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Številka: 478-219/2021/50 (1643-04)
Datum: 29. 10. 2021

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: 
prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) objavlja 

PONOVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDB

1. Ime in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje je les na zemljišču, ki se nahaja na območju Sektorja za oskrbo Gotenica, 
in sicer:

 Parc. št. 42/1, k.o. 1583 Gotenica, ki v naravi predstavlja poseljeno zemljišče, v vrsti in 
obsegu kot je odkazan z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za 
gozdove Slovenije, Krajevna enota Ribnica, št. 3408-06-2207-A003/21-2 z dne 29. 7. 
2021. Z odločbo je skupaj odkazanega 24,72 m3 bruto izkazanega in označenega 
drevja, od tega 4,20 m3 bruto lesa gorskega javorja, 5,50 m3 bruto lesa ostrolistnega 
javorja in 15,02 m3 bruto lesa velikega jesena. Drevesa so slabše kvalitete, les je 
uporaben predvsem za drva,

v nadaljevanju: les na panju.

Ponudnik mora ponuditi odkup lesa na panju v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen 
odkup lesa na panju v celoti, bo izločena iz nadaljnjega postopka prodaje. 

Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je z zgoraj citirano odločbo izbral in označil Zavod 
za gozdove Slovenije.

Spravilo lesa se bo izvajalo s traktorjem ali kamionom oz. drugo mehanizacijo, odvisno od 
širine dostopne javne ceste, poti oz. gozdne ceste.

Pri spravilu oz. prevozu lesa po državni cesti ter kategoriziranih občinskih lokalnih cestah in 
javnih poteh je potrebno upoštevati omejitve.

Vsi stroški vzpostavitve prevoznosti gozdnih poti, stroški sečnje, stroški spravila in prodaje 
lesa, morebitni stroški zapor cest, stroški pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj ter 
drugi morebitni stroški, bremenijo kupca.

Sečnja in spravilo vsega odkazanega in označenega drevja morata biti izvedena v roku 30 
dni po sklenitvi prodajne pogodbe.

Kupec mora o zaključku del obvestiti prodajalca vsaj 3 dni po izvedbi del v okviru roka, 
določenega v prejšnjem odstavku te točke.    



3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja lesa na panju po metodi ponovnega javnega zbiranja ponudb. 

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja 
Ministrstva za notranje zadeve. 

4. Način in rok plačila kupnine: 
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v 
roku 20 dni od izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor 
kupnina ni plačana v roku, se šteje, da je pogodba razdrta po samem zakonu.

5. Izhodiščna cena in varščina:
Izhodiščna cena za prodajo lesa na panju znaša skupaj 530,00 EUR neto (brez DDV). V 
ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v znesku 53,00 EUR. Varščino 
plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 
17140-2990008-39916121. 

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa 
brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovnega javnega zbiranja 
ponudb.

6. Vračilo varščine:
Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v predpisanem roku, mu prodajalec lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo 
varščino. 

Če najugodnejši ponudnik ne plača kupnine v predpisanem roku, se varščina zadrži. 

Če ponudnik po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino. 

Če ponudnik plača varščino, ponudbe pa ne odda v danem roku, se varščina zadrži.

7. Pogoji prodaje:
Kupec mora spoštovati določila odločbe Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke te objave 
ter priporočila za ureditev delovišča, kot izhaja iz določil te objave.

Kupec mora upoštevati pravila oziroma omejitve glede tonaže prevozov po kategoriziranih 
javnih cestah oziroma si s tem v zvezi predhodno pridobiti morebitna dovoljenja oziroma 
soglasja (dovoljenja za prekomerno prometno obremenitev javnih cest). Stroški s tem v 
zvezi bremenijo kupca.

Kupec mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter opraviti oziroma sanirati 
poškodbe v gozdu, na gozdnih prometnicah in na dostopnih cestah oz. poteh. Sečišče se 
uredi tako, da se odstranijo vsi sečni ostanki. 

Spravilo lesa se mora izvajati na način, da se ne poškoduje javne ceste. 

Po končanih delih mora izbrani ponudnik (kupec) odpraviti poškodbe na prometni 
infrastrukturi – kategoriziranih javnih cestah ter nepremičninah, po katerih poteka dostop do 
nepremičnine parc. št. 42/1, k.o. 1583 Gotenica, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s 
spravilom lesa. 



Kupec je dolžan upoštevati tudi Dodatne ukrepe hišnega reda Ministrstva za notranje 
zadeve za objekte Sektorja za oskrbo Gotenica in druge predpise, ki urejajo področje 
gibanja na tem območju. 

Kupec je dolžan plačati pogodbeno kazen, če prevzetih del ne dokonča v pogodbeno 
določenem roku. Pogodbena kazen je določena v Prodajni pogodbi iz 9. točke te objave, ki 
je kot priloga sestavni del te objave.

8. Dodatne informacije in ogled predmeta ponovnega javnega zbiranja ponudb:
Kontaktni osebi za ogled predmeta prodaje in podrobnejše informacije v zvezi s predmetom 
prodaje sta g. Peter Šubic, telefon številka 01 898 65 41 ali g. Roman Struna, telefon 
številka 01 898 65 40.

