
    
O B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č EO B Č I N A   A P A Č E    

ŽUPANŽUPANŽUPANŽUPAN    
Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si 

Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544 
 
Na podlagi določb 77. člena v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18)  in  16. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 31/2018), 
objavlja poziv za  

 
JAVNO JAVNO JAVNO JAVNO ZBIRANJE PONUDBZBIRANJE PONUDBZBIRANJE PONUDBZBIRANJE PONUDB    

za prodajo za prodajo za prodajo za prodajo lesa nlesa nlesa nlesa na panjua panjua panjua panju    
    
1.1.1.1. Organizator javnega zbiranja ponudb, naslov in sedežOrganizator javnega zbiranja ponudb, naslov in sedežOrganizator javnega zbiranja ponudb, naslov in sedežOrganizator javnega zbiranja ponudb, naslov in sedež: 
Občina Apače, Apače 42B, 9253 Apače, tel. št. 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, e-
pošta: info@obcina-apace.si. 
    
2222. Opis predmeta prodaje:. Opis predmeta prodaje:. Opis predmeta prodaje:. Opis predmeta prodaje:    
Predmet prodaje je: 

- Predmet prodaje je les na panjuPredmet prodaje je les na panjuPredmet prodaje je les na panjuPredmet prodaje je les na panju        na gozdnem zemljiščuna gozdnem zemljiščuna gozdnem zemljiščuna gozdnem zemljišču    in priprava tal za sadnjoin priprava tal za sadnjoin priprava tal za sadnjoin priprava tal za sadnjo    
na parcelah na parcelah na parcelah na parcelah v k.o. Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 GGE v k.o. Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 GGE v k.o. Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 GGE v k.o. Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5 GGE 
GORNJA RADGONA, v vrsti in v obsegu kakor odkazan z Odločbo Zavoda za GORNJA RADGONA, v vrsti in v obsegu kakor odkazan z Odločbo Zavoda za GORNJA RADGONA, v vrsti in v obsegu kakor odkazan z Odločbo Zavoda za GORNJA RADGONA, v vrsti in v obsegu kakor odkazan z Odločbo Zavoda za 
gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408----13131313----2134213421342134----
A201/19A201/19A201/19A201/19----1 z dne 4.6.2019.1 z dne 4.6.2019.1 z dne 4.6.2019.1 z dne 4.6.2019.    

    
Z Odločbo je skupaj odkazanega  81,3 m3 bruto izbranega in označenega drevja, od tega 62 
bruto dreves listavcev. 
Posekati je dovoljeno le drevesa, ki jih je z Odločbo izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije. 
Spravilo lesa se bo izvajalo s traktorjem. 
Pri spravilu lesa oziroma prevoza po kategoriziranih občinskih lokalnih cestah in javnih poteh je 
potrebno upoštevati omejitve. 
Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih 
gozdnih del bremenijo kupca. 
Sečnja in spravilo vsega drevja v gozdu morata biti izvedena najkasneje do dne 31.12.2019. Po 
poteku tega roka spravilo lesa ni več mogoče, saj se pogodba z dnem 1.1.2020 prekine. 
 
V primeru obstoja opravičljivih objektivnih okoliščin, ki kupcu onemogočajo spravilo lesa v roku, 
lahko prodajalec rok za dokončanje del na vlogo kupca  izjemoma podaljša. 
 
3. 3. 3. 3. Izhodiščna cenaIzhodiščna cenaIzhodiščna cenaIzhodiščna cena::::    
Izhodiščna cena za predmet prodaje-les na panju z gozdnega zemljišča na parcelah na parcelah na parcelah na parcelah v k.o. v k.o. v k.o. v k.o. 
Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5, v Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5, v Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5, v Konjišče št. 408/2, 412/3, 412/7, 412/6, 412/5, v obsegu 81obsegu 81obsegu 81obsegu 81,3 ,3 ,3 ,3 m3 lesa brutom3 lesa brutom3 lesa brutom3 lesa bruto----    znaša znaša znaša znaša 
2.3452.3452.3452.345,21,21,21,21    eur brez ddv.eur brez ddv.eur brez ddv.eur brez ddv.    
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost po stopnji 22 %, ki ga plača kupec.V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost po stopnji 22 %, ki ga plača kupec.V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost po stopnji 22 %, ki ga plača kupec.V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost po stopnji 22 %, ki ga plača kupec.    
Ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, lahko pa ponudnik navede višjo ceno.Ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, lahko pa ponudnik navede višjo ceno.Ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, lahko pa ponudnik navede višjo ceno.Ponujena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, lahko pa ponudnik navede višjo ceno.    
 
