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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: MOP) vabi ponudnike k oddaji ponudbe za odkup rabljenih vozil v prilogi 1.

Postopek prodaje rabljenih vozil se izvede na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 
sklepa o prodaji službenih vozil in imenovanju komisije za prodajo vozil, št. 4301-10/2022-2550-
1 z dne 22. 2. 2022.

Ponudnik odda ponudbo v eni ovojnici, ki mora biti zaprta. Na ovojnici mora biti navedeno: 
- naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, 
- oznaka »Ne odpiraj – ponudba za odkup vozil MOP« in 
- po potrebi naslov pošiljatelja na hrbtni strani.

Ponudnik lahko odda ponudbo osebno na prej navedenem naslovu ali po pošti na zgoraj 
navedeni naslov. MOP ne bo upošteval po elektronski pošti oddanih ponudb.

MOP bo upošteval le tiste ponudbe, ki bodo prejete na zgoraj navedeni naslov najkasneje do 
31. 3. 2022 do 10:00 ure.

MOP ne bo obravnaval prepoznih ponudb ali ponudb iz katerih ne bo razvidna cena. MOP ne 
bo upošteval ponudb, ki ponudbene – odkupne cene ne bodo navedli v nominalnem znesku v 
EUR. Če bo MOP do roka za prejem ponudb prejel nepravilno zaprte ali nepravilno označene 
ovojnice, jih bo upošteval, vendar za tajnost podatkov iz ponudbe ne jamči. MOP ni odgovoren 
za nepravilno zaprte in označene ovojnice.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije MOP javnega odpiranja ponudb ne bo organiziral. 
Postopek odpiranja ponudb, ki bodo prispele do zgoraj omenjenega roka, bo izvedla tričlanska 
komisija MOP. Vsi ponudniki, ki bodo oddali svojo ponudbo, bodo predvidoma v roku 10 dni od 
roka za oddajo ponudb po elektronski pošti prejeli zapisnik o odpiranju ponudb. Najugodnejši 
ponudnik, ki bo za vsako posamezno vozilo razviden iz omenjenega zapisnika, bo pozvan k 
podpisu pogodbe. Če ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel elektronskega naslova, bo 
zapisnik prejel po pošti na naslov, ki ga je navedel v ponudbi. 

MOP si pridružuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. MOP ali 
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika MOP postopek prodaje ustavita do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem dokumentacije.

Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da v celoti sprejema pogoje dokumentacije.

1.1. Dodatne informacije v zvezi z vozili
Dodatne informacije v zvezi z vozili lahko ponudniki dobijo vsak delavnik med 9:00 in 13:00 uro 
pri kontaktni osebi: Jure Pak, telefonska številka (01) 478 74 28, mobitel 030/360-674, e-naslov 
jure.pak@gov.si. Podrobnosti v zvezi z ogledi vozil so navedeni v točki 2.5. dokumentacije.

mailto:jure.pak@gov.si
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1.2. Dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje vozil
Kontaktna oseba za dodatne informacije glede postopka prodaje vozil je Danila Slovnik Vraneš, 
tel.: (01) 478 73 03; e-naslov: danila.slovnik-vranes@gov.si

mag. Andrej Vizjak,
minister

mailto:danila.slovnik-vranes@gov.si
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2. OPIS PREDMETA PRODAJE

Predmet prodaje sta dve rabljeni vozili v lasti MOP. Osnovni podatki o vozilih so razvidni iz 
priloge 1, ki je priloga dokumentacije in je objavljena na spletni strani Portala GOV.SI (link: 
Javne objave | GOV.SI). 

2.1. Osnovne informacije 
Pogoji: Ponudnik lahko odkupi posamezno vozilo ali obe rabljeni vozili. Odkupna cena za 
posamezno vozilo ne sme biti nižja od izhodiščne cene vozila. 

Obe vozili bosta do predaje kupcem odjavljeni iz prometa.

