
Pregled morebitnih zakonodajnih sprememb po državah EU v zvezi 

s paketnimi potovanji 

Zadnji pregled: 18. 5. 2020 

 

AVSTRIJA 
Paketna potovanja - brez sprememb v zakonodaji - potniki so 

upravičeni do povračil (10. člen avstrijske zakonodaje o paketnih 
potovanjih). 

 
BELGIJA 

V Belgiji je vlada v okoliščinah novega koronavirusa sprejela odlok v zvezi 
s povračili odpovedanih paketnih potovanj (19.3.2020), s katerim se 

potrošnikom pri odpovedih paketnih potovanj (ne glede na to ali je 
odpoved podana s strani potrošnika ali ponudnika potovanja), namesto 

povračila lahko izda vavčer v vrednosti vplačanega potovanja, z 
veljavnostjo najmanj 1 leta in zavarovanjem za primer insolventnosti 

ponudnika storitve. Če je potrošniku ponujen vavčer, ga mora sprejeti. V 
primeru, da ga ne izrabi, lahko brez dodatnih razlag zahteva povračilo, ki 

mora biti izplačano v roku 6 mesecev od vložene zahteve.  

BOLGARIJA 

Po navodilih bolgarskega ministrstva za turizem in CPC lahko v danih 
okoliščinah bolgarski organizatorji potovanj in potovalne agencije v 

primeru odpovedanih potovanj potnikom najprej ponudijo spremembo 
datuma potovanja ali podobno paketno potovanje. Če potnik ponudbo 

zavrne, se mu ponudi vavčer. Če potnik ne sprejme vavčerja, je upravičen 
do vračila kupnine v roku 1 meseca od razglasitve konca izrednih razmer. 

CIPER 
Paketna potovanja - brez sprememb v zakonodaji. Potrošniška 

organizacija svetuje potrošnikom, da vavčer, če lahko, tudi sprejmejo. 
 

ČEŠKA 
Aprila zakonsko predpisan "Lex vavčer": organizatorji potovanj imajo 

možnost, da za vsa odpovedana potovanja, v predpisanem obdobju od 
20.2.2020 do 31.8.2020, izdajo vavčer v protivrednosti vplačane 

rezervacije. Veljavnost vavčerjev, izdanih zaradi izrednih okoliščin, poteče 
31.8.2021. Lex-vavčer je zavarovan pred insolventnostjo ponudnika. V 

kolikor se ne izrabi do 31.8.2021, je organizator potovanja obvezan za 
povračilo vrednosti vavčerja v roku 14 dni po koncu t.i. "obdobja zaščite", 

31.8.2021.  

Pri sprejemu "lex-vavčerja" so možne izjeme - ranljive skupine kot so 
starejši državljani (65+), gibalno ovirane osebe ali osebe z drugimi 

omejitvami, lahko vavčer zavrnejo. Organizatorji potovanj bodo svoje 
stranke o izdanem vavčerju obvestili pisno, vavčer bodo stranke prejele 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/03/20_2.pdf#Page12


skupaj z dopisom. 

 
DANSKA 

Na Danskem se je uveljavil zakon, ki razširja uporabo sredstev iz sklada 

za garancije paketnih potovanj, z namenom z namenom kritja 
odpovedanih potovanj, zaradi ukrepov danskega ministrstva za zunanje 

zadeve. Trenutno zakon krije vse odpovedi potovanj zaradi koronavirusa 
vključno do 14.4.2020 in potrošnikom zagotavlja vračilo kupnin. V 

primeru, da je potrošnik že sprejel vavčer pred uveljavitvijo omenjenega 
zakona, ga lahko unovči. 

 
ESTONIJA 

Brez zakonodajnih sprememb glede paketnih potovanj. EPC Estonija 
potrošnikom svetuje, da v primeru odpovedi paketnih potovanj lahko 

sprejmejo kompromisno rešitev, kot jo ponuja vavčer, sprememba 
datuma potovanja ipd. 

 
FINSKA 

Brez sprememb v zakonodaji v zvezi s paketnimi potovanji.  

Varuh potrošnikovih pravic odobrava izdajo vavčerjev v primeru 
odpovedi paketnih potovanj.  

Organizatorji potovanj lahko svojim potnikom namesto povračila ponudijo 
vavčerje ali darilne kartice.  

