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na EPC Slovenija

1132 
informacij 
ali nasvetov

257 
pritožb zoper 
prodajalca
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2019
BREZPLAČNI NASVETI IN POMOČ POTROŠNIKOM
Gospodarska rast v zadnjih letih je vplivala na blaginjo potrošnikov, 
kar se je odražalo tudi v naraščanju povpraševanja (in s tem 
ponudbe) na področju potovanj in prevozov, kjer so se pojavili 
številni spletni posredniki za rezervacije, specializirane platforme ter 
nove oblike trženja teh storitev na daljavo, skupaj s tem pa pogoste 
nejasnosti glede odgovornosti ponudnikov do potrošnikov.

V letu 2019 so v okviru mreže EPC izstopale težave potnikov v 
letalskem prometu, med drugim tudi zaradi nepregledne cenovne 
politike nizkocenovnih letalskih prevoznikov in stečaja dveh letalskih 
prevoznikov: družbe Thomas Cook in Adrie Airways - slednji je 
precej zaznamoval delo EPC Slovenija.

V primerjavi s prejšnjimi leti je izstopal podatek, da je EPC Slovenija 
prejel skoraj trikrat več pritožb tujih potrošnikov zoper slovenske 
spletne ponudnike in jih večinoma tudi uspešno rešil.

PRITOŽBE GLEDE 
NA NAČIN NAKUPA
82 % potrošnikov, ki 
so se na EPC obrnili s 
pritožbo, je opravilo 
nakup po spletu. Od 
teh jih je slabih 7 % 
svoj nakup izvedlo 
po posrednikih za 
rezervacije in na spletnih platformah, 7 % potrošnikov pa je svoj 
nakup opravilo v poslovnih prostorih prodajalca. 

82 %
pri spletnih 
nakupih

Število pritožb Število zahtev za informacije

ŠTEVILO PRITOŽB IN ZAHTEV ZA INFORMACIJE  
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67 %
uspešno 
rešenih
pritožb tujih 
potrošnikov 
zoper 
slovenske 
prodajalce

USPEŠNOST REŠEVANJA PRITOŽB

48 %
uspešno 
rešenih
pritožb 
slovenskih 
potrošnikov 
zoper tuje 
prodajalce

INFORMACIJE IN NASVETI
Približno 600 vprašanj potrošnikov (50 %) se je nanašalo na pravice 
pri nakupu blaga z napako in zamudi oz. ne-dostavi  blaga ter na 
uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. 
Več kot 300 vprašanj (27 %) potrošnikov se je nanašalo na pravice 
letalskih potnikov, dobra polovica teh je bila v zvezi z odpovedjo s 
strani prevoznika.  
V 51 obravnavanih primerih je šlo za goljufijo oz. drugo obliko 
nepoštene poslovne prakse.

* spremenjen način evidentiranja vlog v IT orodju mreže EPC.



POGOJI ZA OBRAVNAVO PRITOŽBE  
V OKVIRU MREŽE EPC 
Potrošnik mora najprej sam poskusiti razrešiti težavo s tujim 
ponudnikom. Velikokrat je lahko pri tem uspešen, saj ga ščiti enotna 
evropska zakonodaja. Če ponudnik neutemeljeno zavrne njegov 
zahtevek oz. se nanj ne odzove v razumnem času, pritožbo vloži pri 
EPC Slovenija, na obrazcu »Imam pritožbo« na spletni strani EPC 
oz. po elektronski pošti na naslov: epc.mgrt@gov.si ter ji priloži vsa 
pomembna dokazila v zvezi z nakupom blaga ali storitve.

PREGLED PRITOŽB PO PODROČJIH

38 %
Prevoz

14 %
Pohištvo, 
oprema za 
dom

5 %
Komunikacije

8 %
Oblačila in 
obutev

4 %
Drugo

PREGLED PRITOŽB PO DRŽAVAH

Nemčija 22 %

Španija 10 %

Madžarska 15 %

Drugi 29 %

Združeno kraljestvo 9 %

Hrvaška 8 %

Nizozemska 8 %

slovenski 
potrošniki 

tuji  
prodajalci

Avstrija 7 %

Drugi 35 %

Hrvaška 9 %

Bolgarija 8 %Slovaška 8 %

Madžarska 20 %

Češka 14 %

tuji
potrošniki

slovenski 
prodajalci

PREDSTAVITVENI VIDEOPOSNETEK MREŽE 
V okviru izobraževalne delavnice na Danskem je ob 
skorajšnjem praznovanju 15-letnice obstoja mreže 
EPC nastal predstavitveni film o delovanju evropskih 
potrošniških centrov v 29 državah članicah EU, 
Združenem kraljestvu, na Islandiji in Norveškem.

