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BREZPLAČNI NASVETI IN POMOČ POTROŠNIKOM
V letu izbruha pandemije covida-19 so mrežo EPC zasula
vprašanja in pritožbe potrošnikov, ki so se znašli pred
množičnimi odpovedmi storitev na področju potovanj, poletov,
namestitev, dogodkov in podobno. Zahtevki so se nanašali
predvsem na povračila za odpovedane rezervacije, nemalo pa
je bilo tudi vprašanj in dvomov glede izpolnitve že sklenjenih
pogodb za koriščenje prihodnjih storitev ter dilem ob sklepanju
novih pogodb.
Izredno stanje je povzročilo, da se je v primerjavi z letom
2019 obseg vseh zahtevkov potrošnikov, ki so se obrnili na
EPC Slovenija, povečal za skoraj 31%, pri čemer se je število
obravnavanih pritožb v primerjavi z letom 2019 skoraj
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v letu 2020). Od tega je bilo skoraj 30 % pritožb zoper različne
posrednike za rezervacije in spletne platforme. Zgolj 6 %
potrošnikov, ki so se s pritožbo obrnili na EPC, pa je svoj nakup
opravilo v poslovnih prostorih prodajalca.

podvojilo.
V senci teh izrednih razmer je mreža EPC praznovala
15-letnico delovanja, kar je zaznamovala s povečanimi
komunikacijskimi dejavnostmi skozi vse leto in dogodkom za
deležnike v novembru.
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ŠTEVILO PRITOŽB IN ZAHTEV ZA INFORMACIJE
V PRETEKLIH LETIH
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USPEŠNOST REŠEVANJA PRITOŽB
EPC je v sodelovanju s kolegi iz mreže pri reševanju pritožb
pomagal 265 tujim in 197 slovenskim potrošnikom ter pri
tem dosegel:
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PREGLED PRITOŽB PO PODROČJIH

41 %

18 %

16 %

Prevoz

Rekreacijske
in kulturne
dejavnosti

11 %

5,5 %

4%

Pohištvo,
oprema za
dom

Restavracije,
hoteli in
namestitvene
storitve

Oblačila in
obutev

3%

Komunikacije

2%

Mešano blago
in storitve

Drugo

Razlogi za pritožbe slovenskih potrošnikov so bile odpovedi letov
s strani prevoznikov (25 %), ali druge odpovedi pogodb (21 %), na
primer v zvezi z rezerviranimi potovanji ali namestitvami, na tretjem
mestu so bile pritožbe zaradi blaga z napako oziroma neskladnega
blaga (15 %).

Tuji potrošniki so imeli pri slovenskih ponudnikih največ težav z
uveljavljanjem pravic zaradi odstopa od pogodbe (35 %), zanj pa
so bili največkrat razlog neskladni oziroma napačni izdelki (29 %).
Pogoste so bile tudi pritožbe v zvezi z najemom vozil (8 %).

PREGLED PRITOŽB PO DRŽAVAH
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KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
12 TEMATIK – KAMPANJA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
Vsak mesec je EPC na družbenih omrežjih predstavil določeno temo
s področja varovanja ali uveljavljanja pravic potrošnikov. Nekatere
od njih so podrobneje predstavljene v spletnih brošurah – paketna
potovanja po EU, varna raba storitev videa na zahtevo, varstvo in
uveljavljanje pravic potrošnikov ter vodnik o spletnem nakupovanju.

KORONAVIRUS NA EPC.SI

Na spletni strani epc.si je bila v razdelku Pravice potrošnikov
ustvarjena nova vsebinska kategorija Koronavirus, v okviru katere so
se lahko potrošniki izčrpno informirali o svojih pravicah in možnostih
njihovega uveljavljanja v okoliščinah izbruha covida-19.

ORIGINALEN.SI
V sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino je EPC
sodeloval pri predstavitvi novega spletnega mesta Originalen.si
in ozaveščanju potrošnikov v zvezi s ponarejanjem in piratstvom.
Spletno mesto je začelo delovati 10. junija 2020 ob svetovnem
dnevu boja proti ponarejanju.

MEDIJI

V petih sporočilih za javnost je EPC med drugim potrošnike opozoril
na pasti, ki na potrošnike prežijo na družbenih omrežjih, jim
svetoval glede pogostih težav povezanih s pandemijo, seznanjal
s postopki uveljavljanja pravic, napovedal dogodek ob 15-letnici
delovanja ter predstavil poročilo Evropske komisije glede izvajanja
uredbe, ki prepoveduje geografsko blokiranje.
Več kot 800 naročnikom je poslal tri izdaje novic EPC, ki potrošnike
obveščajo predvsem glede varstva pravic v času pandemije
covida-19.
EPC je sodeloval v sedmih radijskih in treh televizijskih oddajah ter
zabeležil 95 omemb oziroma objav v drugih medijih.

