Spoštovani!
V letošnjem letu pripravljamo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije dobrodelno
dražbo športnih rekvizitov, dresov ter drugih kosov športne opreme znanih in uspešnih
slovenskih športnikov, katere izkupiček bo šel v fond Fundacije za pomoč športnikom iz
socialno šibkih okolij (ustanovljena znotraj Olimpijskega komiteja Slovenije).
Fundacija zagotavlja podporo številnim perspektivnim mladim upom, ki svojih športnih sanj
zaradi ekonomske situacije sicer ne bi mogli uresničevati. Dražbeni rekviziti so bili postavljeni
na ogled v času sejma za družine Otroški bazar, dražba pa bo potekala v prihodnjih dneh.
Dražbeni rekviziti se bodo dražili od srede, 21. septembra do ponedeljka, 26. septembra od 9.
do 15. ure preko telefonske številke

01 300 32 11.

Ob licitiranju vas prosimo, da navedete:


rekvizit za katerega licitirate in višino zneska



ime in priimek (podjetje)



kontaktno telefonsko številko



vaš elektronski naslov

Ob zaključku licitacije bomo obvestili:


telefonsko: podjetje ali posameznika, ki je prijavil najvišji znesek za licitiran rekvizit;



elektronsko: vse udeležence licitacije, ki ste se prijavili na licitacijo, a niste dosegli
nakupa.

Pravila dražbe so zapisana na koncu tega dokumenta.

Vaši podatki bodo strogo zaupni in ne bodo izdani tretjim osebam.
Partnerji akcije:

Proevent, d. o. o.

Seznam rekvizitov za licitacijo
Zap.št.

Rekvizit

Fotografija

Izklicna
cena*

1

JURE DOLENEC
rokomet
Podpisan dres
francoskega kluba
Montpellier, za katerega
igra slovenski
reprezentant Jure
Dolenec
DONATOR: Jure Dolenec

150,00 EUR

2

SAŠO BERTONCELJ
gimnastika, konj z ročaji
Dres slovenskega
orodnega telovadca
Saša Bertonclja, ki je
zabeležil 24 uvrstitev na
stopničkah svetovnega
pokala, od tega 8 zmag
DONATOR: Sašo
Bertoncelj

100,00 EUR

3

SLOVENSKA NOGOMETNA
REPREZENTANCA
nogomet
Dres s podpisi aktualnih
slovenskih reprezentantov
DONATOR: Nogometna
zveza Slovenije

350,00 EUR

4

NK OLIMPIJA LJUBLJANA
nogomet
Dres s podpisi aktualnih
igralcev v Nogometnem
klubu Olimpija Ljubljana
DONATOR: NK Olimpija
Ljubljana

200,00 EUR

Zap.št.

Rekvizit

Fotografija

Izklicna
cena*
100,00 EUR

5

NK OLIMPIJA LJUBLJANA
nogomet
Dres igralca NK Olimpija
Ljubljana Mihe Zajca, ki
igra na položaju vezist
DONATOR: NK Olimpija
Ljubljana

6

NK OLIMPIJA LJUBLJANA
nogomet
Dres igralcev v NK
Olimpija Ljubljana
DONATOR: NK Olimpija
Ljubljana

250,00 EUR

7

TIM GAJSER
motokros
Tekmovalne hlače in
rokavice svetovnega
prvaka v motokrosu Tima
Gajserja
DONATOR: Tim Gajser

500,00 EUR

8

MATEJ ŽAGAR
spidvej
Kapa in rokavice
spidvejista Mateja
Žagarja
DONATOR: AMTK

100,00 EUR

9

ANŽE KOPITAR
hokej
Dres Anžeta Kopitarja s
podpisi vseh hokejskih
reprezentantov
DONATOR: Slovenska
hokejska zveza

500,00 EUR

Zap.št.

Rekvizit

Fotografija

Izklicna
cena*

10

ŽAN KOŠIR
deskanje na snegu
Kapa s podpisom Žana
Koširja, ki je v sezoni
2014/2015 osvojil prvi
slovenski kristalni globus
za slovensko deskanje
DONATOR: Žan Košir

50,00 EUR

11

TOMAŽ VNUK
hokej
Dres s podpisom Tomaža
Vnuka, legende
slovenskega in
svetovnega hokeja
DONATOR: Tomaž Vnuk

150,00 EUR

12

SAŠO KRAGELJ
motokros
Dres s podpisom in
tekmovalne hlače Saša
Kraglja
DONATOR: Sašo Kragelj

150,00 EUR

13

PETER PREVC
smučarski skoki
Štartna številka s
podpisom Petra Prevca
DONATOR: Peter Prevc

500,00 EUR

14

ROBERT KRANJEC
smučarski skoki
Štartna številka s
podpisom Robija Kranjca
DONATOR: Robert Kranjec

150,00 EUR

Zap.št.

