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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava področje reklamacij turističnega potovanja iz pravnega 

vidika. Kakšne pravice ima potrošnik – turist, ko se odpravi na potovanje s turistično 

agencijo, na potovanje z vlakom, avtobusom, letalom ali ladjo, kakšne so njegove obveznosti 

ter na katere pristojne organe se lahko obrne v primeru, ko zazna kršitev svojih pravic. 

Ugotavljamo, da se potrošniki, kljub vsem sredstvom, ki jih ponujajo nosilci varstva 

potrošnikov, še vedno dovolj ne zavedajo svojih pravic in jih zato ne znajo primerno 

uveljavljati in koristiti. 

Ključne besede: turistično potovanje, varstvo potrošnikov – turistov, reklamacija potovanja, 

nosilci varstva potrošnikov, pravni viri varstva potrošnikov. 

SUMMARY 

The thesis addresses several legal aspects of complaints and reclamations in the field of 

tourism. Our main focus were the rights of the costumers of tourists agencies and railway, 

bus, airplane and ship passengers during their vacation. Also, we were interested what their 

obligations are and which authorities are to be contacted in case of violations of their rights. 

We found out that consumers, despite all the possibilities that consumer's protection law and 

associations offer, are still not aware of their rights and, consequently, are not able to enforce 

and use them properly. 

Key words: vacation, consumer protection, reclamation of travel package, holders of 

consumer protection, legal aspects of consumer protection. 

UDK: 338.48:366.5(043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Pravo varstva potrošnikov ščiti posameznika pred tveganji, ki jim je izpostavljen ob 

pridobivanju in uporabi blaga in storitev na trgu. Varstvo potrošnikov se je najprej začelo 

razvijati v Združenih državah Amerike, kot posebna veja prava, šele nato se je začelo t. i. 

potrošniško pravo razvijati v državah članicah Evropske unije (Janevski 2009, 17, 21). 

Varstvo potrošnikov zagotavlja potrošniku varstvo pred pogodbenimi pogoji, ki so zanj 

nepošteni, v pogodbenih razmerjih, pri stvarnih in pravnih napakah ter pred nepošteno 

poslovno prakso, med drugim pa zagotavlja tudi varstvo potnika – turista v okviru 

organiziranih turističnih potovanj (Janevski 2009, 21). 

Pri turističnem potovanju velja, da gre za kombinacijo dveh ali več storitev (nastanitev, 

prevoz ter druge turistične storitve), ki jih ponudi ter po skupni ceni prodaja organizator 

potovanja (57. a člen Zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot, Uradni list RS št. 20/98, 25/98, 

23/99, 110/02, 14/03, 51/04, 98/04, 117/04,218/04-8, 46/06, 218/04-31, 126/07, 86/09, 

78/11). Organizator potovanja s potnikom – turistom sklene pogodbo o organiziranju 

potovanja, ki je urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ, Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 

28/06, 300/04-25, 29/07, 40/07, 97/07, 30/10, 207/08-10, 2168/08-12). 

S pogodbo o organiziranju potovanja se turistična agencija zaveže, da bo potniku priskrbela 

skupek storitev, ki se tičejo turističnega potovanja, potnik pa se zavezuje, da bo organizatorju 

za to plačal skupno ceno (OZ 883. člen). Tako turistična agencija kot potnik imata pri pogodbi 

o organiziranju potovanja določene obveznosti in pravice. Turistična agencija ima dolžnost 

skrbeti za pravice in interese potnika. Tako bo na primer še pred sklenitvijo pogodbe potnika 

obvestila o mejnih ter sanitarnih formalnostih, posredovala mu bo vse podatke o načinu 

prevoza, uri odhoda, navedla bo tudi podatke o naslovu in telefonski številki lokalnega 

predstavništva oziroma podatek o nujni telefonski številki, ki bo potniku omogočila takojšen 

stik z organizatorjem in drugo (OZ 888. člen). Tudi turist – potnik ima določene obveznosti. 

Potnik mora turistični agenciji plačati dogovorjeno ceno za potovanje, pravočasno mora 

predložiti vse podatke, ki jih turistična agencija potrebuje zlasti za vozovnice in rezervacijo 

namestitve, ter vse listine, ki so potrebne za prehod čez mejo (OZ 895. in 896. člen). 

V primeru, da turistična agencija delno ali sploh ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, kot 

jih določa pogodba o organiziranju potovanja ter zakon, potniku odgovarja za škodo (OZ 890. 

člen).  

V praksi turistične agencije pogosto obljubljajo marsikaj, kar se na kraju samem izkaže za 

neresnično in daleč od tega, kar je bilo dejansko videno, zapisano in izrečeno. Lahko gre za 
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namestitev v hotel nižje kategorije kot dogovorjeno, težave s klimatsko napravo, neurejeno 

plažo ter podobno. V tem primeru ima vsak potnik te agencije pravico, da od agencije zahteva 

takojšnjo odpravo nepravilnosti ter po prihodu domov tudi delno ali celotno povračilo 

stroškov (Baldrijan 2008). Pogoj za to pa je seveda, da potnik pozna svoje pravice ter da je 

seznanjen z načini njihovega uveljavljanja. V zvezi s tem Janevski (2009, 23) pravi, da je 

naloga vsakega potrošnika turista, da s samoizobraževanjem in drugimi oblikami informiranja 

pridobi toliko znanja, da pozna svoje pravice, zazna njihove morebitne kršitve in nanje 

opozori turistično agencijo ter zahteva njihovo takojšnjo odpravo, v nasprotnem primeru pa se 

obrne po pomoč na pristojne organe.  

Problem pa je v tem, da se potrošniki – turisti pogosto ne zavedajo svojih pravic, zaradi česar 

jih seveda niti ne uveljavljajo. Tudi nespoštovanje rokov, v katerih morajo potniki storitev 

reklamirati, lahko vodi k razočaranjem, četudi je zamuda roka nastala zgolj zaradi tega, ker 

potnik sploh ni vedel, da je pravica reklamacije časovno omejena. Naslednji problem je tudi v 

tem, da v praksi potniki pogosto ne vedo, na katere organe se lahko obrnejo, kadar se z 

agencijo ne morejo dogovoriti o rešitvi problema. S pravnega vidika problem na tem področju 

predstavljajo tudi pooblastila pristojnih organov, ki včasih ne zadoščajo oziroma ne 

doprinesejo bistveno k uresničitvi pravic, ki gredo potniku po pogodbi o organiziranju 

potovanja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi bomo analizirali, kakšne pravne možnosti ima potrošnik – turist v 

primeru nepopolne oz. nepravilno opravljene storitve pri turističnem potovanju. Naš namen je 

analizirati pravno ureditev, ugotoviti morebitne pomanjkljivosti in predlagati spremembe. 

Na podlagi vzorca slovenskih uporabnikov turističnih ponudb bomo analizirali, kako dejansko 

posamezniki poznajo svoje pravice in ali jih koristijo. 

Cilji zaključnega dela: 

- Preučiti obstoječo literaturo in vire o zagotavljanju varstva potrošnikov pri turističnih 

potovanjih. 

- Predstaviti institucije, organe, ki so pristojni na obravnavanem področju, ter analizirati 

njihovo delo, pooblastila in učinkovitost pri varovanju pravic potrošnikov. 

- Predstaviti pravna sredstva, ki jih ima v primeru nepravilno oz. nepopolno opravljene 

storitve pri turističnem potovanju potrošnik. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu bo uporabljena metoda analize, s katero bomo preučili obstoječo 

slovensko literaturo in vire, ki obravnavajo pravno ureditev varstva potrošnikov pri turističnih 

potovanjih. Preučili bomo tudi vse obstoječe institucije, ki se ukvarjajo z varstvom 

potrošnikov, ter analizirali njihovo vlogo, pristojnosti, odgovornosti in uspešnost pri 

preprečevanju kršitev pravic potnikov ter sankcioniranje turističnih agencij. Z metodo 

deskripcije bomo opisali ključne pojme na tem področju, z metodo kompilacije bomo povzeli 

stališča in spoznanja drugih avtorjev ter z metodo sinteze vse preučene stvari povezali v 

celoto. 

V empiričnem delu naloge bo uporabljena metoda anketiranja. Anketni vprašalnik bo 

vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa in bo dostopen na spletni strani mojaanketa.si. 

Anketa bo zaradi pričakovanega večjega odziva objavljena na spletu, vendar bomo zaradi 

starostne strukture anketirancev nekaj izvodov anket razdelili tudi med naključne mimoidoče. 

Pridobljeni podatki bodo analizirani in grafično predstavljeni s pomočjo programa Microsoft 

Excel. 

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljamo, da se velika večina potrošnikov – turistov ne zaveda dovolj svojih pravic, ki 

jih imajo v primeru nepopolno oz. neustrezno opravljene storitve po pogodbi o organiziranju 

potovanja. 

Anketni vprašalnik bo v celoti anonimen, vendar lahko predvidevamo, da nam vsi ne bodo 

odgovarjali iskreno oz. bomo dobili premalo izpolnjenih anket. 



4 

2 SPLOŠNO O VARSTVU POTROŠNIKOV 

2.1 Nastanek, razvoj in temeljni pojmi 

Varstvo potrošnikov se je razvilo kot odgovor na naraščajoče zlorabe, ki smo jim priča v 

zadnjem času, ki ga zaznamuje množična proizvodnja in nebrzdana potrošnja. V namen 

zaščititi potrošnika so države sprejele različne ukrepe in politike varstva potrošnikov (Pernek 

in Škof 1995, 269). Vendar pa varstvo potrošnikov ni značilnost sodobnosti in načina 

življenja. Zametke varstva potrošnikov namreč najdemo že starem veku. Pravila, ki so v 

tistem obdobju ščitila potrošnika, so nastala z razvojem mest in posledično nastankom 

trgovine. Varstvo potrošnikov, ki ga poznamo dandanes, pa se je začelo razvijati v obdobju 

kapitalizma. Prvo organizirano gibanje za varstvo potrošnikov zasledimo v Združenih državah 

Amerike, ki so bile iz gospodarskega stališča vedno v ospredju (Avšič Bogovič 2005, 1, po 

Cameron 1993, 240). 

Evropska unija je prve temelje varstva potrošnikov postavila z oblikovanjem resolucije o 

programu varstva potrošnikov in informacijski politiki leta 1975 (Evropski parlament b. 1.). 

Pri razvoju varstva potrošnikov v Evropi pa je pomemben tudi Maastrichtski sporazum iz leta 

1993, ko je potrošniška politika postala enakovredna drugim politikam v EU (Iskra 2005). Na 

splošno lahko torej rečemo, da se je potrošniška politika začela uveljavljati šele po drugi 

svetovni vojni kot novo področje v gospodarski politiki. Ta politika je skupek ukrepov, s 

katerimi želijo države in drugi javni nosilci gospodarske politike doseči izboljšanje položaja 

in ukrepanja potrošnikov (Pernek in Škof 1995, 224). Razvoj varstva potrošnikov pa ni 

potekal enakomerno, kar se kaže v velikih razlikah med državami (Avšič Bogovič 2005, 1, po 

Cameron 1993, 240). 

