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Predlog spremembe  355 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 2: Delo in 

upokojitev v Uniji – alinea 4 a (novo)  

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • predpisi o odgovornosti in 

obveznem zavarovanju v drugi državi 

članici 

Or. en 

Predlog spremembe  356 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 2: Delo in 

upokojitev v Uniji – alinea 6 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • socialne pravice in pogoji za 

zaposlitev napotenih delavcev 

Or. en 

Predlog spremembe  357 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 2: Delo in 

upokojitev v Uniji – alinea 8 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• pravice in obveznosti na področju 

socialne varnosti v Uniji, vključno s 

pravicami in obveznostmi v zvezi s 

prejemanjem pokojnin 

• pravice in obveznosti na področju 

socialne varnosti v Uniji, vključno s 

pravicami in obveznostmi v zvezi s 

prejemanjem pokojnin in nadomestil za 

brezposelnost 
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Or. en 

Predlog spremembe  358 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 3: Vozila v Uniji 

– alinea 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• nacionalni prometni predpisi in 

zahteve za voznike 

• nacionalni prometni predpisi in 

zahteve za voznike, na primer cestninske 

in emisijske nalepke za začasno ali stalno 

prebivanje v drugi državi članici 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 4: Prebivanje v 

drugi državi članici – alinea 3 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • zahteve za naturalizacijo rezidenta, 

ki prebiva v drugi državi članici 

Or. en 

Predlog spremembe  360 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 4: Prebivanje v 

drugi državi članici – alinea 3 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • obveznosti v primeru smrti in 
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repatriacije posmrtnih ostankov 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  361 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 5: Izobraževanje 

ali pripravništvo v drugi državi članici – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• šolanje v drugi državi članici • obiskovanje jasli, vrtca in šole v 

drugi državi članici 

Or. en 

Predlog spremembe  362 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 5: Izobraževanje 

ali pripravništvo v drugi državi članici – alinea 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • obiskovanje centra za 

izobraževanje odraslih v drugi državi 

članici 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 6: Zdravstveno 

varstvo – alinea 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • zdravstveno zavarovanje v drugi 

državi članici 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 6: Zdravstveno 

varstvo – alinea 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • informacije o socialni varnosti in 

zavarovanju, vključno z možnostjo, da se 

zaprosi za evropsko kartico zdravstvenega 

zavarovanja 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  365 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 6: Zdravstveno 

varstvo – alinea 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • informacije o javnih preventivnih 

zdravstvenih programih  

Or. en 

Predlog spremembe  366 

Evelyne Gebhardt 
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Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 6: Zdravstveno 

varstvo – alinea 2 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • informacije o številkah za klic v 

sili  

Or. en 

Predlog spremembe  367 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 6: Zdravstveno 

varstvo – alinea 2 c (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • selitev v dom starejših občanov 

Or. en 

Predlog spremembe  368 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 7: Čezmejne 

družinskopravne pravice, obveznosti in pravila – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

•  rojstvo, skrbništvo za mladoletne 

otroke, starševske odgovornosti, 

preživninske obveznosti v zvezi z otroki v 

družinah v čezmejnem položaju 

• rojstvo, skrbništvo za mladoletne 

otroke, starševske odgovornosti, 

nadomestno starševstvo in posvojitev, 

vključno z enostransko posvojitvijo 

zakončevih otrok, preživninske obveznosti 

v zvezi z otroki v družinah v čezmejnem 

položaju 

Or. en 
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Predlog spremembe  369 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 7: Čezmejne 

družinskopravne pravice, obveznosti in pravila – alinea 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• pari, ki imajo različno državljanstvo 

(sklenitev zakonske zveze, ločitev, razveza 

zakonske zveze, pravice v premoženjskih 

razmerjih med zakoncema, pravice 

zunajzakonskih partnerjev) 

