
 
 
 
 
Primer 1: 
 
Sestavite prodajno pogodbo! 
 
Prodajna pogodba mora biti sestavljena tako, da bo pravno veljavna in bo vsebovala vse 
zakonsko zahtevane določbe. Uporabiti je potrebno vse dane podatke, če morebiti kateri ni 
dan, je pa potreben za veljavnost prodajne pogodbe, ga določite sami. 
 
Poslovna situacija:  
 
Podjetje Guma d.o.o. je 7. maja 2007 sklenilo s prodajno pogodbo, da bo prodalo podjetju 
Kamion d.n.o. 53 kom pnevmatik, po ceni 57 EUR/kom. Podjetje Kamion d.n.o. je soglasno 
pristalo na sklenitev prodajne pogodbe. Gume so nove in spadajo v prvi kakovostni razred. 
Dogovorili so se, da bo kupec plačal gume do 1. junija 2007 na TRR prodajalca št. 29000-
0021566659, odprt pri Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana. Hkrati so se dogovorili, da 
bo prodajalec dostavil gume kupcu na lastne stroške, najkasneje do 25. maja 2007, na kupčev 
naslov. Prodajalec je obljubil, da mu jih bo zmontiral po polovični ceni. 
 
 
Prodajna pogodba naj vsebuje: 
 

• navedba prodajalca, 
• navedba kupca, 
• formulacijo dokumenta, 
• navedbo člena v katerem je določen dogovor o prodaji in predmet prodaje, 
• navedbo člena v katerem je določena količina, 
• navedbo člena v katerem je določena cena,  
• navedbo člena v katerem je določena kakovost, 
• navedbo člena v katerem so določeni prodajni pogoji,  
• navedbo člena v katerem so določeni plačilni pogoji, 
• navedbo člena v katerem je določena navedena občasna sestavina, 
• navedbo člena v katerem je določeno pristojno sodišče, 
• navedba podpisnikov, kraja in datuma sklenitve prodajne pogodbe. 

 
 
PAZITE NA OBLIKO! 
 
 
 
Dodatno vprašanje:  
 
Določite pravni temelj v danem primeru!     ________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
Primer 2: 
 
Sestavite prodajno pogodbo! 
 
Prodajna pogodba mora biti sestavljena tako, da bo pravno veljavna in bo vsebovala vse 
zakonsko zahtevane določbe. Uporabiti je potrebno vse dane podatke, če morebiti kateri ni 
dan, je pa potreben za veljavnost prodajne pogodbe, ga določite sami. 
 
Poslovna situacija:  
 
Podjetje Zavesa d.o.o. se je na predlog naročnika 12. marca 2007 zavezalo s prodajno 
pogodbo, da bo skladno z naročilom Tadeje Brajkovič, Dole 55, 1290 Grosuplje izdelalo in 
dobavilo 15 zaves po ceni 150 EUR/kom. Zavese bodo sešite skaldno s pri naročilu 
priloženimi skicami. Spadale bodo v prvi kakovostni razred. Dogovorili so se, da bo kupec 
plačal zavese z avansom, najkasneje do 20. marca 2007 na TRR prodajalca št. 29000-
0021512435, odprt pri Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana. Hkrati so se dogovorili, da 
bo prodajalec dostavil zavese kupcu na lastne stroške, najkasneje do 10. maja 2007, na kupčev 
naslov. Prodajalec je obljubil, da bo zavese kupcu brezplačno obesil na predvideno mesto. 
 
 
Prodajna pogodba naj vsebuje: 
 

• navedba prodajalca, 
• navedba kupca, 
• formulacijo dokumenta, 
• navedbo člena v katerem je določen dogovor o prodaji in predmet prodaje, 
• navedbo člena v katerem je določena količina, 
• navedbo člena v katerem je določena cena,  
• navedbo člena v katerem je določena kakovost, 
• navedbo člena v katerem so določeni prodajni pogoji,  
• navedbo člena v katerem so določeni plačilni pogoji, 
• navedbo člena v katerem je določena navedena občasna sestavina, 
• navedbo člena v katerem je določeno pristojno sodišče, 
• navedba podpisnikov, kraja in datuma sklenitve prodajne pogodbe. 

 
 
PAZITE NA OBLIKO! 
 
 
 
Dodatno vprašanje:  
 
Določite pravni temelj v danem primeru!     ________________________________ 
 
 
 



 
 
 
Primer 3: 
 
Sestavite prodajno pogodbo! 
 
Prodajna pogodba mora biti sestavljena tako, da bo pravno veljavna in bo vsebovala vse 
zakonsko zahtevane določbe. Uporabiti je potrebno vse dane podatke, če morebiti kateri ni 
dan, je pa potreben za veljavnost prodajne pogodbe, ga določite sami. 
 
Poslovna situacija:  
 
Miha Pešec, Hitra cesta 7, 1000 Ljubljana, se je odločil, da bo na podlagi oglasa Sare Ford, 
Nemška cesta 107, 8330 Metlika in ogleda avtomobila kupil rabljen avto, Fiat Punto 55S, 
letnik 2000, katerega lastnica je prodajalka. Prodajno pogodbo sta napisala in podpisala 2. 1. 
2007. Dogovorita se za ceno 3000 EUR, ki jo kupec plača najkasneje do dneva prevzema 
avtomobila na račun prodajalke (NLB d.d. št.  02012 – 3152506000). Kupec kupi avto po 
načelu videno-kupljeno. Prodajalka bo kupcu izročila avto na svojem naslovu 7. 1. 2007 ob 
15. uri. Dogovorita se tudi, da bo prodajalka avto na dan prevzema oprala in ga čistega 
izročila kupcu. 
 
Prodajna pogodba naj vsebuje: 
 

• navedba prodajalca, 
• navedba kupca, 
• formulacijo dokumenta, 
• navedbo člena v katerem je določen dogovor o prodaji in predmet prodaje, 
• navedbo člena v katerem je določena količina, 
• navedbo člena v katerem je določena cena,  
• navedbo člena v katerem je določena kakovost, 
• navedbo člena v katerem so določeni prodajni pogoji,  
• navedbo člena v katerem so določeni plačilni pogoji, 
• navedbo člena v katerem je določena navedena občasna sestavina, 
• navedbo člena v katerem je določeno pristojno sodišče, 
• navedba podpisnikov, kraja in datuma sklenitve prodajne pogodbe. 

 
 
PAZITE NA OBLIKO! 
 
 
 
Dodatno vprašanje:  
 
Določite pravni temelj v danem primeru!     ________________________________ 
 
 
 


