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Mreža evropskih potrošniških centrov (Mreža EPC) je evropska mreža, ki 
potrošnikom posreduje informacije o njihovih pravicah pri čezmejnem naku-
pu in jim pomaga pri uveljavljanju pravic pri tujih prodajalcih. Mreža EPC 
vključuje 30 evropskih potrošniških centrov; enega v vsaki od 28 držav 
članic in enega na Islandiji ter Norveškem. Mrežo EPC sofinancirajo Evropska 
komisija in zadevne države.

Storitve Mreže EPC se osredinjajo na poslovanje med podjetji in potrošniki, ka-
dar potrošniki nakupujejo v tujini osebno ali na daljavo (večinoma elektronsko 
poslovanje).

Mreža EPC je v letu 2015 prejela več kot 93.694 vprašanj potrošnikov.

Vse več potrošnikov svoje počitnice rezervira z uporabo spletnih storitev; re-
zervacijo je mogoče izvesti z enim samim klikom. V letu 2015 je 19 odstotkov 
vprašanj, ki so jih prejeli EPC-ji, zadevalo počitnice.

Mreža EPC se je zato odločila, da bo izvedla raziskavo o tem, ali se cena letal-
skih prevozov, hotelov, vozil, časovnega zakupa ali drugih počitniških storitev, 
ki so navedene na začetku postopka rezervacije, ujemajo s ceno, ki jo na kon-
cu plača potrošnik.

Raziskava je vključevala podroben pregled 539 pritožb potrošnikov, ki jih je 
prejela Mreža EPC, 237 simuliranih rezervacij in 513 odgovorov potrošnikov na 
spletno anketo.

Rezultati so pokazali, da je v letalskem prevozu več razlik med ceno, navedeno 
ob rezervaciji, in končno ceno. Rezultati so natančneje pokazali, da:

• je do višje cene v glavnem prišlo zaradi stroškov vodenja postopka,
provizije za kreditno kartico in pristojbin za prijavljanje potnikov na
let;

• je večinoma do teh težav prišlo med postopkom rezervacije na splet-
ni strani ponudnika;

• so se potrošniki, ki so odgovarjali na spletno anketo, večinoma pri-
toževali nad stroški provizije za kreditne kartice. Ta rezultat je potrdilo
tudi prikrito nakupovanje.

Iz vprašalnika je bilo mogoče razbrati, da se še vedno veliko potrošnikov ne 
pritoži, če končna cena leta, hotela ali najetega vozila ni enaka navedeni ceni, 
saj ne vedo, kako in kam naj se pritožijo. Mreža EPC se je odločila, da bo z ob-
javo seznama priporočil ozavestila potrošnike in ponudnike.



Publikacija je del ukrepa št. 670687 – ECC-Net LU FPA, ki so mu bila dodeljena sredstva za de-
lovanje EPC na podlagi Programa EU za potrošnike (2014-2020). Vsebina te publikacije odraža 
stališča avtorjev in je izključno njihova odgovornost. Vsebina v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije in/ali Izvršne agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano ali kate-
rega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in/ali izvršna agencija ne sprejema/-ta 
nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo vsebovanih informacij.

Mreža Evropskih potrošniških 
centrov (ECC-Net):

• informira potrošnike o njihovih pravicah v Evropi

• svetuje potrošnikom glede uveljavljanja
pravic pri tujih prodajalcih

• nudi pravno pomoč pri reševanju čezmejnih sporov 
s podjetji znotraj EU, na Islandiji in Norveškem. 
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