Obe vozili se kupujeta po načelu videno-kupljeno. Ponudniki lahko dobijo natančnejše 
informacije o stanju vozila pri kontaktni osebi iz točke 1.1 te dokumentacije in ob ogledu vozila. 
Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je v celoti seznanjen s stanjem vozila in tako ob 
prevzemu vozila ali po njem ne more uveljavljati reklamacije na stanje vozila. Če je ponudnik 
opustil možnost ogleda vozila in oddal ponudbo, se šteje, da je s stanjem vozila seznanjen. 
Izjema od prej navedenega je zgolj v primeru, če se je stanje vozila bistveno spremenilo v času 
od opravljenega ogleda do prevzema vozila (npr. poškodovanje vozila v prometni nesreči). 
Popis stanja prevoženih kilometrov v prilogi 1 je bil izveden v mesecu februarju 2022. Ob 
predaji vozila izbranemu ponudniku stanje prevoženih kilometrov ne bo bistveno odstopalo.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izhodiščne 
cene za vsako vozilo. Če ponudnik odda ponudbo za obe vozili, se vplača skupna varščina (eno 
nakazilo v višini 1.361,00 EUR). Varščino je treba nakazati na transakcijski račun št. SI56 0110 
0630 0109 972, naziv imetnika računa: Republika Slovenija-proračun, Slovenska 35, 1000 
Ljubljana, koda namena plačila: OTHR, obvezni sklic 18 25500-2010003-xxxxxxxx (namesto 8x 
ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina/priloga ponudbe, sicer MOP ponudbe ne bo obravnaval. Potrdilo je lahko priloženo v 
kopiji ali originalu, zadostuje tudi izpis potrdila o plačilu iz spletne banke.

Merilo: Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za posamezno vozilo. 
Vsak zainteresirani ponudnik lahko odda ponudbo za eno ali obe vozili. Upoštevane bodo le 
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.

Če dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enako ceno, bo MOP vse ponudnike, ki so 
ponudili enako ceno, pozval k oddaji le ene nove ponudbe za predmetno vozilo. Če bo 
ponujena cena za isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se za izbor 
najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede komisija in na katerem so lahko prisotni 
predstavniki ponudnikov. Vozilo bo dodeljeno tistemu ponudniku, čigar ime bo prvo izžrebano.

2.2. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti, da bo ponudba pravilna, so:
 izpolnjen in podpisan obrazec «PONUDBA«,
 potrdilo o plačani varščini v ustreznem znesku.

Obrazec »PONUDBA« je na spletnih straneh Portala GOV.SI (link: Javne objave | GOV.SI) 
objavljen tudi v Wordovi obliki, tako da lahko ponudniki podatke vpisujejo s pomočjo 
računalnika. Pri tem pred-vpisanih podatkov v ponudbi ne smejo spreminjati, v nasprotnem 
primeru MOP ponudbe ne bo obravnaval.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&type=10
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/?date=&titleref=&type=10
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2.3. Davek na dodano vrednost
Državni organi, ki v okviru izvajanja svojih pristojnosti nabavljajo osnovna sredstva, nimajo 
pravice do odbitka DDV, ker ta osnovna sredstva uporabljajo za opravljanje dejavnosti oziroma 
transakcij, ki jih opravljajo kot organ oblasti. Odprodaja tako nabavljenih osnovnih sredstev prav 
tako ni predmet obdavčitve z DDV, saj je takšna dobava opravljena v okviru neobdavčljive 
dejavnosti. Navedeno velja za odprodajo rabljenih motornih vozil.

2.4. Vračilo varščine
Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena najkasneje do 30. 4. 2022 na transakcijski 
račun, ki je naveden na obrazcu »PONUDBA«. Za nepravilno izvedbo nakazila zaradi napačno 
ali nečitljivo napisane številke transakcijskega računa ali drugih podatkov, potrebnih za 
nakazilo, MOP ne odgovarja. MOP bo varščino uspelih ponudnikov zadržal in jo odštel od 
ponudbene cene – dogovorjene kupnine vozila. DDV se ne obračuna.

2.5. Ogled rabljenih vozil
Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe rabljeni vozili ogledajo. Ogled vozil je možen vsak 
delavnik do 30. 3. 2022 med 9:00 in 13:00 uro. Za ogled se je treba najaviti vsaj en delovni dan 
prej pri kontaktni osebi, navedeni v točki 1.1.

