Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, davčna
številka: SI 43651348, matična številka: 2148528000, ki ga zastopa direktor Aleš Kalan
(v nadaljevanju: prodajalec)
in
…………………..…, stanujoč ……………………………., EMŠO: ……………….. (v nadaljevanju:
kupec)
sklepata naslednjo
POGODBO
o prodaji premičnine

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata, da:
- da se pogodba sklepa na podlagi 52. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 11/18 in naslednji) ter 19.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.
31/18),
- da je bila dne 13. 4. 2022 na spletni strani prodajalca objavljena namera o prodaji
vozila, ki je predmet prodaje po tej pogodbi,
- je kupec predhodno pregledal in preizkusil motorno vozilo, ki je predmet te
pogodbe, v obstoječem stanju, kot izhaja iz predmetne pogodbe,
- je prodajalec lastnik premičnine, ki je predmet te prodajne pogodbe,
- stranki zaradi ureditve medsebojnih obveznosti sklepata to pogodbo.

2. Člen
Predmet prodajalčevega izpolnitvenega ravnanja je izročitev N1 tovornega vozila Fiat
Doblo Cargo, identifikacijska številka: ZFA22300005497101, datum prve registracije: 9.
5. 2007, registrska številka: LJ53-2JC, tip motorja: 350A1000, delovna prostornina
motorja: 1368 cm3, moč motorja: 57 kW, število prevoženih kilometrov: 209224 (v
nadaljevanju: motorno vozilo) kupcu tako, da bo ta na njem pridobil lastninsko pravico.

3. člen
Prodajalec proda in prenese v last in posest, kupec pa kupi in sprejme v last in posest
rabljeno premičnino iz 2. člena te pogodbe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da znaša kupnina za premičnino, ki je predmet te
pogodbe …..…… EUR (z besedo: …………..) z DDV oziroma ………… EUR (z besedo:
…………..) brez DDV.
Prodajalec jamči za bremen prosti prenos lastninske pravice do premičnine, ki je predmet
te pogodbe, na kupca.

4. člen

Kupec se zaveže plačati dogovorjeno kupnino iz 3. člena te pogodbe, najkasneje v roku 8
dni od dneva sklenitve pogodbe račun prodajalca, št. SI56012716000000277, vodenega
pri Banka Slovenije.
Plačilo kupnine v roku, kot izhaja iz prejšnjega odstavka tega člena, je bistvena sestavina
pogodbe. V primeru, da kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku, nastopijo
posledice, kot izhajajo iz 104. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB-1 in
naslednji) in pogodba je razvezana po samem zakonu.
Kupec nosi tudi stroške prepisa vozila, ki se opravi po plačilu kupnine.

5. člen
Pogodba se sklepa po načelu »videno-kupljeno«.
Kupec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je stanje premičnine, ki je predmet te
pogodbe, poznano in se glede jamstva za napake odpoveduje vsem zahtevkom do
prodajalca.
Prodajalec izroči kupcu predmet iz 2. člena te pogodbe v posest po pravočasnem plačilu
celotne kupnine. O točnem datumu izročitve premičnine in prepisu se pogodbeni stranki
dogovorita naknadno.

6. člen
Prodajalec potrjuje, da po njegovem najboljšem vedenju zapis prevoženih kilometrov na
števcu v zgornjem opisu vozila odraža dejansko število prevoženih kilometrov vozila.
Dokler je bil števec v lasti prodajalca, zapis kilometrov na števcu vozila ni bil spremenjen,
vrnjen nazaj ali izklopljen, prodajalec tudi ne ve, da bi kdo naredil kar koli od navedenega.
Prodajalec ni seznanjen z nobenimi skritimi napakami v ali na vozilu in je po svojem
najboljšem vedenju prepričan, da je vozilo, ki se prodaja, v dobrem stanju.

7. člen
Skrbnik in kontaktna oseba te pogodbe na strani prodajalca: Janez Ločniškar
Skrbnik in kontaktna oseba na strani kupca: ……………………….

8. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. V
kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen
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 ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 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, posredniku,
je nična.
10. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en
(1) izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Medvode, dne ……. 2022

Medvode, dne ……. 2022

PRODAJALEC:
Javni zavod Sotočje Medvode,
direktor Aleš Kalan

KUPEC:
………………………….

…………………………………

…………………………………