SKUPNE AKTIVNOSTI MREŽE
EPC V LETU 2020
OB 15-LETNICI MREŽE EPC

V letu 2020 je mreža EPC praznovala 15 let delovanja, kar je
zaznamovala z izdajo poročila o ključnih mejnikih in dosežkih mreže
EPC v tem obdobju ter spletnim dogodkom v novembru, na katerem
so se srečali predstavniki mreže EPC in nekateri deležniki pri varstvu
potrošnikov v EU. Dogodek je odprl evropski komisar Didier Reynders.

NOVA SPLETNA STRAN MREŽE EPC

V 15. letu delovanja je mreža EPC zagnala novo, skupno spletno
stran mreže www.eccnet.eu, ki na enem mestu predstavlja vseh 29
evropskih potrošniških centrov, področje in način delovanja mreže, pa
tudi dosežke in prizadevanja Evropske komisije na področju varstva
pravic potrošnikov.

OPOZORILO MREŽE EPC NADZORNIM ORGANOM V
MREŽI CPC
V okviru novih pristojnosti na podlagi Uredbe CPC* je mreža EPC
v sistem evropske mreže nadzornih organov poslala opozorilo
o ponavljajočih se kršitvah nekaterih spletnih posrednikov in
upravljavcev spletnih platform za prevoze in druge turistične oziroma
potovalne storitve.
*Uredba 2017/2394 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje
zakonodaje o varstvu potrošnikov

POROČILA IN STALIŠČA MREŽE EPC
V januarju je mreža EPC objavila dokument z oceno varstva pravic
letalskih potnikov in pomanjkljivosti pri uveljavljanju teh pravic. V
marcu so bile objavljene ažurirana predstavitev postopka za finančno
povračilo – chargeback in dve oceni stanja na področju spletnih tržnic
in nakupov v tretjih državah ter ocena stanja v zvezi s platformami,
ki ponujajo storitve na področju potovanj. Ob izteku leta je mreža
EPC objavila poročilo o najemu vozil, ki je eno od področij z največ
pritožbami evropskih potrošnikov.

STATISTIKA CELOTNE MREŽE EPC V LETU 2020
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Od skupaj 167.833 primerov jih je bilo 37 % povezanih s
težavami potrošnikov zaradi pandemije. Med 8520 pritožbami
povezanih s koronavirusom jih je bilo 51,3 % na področju
prevozov in turizma.

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV S STORITVAMI EPC
Po podatkih ankete, izvedene med potrošniki, ki so v
letu 2020 vzpostavili stik s slovenskim EPC, je bilo
84 % uporabnikov zadovoljnih s storitvijo EPC.

84 %

USPEŠNO REŠENI PRIMERI

Potrošnik, ki je imel marca leta 2020 rezerviran apartma
v avstrijskem hotelu, je nekaj dni pred prihodom zaradi
razglasitve pandemije želel s ponudnikom najti sporazumno
rešitev, in sicer rezervacijo prestaviti na poznejši datum
ali prejeti delno povračilo stroškov rezervacije ali popust
za poznejše obdobje. Cena rezervacije namreč ni bila
zanemarljiva, saj je potrošnika stala nekaj več kot 2.000 €.
Hotel je vztrajal pri veljavnosti splošnih pogojev, saj je
Avstrija ukrepe sprejemala počasneje od Slovenije, zato
se je v trenutku odpovedi še zmeraj dalo potovati iz
Slovenije v Avstrijo. Na območju preživljanja dopusta tudi
ni bilo posebnih omejitev gibanja, zato je hotel zavračal
sklicevanje potrošnika na višjo silo. Glede na splošne
pogoje bi bil potrošnik upravičen zgolj do vračila turistične
takse in končnega čiščenja.
Ker potrošnik s ponudnikom ni našel sprejemljive rešitve,
je pomoč poiskal pri EPC, ki je pritožbo predal kolegom v
Avstriji. V odgovoru na poziv avstrijskega EPC je ponudnik
pojasnil, da so zaradi izjemnega povečanja obsega
dela potrošnikova sporočila spregledali ter da bodo
zadevo obravnavali in uredili neposredno s potrošnikom.
Kmalu zatem je potrošnik EPC obvestil, da je zadevo s
ponudnikom vendarle uredil, in to tudi zaradi učinkovitega
posredovanja EPC.

