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UVOD V DOKUMENT O TEORETIČNEM OZADJU 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi bralec,  

ta dokument o teoretičnem ozadju je del materialov za usposabljanje, razvitih za program Consumer 
PRO, pobudo Evropske unije, ki si prizadeva bolje usposobiti potrošniške organizacije in druge akterje 
na področju potrošniške politike za zaščito potrošnikov v svoji državi.  

Namen tega dokumenta je, da se vam in vašim ekipam zagotovi koristne in ustrezne informacije o 
splošni potrošniški zakonodaji in o pravicah potrošnikov. Vsebina, ki so jo pripravili strokovnjaki s 
področja potrošniškega prava iz Evropske potrošniške organizacije BEUC, vam bo v pomoč pri hitrem 
usposabljanju vaših sodelavcev, da bodo lahko: 

• preprosto našli ustrezne informacije, 
• bolje obveščali potrošnike o njihovih pravicah,  
• ozaveščali pristojna ministrstva in javne organe o pravicah potrošnikov. 

Ta dokument je del vrste materialov za usposabljanje. Obstajajo dopolnilni dokumenti o teoretičnem 
ozadju o digitalnih pravicah in trajnostnosti. 
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O programu Consumer PRO 

Consumer PRO je pobuda Evropske komisije v okviru Evropskega potrošniškega programa, izvaja pa 
jo BEUC – Evropska potrošniška organizacija. Cilj pobude je z neformalnim izobraževanjem povečati 
zmogljivosti evropskih potrošniških organizacij in drugih akterjev v vseh državah članicah EU, na 
Islandiji in na Norveškem.  

Za več informacij nam pišite na info@consumer-pro.eu. 

  

  

mailto:info@consumer-pro.eu


6 

 

1. UVOD IN ZGODOVINA POTROŠNIŠKE POLITIKE  

Hkrati z oblikovanjem evropskega »enotnega trga« je bilo bistveno vzpostaviti močno politiko varstva 
potrošnikov in 500 milijonom potrošnikom na trgu EU zagotoviti ustrezne pravice. 

Zaščita potrošnikov je priznana s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Kot izhaja iz 169. člena, 
»[…] za spodbujanje interesov potrošnikov in za zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov Unija 
prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov ter k spodbujanju njihove 
pravice do informiranja, izobraževanja in do organiziranja potrošnikov, da bi zaščitili svoje interese«. 

Te politike so se uresničile ob upoštevanju razvoja trga. Potrošniki so zdaj zaščiteni pred nepoštenimi 
poslovnimi praksami in nepoštenimi pogodbenimi pogoji, pred sklenitvijo pogodbe pa jim morajo biti 
zagotovljene jasne in razumljive informacije. 

Čeprav so pravice potrošnikov jasne, jih potrošniki pogosto težko uveljavijo.  

 

2.  KLJUČNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POTROŠNIKOV  

2.1. Pravica do predpogodbenih informacij  

Preden se potrošnik zaveže s pogodbo, mora dobiti nekatere informacije, na podlagi katerih bo 
sprejel informirano odločitev. 

Te predpogodbene informacije morajo biti preprosto berljive in povprečnemu potrošniku razumljive. 
Zagotovljene mu morajo biti na jasen, čitljiv in razumljiv način. Predpogodbene informacije, do 
katerih je potrošnik upravičen, so opredeljene v Direktivi o pravicah potrošnikov1 2011/83/EU in se 
razlikujejo glede na vrsto pogodbe. 

• Člen 5 vsebuje seznam predpogodbenih informacij, ki jih je treba potrošniku zagotoviti pri 
nakupu v trgovinah.  

• Člen 6 navaja zahteve po predpogodbenih informacijah pri sklepanju pogodb na daljavo in 
pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov (spletni nakupi, obstoj pravice do odstopa od 
pogodbe). 

• Člen 7 določa formalne zahteve za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.  
• Člen 8 vsebuje seznam formalnih zahtev za pogodbe, sklenjene na daljavo.  
• Obveznost zagotavljanja predpogodbenih informacij ne velja za pogodbe, kot so pogodbe o 

socialnih storitvah, socialnem varstvu, igrah na srečo in o delitvi časa. Celoten seznam izjem 
je zapisan v členu 3 (3) Direktive o pravicah potrošnikov. 

• Za nekatere pogodbe so obveznosti zagotavljanja predpogodbenih informacij določene s 
področno zakonodajo, , na primer za pogodbe o potrošniških kreditih2.  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=SL 

2 Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o kreditnih pogodbah za potrošnike in razveljavitvi Direktive Sveta 
87/102/EGS  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• Poleg tega člen 3 (4) Direktive o pravicah potrošnikov državam članicam dopušča možnost, da 
obveznost zagotavljanja predpogodbenih informacij izvzamejo pri pogodbah majhne 
vrednosti (manj kot 50 evrov). Ta izjema velja samo za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov.  

