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EVROPSKI POTROŠNIŠKI CENTER V LETU

2021
BREZPLAČNI NASVETI IN POMOČ POTROŠNIKOM
Po kriznem letu 2020, ko se je število zahtevkov v mreži EPC 
in tudi na EPC Slovenija podvojilo, se je stanje v letu 2021 
nekoliko umirilo, kljub temu pa so številke ostale na višji ravni 
kot pred zdravstveno krizo, zaradi česar se je EPC tudi v tem 
letu stežka v predvidenih rokih odzival na zahtevke potrošnikov. 
Poleg tega je bil EPC v letu 2021 dodatno obremenjen zaradi 
tridnevnega dogodka, ki ga ja za mrežo EPC organiziral v okviru 
predsedovanja Slovenije Svetu EU (dnevi sodelovanja mreže  
EPC).

PRITOŽBE GLEDE 
NA NAČIN NAKUPA
88 % vseh pritožb 
je bilo povezanih s 
spletnim nakupom.
94 % tujih potrošnikov 
je opravilo spletni 
nakup pri slovenskih 
ponudnikih, 78 % 
slovenskih potrošnikov pa je opravilo spletni nakup pri tujih 
ponudnikih.

POSTOPEK OBRAVNAVE PRITOŽB V OKVIRU MREŽE 
EPC
Mreža EPC lahko pomaga potrošniku, ki mu samemu ni 
uspelo rešiti pritožbe s ponudnikom iz druge države članice, 
iz Islandije, Norveške in, za zdaj, iz Združenega kraljestva – 
bodisi ker je ponudnik zahtevek potrošnika zavrnil bodisi ker 
je predlagal rešitev, ki za potrošnika ni sprejemljiva, ali pa se 
na zahtevek sploh ni odzval. 
Če se izkaže, da je pritožba utemeljena, se slovenski EPC 
poveže z EPC-jem v državi ponudnika, ki slednjega opozori 
na kršitev potrošnikovih pravic in ga pozove k izpolnitvi 
potrošnikove zahteve. 
EPC ne more ukrepati zoper prodajalca, ki ne spoštuje 
potrošnikovih pravic, in v primerih goljufij ali prevar.

Število pritožb

Število zahtev za informacije

Število potrošnikov, ki so se obrnili na EPC Slovenija

88 %
pri spletnih 
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USPEŠNOST REŠEVANJA PRITOŽB
EPC je pomagal reševati pritožbo 189 tujim potrošnikom zoper 
slovenske prodajalce in 119 slovenskim potrošnikom zoper 
tuje prodajalce, pri čemer je bilo:

68,5 %
uspešno rešenih 
pritožb tujih 
potrošnikov zoper 
slovenske prodajalce

54,3 % 
uspešno rešenih 
pritožb slovenskih 
potrošnikov zoper 
tuje prodajalce

1289



Razlogi za pritožbe slovenskih potrošnikov so bile največkrat 
odpovedi letov prevoznikov (26 %), neskladnosti blaga ali storitev 
s pogodbo (19 %), na primer v zvezi z rezerviranimi potovanji 
ali namestitvami, na tretjem mestu so bile pritožbe zaradi 
nedostavljenih pošiljk (17 %). 

Tuji potrošniki so imeli pri slovenskih ponudnikih največ težav z 
uveljavljanjem pravic zaradi odstopa od pogodbe (45 %), zanj pa 
so bili največkrat razlog neskladni oziroma napačni izdelki (24 %). 
Pogoste so bile tudi pritožbe v zvezi z napačnim blagom ali zaradi 
nedostavljenih pošiljk (8 %). 

