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PREDLOG ZAKONA O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV 
(ZARPS) 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(Predmet zakona) 

(1) Ta zakon ureja alternativno reševanje sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med 

podjetjem in potrošnikom. 

(2) S tem zakonom se določajo pravila, pogoji, načela delovanja in postopki, ki se uporabljajo 

za reševanje sporov javnih in zasebnopravnih organov za alternativno reševanje potrošniških 

sporov.  

 

2. člen 

(Prenos direktive in izvajanje uredbe Evropske unije) 

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/11/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.5.2013 o alternativnem reševanju potrošniških 

sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z 

dne 18.6.2013, stran 63).  

(2) S tem zakonom se ureja izvajanje Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembi 

Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 1; v 

nadaljnjem besedilu: Uredba 524/2013/EU). 

 

3. člen 

(Področje uporabe) 

(1) Ta zakon se uporablja za domače in čezmejne spore, ki se rešujejo s posredovanjem 

organa za alternativno reševanje potrošniških sporov, kadar spor izhaja iz prodajne pogodbe 

ali pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene med podjetjem, ki ima sedež v Evropski uniji in 

potrošnikom s prebivališčem v Evropski uniji.   

(2) Ta zakon se ne uporablja v sporih v zvezi s storitvami: 

- zdravstvenega varstva, ki jih zagotavljajo zdravstveni delavci in jih opredeljujeta 

zakon, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in zakon, ki ureja 

lekarniško dejavnost;ali 

- ki se zagotavljajo v okviru negospodarskih javnih služb. 
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(3) Ta zakon ne posega v zakon, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah in 

zakon, ki ureja arbitražo. 

 

4. člen 

(Pomen izrazov) 

(1) Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za 

namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

(2) Po tem zakonu je podjetje pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne 

glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko. Obveznosti, ki jih ima podjetje po tem zakonu, 

imajo tudi druge pravne ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če 

zagotavljajo potrošnikom blago in storitve. 

(3) Domači spor je spor, ki izvira iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, 

kadar imata v času naročila blaga ali storitev, potrošnik prebivališče, podjetje pa sedež v 

Republiki Sloveniji.  

(4) Čezmejni spor je spor, ki izvira iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, 

kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v eni državi članici Evropske 

unije, podjetje pa sedež v drugi državi članici Evropske Unije. 

(5) Alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: ARS) po tem zakonu je postopek, v 

katerem ena ali več tretjih nevtralnih oseb sodeluje pri reševanju spora iz prvega odstavka 

prejšnjega člena s postopki mediacije, arbitraže ali drugimi podobnimi poravnalnimi postopki. 

(6) Po tem zakonu je organ ARS trajno ustanovljen organ v Republiki Sloveniji, ki nudi 

reševanje domačih in čezmejnih sporov s pomočjo postopka iz prejšnjega odstavka, je 

vpisan v register organov ARS v skladu z 28. členom tega zakona in priglašen Evropski 

komisiji v skladu z 29. členom tega zakona. 

(7) Po tem zakonu se šteje, da ima podjetje, če je samostojni podjetnik posameznik ali druga 

fizična oseba, sedež v kraju, v katerem ima svoj poslovni naslov, če je pravna oseba, pa v 

kraju, v katerem ima prijavljen sedež, glavno upravo, poslovno enoto, podružnico ali 

zastopstvo. 

(8) Po tem zakonu se šteje, da ima organ ARS sedež v kraju, v katerem opravlja svojo 

dejavnost alternativnega reševanja sporov. Za javni organ ARS se šteje, da ima sedež v 

kraju, v katerem ima sedež državni organ, ki ga vodi. 

(9) Pogodba o spletni prodaji ali spletnih storitvah je prodajna pogodba ali pogodba o 

opravljanju storitev, kadar podjetje ali njegov posrednik ponudi blago ali storitve na spletni 

strani ali prek drugih elektronskih sredstev, potrošnik pa to blago ali storitve naroči na tej 

spletni strani ali preko drugih elektronskih sredstev.  

(10) Platforma za spletno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: platforma za SRS) je 

enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU, za 
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reševanje sporov, ki izvirajo iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom 

s prebivališčem in podjetjem s sedežem v Evropski uniji. 

 (11) Drugi izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo enak pomen, kot v zakonu, ki ureja varstvo 

potrošnikov. 

