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Aktualnost problematike

• Zavarovalno posredništvo je relativno nova panoga

– ZZavar

– ZZPS pri GZS

• AR potrošniških sporov je relativno nov pojem v RS
– Predlog direktive EU o AR potrošniških sporov

• Praksa sledi potrebam podjetij in potrošnikov

NAMEN PRISPEVKA:

1. ocena stanja na področju AR potrošniških sporov v RS, s 

posebnim ozirom na obstoječo sektorsko ureditev v 

bančnem in zavarovalnem sektorju 

2. na podlagi teh ugotovitev nakazati možen pristop k 

oblikovanju sheme AR potrošniških sporov po 226.a in 

333.a členu ZZavar.



Pričakovanja potrošnikov in podjetij #1

Temeljne značilnosti potrošniških sporov:

• Nesorazmerje moči med podjetji in potrošniki

– Večja gospodarska moč podjetja

– Več finančnih sredstev

– Boljše poznavanje prava in postopkov sodnega uveljavljanja pravic

– Več izkušenj s sodnimi postopki

• Nesorazmerje med vrednostjo spora in stroški uveljavljanja 

pravic pred sodiščem

– Običajno spori manjše vrednosti

– Ne izplača se tvegati visoke sodne stroške

• Nezadostna učinkovitost sodnih postopkov

– Preobremenjenost sodišč

– Dolgotrajnost postopkov (več let)



Pričakovanja potrošnikov in podjetij #2

• UGOTOVITVEV

– visoka raven pravic potrošnikov (direktiva EU, ZVPot)  na 

materialnopravni ravni sama po sebi ne zagotavlja učinkovitega 

pravnega varstva potrošnikov

– Potrebno poseči na procesno področje – postopkov uveljavljanja 

pravic potrošnikov (rešitev: alternativne oblike reševanja 

potrošniških sporov)

• PRIČAKOVANJA POTROŠNIKOV:

– Dostop do enostavnih, poceni, hitrih in transparentnih oblik 

reševanja sporov, ki nastanejo pri dobavi blaga in storitev

• PRIČAKOVANJA PODJETIJ:

– Podjetja se zavedajo pomena kakovostnega upravljanja odnosov s 

strankami

– Graditev lastnega ugleda, zagotavljanje konkurenčnih prednosti 

skozi afirmacijo ars

– Trgi nagrajujejo pošteno in korektno poslovanje in sankcionirajo 

nepošteno poslovanje



Pomen in razvoj AR potrošniških sporov v EU #1

• AR potrošniških sporov se obravnava v sklopu prizadevanj za 

izboljšanje delovanja notranjega trga (internal market)

• Gonilo razvoja EK

• Začetek z “mehkim pravom” – neobvezujočimi dokumenti:

– 1993 Zelena knjiga o dostopu potrošnikov do pravnega varstva in 

reševanju potrošniških sporov na notranjem trgu

– 1996 še Sporočilo o akcijskem načrtu za dostop potrošnikov do 

pravnega varstva in reševanju potrošniških sporov na notranjem 

trgu

– Priporočilo Komisije ES 98/257/EC  in Priporočilo Komisije ES 

2001/310/EC: pomembna, ker napolnjujejo nekatera temeljna 

načela, ki so vodilo državam članicam pri vzpostavitvi alternativnih 

oblik (shem) reševanja potrošniških sporov. Povzele tudi 

sektorske ureditve v RS .



Pomen in razvoj AR potrošniških sporov v EU #2

• Konec novembra 2011 predlog direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o alternativnem reševanju 

potrošniških sporov

– Pomemben za obstoj obstoječih in nastanek bodočih shem AR 

potrošniških sporov

– Omogoča, da se spori med potrošniki in podjetji lahko predložijo 

organom za AR potrošniških sporov, ki ponujajo nepristranske, 

pregledne, učinkovite in pravične postopke alternativnega 

reševanja sporov

– spori se rešujejo s posredovanjem organa za ARS, ki predlaga ali 

naloži rešitev ali zbliža stranki s ciljem iskanja sporazumne rešitve

– DČ morajo zagotoviti, da se lahko potrošniški spori predložijo 

organu ARS, ki izpolnjuje zahteve iz predloga direktive

– DČ lahko uporabijo obstoječe organe ARS in po potrebi prilagodijo 

njihovo področje uporabe, ali poskrbijo za ustanovitev novih 

organov ARS

– Cilj: direktiva sprejeta do konca leta 2012, DČ jo bodo nato morale 

prenesti v svojo nacionalno zakonodajo v 18 mesecih po njenem 

sprejetju (2/2 2014)