2.6. Podpis pogodbe, plačilo kupnine, prevzem vozila
Kupci vozil prejmejo pogodbe v podpis predvidoma do 20. 4. 2022. Kupec v roku 8 dni od 
poziva MOP podpiše pogodbo, sicer se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru MOP 
zadrži vplačano varščino. Do nakupa predmetnega vozila je nato upravičen naslednji 
najugodnejši ponudnik.

Najugodnejši ponudnik prejme ob podpisu pogodbe račun, ki ga poravna najkasneje v roku 15 
dni od dneva izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla, saj 
se v nasprotnem primeru šteje, da je pogodba s potekom prej navedenega roka razvezana po 
samem zakonu, upoštevajoč prvi odstavek 104. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Tudi v tem 
primeru MOP zadrži vplačano varščino od najugodnejšega ponudnika. Pogodbo se v tem 
primeru pošlje naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Za kupce, ki so pravne osebe velja, da se prevzem vozila (predaja ključev vozila) opravi šele po 
predložitvi dokazila o plačilu kupnine oziroma morebitnih drugih listin, ki bi bile potrebne za 
prenos lastništva pri pristojnem organu. Za kupce, ki so fizične osebe velja, da se prevzem 
vozila (predaja ključev vozila) opravi po izvedbi prenosa lastništva pri pristojnem organu, kar 
kupec izkaže s potrdilom o lastništvu vozila, na katerem je naveden kot lastnik vozila, ali z 
drugo ustrezno listino. Kupec mora vozilo prevzeti na svoje stroške in na lokaciji prodajalca, 
najkasneje v roku 10 dni od dneva plačila.

Ponudnik (pravna oseba) s sklenitvijo pogodbe poda naročniku pooblastilo za ureditev 
spremembe oziroma prenosa lastništva pri registracijskem organu v skladu z Zakonom o 
motornih vozilih – ZMV-1 (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E), prav tako pa mora 
ponudnik sodelovati v postopku pri registracijskem organu, če je to potrebno. V primeru 
nespoštovanja tega določila je ponudnik naročniku dolžan povrniti vse nastale stroške, ki bi 
naročniku pri tem nastali.



POTRJEN 7/11

3. OBRAZEC »PONUDBA« ZA ODKUP VOZIL

Registrirano ime ponudnika oz. 
ime in priimek ponudnika:
Naslov ali sedež:
(ulica, poštna številka, pošta)
ID št. za DDV ali davčna številka:
Transakcijski račun:
(za namene morebitnega vračila vplačane varščine)

SI56
Ime in priimek ter naslov imetnika zgoraj 
navedenega transakcijskega računa za 
morebitno vračilo vplačane varščine
(če so ti podatki drugačni od podatkov ponudnika)

Kontaktna oseba (ime in priimek):
Telefon/Mobilni telefon:
E-poštni naslov:
(obvezen podatek, ki bo uporabljen samo za komunikacijo 
med ponudnikom in prodajalcem v zvezi s predmetno prodajo)

Skladno z dokumentacijo ponujamo odkup rabljenih vozil:

Zap. št. 
vozila Tip vozila Št. šasije

Reg. št. vozila 
pred odjavo 

vozila

Orientacijska 
vrednost 

vozila v EUR

Ponujena 
odkupna 

cena v EUR

1 PEUGEOT 508/BREAK 2.0/HDI VF38URHC8CL081506 LJ 22-JVI 6.120,00

2 MERCEDES-BENZ E 230 WDB2110521B246827 LJ 747-PH 7.490,00

Opomba: Ponudnik ponujeno odkupno ceno (ki mora biti enaka ali višja od izhodiščne 
(orientacijske) cene vozila) vpiše le pri vozilu, za katerega daje ponudbo. Ponudnik vpiše ceno v 
nominalnem znesku v EUR, na največ dve decimalki. Ostale vrstice pusti prazne ali pa v prazno 
polje vpiše črtico (/).

Vse vrednosti v ponudbi so v EUR brez DDV. DDV se ne obračuna.

Izjavljam(o), da sem(smo) v celoti seznanjen(i) s stanjem vsakega vozila, za katerega 
oddajam(o) ponudbo.