V skladu z direktivo lahko države članice presežejo v njej navedene zahteve po predpogodbenih 
informacijah in uvedejo dodatne. Države članice, ki so se odločile za ta korak, so navedene v končnem 
poročilu3 o uporabi Direktive o pravicah potrošnikov in v tabeli4. Direktiva državam članicam to 
dovoljuje le za pogodbe, ki niso sklenjene na daljavo, in za pogodbe, ki niso sklenjene zunaj poslovnih 
prostorov. Za pogodbe, sklenjene na daljavo, in za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, 
direktiva omenjene možnosti ne predvideva.  

 

Če želite preveriti, kako so države članice EU prenesle Direktivo o pravicah potrošnikov v svojo 
zakonodajo, si oglejte zbirko podatkov o potrošniškem pravu5.  

 

2.2. Pravica do odstopa od pogodbe  

Pravica do odstopa od pogodbe je močno orodje, ki ga zakonodaja EU daje potrošnikom. Potrošniku 
omogoča, da v 14 dneh po prejemu blaga ali po sklenitvi pogodbe o storitvah ali digitalni vsebini brez 
utemeljitve odstopi od pogodbe.  

• V skladu z 9. členom Direktive EU 2011/83/EU o pravicah potrošnikov (ang. CRD) ima 
potrošnik pravico do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, in od pogodbe, sklenjene 
zunaj poslovnih 
prostorov.  

• V 11. členu direktive so 
navedene informacije o 
tem, kako lahko 
potrošnik uveljavlja 
pravico do odstopa od pogodbe. 

• 12. člen direktive obravnava učinke takšne pravice do odstopa od pogodbe.  
• V 13. in 14. členu so določene obveznosti trgovca in potrošnika v primeru odstopa od 

pogodbe.  
• 15. člen obravnava učinke uveljavljanja pravice do odstopa na pomožne pogodbe.  
• V 10. členu direktive so natančno določene posledice za trgovca, če potrošniku ne zagotovi 

predpogodbenih informacij o pravici do odstopa od pogodbe (tj. podaljšanje odstopnega roka 
na 12 mesecev od konca začetnega odstopnega obdobja).  

 
3 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf 
5 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do 

Pravica do odstopa je močno orodje, ki ga zakonodaja EU 
daje potrošniku in mu omogoča, da v 14 dneh brez 
utemeljitve odstopi od pogodbe. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
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Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pa ne velja za vse 
izdelke ali storitve. Obstaja 13 izjem, med drugim ta pravica ne velja za:  

• blago, ki je bilo prilagojeno na zahtevo potrošnika;  
• pogodbe o storitvah, ki jih je trgovec že v celoti izpolnil na podlagi predhodnega izrecnega 

soglasja potrošnika, s katerim je potrošnik potrdil, da je seznanjen z izgubo pravice do 
odstopa, ko bo trgovec pogodbo v celoti izpolnil; 

• zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če 
je potrošnik po dostavi odprl pečat; 

• pogodbe, sklenjene na javni dražbi ipd.  

Celoten seznam izjem najdete v 16. členu Direktive o pravicah potrošnikov.  

Več praktičnih primerov najdete v razlagalnih smernicah Direktive6 o pravicah potrošnikov, ki so na 
voljo tukaj.  

 

2.3. Potrošnikove pravice in jamstva 

Direktiva EU o prodaji potrošniškega blaga in jamstvih7 je 
pomembno orodje za zaščito potrošnikov v EU, saj ustvarja dveletno 
zakonsko jamstvo za skladnost blaga. Merila za določitev, ali je 
izdelek skladen ali ne, so opredeljena v členu 2 (2) te direktive. 

Vendar pravila niso v celoti usklajena v celotni EU. Direktiva o 
nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih 
garancij, tako imenovana direktiva o minimalni uskladitvi8, 

zagotavlja le minimalno raven varstva potrošnikov v EU. V skladu s členom 8a te direktive so države 
članice lahko presegle njene zahteve. Posledično so lahko direktivo v svojo zakonodajo prenesle 
drugače.  

Spletna stran Evropske komisije ponuja hiter in celovit pregled stanja9 v posameznih državah članicah 
glede zakonskega obdobja garancije. Na spletni strani najdete tudi vse informacije o tem, kako so 
posamezne države članice direktivo prenesle v svoj pravni red10. 