2.2 Pojem potrošnika 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005) definira, da je potrošnik tisti, ki kaj porablja. 

Janevski (2009, 23) pravi, da je potrošnik fizična oseba, ki uporablja in pridobiva potrošniško 

blago in storitve ter upošteva, da so te izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 

Pernek in Škof (1995, 215) definirata potrošnika kot končnega potrošnika, ki porablja dobrine 

in storitve zaradi zadovoljevanja lastnih ali skupinskih potreb. Pernek in Škof (1995, 218, po 

Hippel 1979, 18–19) navajata tudi trditev Hippla v njegovem delu, da je potrošnik vsaka 

fizična oseba, ki more zadovoljevati svoje potrebe na trgu ne glede na svoje pravne, fizične in 

druge sposobnosti. 

ZVPot v 1. členu potrošnika definira kot fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago in 

storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem gospodinjstvu. 
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2.3 Varstvo potrošnikov v EU in Sloveniji 

Ko je Slovenija leta 2004 postala polnopravna članica EU, je morala poleg spremembe svoje 

zakonodaje sprejeti tudi številne druge direktive, ki jih svojim članicam narekuje EU. 

2.3.1 Varstvo potrošnikov v Evropski Uniji 

V EU je skoraj pol milijarde potencialnih potrošnikov, ki igrajo ključno gospodarsko in 

politično vlogo. Že od sredine 70-ih let prejšnjega stoletja si EU prizadeva za uskladitev 

nacionalnih ukrepov, da bi vsem državljanom EU zagotovila enake pravice na celotnem 

notranjem trgu. Kot je določeno v 169. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list 

EU, C 326), unija podpira interese potrošnikov, zagotavlja njihovo varstvo, prispeva k 

varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov ter spodbuja obveščenost, izobraževanje 

in pravico do organiziranja za zaščito njihovih interesov (Evropa b. 1.). 

S pristopom Slovenije k EU je slovenski trg postal sestavni del notranjega trga EU. Notranji 

trg je trg brez notranjih meja med članicami, katerega temelj so prosti pretok blaga, storitev, 

oseb in kapitala. S sodobnimi komunikacijskimi tehnologijami je potrošniku omogočeno 

nakupovati blago tudi v drugih državah članicah, dostopne so mu vse informacije ter sprejeti 

ukrepi za preprečitev zlorab, ki so s tovrstnim načinom kupovanja povezane. Da bi notranji 

trg med državami članicami lahko nemoteno deloval, je bilo potrebno najprej doseči 

zakonodajo z minimalno harmonizacijo (Janevski 2009, 27). 

Minimalna harmonizacija državam članicam določa minimalne standarde, ki jih morajo nujno 

upoštevati, vendar pa jim dopušča, da sprejmejo strožja pravila, kot so zapisana v direktivah 

kot temeljnemu orodju harmonizacije. Države članice lahko prilagajajo direktivo svojim 

potrebam (Trstenjak, Knez in Možina 2005, 37–38).  

Direktive so namenjene minimalni harmonizaciji pravne ureditve med državami članicami 

EU. Za potrošnike so te zelo pomembne, saj je z njimi urejena potrošniška zakonodaja. Za 

direktive velja, da jih države članice niso dolžne prevzeti v celoti, temveč le v delu, ki pravno 

uredi minimalno harmonizacijo med njo in EU. Vsebino direktive morajo države prevzeti v 

roku, ki je določen v direktivi (Janevski 2009, 28) 

EU je s ciljem zagotoviti varstvo potrošnikov sprejela številne ukrepe in zakonodajne akte. 

Med najpomembnejše sodijo Uredba 261/04 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in 

pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (Uradni list 

Evropske unije, št. 295/91, 261/04), Uredba 181/11 o pravicah potnikov v avtobusnem 

prevozu (Uradni list Evropske unije, št. 2006/2004, 181/11), Uredba 1371/07 o pravicah in 

obveznostih potnikov v železniškem prometu (Uradni list Evropske unije, št. 1371/07), 

Uredba 1177/10 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh 
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(Uradni list Evropske unije, št. 2006/2004, 1177/10), Direktiva 90/314/EGS o paketnem 

potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (Uradni list Evropske Unije, L 158/59) in 

številne druge. Poleg zakonodaje pa politika varstva potrošnikov v EU obsega tudi številne 

druge ukrepe in aktivnosti. Naj na tem mestu omenimo samo Evropsko mrežo centrov za 

varstvo potrošnikov, ki jo je ustanovila Evropska komisija skupaj s članicami EU z namenom 

nuditi pomoč potrošnikom pri reševanju težav. Mreža šteje 29 centrov za varstvo potrošnikov 

v vseh državah članicah, na Islandiji in Norveškem (Tvoja Evropa 2011).  

Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov opravlja naslednje naloge: 

- svetuje o pravicah pri nakupovanju in potovanju v EU; 

- daje praktične nasvete; 

- pomaga pri pritožbi zoper podjetje s sedežem v drugi državi članici; 

- v imenu potrošnika stopi v stik s podjetjem in poskuša najti rešitev za pritožbo; 

- svetuje o nadaljnjih ukrepih, če sporazumna rešitev pritožbe ni mogoča; 

- svetuje, na katero organizacijo se potrošnik lahko obrne v primeru, da ni pristojen za 

reševanje težav (European Commission b. 1a.). 

V Sloveniji zgoraj navedene aktivnosti za pomoč potrošnikom opravlja Evropski potrošniški 

center, ki se nahaja v Ljubljani. Potrošniki se za pomoč lahko obrnejo osebno ali pa preprosto 

obiščejo njihovo spletno stran, ki jim ponuja vse pomembne informacije, zakonodajo ter 

obrazec za pritožbo. 

2.3.2 Varstvo potrošnikov v Sloveniji 

V slovenski zakonodaji je bil potrošnik prvič omenjen leta 1955 v zvezni Uredbi o trgovanju, 

trgovinskih podjetjih in trgovinah (Uradni list SFRJ, št. 37/55). Po sprejemu te Uredbe so se 

začeli ustanavljati sveti potrošnikov, katerih naloga je bila krepitev družbenega nadzora v 

trgovini s sodelovanjem potrošnikov, ustanovili pa so jih občinski ljudski odbori z odločbo. 

Delovanje teh svetov se je izkazalo za manj uspešno, saj niso imeli jasno postavljenih smernic 

glede svoje vloge in pristojnosti. Leta 1989 se je z ustavnimi amandmaji končalo obdobje 

samoupravnega dogovarjanja in ustanavljanja potrošniških svetov (Pernek in Škof 1995). 

Slovenija je z osamosvojitvijo leta 1991 pričela z oblikovanjem novega pravnega sistema. Pri 

oblikovanju predloga Zakona o varstvu potrošnikov se je, tudi v duhu priprav na sprejem v 

EU, močno zgledovala po evropskih standardih na tem področju. Leta 1995 je bil prvič 

objavljen predlog Zakona o varstvu potrošnikov, v letu 1998 pa je prišlo do dejanskega 

sprejetja tega temeljnega akta varstva potrošnikov v RS (Pernek in Škof 1995). 

Po vstopu Slovenije v EU mora biti slovenska zakonodaja, ki ureja varstvo potrošnikov, 

usklajena z evropskim pravnim redom. V zvezi s tem Tržni inšpektorat RS ugotavlja, da smo 
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tako pridobili enake pravice kot potrošniki v ostalih državah članicah (Tržni inšpektorat 

Republike Slovenije b. 1.). Poleg zakonodaje, ki ureja varstvo potrošnikov, pa je nam tem 

področju zelo pomembna tudi samoorganiziranost potrošnikov. O organizacijah, ki delujejo 

na tem področju, pa več v nadaljevanju. 

2.4 Nosilci varstva potrošnikov v Sloveniji 

Organiziranost potrošnikov v Sloveniji datira v petdeseta leta 20. stoletja, ko je bil ustanovljen 

Centralni zavod za napredek gospodinjstva (CZNG), katerega namen je bil izobraževanje 

potrošnikov, predvsem žensk. Njegova dejavnost je bila usmerjena v izboljšanje prehranskih 

navad, bivalne kulture in ekonomike v gospodinjstvih, pozneje pa so skrbeli tudi za 

informiranje in svetovanje potrošnikom. V letu 1965 je CZNG pričel z izvajanjem 

primerjalnih testov za izdelke široke potrošnje, potrošnike pa je izobraževal tudi z razstavami, 

predavanji in publikacijami. CZNG je sicer deloval pod političnim vplivom in denarja ni 

pridobival iz neodvisnih virov, vendar pa je imel v tistem obdobju pomembno vlogo pri 

ozaveščanju slovenskih potrošnikov. V začetku devetdesetih let, z razvojem tržnega 

gospodarstva, je CZNG prenehal z delovanjem, saj ni zadovoljeval potreb sodobnih 

potrošnikov. Prva neodvisna in nevladna organizacija, Zveza potrošnikov Slovenije, je bila 

ustanovljena leta 1990 (Šmid Božičevič 2003). Poleg Zveze potrošnikov Slovenije pa se 

potrošniki v Sloveniji lahko, na podlagi ZVPot, obrnejo tudi na Sektor za varstvo potrošnikov 

in konkurence pri ministrstvu za gospodarstvo. Več o delovanju te in ostalih, vladnih in 

nevladnih organizacij varstva potrošnikov, navajamo v nadaljevanju. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Sektor za varstvo potrošnikov 

in konkurence 

V skladu z zakonom dejavnosti s področja varstva potrošnikov v Sloveniji opravlja 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sektor za varstvo potrošnikov in 

konkurence, ki deluje pod okriljem Ministrstva, skrbi za politiko varstva potrošnikov. 

Sooblikuje evropsko potrošniško politiko in zakonodajo ter njene direktive in uredbe prenaša 

v slovensko zakonodajo, sodeluje v Svetu EU in Evropski komisiji, spodbuja razvoj in 

delovanje nevladnih potrošniških organizacij ter obvešča in izobražuje potrošnike na podlagi 

podeljenih koncesij (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo b. 1a.).  