    
4444. Varščina:. Varščina:. Varščina:. Varščina:    
Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% od 
izklicne cene  in sicer: 

• 234,52234,52234,52234,52    EUREUREUREUR    



Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Apače št. 01395013950139501395----0100019544010001954401000195440100019544, odprt pri 
Banki Slovenije d.d., z navedbo: plačilo varščine zz navedbo: plačilo varščine zz navedbo: plačilo varščine zz navedbo: plačilo varščine za a a a nakup lesa KONJIŠČEnakup lesa KONJIŠČEnakup lesa KONJIŠČEnakup lesa KONJIŠČE. Vplačana varščina se 
izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez 
obresti v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. V primeru, da V primeru, da V primeru, da V primeru, da 
ponudnik, ki je uspel na razpisu nponudnik, ki je uspel na razpisu nponudnik, ki je uspel na razpisu nponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, e sklene pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, e sklene pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, e sklene pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, 
Občina Apače obdrži plačano varščino. Občina Apače obdrži plačano varščino. Občina Apače obdrži plačano varščino. Občina Apače obdrži plačano varščino. Ponudbi je potrebno Ponudbi je potrebno Ponudbi je potrebno Ponudbi je potrebno obvezno obvezno obvezno obvezno priložipriložipriložipriložiti potrdilo o ti potrdilo o ti potrdilo o ti potrdilo o 
vplačani varščini.vplačani varščini.vplačani varščini.vplačani varščini.    V kolikor ponudbi ne bo priloženo potrdilo o vplačani varščini se ponudbo V kolikor ponudbi ne bo priloženo potrdilo o vplačani varščini se ponudbo V kolikor ponudbi ne bo priloženo potrdilo o vplačani varščini se ponudbo V kolikor ponudbi ne bo priloženo potrdilo o vplačani varščini se ponudbo 
ponudnika izloči iponudnika izloči iponudnika izloči iponudnika izloči iz nadaljnje obravnave.z nadaljnje obravnave.z nadaljnje obravnave.z nadaljnje obravnave.    
    
5555. . . . Način in rNačin in rNačin in rNačin in rok za plačilo kupnine:ok za plačilo kupnine:ok za plačilo kupnine:ok za plačilo kupnine:    
Rok za plačilo preostanka kupnine je 30 dni 30 dni 30 dni 30 dni od izdajeod izdajeod izdajeod izdaje    računaračunaračunaračuna na transakcijski račun Občine 
Apače št. 01395013950139501395----0100019544010001954401000195440100019544, odprt pri Banki Slovenije d.d. Rok plačilo kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla.  
    
6. Pogoji prodaje6. Pogoji prodaje6. Pogoji prodaje6. Pogoji prodaje: 
- Les se prodaja na panju, po načelu videno- kupljeno! 
- Vse stroške sečnje, spravila in prodaje lesa, zapor cest ter druge morebitne stroške nosi kupec. 
- Kupec mora spoštovati določila odločbe Zavoda za gozdove Slovenije ter priporočila za 
ureditev delovišča kot izhaja iz določil razpisa. 
- Kupec mora upoštevati pravila oziroma omejitve  glede tonaže prevozov po kategoriziranih 
občinskih javnih cestah oziroma si s tem v zvezi predhodno pridobiti morebitna dovoljenja 
oziroma soglasja (dovoljenje za prekomerno obremenitev javnih cest). Stroške v zvezi s tem 
bremenijo kupca. 
- Izbrani ponudnik mora po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče ter odpraviti oziroma 
sanirati poškodbe  gozdu in na gozdnih prometnicah. 
- Spravilo lesa se mora izvajati na način, da se ne poškoduje javne ceste. 
- Po končanih delih mora izbrani ponudnik odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi - 
kategoriziranih javnih cestah Občine Apače, ki so nastale zaradi prevozov v zvezi s spravilom 
lesa. 
 