 

II. NAČELA  

 

5. člen 

(Strokovnost, neodvisnost in nepristranskost) 

Osebe, odgovorne za odločanje v postopkih pred organom ARS, morajo biti strokovne, 

neodvisne in nepristranske.  

 

6. člen 

(Preglednost) 

Organ ARS je dolžan skrbeti, da so informacije o njegovem obstoju, obliki organiziranosti, 

financiranju, pristojnostih in glavnih značilnostih postopka alternativnega reševanja sporov, ki 

ga uporablja, dostopne čim širšemu krogu potrošnikov. 

 

7. člen 

(Zakonitost) 

Organ ARS mora pri odločanju o sporu upoštevati prisilne predpise prava varstva 

potrošnikov države, v kateri ima potrošnik prebivališče. 

 

 

 

8. člen 

(Prostovoljnost) 

(1) Potrošnik se svobodno odloči, ali bo predlagal začetek postopka pred organom ARS. 

(2) Pred nastankom spora se potrošnik z odločitvijo, da bo uveljavljal pravno varstvo pred 

organom ARS, ne more odpovedati pravici do sodnega varstva. 
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9. člen 

(Kontradiktornost) 

Stranki imata pravico, da se v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od osmih dni, izjavita o 

dejstvih in dokazih, da podata pravna stališča ter, da se izjavita o navedbah, dokazih, 

dokumentih in dejstvih, ki jih je predložila nasprotna stranka in lahko vplivajo na odločitev 

organa ARS. 

 

10. člen 

(Učinkovitost) 

Postopki alternativnega reševanja potrošniških sporov morajo biti enostavni, hitri in 

ekonomični. 

 

III. POSTOPEK ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV 

 

11. člen 

(Splošna pravila) 

(1) Začetek potrošniškega spora po tem zakonu lahko predlaga le potrošnik.  

(2) Postopek pred organom ARS poteka praviloma pisno, razen če organ ARS oceni, da je 

za rešitev spora nujna navzočnost strank.  

(3) Stranki imata pravico, da ju v katerikoli fazi postopka zastopa odvetnik ali drug 

pooblaščenec oziroma jima nudi pomoč tretja oseba, o čemer morata biti stranki seznanjeni 

pred začetkom postopka. 

(4) Stranki imata pravico, da se umakneta iz postopka, o čemer morata biti seznanjeni pred 

začetkom postopka. 

(5) Postopek pred organom ARS je za potrošnika z izjemo pristojbine, ki ne sme presegati 20 

eurov, brezplačen. V primeru, da ima potrošnik v postopku svojega pooblaščenca ali 

zagovornika, in v postopku ne uspe, nosi tudi njegove stroške.  

(6) V postopku pred organom ARS se upošteva varstvo osebnih podatkov v skladu z 

zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in varstvo poslovne skrivnosti v skladu z 

zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 

(7) Vsi podatki, ki izvirajo iz postopka pred organom ARS ali so z njim povezani, so zaupni, 

razen, če so se stranke sporazumele drugače, če njihovo razkritje zahteva zakon ali če je 

razkritje potrebno za izpolnitev ali prisilno izvršitev odločbe o rešitvi spora.  
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(8) Organ ARS, poleg pravil, določenih s tem zakonom, sprejme podrobnejša postopkovna 

pravila. 

 

12. člen 

(Pogoji za začetek postopka) 

Organ ARS odloča o sporu, pod pogojem: 

- da je potrošnik v isti zadevi predhodno pravočasno uveljavljal zahtevek za odpravo 

napake, povračilo škode, izvedbo plačila ali drug svoj zahtevek neposredno pri 

podjetju, zoper katerega je sprožil spor; 

- je od vložitve zahtevka pri podjetju preteklo vsaj 45 dni in ne več kot eno leto in 

- postopek ni zaključen ali podjetje ni v celoti ugodilo zahtevi potrošnika.    

 

13. člen 

(Predlog za začetek postopka) 

(1) Potrošnik mora pri organu ARS za začetek postopka vložiti pisni predlog za reševanje 

spora. V predlogu navede svoje podatke, podatke o podjetju, dejstva v zvezi z domnevnimi 

kršitvami podjetja, predloži dokaze, pomembne za rešitev spora in dokazila o izpolnjevanju 

pogoja iz prejšnjega člena. 

(2) Organ ARS omogoči potrošniku vložitev predloga za reševanje spora na njegovi spletni 

strani, preko navadne in elektronske pošte.  