Organizacije potrošnikov  

Organizacije potrošnikov so nevladne, načeloma registrirane kot društva ali zavodi, ki ne 

opravljajo pridobitne dejavnosti in so vpisane v register potrošniških organizacij pri 

Ministrstvu. Ustanovijo jih potrošniki, zaradi potrebe po varstvu svojih pravic. Za take 

organizacije velja, da so neodvisne in nevtralne do ponudnikov blaga in storitev ter turističnih 



8 

strank, kar pomeni, da ne smejo pridobivati njihovih sredstev (63. člen ZVPot). Organizacije  

potrošnikov, ki delujejo mednarodno z drugimi institucijami ter zagotavljajo varstvo 

potrošnikov tako, da se vključujejo v potrošniško politiko in zakonodajo, so upravičene do 

državne materialne podpore (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo b. 1b.). 

Potrošniške organizacije, ki so vpisane v register (na dan 29. 1. 2013), so: 

- Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave; 

- SI.BRAND; 

- Združenje potrošnikov Gorenjske; 

- Združenje potrošnikov Zasavja; 

- Zveza potrošniških združenj Slovenije; 

- Zveza potrošnikov Slovenije, ki jo bomo v nadaljevanju bolj podrobno opisali 

(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo b. 1c.). 

Zveza potrošnikov Slovenije 

Zveza potrošnikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1990. Gre za neodvisno, neprofitno in 

mednarodno priznano nevladno organizacijo, katere namen je varovanje in zastopanje 

interesov potrošnikov. Ne deluje samo na področju Slovenije, ampak sodeluje tudi z drugimi 

evropskimi nacionalnimi potrošniškimi organizacijami Po pravnem statutu je ZPS 

organizirana kot društvo. Organi ZPS so skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor ter častno 

razsodišče. Za svoje nemoteno delovanje ZPS pridobiva finančna sredstva s članarino, 

prodajo lastnih publikacij, iz proračuna državnih in lokalnih skupnostih ter prostovoljnimi 

prispevki fizičnih in pravnih oseb (ZPS 2007a). 

Slovenskim potrošnikom preko različnih spletnih strani, med katerimi je najpomembnejši 

portal ZPS, omogočajo kakovosten vir informacij. Na spletni strani dobi potrošnik informacije 

o njegovih pravicah, zakonodaji, pomembnih novostih ter številne informacije s posameznih 

specifičnih področij. Obiskovalcem spletne strani so na voljo aktualne informacije, številni 

odgovori strokovnjakov na vprašanja potrošnikov ter primerjalni testi o kakovosti izdelkov in 

storitev. ZPS vsako leto izda več brošur v fizični in elektronski obliki ter organizira različne 

tiskovne konference s področja varstva pravic in interesov potrošnikov. Pomemben vir 

informacij za potrošnike, ki ji posvečajo veliko pozornost, je revija VIP, ki izhaja že od leta 

1991 enkrat mesečno. V reviji najdemo prispevke, rezultate in pomembnejše ugotovitve 

primerjalnih testov storitev in izdelkov, ki jih pišejo neodvisni strokovnjaki (Zveza 

potrošnikov Slovenije 2012). 

Svojim članom ZPS (ki je lahko vsak) vedno priskoči na pomoč, če potrebujejo kakšen nasvet 

glede pravic v pogodbenem razmerju s ponudnikom ali pri razreševanju spora z le-tem (ZPS 

2007b). 
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Izvajalci izobraževanja potrošnikov  

Temeljna znanja o varstvu potrošnikov si potrošnik pridobi tudi v vzgojno-izobraževalnih 

programih osnovnega in srednjega šolstva. Organizacije potrošnikov lahko sodelujejo z 

vzgojno-izobraževanimi programi in jim pripravljajo gradivo, izobražujejo učitelje in vodijo 

različne aktivnosti v povezavi z varstvom potrošnikov za vse starostne skupine potrošnikov 

(ZVPot 64. člen). 

Varuh človekovih pravic  

Varuh človekovih pravic je bil prvič omenjen v 159. členu Ustave RS (URS, Uradni list RS, 

št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13, 47/13) leta 1991 in v 

Zakonu o varuhu človekovih pravic (ZVarCP, Uradni list RS, št. 71/93, 15/94, 56/02, 109/12), 

vendar pa je uradno začel delati šele leta 1995. Varuh človekovih pravic varuje človekove 

pravice in temeljne svoboščine v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave 

in nosilcev javnih pooblasti (1. člen ZVarCP). Varuh je neodvisen, samostojen, ravna se po 

določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov ter upošteva načela pravičnosti in dobrega 

upravljanja (3. in 4. člen ZVarCP). Naloga varuha je ugotavljanje in preprečevanje kršitev 

pravic in temeljnih svoboščin ter odprava njihovih posledic. Vsakdo, ki meni, da so mu kršene 

človekove pravice in temeljne svoboščine, se lahko obrne na varuha s pobudo, ki mora biti 

lastnoročno podpisana ter vsebuje dejstva, okoliščine in dokaze, na kateri temelji pobuda. 

Varuh mu potem svetuje, posreduje pri organu za pospešitev zadeve ali predlaga rešitev 

problema (Varuh človekovih pravic 2012, 284). 
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3 PRAVNO VARSTVO POTROŠNIKOV PRI TURISTIČNH POTOVANJIH 

3.1 Opredelitev turističnega potovanja 

Turistični terminološki slovar (b. 1.) definira turistično potovanje kot v naprej pripravljen 

turistični proizvod, ki ga sestavi organizator potovanja iz vsaj dveh turističnih proizvodih za 

neznanega kupca. Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/04, 

57/12) v 33. členu definira turistično potovanje kot vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali 

več storitev (prevoz, namestitev, druge turistične storitve), ki se jih prodaja po skupni ceni, če 

potovanje traja več 24 ur ali vključuje namestitev za eno noč. 

Turistično potovanje je odhod od doma z najmanj eno nočitvijo in ne več kot 365 nočitvami. 

Vsako potovanje vključuje pot in bivanje, ima lahko več postankov, vendar je glavni cilj le 

eden (Leksikon turizma 2012, 651). Turistična potovanja delimo na:  

- poslovna potovanja; 

- zasebna potovanja; 

- potovanja, ki niso uvrščena med turistična potovanja; 

- tedenske migracije, odhodi na delo, šolanje; 

- sezonsko delo; 

- bivanje v bolnišnicah ali zdraviliščih; 

- odhodi v zapor, služenje vojaške obveznosti; 

- begunstvo, iskanje azila (Leksikon turizma 2012, 651). 

3.2 Pravni viri varstva potrošnikov pri turističnih potovanjih 

V slovenskem pravnem sistemu potrošnike pred nepravilnostmi ščitijo različni pravni viri, 

vendar bomo pod drobnogled vzeli samo tiste, ki se tičejo področja varstva potrošnikov pri 

turističnih potovanjih.  

Zakon o varstvu potrošnikov  

Zakon o varstvu potrošnikov je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 26. februarja 1998. 

ZVPot ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in 

storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te 

pravice zagotavljajo (ZVPot 1. člen). Podrobneje se bomo vsebini tega zakona posvetili v 

nadaljevanju. 
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Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma skrbi za učinkovitejši in uspešnejši razvoj turizma v 

Sloveniji. Zakon ureja načrtovanje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na 

nacionalni ravni, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike razvoja turizma na 

turističnem območju ter  turistično takso. V zakonu so določeni tudi pogoji za opravljanje 

dejavnosti organiziranja in prodaje potovanj, turističnega vodenja in spremljanja ter turističnih 

športnih storitev (ZSRT 1. in 3. člen). 

Obligacijski zakonik  

Obligacijski zakonik vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. 

Za potrošnika – turista so pomembna določila o pogodbi o organiziranju potovanja, 

shranjevalni pogodbi, prevozni pogodbi, odgovornosti za stvarne in pravne napake itd. (OZ). 

Direktiva o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih  

Svet evropskih skupnosti je 13. junija 1990 sprejel Direktivo 90/314/EGS o paketnem 

potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, (Uradni list Evropske Unije, L 158/59) zaradi 

izpopolnitve notranjega trga v turističnem sektorju. Razlog za sprejem direktive je bil v tem, 

da so imele države članice različno nacionalno zakonodajo, to pa je povzročalo ovire pri 

svobodnem zagotavljanju storitev pri turističnih paketih in onemogočalo svobodno 

konkurenco med organizatorji turističnih potovanj. Vzpostavitev skupnih pravil za turistične 

pakete je odstranila ovire in vzpostavila skupni trg storitev, kar omogoča organizatorjem 

turističnih potovanj, da svoje storitve ponudijo tudi potrošnikom v drugih državah članicah, 

potrošniki pa dobijo primerljive pogoje pri nakupu turističnih paketov. Minimalna skupna 

pravila prinašajo tudi večjo rast in produktivnost turističnih agencij in s tem razvoj turizma, ki 

ima pomembno vlogo pri gospodarstvu držav članic (Direktiva 90/314/EGS). 

Nacionalni program varstva potrošnikov  

Nacionalni program varstva potrošnikov sprejme Državni zbor, v njem pa so določene 

temeljne politike varstva potrošnikov in obseg dejavnosti, ki se financirajo oziroma 

sofinancirajo iz državnega poračuna. V njem so določena zlasti načela, cilji in naloge politike 

varstva potrošnikov, opredeljene so naloge, ki se bodo opravljale na področju varstva 

potrošnikov, okvirni obseg sredstev iz proračuna, ki bodo potrebna za izvedbo nalog iz 

nacionalnega programa ter okvirni obseg sredstev iz proračuna, ki bo namenjen za 

spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (Pernek in Škof 1995, 242). 
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Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami  

ZVPNPP je pravno gledano zelo majhen, specializiran segment potrošniškega prava, ki ureja 

vprašanje nepoštene poslovne prakse med podjetjem in potrošnikom. Nepoštene poslovne 

prakse so prepovedane in povezane z nakupom izdelka pred, med in po sklenitvi posla. Zlasti 

so nepoštene poslovne prakse tiste, ki so zavajajoče (vsebujejo napačne informacije, zavajajo 

oz. bi utegnile zavajati povprečnega potrošnika) ali agresivne (odločitve, sprejete na podlagi 

nadlegovanja, prisile, z uporabo sile) (Avbreht idr. 2007). 

Definicija nepoštene poslovne prakse je podana z generalno klavzulo v drugem odstavku 4. 

člena ZVPNPP in se glasi: 

Poslovna praksa je nepoštena, če nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z 

izdelkom bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje: 

- povprečnega potrošnika, ki ga doseže ali mu je namenjena; 

- povprečnega člana posebne ciljne skupine potrošnikov, če je namenjena posebni ciljni 

skupini potrošnikov. 

Pooblaščene osebe za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o varstvu potrošnikov pred 

nepoštenimi poslovnimi praksami so Tržni inšpektorat Republike Slovenije in drugi pristojni 

inšpekcijski organi. Če ti presodijo, da podjetje izvaja nepošteno poslovno prakso in s tem 

oškodovanje potrošnikov, lahko z odločbo prepovejo uporabo take prakse (Avbreht idr. 