Strinjamo se, da bomo z morebitno sklenitvijo pogodbe pooblastili prodajalca, da izvede 
spremembe oziroma prenos lastništva pri registracijskem organu v skladu z Zakonom o 
motornih vozilih – ZMV-1 (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E), in se obenem zavezali, 
da bomo sodelovali v postopku pri registracijskem organu, če bo to potrebno. V primeru 
nespoštovanja tega določila se strinjamo, da smo prodajalcu dolžni povrniti vse nastale stroške, 
ki bi mu pri tem nastali (velja za kupce, ki so pravne osebe).

Na podlagi devetega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo povezani s člani komisije, ki so 
pooblaščeni za prodajo vozil, in z njimi povezanimi osebami. 



POTRJEN 8/11

Člani komisije, ki so pooblaščeni za prodajo vozil, so razvidni iz sklepa o začetku postopka 
prodaje rabljenih vozil MOP št. 4301-10/2022-2550-1 z dne 22. 2. 2022. 

Za povezane osebe se štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali 
cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi 
ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma 
partnerska zveza prenehala ali ne,

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca 
oziroma posvojitelja,

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 
in

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem 
temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 
njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Ponudba je veljavna do 30. 6. 2022.

Priloga:
- potrdilo o plačilu varščine

Kraj in datum:          Podpis ponudnika

     Žig pravne osebe
_____________________ ______________________
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4. OSNUTEK PRODAJNE POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa mag. Andrej Vizjak, minister,
ID številka za DDV: SI 55058515
TRR: SI56 0110 0630 0109 972 (v nadaljevanju: prodajalec)

in

__________________________ (naziv kupca ali ime in priimek)
__________________________ (sedež ali naslov kupca)
_________________________ (ime in funkcija zastopnika (če je kupec pravna oseba))
davčna številka ali ID številka za DDV: _____________ (v nadaljevanju: kupec)

sklepata naslednjo

POGODBO O PRODAJI AVTOMOBILA ŠT. 

1. člen

Prodajalec in kupec uvodoma ugotavljata:
- da je prodajalec lastnik rabljenega vozila oziroma rabljenih vozil, ki je/so predmet te 

pogodbe, 
- da je bilo na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti, (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) na spletni strani 
________________ dne __. __. 2022 objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo 
premičnin;

- da je kupec oddal najugodnejšo ponudbo za predmetno vozilo na javnem zbiranju 
ponudb, 

- da je kupec dne _______.  ____. 2022 plačal varščino v višini ___________ EUR
- da je prodajalec vozilo izločil iz uporabe,
- da je knjigovodska vrednost vozila enaka 0,00 EUR.

2. člen

Prodajalec kupcu proda naslednja vozila: 

Št.
Vrsta 
vozila Znamka in tip vozila Številka šasije

Prostornina 
motorja v 

ccm

Moč 
motorja      

v KW
Inventarna 

številka
Kupnina v 

EUR

Skupna dogovorjena kupnina za zgoraj navedena vozila znaša _____________EUR.

Kupec je vplačal varščino v višini ___________EUR, ki jo bo prodajalec zadržal in odštel od 
dogovorjene kupnine.
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Kupec bo preostalo kupnino v skupnem znesku __________ plačal najkasneje v roku 8 dni od 
podpisa pogodbe, na transakcijski račun št. SI56 0110 0630 0109 972, naziv imetnika računa: 
Republika Slovenija-proračun, s sklicem 18 25500-7201001-16037322. Plačilo celotne kupnine 
v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.

V primeru, da kupnina ne bo plačana v zgoraj navedenem roku, je pogodba razvezana po 
samem zakonu, prodajalec pa ima pravico zadržati plačano varščino.

V smislu petega odstavka 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 
59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22) se prodajalec kot državni organ ne šteje za davčnega 
zavezanca v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravlja kot organ oblasti. Prodajalec 
pri nabavi teh vozil ni imel pravice do odbitka DDV, ker je ta vozila nabavil v okviru nalog, ki jih 
opravlja kot organ oblasti. Odprodaja teh vozil ni predmet obdavčitve po 3. členu ZDDV-1 (je 
neobdavčeno).

3. člen

S podpisom te pogodbe in plačilom kupnine postane kupec lastnik vozil iz 2. člena te pogodbe. 

