
 

 
 
Številka: Su-VII-3/17-17 
Datum:   30. 3. 2017 
 
Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15 - v nadaljevanju 
ZSPDSLS) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Ustavno sodišče 
Republike Slovenije objavlja  
 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem 

s premičnim premoženjem države za leto 2016, ki je v upravljanju 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
 

 Inv. št. Opis premičnega premoženja 
Orientacijska 
vrednost Leto nabave 

  Motorni vozili na podlagi 34. člena ZSPDSLS   

1. 

13114736 Osebni avtomobil Renault Laguna Berline Evolution 2,0, 

16V, reg. oznaka: LJ 58*4FD, tip vozila: BG1PBE, 

identifikacijska številka: VF1BG1PBE37894010,  

oblika karoserije: AB vozilo z dvižnimi vrati zadaj,  

delovna prostornina motorja: 1998 cm³, moč motorja: 

99 kW, tip motorja: F4R 67, vrsta goriva: bencin, leto 

izdelave: 2007, prva registracija: 23. 5. 2007, 

registriran, vozen, prevoženih 93.100 km, prvi lastnik 3.100,00 2007 

2. 

13114892 Osebni avtomobil Renault Twingo 1,2 16V AUT., reg. 

oznaka: LJ 89*5FX, tip vozila: CN0A0H, identifikacijska 

številka: VF1CN0A0H40124373, oblika karoserije: AB 

vozilo z dvižnimi vrati zadaj,  delovna prostornina 

motorja: 1149 cm³, moč motorja: 56 kW, tip motorja: 

D4F J7, vrsta goriva: bencin, leto izdelave: 2008, prva 

registracija: 9. 6. 2008, registriran, vozen, prevoženih 

34.100 km, prvi lastnik 4.100,00 2008 

  Skupaj motorni vozili 7.200,00  

 
 
 
 
Način prodaje opreme je videno – kupljeno. V postopku razpolaganja s premičnim premoženjem 
po 34. členu ZSPDSLS bo Ustavno sodišče z zainteresiranimi osebami opravilo pogajanja o ceni. 
 
Za vse informacije v zvezi s prodajo motornih vozil lahko pokličete na tel. št. 01/4476-410. Pisne 
ponudbe pošljite na e-poštni naslov: finance@us-rs.si. 
 
 
Neposredna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne 
pogodbe. 

 
 
     
 

    Ustavno sodišče Republike Slovenije 
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