2007). 

3.3 Splošno o pravicah in dolžnostih potnikov pri turističnih potovanjih 

Dolžnosti potnika so urejene v Obligacijskem zakoniku, in sicer v poglavju Pogodba o 

organiziranju potovanja, najdemo pa jih tudi v vsakih splošnih pogojih, ki jih ima turistična 

agencija.  

Potnik se s pogodbo o organiziranju potovanja zavezuje, da bo organizatorju plačal 

dogovorjeni znesek potovanja ter pri potovanju v tujino poskrbel za veljaven osebni 

dokument, s katerim lahko vstopi v državo (tudi pri državah z določeno časovno veljavnostjo 

potovalnega dokumenta). Potnik se zaveže, da bo spoštoval vse devizne in carinske predpise, 

ki so določeni v posameznih državah, v primeru, da se kje zahteva določeno cepljenje, pa si 

bo potnik priskrbel mednarodno potrdilo o cepljenju (rumena knjižica). Če potnik ne 

izpolnjuje navedenih dolžnostih, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem sam 

(Relax b. 1.). 

Cena potovanja se v pogodbi ne spreminja, razen v primeru upravičene spremembe. 

Pogodbena cena se 20 dni pred odhodom ne sme povišati. Če potrošnik odpove potovanje, ker 
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je turistična agencija spremenila enega izmed pogojev, je upravičen do nadomestnega 

turističnega paketa enake ali višje vrednosti, turističnega paketa manjše vrednosti z povrnjeno 

razliko v ceni ali povračilom vseh stroškov (Direktiva 90/314/EGS 4. člen). V primeru, da se 

dogovorjena cena zviša za več kot 10 odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, 

organizator potovanja pa mu mora vrniti že plačani znesek (ZVPot 57. člen). 

Potnik ima zakonsko pravico, da delno ali v celoti odstopi od potovanja. Če potnik odstopi od 

pogodbe v primernem roku, zakon določa tako imenovan pravočasen odstop, ki potnika 

zavezuje, da povrne administrativne stroške. V primeru, da potnik kasneje odpove potovanje, 

pa ima turistična agencija pravico, da od njega zahteva določen znesek, ki je odvisen od časa 

odpovedi in dejanskih stroškov, ki so nastali zaradi odpovedi (Drol Novak idr. 1993).  

V preglednici 1 je prikazano, kolikšna je višina vračila, ki pripada potniku pri odpovedi 

potovanja pri turistični agenciji Relax, d. o. o. 

Preglednica 1: Višina vračila pri odpovedi 

Čas odpovedi Višina vračila 

Do 30 dni pred odhodom. 90 % od cene potovanja. 

Od 29 do 22 dni pred odhodom. 80 % od cene potovanja. 

Od 21 do 15 dni pred odhodom. 60 % od cene potovanja. 

Od 14 do 8 dni pred odhodom. 50 % od cene potovanja. 

Od 7 do 1 delovni dan do 19:00 pred odhodom. 20 % od cene potovanja. 

Na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi.  0 % od cene potovanja. 

Vir: Relax b. 1. 

V primeru, da se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese rezervacijo na drugo 

osebo, če je v razumnem roku o tem obvestil organizatorja potovanja. Poravnati pa mora tudi 

vse dodatne stroške, ki so nastali zaradi prenosa (Direktiva 90/314/EGS 4. člen). Ostale 

pravice in dolžnosti, ki jih ima potnik pri potovanju, so bolj podrobno navedene v naslednjih 

poglavjih. Ker turistično potovanje vključuje skupek storitev, kamor spada tudi prevoz, bomo 

v nadaljevanju analizirali zakonodajo in pravice ter dolžnosti potnikov in prevoznikov v 

letalskem, avtobusnem in železniškem prometu ter med potovanjem po morju in celinskih 

plovnih poteh.  
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3.3.1 Pravice potnikov v letalskem prometu 

Uredba o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve 

vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (Uredba ES, Uradni list Evropske Unije, št. 

295/91, 261/04)) določa potnikom minimalne pravice pri zavrnitvi vkrcanja proti njihovi 

volji, odpovedi ter zamudi leta. Uredba velja za vse potnike, ki odhajajo iz letališča na 

območju držav članic in potnike, ki odhajajo iz letališča na območju tretje države v državo 

članico (Uredba ES št. 295/91, 261/04). V preglednici 2 so prikazane pravice potnikov v 

letalskem prometu pri pričakovanih zamudah in razdalji. 

Preglednica 2: Pravice potnikov v letalskem prometu 

Razdalja Pričakovano 

trajanje zamude 

Pravice potnika 

Let do vključno 

1.500 km. 

Več kot 2 uri. - Obroki hrane in osvežilni napitki, primerni 

čakalnemu času. 

- Dva brezplačna telefonska klica. 

- Brezplačno pošiljanje dveh sporočil po 

teleksu, faksu ali elektronski pošti. 

Let znotraj EU od 

1.500 do 3.500 km. 

Več kot 3 ure. - Obroki hrane in osvežilni napitki, primerni 

čakalnemu času. 

- Dva brezplačna telefonska klica. 

- Brezplačno pošiljanje dveh sporočil po 

teleksu, faksu ali elektronski pošti. 
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Razdalja Pričakovano 

trajanje zamude 

Pravice potnika 

Leti nad 3.500 km. Več kot 4 ure. - Obroki hrane in osvežilni napitki, primerni 

čakalnemu času.  

- Dva brezplačna telefonska klica. 

- Brezplačno pošiljanje dveh sporočil po 

teleksu, faksu ali elektronski pošti. 

Vsi leti. Več kot 5 ur. - Obroki hrane in osvežilni napitki, primerni 

čakalnemu času. 

- Dva brezplačna telefonska klica. 

- Brezplačno pošiljanje dveh sporočil po 

teleksu, faksu ali elektronski pošti. 

- Povračilo stroškov za letalsko karto, če se 

odločite, da zaradi zamude ne boste leteli. 

Vsi leti. Letalo bo poletelo 

šele naslednji dan. 

- Obroki hrane in osvežilni napitki, primerni 

čakalnemu času;. 

- Dva brezplačna telefonska klica. 

- Brezplačno pošiljanje dveh sporočil po 

teleksu, faksu ali elektronski pošti. 

- Brezplačna namestitev v hotelu in prevoz. 

Vir: Evropski potrošniški center 2008. 

Vse zgoraj naštete pravice veljajo v primeru, da ima potnik potrjeno rezervacijo in se prijavi 

na let, katerega čas je določen in naveden vnaprej oziroma se prijavi najpozneje 45 minut pred 

objavljenim časom odhoda (Uredba ES št. 295/91, 261/2004). 

V primeru odpovedi leta mora prevoznik potniku povrniti kupnino v roku sedmih dni in 

zagotoviti čimprejšnji nadomestni let na mesto odhoda ter brezplačni prevoz (tudi druga 

prevozna sredstva) v namembni kraj (Uredba ES, št. 295/91, 261/04 8., 9.  člen). Pri odpovedi 

leta ima potnik tudi pravico do odškodnine, in sicer 250 evrov za lete do 1500 km, 400 evrov 

za lete znotraj EU in druge lete med 1500–3500 km ter 600 evrov za lete zunaj EU in lete, ki 

so daljši od 3500 km (Uredba ES, št. 295/91, 261/04 7. člen). Odškodnina se lahko zmanjša za 

do 50 %, če je letalski prevoznik ponudil alternativni let v namembni kraj oziroma je ni 

dolžan izplačati, če je potnika 7–14 dni pred odhodom obvestil o odpovedi leta (Uredba ES, 

št. 295/91, 261/04 5., 7. člen). Znesek odškodnine mora prevoznik izplačati roku sedmih dni 
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(Uredba ES, št. 295/91, 261/04 8. člen). Za zavrnitev vkrcanja ima letalski prevoznik enake 

obveznosti, kot so navedene zgoraj za primer odpovedi leta (Uredba (ES) št. 295/91, 

261/2004). 

Prav tako pri letalskem prevozu ne diskriminirajo invalidnih oseb in oseb z omejeno 

mobilnostjo. Zagotoviti jim morajo vso potrebno pomoč, tako na letališču kot pri vkrcavanju 

oziroma izkrcavanju, vendar je pomembno, da prevozniku vsaj 48 ur pred odhodom sporočijo, 

da bodo potrebovali pomoč (Uredba (ES) št. 1107/06 7. člen). 

Pri izgubi, poškodovanju ali uničenju prtljage mora potnik to nemudoma obvestiti že na 

letališču. Škodo pa je potrebno prijaviti letalskemu prevozniku tudi pisno v roku sedmih dni, 

v primeru zamude pri dostavi prtljage pa najkasneje 21 dni po prejemu prtljage. Če potnik 

uveljavlja odškodnino, mu pripada približno 1.335 evrov (Evropski potrošniški center b. 1.). 

Če potnik s katero koli storitvijo ni bil zadovoljen, je najbolje, da se pritoži že na letališču, 

nato pa se v najkrajšem času pisno pritoži na letalskega prevoznika. V primeru, da na pritožbo 

ni odgovora oziroma potnik z odgovorom ni zadovoljen in meni, da so njegove pravice 

kršene, lahko prijavo zoper letalskega prevoznika poda na nacionalni pristojni organ, in sicer  

v Sloveniji na letalsko inšpekcijo (Evropa pojutrišnjem 2011). 

3.3.2 Pravice potnikov v avtobusnem prometu 

Po predlogu, ki ga je Evropska Komisija predložila leta 2008, sta Svet Evropske unije in 

Evropski parlament 16. februarja 2011 sprejela uredbo o pravicah potnikov v avtobusnem 

prevozu (Uredba EU, št. 2006/2004, 181/2011). Uredba je bila objavljena 28. februarja 2011 

v Uradnem listu EU, njene določbe pa so prišle v veljavo 1. marca 2013. EU s to Uredbo 

zahteva od vseh članic EU, da imenujejo nacionalne izvršilne organe, katerih naloga je 

preverjati, ali prevozniki ravnajo s potniki v skladu z njihovimi pravicami (European 

Commission b. 1b.). Organ za izvajanje te uredbe ter organ za pritožbe v Sloveniji je 

ministrstvo, pristojno za javni potniški promet (Uredba št. 15/2013).  

Uredba EU, št. 2006/2004, 181/2011 velja za vse potnike na linijskih prevozih, kadar je kraj 

vstopa in izstopa potnika na območju držav članic EU in katerih pot je dolga vsaj 250 km. 