Če povzamemo – direktiva je vzpostavila naslednje pravice potrošnikov:  

• Vse novo in rabljeno blago je zajeto v dveletno zakonsko jamstvo za skladnost, kot je 
opredeljeno v 5. členu.  

 
6 Usmerjevalni dokument GD za pravosodje v zvezi z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah 
potrošnikov, ki spreminja Direktivo Sveta 93/13/EGS in Direktivo 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavlja Direktivo Sveta 85/577/EGS 
in Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014), 6. del  
7 Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in s tem povezanih jamstev  
8 Direktiva o minimalni uskladitvi zagotavlja skupno podlago za minimalne pravice, hkrati pa državam članicam omogoča, da za potrošnike zagotovijo 
ugodnejše ureditve. 
9 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
10 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR#d1e989-64-1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/crd_guidance_sl.pdf
https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
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• Potrošnik lahko v skladu s 3. členom zahteva popravilo ali zamenjavo, če je to nemogoče ali 
nesorazmerno, pa znižanje cene ali razvezo pogodbe.  

• Potrošniku pri uveljavljanju teh pravic ne smejo nastati dodatni stroški, kot je določeno v členu 
3. 

• Direktiva določa, da je za napako, ki se pojavi v prvih 6 mesecih po sklenitvi pogodbe, 
odgovoren prodajalec. Če se napaka pojavi po preteku prvih 6 mesecev, pa lahko prodajalec 
od potrošnika zahteva, da dokaže obstoj napake ob nakupu. Nekatere države članice so to 
obdobje podaljšale na polni 2 leti – glej pregled11 držav članic.  

• V skladu s 7. členom direktive imajo države članice možnost, da za t. i. rabljeno blago v svojo 
nacionalno zakonodajo uvedejo možnost, da trgovci in potrošniki s pogodbo skrajšajo trajanje 
zakonskega jamstva. To obdobje pa ne sme biti krajše od enega leta.  

PRIHODNJE POSODOBITVE 
1. januarja 2022 bo direktivo o prodaji potrošniškega blaga in jamstvih nadomestila Direktiva (EU) 2019/771 
o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga z dne 20. maja 2019. Pravice do zakonskega jamstva bodo 
veljale tudi za digitalne vsebine in storitve, in sicer z novo Direktivo o digitalni vsebini 12. 

 

2.4. Nepoštene poslovne prakse  

Poslovna praksa je v skladu z zakonodajo EU nepoštena, če potrošniku preprečuje, da bi sprejel 
informirano in svobodno ekonomsko odločitev. Nepoštene poslovne prakse so prepovedane po vsej 
EU. 

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (ang. UCPD) je maksimalno harmonizirana (izjema so 
poslovne prakse, ki se nanašajo na finančne storitve in nepremičnine, za katere so lahko države 
članice določile strožje zahteve), kar pomeni, da v vseh državah članicah veljajo enaki standardi 
varstva potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. V praksi to pomeni, da morajo biti pravila 
povsod v EU enaka.  

• Direktiva prepoveduje zavajajoče poslovne prakse. Te sestavljajo zavajajoča dejanja (6. člen) 
in zavajajoče opustitve (7. člen).  

• Direktiva prepoveduje tudi t. i. agresivne poslovne prakse. Te so opredeljene v 8. in 9. členu 
direktive.  

• Na t. i. črnem seznamu je 31 praks, vključno s komercialnimi ravnanji na spletu in zunaj njega, 
ki lahko negativno vplivajo na svobodno in informirano ekonomsko odločitev potrošnika 
(Priloga 1 k Direktivi o nepoštenih poslovnih praksah). Prvih 23 praks s črnega seznama se 
nanaša na zavajajoče vedenje trgovca, zadnjih 8 pa na prepovedana agresivna ravnanja. Vseh 
31 praks je nepoštenih v vseh okoliščinah.  

 
11 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
12 Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih 
storitev  

https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
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POSODOBITVE 
Direktiva je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161 z dne 27. novembra 2019 o boljši uveljavitvi in 
posodobitvi pravil EU o varstvu potrošnikov, ki je del 'novega dogovora za potrošnike' ali tako imenovane 
direktive Omnibus.  

 

2.5. Nepošteni pogodbeni pogoji  

Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih (ang. UCTD)13 ščiti potrošnike pred nepoštenimi 
splošnimi pogoji, ki v pogodbah med potrošnikom in trgovcem povzročajo znatno neravnovesje med 
pravicami in obveznostmi pogodbenih strank – v škodo potrošnikov (člen 3). 

• Priloga direktive o nepoštenih pogodbenih pogojih vsebuje okviren in neizčrpen seznam 
pogodbenih pogojev, ki bi jih lahko šteli za nepoštene.  