(3) Organ ARS omogoči izmenjavo informacij med nasprotnima strankama po navadni ali 

elektronski pošti v skladu z izbiro potrošnika. 

 

 

14. člen 

(Postopek po prejemu predloga) 

(1) Po prejemu predloga za začetek postopka organ ARS preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz 

12. in 13. člena tega zakona in potrošnika po potrebi pozove k dopolnitvi predloga. 

(2) Če niso izpolnjene procesne predpostavke za postopek pred organom ARS, ali če kljub 

pozivu potrošnik predloga za začetek postopka ustrezno ne dopolni, ga organ ARS s 

sklepom zavrže. 

(3) Organ ARS lahko ohrani ali uvede postopkovna pravila, na podlagi katerih lahko zavrne 

ali zavrže predlog za  začetek postopka: 
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- če je očitno, da potrošnik s predlogom ne bo uspel;  

- če gre za zadevo, ki je očitno neprimerna za obravnavanje pred organom;  

- če o zadevi že teče upravni, sodni ali postopek pred drugim organom ARS ali če je 

upravni, sodni ali drug organ ARS že odločil o istem zahtevku ali 

- če vrednost spora ne dosega 30 eurov. 

(4) Če organ ARS zavrne ali zavrže predlog za reševanje spora potrošnika, mora strankama  

v roku treh tednov po prejemu predloga potrošnika posredovati pisno obrazložitev o tem, 

zakaj o sporu ne more odločati. 

 

15. člen 

(Odločba o rešitvi spora) 

(1) Organ ARS lahko poskuša zbližati nasprotni stranki, predlaga ali naloži rešitev spora. 

(2) Organ ARS najkasneje v roku 90 dni od prejema popolnega predloga  izda odločbo o 

rešitvi spora (v nadaljnjem besedilu: odločba) na trajnem nosilcu podatkov. Če je spor 

zahtevnejši, lahko organ ARS po lastni presoji rok podaljša za največ 30 dni, o čemer obvesti 

obe stranki. 

(3) Odločba  je za stranki zavezujoče ali nezavezujoče narave. 

 

 

16. člen 

(Zavezujoča odločba) 

(1) Odločba je za stranki pravno zavezujoča, če sta bili stranki o postopku z zavezujočim 

učinkom oziroma pravnimi posledicami zavezujoče odločitve predhodno seznanjeni in sta 

vanj izrecno pisno privolili.   

(2) Odločba zavezujoče narave ima pravni učinek arbitražne odločbe. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se podjetje lahko že v pogodbi, iz 

katere izvira spor, ali na drug način zaveže, da bo, če bo potrošnik predal odločanje o sporu 

organu ARS, odločbo organa ARS sprejelo kot zavezujočo.   

(4) Če podjetje v pogodbi, iz katere izvira spor, ni podalo soglasja, da sprejema odločbo 

organa ARS za zavezujočo, ga organa ARS na začetku postopka lahko pozove, da se 

opredeli, ali sprejema odločbo organa ARS za zavezujočo. 

 

17. člen 
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(Izpodbijanje zavezujoče odločbe) 

(1) Odločbo iz prejšnjega člena je mogoče izpodbijati na sodišču samo s tožbo za 

razveljavitev odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Stranke se tej 

pravici ne morejo vnaprej odpovedati. 

(2) Odločbo lahko sodišče razveljavi v teh primerih: 

- če stranka, ki vloži tožbo, dokaže, da postopek pred organom ARS ni potekal v 

skladu s tem zakonom, pa bi to lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost odločbe; 

- če stranka, ki vloži tožbo, dokaže da gre za očitno kršitev prisilne določbe prava 

varstva potrošnikov; 

- če je podan razlog, zaradi katerega bi bila po pravilih pravdnega postopka možna 

obnova sodnega postopka; v tem primeru je rok za vložitev tožbe za razveljavitev 

odločbe enak roku, v katerem je mogoče zahtevati obnovo postopka po pravilih 

pravdnega postopka;  

- če sodišče po uradni dolžnosti ugotovi, da o predmetu spora ni mogoče odločati v 

postopku ARS po tem zakonu ali 

- če je odločba v nasprotju z javnim redom. 

(3) Tožba za razveljavitev odločbe se vloži v roku 30 dni po prejemu zavezujoče odločbe pri 

pristojnem sodišču. 

