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Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Arhiv RS, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana ID12356824, MŠ 

2399369000  ki ga zastopa direktor dr. Bojan Cvelfar 

 (v nadaljevanju: prodajalec)  

in  

 

 _________________________________________________________________________________ 

(v nadaljevanju: kupec)  

  

sklepata naslednjo 

 

KUPOPRODAJNO POGODBO št. C3341-20-00000 

 

1. člen  

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 da je prodajalec lastnik premičnine službenega vozila,  RENAULT TRAFIC COMBI 1,9 DCi, št. 
šasije: VF1JLBCA63V189366, Letnik 2003, ki je predmet te pogodbe; 

 da se postopek prodaje vodi skladno s  52. in 78. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: 
ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba), 

 da je  vozilo, ki je predmet te pogodbe, bilo prodano ponudniku, ki je ponudil najvišjo 
odkupno ceno. 

2. člen 

Prodajalec proda in izroči kupcu, kupec pa kupi in prevzame v last in posest vozilo RENAULT TRAFIC 
COMBI 1,9 DCi, št. šasije: VF1JLBCA63V189366, Letnik 2003, prevoženih št. km 146000, tip motorja 
F9Q U7, moč motorja 74 kW in avtoradio. 
 
Vozilo RENAULT TRAFIC COMBI 1,9 DCi,  je v stanju v kakršnem je na dan ogleda vozila, oz.  »videno-
kupljeno«. 
 
Kupec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je stanje vozila poznano in se glede jamstva za napake 
odpoveduje zahtevkom do prodajalca. 
 

3. člen 

Kupnina za vozilo RENAULT TRAFIC COMBI 1,9 DCi, št. šasije: VF1JLBCA63V189366, Letnik 2003,  iz 2. 
člena te pogodbe znaša  ________________ EUR. 
Vse stroške, vezane na prepis vozila oz. druge stroške, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi 

kupec. 

4. člen 
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Pogodbeni stranki soglašata, da kupec poravna kupnino z DDV v znesku ___________________ EUR 

neposredno na podlagi te pogodbe, in sicer na transakcijski račun prodajalca št. 01100-6300109972, 

sklic na št. 19-33413-130157-2019, v roku 5 (pet) dni od sklenitve pogodbe.  

Plačilo kupnine v roku kot izhaja iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pogodbe, v primeru, da 

kupnina ne bo plačana v dogovorjenem roku, nastopijo posledice kot izhajajo iz 104. člena 

Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl. US in 29/07 Odl. US). 

5. člen 

Prodajalec preda in izroči kupcu vozilo RENAULT TRAFIC COMBI 1,9 DCi, v last in posest v roku 5 (pet) 
dni po plačilu celotne kupnine. O prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik.   

 

6. člen 

Skrbnik pogodbe na strani prodajalca je Franc Podgrajšek.  

7. člen 

Kupec bo vozilo RENAULT TRAFIC COMBI 1,9 DCi, prevzel na naslovu Zvezdarska ulica 1, Ljubljana.  
 

8. člen 

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v primeru, da  do 

sporazuma ne pride, pa je za odločitev o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu 

prodajalca.  

9. člen 

Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva 

izvoda. Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  

  

Številka zadeve : 023-28/2019   

Datum: _______________                                            Datum:_______________   

 

  

Prodajalec:                                                                        Kupec:   

 

Ministrstvo za kulturo                                                                ___________________________ 

        ARHIV RS  

 Dr. Bojan Cvelfar  

           direktor 

 

 