Finski organ, ki je pristojen za konkurenco in varstvo potrošnikov, v zvezi 
s tem opozarja, da bi moralo biti izdajanje vavčerjev omejeno zgolj na 

paketna potovanja, dalje, njihova veljavnost naj bi bila vsaj 1 leto in 
potrošnikom mora biti omogočeno izplačilo vrednosti vavčerja, če ga v 

vmesnem času ne izrabijo. Vavčer mora biti tudi zavarovan za primer 
finančnih težav organizatorjev potovanja – potrošnik je v tem primeru 

upravičen do izplačila vrednosti vavčerja. Pomembno je, da potrošnik 
ohrani izbiro med vavčerjem in povračilom. 

 
FRANCIJA 

25.3.2020 - odlok 2020-315 

Potovalna agencija ali organizator potovanja ima v Franciji pravico 
ponuditi enakovreden vavčer z veljavnostjo najmanj 18 mesecev, in sicer 

za vse odpovedi potovanj med 1. 3. 2020 in 15. 9. 2020. Kupec mora biti 
o izdaji vavčerja obveščen v roku 30 dni. 

V primeru, da vavčer ni izkoriščen do konca svoje veljavnosti, se mora 
stranki izplačati polna vrednost vavčerja/potovanja. Če stranka izrabi 

samo del vavčerja, ker je novo potovanje cenejše, ostane preostali znesek 
veljaven in ga je mogoče uporabiti za nakup drugega potovanja ali 

storitve oz. se preostanek izplača.  
Zavarovanje vavčerja za primer insolventnosti, ki je veljal zgolj za 

potovalne pogodbe, je razširjeno na vse vavčerje, izdane v okoliščinah 
COVID-19 (poleg paketnih potovanj vključuje še sledeče turistične 

ponudbe: hotelske rezervacije, najem vozil, izposojo koles, vstopnice za 
prostočasne dejavnosti, športne prireditve, koncertne dogodke, zdravilne 



in wellness pakete, smučarske karte in izposojo smučarske 

opreme). Vavčer, kot je opredeljen za turistične storitve, se ne 
izdaja za letalske lete, potovanja z avtobusom ali z vlakom.    

Več podrobnosti na sledečih povezavah (v 

francoščini): dokument Ministrstev za finance in 
gospodarstvo; poročilo ministrstev za predsednika. 

 
GRČIJA 

Paketna potovanja: za vsa odpovedana potovanja zaradi koronavirusa 
med 25. 2. 2020 in 30. 9. 2020 lahko organizatorji potrošnikom namesto 

povračil izdajo enakovredni vavčer, z veljavnostjo 18 mesecev od dneva 
izdaje. Organizatorji so dolžni potrošnike o izdaji vavčerja pisno obvestiti v 

roku 30 dni od odstopa od pogodbe o potovalnem paketu. Če potrošnik ni 
pravočasno obveščen o izdaji vavčerja, lahko zahteva takojšnje izplačilo 

povračila. Po preteku 18 mesecev lahko potrošnik zahteva izplačilo 
vrednosti neizkoriščenega vavčerja. 

 
HRVAŠKA 

Paketna potovanja: Ministrstvo za turizem je z aprilom dopolnilo 

obstoječo zakonodajo - dodan 38.a člen: potniki lahko v primeru 
neizvedenih potovanj po 1.3. 2020 odstopijo od pogodbe za paketna 

potovanja. Rok za odstop od pogodbe je 180 dni od preklica obstoja 
izrednih okoliščin. Organizatorji lahko tem potnikom ponudijo vavčer. 

Rabo vavčerja ureja Ministrstvo za turizem. Če se potnik odloči za 
povračilo, je organizator obvezan za izplačilo v roku 180 dni po preklicu 

obstoja izrednih okoliščin in naknadnih 14 dni.  
 

IRSKA 
Paketna potovanja - brez sprememb v zakonodaji.  

 
ISLANDIJA 

Paketna potovanja - brez sprememb v zakonodaji, a vlada meni, da bi 
vavčerji namesto povračil znali predstavljati razumen kompromis za 

potrošnike. 

 
ITALIJA 

Italija je ponudnikom paketnih potovanj omogočila, da se v primerih 
odpovedanih paketnih potovanj, lahko odločijo, da namesto povračil ali 

primerljivih paketov prihodnjih potovanj potnikom izdajajo 
enakovredne vavčerje z veljavnostjo najmanj 1 leta. Vavčerji za kupce 

morajo biti izdani v 30 dneh po vlogi potnika in veljajo za vsa potovanja 
predvidena do vključno 13. 4. 2020. 

