
Avstrija
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie
Tel.: +43 17116265/9204
www.bmvit.gv.at

Belgija
SPF Mobilité et Transports, 
Denied Boarding Authority
Tel.: +32 (0)2 277 44 00
www.mobilit.belgium.be

Bolgarija
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията
Tel.: +359 29371047
www.caa.bg

Češka republika
Úřad pro civilní letectví
Tel.: +420 225422726
www.caa.cz

Ciper
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +357 22404119
www.mcw.gov.cy/dca

Danska 
Trafikstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.trafikstyrelsen.dk

Estonija
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tka.riik.ee

Finska
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.fi

Francija
Direction générale de l'aviation civile (DGAC),
Mission du Droit des passagers
Tel.: +33 158093845
www.developpement-durable.gouv.fr

Grčija
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +30 2108916150
www.hcaa.gr

Hrvaška
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Tel.: +385 12369300
www.ccaa.hr

Irska
Commission for Aviation Regulation
Tel.: +353 16611700
www.aviationreg.ie

Italija
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Tel.: +39 06445961
www.enac.gov.it

Latvija
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 67388624
www.ptac.gov.lv

Litva
Civilinės aviacijos administracija
Tel.: +370 52739038
www.caa.lt

Luksemburg
Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur
Tel.: +352 24784112
www.eco.public.lu

Madžarska
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Tel.: +36 14594800
www.nfh.hu

Malta
Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Tel.: +356 23952000
www.consumer.gov.mt

Nemčija
Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
Tel.: +49 5312355115
www.lba.de

Nizozemska
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 884890000
www.ilent.nl

Poljska
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Tel.: +48 (22)5207484
www.ulc.gov.pl

Portugalska
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)
Tel.: +351 (21)8423500
www.inac.pt

Romunija
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Tel.: +40 213121275
www.anpc.ro

Slovaška
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.:  +421 258272103

+421 258272140
www.soi.sk

Slovenija
Agencija za civilno letalstvo
Tel.: +386 (0)12666600
www.caa.si

Španija
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Tel.: +34 913968210
www.seguridadaerea.es

Švedska
Allmänna reklamationsnämnden
Tel.: +46 850886000
www.arn.se

Združeno kraljestvo
Civil Aviation Authority, 
Passenger Complaints Unit
Tel.: +44 2074536888
www.caa.co.uk

NACIONALNI IZVRŠILNI ORGANI 
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KAJ MORATE VEDETI

NISTE ZADOVOLJNI Z UVELJAVLJANJEM SVOJIH 

PRAVIC?

1.  Najprej se obrnite na letalsko družbo ali, če je vaše vprašanje

povezano z osebami z omejeno mobilnostjo, na letališče.

2.  Na kratko opišite svojo pritožbo – ne pozabite navesti

datumov, podatkov o rezervaciji, podrobnosti o vseh osebah,

s katerimi ste morda govorili, in priložite kopije vse ustrezne

dokumentacije.

3.  Shranite kopijo svojih dokumentov in upoštevajte razumen

rok za obravnavo pritožbe.

Če z njihovim odgovorom niste zadovoljni, lahko vložite 

pritožbo pri enem od nacionalnih izvršilnih organov, ki 

so navedeni na zadnji strani tega letaka. Pritožbe je treba 

po možnosti vložiti v državi, kjer je do dogodka prišlo.
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Ta letak je zgolj informativen. Vsak pravni zahtevek ali tožba v primeru spora mora temeljiti 

izključno na zadevnih pravnih besedilih. Te lahko najdete v Uradnem listu Evropske unije. Izdala: 

Evropska komisija, Generalni direktorat za mobilnost in promet, B-1049 Bruselj.

Več o tem:
obiščite spletišče 

europa.eu/youreurope/travel, 

prenesite aplikacijo o pravicah potnikov ali pokličite 

Europe Direct na številko 00 800 6 7 8 9 10 11*. 

Pomoč vam nudijo tudi evropski potrošniški centri: 

ec.europa.eu/consumers/ecc/.

* Nekateri telefonski operaterji ne dovoljujejo vzpostavitve

zveze s številko 00 800 ali pa te klice zaračunavajo.

Pravice 
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prometu
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Prevoznik vam mora ponuditi prvo razpoložljivo spremembo 

poti pod primerljivimi pogoji prevoza do vašega končnega 

namembnega kraja ali ponovno rezervacijo na poznejši datum 

po vaši izbiri in brez dodatnih stroškov. Ponuditi vam mora 

tudi možnost vračila zneska vozovnice in, kjer je primerno, 

brezplačno vrnitev na kraj, kjer ste potovanje začeli, in sicer 

v najkrajšem možnem času (to velja tudi za velike zamude 

pri odhodu, ki so daljše od pet ur). Ko sprejmete vračilo, vam 

letalska družba ni več obvezna nuditi pomoči.