• pari, ki imajo različno 

državljanstvo, brez diskriminacije na 

podlagi spolne usmerjenosti (sklenitev 

zakonske zveze ali 

civilnega/registriranega partnerstva, 

ločitev, razveza zakonske zveze, pravice v 

premoženjskih razmerjih med zakoncema, 

pravice zunajzakonskih partnerjev) 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  370 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 7: Čezmejne 

družinskopravne pravice, obveznosti in pravila – alinea 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• pravice v zvezi z dedovanjem v 

drugi državi članici 

• pravice in obveznosti v zvezi z 

dedovanjem v drugi državi članici, na 

primer glede davčnih pravil 

Or. en 

Predlog spremembe  371 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 7: Čezmejne 

družinskopravne pravice, obveznosti in pravila – alinea 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • pravne posledice in pravice pri 

mednarodnih starševskih ugrabitvah 

otrok 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – stolpec 1 – naslov 

področja 8 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Potrošniki v čezmejnih položajih  Pravice potrošnikov 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  373 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• spletni ali osebni nakup blaga in 

storitev (vključno s finančnimi storitvami) 

iz druge države članice  

• spletni ali osebni nakup ali najem 

blaga, digitalnih vsebin, nepremičnin ali 

storitev (vključno s finančnimi storitvami) 

iz druge države članice  

Or. en 

Predlog spremembe  374 

Julia Reda 
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Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• spletni ali osebni nakup blaga in 

storitev (vključno s finančnimi storitvami) 

iz druge države članice  

• spletni ali osebni nakup blaga in 

storitev (vključno s finančnimi storitvami)  

Or. en 

Predlog spremembe  375 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• odprt bančni račun v drugi državi 

članici 

• odprt bančni račun  

Or. en 

Predlog spremembe  376 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• komunalni priključki, kot so 

plinski, električni, vodovodni, 

telekomunikacijski in internetni priključki 

• komunalni priključki, kot so 

plinski, električni, vodovodni priključek, 

odvoz smeti, telekomunikacijski in 

internetni priključki 

Or. en 
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Predlog spremembe  377 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 5 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • varnost proizvodov 

Or. en 

Predlog spremembe  378 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 5 b (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • jamstva, pravna sredstva za 

potrošnike in nadomestila 

Or. en 

Predlog spremembe  379 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8: Potrošniki v 

čezmejnih položajih – alinea 5 c (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • sodni postopki za potrošnike 

Or. en 

Predlog spremembe  380 

Julia Reda 
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Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8 a (novo): 

Pravice državljanov in rezidentov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Področje INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH 

  

  

  

 

Predlog spremembe 

Področje INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH 

Pravice 

državljanov in 

rezidentov 

• vlaganje upravnih in sodnih zahtevkov 

 • vlaganje peticij pri javnih ustanovah 

 • priznanje spola 

 

Or. en 

Predlog spremembe  381 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 8 b (novo): 

Varstvo osebnih podatkov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Področje INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH 

  

 

Predlog spremembe 

Področje INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH 

Varstvo 

osebnih 

podatkov 

• uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo 

podatki, v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (v skladu z 

oddelki 2–4 splošne uredbe o varstvu podatkov: informacije in dostop 

do osebnih podatkov, popravek in izbris, ugovor) 
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Or. en 

Predlog spremembe  382 

Othmar Karas in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 1: Ustanovitev, 

vodenje in zaprtje podjetja – alinea 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• registracija podjetja (postopki 

registracije in pravne oblike poslovanja) 

• registracija, sprememba ali zaprtje 

podjetja (postopki registracije in pravne 

oblike poslovanja) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  383 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 1: Ustanovitev, 

vodenje in zaprtje podjetja – alinea 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• pravice intelektualne lastnine 

(vložitev patentne prijave, registracija 

blagovne znamke, risbe ali modela, 

pridobitev dovoljenja za razmnoževanje) 