Od 17. 3. 2020 se lahko vavčerji izdajajo tudi za prevoze, vstopnice in 
že vplačane rezervacije hotelov, veljavne do vključno 13. 4. 2020. 

 
LATVIJA 

Paketna potovanja - brez sprememb v zakonodaji, potrošniki so 
upravičeni do povračil. Latvijski center za varstvo potrošnikovih pravic je 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755833
http://www.tourmag.com/attachment/1885891/


obvestil potrošnike, da je vavčer v določenih primerih sprejemljiva rešitev. 

 
LITVA 

Sprememba v turistični zakonodaji – za odpovedana paketna potovanja 

zaradi korona virusa lahko potrošniki prejmejo vavčer, ki je veljaven 12 
mesecev od dneva izdaje. Če potrošnik vavčer sprejme, ga lahko izkoristi 

za katero koli drugo storitev ponudnika. Če je nova storitev cenejša od 
vrednosti vavčerja, lahko potrošnik zahteva ali nov vavčer v višini 

preostale vrednosti ali izplačilo razlike, ki jo dobi povrnjeno po poteku 
veljavnosti vavčerja. Potrošnik lahko še zmeraj zahteva povračilo 

vplačanih stroškov, ki ga organizator mora izvesti v 14 dneh od konca 
karantene.  

 
LUKSEMBURG 

Luksemburg je 27. 3. 2020 z odlokom odločil, da “se v primeru odstopa od 
pogodbe za paketno potovanje, ne glede na to, kdo je podal odpoved, 

ne izplačuje povračil”. Vsa povračila, ki se nanašajo na paketna potovanja 
so zamaknjena. Več informacij na strani EPC Luksemburg. 

 

MADŽARSKA 
Zaenkrat brez posebnosti glede paketnih potovanj. 

 
MALTA 

Brez sprememb v zakonodaji v zvezi s paketnimi potovanji. Vlada je 
izdala pravno obvestilo o podaljšanem roku za ponudnike storitev v 

primeru povračil za odpovedana potovanja med 1.3.2020 in 31.5.2020 - 
14 dnevni rok za izplačilo povračil je podaljšan na največ 6 mesecev. 

 
NEMČIJA 

Zaenkrat brez zakonodajnih sprememb, je pa nemška vlada sicer 
naklonjena uvedbi vavčerjem v primerih odpovedanih paketnih potovanj in 

letov, a meni, da je potrebno k problemu pristopiti na ravni EU in sprejeti 
skupno rešitev za ta vprašanja. 

 

NIZOZEMSKA 
Nizozemska je uvedla tako imenovani „korona vavčer“, ki velja za 

rezervacije od 1. marca 2020 in do 30. junija 2020, nato pa se položaj 
ponovno oceni.  

Če kupec vavčer sprejme, a ga noče ali ne more izkoristiti iz osebnih 
razlogov, je po 6 mesecih od prevzema vavčerja, upravičen do možnosti 

izplačila vrednosti vavčerja. 
V primeru, da je bilo potovanje odpovedano zaradi koronavirusa, kupec pa 

še ni poravnal polne cene potovanja, mu ni potrebno izvesti preostalih 
izplačil iz pogodbenih obveznosti. V tem primeru kupec prejme vavčer v 

vrednosti že vplačanih zneskov. 
Korona vavčer ima veljavnost 1 leta, v tem času se lahko z njim rezervira 

potovanje, ki se lahko izvede kasneje (po preteku 1 leta od izdaje 
vavčerja). Če ima novo potovanje manjšo vrednost od vavčerja, se razlika 

http://www.legilux.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/27/a201/jo
https://cecluxembourg.lu/2020/04/01/neue-regelung-zur-erstattung-von-pauschalreisen-in-luxemburg/?lang=de


izplača. Če je novo potovanje dražje, kupec doplača razliko. 

Korona vavčer je zavarovan za primer insolventnosti ponudnika - 
dobroimetje vavčerja krije Jamstveni sklad potovanja. V primeru bankrota 

potovalne organizacije prejme kupec potovalno vsoto povrnjeno iz 

garancijskega sklada (SGR). 
 

