



Ali so vam bile
kršene potrošniške
pravice?




Ali so nastale težave pri
kupljenem blagu ali storitvah
(prek spleta), najemu
avtomobila v tujini, pri
letalskem prevozu, namestitvi
ali na počitnicah?

Rešimo jih!





1 Najprej morate preveriti
svoje potrošniške pravice.

Ali ste kupovali v
Evropski uniji? Lahko
pregledate na primer
spletno stran EPC
www.epc.si



Da ali ste po tem,

ko ste pregledali
zanesljivo spletno stran
o pravicah potrošnikov,
ugotovili, da se res
lahko pritožite?

Ne ali ni bila kršena
nobena potrošniška
pravica? Več vam ne
moremo pomagati,
vendar ste se danes
naučili nekaj novega!

Ali ste opravili nakup
zunaj Evropske
unije? Pozor! Varstvo
potrošnikov EU za
vašo pogodbo verjetno
ne bo veljalo. 



Potem se s to informacijo
obrnite na svojega prodajalca
in skupaj poskušajta najti
rešitev.

:-

Težava rešena!

:-€

Ste nakup opravili na
spletni platformi ali
ste uporabili plačilno
storitev, ki ima na voljo
notranje postopke
za reševanje pritožb
kupcev? Potem najprej
poskusite s takim
načinom reševanja
pritožbe.

Ali ste plačali s kreditno
kartico? Potem vam
priporočamo, da pri svoji
banki ali podjetju, ki je
izdalo kreditno kartico,
uveljavljate vračilo plačila
(chargeback).
Pojdite na 7. točko.

Poskušajte naprej.

Dobro opravljeno!
Zaenkrat brez
rešitve.





2 Poglejmo, katere službe lahko
pomagajo pri vaši težavi.

Reševanje po mirni poti

Drugi načini reševanja

3 Domači EPC

5 Izvršilni
organi



4 Načini
izvensodnega
reševanja
sporov

6 Sodišče

7 Banka



Poiščite pravo službo, ki vam
lahko pomaga pri vaši težavi.

Ali ima podjetje sedež v
drugi evropski državi?
Pojdite na 3. točko in
navežite stik z vašim EPC.

prodajalec

potrošnik
prodajalec

Ali?


Ali gre za težavo z
domačim ponudnikom?
Izberete lahko postopek
izvensodnega reševanja
ali domačo potrošniško
organizacijo.4

Ali ste nakup
opravili pri podjetju
s sedežem v državi,
ki nima EPC-ja?
Mreža EPC ne more
pomagati. EPC imajo
vse države članice EU,
Islandija, Norveška in
Združeno kraljestvo.


3 Domači EPC vam pomaga najti rešitev po mirni
poti ali vas napoti na pravo službo.

Mreža EPC vas po
potrebi usmeri na pravi
postopek izvensodnega
reševanja. Pojdite na
4. točko



let

Evropski
Mreža EPC vas obvesti,
potrošniški center
da
prodajalec
morebiti
Slovenija

ni vreden velikega
zaupanja
5
Mreža EPC ni mogla
rešiti vašega primera in
vam je svetovala tožbo?
6

Mreža EPC vam svetuje
in pomaga reševati
vašo pritožbo zoper
prodajalca v drugi
državi članici EU, na
Norveškem, Islandiji ali v
Združenem kraljestvu.

Odlično!



4 V Evropi je veliko organov za alternativno reševanje sporov (ARS),
ki obravnavajo pritožbe potrošnikov brez vključevanja sodišč.

Poglejmo,

če obstaja specializirani
organ, ki vam lahko
pomaga pri vaši zadevi.
Organe ARS priznavajo
različne vlade. Vse lahko
najdete na platformi
za spletno reševanje
sporov (SRS).


:-

Organi ARS

Da, eden obstaja in
moja zadeva je rešena!

Platforma SRS

Hura!

