
REPUBLIKA SLOVENIJA Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: PRODAJALEC), ki ga zastopa pooblaščenka Mojca Prelesnik  

  

Matična številka: 1867571 

Davčna številka: SI89502868 

Transakcijski račun: 01100-6300109972 

 
in 
 
_________________________________________________(v nadaljnjem besedilu: KUPEC) 
 

Matična številka / EMŠO:  

Identifikacijska številka za DDV / Davčna številka:  

Transakcijski račun / Osebni račun:  

 
skleneta naslednjo 

 
POGODBO - Evidenčna št.: 023-2/2010/19 

o prodaji premičnine 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

   da je Republika Slovenija lastnik, Informacijski pooblaščenec pa upravljalec naslednje 
premičnine, ki je predmet odprodaje: osebno vozilo Peugeot 607, VF39UUHZJ92238095, 
komercialna oznaka 607/2.7/turbo HDI V6 AUT, leto izdelave 2009, moč motorja 150, z 
delovno prostornino motorja 2720 ccm (inventarna številka 1215000721), s pripadajočimi 
štirimi zimskimi pnevmatikami in letno vinjeto 2014, 

   da je bila odprodaja premičnine, ki je predmet te pogodbe, začeta s sklepom 
pooblaščenke številka 023-02/2010/14, z dne 29. 7. 2014, 

   da je oceno vrednosti premičnine navedene v prvi alineji tega člena izvedel pooblaščeni 
sodni cenilec za motorna vozila g. Vinko Pestotnik, 

   da je bila izklicna cena premičnine navedene v prvi alineji tega člena določena s sklepom 
pooblaščenke številka 023-02/2010/14, z dne 29. 7. 2014, prav tako je bil s sklepom 
določen način odprodaje z metodo javne dražbe - objava javne dražbe v Ur. l. RS št. ..... 
z dne ............., objava št. ....................... in na spletnem mestu prodajalca, 

    da je bila za premičnino, navedeno v prvi alineji tega člena izvedena javna dražba dne 
..........................., na kateri je bil za predmet te pogodbe najugodnejši dražitelj 
......................................................................... (kupec), zato se z njim sklepa ta pogodba, 

   da je kupec za predmet te pogodbe že vplačal varščino v višini ....................... EUR, ki se 
mu upošteva kot delno plačilo kupnine.  

 
2. člen 

 

Predmet pogodbe je prodaja in nakup naslednje rabljene premičnine: osebno vozilo Peugeot 

607, VF39UUHZJ92238095, komercialna oznaka 607/2.7/turbo HDI V6 AUT, leto izdelave 2009, 

moč motorja 150, z delovno prostornino motorja 2720 ccm (inventarna številka 1215000721). 



 

Stanje premičnine, ki je predmet te pogodbe, je kupcu dobro znano. 

 

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.  
 
Motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavč itve z davkom 
na motorna vozila.  
 
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, zmanjšano za znesek že 
vplačane varščine iz zadnje alineje 1. člena te pogodbe, najkasneje v roku 8 dni od izstavitve 
računa, na transakcijski račun Informacijskega pooblaščenca št. SI56 01100-6300109972 sklic 
na št 18 12157-7201001-2014. 
 
Plačilo kupnine v roku kot izhaja iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pogodbe, v 
primeru, da kupnina v celoti 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, 29/07 Odl. US, 
40/07 in 97/07-UPB1, 30/10 Odl. US). 
 

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 napake odpoveduje zahtevkom do prodajalca. 
 
Prodajalec izroči kupcu predmet iz 2. člena te pogodbe v posest po plačilu celotne kupnine. 
Kupec se zaveže prevzeti kupljeno premičnino na lokaciji prodajalca najkasneje v roku petih 
delovnih dni po plačilu celotne kupnine. 
 

6. člen 
 

Stroški odjave motornega vozila bremenijo prodajalca. 
 
Stroški prepisa motornega vozila iz 2. člena te pogodbe in vsi ostali stroški bremenijo kupca. 
 
Kupec se zaveže opraviti spremembo lastništva vozila najkasneje v 15 dneh od dneva sklenitve  
te pogodbe. 

 
 



7. člen 
 

Skrbnik pogodbe na strani prodajalca je ga. Alenka Jerše. 

 

8. člen 
 

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 

9. člen 
 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. V 
nasprotnem primeru je za reševanje nastalih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

10. člen 

 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme prodajalec dva (2) izvoda, dva (2) 
izvoda pa kupec. 

 

 

 

Ljubljana, dne _________________  ____________, dne ____________ 

 

 

 

     PRODAJALEC:                        KUPEC: 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA      

      Informacijski pooblaščenec    

 

         Mojca Prelesnik 
pooblaščenka  


