Pogoji za prodajo zlatih in srebrnih medalj Banke Slovenije ob
20. in 30. obletnici Banke Slovenije

1. SPLOŠNO
V tem dokumentu so predstavljeni pogoji za prodajo kompletov zlatih in srebrnih medalj Banke
Slovenije (v nadaljevanju: BS), kovanih leta 2011 in 2021 (ob 20. in 30. obletnici BS) ter posamičnih
srebrnih medalj kovanih leta 2011 (ob 20. obletnici BS) ter navodila kupcem za prijavo k nakupu in za
prevzem kupljenih izdelkov.

2. PREDMET PRODAJE
Za prodajo je predvidenih 60 kompletov medalj (2 zlati in 2 srebrni medalji izdani ob 20. in 30.
obletnici BS) po fiksni ceni 1.500 EUR za kos (DDV je vključen) in 250 posamičnih srebrnih medalj
kovanih ob 20. obletnici BS po fiksni ceni 70 EUR za kos (DDV je vključen). Komplet medalj je
pakiran v leseni škatli in ga sestavljajo 4 medalje v plastičnih kapsulah in pripadajoči certifikati: zlata
in srebrna medalja - obe kovani ob 20. obletnici BS (2011) ter zlata in srebrna medalja - obe kovani ob
30. obletnici BS (2021). Tudi posamične srebrne medalje bodo pakirane v plastične kapsule in v
leseno embalažo s pripadajočimi certifikati. Zlate medalje kovane ob 20. obletnici BS bodo naprodaj
zgolj v kompletu medalj, srebrne medalje kovane ob 20. obletnici BS pa posamično ter v kompletu.
Posamične zlate in srebrne medalje kovane ob 30. obletnici BS bodo v redni prodaji na blagajni BS in
preko družbe Moro & Kunst d.o.o. Ljubljana in zanje ti prodajni pogoji ne veljajo (z izjemo medalj v
kompletih).

2.1.
OKSIDACIJA SREBRNIH MEDALJ IN DRUGE SPREMEMBE
NA IZDELKIH
Srebrne medalje v obeh izdelkih (v kompletih in posamično) so podvržene oksidaciji, zato sčasoma po
površini potemnijo in dobijo površinske spremembe, ki so običajno vidne v različnih odtenkih rjave
barve. Gre za neizbežen naravni pojav, do katerega pride zaradi stika srebra z zrakom in vlago.
Navedene površinske spremembe izraziteje napredujejo s potekom časa. Iz tega razloga spremembe, ki
nastanejo zaradi oksidacije na srebrnih medaljah, ne predstavljajo pravno utemeljene stvarne napake
kupljenega blaga. Za opisane posledice na površini srebrnih medalj BS ne prevzema odgovornosti in
zaradi navedenih površinskih sprememb kupci prevzetih medalj ne bodo mogli zamenjati za
neoksidirano medaljo, zahtevati znižanja kupnine ali uveljaviti vračila kupnine v okviru odstopa od
pogodbe.
Zaradi poteka časa lahko pride do površinskih sprememb tudi na embalaži, certifikatu ali plastični
kapsuli. Tudi za te spremembe BS ne prevzema odgovornosti in zanje po plačilu in prevzemu izdelkov
ne bo priznavala reklamacij.

Ker so srebrne medalje kovane leta 2011 različno oksidirane, bodo vsi izdelki (kompleti medalj in
posamične srebrne medalje) označeni z oštevilčenimi oznakami na embalaži in kupcem dodeljeni z
žrebom. Tako bo kupec za vsak posamični izdelek izbran naključno.
Na blagajni BS bosta v času teka roka za prijavo k nakupu medalj na ogled oba izdelka, ki se
prodajata. Poleg tega bo na ogled tudi primer oksidirane medalje.

