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REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 

ki ga zastopa Andreja Katič, ministrica 

matična številka: 2399237000 

identifikacijska številka za DDV: SI32179090 

(v nadaljevanju: prodajalec) 

 

in 

 

______________________, ___________________________ (naslov) 

EMŠO / MŠ: _____________________ 

davčna številka: ___________________ 

(v nadaljevanju: kupec) 

 

 

sklepata naslednjo 

 

PRODAJNO POGODBO 
 

1. člen 

(uvodne določbe) 

 

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata: 

- da je Ministrstvo za pravosodje sprejelo odločitev o prodaji premičnine – osebno vozilo, 

navedeno v 2. členu te pogodbe; 

- da je lastnik premičnine, navedene v 2. členu te pogodbe Republika Slovenija, upravljavec pa 

Ministrstvo za pravosodje; 

- da je v prometnem dovoljenju za osebno vozilo iz 2. člena te pogodbe kot lastnik navedeno 

Ministrstvo za pravosodje; 

- da je bilo dne ______________ na spletni strani Ministrstva za pravosodje objavljeno javno 

zbiranje ponudb na podlagi določb 49. oz. 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti-1 (Ur. l. RS, št. 11/18, ZSPDSLS-1) za premičnino iz 2. člena 

te pogodbe ter je kupec v danem roku ponudil najvišjo kupnino; 

- da je kupec dne ___________ vplačal varščino v višini 500,00 EUR, ki se mu upošteva kot 

delno plačilo kupnine; 

- da je kupec kot najugodnejši ponudnik pred sklenitvijo pogodbe v skladu z določili 9. odstavka 

51. člena ZSPDSLS-1 podal pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku istega 

člena ter je ta izjava priloga in sestavni del te pogodbe. 

2. člen 

(predmet pogodbe) 

 

Predmet pogodbe je: 

 

vrsta vozila: osebno vozilo 

znamka vozila in tip vozila: Audi A6 2.0 TDI 

delovna prostornina motorja: 1968 cm³ 

moč motorja: 103 kW 

številka šasije: WAUZZZ4F25N086421 

reg. oznaka: LJ 97-6FD 

leto izdelave: 2005 

datum prve registracije: 3. 2. 2005 

veljavnost registracije: 3. 2. 2020 

kilometrina: _____________ km 

stanje vozila: vozno 
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3. člen 

(zaveze pogodbenih strank) 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo osebno vozilo, navedeno v 2. členu te pogodbe, izročil v last in posest 

kupcu, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino, kot je določeno v tej pogodbi. 

4. člen 

(kupnina) 

 

Kupnina za osebno vozilo iz. 2. člena te pogodbe znaša _______,00 EUR (z besedo: 

_________________ 00/100 evrov). 

 

Kupec je dolžan kupnino za osebno vozilo iz. 2. člena te pogodbe, zmanjšano za že vplačano varščino 

v višini 500,00 EUR, v višini ______________ v celoti plačati v roku iz 5. člena te pogodbe. Plačilo 

celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. 

 

Cena je fiksna. 

 

V primeru plačilne zamude s strani kupca in pod pogojem, da prodajalec vztraja pri izpolnitvi pogodbe, 

pripadajo prodajalcu zakonske zamudne obresti. 

5. člen 

(izročitev) 

 

Kupec bo poravnal kupnino, navedeno v 4. členu te pogodbe, takoj oziroma najkasneje v roku 8 

(osem) dni po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun prodajalca: SI56 0110 06300109972, sklic 18 

20303-7201001-67311019. Kupec bo obvestil prodajalca o izvršenem plačilu s tem, da mu bo 

posredoval kopijo potrdila o plačilu. 

 

Vozilo bo izročeno po plačilu celotne kupnine, točen kraj in čas izročitve predmeta pogodbe bosta 

določena naknadno po dogovoru kupec – prodajalec. 

6. člen 

(izključitev prodajalčeve odgovornosti za napake) 

 

Pogodbeni stranki sporazumno soglašata, da se v skladu z določbami 466. in 493. Obligacijskega 

zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - odl. US, 40/2007, 64/2016 - odl. US) v celoti 

izključi prodajalčevo odgovornost za stvarne in pravne napake na predmetu pogodbe. 

7. člen 

(videno - kupljeno) 

 

Vozilo je rabljeno, kupec si ga je ogledal in nanj nima pripomb. Vozilo je kupljeno po načelu videno – 

kupljeno in nima garancije. 

8. člen 

(stroški) 

 

Vse stroške v zvezi s sklenitvijo te pogodbe in prepisom osebnega vozila iz 2. člena te pogodbe plača 

kupec. 

9. člen 

(odstop od pogodbe) 

 

Če kupec brez utemeljenega razloga noče prevzeti stvari, katere izročitev mu je bila na dogovorjen ali 

običajen način pravočasno ponujena, sme prodajalec odstopiti od pogodbe brez kakršnekoli 

odškodninske obveznosti do kupca, pri čemer prodajalec zadrži varščino. 
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10. člen 

(skrbnik pogodbe) 

 

Skrbnik te pogodbe na strani prodajalca je Igor Jevnikar. 

11. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

 

Upoštevaje 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010, ZIntPK) obe 

pogodbeni stranki zavezuje tekst z naslednjo vsebino: 

Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 

korist za: 

- pridobitev posla, 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- za opustitev dolžnega nadzora za izvajanje pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

Prodajalec bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena, ali 

obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega 

nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s 

predpisi Republike Slovenije. 

12. člen 

(pooblastilo) 

 

Ministrstvo za pravosodje kot prodajalec s podpisom te pogodbe v okviru svojih pridobljenih pravic in 

obveznosti daje pooblastilo kupcu za vsa potrebna procesna dejanja za registracijo navedenega 

osebnega vozila na kupca. 

13. člen 

(spor) 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno in s pogajanji, če pa to 

ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

14. člen 

(končni določbi) 

 

Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 

dva (2) izvoda.  

 

 

PRODAJALEC: KUPEC: 

 

V Ljubljani, dne __________ ______________, dne ____________ 

številka: C2030-19-673100  

 

 

 

Republika Slovenija           kupec 

Ministrstvo za pravosodje 

Andreja Katič, ministrica _______________ 


