
Pregled morebitnih zakonodajnih sprememb po državah EU v zvezi 

z namestitvami 

Zadnji pregled: 13. 5. 2020 

 

AVSTRIJA 
Hoteli: rezervacija predstavlja pogodbeno dejanje, za katero velja civilno 

pravo.  
V primeru, ko se hotel mora zapreti ali v primerih, ko postane osnova za 

pogodbo nična, potrošniku ni treba plačati odstopnine in ni upravičen do 
odškodnine, če je odpoved rezervacije potrošnik podal 1 teden pred 

načrtovanim bivanjem. Če potrošnik odpove rezervacijo že prej, mu hotel 
lahko namesto plačila odstopnine ponudi vavčer za prihodnjo koriščenje 

storitve. Vavčer izbere potrošnik prostovoljno. Če gre za nepovratno 
rezervacijo sobe, je storitev še vedno možna in izvedljiva. 

Podobno velja za spletne platforme za rezervacijo nastanitev. 

BELGIJA 

Hoteli so v času epidemije lahko ostali odprti.  
Odpovedi rezervacij so opredeljene v splošnih pogojih posameznih 

pogodb, kot tudi v posameznih členih civilnega prava.  
Če potrošnik odpove rezervacijo, ko hotel lahko obratuje, bo stroške 

odpovedi kril sam. Če hotel zaradi višje sile odpove vse rezervacije, so 
potrošniki zelo verjetno upravičeni do povračil. Izdaja vavčerjev za 

primere odpovedanih rezervacij ni legalizirana. 
Spletne platforme za rezervacijo nastanitev - veljajo splošni pogoji 

poslovanja. 

BOLGARIJA 

Smučarsko središče Bansko je v karanteni, hoteli v preostalih delih države 
obratujejo. Nekateri se zapirajo zaradi primanjkovanja gostov. 

Restavracije, kavarne in bari so zaprti po vsej državi. Pričakuje se 
poseben zakon, ki se bo opredelil do krizne situacije. Trenutno so v veljavi 

splošni pogodbeni pogoji. 

CIPER 
Hoteli so zaprti do 30.4.2020. Trenutno so v veljavi splošni pogodbeni 

pogoji, brez sprememb v zakonodaji. 

Spletne platforme za rezervacijo nastanitev - veljajo splošni pogoji 
poslovanja. 

ČEŠKA 

Brez sprememb v zakonodaji. V času prepovedi izvajanja storitev (med 
16.3. in 25.5.2020) lahko potrošnik ali ponudnik namestitve odstopita od 

pogodbe brez dodatnih stroškov. 



DANSKA 

Brez zakonodajnih sprememb, v veljavi so splošni pogoji poslovanja, 
opredeljeni v pogodbi med ponudnikom in potrošnikom. Za vsa bodoča 

(poletna) potovanja se potrošnikom svetuje, da se prepričajo, ali je 

možnost brezplačne odpovedi že vključena v pogodbo oziroma sami 
poskrbijo za ustrezno zavarovanje za primer odpovedi zaradi omejenih 

možnosti potovanja. 

ESTONIJA 
Brez sprememb v zakonodaji. Za odpovedi hotelskih rezervacij veljajo 

splošni pogodbeni pogoji. Če potrošnik odpove rezervacijo, ki ne vključuje 
povračil, tudi ni upravičen do povračila. 

FINSKA 
Brez zakonodajnih sprememb, veljajo splošni pogoji poslovanja 

opredeljeni v pogodbi med ponudnikom in potrošnikom.  
Finski Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje možnost ocene in 

posredovanja pri nerazumnih pogodbenih pogojih, tudi v primeru hotelskih 
rezervacij - 4. poglavje, 1. odstavek - Prilagajanje in interpretacija 

pogodbe (1259/1994). 
Hotelski verigi Scandic Hotels in Sokotel sta na lastno pobudo začasno 

zaprli svoje obrate. Podobno je s smučarskimi središči v Laplandu, kjer 
pomlad predstavlja višek sezone. Nekateri kljub vsemu izrabljajo možnosti 

privatnih nastanitev v kočah (Lapland), kjer pa so storitve omejene na 
minimum. 

 

FRANCIJA 
Hoteli so lahko odprti, ob upoštevanju strogih pravil higiene. Vlada je 

določene hotele naslovila s prošnjo za nastanitev medicinskega osebja ali 
brezdomcev.  

V veljavi je Odredba 2020-315 (25.3.2020). Potrošnik ali ponudnik morata 
odpoved zaradi koronavirusa najaviti med 1.3.2020 in 15.9.2020. Z 

odpovedjo se lahko potrošniku ponudi vavčer v enaki vrednosti in z 
veljavnostjo 18 mesecev, v tem primeru ga potrošnik ne more odkloniti, 

povračilo lahko zahteva po preteku 18 mesecev. Vavčer je zavarovan pred 
insolventnostjo ponudnika. V primeru izdaje vavčerja, je ponudnik 

obvezan potrošnika o tem obvestiti v roku 30 dni, kot mu tudi posredovati 
informacijo o pogojih izrabe vavčerja in drugih lastnosti vavčerja. 