Omenjena uredba zagotavlja vsakemu potniku nediskriminacijo med potniki v zvezi s pogoji 

prevoza ali pri obravnavi invalidnih oseb oz. oseb z omejeno mobilnostjo (Uredba 181/2011, 

1. člen). Po uredbi mora ponudnik potniku zagotoviti ustrezne informacije o potovanju in 

njegovih pravicah, ki so objavljena na postajah in spletu (Uredba 181/2011, 11. člen). Vsak 

posamezen potnik ima pravico do odškodnine v primeru smrti, osebne poškodbe ali pri izgubi 

in poškodbi prtljage v primeru nesreče avtobusa. Znesek odškodnine ni večji od 220.000 

evrov za potnika oz. 1200 evrov za vsak kos prtljage (Uredba št. 181/2011, 7. člen). V 

primeru nesreče mora prevoznik potniku nuditi takojšnjo pomoč ter mu zagotoviti namestitev, 
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obleko, hrano, prevoz ter nudenje prve pomoči. Stroški namestitve na posameznega potnika 

so načeloma največ do 80 evrov na noč in za največ dve noči (Uredba št. 181/2011, 8. člen). 

Pravico do prevoza z avtobusom ima vsak posameznik, vključno z invalidnimi osebami in 

osebami z zmanjšano mobilnostjo, vendar lahko prevoznik zavrne izdajo vozovnice ali 

prevoza v primeru, da invalidni osebi oz. osebi z zmanjšano mobilnostjo ne more zagotoviti 

vseh predpisanih varnostnih zahtev, ker mu vozilo ali infrastruktura ne omogoča varnega in 

operativno izvedljivega vstopa, izstopa ali prevoza (Uredba št. 181/2011, 9., 10. člen). 

Prevozniki zagotovijo ustrezno pomoč invalidni osebi oz. osebi z zmanjšano mobilnostjo, če 

jih ta vsaj 36 ur pred odhodom obvesti, da bo potrebovala ustrezno pomoč (Uredba št. 

181/2011, 14. člen).  

Pravice potnikov v primeru zamude ali odpovedi  

V preglednici 3 so prikazane odgovornosti prevoznika pri odpovedi oziroma zamudi. 

Preglednica 3: Pravice potnikov v avtobusnem prevozu 

Odpoved/zamuda pri 

odhodu  

Odgovornost prevoznika 

Več kot 120 minut 

zamude. 

- Potniku zagotovi čimprejšnje nadaljevanje poti. 

- Brez dodatnih stroškov. 

- Primerljivi pogoji prevoza. 

- Povračilo cene vozovnice. 

- Brezplačni povratni avtobusni prevoz. 

- Nadomestilo v višini 50 % cene vozovnice. 

Več kot 90 min zamude 

(potovanje, ki traja več 

kot 3 ure). 

- Potniku nudi prigrizek, obrok, osvežilno pijačo. 

- Namestitev. 

- Pomoč pri prevozu med postajo in krajem namestitve. 

- Namestitev v višini do 80 evrov/posameznega potnika za 

dve noči. 

Vir: Uredba št. 181/2011. 

V primeru, da želi potnik vložiti zahtevo za odškodnino pri prevozniku,  mora to storiti v roku 

treh mesecev od dne, ko naj bi bil prevoz opravljen ali bi moral biti opravljen. Prevoznik 

mora nato v roku enega meseca od prejema pritožbe potnika obvestiti v zvezi z njegovo 

pritožbo (Uredba št. 181/2011, 27. člen). Vsak potnik pa ima v skladu z nacionalno 
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zakonodajo tudi pravico, da vloži pritožbo pri pristojnem organu po 28. členu Uredbe EU, št 

181/2011).  

3.3.3 Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh  

Uredba o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (v 

nadaljevanju: Uredba EU št. 1177/2010, Uradni list EU št. 2006/2004, 1177/2010) je bila 

objavljena 17. decembra 2010. Uredba velja za potnike, ki uporabljajo potniške storitve in se 

vkrcajo v pristanišču na ozemlju ene od držav članic EU; za potnike, ki se vkrcajo na ozemlju, 

ki ni država članica in se izkrcajo v pristanišču na ozemlju ene od držav članic EU pod 

pogojem, da je prevoznik iz EU; ter na križarjenjih, pri katerih je mesto vkrcanja država 

članica. Uredba pa ne velja za potnike, ki potujejo na ladji, ki ima registriran prevoz za 12 

potnikov, če posadka na ladji ne šteje več kot tri osebe ali je razdalja v eno smer manjša od 

500 metrov; na ladji, ki je namenjena izletom in ogledom znamenitosti ter na ladjah, ki niso 

na strojni pogon.  

Uredba št. 1177/2010 določa, da imajo pravico do prevoza vse osebe, tudi invalidne osebe in 

osebe z zmanjšano mobilnostjo, vendar pa prevoznik lahko odkloni prevoz, če smatra, da ne 

bo izpolnil vseh varnostih zahtev oziroma če mu infrastruktura, zasnova potniške ladje in 

oprema pristanišča ne omogoča varno vkrcanje, izkrcanje ali prevoz. Invalidna oseba in oseba 

z omejeno mobilnostjo lahko prevozniku najmanj 48 ur pred vkrcanjem sporoči, da bo 

potrebovala kakršno koli pomoč zaradi njenega fizičnega stanja (Uredba št. 1177/2010, 11. 

člen). V preglednici 4 so prikazane obveznosti prevoznika med potovanjem na morju pri 

odpovedi oziroma zamudi. 

Preglednica 4: Pravice potnikov med potovanjem po morju 

Vir: Uredba EU, št. 1177/2010. 

Odpoved/zamuda pri odhodu Obveznost prevoznika 

Več kot 90minut zamude. - Brezplačni prigrizki, obroki,  osvežilna pijača. 

Potrebna nastanitev za eno ali 

več noči. 

- Brezplačna nastanitev na ladji ali na kopnem. 

- Prevoz med pristaniščem in krajem namestitve. 

- Namestitev 80 evrov/noč na posameznega 

potnika za največ tri noči. 

Odpoved odhoda/pričakovana 90 

min zamuda. 

- Preusmeritev potovanja brez dodatnih stroškov. 

- Povračilo cene vozovnice. 
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V primeru zamude v namembni kraj ima potnik pravico do nadomestila, ki znaša najmanj 

25 % in največ 50 % cene vozovnice (Uredba št. 1177/2010, 19. člen). Potnik ima tudi 

pravico, da vloži pritožbo pri prevozniku in na pristojnem organu. Pritožba mora biti vložena 

dva meseca od dne, ko je bila storitev opravljena oziroma bi morala biti opravljena. Prevoznik 

ima v roku enega meseca čas, da potniku odgovori na njegovo pritožbo, vendar končni 

odgovor ne sme biti daljši od dveh mesecev (Uredba št. 1177/2010, 24. člen).  

3.3.4 Pravice potnikov v železniškem prometu 

Uredbo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (št. 1371/07) sta sprejela 

Evropski parlament in Svet Evropske unije 23. oktobra 2007. Uredbo morajo upoštevati vse 

države članice EU za vsa potovanja in storitve železniškega prevoza, ki jih zagotavlja en ali 

več prevoznikov z veljavno licenco (Uredba št. 1371/07, 2. člen).  

Prevozniki ali prodajalci vozovnic morajo potnikom pred začetkom potovanja zagotoviti 

minimalne informacije o voznem redu, splošnih pogojih, dostopnosti za invalidne osebe oz. 

osebe z omejeno mobilnostjo, dostopnosti in pogojih dostopa s kolesom, razpoložljivosti 

sedežev itd., med samim potovanjem pa morajo potniku zagotoviti informacije glede zamude, 

naslednje postaje, varnosti in storitev na vlaku (Uredba št. 1371/07, priloga II). Če prevoznik 

sklepa, da bo vlak na namembni kraj prišel s 60-minutno zamudo, ima potnik pravico do 

povračila cene celotne vozovnice, nadaljevanje potovanja s primerljivim prevozom ob prvi 

priložnosti ali nadaljevanje potovanja s primerljivim prevozom na datum, ki ga izbere potnik 

sam (Uredba št. 1371/07, 16. člen). Potnik ima pri zamudi med krajem odhoda in krajem 

prihoda, ki sta navedena na vozovnici, pravico do nadomestila, in sicer (Uredba št. 1371/07, 

17. člen): 

- 25 % cene vozovnice pri zamudi 60–119 minut; 

- 50 % cene vozovnice pri zamudi 120 minut in več. 

Nadomestilo nam prevoznik izplača en mesec po vloženem zahtevku za nadomestilo (Uredba 

št. 1371/07, 17. člen). V primeru vsake zamude vlaka, ki je daljša od 60 minut, mora 

prevoznik potniku brezplačno zagotoviti obrok in osvežilno pijačo, hotel (namestitev) in 

prevoz do mesta namestitve, kadar je zaradi tega potrebna ena ali dve nočitvi ali zagotoviti 

nadomestni prevoz (Uredba št. 1371/07, 18. člen). Prevoznik v železniškem prometu mora 

invalidnim osebam oz. osebam z omejeno mobilnostjo zagotoviti pomoč na vlaku, pri vstopu 

in izstopu iz vlaka, vendar pa jih je potrebno vsaj 48 ur pred odhodom obvestiti, da bo 

potrebna tovrstna pomoč (Uredba št. 1371/07, 24. člen). 

Vsak potnik, ki med prevozom utrpi telesne ali duševne okvare zdravja, ima pravico do 

odškodnine, katere zgornja meja znaša 175.000 evrov, odškodnino v primeru smrti potnika pa 

dobijo tudi osebe, ki jih je potnik vzdrževal (Uredba št. 1371/07, priloga I, 26. in 30. člen)  
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3.4 Pravice in dolžnosti organizatorja potovanja  

Pravice in dolžnosti organizatorja so določene v Obligacijskem zakoniku, Zakonu o varstvu 

potrošnikov, Direktivi o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih ter tudi v 

splošnih pogojih posamezne turistične agencije.  

Katalog  

Vsi katalogi in prospekti, ki jih izda organizator potovanja, ne smejo biti zavajajoči in 

neresnični, napisani morajo biti razumljivo, vsebovati točne podatke ter podajati ustrezne 

informacije glede turističnega potovanja (ZVPot 57. b člen). 

V katalogu mora poleg cene vsebovati tudi informacije o: 

- kraju potovanja in načinih, lastnostih in vrstah prevoza, ki se uporablja; 

- vrsti nastanitve, njeni lokaciji, kategoriji ali stopnji kakovosti nastanitve in njenih glavnih 

značilnostih, njeni uvrstitvi in turistični klasifikaciji v skladu s predpisi države članice, v 

kateri se nahaja; 

- urniku obrokov; 

- načrtu potovanja; 

- splošnih informacijah glede potnih listin in zahtev za vizume, zdravstvene formalnosti, ki 

so potrebne za potovanje in bivanje; 

- denarnem znesku ali odstotku cene, ki se plača ob rezervaciji in časovnih rokih za plačilo 

razlike; 

- najmanjšem zahtevanem številu oseb za izvedbo turističnega paketa; 

- skrajnem roku za posredovanje obvestila potrošniku v primeru odpovedi (Direktiva 

90/314/EGS 3. člen). 

