
 
Pravice potnikov: Potovanje po EU brez skrbi
 

Je imel vaš vlak zamudo, je bil vaš let odpovedan? Preverite, kakšne pravice imate kot
potniki v EU.
 
Na poti je dobro vedeti, da vam EU zagotavlja pravice potnikov. Evropski predpisi zagotavljajo
minimalno raven zaščite potnikov ne glede na prevozno sredstvo: letalo, vlak, avtobus ali ladjo.
 
Nepričakovane zamude, odpovedi in izgubljena prtljaga lahko pokvarijo potovanje. Zato so
evropski poslanci pomagali vpeljati evropske predpise, ki prevozna podjetja obvezujejo, da
potnikom zagotovijo obroke, nastanitev, povrnjeno kupnino in povračilo stroškov.
 
Prevozna podjetja v EU prav tako ne smejo več prodajati vozovnic po višjih cenah glede na
nacionalnost in lokacijo kupca.
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Evropski predpisi prav tako zagotavljajo posebne pravice potnikom z zmanjšano mobilnostjo, ki
imajo pravico do brezplačne asistence.
 
 
 
Pravice letalskih potnikov 
 
EU zagotavlja potnikom pravice pod določenimi pogoji, denimo, če je vzlet znotraj EU ali če
vzleti iz EU in pristane v državi, ki ni članica EU.
 
Če vam je bilo vkrcanje preprečeno, vam mora letalska družba zagotoviti brezplačno pomoč, to
so lahko denimo hrana in pijača in nastanitev. Letalska družba vam mora prav tako ponuditi
možnosti povračila kupnine ali spremembe potovanja. Potniki, ki jim je bilo vkrcanje preprečeno,
so prav tako upravičeno do odškodnine v višini do 600 evrov. Višina odškodnine je odvisna od
dolžine leta.
 
 
 

 
Če je bil vaš let odpovedan, imate pravico do asistence in povračila kupnine, spremembe poti ali
vračila. V primeru zamud se upoštevata trajanje zamude in dolžina leta.
 
Potniki, ki so bili o odpovedi leta obveščeni tik pred načrtovanim odhodom ali so prispeli z več
kot triurno zamudo, so lahko upravičeni tudi do višjih odškodnin, a z določenimi omejitvami. Ne
veljajo za podjetja, ki ponudijo alternativno rešitev, ali v izjemnih okoliščinah, kot so odločitve
upravljanje zračnega prometa, politična nestabilnost, neugodne prometne razmere ali varnostna
tveganja.
 
 
 
Pravice potnikov z vlakom 
 
Predpisi EU o pravicah potnikov z vlakom so veljavni na potovanjih znotraj EU. Če je bil vaš
vlak odpovedan ali je imel zamudo, vam mora operater hitro podajati informacije o stanju in vam
zagotoviti informacije o vaših pravicah. Glede na okoliščine imate lahko tudi pravico do obrokov,
nastanitve in povračila stroškov.
 
 
 
Preberite več o tem, kako hoče Parlament izboljšati pravice potnikov v železniškem
prometu. 

Leti ≤ 1500 km Leti  med  1500  in  3500  km
Leti  v  EU  ≥  1500  km

Leti ≥ 3500 km

250 evrov 400 evrov 600 evrov
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https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_sl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sl.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/pravice-potnikov/20181005STO15109/izboljsane-pravice-potnikov-v-zelezniskem-prometu-v-eu-novi-predpisi
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/pravice-potnikov/20181005STO15109/izboljsane-pravice-potnikov-v-zelezniskem-prometu-v-eu-novi-predpisi


Pravice potnikov z avtobusom 
 
Pravice potnikov lahko veljajo tudi za redne prevoze z avtobusom na dolgih progah, ki se
začnejo ali zaključijo v EU. V primeru odpovedi ali zamud ste lahko upravičeni do obrokov in
nastanitve.
 
 
 
Pravice pri potovanju z ladjami 
 
Predpisi običajno veljajo za trajekte in križarke (na morju in rekah), če se vaše potovanje začne
ali zaključi v pristanišču v EU. Če je bila pot odpovedana ali je prišlo do zamude, ste lahko
upravičeni do pomoči v obliki obrokov ali nastanitve. Če je bil vaš prihod zamaknjen za več kot
eno uro, ste upravičeni do kompenzacije.
 
 
 
Podrobne informacije o pravicah potnikov za vse tipe prevoza najdete na spletni strani
Tvoja Evropa. Naložite lahko tudi aplikacijo “ Passenger Rights” za pametni telefon (
Androidali iOS).
 

Vaše pravice, ko potujete
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe

Povezave
Podatki o pravicah potnikov  v EU
Uredba EU o pravicah potnikov v letalskem prometu
Kaj pravijo poslanci na družbenih omrežjih? Preverite na Newshubu
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https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.passengerrights
https://apps.apple.com/sl/app/passenger-rights/id535428814
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/your-rights-while-travelling-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/48/passenger-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1476179175834&uri=CELEX:32004R0261
https://epnewshub.eu/