Ponudnik je prav tako obvezan v 3 mesecih od izdaje vavčerja potrošniku 
ponuditi alternativne datume za rezervacijo. V primeru izbire dražje 

storitve, razliko doplača potrošnik. Po preteku 18 mesecev se potrošniku 

izplača (preostala) vrednost vavčerja. 

GRČIJA 
Z 22.3.2020 je vlada oznanila zaprtje vseh hotelov v državi do konca 

aprila 2020. Dovoljeno je obratovanje 1 hotela v regijskih prestolnicah in 
3 hotelov v Atenah in Thessalonikih. Morebitni ukrepi vlade za omilitev 

posledic zaradi epidemije še niso znani. 

https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1978/en19780038.pdf


Zakonsko opredeljena situacija s sklicevanjem na nastop ''višje sile'' (388. 

člen grškega civilnega prava): vsa vnaprejšnja plačila odpovedanih 
rezervacij, zaradi koronavirusa, bi se morala povrniti potrošnikom. V 

primeru, da potrošnik sam poda odpoved manj kot 21 dni pred 

rezervirano nočitvijo, ni upravičen do povračil. 

HRVAŠKA 
Ukrep zaprtosti meje velja do 18.5.2020. Ministrstvo za turizem je aprila 

objavilo smernice za primere odpovedi individualnih storitev, kot so 
rezervacije namestitev: v splošnem še zmeraj veljajo splošni pogoji 

poslovanja ponudnika. V kolikor pogodba ne vključuje pogojev za 
povračila in če gre za rezervacijo brez možnosti povračil, potrošnik ni 

upravičen do povračila, razen, če ga v dobri volji odobri ponudnik.  
Nekateri hoteli poleg spremembe datuma rezervacije ponujajo vavčer, 

njihovo izdajanje ni podvrženo posebnim pravilom. Hoteli ostajajo odprti, 

spoštovati morajo stroga pravila higiene, streženje hrane in pijače je 
prepovedano.  

Možnost sklicevanja na višjo silo pri odpovedanih rezervacijah se preverja 
individualno, od primera do primera. 

IRSKA 

Vlada ni omejila odprtosti hotelov, se pa mnogo teh odloča za zaprtje 
zaradi drastičnega upada rezervacij. Gostje so upravičeni do gotovinskih 

povračil ali povračil na kreditno kartico. 

ISLANDIJA 

Hoteli obratujejo brez restrikcij, nekateri se zapirajo na lastno pobudo 
zaradi primanjkovanja gostov. 

Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. V primeru 
odpovedane rezervacije, kljub obratujočemu hotelu, le-ta ni brezplačna, 

potrošniku tudi ne omogoča povrnitve stroškov. 

ITALIJA 

Brez javnega reda glede prepovedi obratovanja hotelov, so pa mnogi 
zaprti tudi zaradi primanjkovanja gostov. 

Potovanja v državo in po njej so prepovedana do 3.5.2020. V primerih 
odpovedanih rezervacij v tem času, so potrošniki upravičeni do prejema 

povračil ali vavčerja, z veljavnostjo 1 leta. O tem odločajo ponudniki sami. 
Izdajanje vavčerjev v podaljšanem trajanju izrednih razmer mora potrditi 

parlament. 

LATVIJA 
Hoteli obratujejo brez restrikcij, nekateri se zapirajo na lastno pobudo 

zaradi primanjkovanja gostov. 

Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. 

LITVA 
Karantena je trajala do 31.3.2020, hoteli so sicer lahko obratovali, a so se 



povečini zaprli zaradi pomanjkanja gostov. 

Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. 

LUKSEMBURG 

Hoteli obratujejo brez restrikcij, restavracije (vključno s hotelskimi) , 
kavarne, kinodvorane itd. so zaprti do preklica. 

Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. V primeru 
odpovedane rezervacije, kljub obratujočemu hotelu, le-ta ni brezplačna, 

potrošniku tudi ne omogoča povrnitve stroškov, razen če je drugače 
opredeljeno v splošnih pogojih poslovanja ponudnika. 

MADŽARSKA 
Hoteli obratujejo brez restrikcij, nekateri se zapirajo na lastno pobudo 

zaradi primanjkovanja gostov. Posebnih uveljavljenih pravil v zvezi z 
odpovedanimi rezervacijami zaradi epidemije ni. Veljajo splošni pogoji 

poslovanja. Če nepovratno rezervacijo odpove potrošnik, izgubi pravico do 
povračila. 

MALTA 

Hoteli načeloma lahko obratujejo, se pa pričakuje njihovo zaprtje z 
ukinitvijo letalskega prometa. Po priporočilih zdravstvenih avtoritet, so 

zaprte vse restavracije (dostava je dovoljena), bari, kavarne, telovadnice, 

kinodvorane, klubi ipd. 
Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. V primeru 

odpovedane rezervacije, kljub obratujočemu hotelu, le-ta ni brezplačna, 
potrošniku tudi ne omogoča povrnitve stroškov, razen če je drugače 

opredeljeno v splošnih pogojih poslovanja ponudnika. 