• pravice intelektualne lastnine 

(vložitev patentne prijave, registracija 

blagovne znamke, risbe ali modela, 

pridobitev dovoljenja za razmnoževanje, 

veljavne izjeme) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  384 

Evelyne Gebhardt 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 1: Ustanovitev, 

vodenje in zaprtje podjetja – alinea 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • odgovornost uprave 

Or. en 

Predlog spremembe  385 

Philippe Juvin 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 1: Ustanovitev, 

vodenje in zaprtje podjetja – alinea 8 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • selitev podjetja iz ene države 

članice v drugo državo članico 

Or. en 

Predlog spremembe  386 

Othmar Karas in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 1: Ustanovitev, 

vodenje in zaprtje podjetja – alinea 8 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • preselitev podjetja 

Or. en 

 

Predlog spremembe  387 

Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – tabela – področje 3: Davki – alinea 

2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 • carine in drugi davki in dajatve ob 

uvozu, carinski postopki ob uvozu in 

izvozu 

Or. en 

 

Predlog spremembe  388 

Othmar Karas in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – tabela – področje 3: Davki – alinea 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

• drugi davki: plačevanje, stopnje • drugi davki: plačevanje, stopnje, 

davčna napoved 

Or. en 

 

Predlog spremembe  389 

Othmar Karas in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – tabela 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 
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Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Predlog spremembe 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 
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vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

 
priznavanje poklicnih 

kvalifikacij 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

 
prijava dohodnine potrdilo o prejemu 

dohodninske napovedi 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti in zahteve glede 

priglasitve, dovoljenja za 

poslovno dejavnost, 

spremembe in prenehanje 

poslovne dejavnosti, kadar ne 

gre za nesolventnost ali 

stečaj, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 
registracija zavezanca za 

DDV 

identifikacijska številka za 

DDV 

 
registracija zavezanca za 

dohodnino 

davčna številka 

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 
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plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 
prijava in priglasitev 

napotitve delavcev 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za 

napotitev delavca 

 
priglasitev prenehanja 

dejavnosti, za katero se 

plačuje DDV 

potrditev prejema obvestila 

 obračun DDV prejem obračuna DDV 

 
napoved za odmero davka od 

dohodkov pravnih oseb 

potrditev prejema napovedi 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  390 

Kaja Kallas 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – tabela 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 
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 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Predlog spremembe 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

 vpis na javno univerzo odločitev o vpisu 

 
prošnja za potrdilo o diplomi, 

potrdila o usposobljenosti  

izdaja potrdila v elektronski 

obliki  

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 
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prijava dohodnine potrditev prejema 

dohodninske napovedi 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista. 

Osebna zglasitev se lahko 

zahteva zgolj za zbiranje 

biometričnih podatkov 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 

registracija motornega vozila. 

Osebna zglasitev se lahko 

zahteva zgolj za prvo 

registracijo ali če je treba 

opraviti pregled vozila 

potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

 
prošnja za podatke o stanju 

na pokojninskem računu 

potrditev stanja na 

uporabnikovem 

pokojninskem računu 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU, 

vključno s spremembo 

podatkov v registru  

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 
registracija ali podaljšanje 

internetnega domenskega 

imena 

potrditev registracije ali 

podaljšanja internetnega 

domenskega imena  

 
registracija za DDV identifikacijska številka za 

DDV 
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Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 obračun DDV prejem obračuna DDV 

 
prijava davkov od dohodkov 

pravnih oseb 

potrditev prejema prijave 

 

priglasitev prenehanja 

dejavnosti, za katero se 

plačuje DDV 

potrditev prejema priglasitve 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Edward Czesak 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – tabela 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 
vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 
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 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Predlog spremembe 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  

vložitev prošnje za izdajo 

potrdila o vpisu v matični 

register rojstev 

rojstni list ali potrdilo o vpisu 

v matični register rojstev 

Prebivanje 
vložitev prošnje za izdajo 

potrdila o prebivališču 

potrdilo o registraciji in 

prebivališču 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javnega organa ali institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 



 