KONFERENCA ZA DELEŽNIKE V BRUSLJU
Mreža EPC je v Norveški hiši v Bruslju organizirala 
konferenco z naslovom »Za bolj trajnostno potrošnjo 
v Evropi in varnejšo trgovino s tretjimi državami«, v 
okviru katere se je med drugim razpravljalo o izzivih 
varstva potrošnikov v povezavi z odgovornejšo in 
trajnostno potrošnjo. Svoje bogate izkušnje dela 
s potrošniki je mreža EPC delila s predstavniki 
Evropskega parlamenta, Evropske komisije in 
evropskih potrošniških organizacij. Mreža EPC je 
skupaj z drugimi deležniki pozvala Komisijo pod 
vodstvom Ursule von der Leyen k zavezanosti k 
varstvu interesov potrošnikov v naslednjih petih letih. 

SKUPNI PROJEKTI MREŽE EPC V LETU 2019 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 
S STORITVAMI EPC
Po podatkih ankete, ki je bila izvedena med potrošniki, 
ki so v letu 2019 vzpostavili stik s slovenskim EPC, je 
bilo 89 % uporabnikov zadovoljnih s storitvijo EPC.

5 %
Restavracije, hoteli 
in namestitvene 
storitve

18 %
Rekreacijske 
in kulturne 
dejavnosti

9 %
Mešano blago
in storitve

https://www.epc.si/pages/topics/15-let-mreze-epc.php?lang=SI


USPEŠNO REŠENI PRIMERI

Potrošnik je prek italijanske platforme za prodajo vstopnic 
kupil tri vstopnice za koncert A. Bocellija v vrednosti 
311,64 EUR. Zaradi slabega vremena je bil koncert dve uri 
pred začetkom odpovedan in prestavljen za dva dni. Na 
vstopnici je bilo sicer navedeno, da bo v primeru slabega 
vremena koncert prestavljen na naslednji večer. Ker se 
potrošnik koncerta na prestavljeni datum ni mogel udeležiti, 
je od ponudnika vstopnic zahteval povračilo. Ponudnik je 
zahtevo zavrnil z obrazložitvijo, da je potrošnik zamudil 
rok za vložitev zahtevka. Ker ta rok ni bil nikjer jasno 
naveden, je potrošnik zaprosil za pomoč EPC Slovenija, ki 
je s pomočjo EPC Italija ponudniku predstavil dejstva ter 
ga opozoril na pomanjkanje predpogodbene informacije 
tako glede nadomestnega datuma prireditve kot glede 
informacije o roku za vložitev zahtevka za povračilo kupnine 
za neizkoriščeno vstopnico. Ponudnik je naposled sporočil, 
da so primer znova obravnavali in da bodo vrnili kupnino 
za vstopnice, zmanjšano za znesek provizije, pri čemer so 
poudarili, da ne priznavajo dolga do potrošnika in da je 
povračilo izključno znak dobre volje. 

Potrošnica je na portalu Booking.com rezervirala 
namestitev v Turčiji, za katero je bil oglaševan 
popust v višini 87 EUR. Ob preverjanju potrjene 
rezervacije je opazila, da cena ni bila zmanjšana 
za navedeni popust, tudi s plačilne kartice je bil 
odtegnjen znesek brez popusta. Platforma Booking.
com je po prejeti pritožbi potrošnici ponudila 
kompenzacijo v višini 25 EUR, ki jo je potrošnica 
zavrnila. Po posredovanju kolegov na nizozemskem 
EPC-ju in na podlagi dokazil je Booking.com 
ugotovil, da je bila potrošnica dejansko oškodovana, 
ter ji odobril vračilo preplačila, znesek (87 EUR) 
pa nakazal na njen uporabniški račun z možnostjo 
gotovinskega izplačila.

