
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

 
Splošni pogoji spletne prodajalne www.sleepy.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov 

(ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-

1). 

Spletno trgovino www.sleepy.si upravlja podjetje SLEEPY ODEJICE, Maja Plaskan s.p., Pirešica 1a, Velenje, 

3320 Velenje, matična številka: 8481784000, davčna številka: 24416363, ki je tudi ponudnik storitev e-

poslovanja na sleepy.si  

Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. 

Nakup artiklov v spletni trgovini je mogoč brez registracije in vpisa v spletno trgovino na www.sleepy.si 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Sleepy.si, pravice uporabnika ter poslovni 

odnos med ponudnikom in kupcem. 

 

Dostopnost informacij (povzetek zakonodaje) 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 

 kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), 

 bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami), 

 dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen 

v razumljivem roku), 

 pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave), 

 vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo 

davke in stroške prevoza, 

 način plačila in dostave, 

 časovno veljavnost ponudbe, 

 rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in 

koliko stane kupca vračilo artikla, 

 pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci. 

 

Nakup izdelkov 

Izbran izdelek dodajte v košarico, nato pa le sledite preprostemu nakupu, ki ne zahteva niti registracije, saj 

vam omogočamo nakup izdelkov kot gost. Če kupujete prvič in se srečate s težavo nas kontaktirajte preko 

kontaktnega obrazca – z veseljem vam priskočimo na pomoč. 

 

 

 



Načini plačila 

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila: 

 z nakazilom na račun upravitelja SLEEPY ODEJICE, Maja Plaskan s.p. (po ponudbi / predračunu) 

 s plačilno oziroma kreditno kartico preko PayPal  

 

Varnost nakupa 

Ponudnik za prenose vseh podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh 
informacij, poslanih z naročili uporabnika. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno 
zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila. 

 

Cene 

Vse cene so končne, razen če je izrecno napisano drugače. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. 
člena ZDDV-1. 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. 

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. 

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o 
ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo 
ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v 
obojestransko zadovoljstvo. 

Spletna trgovina www.sleepy.si si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga 
pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi uporabnik že plačal po 
predračunu, mu v tem primeru ponudnik nakaže vso kupnino vključno s stroški dostave v roku 8 delovnih 
dni. 

 

Izdaja računa 

Spletna trgovina www.sleepy.si kupcu po opravljeni storitvi pošlje elektronski račun naročenih artiklov na 
kupčev e-mail naslov. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan 
preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 

Postopek nakupa 

 Naročilo: Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. 

Po prejemu obvestila, mora kupec v 48 urah (velja za delovne dni) poravnati celoten znesek 

naročila. Če kupec naročila ne poravna se naročilo prekliče.   

 Naročilo potrjeno: Ko kupec plača naročilo, gre naročilo v nadaljnjo izdelavo. Ponudnik lahko za 
preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno 
telefonsko številko. Prodajalec bo kupca obvestil o točni dobavi blaga, če materiala morda nima na 
zalogi. 

 Blago odposlano: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski 
pošti obvesti kupca. 



 Vračilo artiklov: Ker je vsak izdelek na spletni strani www.sleepy.si narejen individualno glede na 
vsako posamezno naročilo, odstop od pogodbe in možnost vračila nista mogoča. 

 

Vračilo in zamenjava blaga ter pravica do odstopa od nakupa 
 
Ker je vsak izdelek na spletni strani www.sleepy.si narejen individualno glede na vsako posamezno naročilo, 
odstop od pogodbe in možnost vračila, poleg ostalih primerov, ki so izrecno našteti v Zakonu o varstvu 
potrošnikov nista mogoča. Prav tako ni mogoča menjava izdelka za drug izdelek. 
 

Reklamacije in garancija 
 
Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oziroma 
najkasneje v roku 14 dni od dneva nakupa reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na 
elektronski naslov sleepychunkyblankets@gmail.com. Ponudnik je dolžan spremljati in ažurno reševati vse 
zahtevke, ki jih posreduje kupec. Pošiljko lahko, po predhodnem dogovoru z nami, vrnete na naš naslov 
preko našega kurirja. Kurir bo reklamirano pošiljko prevzel pri vas, na naše stroške. Drugačen način vračila 
na naše stroške ni možen! Pri uveljavljanju garancije poslujemo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov 
(ZVPot). V primeru, da je paket, ki ga prejmete ob naročilu blaga, fizično poškodovan, v njem manjka 
vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. 
 

Stvarna napaka 

Kupec lahko za vsak kupljeni izdelek v primeru napake uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake. 
 

Opredelitev stvarne napake 

Ponudnik je odgovoren za stvarne napake izdelka. Napaka je stvarna če: 

 izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet, 

 izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je 
bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, 

 izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane. 

 če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali 
model pokazan le zaradi obvestila. 

 

Preverjanje primernosti izdelka 

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju 
ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec z oglaševanjem, 
predstavitvijo izdelka ali z navedbami na izdelku. 
 