3. NAČIN PRODAJE
Na podlagi ocene, da zlatih in srebrnih medalj ne bo dovolj za vse zainteresirane kupce, so medalje
naprodaj po fiksni ceni določeni s strani BS, kupci medalj pa bodo izbrani z žrebom. Kupec, ki bo
izžreban pri žrebanju kompletov medalj bo lahko kupil največ en (1) komplet medalj. Kupec, ki bo
izžreban pri žrebanju posamičnih srebrnih medalj bo prav tako lahko kupil največ eno (1) posamično
medaljo. Žreb za komplete medalj in žreb za posamične srebrne medalje bosta ločena, posameznik pa
se lahko prijavi na oba žreba, pri čemer ne more prejeti tako kompleta medalj, kot tudi srebrne
medalje. Najprej bo izveden žreb za komplete medalj, nato še za posamične srebrne medalje. Tisti, ki
bo izžreban za komplet medalj, bo iz žrebanja za srebrno medaljo izločen. Z navedenim načinom
prodaje bodo vsi zainteresirani kupci imeli enakovredno možnost, da so izbrani za nakup. Vse prijave
kupca, ki se bo na posamezni žreb prijavil večkrat, bodo izločene še pred žrebanjem. Plačilo in
prevzem medalj bosta izvedena izključno preko blagajne BS.

4. ROKI ZA PRIJAVO K NAKUPU IN ZA PREVZEM MEDALJ TER
POSLEDICE ZAMUDE ROKOV
Rok za prijavo k nakupu je enaintrideset (31) dni. Rok začne teči z dnem 4. 10. 2021 in se izteče z
dnem 3. 11. 2021. Prepozne prijave pri žrebanju ne bodo upoštevane.
Žrebanje bo izvedeno predvidoma dne 8. 11. 2021.
Prevzem izžrebanih izdelkov bo možen osebno na blagajni BS v roku trideset (30) dni od datuma
določenega v prejetem obvestilu o žrebu v delovnem času blagajne v delovnem času blagajne.
V izogib gneči in daljšemu čakanju na blagajni BS bodo izžrebani kupci razdeljeni v 5 številčno
enakovrednih skupin in z obvestilom povabljeni k prevzemu izdelkov v prvem tednu prevzemnega
roka. Za vsako skupino je rezerviran po 1 dan prvega tedna. Blagajna BS bo vseh 5 dni izjemoma
odprta od 9. do 13. ure ter od 14. do 15:30 ure. Povabljene kupce vljudno naprošamo, da svoj prihod
na blagajno BS ter nakup in prevzem izdelkov opravijo na dan, ko bodo povabljeni ali katerikoli drugi
dan po preteku prvega tedna vse do izteka 30 dnevnega prevzemnega roka. Pripadajoči izdelki bodo
zanje rezervirani.

Po izteku prevzemnega roka izžrebani kupec, ki izdelka ni plačal in prevzel izgubi pravico do nakupa
izdelka. Izdelki, ki ne bodo plačani in prevzeti v predvidenih rokih, bodo ponujeni kupcem, ki so bili
izžrebani za primer, da kak izdelek ne bo plačan in prevzet (rezervni kupci). Najprej bo izdelek
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ponujen rezervnemu kupcu, ki je bil izžreban prvi in nato preostalim rezervnim kupcem po vrstnem
redu žrebanja. Tudi rezervni kupci bodo imeli 30 dnevni rok za prevzem izdelkov.
Redni delovni čas blagajne BS na Štefanovi ulici 1 v Ljubljani je:
 ponedeljek, torek, četrtek in petek: od 9. do 13. ure in
 sreda: od 9. do 13. ure ter od 14. do 15:30 ure.
Prvi teden prevzemnega roka od ponedeljka do petka bo blagajna BS izjemoma odprta od 9. do 13.
ure ter od 14. do 15:30 ure.

5. NAČIN PRIJAVE K NAKUPU
Interesenti za nakup medalj BS ob 20. in 30. obletnici BS se praviloma prijavijo na spletnem naslovu
https://vsebina.bsi.si/NakupMedalj/?lang=SI na način, da izpolnijo spletni obrazec »Prijava kupca«.
Aplikacija za prijavo kupcev omogoča sledljivost posegom v podatke. Vsak interesent se k nakupu
lahko prijavi samo enkrat, bodisi elektronsko bodisi s prijavo po pošti. Če se bo posameznik prijavil
večkrat bo izločen iz žrebanja.
Interesenti, ki iz kakršnih koli razlogov niso pripravljeni izpolniti spletne prijave se lahko do 3. 11.
2021 prijavijo tudi po pošti, in sicer tako, da natisnejo obrazec »Prijava kupca« na papir in
izpolnjenega pošljejo priporočeno s povratnico na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje,
Slovenska 35, Ljubljana 1000. Na kuverti zraven naslova napišite dobro vidno opozorilo: »NE
ODPIRAJ - PRODAJA MEDALJ«.
Pri žrebu bodo upoštevane samo tiste prijave poslane po pošti, ki bodo v BS prispele do 5. 11. 2021.
Obrazec: »Prijava kupca«
zap.
št. Ime rubrike
1.