 

 

18. člen 

(Nezavezujoča odločba) 

(1) Če je odločba nezavezujoča v obliki priporočila ali predloga rešitve, je potrebno, da: 

- sta stranki pred sprejetjem predlagane rešitve oziroma pred privolitvijo v sporazumni 

dogovor seznanjeni, da lahko sprejmeta ali zavrneta predlagano rešitev, ter da njuna 

udeležba v postopku ne preprečuje uveljavljanja sodnega varstva;  

- sta stranki pred sprejetjem predlagane rešitve seznanjeni s pravnimi posledicami 

sprejetja priporočila oziroma privolitve v sporazumni dogovor in 

- imata stranki na voljo razumen čas za razmislek, preden sprejmeta predlagano 

rešitev oziroma privolita v sporazumni dogovor.  

 

19. člen 

(Poravnava) 
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(1) Če se stranki v postopku sporazumeta o rešitvi spora, zapiše organ ARS poravnavo v 

pisni obliki. 

(2) Organ ARS ne dovoli poravnave: 

- če iz nje izhaja, da se potrošnik odpoveduje pravicam, ki se jim po zakonu ne more 

odpovedati; 

- če ugotovi, da potrošnik ni imel dovolj časa, da se seznani z vsebino in pomenom 

predloga poravnave ter da o tem predlogu razmisli.  

(3) Pred dovolitvijo poravnave mora organ ARS potrošnika, ki je prava neuk in ki ga ne 

zastopa pooblaščenec, opozoriti na to, da lahko pred sprejemom ponudbe za poravnavo 

poišče pravni nasvet. 

(4) Poravnava iz prvega odstavka tega člena ima učinek zavezujoče odločbe. 

 

20. člen 

(Učinek postopka na zastaralne in prekluzivne roke) 

(1) Zastaralni in prekluzivni roki med trajanjem postopka pred organom ARS ne tečejo. 

(2) Če se postopek konča z nezavezujočo odločbo, ali če se stranki umakneta iz postopka, 

se tek teh rokov nadaljuje z dnem, ko stranki prejmeta nezavezujočo odločbo oziroma z 

dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o prenehanju postopka. Čas, ki je pretekel pred 

začetkom postopka, se všteje v zastaralni ali prekluzivni rok, ki ga določa zakon.  

 

IV. ZAHTEVE ZA OSEBE, KI ODLOČAJO V POSTOPKIH  

 

21. člen 

(Izobrazba) 

Oseba, odgovorna za odločanje v postopkih pred organom ARS, mora imeti pridobljeno 

najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje s področja pravnih znanosti, v skladu z 

zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ter vsaj eno leto izkušenj na področju alternativnega ali 

sodnega reševanja civilnih sporov.  

22. člen 

(Neodvisnost in nepristranskost) 

(1) Oseba, odgovorna za odločanje v postopku pred organom ARS, je imenovana vsaj za 

obdobje dveh let in ne sme biti razrešena brez utemeljenega razloga ali vezana na navodila 

strank ali njunih pooblaščencev, način in višina njenega plačila ne smeta biti odvisna od izida 

postopka.  
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(2) Če je oseba, ki je odgovorna za odločanje, zaposlena ali prejema plačilo pri poklicnem ali 

gospodarskem združenju, katerega član je podjetje, zoper katero je udeleženo v sporu pred 

organom ARS, mora razpolagati z ločenim in namenskim proračunom za opravljanje njenih 

nalog, razen če je član senata, ki je sestavljen iz enakega števila zastopnikov poklicne 

organizacije ali gospodarskega združenja in organizacije potrošnikov. 

(3) Organ ARS, ustanovljen pri podjetju, ne šteje kot organ ARS po tem zakonu, kadar je 

oseba, odgovorna za odločanje v postopku pred organom ARS, zaposlena ali drugače 

prejema plačilo pri tem ali povezanem podjetju.  

(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora organu ARS ves čas postopka nemudoma 

razkriti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale, ali za katere bi se lahko štelo, da vplivajo na njeno 

neodvisnost in nepristranskost pri odločanju v sporu ali povzročajo navzkrižje interesov pri 

katerikoli od strank ter predlagati svojo izločitev.  