Za kupce, ki so pravne osebe velja, da se prevzem vozila (predaja ključev vozila) opravi šele po 
predložitvi dokazila o plačilu kupnine oziroma morebitnih drugih listin, ki bi bile potrebne za 
prenos lastništva pri pristojnem organu. Za kupce, ki so fizične osebe velja, da se prevzem 
vozila (predaja ključev vozila) opravi po izvedbi prenosa lastništva pri pristojnem organu, kar 
kupec izkaže s potrdilom o lastništvu vozila, na katerem je naveden kot lastnik vozila, ali z 
drugo ustrezno listino. Kupec mora vozilo prevzeti na svoje stroške in na lokaciji prodajalca, 
najkasneje v roku 10 dni od dneva plačila.

Kupec je dolžan premičnine prevzeti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, sicer se šteje, da 
je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški hranjenja. Stroški hranjenja za vsako 
posamezno prevozno sredstvo znašajo 2,00 EUR na dan. Temu znesku se prišteje še 22% 
davek na dodano vrednost v skladu z vsakokrat veljavnimi določili Zakona o davku na dodano 
vrednost v višini 0,44 EUR, tako da skupni stroški hranjenja za vsako posamezno sredstvo na 
dan znašajo 2,44 EUR. Če kupec premičnin ne prevzame v roku, določenem v prejšnjem 
odstavku tega člena, mu prodajalec podaljša rok za prevzem, vendar za največ 8 dni. Če kupec 
premičnin ne prevzame v podaljšanem roku, se šteje, da je pogodba razvezana. Prodajalec ima 
pravico zadržati plačano varščino ter kupcu do razveze pogodbe zaračunati stroške hranjenja 
premičnin v višini, določeni v četrtem in petem odstavku tega člena. Prodajalec stroške 
hranjenja poračuna s plačano kupnino. V primeru, da stroški hranjenja ne presegajo zneska 
plačane kupnine, prodajalec razliko vrne na račun kupca. V nasprotnem primeru kupcu izstavi 
račun za plačilo premalo plačanih stroškov hranjenja, ki ga kupec poravna v roku in na način 
določen v 2. členu te pogodbe. Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v 
zvezi s premičninami na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral premičnine prevzeti.

Prodajalec kupca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika pooblašča, da pred 
pristojnim organom opravi vse potrebne postopke v zvezi s prijavo vozil iz 2. člena te pogodbe, 
ki jih je prodajalec odjavil iz prometa (ta odstavek velja za kupce, ki so fizične osebe).

Kupec s sklenitvijo pogodbe pooblašča prodajalca, da izvede spremembe oziroma prenos 
lastništva pri registracijskem organu v skladu z Zakonom o motornih vozilih –ZMV-1 (Uradni list 
RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E), prav tako se kupec zaveže sodelovati v postopku pri 



POTRJEN 11/11

registracijskem organu, če bo to potrebno. V primeru nespoštovanja tega določila je kupec 
prodajalcu dolžan povrniti vse nastale stroške, ki bi mu pri tem nastali, prodajalec pa si pridržuje 
pravico, da odstopi od pogodbe, če kupec te obveznosti ne bi izpolnil (ta odstavek velja za 
kupce, ki so pravne osebe).

4. člen

Kupec si je premičnine ogledal in mu je znano njihovo stanje ter iz tega naslova nima nobenih 
zahtevkov do prodajalca. Kupec za ugotovljene napake po prevzemu premičnin ne more 
uveljavljati jamčevalnih zahtevkov. Pogodba je sklenjena na način videno-kupljeno.

5. člen

Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec.

6. člen

Predstavnik prodajalca za izvedbo obveznosti po tej pogodbi je …………………………………..., 
predstavnik kupca pa …………………………………...

7. člen

Pogodbeni stranki bosta spore v zvezi s to pogodbo poskušali rešiti sporazumno. Če sporazum 
ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pri razreševanju spora se poleg določb te pogodbe uporabljajo tudi določbe prodajalčeve 
dokumentacije ter določbe Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) in drugih veljavnih predpisov. 

8. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta prodajalec in kupec po dva 
izvoda. 

Ljubljana, ___(datum)________

Prodajalec: Kupec:

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor ______________________

mag. Andrej Vizjak, minister 
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