
PRAVILNIK IZVEDBE DOBRODELNE SPLETNE DRAŽBE PODPISANEGA DRESA SLOVENSKE 

KOŠARKARSKE REPREZENTANCE 

 

1. 

Organizator dobrodelne spletne dražbe je Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in 

celostni razvoj, Podkraj pri Zagorju 3a, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju organizator) v 

sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana. 

2. 

Dražba se bo pričela 18.09.2017 ob 16.00 in zaključila 25. 09. 2017 ob 16.00. Potekala bo na 

FB profilu organizatorja: https://www.facebook.com/Jaz-Ti-Mi-za-Slovenijo-

486027668113008/?ref=ts&fref=ts Ponudbe, dane pred ali po navedenima terminoma, ne 

bodo upoštevane. 

3. 

Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen nakupu opreme (inkubatorja ali ogrevalne posteljice) 

za otroški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

4. 

Predmet dražbe je podpisan dres slovenske moške košarkarske reprezentance. 

5. 

Potencialni kupec se za dres poteguje tako, da na elektronski naslov tridea.doo@gmail.com 

ali preko klica na telefonsko številko 03 62 03 623, sporoči, koliko je pripravljen odšteti zanj. 

Ta znesek ne sme biti nižji od izklicne cene, ki znaša 1000€. Trenutna najvišja ponudba bo 

objavljena na spletni strani www.bogastvozdravja.si in na FB profilu organizatorja: 

https://www.facebook.com/Jaz-Ti-Mi-za-Slovenijo-486027668113008/?ref=ts&fref=ts  

Ob oddaji ponudbe mora dražitelj navesti svoje polne podatke (ime, priimek, naslov, 

kontaktne informacije). Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih podatkov ne bodo 

upoštevane.  

6. 

Po zaključeni dražbi bo obveščen najuspešnejši dražitelj. Najuspešnejši dražitelj oziroma kupec 

je tisti, ki je za dres v določenem časovnem obdobju ponudil največ. 

7. 

Kupec mora najkasneje do 02.10. 2017 znesek nakazati na TRR Rdečega križa Slovenije. Po 

nakazilu se kupec in organizator dogovorita za način predaje predmeta. 
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Nakazilo mora biti izvedeno na: 

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj 

Mirje 19 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0310 0111 1112 208 

Referenca: SI00 96870 

 

8. 

Če kupec vrednost dresa ne poravna do 02.10.2017 do 16.00, se dres ponudi naslednjemu  

najvišjemu dražitelju. Če slednji za dres ni več zainteresiran, se ponudi naslednjemu najvišjemu 

dražitelju. V kolikor nihče izmed dražiteljev, ki so ponudili ceno, višjo od izklicne, ni več 

zainteresiran za predmet dražbe, se dražba razglasi za neuspešno. V tem primeru dres ostane 

pri organizatorju dražbe. 

9. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za izid spletne dobrodelne dražbe v primeru 

nepoštenih namenov ali zlorab s strani dražiteljev. 

10. 

Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil, o 

čemer obvesti vse udeležence spletne dražbe na svoji spletni strani in na svojem Facebook 

profilu.  

11. 

Organizator spletne dražbe se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke uporabil 

izključno za namene izvedbe dražbe ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vsi osebni 

podatki se bodo hranili in obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

 

Tandem Zagorje, 

Zagorje ob Savi, 15.09.2017 


