
Priloga 4  

 

Obrazci standardnih informacij v primeru povezanih potovalnih aranžmajev 

Del A: Obrazec standardnih informacij, kadar je podjetje, ki omogoča povezan potovalni 

aranžma prek spleta v smislu prve alineje drugega odstavka 170. člena zakona, prevoznik, ki 

prodaja povratno vozovnico  

Če po izbiri in plačilu potovalne storitve prek našega podjetja/XY rezervirate dodatne potovalne 

storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, 

ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. 

Naše podjetje/XY zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo teh dodatnih potovalnih storitev. 

Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. 

Če pa med istim obiskom spletnega mesta našega podjetja/XY za rezervacije rezervirate 

dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega 

aranžmaja. V tem primeru XY v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil 

XY za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav XY, in po potrebi za vaš 

povratek. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav 

zadevnega ponudnika storitev. 

Več informacij o jamstvu v primeru likvidnostnih težav: [se zagotovi v obliki hiperpovezave]. 

Prek hiperpovezave potrošnik prejme naslednje informacije: 

XY je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ (subjekt, ki zagotavlja jamstvo v 

primeru likvidnostnih težav, npr. jamstvena shema ali zavarovalnica). 

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, 

vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko), če storitve zaradi 

likvidnostnih težav XY niso izvedene. 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb s strankami, ki niso XY, ki 

se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam XY. 

Spletno mesto, kjer je dostopen zakon, ki ureja varstvo potrošnikov: [HIPERPOVEZAVA]. 

 

Del B: Obrazec standardnih informacij, kadar je podjetje, ki omogoča povezan potovalni 

aranžma prek spleta v smislu prve alineje drugega odstavka 170. člena zakona, podjetje, ki ni 

prevoznik, ki prodaja povratno vozovnico  

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja/XY rezervirate dodatne 

potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki veljajo za 

turistične pakete na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. 

Naše podjetje/XY zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. 

Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. 

Če pa med istim obiskom spletnega mesta našega podjetja/XY za rezervacije rezervirate 

dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega 

aranžmaja. V tem primeru XY v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil 

XY za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav XY. Opozarjamo vas, da to ne 

zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. 

Več informacij o jamstvu v primeru likvidnostnih težav (se zagotovi v obliki hiperpovezave). 

Prek hiperpovezave potrošnik prejme naslednje informacije: 

XY je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ (subjekt, ki zagotavlja jamstvo v 

primeru likvidnostnih težav, npr. jamstvena shema ali zavarovalnica). 

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, 

vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko), če storitve zaradi 

likvidnostnih težav XY niso izvedene. 



 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki 

niso XY, ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam XY. 

Spletno mesto, kjer je dostopen zakon, ki ureja varstvo potrošnikov: [HIPERPOVEZAVA]. 

 

Del C: Obrazec standardnih informacij v primeru povezanih potovalnih aranžmajev v smislu 

prve alineje drugega odstavka 170. člena zakona, kadar so pogodbe sklenjene v sočasni fizični 

navzočnosti podjetja (ki ni prevoznik, ki prodaja povratno vozovnico) in potrošnika 

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja/XY rezervirate dodatne 

potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na 

podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. 

Naše podjetje/XY zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. 

Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. 

Če pa med istim obiskom našega podjetja/XY ali stikom z njim rezervirate kakršne koli dodatne 

potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V 

tem primeru XY v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil XY za storitve, 

ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav XY. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja 

povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. 

XY je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ (subjekt, ki zagotavlja jamstvo v 

primeru likvidnostnih težav, npr. jamstvena shema ali zavarovalnica). 

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, 

vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko), če storitve zaradi 

likvidnostnih težav XY niso izvedene. 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki 

niso XY, ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam XY. 

[Spletno mesto, kjer je dostopen zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.] 

 

Del D: Obrazec standardnih informacij, kadar je podjetje, ki prek spleta omogoča povezane 

potovalne aranžmaje v smislu druge alineje drugega odstavka 170. člena zakona, prevoznik, ki 

prodaja povratno vozovnico  

Če prek te povezave/teh povezav rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali 

počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, 

veljajo za turistične pakete. 

Naše podjetje/XY zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo teh dodatnih potovalnih storitev. 

Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. 

Če pa najpozneje v 24 urah po prejemu potrditve rezervacije s strani našega podjetja/XY 

rezervirate dodatne potovalne storitve prek te povezave/teh povezav, bodo te potovalne storitve 

postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru XY v skladu s pravom EU 

zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil XY za storitve, ki niso bile opravljene zaradi 

likvidnostnih težav XY, in po potrebi za vaš povratek. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja 

povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. 

Več informacij o jamstvu v primeru likvidnostnih težav (se zagotovi v obliki hiperpovezave). 

Prek hiperpovezave potrošnik prejme naslednje informacije: 

XY je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ (subjekt, ki zagotavlja jamstvo v 

primeru likvidnostnih težav, npr. jamstvena shema ali zavarovalnica). 

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, 

vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko), če storitve zaradi 



 

likvidnostnih težav XY niso izvedene. 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki 

niso XY, ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam XY. 

Spletno mesto, kjer je dostopen zakon, ki ureja varstvo potrošnikov: [HIPERPOVEZAVA]. 

 

Del E: Obrazec standardnih informacij, kadar je podjetje, ki prek spleta omogoča povezane 

potovalne aranžmaje v smislu druge alineje drugega odstavka 170. člena zakona, podjetje, ki ni 

prevoznik, ki prodaja povratno vozovnico  

Če prek te povezave/teh povezav rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali 

počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, 

veljajo za turistične pakete. 

Naše podjetje/XY zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo teh dodatnih potovalnih storitev. 

Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. 

Če pa najpozneje v 24 urah po prejemu potrditve rezervacije s strani našega podjetja/XY 

rezervirate dodatne potovalne storitve prek te povezave/teh povezav, bodo te potovalne storitve 

postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru XY v skladu s pravom EU 

zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil XY za storitve, ki niso bile opravljene zaradi 

likvidnostnih težav XY. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih 

težav zadevnega ponudnika storitev. 

Več informacij o jamstvu v primeru likvidnostnih težav (se zagotovi v obliki hiperpovezave). 

Prek hiperpovezave potrošnik prejme naslednje informacije: 

XY je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri YZ (subjekt, ki zagotavlja jamstvo v 

primeru likvidnostnih težav, npr. jamstvena shema ali zavarovalnica). 

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, 

vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko), če storitve zaradi 

likvidnostnih težav XY niso izvedene. 

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki 

niso XY, ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam XY. 

Spletno mesto, kjer je dostopen zakon, ki ureja varstvo potrošnikov: [HIPERPOVEZAVA]. 

 