Potrošnik je po spletu naročil in plačal izdelek, ki ga v roku 
60 dni ni prejel, zato je prodajalcu sporočil, da odstopa od 
pogodbe in zahteva povračilo vseh stroškov nakupa – ti so 
skupaj s poštnino znašali 408,90 EUR. Zaradi neodzivnosti 
prodajalca se je potrošnik obrnil na EPC Slovenija. Po predaji 
primera EPC Nemčija, kjer so že bili seznanjeni s podobnimi 
praksami ponudnika, se je pojavil sum, da gre za prevaro, in 
ker se prodajalec ni odzival niti na pozive mreže EPC, je bila 
zadeva predana nadzornim organom v Nemčiji in evidentirana 
v sistem za izmenjavo informacij med nadzornimi organi 
(mreža CPC). Slovenski potrošnik je dal soglasje za predajo 
svojih dokazil v podporo ukrepanju proti nepoštenemu 
prodajalcu, EPC Slovenija pa mu je predstavil druge možnosti 
za uveljavljanje zahtevka, kot so: civilna tožba v Nemčiji, 
uporaba evropskega plačilnega naloga ali evropskega 
postopka v sporih majhne vrednosti. Še preden se je potrošnik 
odločil za enega od predlaganih načinov uveljavljanja pravic, 
nam je sporočil dobro novico o prejemu nakazila zahtevanega 
zneska na kreditno kartico. O tem je bil obveščen tudi EPC 
Nemčija, ki je v povratnem sporočilu obvestil o pozitivnem 
razpletu tudi v drugih primerih, še posebej v tistih, kjer so 
potrošniki uporabili evropski plačilni nalog ali na prodajalca 
naslovili dopis odvetnika.

103.917
zahtev za 
informacije

16.442
pritožb

EPC z 
največjim 
številom 
pritožb

1.
2.
3.

EPC Belgija
2.617 pritožb

EPC Španija
1.387 pritožb

EPC Francija 
1.321 pritožb

Področja, 
kjer je 
največ 
pritožb 

1.
2.
3.

Prevoz 42 %
Rekreacijske 
in kulturne 
dejavnosti 14 %
Mešano blago 
in storitve  
11 %

STATISTIKA CELOTNE MREŽE EPC V LETU 2019



Evropski potrošniški center 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

e-naslov: epc.mgrt@gov.si
telefon: 01 400 3729

Poročilo je del ukrepa št. 785371 – ECC-SI FPA 2018–2021, ki so mu bila dodeljena 
sredstva za delovanje EPC na podlagi programa EU za potrošnike 2014–2020.

Vsebina tega poročila odraža poglede avtorjev in je izključno njihova odgovornost; 
vsebina v nobenem primeru ne izraža stališč Evropske komisije in/ali Izvršne 
agencije za potrošnike, zdravje in hrano ali katerega koli drugega organa 
Evropske unije. Evropska komisija in/ali izvršna agencija ne sprejema/-ta nobene 
odgovornosti za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Sofinancirano s strani 
Evropske unije

POMEMBNE PRIDOBITVE ZA POTROŠNIKE  
NA RAVNI EU

ENOSTAVNEJŠE IN VARNEJŠE ČEZMEJNO 
NAKUPOVANJE DIGITALNIH VSEBIN V EU
Direktiva (EU) 2019/770 o dobavi digitalnih vsebin in 
storitev uvaja visoko raven varstva tako za potrošnike, ki 
plačajo za neko storitev, kot tudi za tiste, ki v zameno za 
takšno storitev zagotovijo podatke (npr. pri prenosu ali 
nameščanju računalniških programov, mobilnih aplikacij, 
pretakanju video vsebin, uporabi storitev računalništva 
v oblaku ali platform socialnih medijev itd.). V skladu z 
novimi pravili je potrošnik, kadar ni mogoče v razumnem 
roku odpraviti napak, upravičen do znižanja kupnine ali 
pa do celotnega povračila. Poleg tega garancijski rok ne 
sme biti krajši od dveh let.

NOVI VIDIKI PRODAJE BLAGA IN VARSTVA 
POTROŠNIKOV
Direktiva (EU) 2019/771 o nekaterih vidikih pogodb za 
prodajo blaga vključuje sklop pravil, ki urejajo vse oblike 
prodaje – spletno, nespletno, vključno s trgovino na drobno. 
Cilj direktive je odprava ključnih ovir, povezanih z razlikami 
držav EU v pogodbenem pravu, ki ovirajo čezmejno 
prodajo. Tako podjetja kot potrošniki imajo lahko težave 
zaradi zapletenih pravnih okvirov, ki veljajo za različne 
distribucijske kanale, in s tem povezanih višjih stroškov. 

