
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, ki 

ga zastopa direktor Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str. 

Matična številka: 5827558000 

ID za DDV: SI88743926 

IBAN:  SI56 1910 0001 0337 441, Deželna banka Slovenije d.d. 

(v nadaljevanju: prodajalec) 

 

in 

 

_____________________________________, ________________________ (ime in 

priimek/naziv in naslov podjetja), ki ga zastopa  

Matična številka: __________________ (samo za pravne osebe) 

ID za DDV/Davčna številka: _________________ 

IBAN: ____________________________________, odprt pri _____________ 

(v nadaljevanju: kupec) 

 

sklepata naslednjo 

POGODBO  

o nakupu tovornega vozila 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je prodajalec dne __. __. ________ na svoji spletni strani in na oglasni deski 

objavil obvestilo o javnem zbiranju ponudb za nakup tovornega vozila VOLVO, tip 

E4CCA s kesonom prekucnikom, 

- da je obvestilo o javnem zbiranju ponudb sestavni del te pogodbe. 

  

2. člen 

Predmet te pogodbe je prodaja tovornega vozila Volvo, tip E4CCA z nadgradnjo BA 

keson prekucnik, leto izdelave 2002, številka šasije YV2E4CCA03B328291, moč motorja 

184 kW, delovna prostornina motorja 5480 ccm3, število prevoženih kilometrov 175.781, 

registrska označba LJ F0-078. Tovorno vozilo je odjavljeno iz prometa in nima sklenjenega 

zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

3. člen 

Kupnina za vozilo znaša _____________ EUR z DDV. Prodajalec izstavi račun za 

dogovorjeno kupnino in ga pošlje kupcu na elektronski naslov _____________________. 

Kupec je dolžan kupnino plačati na transakcijski račun prodajalca št. SI56 1910 0001 0337 

441, odprt pri DBS d.d., sklic: ________________, namen plačila: Plačilo tovornega vozila 

VOLVO v osmih (8) dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je 

bistvena sestavina te pogodbe, kar pomeni, da je v primeru, da kupec v navedenem roku ne 

plača celotne kupnine, pogodba razvezana po samem zakonu. 

 

4. člen 

Nakup vozila je opravljen po načelu »videno-kupljeno«. Kupec se strinja, da se popolnoma 

izključi prodajalčeva odgovornost za stvarne napake vozila, ki je predmet te pogodbe. 

Prodajalec zagotavlja, da vozilo nima pravnih napak. 



5. člen 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ni 

možno rešiti sporazumno, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani, po pravu 

Republike Slovenije. 

 

6. člen 

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec dva izvoda 

kupec pa en izvod. 

 

 

Logatec, dne _______________ 

Številka: __________________ 

 

 

Prodajalec:      Kupec: 

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.   ________________________ 

Direktor:       

Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- obvestilo o javnem zbiranju ponudb št. ________________ z dne _______________ 

 

 

 

 

 


