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“Majhni koraki, velike sledi.«

PRAVILA JAVNE DRAŽBE
1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.
2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Humanitarno društvo Lions klub Piramida
Maribor, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: dražitelj).

3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator).

Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje
poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.

4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled
dražbenih predmetov, priporočene donacije in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

5. Na dražbi je možno sodelovati:
a. Osebno,
ob upoštevanju vseh zdravstvenih pogojev, ki bodo veljali v tistem času. Oseba, ki pogojev ne bo
izpolnjevala, ne bo mogla vstopiti v dražbeni prostor.
Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe.
b. S pisno ponudbo,
ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov info@lions-piramida.si . Upoštevali bomo lahko le
pisne ponudbe, ki bodo oddane do 12. ure na dan dražbe.
c. Preko telefona,
Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov info@lions-piramida.si ali predhodno na telefonsko
številko 040295083. Ob tem navedete tudi za katere predmete vas zanima sodelovanje na telefonski
dražbi.
Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem sodelovali na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko sodelovanje, ki bodo oddane najkasneje do 12. ure na dan dražbe.

6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo v času ogledov na običajen
način pregledajo dražbene predmete.
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. Priporočene donacije za dražbene predmete so določene v evrih. Višina dviga donacije pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

8. Dražbeni predmet se šteje za izklican ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku
dražbe ponudi najvišjo donacijo in pod pogojem, da je le-to v celoti predal dražitelju.

9. Na podlagi realizirane donacije je izklicane predmete možno prevzeti na licu mesta dražbe. Donator je dolžan donacijo nakazati (gotovina, nakazilo na TRR društva) in prevzeti izklicane predmete najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja ali drugem dogovorjenem mestu. Pravne osebe plačajo na podlagi donacijske pogodbe.
Če kupec zamudi rok nakazila donacije, 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. Donacije na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.
12. Donator, 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 Mariboru.

1/ MLADI vedež
/ [besedila so napisali Miroslav Adlešič ... [et
al.] ; uredniški odbor Marica Dekleva-Modic
... [et al.] ; ilustrirali Milan Bizovičar ... et al.].
- Ljubljana : Mladinska knjiga, 1961 ([Ljubljana] : “Jože Moškrič”). - 164 str., [4] zganj.
pril. : ilustr. ; 30 cm, karton, platnen hrbet,
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod

— 30,00 €
2/ PEZ – komplet 16 značk v
originalnem ovitku

		

80. leta 20. stoletja, zelo dobro ohranjen
komplet

— 30,00 €

3/ MARIBOR - dve razglednici

						
a. Marburg a. Drau Casino u. Theater
odposlana 1900, zelo dobro ohranjena
b. Gruss aus Marburg a. d. Drau
odposlana 1902, zelo dobro ohranjena

—
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50, 00€

4/ STIRIA - zemljevid			
				

avtorji: Gerhard Mercator, Jan Jansson, Hendrik Hendrik,
ročno obarvan bakrorez, Amsterdam 1639,
32 x 42 cm

— 50,00 €

5/ KOLOMAN OMAN				
			
Mlin
akril papir, 50 x 35 cm

— 40,00 €

6/ BOŽIDAR JAKAC				
			

Grafika / Božidar Jakac ; [uredil s sodelovanjem avtorja in uvod napisal Karel Dobida.
- Ljubljana : Moderna galerija, 1950. - VIII,
[116] str. : ilustr. ; 34 cm, platno, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo
in podpis slikarja

— 50,00 €
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7/ ANTON MEDVED 1-2			
				

Poezije / A. Medved. - V Ljubljani : Katoliška bukvarna, [1905 ali 1906]-1909. - 2 zv. :
ilustr. ; 19 cm, krašeno platno, zlata obreza, originalna vezava, zelo dobro ohranjen
komplet

— 60,00 €

8/ FRANC SKERBINEK				
				

Drevored
akvarel, 2015, 72 x 62 cm, signirana in datirana desno spodaj

— 60,00 €

9/ IVAN CANKAR
Grešnik Lenart : življenjepis otroka / Ivan
Cankar. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1921
(v Kamniku : A. Slatnar). - 114 str. ; 18 cm,
platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja

— 50,00 €
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10/ ANTON AŠKERC				
				

Pesnitve : peti zbornik : [(1904-1910)] /
napisal A. Aškerc. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1910 (v Kamniku : A. Slatnar). - VII, 268
str. ; 18 cm, platno, zlata obreza, originalna
vezava, zelo dobro ohranjen izvod, 1. izdaja