PREGLED PRITOŽB PO PODROČJIH (SLOVENSKI POTROŠNIKI)

44 %

PREGLED PRITOŽB PO PODROČJIH (TUJI POTROŠNIKI)
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Potrošnik je v italijanski spletni trgovini naročil nekaj 
kosov pohištva, ob prevzemu paketa pa je ugotovil, da so 
posamezni deli poškodovani. Odziv trgovca glede zamenjave 
poškodovanih delov je bil na samem začetku spodbuden, 
a se zadeva le ni rešila v enem mesecu, potrošnik pa je 
bil ob preverjanju stanja reklamacije tudi preusmerjen 
na drug kontakt, glede katerega pa je imel že izkušnje z 
neodzivnostjo.
Po skoraj dveh mesecih brez odgovora prodajalca glede 
zamenjave dela je potrošnik pomoč poiskal pri EPC Slovenija, 
ki je njegov zahtevek posredoval kolegom v Italijo, saj je 
prodajalec odgovoren za poškodovan izdelek in bi ga moral 
popraviti ali zamenjati, potrošnik pa lahko zahteva tudi 
znižanje ali vračilo kupnine.
Po več kot štirih mesecih je prodajalec zadevo uredil – na 
navedeni naslov potrošnika je poslal paket z nadomestnimi 
deli, ob katerih prevzemu je bil primer zaključen.

USPEŠNO REŠENI PRIMERI

Potrošnik je prek Amazon.de naročil izdelek, vreden skoraj 
200 EUR, prejel pa zgolj prazno embalažo izdelka z navodili 
za uporabo. Glede tega se je obrnil na prodajalca, po 
njegovih navodilih poslal paket z embalažo nazaj, na koncu 
pa prejel odgovor prodajalca, da plačila ne bodo povrnili, ker 
niso prejeli izdelka.
Potrošnik je poiskal pomoč pri EPC Slovenija, ki ga je 
seznanil s pravicami in mu pomagal pri reševanju zapleta 
s prodajalcem. Podjetje oziroma prodajalec mora namreč 
svoje obveznosti iz prodajne pogodbe (izročitev izdelka) 
izpolniti v roku, ki je določen v pogodbi. Če ta rok ni določen, 
pa najpozneje v 30 dneh od nakupa.
EPC je glede na ugotovljena dejstva pritožbo potrošnika 
predal kolegom iz Luksemburga, saj je tam registrirana 
platforma Amazon.de, ti pa so o primeru obvestili platformo, 
ki se je v petih dnevih odzvala in potrdila zgodbo potrošnika 
ter začela postopek vračila kupnine za nedostavljen izdelek.
Že naslednji dan je potrošnik potrdil prejem nakazila na 
računu in primer se je lahko uspešno zaključil. 

Potrošnik je želel dostopati do oglaševane vsebine 
na portalu HBO GO, zato se je registriral in plačal 
enomesečno članarino. Z urejenim dostopom je ugotovil, 
da oglaševana vsebina ni več na voljo, zato je naročnino 
nemudoma preklical, brez ogleda katere koli druge 
vsebine, in na podporno službo naslovil zahtevo za vračilo 
zneska.
Ker je podporna služba njegovo zahtevo za povračilo 
vplačane naročnine zavrnila brez konkretne utemeljitve, 
se je potrošnik v skladu z 20. točko splošnih pogojev 
ponudnika obrnil na Tržni inšpektorat RS, ta pa je zaradi 
čezmejnega elementa potrošnika preusmeril na EPC 
Slovenija.
EPC je pritožbo potrošnika proučil, utemeljil in predal 
kolegom na Češkem, kjer ima ponudnik HBO GO sedež. 
Poleg pravic zaradi zavajajočega oglaševanja je imel 
potrošnik tudi pravico do odstopa od pogodbe v 14 
dneh, ki je opredeljena v Direktivi 2011/83/EU o pravicah 
potrošnikov. 
Ponudnik je v odgovoru oznanil, da rešuje zadevo 
neposredno s potrošnikom, ta pa nam je po dveh mesecih 
sporočil, da je prejel povračilo.

Španija 17 %

Madžarska 8,5 %

Nemčija 9,3 %Drugi 48,2 %

Italija 8,5 % 

slovenski 
potrošniki 

tuji  
prodajalci

Nizozemska 8,5 %

Drugi 42,5 %

Hrvaška, Madžarska 14 %
Češka, Poljska 10 %

Bolgarija 17,9 %

Romunija 15,6 %

tuji
potrošniki

slovenski 
prodajalci

PREGLED PRITOŽB PO DRŽAVAH

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV S STORITVAMI EPC
Po podatkih ankete, izvedene med potrošniki, ki so v 
letu 2021 vzpostavili stik z EPC Slovenija, je bilo 80 
% uporabnikov zadovoljnih s storitvijo EPC. 