Organizator potovanja mora potrošniku pred odhodom na potovanje zagotoviti informacije o: 

- času in kraju vmesnih postankov in prevoznih povezav in mestu, ki ga zaseda potnik; 

- imenu, naslovu in telefonski številki lokalnega predstavnika organizatorja potovanj, na 

katerega se potrošnik lahko obrne v primeru težav; 

- v primeru mladoletnikov, ki potujejo ali bivajo na tujem, vse potrebne informacije, ki 

omogočajo neposreden stik z otrokom ali z osebo odgovorno za otroka v kraju bivanja. 

- informacije o možnosti sklenitve zavarovalne police v primeru odpovedi ali stroškov 

pomoči (Direktiva 90/314/EGS 4. člen). 
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Cena 

Cena se v pogodbi o organiziranju potovanja ne spreminja. Organizator potovanja lahko 

upravičeno spremeni ceno samo v primeru, če se spremenijo prevozni stroški, vključno z 

gorivom, dajatvami, taksami in pristojbinami ter ob spremembi menjalnega tečaja valute, 

vendar najpozneje 20 dni pred odhodom na potovanje (ZVPot 57. člen). 

Potrdilo o potovanju  

Potrdilo o potovanju mora turistična agencija izdati najpozneje ob sklenitvi pogodbe o 

organiziranju potovanja. V potrdilu morajo biti obvezno navedeni kraj in datum izdaje 

potrdila, ime in naslov turistične agencije, ime in priimek potrošnika, kraj in datum potovanja, 

podatki o bivanju, natančen program potovanja, podatki o tipu in turistični kategoriji 

namestitvenega objekta in drugi podatki, ki jih potrošnik rabi (ZVPot 57. č člen). 

Vse storitve, ki so navedene v pogodbi, potrdilu oz. programu potovanja, mora turistična 

agencija nuditi potniku, ne sme pa pozabiti tudi na pravice in interese potnikov v skladu z 

dobrimi poslovnimi običaji. V primeru, da storitve niso bile opravljene oziroma so bile 

opravljene nepopolno, je turistična agencija odškodninsko odgovorna (Drol Novak idr. 1993). 

Spremembe programa 

Potrošnik se za določeno potovanje po navadi odloči na podlagi programa, ki ga ponuja 

turistična agencija. Ob spremembi potrošnika to potovanje ne bi več zanimalo in bi raje izbral 

program druge turistične agencije, zato zakon ščiti potnikove interese in natančno določa, v 

katerih primerih lahko turistična agencija program potovanja spremeni (Drol Novak idr. 

1993). Program se sme izjemoma spremeniti le v primeru izrednih okoliščin, ki jih turistična 

agencija ni mogla pričakovati, se jim izogniti ali odvrniti. Stroške, ki so nastali s spremembo 

programa, krije turistična agencija, če pride zaradi spremembe do znižanja stroškov, pa gre to 

znižanje v prid potniku (OZ 903. člen). 

Odpoved potovanja 

Turistična agencija sme popolnoma ali delno dostopiti od pogodbe v primeru, ko gre za 

izredne okoliščine, ki jih ni mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. Potovanje pa 

lahko odpove tudi v primeru, če se ni zbralo najmanjše število oseb, ki so navedeni kot pogoj 

v potrdilu o potovanju, vendar pa mora o tem potnika pravočasno obvestiti, in sicer najkasneje 

v roku sedmih dni pred potovanjem. V obeh primerih potniku ni dolžna povrniti škode, ki 

nastane pri tem (ZVPot 57. g člen). 
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Odgovornost za prtljago 

Turistične agencije imajo v splošnih pogojih zapisano, da ne odgovarjajo za uničeno ali 

izgubljeno prtljago ter krajo prtljage in drugih dragocenostih v hotelu. Prijavo za krajo ali 

izgubo mora potnik nasloviti na prevoznika oziroma hotel (Relax b. 1.). 

3.5 Pritožbeni postopek, pravni nazor in sodno varstvo 

V primeru, da storitve turistične agencije niso bile opravljene kot je bilo dogovorjeno oziroma 

so bile opravljene nepravilno, ima potnik več možnosti ukrepanja. Kakšne so te možnosti, na 

kaj mora biti potnik pri uveljavljanju svojih pravic pozoren, opisujemo v nadaljevanju.  

3.5.1 Pritožbeni postopek na turistični agenciji 

Ko potrošnik – turist na potovanju opazi pomanjkljivosti na kraju samem, mora pisno ali v 

kakšni drugi ustrezni obliki na to takoj opozoriti izvajalca storitve (turističnega predstavnika). 

Turistični predstavnik mora nato v čim krajšem možnem času poskrbeti za odpravo te 

nepravilnosti (Baldrijan 2008). Če pomanjkljivosti niso bile opravljene na potovanju, lahko 

potrošnik po prihodu domov, zaradi nepopolne oz. nepravilno opravljene storitve zahteva, da 

mu turistična agencija vrne sorazmerni del plačanega zneska, celotni plačani znesek ali da 

ponovno izvede storitev (ZVPot 38. člen). Potrošnik se mora turistični agenciji pisno pritožiti 

najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju (ZVPot 37. a člen). Pritožba mora 

vsebovati opis napake oziroma pomanjkljivosti ter zahtevo za vračilo (Baldrijan 2008). 

Turistična agencija mora v roku osmih dneh odgovoriti na reklamacijo (ZVPot 39. člen).  

Priporočljivo je, da potrošnik že med samim potovanjem za vse nepravilnosti pridobi čim več 

dokazil o dejanskem stanju, kot so na primer fotografije, videoposnetki, ceniki, izjave prič in 

drugo (Medover b. 1.). 

V primeru, da potrošnik na kraju samem predstavnika ne opozori o napakah, po prihodu 

domov ne more zahtevati vračila celotnega zneska. Lahko pa po Obligacijskem zakoniku 

zahteva sorazmerno znižanje cene, vendar pa ima čas za oddajo reklamacije osem dni po 

prihodu domov iz potovanja in ne dva meseca (Baldrijan 2008). 

Če potrošnik od turistične agencije ne dobi pričakovanega odziva v zvezi z njegovo pritožbo, 

ima dve možnosti. Lahko se obrne po pomoč na Tržni inšpektorat ali pa svojo pritožbo rešuje 

po sodni poti. V nadaljevanju bomo bolj podrobno pogledali delovanje Tržnega inšpektorata 

in odškodninsko tožbo. 
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3.5.2 Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

Tržni inšpektorat RS pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je 

inšpekcijski organ, ki deluje samostojno in neodvisno. Naloga Tržnega inšpektorata RS je 

zagotavljanje spoštovanja pravic, ki jih ima na voljo potrošnik ter skrbi, da potrošnik svoje 

pravice lahko tudi dejansko uveljavlja. Njegova naloga je tudi nadzor nad poslovanjem 

podjetij in reševanje morebitnih potrošniških sporov oz. reklamacij potrošnikov v razmerju do 

podjetij (Tržni inšpektorat Republike Slovenije b. 1.). 

Tržni inšpektorat RS opravlja na področju varstva potrošnikov inšpekcijski nadzor nad 

izvajanjem in spoštovanjem naslednjih zakonov (Tržni inšpektorat Republike Slovenije b. 1.): 

- Zakona o varstvu potrošnikov; 

- Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami; 

- Zakona o potrošniških kreditih. 

Na Tržni inšpektorat RS se za pomoč pri reklamaciji oz. prijavi lahko obrne vsak potrošnik. V 

primeru, da se ugotovi, da Tržni inšpektorat v določeni situaciji za obravnavanje ni pristojen, 

ta potrošnika seznani, da svoje pravice lahko uveljavlja na sodišču ali pred drugim pristojnim 

organom (Tržni inšpektorat RS 2012, str. 32, 33). 

V letu 2012 je inšpekcijski nadzor nad delovanjem varstva potrošnikov opravljalo 100 tržnih 

inšpektorjev. V primeru kršitve predpisov ima inšpektor v okviru svojih pristojnosti naslednje 

tri načine ukrepov (Tržni inšpektorat RS 2012, str. 4, 11): 

- upravni (izda odločbe o odpravi pomanjkljivosti, prepove prodajo oz. opravljanje 

storitev); 

- prekrškovni (izreče globo za kaznovanje prekrška); 

- izvršbeni (predpiše postopek prisilne izvršitve upravnega ukrepa); 

V letu 2012 so tržni inšpektorji na območju celotne Slovenije pregledali 80 organizatorjev 

turističnih aranžmajev. V 32 primerih niso zaznali nepravilnosti, tam, kjer so bile, pa so se 

nanašale predvsem na rok za odpoved potovanja s strani organizatorja, reklamacijske 

zahtevke, doplačila na kraju samem, spremembo cene in drugo. Zoper kršitelje so inšpektorji 

izrekli opozorila, saj so organizatorji takoj odpravili nepravilnosti (Tržni inšpektorat RS 2012, 

str. 34–36). 

V primeru, da potrošnik od turistične agencije ne dobi odziva, se lahko odloči za pisno 

reklamacijo na Tržni inšpektorat in zahteva ukrepanje zaradi splošnega nezadovoljstva nad 

turistično agencijo. Tržni inšpektorat uvede inšpekcijski postopek, vendar nima pravne 

podlage, da bi določal o vračilu določenega odstotka od vplačanega zneska, temveč lahko 

potrošniku le pomaga, da se s turistično agencijo dogovori o višini vračila kupnine. V takem 
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primeru TIRS turistični agenciji lahko izreče globo, ji prepove opravljanje dejavnosti, ne 

more pa je prisiliti, da bi potrošniku izplačala škodo (Dakić 2009).  

V primeru, da do dogovora med potrošnikom in turistično agencijo ne pride, ima potrošnik  

možnost, da uveljavlja svoje pravice oz. reklamacijski zahtevek po sodni poti na pristojnem 

sodišču (Dakić 2009).  

3.5.3 Odškodninska tožba 

Zadnji korak, s katerim lahko potrošnik – turist uveljavlja svoje pravice zoper organizatorja 

potovanja, je odškodninska tožba na sodišču.  

Potrošnik se na sodišče obrne, ker njegova pritožba oziroma reklamacija ni bila uspešno 

rešena ali pa gre za spor velike vrednosti. Običajno se za iskanje pravice po sodni poti ne 

odloči veliko potrošnikov – turistov, saj je ta povezan z dolgotrajnimi procesi in visokimi 

stroški, zato je v turizmu tovrstnih sodnih postopkov zelo malo (Korat 2008). 