Temeljna načela AR potrošniških sporov v EU #1

– NAČELO NEODVISNOSTI

• Pogoj za nepristransko odločanja

• zaupanje strank v organ ARS

• Zagotavlja se skozi znanje, izkušnje in trajnost funkcije oseb, 

ki odločajo v sporih

• Zagotavlja se skozi enakopravno zastopanost podjetij in 

potrošnikov

– NAČELO PROSTOVOLJNOSTI

• Strank ni mogoče prisiliti k sodelovanju v postopku

• Končna odločitev (ali ARS ali sodišče) je potrošnikova

• Potrošnik se pred nastankom spora ne more vnaprej 

odpovedati pravici do sodnega varstva (gl tudi ZArbit)

– NAČELO KONTRADIKTORNOSTI

– NAČELO ZAKONITOSTI

• Pri odločanju se morajo spoštovati kogentni predpisi o varstvu 

potrošnikov



Temeljna načela AR potrošniških sporov v EU #2

– NAČELO UČINKOVITOSTI POSTOPKA

• Stroškovni vidik: za potrošnika brezplačno ali simbolično 

plačilo

• Časovni vidik: rešitev bistveno hitreje kot na sodišču

– NAČELO TRANSPARENTNOSTI

• Dostopnost informacij o postopku ARS (v trgovinskih 

dokumentih, spletne strani ipd)

• Možnost seznanitve potrošnika s prednostmi in slabostmi ARS

• Možnost seznanitve potrošnika s pravnimi posledicami 

njegove odločitve



Ureditev AR potrošniških sporov v Sloveniji #1

• V RS ne obstaja sistemska ureditev AR potrošniških sporov

• Leta 2004 predlog Zakona o alternativnem reševanju 

potrošniških sporov – UMAKNJEN
– Javnopravna shema

– Poseben javnopravni organ, ki se financira iz proračuna (Razsodišče za 

potrošniške spore)

– Možnost delovanja obstoječih in nastanka novih shem, ki pa potrebujejo 

dovoljenje organa

• Ostale pravne podlage: ZMCGZ, Zarbit, ZARSS

• Poslovna praksa je prehitela zakonodajalca

• Potrošniški ARS se v RS razvija “sektorsko” in avtonomn o pri 

panožnih gospodarskih združenjih. Prednost v neposrednem 

stiku s prakso.



Ureditev AR potrošniških sporov v Sloveniji #2

• V ospredju:

– Bančni (Poravnalni svet pri ZBS) in

– Zavarovalni sektor (Mediacijski center pri SZZ, Arbitraža pri 

Zavarovalnici Triglav, d.d.)

• Diskusija: Gre za neodvisne organe ARS

• Podjetja niso čakala na sprejem zakona, gre za pobudo podjetij 

in njihovih sektorskih združenj



Izzivi ARS med zavarovalnimi posredniki in potrošniki

– Izvori spornih razmerij: pravno razmerje med zavarovalnim 

posrednikom in potrošnikom

• Vsebina razmerja med zavarovalnim posrednikom in 

potrošnikom determinira naravo potencialnih sporov

• Težišče: poleg posredovanja pri sklenitvi zavarovalne pogodbe 

zlasti svetovanje in varovanje interesov zavarovanca tudi med 

trajanjem pogodbe (222. ZZavar)

• Večina razmerij B2B, manj B2C

– Pravne podlage

• 226.a in 333.a člen ZZavar obvezujeta zavarovalne 

posrednike, da vzpostavijo shemo AR potrošniških sporov 

analogno zavarovalnicam

• Z vsebinskega in formalnega vidika morajo zavarovalni 

posredniki pri vzpostavitvi sheme AR potrošniških sporov 

zadostiti enakim zahtevam oz. kriterijem kot zavarovalnice

• Pri vzpostavitvi sheme AR potrošniških sporov velja slediti 

modelu zavarovalnic z upoštevanjem specifik zavarovalno 

posredniškega razmerja



Izzivi ARS med zavarovalnimi posredniki in potrošniki

– Pristopi k oblikovanju sheme AR sporov med zavarovalnimi 

posredniki in potrošniki

• Po ZZavar imajo zavarovalni posredniki relativno proste roke pri 

določanju: oblike in sestave telesa, ki odloča v sporu in načina ter 

postopka odločanja

• Oboje predpišejo s svojim notranjim aktom, ki ga javno objavijo v 

dnevnem oziroma strokovnem tisku, namenjenem potrošnikom 

• zavarovalni posredniki morajo v splošnih pogojih poslovanja objaviti 

informacijo o shemi izvensodnega reševanja sporov (načelo 

transparentnosti)

– Sistemska vprašanja

• Organ AR sporov pod okriljem združenja ZZPS pri GZS

• Postopek mediacije?

• Stalna lista mediatorjev (uravnotežena zastopanost)

– Postopkovna vprašanja

• Neodvisnost

• Učinkovitost

• Transparentnost

• Prostovoljnost

• Zakonitost

• kontradiktornost



Hvala za pozornost!

marko.djinovic@gzs.si