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:    
Ponudbo lahko odda ponudnik, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran za opravljanje 
dejavnosti izvajanja del v gozdovih ( dejavnost sečnje in spravila lesa). V času trajanja razpisnega 
postopka ponudniku ne sme biti prepovedano opravljanje gozdarske dejavnosti z odločbo s strani 
Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. 
 
V postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije 
ter njimi povezane osebe kot so opredeljene v sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1. 
 
8888. . . . Vsebina Vsebina Vsebina Vsebina ponudbe:ponudbe:ponudbe:ponudbe:    
Ponudba se šteje za popolno in mora vsebovati vse naslednje dokumente:  

- Potrdilo o vplačilu varšPotrdilo o vplačilu varšPotrdilo o vplačilu varšPotrdilo o vplačilu varšččččineineineine    
- Izpolnjeno razpisno dokumentacijo s prilogamiIzpolnjeno razpisno dokumentacijo s prilogamiIzpolnjeno razpisno dokumentacijo s prilogamiIzpolnjeno razpisno dokumentacijo s prilogami::::    
→ Registracijo dejavnostiRegistracijo dejavnostiRegistracijo dejavnostiRegistracijo dejavnosti----    izpis iz Evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanjeizpis iz Evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanjeizpis iz Evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanjeizpis iz Evidenc AJPES, ki odraža zadnje stanje    
→ Izjave in potrdilaIzjave in potrdilaIzjave in potrdilaIzjave in potrdila: : : :     

• prijavni obrazec, prijavni obrazec, prijavni obrazec, prijavni obrazec,     
• izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (brez izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (brez izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (brez izjava o ponujeni višini kupnine za les na panju, ki ne sme biti nižja od izhodiščne (brez 

ddv), ddv), ddv), ddv),     
• izjava o vezanosti na dano ponudbo, izjava o vezanosti na dano ponudbo, izjava o vezanosti na dano ponudbo, izjava o vezanosti na dano ponudbo,     
• izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije,izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije,izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije,izjava o spoštovanju odločb Zavoda za gozdove Slovenije,    
•     izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogizjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogizjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogizjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in prodaje,ojev javnega zbiranja ponudb in prodaje,ojev javnega zbiranja ponudb in prodaje,ojev javnega zbiranja ponudb in prodaje,    
•     izjava, da ponudnik ni povezana oseba po določilu sedmega odstavka 51. člena izjava, da ponudnik ni povezana oseba po določilu sedmega odstavka 51. člena izjava, da ponudnik ni povezana oseba po določilu sedmega odstavka 51. člena izjava, da ponudnik ni povezana oseba po določilu sedmega odstavka 51. člena 

ZSPDSLSZSPDSLSZSPDSLSZSPDSLS----1111    



→ Parafiran osnutek pogodbe na vsaki strani Parafiran osnutek pogodbe na vsaki strani Parafiran osnutek pogodbe na vsaki strani Parafiran osnutek pogodbe na vsaki strani     
    

9999. Predložitev in oddaja ponudbe:. Predložitev in oddaja ponudbe:. Predložitev in oddaja ponudbe:. Predložitev in oddaja ponudbe:    
Ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe NA PRIPRALJENIH OBRAZCIH-
PONUDBA ZA NAKUP LESA KONJIŠČE,  v zaprti ovojnici najkasneje do do do do 23.8.201923.8.201923.8.201923.8.2019    do do do do 
9:9:9:9:00000000    ureureureure, na naslov Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače. Na ovojnici mora biti naveden 
naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »NE ODPIRAJ ponudba za nakup»NE ODPIRAJ ponudba za nakup»NE ODPIRAJ ponudba za nakup»NE ODPIRAJ ponudba za nakup    LESA V LESA V LESA V LESA V 
KONJIŠČUKONJIŠČUKONJIŠČUKONJIŠČU««««. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna ponudba 
in bo izločena iz postopka ter zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno 
ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente in je pomanjkljiva 
dokumentacija. Rok za dopolnitev take ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 
Odpiranje ponudb bo potekalo javno v Odpiranje ponudb bo potekalo javno v Odpiranje ponudb bo potekalo javno v Odpiranje ponudb bo potekalo javno v petek petek petek petek 23.8.201923.8.201923.8.201923.8.2019    ob 9:30 uri v prostorih Občine ob 9:30 uri v prostorih Občine ob 9:30 uri v prostorih Občine ob 9:30 uri v prostorih Občine 
Apače. Apače. Apače. Apače. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s 
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. 
 