Odškodninska tožba je dejanje, s katerim tožnik preko sodišča zahteva pravno varstvo in 

plačilo pravične denarne odškodnine od toženca (Vsi. b. 1). Tožba mora obsegati zahtevek 

glede glavnih stvari, stranskih terjatev, dejstva, na katera se opira tožnik, dokaze in druge 

podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga (ZPP 180. člen). 

V tožbenem zahtevku je pomembno, da se konkretno opredeli znesek odškodnine, zato mora 

tožnik oceniti, koliko bi po njegovem mnenju le-ta znašala (Slatinšek 2011, 7, po Ude idr. 

2010, 123–124). 

Kot pripomoček pri oblikovanju zahtevka za odškodnino je Civilni senat Deželnega sodišča v 

Frankfurtu izdelal sistem odškodnin/povračil dela vplačanih stroškov. Tako imenovana 

Frankfurtska tabela je sestavljena iz pomanjkljivosti, odstotka cene za povračilo in opomb. 

Tabela, njena pojasnila in obrazložitve so objavljene na spletni strani Zveze potrošnikov 

Slovenije (ZPS b. 1.).  

Ko potnik zazna, da so mu bile določbe v Pogodbi o organiziranju potovanja kršene, gre v 

tem primeru za kršenje pogodbe in turistična agencija odgovarja za škodo (ZVPot 57. g člen). 

Na sodišču lahko potnik uveljavlja materialno (povračilo stroškov idr.) ali nematerialno škodo 

(telesne poškodbe, bolečine idr.) (OZ 132. člen). Po pregledu sodne prakse na spletnem 

naslovu sodnapraksa.si smo ugotovili, da je tožb zoper turistične agencije v Sloveniji zelo 

malo. Zasledili smo sodno prakso za zahtevek o znižanju cene (Sodba Cp 1525/2011),  

denarno odškodnino za negmotno škodo (Sodba Cp 2241/99) ter nepremoženjsko škodo 

zaradi izgube uživanja dopusta, katero je sodišče zavrnilo, ker v tem primeru ne gre za pravno 

priznano obliko škode (Sodba Cp 603/2012). 
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4 RAZISKAVA  

V zaključni projektni nalogi pišemo o reklamacijah turističnega potovanja, zato smo tudi 

izpeljali raziskavo na to temo. Zanimalo nas je predvsem, ali se je potrošnikom že kdaj 

pripetilo, da so bili nezadovoljni s storitvijo turistične agencije, kako so ukrepali in ali 

poznajo in koristijo svoje pravice. Anketni vprašalni je objavljen na spletni strani 

mojaanketa.si in vsebuje vključno z demografskimi podatki, 26 vprašanj, ki so odprtega in 

zaprtega tipa. Na anketni vprašalnik je v obdobju med 9. 8. in 12. 8. 2013 odgovorilo 221 

ljudi vseh starosti. Vse pridobljene podatke smo zbrali in analizirali s pomočjo programa 

Microsoft Excel ter jih predstavili s pomočjo grafov in tabel. 

4.1 Predstavitev rezultatov ankete  

Demografske značilnosti anketirancev 

Predstavljene bodo demografske značilnosti anketirancev, in sicer: spol, starost, izobrazba ter 

status. 

Kot je razvidno iz slike 1, je v raziskavi izmed vseh 221 udeležencev sodelovalo 98 moških, 

kar predstavlja 44 % in 123 žensk, kar predstavlja 56 %. 

 

Slika 1: Spol anketirancev 
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Iz slike 2 je razvidno, da je bilo 99 anketirancev, starih med 21 in 28 let, kar predstavlja 

44,8 %. Sledi 20 (23,5 %) anketirancev, starih do 20 let, 39 (17,6 %) anketirancev, starih med 

29 in 36 let, 22 (10 %) anketirancev, starih med 37 in 50 let ter 9 (4,1 %) anketirancev, starih 

nad 50 let.  

 

Slika 2: Starostna struktura anketirancev 

Iz slike 3 je razvidno, da so bili 103 anketiranci zaposleni oziroma samozaposleni, kar 

predstavlja 46,6 %, 95 anketirancev je bilo dijakov oziroma študentov, kar predstavlja 43 %, 

19 anketirancev je bilo brezposelnih, kar predstavlja 8,6 %, ter najmanj, 4 anketiranci, ki so 

bili upokojeni in predstavljajo 1,8 % delež.  

 

Slika 3: Status anketirancev 
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Iz slike 4 je razvidno, da največji delež 47,1 % predstavljajo 104 anketiranci s srednješolsko 

izobrazbo, s 14,9 % sledi 33 anketirancev s poklicno izobrazbo ter 33 anketirancev z 

visokošolsko izobrazbo. 21 anketirancev z višješolsko izobrazbo predstavlja 14,9 %, 20 

anketirancev z osnovnošolsko izobrazbo 9 % ter 10 anketirancev, ki imajo dokončan 

magisterij oziroma doktorat, kar predstavlja 4,5 %. 

 

Slika 4: Izobrazbena struktura anketirancev 

Iz slike 5 je razvidno, da se 124 anketirancev za potovanje odloča enkrat letno, kar predstavlja 

56 %, 66 anketirancev se odpravi na potovanje dvakrat letno, kar predstavlja 30 % in 31  

anketirancev trikrat ali večkrat na leto, kar predstavlja 14 %. 

 

Slika 5: Povprečno potovanj na posameznika 
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Analiza odgovorov 

Na vprašanje Koliko ste pripravljeni odšteti za potovanje? je 66 anketiranih (29,9 %) 

odgovorilo, da namenijo za potovanje med 351–500 evrov, 51 anketirancev (23,1%) nameni 

med 201–350 evrov, 42 anketirancev (19 %) nameni med 501–750 evrov, do 200 evrov za 

potovanje nameni 34 anketirancev (15,4 %), nad 750 evrov za potovanje pa nameni 28 

anketirancev (12,7 %). 

 

Slika 6: Izdatek za potovanje 

Iz slike 7 je razvidno, da se največ anketirancev odloča za redne ponudbe turističnih agencij, 

kar predstavlja 46,2 %, 39,8 % anketirancev se odloči za last minute ponudbe ter 14 % 

anketirancev za first minute ponudbo. 

 

Slika 7: Vrsta ponudb potovanja 
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Kot je razvidno iz slike 8, se 179 anketiranih (76,5 %) za turistično agencijo odloči na podlagi 

ugodne cene, ki jo le-ta ponuja. Drugi najbolj pomemben kriterij je za 25 anketiranih (11,3 %) 

zvestoba. Plačilni pogoji so pomembni za 13 anketiranih (5,9 %), 14 anketiranih (6,3 %) pa se 

odloči na podlagi priporočil, destinacije, svetovanja ter ponudbe. 

 

Slika 8: Kriterij odločitve za izbor turistične agencije 

Na vprašanje Se vam je kdaj zgodilo, da niste bili zadovoljni s potovanjem? je 120 

anketirancev (54,3 %) odgovorilo ne, 101 anketiranec (45,7 %) pa pravi, da se je že zgodilo, 

da ni bil zadovoljen s potovanjem. Največji problem na potovanju je predstavljala neurejena 

oziroma oddaljena plaža, soba, pomanjkljivo vodenje pri ogledih znamenitosti ter hotel. 

 

Slika 9: Zadovoljstvo s potovanjem – da ali ne 
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Kot vidimo na sliki 9, je bilo 45,7 % anketiranih nezadovoljnih na potovanju, vendar je 

reklamacijo na turistično agencijo podalo samo 24 anketiranih (11 %), 197 anketiranih 

(89,1 %) pa ni imelo težav oziroma se ni odločilo za reklamacijo, kar prikazuje spodnji graf. 

 

Slika 10: Reklamacija na turistično agencijo 

Med vsemi tistimi anketiranimi, ki so imeli nepopolno oziroma nepravilno opravljeno storitev 

na potovanju, se je 45,9 % anketiranih pritožilo po prihodu domov turistični agenciji pisno, 

ustno ali po telefonu. Na napake pa je 40,5 % anketiranih opozorilo predstavnika agencije že 

na kraju letovanja. Na tržnega inšpektorja so se obrnili trije anketirani (8,1 %), na Zvezo 

potrošnikov Slovenije en anketirani, en anketirani pa se je pritožil najemodajalcu apartmaja. 

 

Slika 11: Pritožba na nepravilno oz. nepopolno opravljene storitve 
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Na vprašanje, ali so anketiranci svoji pritožbi priložili kakšna dokazila (npr. fotografije, izjave 

drugih gostov, drugo dokumentacijo), lahko iz slike 12 vidimo, da je 66,7 % anketiranih 

priložilo dokazila, 33,3 % pa svoji pritožbi ni priložilo nobenih dokazil, vendar je potrebno 

omeniti, da je na to vprašanje odgovarjalo le 24 anketirancev. 

 

Slika 12: Pritožba in dokazila 

Med vsemi 24 anketiranci, ki so se pritožili na turistično agencijo, 41,7 % meni, da je 

turistična agencija njihovo pritožbo obravnavala neprimerno, 37,5 % meni, da jo je 

obravnavala primerno, 20,8 % anketirancev pa pravi, da je turistična agencija pritožbo 

obravnavala korektno. 

 

Slika 13: Odziv turistične agencije 
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Na sliki 14 je prikazano, da 66,7 % anketiranih meni, da je turistična agencija pritožbo 

obravnavala v skladu z njihovimi pričakovanji. 33,3 % anketiranih, ki meni, da turistična 

agencija ni obravnavala pritožbe v skladu z njihovimi pričakovanji, pa kot razlog navaja, da 

so njihovo pritožbo zavrnili ali pa so se izmikali odgovoru. 

 

Slika 14: Pritožba in pričakovanja 

V primeru, da je turistična agencija pritožbo rešila pozitivno, je 54,2 % anketiranih dobilo 

sorazmerno znižanje cene, 37,5 % anketirancem je turistična agencija vrnila del že plačanega 

zneska v skladu z ugotovljenimi pomanjkljivostmi, 8,3 % anketirancev pa je dobilo povračilo 

celotne cene. Med vsemi, ki so vložili pritožbo na turistično agencijo, se kar 70,8 % 

anketirancev ni več odločilo za ponovno koriščenje njihovih storitev. 

 

Slika 15: Odgovor na reklamacijo 
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V naslednjih vprašanjih, ki jih je vseboval anketni vprašalnih, smo raziskovali, ali potrošniki 

poznajo pravice, ki jih imajo. Spraševali smo, ali anketiranci menijo, da poznajo svoje 

pravice, ki jih imajo kot potnik na potovanju in kot je razvidno na sliki 16, 123 anketiranih 

(55,7 %) meni, da svojih pravic ne poznajo, 98 (44,3 %) anketiranih pa meni, da poznajo 

svoje pravice. 

