Izjava o skladnosti predloga zakonskega ali podzakonskega akta s
pravnim redom EU
1) Naslov predlaganega akta
Zakon o cestah

Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino
Roads Act

2) Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA)
2010-2411-0005

ID predpisa
ZAKO5788

ID izjave
4
(4)

Datum izjave
17.12.2015

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU

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

CELEX
oznaka
direktive
1.

2.

3.

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

Rok za
prenos
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
30.04.2006
NE

32004L0054 Direktiva Evropskega
30.04.2006
parlamenta in Sveta
št. 2004/54/ES z dne 29. aprila
2004 o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v
vseevropskem cestnem
omrežju
1.
2005-01-3952 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah
32008L0096 Direktiva 2008/96/ES
19.12.2010
19.12.2010
NE
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. novembra 2008
o izboljšanju varnosti cestne
infrastrukture
1.
2011-01-2364 Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju
presojevalcev varnosti cest
2.
2014-2430Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju
0085
presojevalcev varnosti cest
32014L0061 Direktiva 2014/61/EU
01.01.2016
01.01.2016
NE
Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. maja 2014 o
ukrepih za znižanje stroškov za
postavitev elektronskih
komunikacijskih omrežij visokih
hitrosti
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CELEX
oznaka
direktive

Rok, na
Je za navedeni rok direktiva v
katerega se celoti
prenesena s tem aktom?
nanaša
(obrazložitev)
prenos
Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih
priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov
Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju
komunikacijskih objektov
Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi
prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih
komunikacijah

Naslov direktive ter slovenski
predpisi, ki se navezujejo na to
direktivo
1.

2013-01-3890

2.

2013-01-2801

3.

2015-01-2354

4.

2004-01-0415

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2002-01-5387
2007-01-1761
2006-01-1349
2010-01-5017
2012-01-4315
2013-01-4029
2014-33300034

Rok za
prenos
direktive

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

5) Razlogi za kreiranje nove izjave o skladnosti
Na predpis je treba navezati novo direktivo.
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