Priimek in ime

2.

Datum rojstva

3.

Številka osebnega dokumenta

4.

Elektronski naslov

5.

Številka telefona

6.

Prijava za 1 komplet medalj

7.

Prijava za 1 srebrno medaljo
Soglasje k prodajnim pogojem
in obdelavi osebnih podatkov

8.

Vnos podatkov
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Navodilo za izpolnjevanje:
Ad 1.

Napišite z velikimi tiskanimi črkami

Ad 2.

Format zapisa: DD.MM.LLLL

Ad 3.

Vnesete lahko številko samo enega od naslednjih dokumentov: osebna izkaznica ali potni list.
Prevzem kupljenih izdelkov bo možen le ob predložitvi tistega osebnega dokumenta, katerega
številka je bila vnesena ob prijavi.

Ad 4.

Elektronski naslov zapišite z velikimi tiskanimi črkami v obliki: naslov@nekaj.si. Če
elektronskega naslova nimate, pošljite prijavo kupca po pošti.

Ad 5.

Vnesite številko vašega mobilnega ali stacionarnega telefona.

Ad 6.

Vpišite besedo "NAROČAM" ali pustite rubriko prazno, če tega izdelka ne želite.

Ad 7.

Vpišite besedo "NAROČAM" ali pustite rubriko prazno, če tega izdelka ne želite.

Ad 8

Vpišite besedo "SOGLAŠAM". Če boste to rubriko pustili prazno, vaša prijava ne bo
uvrščena v žrebanje.

Vnos podatkov v rubrike pod 1., 2., 3. 4. in 8. je obvezen. Izpolnitev rubrike 5. je priporočena. Pri
rubrikah pod 6. in 7. je obvezno izpolniti vsaj eno od rubrik. Prijave, ki jim bo kak obvezen podatek
manjkal, bodo iz seznama prijav izločene še pred žrebanjem.
Prijavijo se lahko samo osebe, ki bodo na dan oddaje prijave dopolnile starost 18 let. Prijave oseb, ki
na dan prijave še ne bodo stare 18 let, bodo iz seznama prijav izločene še pred žrebanjem.
Vsi pravilno prijavljeni kupci boste ob prijavi na posredovani elektronski naslov ali na posredovano
telefonsko številko dobili štirimestno IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO kupca. Dodeljeno
identifikacijsko številko skrbno shranite, saj bo ta sodelovala v žrebanju. Izžrebane identifikacijske
številke bodo brez ostalih osebnih podatkov oseb, ki so jim bile dodeljene, tudi javno objavljene na
spletni strani BS.

6. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI KUPCEV
BS se zavezuje da:
- bodo osebni podatki uporabljeni le za potrebe izvedbe nakupa medalj,
- bodo osebni podatki hranjeni na nosilcih podatkov, ki so last BS in v skladu s sprejeto varnostno
politiko BS,
- osebni podatki ne bodo javno objavljeni in ne bodo posredovani tretjim osebam,
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- bodo osebni podatki dne 8. 11. 2022, t.j. po izteku enega leta od dneva žrebanja, izbrisani iz vseh
elektronskih nosilcev in uničeni v papirni obliki ter
- da bo BS s prejetimi podatki ravnala skladno z zahtevami veljavnih predpisov o varstvu osebnih
podatkov.
Zbiranje osebnih podatkov v obrazcu »Prijava kupca« je potrebno zato, da BS lahko izvede posel
prodaje medalj z žrebom kupcev in tako zagotovi enakovredno možnost za uspešen nakup vsem
zainteresiranim kupcem. Nabor zahtevanih osebnih podatkov v navedenem obrazcu je najožji možen,
da se še lahko izvedejo naslednje aktivnosti:
-

evidentiranje interesentov za nakup,
izločitev večkratnih prijav pred žrebom,
žreb,
obveščanje o rezultatih žreba,
osebna identifikacija na blagajni BS ter izročitev izdelkov pravemu kupcu in
evidentiranje prevzema kupljenih izdelkov.

