
Pregled morebitnih zakonodajnih sprememb po državah EU v zvezi 

s pravico do povračila za odpovedane dogodke/prireditve 

Zadnji pregled: 20. 5. 2020 

 

AVSTRIJA 
28.4.2020 je Avstrija sprejela zakon za zaščito umetnosti, kulture in 

športa (Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz, KuKuSpoSiG). Za 
odpovedane prireditve zaradi koronavirusa lahko organizator izda vavčer. 

Ponujeni vavčer krije stroške do 70 EUR. Če je bila kupljena vstopnica 
dražja, dobi potrošnik vavčer v vrednosti 70 EUR, preostanek se mu 

izplača. Če kupljena vstopnica presega 250 EUR, prejme potrošnik vavčer 
v vrednosti 70 EUR, 180 EUR se mu lahko povrne. Za zneske povračil višje 

od 180 EUR, lahko organizator izda vavčer, ki pa ga potrošnik sprejme 
prostovoljno. Potrošnik lahko vavčer uveljavi za naročnine (sezonske 

vstopnice, abonmaji ipd.). Vavčer je prenosljiv med fizičnimi osebami. 
Potrošniki ga lahko unovčijo za kateri koli dogodek istega organizatorja. 

Če potrošnik ne izrabi vavčerja do 31. 12. 2022, mu mora organizator na 
zahtevo nemudoma izplačati vrednost vavčerja. Potrošnikom se ne 

obračunajo dodatni stroški ob izdaji, pošiljanju ali uveljavljanju vavčerja. 

Izdaja vavčerja se nanaša na vse preklicane dogodke zaradi koronavirusa 
do 13. 3. 2020, kot tudi za vse dogodke, ki niso bili izvedeni po 13. 3. 

2020. 

BELGIJA 
Belgija je v danih razmerah uveljavila možnost vavčerja tudi za področje 

dogodkov. V primeru že vplačanega in odpovedanega dogodka, lahko 
organizator potrošniku ponudi vavčer za dogodek s kasnejšim datumom. 

Dogodek mora biti organiziran v roku 1 leta. Če potrošniku novi datum 
dogodka ne ustreza in to podkrepi z dokazili, je upravičen do povračila. V 

primeru, da je dogodek dokončno odpovedan, je kupec upravičen do 

povračila cene vstopnice v roku 3 mesecev. 

BOLGARIJA    
V primeru odpovedanih dogodkov se potrošnikom povrne denar za 

kupljene vstopnice, v primeru prestavljenih dogodkov na kasnejši datum, 
ostane veljavna že kupljena vstopnica. 

CIPER 
Potrošnikom za odpovedane dogodke s strani organizatorja pripada 

povračilo cene vstopnice. 

ČEŠKA 
Brez sprememb v zakonodaji. 



DANSKA 

Brez zakonodajnih sprememb. 
Če je situacija v primeru odpovedanega dogodka opredeljena v pogodbi 

med kupcem vstopnice in organizatorjem/posrednikom, in če se je 

potrošnik s pogoji tudi strinjal, potem je upravičen do povračila cene 
kupljene vstopnice za odpovedan dogodek.  

 
ESTONIJA 

Brez sprememb v zakonodaji. 

FINSKA  
Finska zakonodaja omogoča potrošnikom povračila za kupljene vstopnice 

odpovedanih dogodkov, v danih razmerah zaenkrat ni posebnosti. 

FRANCIJA 

Francija je s 25. 3. 2020 uveljavila možnost izdaje vavčerja za potrošnike 
na področju dogodkov in prireditev.  

Vavčer se lahko izda za vse odpovedane dogodke (bodisi s strani kupca 
bodisi s strani ponudnika) med  1. 3. 2020 in 15. 9. 2020. Ponudnik 

vavčerja mora v roku 30 dni od naznanjene odpovedi dogodka (ali 30 dni 
od uradno uveljavljenega vavčerja (25.3.), če je bil dogodek, zaradi 

razmer  odpovedan  že pred 25.3.),  potrošnika  seznaniti s pogoji (iz)rabe 
vavčerja. 

Vavčer je veljaven 18 mesecev in zavarovan za primer insolventnosti 
izdajatelja.  

Če je potrošniku ponujen vavčer, le-ta pred potekom 18 mesecev ne more 

zahtevati izplačila za že kupljeno storitev. 
Ponudnik storitve mora za potrošnika v roku 3 mesecev pripraviti 

alternativno ponudbo, ki mora biti podobna prvotni ponudbi. V primeru 
cenovnih odstopanj, se razlika bodisi doplača ali ohrani na že izdanem 

vavčerju. Če se vavčer z ostankom (ali v celoti) ne izkoristi v obdobju 18 
mesecev, ga potrošnik lahko vnovči. 

GRČIJA 

Potrošnik ima pravico do izbire med vavčerjem in povračilom. 

HRVAŠKA 

Brez sprememb v zakonodaji; veljajo splošni pogoji poslovanja, nekateri 
organizatorji za odpovedane prireditve ponujajo povračila.  

IRSKA 

Potrošniki so ne glede na okoliščine upravičeni do denarnih povračil za 
vstopnice odpovedanih dogodkov. 

