
OBCINA PODCETRTEK
Trska cesta 59. 3254 Podcetrtek 

Tel.: (03) 81 82 780; E-posta: lainistvo.obcinac/iDodcetrtek.si

Stevilka: 478-0032/2023 
Datum: 08. 03. 2023

Obcina Podcetrtek, Trska cesta 59, 3254 Podcetrtek, na podlagi dolocila 77. clena v zvezi z 51. 
clenom Zakona o stvamem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, St. 11/18 in 79/18 — v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. clena Uredbe o stvarnem 
premofenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 31/18 - v 
nadaljevanju: Uredba) objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA NA PANJU

1. Organizator in prodaialec:
Obcina Podcetrtek, Trska cesta 59, 3254 Podcetrtek. maticna stevilka: 5883997000, ID za 
DDV: SI83117989

2. Opis predmeta prodaie:
Predmet prodaje je les na zemljiscu pare. st. 956, 957/1, 958, 965, 964, 963, 962, vse k. o. 
Sopote, ki V naravi predstavlja gozdno zemljisce, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odlocbo 
Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota Rogaska 
Slatina, st. 3408-09-2404-A038/23-1, z dne 09. 02. 2023.

Z odlocbo je skupaj dovoljeno posekati 106,64 m3 bruto izkazanega in oznacenega drevja. 
Vrste, stevilo in kolicina po drevesnih vrstah (oziroma skupinah drevesnih vrst), vzrokih 
seenje in debelinskih razredih, izhajajo iz zgoraj navedene odlocbe, ki je priloga javnemu 
razpisu.

Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je z zgoraj citirano odlocbo izbral in oznacil Zavod 
za gozdove Slovenije. Izvajalec je lahko odskodninsko in kazensko odgovoren, v kolikor se 
ugotovi, da je posekal drevesa, ki niso bila izbrana in oznacena, oziroma, v kolikor bo po 
zakljucki del zapustil neurejeno secisce ter ne bo odpravil poskodb v gozdu in na gozdnih 
prometnicah ali ce seenje ne bo izvedel v skladu s tockami 2. in 4. zgoraj navedene odlocbe.

Vsi stroski v zvezi z izvedbo seenje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter 
ostalih gozdnih del bremenijo kupca.

Seenja in spravilo vsega odkazanega in oznacenega drevja v gozdu morata biti izvedena 
najkasneje do 30. 04. 2023. Po poteku tega roka spravilo lesa ni vec mogoce, saj se pogodba 
z dnem 01. 05. 2023 prekine.

V primeru obstoja opravicljivih objektivnih okoliscin, ki so ponudniku (kupcu) onemogocali 
spravilo lesa v roku, lahko prodajalec rok za dokoncanje del na prosnjo ponudnika (kupca) 
izjemoma podaljsa.



3. Izhodiscna cena;
Izhodiscna cena za predmet prodaje lesa na panju po sortimentih je:

Bukev hlodi 100,00 EUR/m3
Graden hlodi 260,00 EUR /m3
Bukev drva 70,00 EUR/m3
Drva ostali listavci 65,00 EUR/m3

Stroske secnje in spravila lesa (traktorsko spravilo) se prizna v visini 20,00 EUR/m3 neto 
odpeljanega lesa. Spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste mora biti izvozeno s traktoijem s 
prikolico.

V izhodiscni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji 22%, ki ga placa 
kupec.

Ponujena cena ne sme biti nizja od izhodiscne cene, lahko pa ponudnik navede visjo ceno 
kot enotni skupni dvig cene za sortimente brez DDV.

Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da sprejme najmanj izhodiscne cene lesa na panju po 
sortimentih oziroma, da ponuja visjo ceno od izhodiscne cene za sortimente.

Strosek secnje in spravila je koncen in ga ni mogoce spreminjati.

4. Varscina;
Visina varscine znasa 500,00 EUR in jo je potrebno nakazati na podracun Obcine Podcetrtek, 
odprt pri UJP Zalec, st. 01292-0100003930, z navedbo namena nakazila »Varscina«, sklic 
00 7141. Uspelemu ponudniku se bo vplacana varscina vstela v kupnino, ostalim 
ponudnikom pa bo varscina brezobrestno vmjena, v roku 15 dni po koncanem javnem 
razpisu. Prodajalec ima pravico zadrzati varscino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od 
ponudbe oziroma odstopi od pogodbe.

5. Nacin in rok placila kupnine;
Kupnino se izracuna na podlagi cen po posameznih sortimentih, glede na kolicino neto 
odpeljanega lesa in priznanih stroskov.

Rok za placilo kupnine znasa 30 dni od izstavljenega racuna.

V primopredajnem zapisniku se prikaze celotna kolicina lesa po posameznih sortimentih, 
priznana kolicina stroskov po m3 in izracun kupnine brez DDV.

Primopredajni zapisnik sestavi in potrdi pooblascena oseba Obcine Podcetrtek.