80 %



KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI  

DNEVI SODELOVANJA MREŽE EPC (ECC-NET 
COOPERATION DAYS) 
V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je EPC Slovenija v 
septembru 2021 organiziral tridnevno sodelovanje mreže EPC (ECC-
Net Cooperation Days), ki so se ga udeležili kolegi iz mreže EPC, 
predstavniki Evropske komisije in gosti, ki jih je EPC Slovenija povabil 
kot govorce. Dogodek je potekal pod skupnim slovenskim sloganom 
predsedovanja »Skupaj. Odporna. Evropa.« in je bil namenjen 
virtualnemu druženju in spoznavanju sodelavcev, izmenjavi izkušenj 
ter pogovorom o trenutnem stanju in novostih v mreži, prihodnjih 
izzivih in, ne nazadnje, krepitvi sodelovanja v mreži. 

INFORMATIVNO GRADIVO
EPC Slovenija je pripravil letak Evropski postopek v sporih majhne 
vrednosti in evropski plačilni nalog, ki potrošnikom lahko pomaga pri 
odločitvi za uporabo sodne poti pri reševanju spora s ponudnikom iz 
druge države članice. 

EPC SLOVENIJA NA KOMERCIALNEM RADIU
Ob svetovnem dnevu potrošnikov 15. marca 2021 je vodja centra 
Romana Javornik v petih dnevnih kratkih radijskih prispevkih 
odgovarjala na najpogostejša vprašanja v zvezi s pravicami 
potrošnikov v Evropski uniji, goljufijami pri spletnih ponudnikih in 
rezervacijami namestitev prek spletnih platform.

MEDIJI
V treh sporočilih za javnost je EPC Slovenija spomnil na svetovni 
dan pravic potrošnikov, predstavil nasvete in statistiko mreže EPC 
ter seznanil javnost z novim informacijskim središčem za evropske 
potrošnike. EPC Slovenija je naročnikom poslal štiri izdaje novic EPC 
– o novi agendi za potrošnike, usmerjanju dejavnosti iz tretjih držav 
v EU, pravicah letalskih potnikov med pandemijo in med drugim 
tudi nasvete in informacije o tem, kako ukrepati, ko prodajalec ni iz 
države članice EU. V tem letu je novice prejelo 55 novih naročnikov. 
EPC Slovenija je sodeloval v osmih radijskih in televizijskih prispevkih 
ter zaznal 40 objav v drugih medijih.

126.661 
informacij in 
nasvetov

19.136
primerov  
povezanih s 
težavami  
zaradi  
prevoza

16.978
primerov  
povezanih z 
nedostavljenimi
pošiljkami

20.965 
pritožb

EPC z 
največjim 
številom 

obravnavanih  
pritožb

1.
2.
3.

EPC Francija
11,4 %

EPC Belgija 
10,6 %

EPC Nemčija
9,3 %

STATISTIKA CELOTNE MREŽE EPC V LETU 2021

SKUPNE AKTIVNOSTI MREŽE EPC 

FACEBOOK BOŽIČNA KAMPANJA
V okviru božične kampanje je EPC Slovenija od 1. do 24. decembra 
na Facebook strani EPC Slovenija vsak dan objavil koristni nasvet 
za potrošnike. Mreža EPC je pripravila enotne božično-novoletne 
voščilnice za evropske potrošnike.

KAMPANJA OB DNEVU EVROPE
Ob dnevu Evrope je mreža EPC pripravila promocijski video o vlogi in 
poslanstvu mreže. Video je bil preveden v jezik vsake države članice 
Evropske unije.