Rekvizit

Fotografija

Izklicna
cena*

15

KOŠARKARSKA
REPREZENTANCA
košarka
Dres in žoga s podpisi
aktualnih slovenskih
košarkarskih
reprezentantov
DONATOR: Košarkarska
zveza Slovenije

300,00 EUR

16

MATIC OSOVNIKAR
atletika
Šprinterke s podpisom
nekdaj najhitrejšega
slovenca na svetu in
aktualnega slovenskega
rekorderja na 100 in 200
metrov
DONATOR: Matic
Osovnikar

150,00 EUR

17

DEJAN ZAVEC
boks
Rokavice s podpisom
Dejana Zavca,
svetovnega prvaka WBF
2015 v superveltski
kategoriji
DONATOR: Dejan Zavec

500,00 EUR

18

VASILIJ ŽBOGAR
jadranje
Kapa s podpisom
Jadralca Vasilija
Žbogarja, ki Sloveniji
prijadral srebrno medaljo
na OI Rio 2016
DONATOR: Vasilij Žbogar

200,00 EUR

Zap.št.

Rekvizit

Fotografija

Izklicna
cena*

19

OLIMPIJSKE IGRE RIO2016
različne discipline
Dres s podpisi vseh štirih
prejemnikov medalj na
preteklih Olimpijskih igrah
v Riu de Janeiru 2016: Tina
Trstenjak (judo, zlata
medalja), Vasilij Žbogar
(jadranje, srebrna
medalja), Peter Kauzer
(kajak na divjih vodah,
srebrna), Ana Velenšek
(judo, bronasta)
DONATOR: Olimpijski
komite Slovenije

500,00 EUR

20

TINA TRSTENJAK
judo
Kimono Tine Trstenjak,
najboljše judoistke na
svetu v kategoriji -63
DONATOR: Olimpijski
komite Slovenije

500,00 EUR

21

ROKOMETNI KLUB ACH
LJUBLJANA
rokomet
Dres s podpisi igralcev v
rokometnem klubu ACH
DONATOR: ACH Volley
Ljubljana

150,00 EUR

* Vse cene vključujejo DDV.

Organizator dražbe:
PROEVENT d. o. o.
Dunajska cesta 10
p. p. 3558
SI-1000 Ljubljana
T.: + 386 (0)1 300 32 22
F.: + 386 (0)1 300 32 07
info@proevent.si
www.proevent.si
DŠ: SI68557027
MŠ: 5879264
TRR: 02922-0253947159 (NLB, d. d.)
Swift: LJBASI2X
IBAN: SI56029220253947159
Šifra glavne dejavnosti: 82.300 (organiziranje razstav, sejmov, srečanj ...)

Pravila javne dražbe
1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.
2. Javno dražbo športnih predmetov/rekvizitov organizira družba Proevent, d. o. o.,
Dunajska 10 v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: dražitelj).
3. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred
njo za ogled dražbenih predmetov in druge podatke v zvezi z javno dražbo.
4. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe.
5. Možno je tudi oddati elektronske ponudbe preko e-naslova maja.mubi@proevent.si.
Ponudbe bodo upoštevane le, če bodo na elektronskem naslovu na dan dražbe do
15. ure.
6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico, da pred dražbo na običajen način
pregledajo dražbene predmete (v prostorih organizatorja javne dražbe, družbe
Proevent, d. o. o.).

Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih
ali drugih objavah) ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti
izključena.
7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom
na dodano vrednost. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje
dražbe.
8. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne
dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to
kupnino v celoti plačal dražitelju.
9. Predmeti bodo na voljo za prevzem v prostorih družbe Proevent. Kupec je dolžan
plačati licitiran rekvizit najkasneje do srede, 28. Septembra 2016 in prevzeti izklicane
predmete najkasneje do 5. Oktobra (ali po vnaprej dogovorjenih prevzemnih terminih
z organizatorjem) na sedežu dražitelja. Dovoljena so običajna plačilna sredstva
(gotovina, plačilne kartice). Pravne osebe plačajo na podlagi izstavljenega računa. V
primeru, da kupec plačanih predmetov ne prevzame v predpisanem roku, bodo ti
predani v skladiščenje na stroške kupca. Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj
prosto razpolaga s predmetom dražbe.
10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor
je takoj po zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena
komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je
v okviru dražbenega postopka dokončna.
11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.
12. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.
13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za
vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.
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Zahvaljujemo se donatorjem:
Avto moto touring klub Ljubljana
Dejan Zavec
Jure Dolenec
Košarkarska zveza Slovenije
Matic Osovnikar
NK Olimpija Ljubljana
Nogometna zveza Slovenije
Olimpijski komite Slovenije
Peter Prevc
Robert Kranjec
Sašo Bertoncelj
Sašo Kragelj
Slovenska Hokejska reprezentanca
Tim Gajser
Tina Trstenjak
Tomaž Vnuk
Vasilij Žbogar
Žan Košir
Vasilij Žbogar