• Pogodbeni pogoji morajo biti vedno sestavljeni na potrošniku 'jasen in razumljiv način'. V 
primeru dvoma se uporablja razlaga, ki je za potrošnika najugodnejša (člen 5).  

• Pogodbeni pogoji, ki se štejejo za nepoštene, v skladu z določbami nacionalnega pogodbenega 
prava za potrošnike niso zavezujoči. Pogodba ostane zavezujoča samo, če je njen nadaljnji 
obstoj mogoč brez nepoštenih pogodbenih pogojev (člen 6). 

Direktiva državam članicam omogoča, da sprejmejo ali ohranijo strožje nacionalne določbe, da se 
zagotovi višja raven varstva potrošnikov (člen 8). Lahko gre za uvedbo t. i. 'črnega seznama' 
nepoštenih pogodbenih pogojev (na primer v Franciji) ali podaljšanje pogodbe med potrošnikom in 
trgovcem.  

Za hiter in celovit pregled, kako so posamezne države članice direktivo prenesle v svoj pravni red, 
kliknite tukaj.  

POSODOBITVE 
Direktiva je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2019/2161 z dne 27. novembra 2019 o boljši uveljavitvi in 
posodobitvi pravil EU o varstvu potrošnikov, ki je del 'novega dogovora za potrošnike' ali tako imenovane 
direktive Omnibus. 

 

3. GLAVNI IZZIVI POTROŠNIŠKE POLITIKE 

3.1. Predpogodbene informacije 

Predpogodbene informacije so ena najbolj prepoznavnih pravic potrošnikov. Trenutno je treba 
potrošnika, preden ga zaveže pogodba s trgovcem, obvestiti o nekaterih informacijah, ki mu 
omogočajo informirano izbiro, kot so glavne značilnosti blaga ali storitev, identiteta trgovca, končna 
cena blaga itd.  

 
13 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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Predpogodbene informacije so opredeljene v Direktivi o pravicah potrošnikov14. Številne raziskave, 
študije in sodbe nacionalnih in evropskih sodišč pa poudarjajo, da mnogi trgovci ne spoštujejo svojih 
obveznosti glede zagotavljanja predpogodbenih informacij potrošnikom15.  

 

STROKOVNI KOTIČEK 

Nova direktiva za boljšo uveljavitev in posodobitev pravil Unije o varstvu potrošnikov (tako 
imenovana direktiva Omnibus)16 prinaša dodatne obveznosti glede predpogodbenih informacij za 
trgovce in tudi za spletne platforme. Spletni trgovci bodo na primer morali potrošnike na jasen in 
razumljiv način obvestiti o vseh prilagoditvah cen, ki temeljijo na avtomatiziranem odločanju. 
Spletne platforme bodo morale zagotoviti tudi glavne parametre glede razvrščanja rezultatov, 
prikazanih potrošnikom, in glede delitve odgovornosti med prodajalcem in platformo, če gre kaj 
narobe.  

 

3.2. Pravica do odstopa  

Ta pravica potrošniku omogoča pregled in preizkus izdelkov, kupljenih na daljavo. Prav tako mu 
omogoča, da odstopi od pogodbe, sklenjene prek spleta, v 14 dneh od prevzema blaga (v primeru 
izdelka) ali od sklenitve pogodbe (za storitve). To je potrošniška pravica, ki jo državljani EU najbolj 
poznajo17 in za katero 95 % kupcev v EU meni, da je pomembna18. 

Pravico do odstopa je uvedla direktiva o pravicah potrošnikov19, da bi uravnotežila položaj 
potrošnikov, ki kupujejo po spletu, saj ti nimajo možnosti pregledati kupljenega izdelka, kot to storijo 
kupci v običajni trgovini.  

Čeprav je pravica do odstopa dobro znana in jasna, se potrošniki pri njenem uveljavljanju v praksi 
srečujejo s številnimi ovirami, kot so:  

• nekateri trgovci nočejo upoštevati določb direktive,  
• nekateri trgovci potrošnikom nočejo povrniti stroškov,  
• potrošnik včasih prejme le delno povračilo, nekateri trgovci trdijo, da je potrošnik 

neprimerno uporabil izdelek, ne da bi predložili kakršno koli dokazilo (npr. fotografijo), 
• nekateri trgovci trdijo, da niso prejeli izdelka, ki jim ga je potrošnik vrnil.  

