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ZADEVA: Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe obveščanja in 
izobraževanja potrošnikov – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 69. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT 
in 31/18), drugega odstavka 9. člena Uredbe o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in 
izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni 
list RS, št. 47/15) in drugega odstavka 37. 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)
je Vlada Republike Slovenije na …….. seji dne …….. sprejela naslednji 

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije izda odločbo o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe
obveščanja in izobraževanja potrošnikov.

2. Vlada Republike Slovenije pooblašča Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, za podpis koncesijske pogodbe o opravljanju javne službe obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov.

                                                                                    Stojan Tramte
                                                                                 GENERALNI SEKRETAR
                                                                                                   

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za javno upravo

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:



- Franc Stanonik, Direktorat za notranji trg, generalni direktor
- Darja Tomše, Direktorat za notranji trg, vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence 
- mag. Barbara Mesojednik, sekretarka, Sektor za varstvo potrošnikov in konkurence
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Zdravko Počivalšek, minister
- Aleš Cantarutti, državni sekretar
- Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka
- Franc Stanonik, Direktorat za notranji trg, generalni direktor
- Darja Tomše, Direktorat za notranji trg, vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence
5. Kratek povzetek gradiva:
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se podeli Zvezi 
potrošnikov Slovenije, Frankopanska ulica 5, 1000 Ljubljana.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje 
naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti 
potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za 
področje pasti potrošniškega kreditiranja.

Javna služba obveščanja in izobraževanja potrošnikov se lahko opravlja v naslednjih različnih 
oblikah aktivnosti: 
- na spletni strani,
- s spletnim primerjalnikom,
- z organiziranjem izobraževanja, s katerimi se zagotovi opravljanje nalog javne službe obveščanja in 
izobraževanja potrošnikov.

Na javni razpis je prispela zgolj vloga Zveze potrošnikov Slovenije, ki je v fazi ocenjevanja na podlagi 
meril iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije dosegla 100 točk.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
Za leto 2019 bo porabljenih 30.000 EUR in 30.000 EUR za leto 2020.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MGRT
2120-11-0001

Zagotavljanje varstva 
potrošnikov

192910-
Izvajanje 

programa 
varstva 

potrošnikov

0 30.000

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti 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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Koncesija se podeli v skladu z zakonom, uredbo in javnim razpisom.

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

PRILOGE: 

PRILOGA 1: Predlog odločbe o izbiri koncesionarja

PRILOGA 2: Predlog izbire koncesionarja

PRILOGA 3: Poročilo o izvedbi javnega razpisa

PRILOGA 4: Zapisnik o ocenjevanju vlog

PRILOGA 5: Osnutek koncesijske pogodbe
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