6. Pogoji prodaje;
• Les se prodaja na panju, po nacelu videno - kupljeno.
• Vse stroske secnje, ki presegajo 20,00 EUR/m3 odpeljanega lesa, spravila in prodaje 

lesa, zapor cest ter druge morebitne stroske, nosi kupec.
• Spravilo lesa iz gozda do gozdne ceste se opravi s traktoijem s prikolico.
• Kupec mora spostovati dolocila odlocbe Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. tocke 

javnega zbiranja ponudb ter priporocila za ureditev delovisca, kot izhaja iz dolocil 
odlocbe.

• Izbrani ponudnik mora po koncani secnji in spravilu lesa urediti secisce ter odpraviti 
oziroma sanirati poskodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah.

• Spravilo lesa se mora izvajati na nacin, da se ne poskoduje javne ceste.



• Po koncanih delih mora izbrani ponudnik odpraviti poskodbe na prometni infrastrukturi 
- kategoriziranih javnih cestah ter nepremicninah, po katerih poteka dostop do 
nepremicnine pare. st. 894/1, k. o. Sopote, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s 
spravilom lesa.

• Kupec mora voditi evidenco odvoza lesa in med secno ter ob koncu seenje dati v pregled 
in potrditev pooblasceni osebi prodajalke.

• Po koncanem pregledu delovisca in potrditvi konenih kolicin s strani pooblascene osebe 
prodajalke, se pripravi koneni obracun, kar je osnova za izstavitev konenega racuna 
kupeu.

7. Pogoii za udelezbo v postopku zbirania ponudb:
Ponudbo lahko odda ponudnik, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje 
dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost seenje in spravila lesa) in prometa z lesom 
ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti. V casu trajanja 
razpisanega postopka ponudniku ne sme biti prepovedano opravljanje gozdarske dejavnosti 
z odlocbo s strani Inspektorata RS za kmetijstvo in okolje.

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
• izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (priloga st. 1) z izjavo o ponujeni visini 

kupnine, izjavo vezanosti ponudnika na dano ponudbo, izjavo povezane osebe in izjavo 
o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev;

• dokazilo o vplacani varscini.

Ponudba se steje za popolno, ce izpolnjuje vse zgoraj zahtevane sestavine.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravocasne ponudbe) ali ponudbe, ki ne 
bodo popolne, bodo izlocene iz postopka.

8. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe:
Prodajalka bo z najugodnejsim jjonudnikom sklenila prodajno pogodbo, in sieer v roku 15 
dni od dneva odpiranja ponudb. Ce izbrani ponudnik ne podpise pogodbe v dolocenem roku 
iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko prodajalka podaljsa rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne vec kot za 15 dni ali pa zadrzi njegovo varscino. Ce najugodnejsi ponudnik ne 
podpise ponudbe niti v podaljsanem roku, prodajalka zadrzi njegovo varscino in si pridrzuje 
pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejsega ponudnika.

9. Postopek izbire in merilo za izbiro naingodneisega ponudnika:
Prodajna pogodba se bo sklenila z najugodnejsim ponudnikom. Izbran bo ponudnik, ki bo 
ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa, ponudil najvisji enoten dvig cen za sortimente nad 
izhodiseno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka 
izhodisenim cenam.

Ce je med prejetimi ponudbami vec istih najugodnejsih ponudb, prodajalka pozove 
najugodnejse ponudnike k oddaji nove ponudbe.

Zupan lahko predmetni postopek zbiranja ponudb kadarkoli v casu do sklenitve prodajne 
pogodbe ustavi, pri cemer se ponudnikom povmejo stroski v visini izkazanih stroskov 
morebitne vplacane varscine.

Rok vezanosti na ponudbo traja do sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejsim 
ponudnikom, vendar najdlje do 15. 04. 2023.



10. Nacin oddaie in rokza oddaio ponudb:
Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti oznacena na naslovni strani z »NE 
ODPIRAJ - SECNJA IN PRODAJA LESA«. Ponudba se poslje po posti ali odda osebno 
na naslov: Obcina Podcetrtek, Trska cesta 59, 3254 Podcetrtek,

Rok za oddajo ponudb je vkljucno do 28. 03. 2023 do 13.00 ure. Za pravocasno se steje 
ponudba. ki bo najkasneje do navedenega dne in ure prispela na naslov Obcine Podcetrtek. 
Prepozne ponudbe bodo izlocene iz postopka.

Odpiranje ponudb NE BO javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb pisno obvesceni v roku 8 dni po zakljucenem 
odpiranju ponudb.

11. Informaciie in ogled;
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko v casu prodaje kontaktirate 
obcino na e-naslov: tainistvo.obcina@Dodcetrtek.si. ali na telefon 03 818 27 80.

Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmet prodaje. Vsi stroski, 
vezani na pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.

12. Obiava
To javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju se objavi na spletni strani Obcine 
Podcetrtek: http://podcetrtek.eu/.

Zupan Obcine Podcetrtek 
Peter Misja
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