Danski potrošnik je februarja leta 2020 pri slovenski
turistični agenciji vplačal rezervacijo dveh izletov, ki pa ju je
organizator odpovedal zaradi razglašene epidemije. Potrošnik
je zahteval vračilo denarja, ki ga je agencija takrat tudi
odobrila, kasneje pa je potrošniku namesto obljubljenega
povračila poslala ponudbo z vavčerjem. Pri tem se je
sklicevala na pravkar sprejeto interventno zakonodajo v
Sloveniji, po kateri so lahko slovenski ponudniki potrošnikom
za odpovedana paketna potovanja ponudili vavčer oziroma
povračilo denarja v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja
epidemije.
Potrošnik ni hotel sprejeti niti vavčerja niti čakati na
povračilo, zato se je obrnil na danski EPC, ki je primer predal
slovenskemu EPC-ju. Ta je v pozivu agenciji pojasnil, da
rezervirana izleta ne spadata v kategorijo paketnih potovanj,
ki predpostavlja vsaj dve različni potovalni storitvi za namene
istega potovanja, zato se ponudnik v tem primeru ne more
sklicevati na interventno zakonodajo in uporabiti možnosti
odloženega povračila ali izdaje vavčerja. Ponudnik je nato
privolil v povračilo vplačanih rezervacij, ki ga je potrošnik
prejel ob izteku leta 2020.

Potrošnik je na spletu naročil računalniške komponente,
vredne skoraj 400 evrov, ob njihovi dostavi pa je
ugotovil, da paket ni bil ustrezno zaščiten s polnilom
ali peno, kar bi ublažilo možne udarce in tresljaje med
prevozom, čeprav bi se občutljivi tehnični izdelki lahko
poškodovali, o čemer je obvestil tudi prodajalca.
Ta se je čez nekaj časa odzval ter potrošniku sporočil,
da lahko izdelke vrne, vendar bo moral strošek vračila
kriti sam. S tem se potrošnik ni strinjal, saj sta bila
razloga za odstop od pogodbe neprimerna dostava
občutljivega paketa in možnost poškodb naročenih
izdelkov.
Nasvet je poiskal pri EPC, ki je primer preučil in
potrošnikovo pritožbo predal kolegom na Madžarskem.
Sprva se prodajalec ni odzival, a je nazadnje sporočil,
da je zadevo uredil, kar je potrdil tudi potrošnik, ki je na
svoj račun prejel celotno kupnino brez odbitka stroškov
vračila izdelkov.

EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER SLOVENIJA (EPC)
Evropski potrošniški center Slovenija (EPC) je del mreže evropskih potrošniških centrov, ki delujejo v vseh državah članicah EU, na
Norveškem in Islandiji. Mreža EPC informira potrošnike ter jim svetuje in daje strokovno podporo pri reševanju njihovih pritožb zoper tuje
ponudnike blaga in storitev iz EU, z Islandije ali Norveškega. Vse storitve so za potrošnike brezplačne.

POMEMBNE PRIDOBITVE ZA POTROŠNIKE
NA RAVNI EU
VEČJI NADZOR ČEZMEJNE PRODAJE

NOVA AGENDA ZA POTROŠNIKE

Januarja se je začela uporabljati Uredba CPC*,
ki izboljšuje medsebojno sodelovanje organov,
odgovornih za izvajanje zakonodaje EU o varstvu
interesov potrošnikov, in njihovo usklajevanje z
Evropsko komisijo, da bi zagotovili nemoteno
delovanje notranjega trga ter izboljšali varstvo
ekonomskih interesov potrošnikov.

Nova agenda za potrošnike, ki jo je novembra sprejela
Evropska komisija, v petih ključnih točkah predstavlja
prednostna področja novega strateškega okvira EU
za zaščito potrošnikov: opolnomočenje potrošnikov
pri zelenem in digitalnem prehodu, varstvo ranljivih
potrošnikov, uveljavljanje pravic potrošnikov in krepitev
mednarodnega sodelovanja, pri čemer bo upoštevan
tudi vpliv pandemije covida-19 na potrošnike.

BOLJŠI DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA
KOLEKTIVNIH INTERESOV POTROŠNIKOV V
EU
Novembra je Evropski parlament potrdil Direktivo o
zastopniških tožbah**, ki bo skupinam potrošnikov
omogočila, da združijo moči pri uveljavljanju svojih
pravic prek zastopniških tožb. To je pomembna
pridobitev, še posebej v primerih, ko je posamezna
škoda tako majhna, da se potrošniku ne zdi
vredno uveljavljati zahtevka proti nepoštenemu
ponudniku. Direktivo morajo države članice prenesti v
nacionalno zakonodajo do konca leta 2022.

Evropski potrošniški center
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
e-naslov: epc.mgrt@gov.si
telefon: 01 400 3729

* Uredba (EU) 2017/2394 o sodelovanju med nacionalnimi organi,
odgovornih za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
** Direktiva (EU) 2020/1828 o zastopniških tožbah za varstvo
kolektivnih interesov potrošnikov

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 in/ali njene naslednice Izvajalske agencije
Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja
ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska
komisija in/ali Izvajalska agencija ne sprejema/-ta nobene
odgovornosti za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.
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