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ZADEVA: Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju na visoki ravni glede prihodnosti potrošniške 
politike Evropske unije, ki ga organizira Evropska komisija, Pariz, Francija, dne 20. in 21. 
marca 2019  – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. 
sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi državne sekretarke 
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju na 
visoki ravni glede prihodnosti potrošniške politike Evropske unije, ki ga organizira 
Evropska komisija, Pariz, Francija, dne 20. in 21. marca 2019.  

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, vodja delegacije,
- Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, 

članica delegacije,
- Darja Tomše, vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence, Direktorat za 

notranji trg, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

                                                                                              Stojan Tramte
                                                                                               GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve 
Štravs Podlogar na srečanju na visoki ravni glede prihodnosti potrošniške politike Evropske unije, ki 
ga organizira Evropska komisija, Pariz, Francija, dne 20. in 21. marca 2019



Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade RS za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlagamo, da se gradivo dokončno obravnava na Odboru za gospodarstvo dne 19. 3. 2019.

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Klavdija Eržen, vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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:
/
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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 večjih finančnih posledic na državni proračun. Evropska komisija krije strošek letalskih 
kart in nočitev, strošek dnevnic in prevoza na letališče pa se krije iz proračunskih postavk 
proračunskega uporabnika, iz katerega so člani delegacije.
Predvideni so stroški v višini največ 500 EUR.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,



 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) sodelovanje javnosti 
pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER



Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eve Štravs Podlogar na srečanju na visoki ravni glede prihodnosti potrošniške 
politike Evropske unije, ki ga organizira Evropska komisija, Pariz, Francija, dne 20. in 21. 
marca 2019

I. Namen udeležbe

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se 
bo dne 20. in 21. marca 2019 v Parizu udeležila srečanja na visoki ravni glede prihodnosti 
potrošniške politike Evropske unije, ki ga organizira Evropska komisija. V ospredju bodo zlasti 
teme t.i. digitalnega potrošnika, učinkovitega izvrševanja potrošniškega prava in trajnostne 
potrošnje.

Potrošniška politika Evropske unije je namreč na ključni prelomnici, ko je treba vzpostaviti 
močnejšo koordinacijo in zakonodajni okvir, ki bo hitreje odgovoril na izzive, ki jih prinaša 
pospešena digitalizacija potrošniških trgov. Evropska komisija je zato organizirala srečanje na 
visoki ravni, da bi s predstavniki držav članic dogovorila skupne prioritete in usmeritve oblikovanja 
prihodnosti evropske potrošniške politike.

II. Program obiska

Vse bolj obsežna digitalizacija in vse bolj na podatkih temelječa družba prinašata na potrošniške 
trge številne izzive, saj v digitalni ekonomiji oglaševanje in trženje proizvodov vedno bolj temelji 
na analizi podatkov in personalizaciji. Ker so takšne poslovne prakse tako potrošnikom kot tudi 
pristojnim nadzornim organom težko zaznavne, sta regulacija in nadzor nad izvrševanjem močno 
otežena. Srečanje bo namenjeno identificiranju vrzeli v obstoječi zakonodaji in izmenjavi 
predlogov, kako preprečiti nadaljnjo razdrobljenost pravnega okvira. Prav tako bo poseben 
poudarek namenjen tudi vprašanjem, ki jih na novo odpira naraščajoča uporaba umetne 
inteligence. 

Za namen boljšega izvrševanja potrošniške zakonodaje je bila na evropski ravni nedavno sprejeta 
nova Uredba o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o 
varstvu potrošnikov, poleg tega pa je trenutno v postopku sprejemanja tudi zakonodajni sveženj 
»Novi dogovor za potrošnike«, katerega namen je še okrepiti javno in zasebno izvrševanje. Kljub 
temu pa bosta globalizacija in digitalizacija zahtevali še več skupnega čezmejnega sodelovanja 
držav članic pri spremljanju potrošniških trgov in pregonu močno razširjenih kršitev, zato bo na 
srečanju v ospredju vprašanje, kako okrepiti potrošniško gibanje in nadzorne organe ter kakšno 
vlogo želijo pri tem države članice nameniti institucijam na ravni Evropske unije. 

Zasebna potrošnja je gonilo evropske ekonomije. Ker pa veliko prispeva tudi k emisijam ogljika, 
vedno bolj osveščeni potrošniki velik poudarek namenjajo trajnostni potrošnji. V okviru srečanja 
bo tako potekala tudi razprava, kako bi lahko države članice trajnostno potrošnjo še podprle in 
vzpodbudile.

III. Stališče

Pravice, ki jih je Evropska unija vzpostavila za potrošnike, državljanom in podjetjem zagotavljajo 
predvidljivost in jim dajejo zaupanje v notranji trg. Potrošniški in tržni pravni red EU je pripomogel 
k visoki ravni varstva potrošnikov po vsej EU. Pomagal je tudi izboljšati delovanje notranjega trga 
in znižati stroške za podjetja, ki prodajajo blago in storitve v drugih državah članicah EU, saj imajo 
koristi od usklajene zakonodaje, ki olajša čezmejno prodajo potrošnikom v drugih državah 
članicah EU.



Kljub temu pa so izzivi na področju potrošniške politike še vedno prisotni. Vrednotenje pravil o 
varstvu potrošnikov je namreč pokazalo, da materialni potrošniški predpisi EU sicer še vedno v 
celoti ustrezajo svojemu namenu, vendar pa je vseeno treba posodobiti nekatera pravila v skladu 
z razvojem v digitalni sferi, zmanjšati regulativna bremena na nekaterih področjih in zagotoviti 
boljše izvajanje ter uveljavljanje pravil.

Republika Slovenija meni, da je nadaljnji razvoj skupnega potrošniškega prava dobrodošel in 
potreben. Vseeno pa opozarja, da je treba nove ukrepe natančno preučiti in zagotoviti 
sorazmernost predlaganih ukrepov s cilji. Prav tako je zaradi zagotovitve pravne varnosti vseh 
subjektov na trgu treba zagotoviti tudi jasnost in enostavnost uporabe vseh določb.

IV. Sestava delegacije

Predvidena sestava slovenske delegacije je sledeča:

- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
vodja delegacije,

- Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, članica 
delegacije,

- Darja Tomše, vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence, Direktorat za notranji trg, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica delegacije.

V. Okvirni predračun stroškov

Udeležba državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs 
Podlogar na srečanju na visoki ravni glede prihodnosti potrošniške politike Evropske unije, ki ga 
organizira Evropska komisija, nima večjih posledic za državni proračun.

Predvideni stroški so sledeči (ocena):
- Prevoz na letališče in dnevnice: največ 500 EUR.
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