NEMČIJA 
Nemški hoteli lahko nudijo nastanitev za potrebe nujnih ali službenih 

potovanj, a ostajajo zaprti za turiste. 
Restavracije ne smejo sprejemati gostov do 3.5.2020, lahko pa, ob 

upoštevanju strogih pravil higiene, nudijo dostavo na dom.  

Nemčija nima posebnih pravil glede odpovedanih hotelskih rezervacij - 
veljajo splošni pogodbeni pogoji. Če hotel lahko izvaja svoje storitve, 

potrošnik pa kljub temu poda odpoved rezervacije, potem mu ne pripada 
povračilo stroškov. Če potrošnik zaradi ukrepov ne more potovati in 

izrabiti rezervacije, veljajo splošni pogodbeni pogoji. 

NIZOZEMSKA 
Odpovedi hotelskih rezervacij: brez posebnih predpisov, veljajo splošni 

pogodbeni pogoji. V primeru odpovedane rezervacije, kljub obratujočemu 
hotelu, le-ta ni brezplačna, potrošniku tudi ne omogoča povrnitve 

stroškov, razen če je drugače opredeljeno v splošnih pogojih poslovanja 

ponudnika. 
Spletne platforme za rezervacijo nastanitev kot 

je Booking.com ali Expedia, lahko v času korona-krize v svoje splošne 
pogoje poslovanja vključijo nastop višje sile: na ta način lahko iz svoje 



ponudbe izločijo "nepovratne rezervacije" ali tudi v splošnih pogojih 

poslovanja jasno opredelijo, da so tveganja povezana z izbiro nepovratnih 
rezervacij na strani potrošnika. Za neizvedene ali odpovedane storitve 

lahko potrošnik prejme povračilo, vavčer ali brezplačno spremembo 

datuma.  
Kampiranje - osrednja organizacija HISWA-RECRON je naznanila, da bo 

za vse odpovedi rezervacij potrošnikom izdala vavčer. Veljaven je 12 
mesecev, zavarovan je pred insolventnostjo ponudnika. 

NORVEŠKA 

Hoteli lahko obratujejo, a se nekateri na lastno pobudo začasno zapirajo. 

POLJSKA 

Hoteli lahko obratujejo, hrano se streže zgolj gostom. V času zaprtih mej 
za tujce jih je veliko brez gostov. 

V primeru odpovedi s strani hotela, se potrošniku izplača povračilo v roku 
180 dni. Od 1.4.2020 je v veljavi novi zakon ("Specustawa"), ki hotelom 

omogoča izdajo vavčerjev namesto povračil. Izplačevanje povračil je 
možno v roku 180 dni. V primeru izrednih okoliščin se potrošniki lahko 

sklicujejo na tudi poljsko civilno pravo, člen 357. 

PORTUGALSKA 

24.4.2020 stopi v veljavo sledeče: za vse odpovedi nepovratnih rezervacij 
namestitev, veljavnih med 13.3.2020 in 30.9.2020, se ali izda vavčer ali 

se prestavi rezervacijo - oboje se mora izkoristiti do 31.12.2021, povračila 
se morajo izplačati v roku 14 dni. V primeru, da se vavčer izkoristi delno, 

organizator ni obvezan za izplačilo razlike, potrošnik mora izrabiti celo 
vrednost vavčerja za druge storitve. Izjema velja za vse nezaposlene - ti 

lahko za odpovedano rezervacijo zahtevajo povračilo, zahtevo morajo 
vložiti do 20.9.2020, povračilo se izplača v roku 14 dni. 

ROMUNIJA 

Brez posebnih predpisov, veljajo splošni pogodbeni pogoji. Obe strani se 

lahko v primeru odpovedi zaradi koronavirusa sklicujeta na višjo silo, 
obveznosti obeh se zamaknejo na preklic obstoja izrednih razmer. 

ŠPANIJA 

Stanje izrednih razmer je bilo podaljšano do 24. 5. 2020. 
V primeru onemogočene storitve zaradi izrednih okoliščin, lahko potrošnik 

brezplačno odstopi od pogodbe, v roku 14 dni po prenehanju obstoja 
izrednih okoliščin. Potrošniku se lahko med drugim ponudi sprememba 

datuma rezervacije ali vavčer. Če potrošnik v 60 dneh ne sprejme 
ponujenih alternativ, mora ponudnik storitve potrošniku izplačati povračilo 

stroškov, in sicer na način kot jih je prejel. Vsekakor je dobro ob odpovedi 

preveriti tudi splošne pogoje poslovanja. 

ŠVEDSKA 
Hoteli in restavracije lahko obratujejo, spremembe v zakonodaji ni. 



VELIKA BRITANIJA 

Brez sprememb v zakonodaji. 

 