VARNOST IN SKLADNOST IZDELKOV Z 
ZAKONODAJO EU NA ENOTNEM TRGU 
Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru trga in skladnosti 
proizvodov skuša z uvedbo novih pravil omejiti negativne 
učinke neskladnih izdelkov na zdravje potrošnikov, 
nanašajo pa se tudi na okolje in na vprašanja javne 
varnosti. Neskladni izdelki, ki vstopajo na trg EU, 
izkrivljajo konkurenco in so lahko nevarni tako za 
potrošnika kot za poklicnega končnega uporabnika. 

KREPITEV VARSTVA POTROŠNIKOV V EU   
V okviru »Novega dogovora za potrošnike«, ki ga je 
Komisija sprejela leta 2018, je bila že konec leta 2019 
sprejeta Direktiva o boljšem izvrševanju in posodobitvi 
pravil Unije o varstvu potrošnikov ((EU) 2019/2161), ki 
zaostruje nesprejemljivost nepoštenih poslovnih praks in 
od držav članic med drugim zahteva določitev najvišje 
kazni za razširjeno kršitev na vsaj 4 % letnega prometa 
nepoštenega prodajalca, opredeljuje možnost zavajajoče 
prakse v zvezi z dvojno kakovostjo hrane, ureja večjo 
preglednost spletnih tržnic in tudi večjo preglednost pri 
rezultatih iskanja na spletnih platformah.

INFORMATIVNO GRADIVO 
Potrošnikov žep – informativna zgibanka, namenjena za praktično 
uporabo in hkrati obveščanje o brezplačnih storitvah EPC.

SVETOVNI DAN POTROŠNIKOV
15. marca, ob svetovnem dnevu potrošnikov, je EPC, tako kot vsako 
leto, organiziral dan odprtih vrat, tokrat v nakupovalnem središču v 
Celju. EPC je ob pomoči povabljenega predstavnika Javne agencije 
za civilno letalstvo RS in predstavnika Tržnega inšpektorata RS 
ozaveščal o pravicah potrošnikov na potovanju in ob nakupovanju 
v drugih državah EU. Obiskovalci so lahko sodelovali v nagradni igri 
in svoje znanje o pravicah potrošnikov preverjali v interaktivni igri.

KAMPANJA O PRAVICAH POTROŠNIKOV  
ZA MLADE
Na zaslonih mestnih avtobusov v Ljubljani se je nadaljevala 
kampanja ozaveščanja mladih, tokrat o pravicah na podlagi 
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, pri mobilnem 
gostovanju (roaming) in spletnem nakupovanju v EU. 

SEJMI
EPC je septembra v okviru predstavitve Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo sodeloval na Mednarodnem obrtnem sejmu v 
Celju.

MEDIJI
V sporočilih za javnost (5) je EPC opozoril na pravice v primeru 
zamude ali odpovedi leta, informiral glede pravic in postopkov 
v zvezi s stečajem letalske družbe Adria Airways ter predstavil 
pravice potrošnika v zvezi z dostavljenimi paketi. Na svetovni dan 
potrošnikov in ob dnevu Evrope je poudaril pomen zagotavljanja 
varstva potrošnikov in učinkovitega uveljavljanja potrošniških 
pravic. 
EPC je sodeloval v 11 radijskih in 6 televizijskih prispevkih ter 
zaznal 83 objav v drugih medijih. Približno 800 naročnikom 
je poslal 3 izdaje novic EPC s potovalnimi nasveti, nasveti za 
brezskrbne počitnice in predstavitvijo novosti na podlagi uredbe, ki 
ureja prepoved geografskega blokiranja.
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EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER SLOVENIJA (EPC) 
Evropski potrošniški center Slovenija (EPC) je del mreže evropskih 
potrošniških centrov, ki delujejo v vseh državah članicah EU, 
Združenem kraljestvu, na Norveškem in Islandiji. Mreža EPC 
informira potrošnike ter jim svetuje in nudi strokovno podporo pri 
reševanju njihovih pritožb zoper tuje ponudnike blaga in storitev iz 
EU, ZK, IS ali NO. Vse storitve so za potrošnike brezplačne. 

https://www.epc.si/pages/topics/potrosnikov-zep.php?lang=SI