Podrobnejše pojasnilo, kako BS varuje zasebnost in osebne podatke posameznikov je objavljeno v
Splošni izjavi o varovanju zasebnosti v Banki Slovenije, ki je dostopna na povezavi Varovanje
zasebnosti (bsi.si).

7. OGLED MEDALJ
En (1) vzorčni komplet medalj in dva (2) vzorca srebrne medalje (ena še neoksidirana in ena
oksidirana) bodo na ogled na blagajni BS v njenem delovnem času od 4. 10. 2021 do 3. 11. 2021 (rok
za prijavo k nakupu iz 4. točke). Vzorci za ogled niso predmet prodaje. Ogled bo možen le
brezkontaktno.
Fotografije medalj so na ogled tudi na spletni strani BS v sklopu Javne objave prodaje medalj Banke
Slovenije.

8. ŽREBANJE
Žrebanje medalj bo izvedeno računalniško, posnetek žrebanja pa bo objavljen na spletni strani BS.
Pred žrebanjem bo BS vsako posamično embalažo kompletov medalj označila z oznakami KOM001
do KOM60 in vsako posamično embalažo za medaljo z oznakami SRM001 do SRM250. Računalniški
program bo principu naključnega izbora za vsak posamičen izdelek po naraščajočem vrstnem redu
oštevilčenih oznak na embalaži in s časovnim zamikom izžrebal identifikacijske številke kupcev.
Primer:
Žrebamo medaljo označeno z oznako SRM001. Izžrebana je npr. identifikacijska številka 00311.
Kupcu s to identifikacijsko številko pripada medalja z oznako SRM001.
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Žrebamo medaljo označeno z oznako SRM002. Izžrebana je npr. identifikacijska številka 00125.
Kupcu s to identifikacijsko številko pripada medalja z oznako SRM002.
Izžrebanih medalj ne bo mogoče zamenjati za druge, saj bodo vse razpoložljive medalje razdeljene
točno določenim izžrebanim kupcem.
Po žrebanju vseh tristodesetih (310) izdelkov bomo izžrebali še prijavljene rezervne kupce za primer,
če izžrebani kupci v določenem roku izdelkov ne bi prevzeli. Za komplete medalj bo izžrebanih največ
dvanajst (12) rezervnih kupcev in za srebrne medalje največ petdeset (50) rezervnih kupcev v primeru
zadostnega števila prijav. Rezervni kupci bodo povabljeni k nakupu izdelkov, ki niso bili prevzeti do
izteka roka za prevzem, in sicer po vrstnem redu, kot so bili izžrebani (prvi izžrebani rezervni kupec
bo povabljen prvi). Izdelki, ki bodo morebiti ostali neprodani tudi po prvem krogu pozivanja rezervnih
kupcev, bodo iz prodaje umaknjeni (ne bo drugega in nadaljnjih krogov).
Izvedbo žrebanja bo nadzorovala 3-članska nadzorna komisija sestavljena iz delavcev BS (1 član iz
oddelka Gotovinsko poslovanje, 1 član iz oddelka Notranja revizija in 1 član iz oddelka Informacijska
tehnologija). Pri žrebanju bosta sodelovala še 1 delavec BS, ki bo tehnično izvajal računalniško
žrebanje, in 1 delavec BS, ki bo snemal postopek žrebanja. Vsem 5 delavcem BS, ki bodo neposredno
sodelovali pri žrebanju, bo sodelovanje pri nakupu izdelkov prepovedano. Nadzorna komisija bo o
poteku in rezultatih žrebanja sestavila zapisnik, ki bo hranjen v arhivu oddelka Gotovinsko poslovanje.
Izžrebane številke in posnetek žrebanja bodo objavljeni na spletni strani BS. Izžrebani in neizžrebani
kupci bodo o rezultatu žrebanja obveščeni na njihov posredovani elektronski naslov, v primeru pisnih
prijav preko pošte pa s priporočenim pismom.

