
PRAVILA IN POGOJI JAVNE DOBRODELNE DRAŽBE OPREME ZNANIH SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV 

 

1. Z udeležbo na javni dobrodelni dražbi opreme znanih slovenskih športnikov soglašate z vsemi 

točkami pravil in pogojev javne dobrodelne dražbe opreme znanih slovenskih športnikov. 

2. Javno dobrodelno dražbo opreme znanih slovenskih športnikov organizirajo prijatelji družine 

Dovžan v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje in Gimnazije Franceta 

Prešerna. V nadeljevanju (prijatelji in družba) 

3. Prijatelji in družba so v razpisu javne dražbe določili datum, kraj in predmet javne dobrodelne 

dražbe in druge podatke v zvezi z javno dobrodelno dražbo. 

4. Prijatelji in družba skrbijo za anonimnost udeležencev javne dobrodelne dražbe po svojih 

najboljših močeh. 

5. Ponudbe lahko dražitelji oddajo od 8. 12. 2018 dalje ter na dan dogodka 12. 12. 2018 na 

naslov elektronske pošte: pomagajdovzan@gmail.com 

6. Prek elektronske pošte oddane ponudbe morajo v zadevi sporočila vsebovati naslov DRAŽBA 

POMAGAJMO DRUŽINI DOVŽAN in ime športnika, katerega opremo želite dražiti (npr. 

DRAŽBA POMAGAJMO DRUŽINI DOVŽAN – MIHA HROBAT),  v jedru sporočila pa vse 

zahtevane osebne podatke (ime, priimek in/ali naziv podjetja, »anonimno« ime, naslov 

stalnega prebivališča ali naslov sedeža podjetja, kontaktno telefonsko številko, elektronski 

naslov za obveščanje) ter višino ponujenega zneska. 

7. Vsi zbrani podatki dražiteljev se bodo uporabili izključno za namen te dobrodelne dražbe. 

8. Veljavne bodo vse popolno izpolnjene ponudbe oddane med  8. 12. 2018 od 9:00 in 12. 12. 

2018  do zaključka dogodka. 

9. Rezultate javne dobrodelne dražbe bomo sproti objavljali na facebook strani POMAGAJMO 

DRUŽINI DOVŽAN. 

https://www.facebook.com/pages/category/Charity-Organization/Pomagajmo-

dru%C5%BEini-Dov%C5%BEan-257099498489715/ 

10. Končni rezultat javne dobrodelne dražbe bo v četrtek, 13.12.2018 objavljen na facebook 

strani POMAGAJMO DRUŽINI DOVŽAN. 

11. Po zaključku dobrodelne dražbe bomo vse sodelujoče dražitelje obvestili po elektronski pošti. 

Tistega, ki bo ponudil najvišji znesek, pa bomo o izidu obvestili tudi preko telefona. 

12. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, 

ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino v času trajanja dražbe, pod pogojem, da je 

končni kupec to kupnino v celoti nakazal na TRR družine Dovžan. 

13. Kupec dražbenega predmeta sklene donatorsko pogodbo in se z njo zaveže, da bo izklicani 

znesek nakazal na njihov TRR, v petih dneh od datuma podpisa donatorske pogodbe. 

14. Podatki za nakazilo so: 

Prejemnik: Eli Dovžan 

IBAN: SI56 3300 0000 9692 619 

Addiko banka 

Koda namena: CHAR 

Namen: dobrodelni prispevek 12.12. 

15. V primeru, da je dražitelj pravna oseba, bodo šla nakazila in sredstva preko Zveze prijateljev 

mladine Ljubljana Moste Polje. 

16. Dražbeni predmet javne dobrodelne dražbe bo končnemu kupcu predan po opravljenem 

nakazilu na TRR v prostorih Gimnazije Franceta Prešerna ali drugače po dogovoru. 
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17. Vsem dražiteljem, tudi končnemu kupcu, je prepovedana vsakršna uporaba informacij o 

sodelovanju na dražbi za namene oglaševanja podjetja. Prav tako je prepovedana objava 

končnega izida javne dobrodelne dražbe v vseh oblikah oglasnih medijev. 

18. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore 

je pristojno sodišče v Ljubljani. 


