
OSNUTEK- ZN Roje IV

OBCINA MIRNA, Glavna cesta 28, Mirna, maticna st: 2399164000, ID za DDV: SI80793509, ki jo 
zastopa zupan Dusan Skerbis (v nadaljevanju prodajalec)

in

davcna stevilka:

(v nadaljevanju kupec)

skleneta naslednjo

PRODAJNO POGODBO ZA NAKUP NEPREMICNIN

1. clen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

• da je prodajalec zemljiskoknjizni lastnik nepremicnin:

pare. st.

(v nadaljevanju: nepremicnine);

• da je bil kupec izbran v postopku javnega zbiranja ponudb, st.

• da je bila izhodisena cena za nepremicnine dolocena na podlagi cenitve pooblascenega cenilca in je
znasala:

pare. st.

• da je kupec v postopku zbiranja ponudb podal ceno za odkup nepremicnine

• da je bil kupec na podlagi dejstev iz prejsnjih alinej pozvan k sklenitvi te prodajne pogodbe.

_, k. o.

z dne

EUR.. k. o.

€ brez DDV;

2. clen

Prodajalec Obcina Mirna proda in izroca v trajno last in posest nepremicnine iz prve alinee prvega clena 
te pogodbe kupcu za kupnino EUR brez DDV.

Kupec se zaveze od dneva nakupa dalje placevati vse morebitne dajatve in stroske, ki odpadejo na 
predmet prodaje. Morebitne neplacane dajatve ali stroske, ki odpadejo na nepremicnine, ki so predmet te 
pogodbe in so do dneva nakupa/prodaje ze nastali in niso bili placani, se zavezuje placati prodajalec.

Kupec kupi in sprejme v trajno last in posest nepremicnine iz prve alinee prvega clena te pogodbe, in se 
zavezuje prodajalcu, pod pogoji iz te pogodbe, placati kupnino na katero se obracuna DDV, ki bremeni 
kupca.

3. clen

Kupec se zavezuje poravnati kupnino po tej pogodbi na podracun enotnega zakladniskega racuna Obcine 
Mirna IBAN SI56 0110 0010 0021 292, v roku 15 dni od dneva izstavitve racuna s strani prodajalca. 
Vplacana varscina se poracuna s kupnino.

V kolikor kupec ne poravna kupnine v roku iz prvega odstavka tega clena, se mu za vsak dan zamude 
zaracunajo zakonsko dolocene zamudne obresti.



4. clen

Prodajalec kupcu izda zemljiskoknjizno dovolilo po placilu celotne kupnine.

5. clen

Prodajalec si na vseh nepremicninah, ki so predmet prodaje, pridrzuje moznost uveljavitve neodplacne 
sluznostne pravice za potrebe gradnje, vzdrzevanja in upravljanja objektov in omrezij javne infrastrukture 
in sluznost dostopa do javne infrastrukture. Omejitve se vpisejo v zemljisko knjigo.

Kupec je dolzan brezplacno trpeti (dopustiti) poseg na kupljeno zemljisce iz 1. clena te pogodbe in trajno 
omejitev lastninske pravice za potrebe gradnje polozitve (vkopa) novih ali zaradi razsiritve obstojecih 
objektov in omrezij javne infrastrukture ali zacasno omejitev zaradi vzdrzevanja objektov in omrezij javne 
infrastrukture ter dopustiti sluznost prehoda in prevoza v zvezi s temi posegi.

Sluznostni upravicenec oziroma koristnik zacasne omejitve je prodajalec, sluznostni zavezanec pa kupec.

Obcina bo v primeru izkazane potrebe izvrsevala sluznostno pravico v skladu z veljavnimi prostorskimi 
akti, pri cemer se zavezuje, da bo pri dolocitvi poteka trase sluznosti v cimvecji meri upostevala interes 
kupca ter bo ta dolocena tako, da ne bo v okviru objektivnih in svojih subjektivnih moznosti (cena 
izgradnje komunalnih naprav, itd...) obcutneje zmanjsala uporabnosti zemljisca v lasti kupca.

Sluznostni upravicenec se zaveze po morebitnih gradbenih, vzdrzevalnih ali obnovitvenih delih na parcel! 
kupca vzpostaviti prvotno stanje in odpraviti, sanirati ali drugace nadomestiti morebitno z deli povzroceno 
skodo.

6. clen

V kupnini ni zajeto placilo prikljucnih taks, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljisca, placilo morebitnih 
potrebnih soglasij in drugih stroskov za uporabo nepremicnine. V kupnini ni vkljucen komunalni prispevek, 
prav tako v kupnini ni zajet DDV, ki bo obracunan na pogodbeno ceno ali kakrsnekoli druge davscine in 
takse za prenos lastnistva. Vse navedene dajatve so v breme kupca.

V kupnini so upostevane omejitve lastninske pravice in sluznosti iz te pogodbe.

7. clen

Kupec si je nepremicnine ogledal in jih kupuje v stanju v kakrsnem so. Poznana mu je lega, velikost in 
stanje nepremicnin, ki so predmet te pogodbe in jih kupuje po nacelu videno-kupljeno.

Prodajalec jamci kupcu, da ne obstoji nikakrsen spor, nesoglasje, da ni v teku in ni napovedi spora ali 
cesa podobnega glede lastnistva predmetne nepremicnine, njenih meja v naravi, sosedskih sporov, 
sporov zaradi motenja posesti, vpisa v zemljisko knjigo, vpisa bremen ali zahteve po dovolitvi ali vpisu 
bremena in podobnega, kar bi kupcu preprecevalo oziroma mu onemogocalo pri izkoriscanju vseh ali 
katerekoli pravice na nepremicnini.

Prodajalec jamci kupcu, da od dne podpisa te pogodbe pa do dne izrocitve overjenega izvoda te pogodbe, 
ne bo vstopal v pravna razmerja, zacenjal sporov, sklepal sporazumov in da se bo vzdrzal vseh ravnanj 
povezanih s prenosom lastnistva, ustanovitvijo ali vpisom bremen ali katerihkoli pravic na predmetni 
nepremicnini in da bo v primeru katerekoli s tern povezane zahteve s strani tretjega o tern nemudoma 
obvestil kupca.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, kolikor ni to izrecno doloceno v 
tej pogodbi. Kupec je preveril dejansko stanje in pravno stanje nepremicnin. Prodajalec ne odgovarja za 
geolosko stabilnost tal zemljisc ali druge sorodne pomanjkljivosti samega zemljisca.



8. clen

Vse stroske v zvezi z izvedbo te pogodbe t.j. davke, takse, pristojbine se zaveze placati kupec. Kupec se 
zavezuje v pristojno zemijisko knjigo predlagati vknjizbo vseh pravic iz te pogodbe. Stroske v zvezi z 
vknjizbo lastninske pravice krije kupec, stroske v zvezi z vpisom sluznostne pravice se zaveze placati 
prodajalec.

9. clen

Za resevanje vseh morebitnih sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe in jih stranki ne moreta resiti 
sporazumno, je pristojno sodisce po sedezu prodajalca.

10. clen

Ta pogodba je sestavljena v 6 enakovrednih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po 
dva izvoda, dva izvoda sta namenjena zemljiskoknjiznemu in davcnemu urejanju.

11. clen

Ta pogodba je sklenjena z dnem obojestranskega podpisa.

Stevilka:
Datum:

KUPEC:PRODAJALEC:

OBCINA MIRNA

Zupan Dusan Skerbis