 
14 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, sprememba Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitev Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta  
15 Leta 2015 je obsežen pregled, ki ga je usklajevala Evropska komisija (SWEEP), poudaril, da so bile na 743 nadzorovanih spletnih mestih v 436 primerih 
potrjene nepravilnosti (63 %). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en] 
16 Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 
2005/29/ES in 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov  
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf  
18 Študija o uporabi Direktive o pravicah potrošnikov (2017), 160.  
19 Člen 9 Direktive o pravicah potrošnikov. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
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Nekateri trgovci potrošnikom zavračajo povrnitev stroškov plačila z istim plačilnim sredstvom, kot ga 
je uporabil potrošnik, namesto tega mu ponudijo bon ali dobropis.  

 

3.3. Potrošnikove pravice in jamstva 

Če potrošnik kupi blago pri evropskem trgovcu, je upravičen do 2-
letnega zakonskega jamstva za  skladnost, ki jo zagotavlja 
direktiva o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njo 
povezanih jamstev20. Za to jamstvo odgovarja samo prodajalec.  

Dveletno zakonsko jamstvo se razlikuje od tako imenovanih 
'tržnih garancij'. To so dodatna jamstva, ki po zakonu niso 
obvezna, ponuja pa jih prodajalec ali proizvajalec in lahko zanje 
zahteva plačilo. Ti dve vrsti jamstev vodita do številnih sporov za 
evropske potrošnike. 

• Med potrošniki je velika zmeda med zakonskim 
jamstvom za skladnost izdelka in tako imenovanimi tržnimi garancijami. V praksi trgovci 
zelo pogosto ne obveščajo potrošnikov o zakonskem jamstvu za skladnost, čeprav je to 
obveznost, temveč se sklicujejo le na njihove tržne garancije (npr. Apple).  

• Nekateri trgovci nočejo upoštevati zakonskega jamstva, kar potrošnike pogosto zavezuje, 
da za uveljavljanje svojih pravic drago plačajo.  

• Nekateri trgovci od potrošnika zahtevajo, da pri uveljavljanju zakonskega jamstva za 
skladnost blaga plačajo za popravilo, kar je prepovedano z zakonodajo EU.  

• Nekateri trgovci od potrošnikov zahtevajo, da vnaprej plačajo stroške vračila, a jim jih 
pozneje ne povrnejo.  

• Trenutno velja, da je prodajalec odgovoren, če se v prvih 6 mesecih po nakupu izdelka 
izkaže, da ta ni skladen s pogodbo. Prodajalec mora torej upoštevati obveznosti iz 2-
letnega zakonskega jamstva, razen če dokaže, da je za napako kriv potrošnik. Po prvih 6 
mesecih od nakupa se dokazno breme prenese na potrošnika, ki mora dokazati, da blago 
v času nakupa ni bilo skladno s pogodbo, kar je skoraj nemogoče.  

• V primeru odstopa od pogodbe na podlagi uveljavljanja zakonskega jamstva se 
potrošnikom stroški pogosto povrnejo šele po daljšem časovnem obdobju (ali pa sploh ne, 
če so v igri prevaranti).  

• Načeloma 2-letno zakonsko jamstvo velja za vse blago, ne glede na to, ali je novo ali 
rabljeno. Vendar se lahko v več državah članicah zakonsko jamstvo za rabljene izdelke 
pogodbeno skrajša na 1 leto. Preverite svojo nacionalno zakonodajo, ki prevzema 
direktivo o prodaji potrošniškega blaga in z njo povezanih jamstev.  

 
20 Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in s tem povezanih jamstev  
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PRIHODNJE POSODOBITVE  

1. januarja 2022 bo direktivo o prodaji potrošniškega blaga in jamstvih nadomestila Direktiva (EU) 
2019/77121 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga z dne 20. maja 2019.  

 

3.4. Nepoštene poslovne prakse  

Poslovna praksa je nepoštena, kadar je v nasprotju z zahtevami strokovne skrbnosti in bistveno 
izkrivlja ali bi lahko izkrivljala nakupno vedenje razmeroma dobro obveščenega, ozaveščenega, 
razumnega in previdnega potrošnika v zvezi z blagom ali storitvijo.  

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah22 je v celoti harmonizirana in se nanaša na vse sektorje 
(izjema je finančni sektor). To je orodje, ki ga je dobro poznati in uporabljati. V praksi pa uporaba tega 
orodja še zdaleč ni enotna. Na primer:  

• Potrošniki se z nepoštenimi poslovnimi praksami srečujejo na številnih področjih, vedno 
pogosteje pa na digitalnem področju (družbena omrežja, spletne platforme itd.).  

• Zavajajoče okoljske trditve so z evropskim zelenim dogovorom še bolj pomembne. 
Nekatere nove nepoštene poslovne prakse, kot so skriti oglasi ali lažne ocene potrošnikov, 
so bile dodane prilogi k direktivi Omnibus.  
 

