
 
 

 

 
 
 

1. Način plačila 
 

• Plačilo po povzetju 
V kolikor se odločite, da vam naročeno blago pošljemo na dom ali kateri koli drug naslov v 
Sloveniji, plačate z gotovino ob prevzemu. Dostavo naročenega blaga na naslov kupca izvede 
dostavno podjetje Pošta Slovenije. 
 
• Plačilo po predračunu 
Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna, dobavni rok prične teči z dnevom zaznave 
prejema sredstev na naš račun SI56 0110 0603 0692 957. 
  
Pomoč za plačilo predračuna (UPN) 
 
Pri izpolnjevanju univerzalnega plačilnega naloga (UPN) navedite naslednje podatke: 
Namen plačila: Plačilo naročila št. XXXXX (XXXXX pomeni številko vašega naročila) 
Naziv: GJV Idrija 
Ulica: Študentovska 16 
Kraj: 5280 Idrija 
Številka računa: SI56 0400 1004 9700 946 (BIC: KBMASI2X) 
Sklic: SI00 XXXXX (XXXXX pomeni številko vašega naročila) 
 
Dostavo naročenega blaga na naslov kupca izvede dostavno podjetje Pošta Slovenije. 
 
 
• Plačilo s kreditno kartico 
Plačilo z debetno oziroma kreditno kartico; Plačilo lahko opravite z naslednjimi karticami: 
Visa,  Mastercard, Activa Maestro, Karanta. Online plačila se izvršijo preko plačilnega sistema 
Bankart (varni spletni plačilni sistem Abanke). Po končanem postopku naročanja boste 
preusmerjeni na spletne strani, ki jih upravljata procesni center Bankart in banka, s katero 
imamo sklenjeno pogodbo o sprejemu kartic. 
 
Dostavo naročenega blaga na naslov kupca izvede dostavno podjetje Pošta Slovenije. 

 
 
• Plačilo s Paypalom 
Plačilo izvedete preko svojega Paypal računa.  
Dostavo naročenega blaga na naslov kupca izvede dostavno podjetje Pošta Slovenije. 
 

 
 



 
 

 

 
Vse cene so v evrih (EUR) in so vezane na državo. Za kupce iz držav Evropske unije cene 
vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). 
Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. 
Cene veljajo do objave novega cenika v spletni trgovini Čipkarske šole Idrija. 
 
Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini Čipkarske šole Idrija in se lahko 
razlikujejo od cen v prodajni galeriji Čipkarske šole Idrija. 
 
3.      Stroški poštnine in plačila 
 
Čipkarska šola Idrija kupcu zaračuna strošek priprave pošiljke in poštnino. Najnižnji možen 
strošek poštnine (do 500g) je 4€ . Strošek se skladno s težo  in posebnimi pogoji (steklo) 
zvišuje v skladu s cenikom Pošte Slovenije.  
Pošta Slovenije pa kupcu zaračuna poštne stroške, po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, ki jih 
kupec plača ob prevzemu pošiljke. Ti stroški niso upoštevani v cenah izdelkov in storitev in jih 
krije kupec. 
Prav tako v cenah izdelkov in storitev niso upoštevani stroški poštnine, ki nastanejo v 
primeru dostave blaga na dom ali kateri koli drugi naslov v Sloveniji.  
Slednji so obračunani v skladu z veljavnim cenikom Pošte Slovenije. * 
* Opozorilo: Spletna trgovina ne odgovarja za morebitne spremembe cen, ki jih v skladu s 
svojim poslovanjem izvaja dostavno podjetje Pošta Slovenije. 


