
PRAVILNIK O POTEKU DOBRODELNE DRAŽBE V KULTURNEM DOMU TRZIN  
 

1. člen 
2.  

Organizator dobrodelne dražbe je društvo KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANC KOTAR TRZIN, 

Mengeška cesta 9, 1236 Trzin,davčna številka: 73903779 (v nadaljevanju: organizator). 

2. člen 

Dražba bo potekala dne 20.12.2014 ob 19.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9, 

1236 Trzin. 

3. člen 

Predmeti dobrodelne dražbe so: 35 zgodnjih slikarskih del Angele Moravec oz. Jelke Moravec – Ele, ki 

so bili namensko darilo za zbiranje sredstev za obnovo in nakup nove tehnične opreme organizatorja, 

ki je društvo, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.  

Predmeti dražbe z dimenzijami: 

1. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 30 cm 

2. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 30 cm 

3. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 30 cm 

4. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 32,5 cm 

5. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

6. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

7. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

8. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

9. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

10. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 33,5 x 30 cm 

11. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

12. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

13. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 30 cm 

14. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

15. CVETOČE DREVO / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

16. IRIS / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

17. METULJ / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

18. MANGO / AKRIL NA PLOŠČI 30 x 40 cm 

19. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 40 x 50 cm 

20. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI 45,5 x 50 cm 

21. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI  40 x 50 cm 

22. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI  50 x 39,5 cm 

23. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI  40 x 50 cm 

24. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI  40 x 50 cm 

25. KRAŠKI HIŠI / AKRIL NA PLOŠČI  50 x 39,5 cm 

26. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI  40 x 50 cm 

27. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLATNU 30 x 40 cm 



28. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLATNU 30 x 40 cm 

29. KRAJINA / AKRIL NA PLATNU 30 x 40 cm 

30. KRUMPERK / AKRIL NA PLATNU 50 x 40 cm 

31. TIHOŽITJE  / AKRIL NA PLATNU 39,5 x 50 cm 

32. DELO - TIHOŽITJE / AKRIL NA PLATNU 70 x 50 cm 

33. AKT / AKRIL NA PLATNU 69,5 x 50 cm 

34. ŽERJAVČEK / AKRIL NA PLATNU 40 x 70 cm 

35. TIHOŽITJE RDEČE-ZELENO / AKRIL NA PLOŠČI  40 x 50 cm 

 

4. člen 

 

Prejemnik sredstev, zbranih v dobrodelni dražbi, je organizator, ki bo sredstva namenil za nakup nove 

tehnične opreme Kulturnega doma Trzin.  

5. člen 

Dražbo vodi voditelj dražbe. 

6. člen 

Odločitve voditelja dražbe nadzira dražbena komisija, ki jo sestavljajo: 

1. Nadzorna oseba, zaposleni v občinski upravi Občine Trzin 

2. Član organizatorja  

3. Obiskovalec dražbe, ki bo izbran naključno pred začetkom dražbe izmed prisotnih obiskovalcev. 

 

Za člana dražbene komisije je lahko imenovana katera koli polnoletna oseba z neomejeno opravilno 

sposobnostjo v skladu z zgornjimi določili tega člena. 

 

Funkciji člana dražbene komisije in dražitelja se izključujeta.  

 

7. člen 

Na dobrodelni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje polnoletne fizične osebe ter domače in tuje 

pravne osebe (v nadaljevanju: dražitelj). 

Dražitelj se pred  začetkom dražbe registrira tako, da izpolni 2 izvoda potrdila/vpisnega lista, katerega 

en izvod ga za čas dražbe zadrži pri sebi, enega pa odda dražbeni komisiji. Na vpisnem listu je tudi 

dražiteljeva številka, z dvigom katere tekom dražbe ponuja višje zneske od zadnjih predlaganih. 

V primeru nakupa predmeta/ov dražbe pa izroči svoj izvod potrdila/vpisnega lista dražbeni komisiji, ki 

ga izpolni še s ponujenim zneskom, za katerega je bil predmet (so bili predmeti) prodan/i ter 

zaporedno številko predmeta/ov.  