3.5. Nepošteni pogodbeni pogoji  

Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih (93/13/EGS) ščiti potrošnike pred nepoštenimi splošnimi 
pogoji, ki jih v pogodbe vsilijo trgovci. Nanaša se na vse pogodbe o nakupu blaga in storitev, ne glede 
na to, ali gre za nakupe potrošniškega blaga po spletu ali v običajni trgovini. V nadaljevanju 
predstavljamo neizčrpen seznam ponavljajočih se nepoštenih pogojev, ki jih najdemo v potrošniških 
pogodbah:  

• Potrošniki se soočajo s pogodbenimi pogoji, ki neprimerno izključujejo ali omejujejo 
njihovo pravico do odškodnine, če trgovec ne izpolni svojih obveznosti po pogodbi.  

• Nekateri trgovci v pogodbe vključujejo pogoje, ki jim omogočajo enostransko prekinitev 
pogodbe, ne da bi potrošniku podelili enako pravico.  

• Nekateri trgovci si pridržujejo pravico do enostranskih sprememb pogodb, ne da bi za to 
imeli tehten razlog in ne da bi o tem obvestili potrošnika.  

• Nekateri trgovci v svoje pogodbe vstavijo pogoje, ki potrošniku omejujejo pravico do 
uveljavljanja pravnih sredstev. 

 

 
21 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en 

22 Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah med podjetji in potrošniki na notranjem 
trgu in o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, Direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 
2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
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4. ZAKONI IN PREDPISI V EU IN NA NACIONALNI RAVNI 

4.1. Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih (ang. UCTD)  

• Direktiva 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah. 
• Smernice za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških 

pogodbah. 
 

Na nacionalni ravni 

• Preverite svojo nacionalno zakonodajo, v katero je prenešena Direktiva o nepoštenih 
pogodbenih pogojih. Prenosi v nacionalni pravni red so na voljo tukaj.  

• Preverite, ali je vaš nacionalni pristojni organ izdal posebne smernice, priporočila ali 
odločitve na podlagi direktive o nepoštenih pogodbenih pogojih.  

• V skladu s členom 8a direktive o nepoštenih pogodbenih pogojih lahko države članice 
sprejmejo ukrepe, ki presegajo zahteve direktive. Preglednica odraža informacije, ki so jih 
predložile države članice (dne 31. 5. 2019).  

Dodatni dokumenti: 

• Praktične informacije o direktivi o nepoštenih pogodbenih pogojih so na voljo tukaj.  
 

4.2 Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah (ang. UCPD)  

• Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih 
poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi 
Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva 
o nepoštenih poslovnih praksah). 

• Razlagalne smernice Direktive o nepoštenih poslovnih praksah23. 
 

Na nacionalni ravni 

• Preverite svojo nacionalno zakonodajo, v katero je prenešena Direktiva o nepoštenih 
poslovnih praksah. Prenosi v nacionalni pravni red so na voljo tukaj.  

• Preverite, ali je vaš nacionalni organ izdal posebne smernice, priporočila ali odločitve na 
podlagi direktive o nepoštenih poslovnih praksah.  

 
23 Delovni dokument služb Komisije o izvajanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah, ki spremlja 
dokument, ki ga Komisija sporoča Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij, celovit pristop k spodbujanju čezmejnega e-poslovanja za evropske državljane in podjetja – SWD/2016/0163, 
končno  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:31993L0013
https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32005L0029
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Dodatni dokumenti:  

• Poročilo Evropske komisije o uporabi direktive.  
• Sporočilo Evropske komisije o uporabi direktive.  

 

4.3 Direktiva o pravicah potrošnikov (ang. CRD)  

• Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah 
potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta. Besedilo velja za EGP.  

• Smernice EU o direktivi o pravicah potrošnikov  

 

Na nacionalni ravni  

• Preverite svojo nacionalno zakonodajo, v katero je prenešena Direktiva o pravicah 
potrošnikov. Prenosi v nacionalni pravni red so na voljo tukaj.  

• Preverite, ali je vaš nacionalni organ izdal posebne smernice, priporočila ali odločitve na 
podlagi direktive o pravicah potrošnikov.  

 

Dodatni dokumenti:  

• Predloge za digitalne izdelke so na voljo tukaj.  
• Dokument s ključnimi dejstvi o direktivi o pravicah potrošnikov je tukaj (v ang.).  

 
 

4.4. Direktiva o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij  
Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje 
potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij  

 

Na nacionalni ravni  

• Preverite svojo nacionalno zakonodajo, v katero je prenešena Direktiva o prodaji 
potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij 1999/44/ES (ang. CSGD). Prenosi v 
nacionalni pravni red so na voljo tukaj. 