(5) Organ ARS določi notranja pravila, na podlagi katerih zaradi okoliščin iz prejšnjega 

odstavka: 

- osebo iz prvega odstavka tega člena za vodenje postopka ARS nadomesti druga 

oseba ali če to ni možno; 

- oseba iz prvega odstavka ne odloča o sporu in če je mogoče, organ ARS predlaga, 

da spor reši drug organ ARS ali če to ni možno; 

- se strankam razkrijejo okoliščine in se osebi iz prvega odstavka tega člena dovoli, da 

še naprej vodi postopek ARS, če stranki temu ne nasprotujeta.   

(6) Če o sporu odloča odbor ali senat, mora imeti poleg neodvisne, predsedujoče osebe 

enako število predstavnikov potrošniških organizacij in interesnih združenj (poklicno, 

podjetniško in drugo gospodarsko združenje ali zbornica). 

 

V. DOLŽNOST OBVEŠČANJA POTROŠNIKOV S STRANI ORGANOV ARS IN PODJETIJ  

 

23. člen 

(Informacije o organu ARS) 

(1) Organ ARS omogoči potrošnikom na svoji spletni strani in v poslovnih prostorih 

enostaven dostop do informacij o organu ARS, postopkovnih pravilih organa ARS in pravnih 

podlagah. , na zahtevo stranke pa tudi na trajnem nosilcu podatkov.  

 (2) Organ ARS objavi na svoji spletni strani, na zahtevo pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, 

v jasnem in preprostem jeziku, te informacije: 

- firmo, poslovni in elektronski naslov; 

- organiziranost organa ARS in vire financiranja; 



Osnutek 5. avgust 2014 

10 

 

- imena in priimke oseb, odgovornih za odločanje v postopkih ARS, način imenovanja 

in plačila ter obdobje trajanja njihovega mandata; 

- izjavo, da osebe, ki odločajo v postopkih ARS, izpolnjujejo pogoje iz 21. člena tega 

zakona; 

- vpis v register organov ARS v skladu z 28. členom tega zakona; 

- povezavo na spletno mesto Evropske komisije iz drugega odstavka 26. člena tega 

zakona; 

- mreže organov za čezmejno reševanje potrošniških sporov na ravni Evropske unije, v 

katere je morebiti vključen in 

- kodeks ravnanja, h kateremu je organ ARS zavezan, če obstaja. 

(3) Poleg informacij iz prejšnjega odstavka organ ARS objavi na svoji spletni strani in v 

poslovnih prostorih organa ARS tudi postopkovna pravila organa ARS in pravne podlage , ki  

vsebujejo informacije o: 

- vrsti sporov glede na področje varstva potrošnikov, o katerih odloča in morebitno 

omejitev vrednosti spornega predmeta pri odločanju;  

- razlogih za zavrženje oziroma zavrnitev predloga za reševanje sporav skladu s 14. 

členom tega zakona; 

- jeziku, v katerem potrošnik lahko vloži predlog za začetek postopka in v katerem 

poteka postopek; 

- procesnih predpostavkah, ki jih morata izpolniti stranki, da se postopek reševanja 

spora lahko začne; 

- možnosti umika strank iz postopka; 

- pravilih glede morebitne obveznosti plačila stroškov postopka, vključno s pristojbino, 

ki jo mora plačati stranka;  

- povprečnem času trajanja postopka in  

- pravnemu učinku odločbe organa ARS in, v primeru, da je  odločba za stranko 

zavezujoče narave, tudi pravnih posledicah učinka zavezujoče odločbe. . 

 

24. člen 

(Objava poročila organa ARS) 

(1) Organ ARS vsaki dve leti do 31.3. na svoji spletni strani objavi Poročilo o delovanju 

organa  na zahtevo pa tudi na trajnem nosilcu podatkov, in ga posreduje ministrstvu. Poročilo 

o delovanju organa ARS vsebuje : 
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- število vloženih predlogov za začetek postopka in vrste pritožb, na katere so se 

nanašali; 

- težave sistemske narave in težave, ki se najpogosteje pojavljajo in povzročajo spore 

med podjetji in potrošniki s predlogi možnih ukrepov za njihovo reševanje; 

- odstotni delež sporov, katerih odločanje je organ ARS zavrnil ali zavrgel, z navedbo 

razlogov v skladu s 14. členom tega zakona;  

- odstotni delež postopkov, ki so bili ustavljeni in razlogi za ustavitev, če so le-ti znani; 

- povprečen čas trajanja reševanja sporov; 

- odstotni delež primerov, v katerih je bila s strani podjetja sprejeta odločitev organa 

ARS, če je znan in 

- navedbo morebitnih mrež za reševanje čezmejnih sporov, v katere je vključen organ 

ARS. 