NORVEŠKA 
Paketna potovanja - pravica do povračil, opredeljena v 12. členu 

Direktive o paketnih potovanjih, ostaja v veljavi - v primeru odpovedi pred 
začetkom potovanja zaradi neobhodnih in izrednih okoliščin se ne plača 

odstopnina, potrošnik je upravičen do povračila cene paketnega 
potovanja.  

29.4.2020 je uveljavljen predlog za možnost podaljšanja roka za 
izplačilo povračil za potnike v primerih odpovedanih paketnih potovanj, 

zaradi koronavirusa. Veljavni rok 14 dni za izplačilo povračil, naj bi se 
podaljšal na 3 mesece. Predlog vključuje tudi zapadle zahtevke 

potrošnikov, v primeru sprejetja, bi bil retroaktiven. Velja tudi za zapadle 
zahtevke potrošnikov, kot za odpovedi zaradi koronavirusa med 1.3.2020 

in 14.6.2020. 

 
POLJSKA 

Aprila je poljska vlada pripravila proti krizne ukrepe - "protikrizni ščit": 
če so razlog za odpoved potovanja neobhodne in izredne razmere, 

lahko  organizator potovanja podaljša svoj 14 dni dolg rok za povračilo na 
180 dni od dneva odpovedi s strani potnika. Namesto povračila potnik 

lahko izbere vavčer, čigar vrednost ne sme biti nižja od prvotne vrednosti 
potovalnega paketa. Vavčer je veljaven 12 mesecev. Enako velja za 

tovrstno odpoved s strani organizatorja. 
 

PORTUGALSKA 
Portugalska vlada je sprejela posebna pravila na področju paketnih 

potovanj kot tudi potovanj za dijake in študente (končni izleti, 
organizirane zabave ipd.) - pri odpovedanih potovanjih, ki so planirana 

med 13.3.2020 in 30.9.2020, se potrošnikom ponudi ali vavčer ali 

sprememba datuma potovanja, ki se mora zgoditi do 31.12.2021. Vavčer 
je enakovreden vplačanemu potovalnemu paketu, veljal bo do 

31.12.2021, v primeru da se do takrat ne izrabi, lahko potrošnik zahteva 
povračilo stroškov. Organizator potovanja mora povračilo opraviti v 14 

dneh. Izjeme pri izdaji vavčerjev namesto povračil: nezaposleni lahko 
zaprosijo tudi za povračilo, in sicer do 20.9.2020. Organizator mora 

povračilo urediti v 14 dneh. V kolikor agencija ne izpolni svojih obveznosti, 
se sredstva povrnejo iz državnega turističnega sklada. 

 
ROMUNIJA 

Potrošniška organizacija v Romuniji poziva potrošnike k potrpežljivosti pri 
reševanju njihovih zahtev v zvezi z odpovedanimi potovanji: za 

odpovedana potovanja na uradno prepovedana območja, bodo potrošniki 
prejeli dokument, ki - z opredeljenim dolgom organizacije potrošniku, le-



temu omogoča spremembo datuma potovanja ob enakih pogojih. 

Odpovedi potovanj na območja brez omejitev so možne pod pogoji, kot so 
opredeljeni v potovalnih pogodbah.   

 

SLOVAŠKA 
Brez sprememb v zakonodaji. 

ŠPANIJA 

Stanje izrednih razmer je podaljšano do 24. 5. 2020. 
Paketna potovanja: Z vladnim odlokom 11/2020, 36. člen, je v primerih 

odpovedi zaradi koronavirusa organizatorjem/ponudnikom paketnih 
potovanj omogočeno izdajanje enakovrednih vavčerjev, z veljavnostjo 1 

leta od razglasitve konca obstoja izrednih razmer. Če potrošnik vavčerja v 
tem času ne izrabi, lahko zahteva izplačilo vrednosti vavčerja. Vavčer 

mora biti zavarovan pred insolventnostjo ponudnika. Še zmeraj pa 

potrošnik lahko zahteva denarno povračilo v primeru odpovedanih 
paketnih potovanj zaradi epidemije, ki se lahko, glede na vsebino 

pogodbe, izplačujejo parcialno. Rok za izplačilo povračil je največ 60 dni 
od odstopa od pogodbe oz. od začetka delno povrnjenih povračil.   

 
ŠVEDSKA 

Brez sprememb v turistični zakonodaji. 
 

VELIKA BRITANIJA 
Brez sprememb v turistični zakonodaji. 

 