• Preverite, ali je vaš nacionalni organ izdal posebne smernice, priporočila ali odločitve na 
podlagi direktive o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0_updated_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32011L0083
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=CELEX:31999L0044
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Dodatna dokumentacija:  

• Zakonska jamstva in tržne garancije za potrošniško blago v EU, na Islandiji in Norveškem 'Ali 
so vredni denarja?' – Poročilo ECC-NET (posodobljeno aprila 2019).  

• Garancija in vračila – Praktične informacije.  

 
4.5. Povezave do novih direktiv: omnibus, digitalna vsebina in prodaja blaga 

Nova Direktiva Omnibus  

Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi 
Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES in 2011/83/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta glede boljšega uveljavljanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov  

Nova Direktiva o digitalni vsebini (ang. DCD)  

Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih 
pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev  

Nova Direktiva o prodaji blaga (ang. SoG)  

Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih 
pogodb o prodaji blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi 
Direktive 1999/44/ES 

 

5. SODNA PRAKSA 

5.1. Podatkovna zbirka primerov nepoštenih poslovnih praks 

Priloga 1 k Smernicam o izvajanju/uporabi DIREKTIVE 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah 
(2016) vsebuje seznam vse ustrezne sodne prakse EU v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami. 

 

5.2. Podatkovna zbirka primerov nepoštenih pogodbenih pogojev 

Priloga 1 k razlagalnim navodilom o izvajanju direktive vsebuje seznam vse ustrezne sodne prakse EU 
v zvezi z nepoštenimi pogodbenimi pogoji.  

 

5.3. Dokumentacija Sodišča Evropske unije o primerih potrošniškega prava 

Leta 2018 je Sodišče Evropske unije objavilo brošuro (v ang.), ki opozarja na glavne primere na 
področju potrošniškega prava (UCTD, UCPD itd.).  

 

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
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6. KAJ LAHKO STORIJO POTROŠNIKI, ČE IMAJO TEŽAVE?  

6.1. Nacionalne potrošniške organizacije 

Potrošniške organizacije imajo izjemno pomembno vlogo v primeru sporov med potrošniki in trgovci. 
Tukaj lahko najdete seznam nacionalnih potrošniških organizacij po državah.  

 

6.2. Evropski potrošniški centri (ECC-NET)  

ECC-NET je mreža evropskih potrošniških centrov. 
Pristojni so za reševanje čezmejnih sporov med 
potrošnikom in trgovcem. V vsaki državi članici EU je en 
Evropski potrošniški center (ECC), prav tako na 
Norveškem in Islandiji. Seznam vseh ECC je na voljo tukaj.  

 

6.3. Postopki v sporih majhne vrednosti na 
sodiščih in Evropski postopek v sporih majhne 
vrednosti (EPSMV)  

V mnogih državah so potrošnikom v primeru spora s trgovcem na voljo t. i. postopki v sporih majhne 
vrednosti. Ti postopki so običajno cenejši in hitrejši kot običajni sodni postopki. Da pa bi lahko 
uporabili ta postopek, je treba upoštevati zgornjo mejo zahtevka.  

 

Če je trgovec v tujini, lahko potrošnik uporabi Evropski postopek v sporih majhne vrednosti (EPSMV). 
To je poenostavljen sodni postopek, ki temelji na standardizirani obliki, na voljo je v vseh 28 jezikih 
EU. Njegov cilj je poenostaviti in pospešiti čezmejne zahtevke v vrednosti do 5000 evrov. Postopek je 
na voljo v vseh državah članicah EU, razen na Danskem.  

• Pravne reference:  
o Uredba (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o 

vzpostavitvi Evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. 
o Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 

o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah (prenovitev) – tako imenovani Bruselj I.  
 

• Kako najti pristojno sodišče in nacionalne stroške postopka?  
o Orodje za določitev ustreznega razsodišča je na voljo tukaj. 
o Orodje za določanje nacionalnih stroškov postopka je na voljo tukaj.  

 

Več informacij o značilnostih postopka v sporih majhnih vrednosti v Sloveniji najdete na spletni strani 
https://www.eu-drzavljan.si/izterjava 

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0861-20170714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_small_claims_procedure-306-en.do
https://www.eu-drzavljan.si/izterjava
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• Dodatni dokumenti o EPSMV (Praktični vodnik za uporabo EPSMV, Infografika za potrošnike, 
Letak za pravne strokovnjake ipd.) so na voljo tukaj. 