KAMPANJA NA ČRNI PETEK
Mreža EPC je na t. i. črni petek pripravila poseben letak in izjavo za 
javnost, katerih namen je bilo ozavestiti javnost s praktičnimi nasveti 
o iskanju ugodnih in predvsem trajnostnih nakupovalnih alternativ 
črnemu petku.

KAMPANJA: PREVERITE SPLETNO TRGOVINO
EPC Belgija je pripravila priporočila v obliki pregledne brošure za 
usmerjanje potrošnikov, kako preveriti spletno trgovino. Povzetki vsebin 
so bili objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Namen brošure je informirati 
potrošnike, kako se lažje izognejo zapletom, prihranijo čas in denar, 
predvsem pa obilo slabe volje v primeru neuspešno opravljenega 
nakupa ali težav s spletnim prodajalcem. 

KAMPANJA NA VALENTINOVO
Mreža EPC je s kampanjo na valentinovo na socialnih omrežjih delila 
izjavo za javnost, v kateri se je dotaknila aplikacij za spletne zmenke, 
posebej opozorila na previdnost pri nakupih tovrstnih aplikacij, 
prav tako je pripravila tvite, kako varno kupovati na spletu v času 
valentinovega in zabavne GIFE, ki so jih EPC-ji objavili na svojih 
socialnih omrežjih.

PRAVICE POTROŠNIKOV PO  BREXITU
EPC Irska, Malta in Estonija so skupaj sodelovale pri projektu »Post-
Brexit Consumer Rights«, katerega namen je bilo preučiti in na novo 
informirati potrošnike o njihovih pravicah po brexitu. 

https://www.epc.si/pages/topics/poenostavljena-sodna-postopka-pri-cezmejnih-sporih.php?lang=SI
https://www.epc.si/pages/topics/poenostavljena-sodna-postopka-pri-cezmejnih-sporih.php?lang=SI
https://www.epc.si/media/2021/BROSURE_Informativno_gradivo/Preverite_Spletno_trgovino_(epc.si).pdf
https://www.epc.si/media/2021/BROSURE_Informativno_gradivo/Preverite_Spletno_trgovino_(epc.si).pdf
https://www.eccireland.ie/ireland-uk-trade-consumer-rights-post-brexit-2/
https://www.eccireland.ie/ireland-uk-trade-consumer-rights-post-brexit-2/
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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, 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

NOVO SPLETIŠČE MREŽE EPC NA 
NASLOVU ECCNET.EU 
Novo spletišče mreže evropskih potrošniških 
centrov na naslovu eccnet.eu vsebuje informacije 
o vseh pomembnih vprašanjih za evropske 
potrošnike. Pri oblikovanju središča za informacije 
o pravicah potrošnikov in vzpostavitvi najboljšega 
uporabniku prijaznega digitalnega spletnega okolja, 
na katerem se lahko poučite o svojih potrošniških 
pravicah znotraj EU in EGP, je sodelovala ekipa 
evropskih potrošniških centrov iz Nizozemske, 
Irske, Švedske, s Cipra, iz Italije in Nemčije. 

SPLETNO MESTO RE-OPEN EU
Spletno mesto ali aplikacija Re-open EU 
pomaga potrošnikom načrtovati počitnice v 
skladu z nacionalnimi omejitvami, medtem 
ko si lahko z evropskim digitalnim covidnim 
potrdilom shranite dokazila, potrebna za 
potovanje: status cepljenja, rezultate testov ali 
okrevanje. Na spletnem mestu se uporabljajo 
podatki Evropskega centra za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni (European Centre for 
Disease Prevention and Control – ECDC) in 
držav članic o omejitvah potovanj.

PROJEKT EU V MOJI BLIŽINI
V tem letu je zaživelo spletno mesto EU v moji 
bližini, kjer lahko državljani in organizacije s 
pomočjo interaktivnega zemljevida poiščejo 
najustreznejše institucije EU z namenom 
pridobivanja informacij, usmeritev, podpore ali 
druge vrste pomoči. Projekt se bo razvijal tudi 
v prihodnje, sedanja različica pa že vsebuje 
podatke o mreži EPC.

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 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.