9. Oblika ponudbe in pogoji za oddajo ponudbe:
Ponujena cena za nakup lesa na panju mora biti izražena v EUR.

Ponudbo lahko odda ponudnik, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje 
dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa) in prometa z lesom 
ter izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje navedenih dejavnosti. V času trajanja 
razpisanega postopka ponudniku ne sme biti prepovedano opravljanje gozdarske 
dejavnosti z odločbo s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. 

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje dokumente in priloge:
I. Potrdilo o plačani varščini.
II. Registracijo dejavnosti: dokazilo o registraciji dejavnosti (izpis iz evidence AJPES, ki 

odraža zadnje stanje).
III. Izjave in potrdila: ponudniki predložijo naslednje podpisane in žigosane izjave: 

1. prijavni obrazec – Priloga št. 1, 
2. izjavo o ponujeni višini  kupnine za les na panju – Priloga št. 2, 
3. izjavo o vezanosti na dano ponudbo – Priloga št. 3,
4. izjavo o spoštovanju odločbe Zavoda za gozdove Slovenije – Priloga št. 4,
5. izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev ponovnega javnega zbiranja ponudb 

za prodajo lesa na panju – Priloga št. 5.
IV. Prodajna pogodba: izpolnjeni manjkajoči podatki (ponujena cena in varščina) in 

parafirana vsaka stran prodajne pogodbe.

Ponudba se šteje za popolno, če izpolnjuje vse zgoraj zahtevane dokumente in priloge.

10. Način oddaje ponudbe:
Ponudniki pošljejo svojo ponudbo v zaprti kuverti, na kateri mora biti poleg naziva in
naslova MNZ navedeno tudi: 

Na sprednji strani kuverte:
Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP LESA NA PANJU, PJZP«
Številka zadeve:  478-219/2021 (1643-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"

Na zadnji strani kuverte: mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Vsi stroški, vezani na pripravo ponudbe, bremenijo ponudnika.

11. Merilo za izbor in sklenitev pogodbe:
Prodajalec bo upošteval le ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene brez DDV
za nakup lesa na panju, pripravljene v skladu z navodili iz te objave, bodo izpolnjevale vse 



zahtevane pogoje in v katerih bodo priložene vse priloge iz 9. točke te objave. V 
nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz postopka.

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 
te objave, ponudil najvišjo ceno za nakup lesa na panju oziroma v primeru, da bo ponudnik 
samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni brez DDV. 

12. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudnik mora ponudbo z vsemi zahtevanimi dokumenti in prilogami poslati najkasneje do 
24. 11. 2021 do 12.00 ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 
1501 Ljubljana. 

Če je ponudba oddana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je na naslov: 
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana prispela do 
24. 11. 2021 do 12.00 ure.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

13. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
Ponudniki so vezani na ponudbo najdlje do 25. 1. 2022. 

14. Drugi pogoji:
- Les na panju se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po 

končanem ponovnem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane. 
- Možen je samo odkup lesa na panju v celoti. 
- Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali 

višje od izhodiščne cene brez DDV.
- Prodajalec lahko po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja za dosego ugodnejše 

ponudbe.  
- Ponudniki bodo o izidu postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb in sprejemu 

ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od ponovnega javnega odpiranja ponudb.
- Najugodnejši ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega 

ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
- Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb (enake višine ponudb), bodo 

organizirana dodatna pogajanja. 
- Pri ponovnem javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani 

komisije in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do 

katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom 
komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski 
zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza 
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

- fizična oseba, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca 
oziroma posvojitelja,

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in 
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli 

pravnem temelju povezan član komisije, tako da zaradi te povezave obstaja 
dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije. 

- Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da 
ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18). 

- Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na dodano vrednost ter morebitne druge stroške, 
ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.



15. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ponovno javno odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2021 ob 10.00 uri, na naslovu: *
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

V primeru obstoja okoliščin zaradi COVID-19, zaradi katerih ponovno javno odpiranje 
ponudb ne bo mogoče, bo določen nov termin za ponovno javno odpiranje ponudb. 

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju 
ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za 
sodelovanje na ponovnem javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s 
fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovnem javnem odpiranju ponudb, morajo 
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, 
ki ga je izdal državni organ (javno listino).

16. Ustavitev postopka:
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovnega javnega 
zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
ponudnikom vrne varščina brez obresti.

17. Kontaktna oseba za izvedbo postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb:
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovnega javnega zbiranja ponudb lahko dobite 
po telefonu številka 01 428 47 23 pri Mojci Pleško Grah, elektronski poštni naslov: 
mojca.plesko-grah@gov.si ali po telefonu številka 01 428 44 52 pri Heleni Kobal, 
elektronski poštni naslov: helena.kobal@gov.si.

Matjaž Vede
generalni direktor
Direktorata za logistiko in nabavo

* Rok po tretjem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18 in 79/18) začne teči od objave na spletnem portalu državne 
uprave gov.si (Ministrstvo za notranje zadeve).
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