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1.) Naslov predlaganega akta
Zakon o elektronskih komunikacijah

3.) Skladnost predloga akta s predpisi EU

2.) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2022-1545-0002

ID predpisa 
ZAKO8550

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

direktive

01.05.2004

01.05.2004

25.05.2011

01.01.2016

1.

2.

3.

4.

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

Direktiva 2002/58/ES evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij 
(Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah)

Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 
16. septembra 2002 o konkurenci na 
trgih za elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve

Direktiva 2009/136/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 o spremembah Direktive 
2002/22/ES o univerzalnih storitvah in 
pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji
in storitvami, Direktive 2002/58/ES o 
obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij in Uredbe (ES) št. 
2006/2004 o sodelovanju med 
nacionalnimi organi, odgovornimi za 
izvrševanje zakonodaje o varstvu 
potrošnikov 

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 

CELEX
oznaka

direktive

32002L0058

32002L0077

32009L0136

32014L0061

1.
2.

1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih 
komunikacijah

Zakon o digitalni radiodifuziji
Zakon o elektronskih komunikacijah

Splošni akt o zahtevah za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih 
televizijskih storitev in digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo 
potrošniki
Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
Zakon o spremembi Zakona o medijih
Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih 
komunikacijah

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 
prostora
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

2012-01-4315
2017-01-2002

2007-01-5066
2012-01-4315

2013-01-1698

2014-01-1598
2012-01-1962
2012-01-4315
2017-01-2002

2004-01-0415

2002-01-2759
2002-01-2760
2007-01-1761
2010-01-5017

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
''Electronic Communications Act""

ID izjave 

Je za navedeni rok
direktiva v celoti

prenesena s tem aktom?
(obrazložitev)

Datum izjave 
24.02.2022(1)

Rok, na 
katerega

se nanaša 
prenos

01.05.2004

01.01.2016
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Rok za 
prenos 

direktive

21.12.20205.

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

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

CELEX
oznaka

direktive

32018L1972

6.
7.
8.

9.

1.
2.

Zakon o cestah
Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih 
komunikacijah
Zakon o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in 
potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
Zakon o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in 
potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

2010-01-5732
2012-01-4315
2017-01-2002

2020-2130-0043

2019-3340-0008
2020-2130-0043

Je za navedeni rok
direktiva v celoti

prenesena s tem aktom?
(obrazložitev)

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

Rok, na 
katerega

se nanaša 
prenos

21.12.2020