9. PLAČILO IN OSEBNI PREVZEM IZDELKOV NA BLAGAJNI BS
Prevzem izžrebanih izdelkov bo možen samo osebno na blagajni BS na Štefanovi ulici 1 v Ljubljani v
delovnem času blagajne. Roki za prevzem, posledice zamude roka in delovni čas blagajne BS so
podrobneje opredeljeni v 4. točki tega dokumenta.
Za uspešen prevzem izdelka mora izžrebani kupec blagajniku BS na vpogled izročiti isti osebni
dokument, ki je bil uporabljen za prijavo k nakupu. Prevzem medalj z osebnim dokumentom, ki ni bil
naveden na obrazcu »Prijava kupca« bo zavrnjen. Po opravljeni osebni identifikaciji bo blagajnik
kupcu omogočil brezkontaktni ogled izdelka, ki mu pripada kupčeva identifikacijska številka in
izstavil račun, ki ga bo kupec poravnal na blagajni v gotovini ali s plačilno kartico. Po izvedbi plačila
bo kupec v blagajniški evidenci prevzem izdelka potrdil s podpisom in kupljeni izdelek prevzel.
Nakup kompletov medalj in posamičnih srebrnih medalj bo izveden po načelu »videno-kupljeno«. Če
bo kupec kadarkoli še pred plačilom zaradi vidnih površinskih sprememb, ki so posledica naravne
oksidacije srebra, zaradi sprememb na embalaži ali iz kakšnega drugega razloga, plačilo in prevzem
izdelka zavrnil, bo pravico do nakupa tega izdelka trajno izgubil, izdelek pa bo ponujen rezervnim
kupcem po vrstnem redu. Zamenjava pripadajočega izdelka za drugega v nobenem primeru ne bo
mogoča niti pred plačilom niti kadarkoli po njem. Navedeno velja tako za medalje kot za plastične
kapsule, certifikate in leseno embalažo. Po izvedbi plačila in prevzemu izdelka tudi ne bo mogoče
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uspešno uveljaviti reklamacije zaradi vidnih površinskih sprememb na medaljah, ki so posledica
naravne oksidacije srebrnih izdelkov, niti sprememb oziroma pomanjkljivosti na ostalih sestavinah
izdelka (plastične kapsule, certifikati in lesena embalaža), prav tako ne zahtevati znižanja kupnine ali
uveljaviti vračila kupnine.

10. PLAČILO IN PREVZEM IZDELKOV PO POOBLAŠČENCU
Zaradi omejenega števila izdelkov in nujnosti osebne identifikacije interesentov za nakup, nakup na
daljavo in pošiljanje kupljenih izdelkov ni možno. Plačilo in prevzem izdelkov sta možna izključno na
blagajni BS osebno ali po pooblaščencu. Pooblaščenec je lahko odvetnik ali poslovno sposobna
polnoletna oseba, ki ima pooblastilo notarsko ali upravno overjeno. Pooblaščenec za prevzem in
plačilo, ki ni odvetnik, mora blagajniku BS izročiti na vpogled notarsko ali upravno overjeno
prevzemno pooblastilo, odvetnik pa pooblastilo o zastopanju. V prevzemnem pooblastilu morajo biti
navedeni vsi podatki pooblastitelja, ki jih je ta vnesel v obrazec »Prijava kupca« in osebni podatki o
pooblaščencu, ki prevzame in plača izdelke v imenu kupca, kot sledi: priimek, ime, datum rojstva,
naslov, država in številka osebnega dokumenta, s katerim se bo pooblaščenec identificiral ob
prevzemu in plačilu izdelkov.
Pooblaščenec tujega državljana, ki ni odvetnik, mora predložiti prevzemno pooblastilo, ki je
primerljivo naši notarski ali upravni overitvi in prevod takega pooblastila v slovenščino po sodnem
tolmaču. Vsebinske zahteve za prevzemno pooblastilo tujcev so enake zahtevam, ki so navedene v
prejšnjem odstavku.

11. UPORABA PRAVA
Za vsa pogodbena razmerja, ki izhajajo iz prodaje medalj se uporablja slovensko pravo.

12. DODATNE INFORMACIJE
Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: GP_zreb.medalj@bsi.si

7