ODŠKODNINA

Odvisno od dolžine leta in zamude ob prihodu na cilj ste 

morda upravičeni do odškodnine v višini od 125 do 600 EUR.

Do odškodnine niste upravičeni, če ste bili o odpovedi 

obveščeni najmanj 14 dni pred letom, če so vam ponudili 

spremembo poti s podobnimi potovalnimi časi, ali če 

letalska družba lahko dokaže, da je odpoved posledica 

izrednih razmer.

ODGOVORNOST ZA POTNIKE IN NJIHOVO 

PRTLJAGO

V skladu z določenimi merili in omejitvami lahko letalske 

družbe odgovarjajo za poškodbo ali smrt zaradi nesreče. 

Morda ste upravičeni tudi do odškodnine za izgubo, zamudo 

ali poškodbo prtljage (vključno z opremo za gibanje).

Zahtevo morate vložiti pri letalski družbi v sedmih dneh po 

prejemu prtljage, če je bila poškodovana, in v 21 dneh, če je 

bila dostavljena z zamudo. 

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI  

Ob nakupu vozovnice za odhodni let z letališča EU morate 

biti seznanjeni z veljavnimi pogoji. Končna cena mora biti ves 

čas navedena in mora vključevati prevoznino ter vse ustrezne 

davke, pristojbine ali stroške, ki so v času objave neizogibni 

in predvidljivi. Neobvezni podatki morajo biti na voljo na 

prostovoljni osnovi. Letalske družbe vas morajo seznaniti 

z vašimi pravicami tako ob odhodu kot v ustreznih fazah 

potovanja. Vnaprej morate biti obveščeni o tem, katera letalska 

družba bo opravljala vaš let. Letalske družbe, ki ne veljajo za 

varne, imajo prepoved opravljanja letov v EU.

POMOČ V PRIMERU ZAVRNITVE VKRCANJA, 

ZAMUDE ALI ODPOVEDI

Ob zavrnitvi vkrcanja na letalo ali takojšnji odpovedi leta ste 

morda upravičeni do pomoči, na primer do hrane in osvežilnih 

pijač, dostopa do komunikacijskih sredstev, nastanitve (po potrebi) 

in prevoza do in s kraja nastanitve. V primeru velike zamude je 

pomoč na voljo po:

→  dveh ali več urah, če je dolžina leta 1.500 kilometrov ali manj;

→  treh ali več urah v primeru daljših letov znotraj Evropske unije 

ali drugih letov med 1.500 in 3.500 kilometrov;

→  štirih ali več urah, če je dolžina leta večja od 3.500 kilometrov 

zunaj Evropske unije.

SPREMEMBA POTI ALI POVRAČILO V PRIMERU 

ZAVRNJENEGA VKRCANJA ALI ODPOVEDI 

V primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi boste lahko 

izbirali med spremembo poti ali vračilom zneska vozovnice. 

Evropska unija varuje vaše pravice do varnega in udobnega 

potovanja z letalom. Potnikom so zato na voljo zanesljivejše 

in bolj kakovostne storitve letalskega potniškega prometa.

ZAŠČITA PRED DISKRIMINACIJO

Pri nakupu vozovnice in med potovanjem ste zaščiteni pred 

diskriminacijo na podlagi narodnosti, kraja prebivališča ali 

invalidnosti.

INVALIDNE OSEBE IN OSEBE Z OMEJNO 

MOBILNOSTJO

Zakonodaja EU ščiti invalide in osebe z omejeno mobilnostjo 

pred diskriminacijo med rezervacijo in vkrcanjem. Letalski 

prevozniki ali njihovi agenti vam lahko zavrnejo vkrcanje samo, 

če je to fizično nemogoče glede na velikost letala ali njegovih 

vrat, ali če bi s tem kršili določene varnostne zahteve.

Če vam zavrnejo vkrcanje iz teh razlogov, imate pravico do 

povračila stroškov ali spremembe poti. Letalski prevoznik 

lahko od vas zahteva, da si zagotovite spremstvo osebe, ki 

vam lahko nudi pomoč. V tem primeru Komisija priporoča, da 

naj se ta sedež ponudi brezplačno ali po bistveno znižani ceni.

Na vseh letališčih EU imate pri vkrcanju na letalo in izkrcanju 

iz njega ter med samim letom pravico do brezplačne pomoči. 