Nakup ni obvezen za vse vpisane dražitelje. Ob koncu dražbe dražitelji, ki niso kupci, prevzamejo še 

drugi izvod potrdila/vpisnega lista, ki ju nato skupaj s svojim potrdilom/vpisnim listom, uničijo. 

 



8. člen 

Dražitelji imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete, 

ki bodo razstavljeni in predstavljeni na dan poteka dražbe, 20.12.2014 na odru Kulturnega doma Trzin 

tako, da jih bo dražbena hostesa ponudila na ogled med občinstvom pred licitacijo vsakega 

posameznega predmeta. 

9. člen 

Predmeti dražbe so naprodaj po načelu videno – kupljeno. Odgovornost organizatorja za podatke v 

zvezi z dražbenimi predmeti ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti 

izključena. 

10. člen 

Dražba se prične ob 19.00 uri in se konča ob 21.00 uri oziroma, ko je ponujena zadnja cena za zadnji 

predmet dražbe, in v 1 minuti od zadnje ponudbe ni podana nova, višja ponudba. 

 

11. člen 

Izklicne cene predmetov dražbe so: 

1.-14. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI - 20€ 

15. CVETOČE DREVO / AKRIL NA PLOŠČI - 20€ 

16. IRIS / AKRIL NA PLOŠČI - 20€ 

17. METULJ / AKRIL NA PLOŠČI - 20€ 

18. MANGO / AKRIL NA PLOŠČI - 20€ 

19.-24. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI - 30€ 

25. KRAŠKI HIŠI / AKRIL NA PLOŠČI - 30€ 

26. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLOŠČI - 30€ 

27.-28. TIHOŽITJE / AKRIL NA PLATNU - 50€ 

29. KRAJINA / AKRIL NA PLATNU - 50€ 

30. KRUMPERK / AKRIL NA PLATNU - 60€ 

31. TIHOŽITJE  / AKRIL NA PLATNU - 60€ 

32. DELO – TIHOŽITJE / AKRIL NA PLATNU - 60€ 

33. AKT / AKRIL NA PLATNU - 70€  

34. ŽERJAVČEK / AKRIL NA PLATNU - 90€ 

35. TIHOŽITJE RDEČE-ZELENO / AKRIL NA PLOŠČI – 50€ 

 

12. člen 

Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za najmanj 10,00 EUR ali če voditelj dražbe določi novo 

najnižjo ceno za posamezni predmet dražbe, dražitelji dvigujejo za nov minimum. 

 

 



13. člen 

Dražitelj glasno poda ponudbo z dvigom številke, ki jo prejme pri registraciji na dražbo, tj. ob vstopu v 

prostor dražbe. 

14. člen 

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana naslednja, višja ponudba. 

V kolikor več dražiteljev ponudi enako ceno, se upošteva prvo prispelo izjavo, ostale dražitelje pa se o 

tem obvesti in se jim ponudi možnost dviga cene. 

15. člen 

Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se domakne tistemu dražitelju, ki v postopku 

dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal (v nadaljevanju: 

končni kupec), če je kupnino plačal v gotovini proti potrdilu oz. se mu dražbeni predmet pošlje po 

prejemu nakazila kupnine, v primeru, da bo kupljeni predmet dražbe plačan brezgotovinsko. 

16. člen 

Vodja dražbe po zaključku le-te ugotovi vrednost zbranih finančnih sredstev in za vsak dražbeni 

predmet določi končnega kupca, ki podpiše zavezujoče potrdilo/vpisni list, v katerem so navedeni 

podatki: 

a. Ime in priimek (fizične osebe) oziroma firma podjetja (pravne osebe), 

b. naslov bivališča oz. sedeža podjetja, poštna številka in kraj, 

c. davčna številka, 

d. mobilna številka, 

e. elektronska pošta (neobvezno), 

f. ponujeni znesek in  

g. številka dražitelja. 