 

25. člen 

(Obveščanje potrošnikov s strani podjetij)  

(1) Podjetje objavi na svoji spletni strani, razen če je nima, in v splošnih pogojih poslovanja, 

na jasen, enostaven in razumljiv način, kontaktne podatke o organu oziroma več organih 

ARS, katerih pristojnost za reševanje spora, ki ga potrošnik sproži v skladu s tem zakonom, 

priznava.  

(2) Podjetje mora posredovati potrošniku informacijo iz prejšnjega odstavka tudi kadar se 

potrošnik z zahtevkom obrne neposredno na podjetje in spor ni bil rešen v korist potrošnika z 

notranjimi postopki podjetja za reševanje pritožb potrošnikov.   

(3) Podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo ali spletnimi storitvami morajo na svoji spletni 

strani objaviti elektronsko povezavo na platformo za SRS.  

 

VI. ČEZMEJNI SPORI, SODELOVANJE MED ORGANI ARS IN INŠPEKCIJSKIMI ORGANI 

 

26. člen 

(Evropski potrošniški center)  

(1) Evropski potrošniški center Republike Slovenije opravlja naloge kontaktne točke v skladu 

z Uredbo 524/2013/EU. 

(2) Evropski potrošniški center Republike Slovenije objavi na njegovi spletni strani povezavo 

na spletno mesto Evropske komisije, na katerem je objavljen register organov ARS, 
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priglašenih v skladu s prvim odstavkom 29. členom tega zakona. Register organov ARS iz 

prejšnjega stavka mora biti na vidnem mestu objavljen tudi v njegovih poslovnih prostorih. 

 

27. člen 

(Izobraževanje, sodelovanje med organi ARS ter med organi ARS in pristojnimi 

inšpekcijskimi organi) 

(1) Organ ARS zagotavlja izobraževanje in usposabljanje oseb, ki so odgovorne za 

odločanje v postopkih.  

(2) Organi ARS med seboj sodelujejo z izmenjavo informacij in izkušenj pri reševanju 

domačih in čezmejnih sporov.  

(3) Organi ARS in pristojni inšpekcijski organi za varstvo potrošnikov med seboj sodelujejo, 

zlasti z izmenjavo informacij in izkušenj o poslovnih praksah podjetij, v zvezi s katerimi so 

pogoste pritožbe potrošnikov. 

 

 

 

 

VII. VODENJE REGISTRA, NADZOR NAD ORGANI ARS, PRIGLASITEV IN POROČANJE 

EVROPSKI KOMISIJI 

 

28. člen 

(Vodenje registra)  

(1) Za vodenje registra organov ARS je pristojno ministrstvo, ki je pristojno za varstvo 

potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

(2) Za vpis v register mora organ ARS pri ministrstvu vložiti vlogo. Vloga mora vsebovati: 

- podatke in informacije o organu ARS v skladu s tretjim odstavkom 23. člena tega 

zakona;  

- postopkovna pravila organa ARS v skladu s četrtim odstavkom 23. člena tega zakona 

in 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z 21. členom ter prvim, drugim, in petim 

odstavkom 22. člena tega zakona.  
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(3) Organu ARS, ki izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom, ministrstvo izda odločbo o 

vpisu organa ARS v register organov ARS v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 

postopek.  

(4) Register organov ARS vključuje: 

- ime, kontaktne podatke in spletni naslov organa ARS; 

- takse, če jo organ ARS ima; 

- jezik oziroma jezike, v katerih lahko vložijo predlog za začetek postopka in v katerih 

poteka postopek pri organu ARS; 

- vrste sporov, ki jih zajema postopek pri organu ARS;  

- sektorje in kategorije sporov, ki jih krije organ ARS; 

- potrebo po fizični prisotnosti strank ali njunih zastopnikov, vključno z izjavo organa 

ARS o tem, ali se lahko postopek pri organu ARS izvede kot ustni ali pisni postopek; 

- podatek, ali je izid postopka pri organu ARS zavezujoč ali ne in 

- razloge, na podlagi katerih lahko organ ARS zavrže ali zavrne predlog za začetek 

postopka v skladu z 14. členom tega zakona. 

