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POGOJI KOMISIJSKE PRODAJE SMUČARSKE OPREME NA SMUČARSKEM SEJMU 2022 
 

1. Predmetni pogoji urejajo komisijsko prodaja proizvodov – smučarske opreme, katere 
bo Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Kranj, Partizanska cesta 39, 400 Kranj  
kot  komisionar posredovalo v prodajo na 46 Zimskošportnem sejmu  rabljene 
smučarske opreme v dneh od 17.11.2022 do 19.11.2022. 

 
2. Blago v komisijsko prodajo sprejemamo na  oddelkih oziroma prodajnih mestih: 

– ODDELEK A (smuči alpske in bordi) 
– ODDELEK B (smučarski čevlji in drsalke) 
– ODDELEK C (smučarska oblačila in tekaška oprema) 

 
Predmetni splošni pogoji so objavljeni na vseh prodajnih mestih. 
 
Vsak komitent se z oddajo blaga v komisijo strinja s predmetnimi splošnimi pogoji in k 
njim pristopa, pri čemer se šteje, da je vsak komitent z njimi v celoti seznanjen. 

 
3. V prodajo sprejemamo samo čisto in nepoškodovano blago. Pridržujemo si pravico, 

da zavrnemo sprejem blaga za prodajo. 
 

4. V prodajo sprejemamo smuči do dolžine 186 cm. 
 

5. Za prodano blago zaračunamo 20 % provizije.  
 

6. Ob sprejemu vsakega posamičnega kosa opreme v prodajo se zaračuna varščina 
(fiksni znesek provizije) v višini: 

 
– vrednost artikla od 1 do 20,00 EUR varščina znaša 1,00 EUR 
– vrednost artikla od 20,01 do 100,00 EUR varščina znaša 3,00 EUR 
– vrednost artikla nad 100,01 EUR varščina znaša 5,00 EUR 

 
Varščino komitent plača neposredno ob oddaji blaga v prodajo. 

 
7. Plačilo blaga je možno samo z gotovino. Čekov in kreditnih kartic ne sprejemamo. 
 

8. Dvig neprodanega blaga oziroma kupnine od prodanega blaga je možno ob 
predložitvi potrdila, ki ga je komitent dobil ob predaji blaga v komisijsko prodajo. 

 
9. Neprodano blago je potrebno prevzeti do sobote, 19.11.2022 do 19:00 ure. V 

nasprotnem primeru bomo neprodano opremo oziroma denar namenili 
humanitarnim organizacijam oziroma osnovnim šolam, za pomoč pri organizacij šol 
smučanja v naravi. 

 
10. Samostojna prodaja smučarske opreme na Zimskošportnem sejmu rabljene 

smučarske opreme je prepovedana. 
 

 
Kranj, dne 07.11.2022      Luka Založnik, zastopnik 