 

6.4. Javni organi 

V nekaterih primerih lahko potrošniki vložijo pritožbo pri nacionalnih javnih organih, kot so tržni 
inšpektorati ali regulatorji določenih sektorjev. Vendar pa vsi organi ne sprejemajo pritožb 
posameznih potrošnikov. Javni organi se prav tako ne ukvarjajo z vprašanji odškodnin: npr. organ 
lahko podjetje sankcionira zaradi nepoštene prakse, vendar ne odloča o tem, ali je potrošnik 
upravičen do odškodnine. 

 

Kadar je kršitev pravic potrošnikov razširjena v številnih državah EU, organi posameznih držav 
sodelujejo in si pomagajo pri preiskavah v okviru Mreže za sodelovanje na področju varstva 
potrošnikov (Consumer Protection Cooperation network). 

 

• Pravna referenca: 

Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med 
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 (Besedilo velja za EGP).  

 

6.5. Organi za alternativno reševanje sporov (ARS) in Platforma za spletno reševanje 
sporov (SRS) 

Alternativno reševanje sporov je lahko za nekatere potrošnike učinkovit način reševanja sporov s 
trgovci in uveljavljanja škode. Organi za alternativno reševanje sporov obstajajo v vseh državah EU in 
so ustanovljeni posebej za lažje in cenejše reševanje težav potrošnikov. 

 

Organi za alternativno reševanje sporov (ARS) 

Definicija: Alternativno reševanje sporov (ARS) je izvensodni postopek reševanja sporov med 
potrošnikom in trgovcem ob pomoči organa za alternativno reševanje sporov. 

• Pravne reference: 

Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju 
potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES. Trenutni 
seznam organov za alternativno reševanje sporov boste našli tukaj (razvrščeni so po državah).  

 

 

 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
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Platforma za spletno reševanje sporov (SRS) 

Definicija: Platforma za spletno reševanje sporov je uradna spletna stran EU, ki jo upravlja Evropska 
komisija. Njen cilj je pomagati potrošnikom in trgovcem, da v primeru spora sklenejo izvensodno 
poravnavo. Platforma SRS je zasnovana za lažjo komunikacijo med potrošniki, trgovci in organi za 
alternativno reševanje sporov. 

• Pravne reference: 

Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju 
potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES. Celoten 
seznam kontaktnih točk za spletno reševanje sporov je na voljo tukaj.  

 

 

 

 

6.6. Redni sodni postopki 

Potrošniki lahko v sporih vedno uporabljajo nacionalne sodne postopke, saj je dostop do pravnega 
varstva temeljna pravica. Vendar se v praksi za to odloči zelo malo potrošnikov, saj so postopki 
običajno zelo dolgotrajni in dragi. 

 

7. DRUGA ZANIMIVA ORODJA: PODATKOVNA ZBIRKA PRIMEROV SODNE PRAKSE EU  

V nadaljevanju so navedena različna orodja, ki vam pomagajo hitro najti ustrezne primere. 

• Podatkovna zbirka Sodišča Evropske unije (Curia) je na voljo v vseh jezikih EU – tukaj.  
• Podatkovna zbirka Eur-Lex: pravna podatkovna zbirka Evropske unije: sodna praksa EU v vseh 

uradnih jezikih EU, vključno s sodno prakso iz obdobja pred 17. 6. 1997 – tukaj. 
• Podatkovna zbirka JURIFAST: vodi jo Združenje državnih svetov in vrhovne upravne 

jurisdikcije Evropske unije (ACA Europe), vsebuje pa predhodne odločbe Sodišča Evropske 

Kontaktna točka za spletno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji: 

Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Kotnikova 5  
1000 Ljubljana 
Slovenija  
 
Telefon : +386 1 400 35 13  
Faks : +386 1400 3588  
E-naslov : nkt.mgrt@gov.si  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
mailto:nkt.mgrt@gov.si
mailto:nkt.mgrt@gov.si
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unije in ustrezna predhodna vprašanja sodišč držav članic (podatkovna zbirka je na voljo v ang. 
in fr. jeziku) – tukaj.  

• Podatkovna zbirka sodne prakse JURE: zbirko podatkov je ustvarila Evropska komisija, 
vsebuje sodno prakso o pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah ter o priznavanju in 
izvrševanju sodnih odločb v državi, ki ni država, v kateri je bila izdana sodba. To vključuje 
sodno prakso o ustreznih mednarodnih konvencijah (tj. bruseljsko konvencijo iz leta 1968, 
lugansko konvencijo iz leta 1988 ter sodno prakso EU in držav članic) – tukaj.  

 

 

 

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/jurifast-en
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html
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content of it represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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