:-€

Ne, ni ustreznega
organa ARS za moj
primer.
Nadaljnje napotke lahko
najdete pod6. točko



5 Ste se ujeli v zanko?
Pri pristojnemu organu lahko vložite pritožbo.  
Lahko tudi napišete negativno oceno na forumu.

Preden boste
naslednjič kupovali
prek spleta, obiščite
na primer

www.webshopcheck.be
in se prepričajte, če
je podjetje vredno
zaupanja!


Kaj pa vaš izgubljeni
denar? Lahko se odločite
za tožbo, ampak v tem
primeru mora prodajalec
obstajati (uradno registriran
in ne v stečaju ali v stanju
prenehanja poslovanja).
Če se odločate za tožbo,
pojdite na 6. točko

Ali pa ste plačali s
kreditno kartico?
Poskusite izpeljati
postopek za vračilo
plačila prek svoje banke
ali podjetja, ki je izdalo
kreditno kartico.7



6 Še vedno nerešeno?
Potem so sodišča lahko
pravi izhod za vas.

Ali ste vedeli, da se

pristojna sodišča in
stroški razlikujejo
v skladu s pravili v
posameznih državah
članicah?



Posamične tožbe lahko
vložite po dveh evropskih
poenostavljenih sodnih
postopkih za čezmejne
zadeve. Imenujeta
se evropski postopek
v sporih majhne
vrednosti in evropski
plačilni nalog.

Postopka se izpeljeta na
daljavo in nista predraga

Več informacij lahko
dobite na spletni strani

Kolektivne tožbe Ali
niste edina oškodovana
stranka tega podjetja?
Preverite, če je v vaši
državi mogoče uveljavljati
kolektivno pravno
varstvo.

svojega domačega EPC.


7 Ste plačali s kreditno kartico?
Potem imate možnost, da vam denar povrne vaša banka
ali podjetje, ki je izdalo kreditno kartico.

To se imenuje povračilo
plačila. V nekaterih
državah je to zakonska
pravica potrošnika,
v drugih državah pa
prostovoljna storitev
podjetja za poslovanje s
kreditnimi karticami.



Več informacij o tem vam
bo lahko dal vaš EPC.
Nazaj na 3

:-

Da, sem in denar
sem dobil nazaj.

Super!



Ste našli rešitev
za svojo zadevo?
Prispeli ste na cilj.





Vaše potrošniške pravice se ne ustavijo na državni meji.

© 2020 – Evropski potrošniški center Belgija
Vse pravice pridržane. Vse prošnje in vprašanja
glede pravice do prevoda, razmnoževanja in
prilagoditve naslovite na info@eccbelgium.be.

Mreža 30 evropskih potrošniških
centrov (EPC) omogoča
potrošnikom, da se seznanijo
s svojimi pravicami in v celoti
izkoristijo možnosti, ki jih ponuja
enotni trg. Pravni strokovnjaki
Mreže EPC potrošnikom pri
reševanju njihovih čezmejnih težav
brezplačno pomagajo s svojim
bogatim pravnim znanjem in
izkušnjami.

let

Evropski
EPC Slovenija
potrošniški
Kotnikova center
5
1000 Ljubljana
Slovenija
01 400 3729
epc.mgrt@gov.si
www.epc.si

To informativno gradivo je financirano iz
evropskega programa varstva potrošnikov
(2014–2020). Vsebina tega informativnega
gradiva odraža le poglede avtorja, ki je
zanjo izključno odgovoren; ne izraža stališč
Evropske komisije oziroma Izvajalske agencije
za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
(CHAFEA) ali katerega koli drugega organa
Evropske unije. Evropska komisija in izvajalska
agencija ne sprejemata nobene odgovornosti v
zvezi z uporabo informacij s tega gradiva.
EPC Slovenija lahko deluje, ker ga podpirata
Evropska unija in Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo.

Sofinancirano s strani
Evropske unije.