Uveljavitev pravic iz naslova stvarne napake 

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh 
(2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako 
in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se 
pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari 
obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest (6) mesecev od izročitve. 
Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati eno od naslednjih 
možnosti: 1) da odpravi napako na blagu, 2) da mu vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, 3) da 
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 4) da mu vrne plačani znesek. V vsakem primeru 



ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, 
nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz 
prejšnjega stavka. 
 
Če obstoj napake na blagu oz. izdelku ni sporen, mora prodajalec čimprej, najkasneje pa v roku osmih (8) 
dni, ugoditi kupčevi zahtevi. Če je obstoj napake na blagu oz. izdelku sporen, pa mora prodajalec kupcu 
pisno odgovoriti na njegovo zahtevo najpozneje v osmih dneh po prejemu kupčeve zahteve. 
 
Odgovornost prodajalca oz. ponudnika za stvarne napake ni podana v primerih, ki izhajajo iz sfere kupca 
(oz. tretje osebe), zlasti pa če nastanejo zaradi nepravilne uporabe, mehanske poškodbe ali nedovoljenih 
posegov (npr. popravil, predelave, razstavitve blaga oz. izdelka, …). 
 
Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku vam v primeru, da želite 
uveljavljati stvarno napako pri vašem izdelku pošljemo na vaš elektronski naslov. 
 
Kupec izpolni Obrazec za uveljavitev pravic potrošnikov ob ugotovitvi stvarne napake na izdelku (ali sam 
napiše izjavo z vsemi v obrazcu zahtevanimi podatki) in ga skupaj z izdelkom na katerem uveljavlja stvarno 
napako, pošlje ponudniku oz. prodajalcu s priporočeno pošto (ali pa z dostavno službo) na naslov prodajalca 
oz. ponudnika: Sleepy odejice, Maja Plaskan s.p., Pirešica 1a, 3320 Velenje.  
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu in odgovornost ponudnika za stvarne napake natančneje 
urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakonika. 
 

 

Dostava 
 
Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo 

pošiljk je DPD, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko 

naročilo izpolnil bolj učinkovito. 

Varovanje osebnih podatkov 

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik bo osebne 
podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, 
računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani 
nepooblaščenim osebam. 

Odveza odgovornosti 

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na 
njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne 
uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah 
in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. 

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred 
objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne 
odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih. 

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse 
fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. 

 



Piškotki in oglaševanje 

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta in 
ne škodijo vaši strojni ali programski opremi. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki 
ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so 
vedno časovno omejeni. 

 

Uporabo piškotkov v Evropski uniji (EU) določa Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 
2002/58/ES, katere člen, ki se nanaša na piškotke in podobne tehnologije, je bil spremenjen z Direktivo 
136/2009. 

 

V slovenski zakonodaji uporabo piškotkov določa Zakon o elektronskih komunikacijah oziroma ZEKom-1 
(Uradni list št. 109/2012), katerega 157. člen predstavlja pravno osnovo za skrb za zasebnost uporabnikov 
spleta. 

 

Spletna stran www.sleepy.si za delovanje strani uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov, 
spremljajo pa aktivnosti obiskovalcev in zanimanje z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Z 
uporabo spletne strani obiskovalci soglašajo z njihovo uporabo. 

 

Obravnava poškodovanih pošiljk (odškodnine) 

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali 
kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri GLS. 

 

Če ugotovite, da je artikel ali fizična pošiljka poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, 
lahko vložite postopek odškodnine. Škodo je potrebno prijaviti v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema 
paketa na e-mail sleepychunkyblankets@gmail.com. Ob prijavi škode bomo potrebovali tudi fotografije 
paketa, (notranje) embalaže, poškodovanega artikle, GLS nalepke in pa opis poškodbe. Z referentom se 
lahko dogovorite tudi za prevzem poškodovanega paketa na vašem naslovu. 

 

Pritožbe in spori 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi 
izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v 
primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. 

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo 
obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. 

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, 
njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega 
spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po 
svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 



Izvensodno reševanje potrošniških sporov 

Skladno z zakonskimi normativi SLEEPY ODEJICE, Maja Plaskan s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga 
potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 
524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES. 

 

Končne določbe 

 
Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih 
poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne 
morejo biti veljavni. 

Vsak poslovni partner oz. kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer 
pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.sleepy.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. 
Izgovora, da ne pozna "Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo. Neveljavnost katerekoli določbe teh 
splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot 
celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez 
te določbe. 

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje 
morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje. 

 

 

 

 

Prodajalec oz. ponudnik / upravljalec spletne trgovine: 
 
SLEEPY ODEJICE, Maja Plaskan s.p. 
Pirešica 1a, 3320 Velenje 
Telefon: 031-642-674 
sleepychunkyblankets@gmail.com  
www.sleepy.si  

 
Osnovni podatki:  
Davčna št.: 24416363 
Matična št.: 8481784000 
Datum vpisa v register: 1.08.2019, št. vpisa: 0112-81-20190731-005273 
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http://www.sleepy.si/