— 60,00 €

11/ MAJDA SEPE				
				

plakat, oblikovanje Fajon – Vivod, Ljubljana,
Kasetna produkcija RTV Ljubljana, Helidon,
70. leta 20. stoletja, dim. 115 x 55 cm, zelo
dobro ohranjen

— 50,00 €

12/ ŞTOLÉTNA PRATIKA DEVET-

NAJSTIGA STOLETJA
stolétja od 1801-1901				
			
: sa duhovne, deshélske slushabnike in kmete
: poleg nemskiga. - Drusiga natisa. Vsa popravljena in pomnoshena. - V Ljubljani : na
prodaj per Leopoldu Kremsherji ... : natisnil
Joshef Blasnik, 1847. - 242, [6] str., [1] f.
(frontispic) : ilustr. ; 19 cm, polplatno, vezava
iz časa, zelo dobro ohranjen izvod

— 50,00 €
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13/ KOLOMAN OMAN				
				
Vas
akril na papir, 50 x 35 cm

— 40,00 €

14/ FRANC KOVAČIČ dva zvezka
v eni knjigi
			

Služabnik božji Anton Martin Slomšek,
knezoškof lavantinski / spisal Fran Kovačič.
- V Celju : Družba sv. Mohorja, 1934-1935 (v
Celju : Mohorjeva tiskarna). - 2 zv. (168; 140
str.) : ilustr. ; 23 cm, umetno usnje, zelo dobro
ohranjen izvod

— 40,00 €

15/ HUGO UHLIŘ 1-2				
				

Trgovsko-gospodarski leksikon / sestavil
dr. Nemo. - V Ljubljani : Umetniška propaganda, 1935-1938 (Ljubljana : Merkur). - 2
zv. : tabele ; 27 cm, platno, originalna vezava,
zelo dobro ohranjen izvod

— 100,00 €
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16/ FRANC SKERBINEK

						
Cerkev sv. Jožefa Studenci
akvarel, 2014, 64 x 48 cm, signirana in datirana sredina spodaj

— 60,00 €

17/ DAS GEBIET VON MARIBOR
					

: die wichtigsten Städte, Kur- und Badeorte,
Sommerfrischen und dazu geeignete Orte,
Touristenstationen und Ausflugsorte des
Gebietes von Maribor / herausgegeben
von "Putnik", A. G. für Fremdenverkehr
und Touristik im Königreiche Jugoslavien,
Beograd. - Maribor : Tujsko-prometna zveza
= Tourist Office, [ca 1930]. - 16 str., [8] str.
pril. : ilustr. ; 18 cm + [1] zganj. zvd

— 30,00€
18/ FRANC SKERBINEK			
					

Sodni stolp
akvarel, 2014, 64 x 48 cm, signirana in datirana desno spodaj

— 60,00 €
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19/ LJUBLJANA – tri fotografije
Fotograf E. von Pleschner, Graz, med leti
1860-1870, velikost posamezne 6 x 10 cm,
zelo dobro ohranjene
Na fotografijah so: Kongresni trg z gradom,
Frančiškanska cerkev, Mestni trg z branjevkami.

— 250,00 €

20/ LOT 47 MAXIMUM KART			
				

Jugoslavija, med 1982 in 1990, zelo dobro
ohranjeni izvodi

— 60,00 €

21/ SAVO SOVRE

							
Doječa
grafika, 1986, izvod 61/70, dim. 49 x 35 cm,
signirana in datirana desno spodaj

— 100,00 €
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22/ MAJDA SEPE				
plakat, Stop – revija za TV, radio, film, gledališče in zabavno glasbo, 70. leta 20. stoletja, dim. 69 x 49 cm, zelo
dobro ohranjen

— 30,00 €

23/ BORIS ZAPLATIL

						
Brez naslova
olje na platno, 2013, 25 x 16,5 cm, okvir 42 x
33cm, signirano in datirano na sredino

— 200,00 €

24/ TABULA DUCATUS CARNIOLAE, VINDORUM MARCHIAE ET
HISTRIA – zemljevid		

		
Avtor: Johan Baptist Homann (kartograf)
ročno obarvan bakrorez, Nürnberg, okoli
1720, 58 x 49 cm
Zemljevid Vojvodine Kranjske in Istre, ki
je bil izdelan po predlogi Janeza Vajkarda
Valvasorja, velja za enega najlepših baročnih
zemljevidov slovenske dežele.

— 120,00 €
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