 

Slika 16: Zavedanje pravic 

Na sliki 17 vidimo, da 121 anketiranih (54,8 %) ve, da lahko že na kraju letovanja zahtevajo 

odpravo napak, 100 anketiranih (45,2 %) pa te pravice ne pozna. 

 

Slika 17: Odprava napak 
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Na sliki 18 je razvidno, da 140 anketiranih (63,3 %) ne ve, da se lahko na turistično agencijo 

pisno pritožijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. 81 anketiranih (36,7 %) se te 

pravice zaveda.  

 

Slika 18: Pritožba po dveh mesecih po končanem potovanju 

Na sliki 19 vidimo, da 144 anketiranih (65,2 %), ne ve, da je turistična agencija na njihovo 

pritožbo dolžna odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe, 77 anketiranih (34,8 %) pa pravi, da 

to pravico pozna. 

 

Slika 19: Odgovor turistične agencije 
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Zanimalo nas je tudi, ali anketiranci preberejo splošne pogoje poslovanja turistične agencije, 

preden rezervirajo potovanje, kar je potrdilo 65,3 % vprašanih.  

Pri zadnji treh vprašanjih nas je zanimalo, ali so se anketiranci kdaj obrnili po nasvet oziroma 

pomoč na Zvezo potrošnikov Slovenije in iskali svoje pravice po sodni poti. 

Na ZPS se je obrnilo 13 anketiranih, kar predstavlja 5,9 %,  vseh ostalih 208 anketiranih 

(94,1 %) pa se do sedaj še nikoli ni rabilo obrniti na njih. V primeru, da med anketirancem in 

turistično agencijo ni prišlo oziroma ne bi prišlo do dogovora, bi svoj reklamacijski zahtevek 

po sodni poti uveljavljalo 9 anketiranih (4,1 %), ostalih 212 anketiranih (95,9 %) pa se za 

uveljavljanje svojih pravic na sodišču ni oziroma ne bi odločilo predvsem zaradi sodnih 

stroškov, dolgotrajnega procesa ter posledičnega stresa. 

Rezultati odgovorov med ženskami in moškimi značilno ne odstopajo. 
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5 SKLEP 

Namen zaključne projektne naloge je bil ugotoviti, kako dobro se potrošniki – turisti zavedajo 

svojih pravic ter tudi ali jih pravzaprav koristijo. Menimo, da se svojih pravic potrošniki ne 

zavedajo ravno najbolje, kar se kaže že v tem, da je 56,1 % anketirancev zanikalo, da poznajo 

svoje pravice. Glede na to, da lahko potrošnik na vsakem koraku dobiva informacije o svojih 

pravicah in kljub temu, da si splošne pogoje poslovanja turistične agencije, v katerih so 

zapisane tako pravice kot obveznosti obeh strank v naši raziskavi prebere kar 65,3 % 

potrošnikov, to potrjuje naše domneve.  

Ugotovili smo, da je potrošniku – turistu na razpolago še veliko člankov na spletnih straneh in 

v fizični obliki, ki obravnavajo politiko varstva potrošnikov, poleg teh, ki smo jih navajali kot 

vir zaključne naloge. Potrošniku so na voljo številni zakoni, uredbe ter direktive, iz katerih si 

lahko prebere vse pravice in dolžnosti, ki jih ima kot potnik do turistične agencije ali 

prevoznika.   

Pravice, ki ščitijo potrošnika – turista, so tako v Sloveniji kot v EU dobro urejene. Vsi nosilci 

varstva potrošnikov poskušajo kar v največji meri doseči, da bi se potrošnik čim bolj zavedal 

svojih pravic in jih koristil. Prav tako namenjajo veliko pozornosti za informiranje in 

obveščanje javnosti o pravicah pri potovanjih. Pomemben člen pri varstvu potrošnikov se nam 

zdi Zveza potrošnikov Slovenije, na katero se potrošniki lahko obrnejo, ko potrebujejo pomoč 

pri reševanju težav in zanesljive informacije. Z različnimi promocijami, kot so letaki, oglasi, 

konference skrbijo, da bi na področju varstva potrošnikov čim več potrošnikov poznalo svoje 

pravice. V naši raziskavi se je samo 5,9 % vprašanih obrnilo po pomoč na Zvezo potrošnikov 

Slovenije. 

Kljub temu pa je po mojem mnenju še vedno problem v potrošniku, saj načeloma misli, da 

pozna svoje pravice, vendar se kasneje izkaže, da temu ni tako. To smo ugotovili tudi v 

raziskovalnem delu zaključne projektne naloge. Pri vprašanjih, ki so bila zastavljena ravno v 

namen, da preverimo, kako se potrošniki zavedajo svojih pravic, se je izkazalo, da potrošniki 

svojih pravic ne poznavajo, čeprav mislijo, da jih. Potrošnik bi se moral bolj zavedati, da se 

mora v primeru nepravilno oziroma nepopolno opravljene storitve takoj obrniti na 

predstavnika in mu omeniti problem. Po prihodu domov pa mora takoj poslati pritožbo na 

turistično agencijo, saj se nam zdi pomembno, da tudi turistična agencija ve za napake in jih 

odpravi, da se pri drugih potrošnikih to več ne bi ponavljalo. Pritožba tako dolgoročno 

pomeni za vsakega nekaj – za potrošnika, ki se pritoži, turistično agencijo ter potencialnega 

potrošnika. Ugotovili smo tudi, da 45,7 % anketiranih vsaj enkrat ni bilo zadovoljnih s 

potovanjem, vendar pa se je kljub temu za reklamacijo odločilo le 10,9 % vseh anketiranih. 
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Potrošniki se pri nepravilnih oziroma nepopolnih storitvah obrnejo na turistično agencijo in 

načeloma se z njo tudi dokončno dogovorijo. Glede na povprečje se turistične agencije pri 

pritožbah s potrošnikom dogovorijo za sorazmerno znižanje cene. Iskanje pravice po sodni 

poti pa večina anketiranih v kar 95,9 % ne bi uveljavljala, saj se večina zaveda, kako znajo 

biti sodne poti dolge in zamudne. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 



 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Karin Lušin, študentka Fakulteta za management v Kopru. Pripravljam zaključno 

projektno nalogo z naslovom Reklamacija turističnega potovanja – pravni vidiki. Anketa je 

anonimna, vaši odgovori pa  bodo uporabljeni izključno za potrebe moje projektne naloge. 

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem. 

Spol: 

a.) Ž 

b.) M 

Starost: 

a.) do 20 let 

b.) 21–28 let 

c.) 29-36 let 

d.) 37-50 let 

e.) nad 50 let 

Status: 

a.) dijak/študent 

b.) zaposlen/samozaposlen 

c.) brezposeln 

d.) upokojen 

Stopnja izobrazbe: 

a.) osnovnošolska  

b.) poklicna 

c.) srednješolska  

d.) višješolska 

e.) visokošolski 

f.) magisterij/doktorat 
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Kolikokrat na leto se odločite za potovanje? 

a.) 1x 

b.) 2x 

c.) 3 ali več 

Koliko ste pripravljeni odšteti za potovanje? 

a.) do 200 EUR 

b.) 201-350 EUR 

c.) 351-500 EUR 

d.) 501-750 EUR 

e.) nad 750 EUR  

Za katero ponudbo potovanja se odločite? 

a.) First minute 

b.) Last minute 

c.) Redna ponudba 

Na podlagi katerega kriterija se odločite za izbor turistične agencije? 

a.) Ugodna cena 

b.) Plačilni pogoji 

c.) Zvestoba 

d.) Drugo____________ 

Se vam je kdaj zgodilo, da niste bili zadovoljni s potovanjem? 

a.) Da 

b.) Ne 
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Ali ste podali reklamacijo na turistično agencijo? (odgovarjajte v primeru, če ste na 

zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno). 

a.) Da 

b.) Ne  

Kaj je bilo narobe na potovanju? 

a.) Hotel 

b.) Soba 

c.) Hrana 

d.) Osebje 

e.) Prevoz  

f.) Pomanjkljivo vodenje pri ogledih znamenitosti 

g.) Neurejena/oddaljena plaža 

h.) Drugo____________ 

Pri nepopolni oz nepravilno opravljeni storitvi na potovanju sem se pritožil/a: 

a.) Predstavniku agencije na kraju letovanja 

b.) Po prihodu domov agenciji, pisno/ustno/po telefonu 

c.) Tržnemu inšpektorju 

d.) Obrnil/a sem se na ZPS 

e.) Drugo _________ 

Ste vaši pritožbi priložili tudi kašna dokazila (npr. fotografije, izjave drugih gostov, 

drugo dokumentacijo)? 

a.) Da 

b.) Ne 
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Kako je turistična agencija obravnavala vašo pritožbo? 

a.) Korektno 

b.) Primerno 

c.) Neprimerno  

Je turistična agencija vašo pritožbo obravnavala v skladu z vašimi pričakovanji? 

a.) Da 

b.) Ne 

Odgovarjajte, če ste na zgornje vprašanje odgovorili NE. 

Turistična agencija moje prošnje ni obravnavala v skladu z mojimi pričakovanju, ker: 

a.) So pritožbo zavrnili 

b.) So predolgo odlašali z odgovorom 

c.) So se izmikali odgovoru 

d.) Drugo ______________ 

V primeru, da je turistična agencija pozitivno rešila vašo reklamacijo ste dobili: 

a.) Sorazmerno znižanje cene 

b.) Vrnitev dela že plačanega zneska v sorazmerju z ugotovljenimi pomanjkljivostmi 

c.) Povračilo celotne cene 

Ste se v primeru pritožne na agencijo, ponovno odločili za koriščenje njihovih storitev? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ali menite, da poznate svoje pravice, ki jih imate kot potnik na potovanju? 

a.) Da 

b.) Ne  



Priloga 1 

 

Ali veste, da lahko na samem kraju potovanja zahtevate odpravo napak? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ali veste, da imate čas za pisno pritožbo zoper turistično agencijo, v dveh mesecih po 

končanem potovanju? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ali veste, da vam je turistična agencija dolžna pisno odgovoriti v roku 8 dneh po 

prejemu pritožbe? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ali preberete splošne pogoje potovanja, ki jih navaja turistična agencija preden 

rezervirate dopust? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ste se kdaj za pomoč obrnili na Zvezo potrošnikov Slovenije? 

a.) Da 

b.) Ne 

Ste/bi kdaj po sodni poti uveljavljali reklamacijski zahtevek, če med vami in turistično 

agencijo ni prišlo do dogovora? 

a.) Da 

b.) Ne 

V primeru, da ste na zgornje vprašanje odgovorili NE.  

Zakaj se niste/ne bi odločili za uveljavljanje vaših pravic po sodni poti? 

___________________________________________________________________________ 