AM\1139598SL.docx 23/29 PE612.231v01-00 

 SL 

Selitev 

prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova in odjava prejšnjega 

naslova 

 črtano črtano 

 

registracija motornega vozila, 

ki izvira iz države članice EU 

ali je že registrirano v državi 

članici EU, v standardnih 

postopkih1a 

dokazilo o registraciji 

motornega vozila 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

obveznih sistemov 

potrdilo o prejemu zahtevka 

ali odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatvah za 

predčasno upokojitev 

Ustanovitev 

podjetja 
črtano črtano 

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru 

obveznih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

potrditev registracije ali 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega in zavarovanja, 

razen postopkov za kolektivno 

prenehanje zaposlitvenih 

pogodb 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 _______________  

 

1a Zajeta so naslednja vozila: 

a) motorna vozila ali 

priklopna vozila iz člena 3 

Direktive 2007/46/ES 

Evropskega parlamenta in 

Sveta (UL L 263, 9.10.2007, 

str. 1) ter b) dvo- ali 

trikolesna motorna vozila z 

dvojnimi kolesi ali brez njih, 
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namenjena za vožnjo po cesti, 

iz člena 1 Direktive 

2002/24/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL 

L 124, 9.5.2002, str. 1). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  392 

Julia Reda 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – tabela 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  
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odstavka člena 54 PDEU 

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Predlog spremembe 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

 vpis na univerzo potrditev vpisa 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

 
vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje dovoljenja 

za prebivanje 

izdaja ali podaljšanje 

dovoljenja za prebivanje 

Upokojitev vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 
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predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

Vozila 
pridobitev avtocestne vinjete 

ali emisijske nalepke 

prejem vinjete ali emisijske 

nalepke 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  393 

Philippe Juvin 

 

Predlog uredbe 

Priloga II – tabela 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 

Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 
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Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 

 

Predlog spremembe 

Življenjski 

dogodki 

Postopki  Pričakovani rezultat 
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Rojstvo  
vložitev prošnje za izdajo 

rojstnega lista 

rojstni list 

Študij 
vložitev prošnje za štipendijo 

javne institucije 

odločitev o prošnji za 

štipendijo 

Delo 
prijava v sistem socialnega 

varstva 

obvestilo o prejemu 

 
vložitev prošnje za priznanje 

diplome 

odločitev o prošnji za 

priznanje 

Selitev 
prijava spremembe naslova potrditev vpisa novega 

naslova 

 

vložitev prošnje za 

izdajo/podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

izdaja ali podaljšanje osebne 

izkaznice ali potnega lista 

 registracija motornega vozila potrdilo o registraciji 

Upokojitev 

vložitev zahtevkov za 

pokojnino in dajatve za 

predčasno upokojitev v okviru 

javnih ali poljavnih sistemov 

odločitev o zahtevku za 

pokojnino ali dajatve 

predčasne upokojitve 

Ustanovitev 

podjetja 

splošna registracija poslovne 

dejavnosti, razen postopkov v 

zvezi z ustanovitvijo družb ali 

podjetij v smislu drugega 

odstavka člena 54 PDEU 

potrditev dokončanja vseh 

korakov, potrebnih za začetek 

poslovanja podjetja  

 
ustanovitev podjetja v skladu 

z direktivo o storitvah 

 

 

registracija delodajalca 

(fizične osebe) v okviru javnih 

ali poljavnih sistemov 

zavarovanja in pokojninskega 

zavarovanja  

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

 

registracija zaposlenih v 

okviru javnih ali poljavnih 

sistemov zavarovanja in 

pokojninskega zavarovanja 

registrska številka v evidenci 

socialnih zavarovanj 

Poslovanje 

obvestilo sistemom socialne 

varnosti o izteku pogodbe z 

zaposlenim 

potrditev prejema obvestila 

 

plačilo socialnih prispevkov 

za zaposlene  

potrdilo o plačilu ali druga 

oblika potrdila o plačilu 

socialnih prispevkov za 

zaposlene 
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