točke (a) tretjega in petega odstavka 7. 
člena, četrtega odstavka 8.a člena, prvega odstavka 
9. člena, 9.a in 10.a člena Direktiva 2011/92/EU o
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 
2014/52/EU in iz 6. točke Priloge I ter točke (d) in (e) 
2. poglavja, točke (g) 3. poglavja, točke (d) 5. 
poglavja, točke (c) 8. poglavja in točke (e) 11. 
poglavja Priloge II Direktive 2011/92/EU
(kršitev št. 2019/2225)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 11. 10. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 6. 12. 2019.

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

14. Neizpolnjevanje obveznosti iz petega odstavka 12. 
člena in tretjega odstavka 10. člena Direktive 
2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi 
Direktive 91/157/EGS ter iz drugega odstavka 7. 
člena Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih
(kršitev št. 2019/2269)

Ministrstvo za okolje in prostor Uradni opomin z dne 11. 10. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 6. 12. 2019.

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

15. 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 Evropski komisiji dne 13. 5. 2011.

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

16. Neizpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 9.a 
člena in (b) točke drugega odstavka 9.a člena 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 Evropski komisiji dne 6. 11. 2014.

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

V začetku junija 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo Evropski komisiji 
posredovalo informacijo o napredku in razvoju FAB CE odkar je Republika 
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Slovenija predložila odgovor na uradni opomin. Informacija je usklajena z 
državami članicami, ki imajo prav tako odprt postopek ugotavljanja kršitve.

17. Neizpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 6. 
člena, četrtega odstavka 8. člena, drugega 
pododstavka tretjega odstavka 9. člena, prvega 
odstavka 14. člena v povezavi s točko (a) in (c) 
prvega odstavka Priloge VIII, tretjega odstavka 14. 
člena v povezavi s Prilogo IX (Del 1), petega odstavka 
14. člena v povezavi s Prilogo IX (Del 2), točke (c) 
prvega odstavka 18. člena in točke (a) prvega 
odstavka 19. člena Direktive 2012/27/EU o 
energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 
2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 
2004/8/ES in 2006/32/ES (kršitev št. 2018/2199)

Ministrstvo za infrastrukturo Uradni opomin z dne 20. 7. 2018

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 16. 11. 2018

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

18. Neizpolnjevanje obveznosti iz 343. člena PDEU, 39. 
člena Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema 
centralnih bank in Evropske centralne banke, 2. in 22. 
člena Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah 
Evropske unije v povezavi z 18. členom navedenega 
protokola in tretjim odstavkom 4. člena Pogodbe o 
Evropski uniji (kršitev št. 2017/2071)

Ministrstvo za pravosodje 
(pristojno tudi MF in MNZ)

Evropska komisija je proti Republiki Sloveniji 16. 4. 2019 na Sodišču EU 
vložila tožbo v zadevi C-316/19 (napoved tožbe z dne 24. 1. 2019)

Vlada Republike Slovenije je 20. 6. 2019 sprejela Opredelitev Republike 
Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-316/19 – tožba Evropske komisije 
proti Republiki Sloveniji in jo nato posredovala Državnemu odvetništvu, ki 
je dne 2. 7. 2019 na podlagi te opredelitve na Sodišče EU vložilo odgovor 
na tožbo.
Evropska komisija je dne 13. 9. 2019 na Sodišče EU posredovala repliko, 
na katero je Republika Slovenija z dupliko odgovorila (odgovor je na 
Sodišče EU posredovalo Državno odvetništvo).

Evropska Centralna Banka je dne 1. 10. 2019 na Sodišče EU vložila 
intervencijsko vlogo v podporo Evropski komisiji. Republika Slovenija se je 
na intervencijsko vlogo odzvala (odziv je na Sodišče EU posredovalo 
Državno odvetništvo).

Pisni postopek je končan.
19. Neizpolnjevanje obveznosti iz 7. člena in drugega ter 

tretjega odstavka 9. člena Direktive 2013/40/EU o 
napadih na informacijske sisteme in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (kršitev št. 
2019/2034)

Ministrstvo za pravosodje Uradni opomin z dne 26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 25. 9. 2019

Postopek je odprt; Republika Slovenija ni prejela obvestila o končanju ali 
nadaljevanju postopka.
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20. Neizpolnjevanje obveznosti iz točke (i) petega 
odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena, točke
(a) in (b) 9. člena, prvega in drugega odstavka 10. 
člena, četrtega in petega odstavka 17. člena ter točke 
(a) 21. člena Direktiva 2011/93/EU o boju proti 
spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter 
otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2004/68/PNZ (kršitev št. 2019/2239)

Ministrstvo za pravosodje Uradni opomin z dne 11. 10. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 10. 12. 2019

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

21. Nepravilen prenos nekaterih členov Direktive 
2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 
znanstvene namene v pravni red RS (kršitev št. 
2017/2080)

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Obrazloženo mnenje z dne 11. 10. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Evropski komisiji dne 6. 12.
2019

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

22. Neizpolnitev obveznosti iz petega odstavka 4.a člena, 
petega odstavka 4.d člena, šestega odstavka 4.f 
člena, šestega odstavka 56.a člena, prvega do 
tretjega odstavka 59. člena in petega odstavka  59. 
člena Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 
2013/55/EU, ter iz prvega odstavka 14. člena 
Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem 
trgu (kršitev št. 2018/2184)

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti

Obrazloženo mnenje z dne 8. 3. 2019

Odgovor na obrazloženo mnenje posredovan Evropski komisiji dne 1. 8. 
2019

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

23. Neizpolnitev obveznosti iz nekaterih členov in Priloge 
VII Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij, kakor je bila spremenjena z Direktivo 
2013/55/EU (kršitev št. 2018/2305)

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti

Obrazloženo mnenje z dne 28. 11. 2019 

Rok za odgovor poteče 28. 1. 2019

24. Neizpolnitev obveznosti iz točke (e) prvega odstavka 
12. člena in četrtega odstavka 12. člena Direktive 
2011/98/EU o enotnem postopku obravnavanja 
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih 
držav za prebivanje in delo na ozemlju države 
članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih 
držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (kršitev št. 
2018/2363)

Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti (pristojno tudi MNZ)

Uradni opomin z dne 25. 1. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 21. 3. 2019

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

25. Neizpolnitev obveznosti iz prvega odstavka 6. člena, 
prvega in tretjega odstavka 7. člena in prvega 

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (v deljeni 

Uradni opomin z dne 7. 6. 2019 (podaljšan rok za odgovor)
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odstavka 8. člena Direktive 2006/123/ES o storitvah 
na notranjem trgu in iz prvega in drugega odstavka 
57. člena in iz 57.a člena Direktive 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij (kršitev št. 
2018/2394)

pristojnosti z MDDSZ) Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 4. 10. 2019

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

26. Neizpolnitev obveznosti iz sedmega odstavka 5. člena 
Direktive (EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko 
skupno raven varnosti omrežij in informacijskih 
sistemov v Uniji (kršitev št. 2019/2215)

Ministrstvo za javno upravo Uradni opomin z dne 26. 7. 2019

Odgovor na uradni opomin posredovan Evropski komisiji dne 22. 11. 2019

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