Priporočamo vam, da letališče obvestite o svojih potrebah (npr. 

da z vami potuje pes vodič) najmanj 48 ur pred odhodom, če je 

to mogoče. Če tega ne storite, si mora osebje, ki nudi pomoč, 

razumno prizadevati, da zagotovi zahtevano pomoč.

Zavrnjeno vkrcanje? 
Odpovedan let?  
Velika zamuda?  
Izgubljena prtljaga?
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v najkrajšem možnem času (to velja tudi za velike zamude 

pri odhodu, ki so daljše od pet ur). Ko sprejmete vračilo, vam 
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Avstrija
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
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Tel.: +43 17116265/9204
www.bmvit.gv.at

Belgija
SPF Mobilité et Transports, 
Denied Boarding Authority
Tel.: +32 (0)2 277 44 00
www.mobilit.belgium.be

Bolgarija
Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията
Tel.: +359 29371047
www.caa.bg

Češka republika
Úřad pro civilní letectví
Tel.: +420 225422726
www.caa.cz

Ciper
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +357 22404119
www.mcw.gov.cy/dca

Danska 
Trafikstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.trafikstyrelsen.dk

Estonija
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tka.riik.ee

Finska
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.fi

Francija
Direction générale de l'aviation civile (DGAC),
Mission du Droit des passagers
Tel.: +33 158093845
www.developpement-durable.gouv.fr

Grčija
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +30 2108916150
www.hcaa.gr

Hrvaška
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Tel.: +385 12369300
www.ccaa.hr

Irska
Commission for Aviation Regulation
Tel.: +353 16611700
www.aviationreg.ie

Italija
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Tel.: +39 06445961
www.enac.gov.it

Latvija
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 67388624
www.ptac.gov.lv

Litva
Civilinės aviacijos administracija
Tel.: +370 52739038
www.caa.lt

Luksemburg
Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur
Tel.: +352 24784112
www.eco.public.lu

Madžarska
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Tel.: +36 14594800
www.nfh.hu

Malta
Malta Competition and Consumer Affairs Authority
Tel.: +356 23952000
www.consumer.gov.mt

Nemčija
Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
Tel.: +49 5312355115
www.lba.de

Nizozemska
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 884890000
www.ilent.nl

Poljska
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Tel.: +48 (22)5207484
www.ulc.gov.pl

Portugalska
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)
Tel.: +351 (21)8423500
www.inac.pt

Romunija
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Tel.: +40 213121275
www.anpc.ro

Slovaška
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.:  +421 258272103

+421 258272140
www.soi.sk

Slovenija
Agencija za civilno letalstvo
Tel.: +386 (0)12666600
www.caa.si

Španija
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Tel.: +34 913968210
www.seguridadaerea.es

Švedska
Allmänna reklamationsnämnden
Tel.: +46 850886000
www.arn.se

Združeno kraljestvo
Civil Aviation Authority, 
Passenger Complaints Unit
Tel.: +44 2074536888
www.caa.co.uk
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KAJ MORATE VEDETI

NISTE ZADOVOLJNI Z UVELJAVLJANJEM SVOJIH 

PRAVIC?

1.  Najprej se obrnite na letalsko družbo ali, če je vaše vprašanje

povezano z osebami z omejeno mobilnostjo, na letališče.

2.  Na kratko opišite svojo pritožbo – ne pozabite navesti

datumov, podatkov o rezervaciji, podrobnosti o vseh osebah,

s katerimi ste morda govorili, in priložite kopije vse ustrezne

dokumentacije.

3.  Shranite kopijo svojih dokumentov in upoštevajte razumen

rok za obravnavo pritožbe.

Če z njihovim odgovorom niste zadovoljni, lahko vložite 

pritožbo pri enem od nacionalnih izvršilnih organov, ki 

so navedeni na zadnji strani tega letaka. Pritožbe je treba 

po možnosti vložiti v državi, kjer je do dogodka prišlo.
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Ta letak je zgolj informativen. Vsak pravni zahtevek ali tožba v primeru spora mora temeljiti 

izključno na zadevnih pravnih besedilih. Te lahko najdete v Uradnem listu Evropske unije. Izdala: 

Evropska komisija, Generalni direktorat za mobilnost in promet, B-1049 Bruselj.

Več o tem:
obiščite spletišče 

europa.eu/youreurope/travel, 

prenesite aplikacijo o pravicah potnikov ali pokličite 

Europe Direct na številko 00 800 6 7 8 9 10 11*. 

Pomoč vam nudijo tudi evropski potrošniški centri: 

ec.europa.eu/consumers/ecc/.

* Nekateri telefonski operaterji ne dovoljujejo vzpostavitve

zveze s številko 00 800 ali pa te klice zaračunavajo.
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