 

 

ITALIJA 
S 24.4.2020 je Italija omogočila ponudnikom storitev, da potrošnikom 



namesto denarnega povračila izdajo vavčer z veljavnostjo 1 leta od 

datuma izdaje. Potrošnik mora za vavčer zaprositi v roku 30 dni od objave 
izrednih ukrepov ali podaljšanj izrednih razmer. 

LATVIJA 
Organizatorjem dogodkov je omogočeno, da dogodke prestavijo na 

kasnejši datum, kadar je to možno, bodo že kupljene vstopnice veljavne 
za prestavljeni dogodek, organizatorjem pa ni potrebno izplačevati 

povračil. V kolikor dogodka ni možno prestaviti na kasnejši datum, lahko 
organizator potrošniku ponudi: ali vstopnico za drug, enakovredni 

dogodek ali mu izplača vrednost vstopnice. 

LITVA 

S krizno zakonodajno spremembo je organizatorjem dogodkov 
omogočeno, da v 30 dneh od odpovedanega dogodka določijo novi, 

kasnejši datum prireditve. Če novi termin za izvedbo dogodka potrošniku 
ne ustreza, se mu lahko ponudi enakovredni »kupon«, ki mu omogoča 

nakup vstopnic za prihodnje dogodke istega organizatorja. »Kupon« je 
veljaven 1 leto, če ga potrošnik v tem času ne izkoristi, je upravičen do 

denarnega povračila v roku 14 dni od prenehanja veljavnosti »kupona«.  

LUKSEMBURG 

Kupce se seznanja s vplivi izrednih okoliščin na gospodarstvo in se jih tudi 
spodbuja k sprejemu vavčerjev. Možnost povračila v danih razmerah ni 

samoumevna, tako potrošnik kot organizator se lahko sklicujeta na »višjo 
silo«. 

MADŽARSKA 

Organizatorjem je z aprilom tudi uradno omogočeno izdajanje vavčerjev, 
potrošnik ima še zmeraj pravico do izbire, kljub morebitnim pritiskom 

organizatorjev za sprejem vavčerja. 

MALTA 

Načeloma so potrošniki upravičeni do denarnih povračil, a v danih 
okoliščinah se kupcem ob možnosti alternativnega datuma prireditve 

predstavlja tudi možnost izbire vavčerja pred denarnim povračilom, ki pa 
še vedno ostaja možna izbira za potrošnika. 

NEMČIJA 

Potrošniki (zaenkrat) lahko vztrajajo na denarnem povračilu za 

odpovedane ali prestavljene dogodke, čeprav se v danih okoliščinah lahko 
zadeve rešujejo tudi drugače. 

NIZOZEMSKA 

Za vse športne in kulturne prireditve je v okoliščinah novega koronavirusa 
uveljavljen vavčer. Veljaven je 1 leto, vključuje kritje za primer 

insolventnosti ponudnika, v primeru, da potrošnik noče/ne more uporabiti 

https://www.eccnederland.nl/en/news/corona-voucher-what-you-should-know


vavčerja, lahko po 6 mesecih od njegove izdaje zahteva denarno 

povračilo. 

POLJSKA 

Organizator mora v primeru odpovedanega dogodka v roku 180 dni 
potrošniku povrniti ceno vstopnice (rok za izplačila je podaljšan). 

PORTUGALSKA 

Potrošniki so sicer upravičeni do povračil v primeru odpovedanih ali 
prestavljenih dogodkov, a 27. 3. je portugalska vlada v luči izrednih 

okoliščin uveljavila sledeče spremembe: 

Vsi dogodki s predvideno izvedbo od 28. 2. 2020 do 90 delovnih dni od 
razglasa konca izrednih razmer, bi morali biti prestavljeni na kasnejši 

datum, ki ne sme biti daljši od 1 leta od prvotnega datuma dogodka. Tudi 
če se dogodek izvede na alternativni lokaciji, ki pa od prvotne lokacije ni 

oddaljena več kot 50 km, potrošniku še ni omogočeno denarno povračilo, 
temveč se mu  podaljša veljavnost kupljene vstopnice. 

Festivali in dogodki predvideni v juliju in avgustu zaenkrat še niso 
odpovedani. 

ROMUNIJA 

Izredne razmere so podaljšane do sredine maja 2020; obe strani lahko 

uveljavljata nastop višje sile, zato lahko ponudnik svoje dolžnosti 
zamakne na »čas brez izrednih razmer«. 

ŠPANIJA 

Izredno stanje v državi je podaljšano do 24. 5. 2020. Potrošniki so, ne 
glede na okoliščine, še zmeraj upravičeni do denarnih povračil v primerih 

odpovedanih dogodkov. Rok za uveljavljanje povračila je 14 dni od konca 
izrednih razmer v državi. Organizator lahko potrošniku ponudi tudi vavčer 

za odloženi dogodek/prireditev, pa tudi za hotel ali najem vozila. Če 
potrošnik v roku 60 dni ne sprejme ponujene alternative, mu je 

organizator dolžan povrniti stroške vstopnice/rezervacije. V vsakem 

primeru je dobro, da potrošniki preverijo splošne pogoje posameznih 
pogodb. 

ŠVEDSKA 

Potrošniki so ne glede na okoliščine še zmeraj upravičeni do denarnih 
povračil v primerih odpovedanih dogodkov. 

VELIKA BRITANIJA 
Brez sprememb v zakonodaji. 

 

  

 



 


