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Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 
Ljubljana, v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
objavlja

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB 

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb in upravljavca premičnega 
premoženja

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 
19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).

2. Predmet javnega zbiranja ponudb

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja premičnega premoženja - gozdno lesni sortimenti, 
ki so bili posekani v sklopu gradnje objekta Modernizacija ceste R3-608, odsek 1065 Lokve –
Čepovan od km 1.050 do km 2.050.

Drevesna vrsta in sortiment Količina m3, neto Izhodiščna 
vrednost 
EUR/m3

Izhodiščna vrednost v  
EUR brez DDV  

Bukev, drva 70,18 42,54 2.985,45
Listavci – za celulozo in plošče 64,27 36,99 2.377,34
Iglavci – za celulozo in plošče 2,84 28,99 82,33
Gorski javor - hlodi 6,81 102,48 697,88
Lipa - hlodi 3,07 56,93 174,77
Bukev - hlodi 17,39 62,62 1.088,96

Skupaj: 164,56 m3 Skupaj: 7.406,73 EUR
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3. Komisija, določitev izhodiščne vrednosti in izjava skladno s 7. odstavkom 51. člena 
ZSPDSLS-1

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Direkcije RS za infrastrukturo v sestavi:
- Mihaela Mekše, univ. dipl. prav., podsekretarka, kot predsednica komisije,
- Karmen Praprotnik, mag. posl. ved., podsekretarka, kot članica komisije,
- Pavle Hevka, inž. grad., mag. ekon. in posl. ved, zaposlen na DRI upravljanje investicij   
d.o.o., kot član komisije.

O morebitni spremembi sestave komisije bodo ponudniki obveščeni.

Ker vrednost posameznega sklopa izkustveno ne znaša 10.000,00 EUR, je izhodiščna vrednost 
gozdno lesnih sortimentov določena kot orientacijska vrednost, ki je bila določena na podlagi 
ocene Društva lastnikov gozdov Sopota - Laško, v smislu čim večjega približka dejanski 
vrednosti na trgu.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z 
njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega 
koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem 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 ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma 
posvojitelja,
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju 
povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

4. Izhodiščna vrednost

Izhodiščna vrednost (najnižja ponudbena vrednost) gozdno lesnih sortimentov znaša 7.406,73 
EUR.

Ponudbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost v višini 22 %. Davek plača ponudnik.

Ponudba se odda na obrazcu, ki je PRILOGA 1 te objave.

5. Pogoji za udeležbo v postopku in drugi pogoji postopka

5.1 Plačilo varščine

Varščina, ki je  določena v višini 10 % izhodiščne vrednosti, znaša 740,67 EUR.

Ponudnik je dolžan vplačati varščino najpozneje dne 16. 7. 2020 na številko transakcijskega 
računa 01100-6300109972, sklic 18-2431-796800, z navedbo namena nakazila: »Javno 
zbiranje ponudb, št. 47804-35/2020«. 

Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brez 
obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 

Varščina se zadrži:
- če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine; 
- izbrani ponudnik brez utemeljenega razloga noče prevzeti predmeta, katerega izročitev je bila 
dogovorjena;
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- tistemu, ki vplača varščino, vendar v danem roku ne odda ponudbe.

5.2 Način in rok za oddajo ponudbe

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pri javnem zbiranju ponudb kot 
ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Ponudnik mora priporočeno po pošti najkasneje do 17. 7. 2020 na naslov: Direkcija RS za 
infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, poslati izpolnjen in lastnoročno podpisan 
obrazec ponudbe, ki je PRILOGA 1 te objave, z nazivom zadeve: “Ponudba – javno zbiranje 
ponudb, št. 47804-35/2020 – NE ODPIRAJ”.
(ponudba se šteje za pravočasno, če je na naslov prispela najkasneje dne 17. 7. 2020!)

Dana ponudba ponudnika veže do 10. 9. 2020.

5.3 Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati:
 v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec ponudbe (PRILOGA 1);
 potrdilo o plačilu varščine;
 pooblastilo, če se bo javnega odpiranja udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik 

ponudnika.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

Ponudbe, predložene po izteku roka, nepravilno označene ponudbe ali nepopolne ponudbe, 
bodo izločene iz postopka.

Ponudnik lahko ponudbo, ki je prispela pravočasno in vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa 
pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

5.4 Odpiranje ponudb

Postopek javnega zbiranja ponudbo vodi komisija.

Odpiranje ponudb, ki bo dne 20. 7. 2020 ob 9.00 uri potekalo v prostorih upravljavca na 
naslovu Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, BO JAVNO.

V primeru, da bodo vsi najugodnejši ponudniki prisotni na odpiranju ponudb, bodo z njimi 
opravljena dodatna pogajanja. V nasprotnem primeru bodo najugodnejši ponudniki pozvani k 
oddaji nove ponudbe. Cene in drugi elementi nove ponudbe so zavezujoči.

O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni pisno (po pošti oz. na e-naslov) v roku 8 dni po izbiri 
najugodnejšega ponudnika.

6. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se plača v roku 8 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Direkcija RS za 
infrastrukturo izstavila po sklenitvi pogodbe, in sicer na transakcijski račun številka 01100-
6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni 
plačana v roku in na način iz prejšnjega odstavka in tudi ne v dodatnem roku, ki ga določi 
upravljavec v pozivu na plačilo, je pogodba razvezana po samem zakonu.
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7. Sklenitev pogodbe 

Predmet se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno, bo pogodba sklenjena najpozneje v 15 
dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku, 
lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če 
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo 
varščino.

Vse stroške, ki bi nastali v zvezi s sklenitvijo in izvedbo prodajne pogodbe in prevzemom ter 
izročitvijo predmeta, plača kupec. Gozdno lesni sortimenti so deponirani na gradbiščni deponiji 
na zemljišču parc. št. 247/9 k.o. Lokve, kje bo možen njihov prevzem. 

V primeru, da najugodnejši ponudnik ne bo prevzel predmeta v določenem roku, nanj preide 
nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja predmeta. Kupec je v primeru zamude pri 
prevzemu predmeta dolžan povrniti upravljavcu škodo, ki jo ima zaradi zamude, in stroške v 
zvezi z nadaljnjo hrambo predmeta javnega zbiranja ponudb. Stroški hrambe (ležarine) znašajo 
0,1 EUR/m3 + DDV za vsak dan zamude.

8. Seznanitev s podrobnejšimi pogoji javnega zbiranja ponudb in ogled 

Zainteresirane osebe se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji in predmetom javnega zbiranja 
ponudb pri Karmen Praprotnik na telefonski številki 01 478 80 95 ali po e-pošti na naslov 
karmen.praprotnik@gov.si.

Zainteresirane osebe si lahko predmet javnega zbiranja ponudb ogledajo na zemljišču parc. št. 
247/9 k.o. Lokve po predhodnem dogovoru z g. Spasojevič Igorjem, 041 307 610.

9. Opozorilo glede možnosti ustavitve postopka

Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi prodajne pogodbe. Upravljavec lahko vse do 
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer bo ponudnikom v roku 30 dni od izdaje sklepa o 
ustavitvi postopka vrnil morebitne vplačane varščine brez obresti.

10. Objava razpisa javnega zbiranja ponudb

Razpis javnega zbiranja ponudb bo objavljen na Portalu GOV.SI (https://www.gov.si).

Priloge:
- PRILOGA 1 – ponudba.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
v. d. direktorice
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