10101010....    Merilo za izbor:Merilo za izbor:Merilo za izbor:Merilo za izbor:    
Prodajna pogodba se bo sklenila s  ponudnikom, za katerega bo komisija ugotovila, da izpolnjuje 
vse zahtevane pogoje in je podal najvišjo ceno (izhodiščno oz. nad izhodiščno ceno). Izbrani 
ponudnik bo izbran s sklepom župana. 
 
Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik 
je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako 
najugodnejšo ponudbeno ceno, bo komisija v roku 5 delovnih dni, izvedla javno  dražbo, na 
katero bo povabila vse ponudnike, ki so ponudili enako najugodnejšo ponudbo.  Najmanjši dvig 
ponudbene cene je 500,00 EUR. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni 
v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 
    
11111111....    Vezanost ponudnikov na dano ponudbo:Vezanost ponudnikov na dano ponudbo:Vezanost ponudnikov na dano ponudbo:Vezanost ponudnikov na dano ponudbo:    
Ponudba je zavezujoča in dokončna. 
Ponudba mora biti v veljavi najmanj do 23.9.2019. 
 
12121212. Omejitve v . Omejitve v . Omejitve v . Omejitve v zvezi s postopkom prodaje:zvezi s postopkom prodaje:zvezi s postopkom prodaje:zvezi s postopkom prodaje:    
Občine Apače si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe 
oziroma lahko župan Občine Apače začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi 
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. 
    
13131313....    Vrsta pravnega posla: Vrsta pravnega posla: Vrsta pravnega posla: Vrsta pravnega posla:     
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku 
postopka javnega zbiranja ponudb.  Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so 
na njegovi strani, lahko občina rok za sklenitev podaljša, vendar ne več kot za 15 dni. Če niti v 
tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe občina varščino zadrži in si pridržuje pravico povabiti k 
podpisu prodajne pogodbe druge najugodnejšega ponudnika. 
 
11114444. Ogled nepremičnin in ostale informacije:. Ogled nepremičnin in ostale informacije:. Ogled nepremičnin in ostale informacije:. Ogled nepremičnin in ostale informacije:    
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Apače Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Apače Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Apače Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani občine Apače www.obcinawww.obcinawww.obcinawww.obcina----apace.siapace.siapace.siapace.si    in v in v in v in v 
sprejemni pisarni občine.sprejemni pisarni občine.sprejemni pisarni občine.sprejemni pisarni občine.    
Za dodatne informacije glede postopka in predmeta prodaje lahko pokličite na telefonsko 
številko 02 569 85 50 ali pošljete e-mail: info@obcina-apace.si).  
Ponudniki si pred oddajo ponudbe samostojno ogledajo predmet prodaje. Vsi stroške v zvezi s 
pripravo ponudbe nosi ponudnik sam.   
 
    
    



11115555. . . . Objava:Objava:Objava:Objava:    
Zbiranje ponudb se objavi na spletni strani občine Apače    www.obcinawww.obcinawww.obcinawww.obcina----apace.siapace.siapace.siapace.si    in na oglasni in na oglasni in na oglasni in na oglasni 
deski Občine Apače.deski Občine Apače.deski Občine Apače.deski Občine Apače. 
    
 
Številka zadeve: 478-0035/2019-2 
Datum:  29.7.2019 

                                                               OBČINA APAČE 
                                                                ŽUPAN 

        Dr. Andrej STEYER 
 