(5) O spremembah podatkov iz prejšnjega odstavka, informacij, postopkovnih pravil in drugih 

spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev oseb ali odborov, ki odločajo v 

postopkih v skladu s tem zakonom, po vpisu v register, je organ ARS dolžan v roku 15 dni od 

nastanka spremembe vložiti vlogo z zahtevo za registracijo spremembe in priložiti dokazila o 

spremembi ministrstvu. 

(6) Izbris iz registra organa ARS se opravi na predlog organa ARS, ki želi biti izbrisan ali po 

uradni dolžnosti. 

(7) Izbris iz registra organa ARS po uradni dolžnosti opravi ministrstvo, če organ ARS ne 

izpolnjuje več pogojev iz 21., 22., 23. in 24. člena tega zakona. Ministrstvo pozove organ 

ARS, da neizpolnjevanje pogoja odpravi in mu glede na vsebino neizpolnjevanja pogoja 

določi primeren rok za odpravo med 15 dnevi in tremi meseci. V kolikor organ ARS v 

postavljenem roku neizpolnjevanja pogoja ne odpravi, ga ministrstvo izbriše iz registra 

organov ARS. 

 

29. člen 

(Priglasitev organov ARS in poročanje Evropski komisiji)  

Ministrstvo Evropski komisiji: 

- priglasi organe ARS, ki so vpisani v register;  
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- sporoči spremembe, ki jih je sporočil organ ARS in na podlagi katerih se je register 

organov ARS posodobil;  

- obvesti o izbrisu organa ARS iz registra in 

- vsaka štiri leta posreduje Poročilo o razvoju in delovanju organov ARS, ki vsebuje 

primere najboljših praks, pomanjkljivosti, ki ovirajo učinkovito reševanje sporov in 

priporočila za izboljšanje učinkovitega delovanja organov ARS. 

 

 

30. člen 

(Nadzor nad organi ARS) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov. 

 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

 

31. člen 

(Kazenske določbe) 

(1) Z globo 100 eurov se za prekršek kaznuje podjetje, če potrošnikov ne obvesti o organu 

oziroma organih ARS, ki so vpisani v evidenco, ki jo vodi ministrstvo in pri katerih potrošnik 

lahko vloži pritožbo zoper podjetje (25. člen). 

(2) Z globo 100 eurov se za prekršek kaznuje organ ARS, če: 

- potrošnikov ne obvesti o pravilih, obliki in posameznih korakih postopka ARS na svoji 

spletni strani in v poslovnih prostorih (23. člen); 

- ne objavi na svoji spletni strani, na zahtevo pa tudi na drugem trajnem nosilcu 

podatkov, letno poročilo o svojih dejavnostih z zahtevanimi informacijami (24. člen); 

ali 

- če ne obvesti ministrstva o spremembah podatkov, informacij, postopkovnih pravil in 

drugih spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev oseb ali odborov, ki 

odločajo v postopkih v skladu s tem zakonom (28. člen).  

(3) Kot prekrškovni organ o prekrških iz prejšnjega odstavka tega člena odloča ministrstvo, 

pristojno za varstvo potrošnikov. 
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IX. JAVNI ORGAN ARS 

32. člen 

(Ustanovitev) 

(1) Ministrstvo lahko s posebnim pravnim aktom zagotovi izvajanje postopkov ARS kot 

dejavnost, organizirano neposredno pri ministrstvu. 

(2) S posebnim pravnim aktom se določi zlasti vrsto postopka ARS, področje uporabe in 

financiranje delovanja javnega organa ARS. 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

33. člen 

(Organi ARS, ki so vpisani v register pri Evropski komisiji pred uveljavitvijo tega 

zakona) 

Organi ARS, ki so vpisani v register pri Evropski komisiji pred uveljavitvijo tega zakona, 

morajo ministrstvu, v mesecu dni po uveljavitvi tega zakona, posredovati vse zahtevane 

podatke iz tega zakona. 

 

34. člen 

(Poročanje Evropski komisiji) 

Ministrstvo prvo Poročilo o razvoju in delovanju organov ARS iz četrte alineje 29. člena tega 

zakona posreduje Evropski komisiji do 9. julija 2018. 

 

35. člen 

(Uporaba Uredbe 524/2013/EU) 

Določba 26. člena tega zakona se začne uporabljati 9. januarja 2016. 

 

36. člen 

(Začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 


