
 

 

Najbolj pogosta vprašanja 

Kako poteka prodaja otroških rabljenih oblačil, obutve in opreme? 

Z našim podjetjem sklenete pogodbo. Del pogodbe je prevzemnica, kjer so popisani vaši 

artikli, ki jih namesto vas prodajamo, s pripadajočimi cenami. Ko prodamo večji del vaših 

artiklov, vam dogovorjeni znesek, nakažemo na vaš transakcijski račun. Denarja ne 

nakažujemo na tuje transakcijske račune. Če ne želite, da vam, denar nakažemo na 

transakcijski račun, lahko ta znesek, v naši trgovini izkoristite kot dobropis.  

Kakšne so cene artiklov? 

Cene rabljenih otroških oblačil in obutve so že določene. Cene pri rabljeni otroški opremi pa 

določimo skupaj.  

Kako je z izplačilom? 

Izplačila potekajo mesečno ali po dogovoru s stranko. Najmanjši znesek za izplačilo je 30 

EUR. Če je znesek na vaši kartici pogodbe nižji od 30 EUR, lahko v naši trgovini izkoristite 

dobropis. Dobropisi niso prenosljivi in denarja ne nakažujemo tretjim osebam. 

 

Kako poteka sprejem? 

Zaželjeno je, da nas obvestite, preden prinesete vaše artikle v prodajo. Lahko nas pokličete 

na telefonsko številko: 068 122 042 ali pa nas kontaktirate preko elektronske pošte: 

info@korak-naprej.si. 

Kaj sprejemate v prodajo? 

Sprejemamo rabljena oblačila, obutev in opremo od št. 50 – 170,  nepoškodovana, brez 

madežev in luknjic. Vsa oblačila morajo biti oprana in nezmečkana, tudi obutev in oprema 

morajo biti čisti. Sprejemamo sezonska oblačila in obutev, ki niso starejša od treh let. Ne 

želimo biti nespoštljivi, vendar se tudi pri otroških artiklih kroji menjajo in starejši niso več 

aktualni ali pa ne zadoščajo varnostnim standardom. 

Kaj se zgodi z artikli, ki jih ne prodate? 

Artikle, ki jih ne uspemo prodati, v določenem obdobju vrnemo lastniku. Veliko strank se 

odloči, da vrnjenih artiklov ne želijo, v tem primeru jih lahko podarijo našemu podjetju. 

Takšni artikli so potem vključeni v naše prireditve, kot so Dan za 0,50 EUR, ali pa pripravimo 

pakete za socialno ogrožene, glede na povpraševanje s strani Centra za socialno delo Murska 

Sobota.  

Lahko k vam prinesemo tudi poškodovana in starejša oblačila? 



 

Sprejemamo tudi starejša oblačila, ki niso več aktualna in tudi poškodovana oblačila. Takšna 

oblačila romajo v našo šivalnico, kjer iz njih nastanejo novi izdelki. Največkrat so to kavbojke 

in bombažne majice. 

Ne sprejemamo usnjenih oblačil, nogavic in spodnjega perila. 


