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Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe 

 

Pravica do odstopa od pogodbe 

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. 

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji 

pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo 

v ta namen določi potrošnik. 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje: 

Moja trgovinica, Boštjan Dečman s. p., Partizanska cesta 7, 1431 Dol pri 

Hrastniku, tel: 041 810 778, info@mojatrgovinica.si 

o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali 

elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni 

odstopni obrazec. Potrošnik lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni 

obrazec ali katero koli drugo nedvoumno izjavo na spletnih straneh prodajalca: 

www.mojatrgovinica.si, www.navihana.si, www.lepotec.si, www.me-seduce.si. Če se 

potrošnik odloči za to možnost, podjetje (na primer po elektronski pošti) nemudoma 

pošlje potrošniku potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu 

podatkov. 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z 

uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom 

odstopnega roka od te pogodbe. 

Učinki odstopa od pogodbe 

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v 

vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te 

pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov 

zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika 

dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, 

kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno 

drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih 

stroškov.  

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne 

pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. 

Potrošnik blago vrne na naslov, ki ga predhodno dogovori s podjetjem Moja trgovinica, 

Boštjan Dečman s.p. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 

dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se 

upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.  

Če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti: Neposredne 

stroške vračila blaga nosi potrošnik. Strošek vračila blaga predvidoma ne presega 2000 

EUR. 

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni 

nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 
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Obrazec za vračilo blaga 
 

Želim vrniti blago. Razlog za vračilo/zamenjavo blaga (obkrožite samo enega):  

1. izdelek sem prejel na osnovi pogodbe sklenjene na daljavo in ga vračam na osnovi 
pravice do odstopa od pogodbe s sporočilom v roku do 14 dni po prejemu izdelka  

2. prijavljam okvaro in uveljavljam garancijo (vaš najbližji pooblaščeni servis lahko 

poiščete na k izdelku priloženem garancijskem listu, kjer se lahko o vsem potrebnem 
dogovorite neposredno. Pravice iz naslova garancije lahko uveljavljate tudi pri nas.)  

3. izdelek reklamiram, ker ste mi dostavili napačen izdelek  

4. izdelek reklamiram, ker ste mi dostavili poškodovan izdelek  

5. uveljavljam stvarno napako na izdelku skladno s 37. členom Zakona o varstvu 
potrošnikov  

6. drugo, obrazložite: _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Prosim, da (obkrožite samo enega, če uveljavljate garancijo, pustite prazno):  
1. prejeti izdelek zamenjate z drugim brezhibno delujočim izdelkom  

2. prejeti izdelek zamenjate z drugim izdelkom druge velikosti ali barve (navedite v 
pojasnilih)  

3. brezplačno odpravite stvarno napako na izdelku (opišite napako v pojasnilih)  

4. vrnete kupnino ali del kupnine v sorazmerju z napako in ostale pripadajoče stroške v 

skupni višini ______________ na moj transakcijski račun številka 
____________________________ odprt pri banki ______________________________ 

5. drugo po predhodnem dogovoru _________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Pojasnilo (v kolikor je potrebno navedite lastnosti nadomestnega izdelka – 

naziv, barvo, velikost, … ali opišite razlog oz. napako zaradi katere vračate 

blago):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Pomembno! Obrazcu za vračilo blaga prilagam kopijo računa številka 

________________________________  

Izdelek vračam na lastne stroške. Moja trgovinica, Boštjan Dečman s. p., bo po 

potrebi stroške naknadno kril skladno z zakonodajo.  

V primeru odstopa od pogodbe naj bo blago vrnjeno neuporabljeno, nepoškodovano, v 

originalni embalaži, neodišavljeno (pazite, da na sebi nimate parfuma ali deodoranta, ki 

bi se lahko vpil v oblačila) in v nespremenjeni količini. V primeru, da prejmemo 

poškodovan, odišavljen izdelek oz. v drugačnem stanju kot vam je bil poslan, imamo 

pravico zavrniti vračilo ali pravico do odškodnine oziroma do ponovne - in tokrat 

nepreklicne - dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške.  

Več o splošnih pogojih poslovanja na strani http://www.mojatrgovinica.si/sl/content/3-

pogoji-poslovanja  

Naročnik  
Organizacija / Ime in priimek: ______________________________________________  

Naslov:_________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ E-pošta ___________________________ 

Datum: _______________________ Podpis: __________________________________ 

http://www.mojatrgovinica.si/sl/content/3-pogoji-poslovanja
http://www.mojatrgovinica.si/sl/content/3-pogoji-poslovanja