 

Organizator se zavezuje, da bo zgoraj navedene podatke uporabljal zgolj za namene poteka 

dobrodelne dražbe in jih skladno z varstvom osebnih podatkov ne bo uporabljal za druge namene. 

 

17. člen 

Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po 

zaključku dražbe, najkasneje pa 30 minut po tem. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri 

po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna. 

18. člen 

Sodelovanje na dobrodelni dražbi je zavezujoče dejanje, najboljši dražitelj je dolžan izlicitirani 

predmet plačati in prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju, v denarni višini 

dvakratne izklicne cene predmeta. Organizator lahko uporabi vsa pravna sredstva za izterjavo 

odškodnine. 

 



19. člen 

V kolikor končni kupec zamudi rok plačila svojih obveznosti v primeru višje sile, se lahko z 

organizatorjem dogovori za morebitno podaljšanje roka plačila, vendar največ za tri (3) delovne dni. 

Če plačilo ni izvedeno tudi po podaljšanju plačilnega roka, lahko organizator prosto razpolaga s 

predmetom dražbe, zoper dražitelja, ki je prekršil zavezo za plačilo predmeta dražbe, pa vloži 

odškodninski zahtevek. 

20. člen 

Organizator lahko v primeru iz prejšnje točke k odkupu predmeta dražbe pozove tudi naslednjega 

najugodnejšega dražitelja in sicer za ceno, ki jo je ta dražitelj ponudil v postopku dobrodelne dražbe, 

zanj pa veljajo isti pogoji kot za prvega dražitelja. 

21. člen 

Končni kupec prevzame kupljeni dražbeni predmet na dva načina: 

a) Po nakazilu kupnine v skladu s 23. čl. tega pravilnika na sedežu organizatorja. 

b) Takoj po zaključku dražbe na licu mesta, če je kupnino plačal z gotovino. V tem primeru bo kupec 

prejel blagajniški prejemek za plačano kupnino, podpisati pa mora potrdilo o prevzemu dražbenega 

predmeta. 

23. člen 

Obveza o plačilu predmeta dražbe: Končni kupec se zavezuje, da bo ponujeno vrednost za predmet 

dražbe poravnal najkasneje v osmih (8) dneh po zaključku dražbe. Sredstva, če niso prejeta na licu 

mesta po končani dražbi v gotovini, se nakažejo na račun Kulturno umetniškega društva Franc Kotar 

Trzin, TRR št. SI56 0230 9001 9542 746 pri NLB d.d., s pripisom: »Dobrodelna dražba slik« in kodo 

namena »CHAR«. 

DDV v vrednost kupljenega predmeta ni vračunan, ker organizator ni zavezanec za plačilo DDV. 

24. člen 

O poteku dobrodelne dražbe se najkasneje 20.12.2014 sestavi zapisnik. 

25. člen 

Fizične in pravne osebe lahko tudi donirajo finančna sredstva brez nakupa dražbenih predmetov. 

Višina donacij ni omejena, minimalna donacija pa znaša 5,00 €. Donacije se lahko nakaže na TRR 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRANC KOTAR TRZIN, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, davčna 

številka: 73903779, TRR št. SI56 0230 9001 9542 746 pri NLB d.d. Donacije se sprejema ves čas 

trajanja dobrodelne dražbe. Potrdila o prejemu donacije bo organizator poslal donatorjem po 

zaključku dražbe. 

26. člen 

Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja. 



27. člen 

Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju. 

28. člen 

Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije. Morebitne spore si 

bodo udeleženci prizadevali reševati sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo v zadevi odločalo 

pristojno sodišče v Domžalah. 

29. člen 

Z udeležbo na dobrodelni dražbi vsak udeleženec sprejema ta pravila. 

30. člen 

Pravila so bila sprejeta 15.11.2014 

 

KUD Franc Kotar Trzin 

Brigita Ložar, predsednica 


