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I.

SPLOŠNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 58 (v nadaljevanju:
naročnik) v skladu z določili 3. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS štev. 98/10, v nadaljevanju; Uredba) objavlja javni razpis za izbor
najugodnejših ponudnikov za podelitev:

KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE
SLOVENIJE V GORSKEM IN HRIBOVITEM SVETU

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
1.3 Predmet javnega razpisa je izbor najugodnejših ponudnikov za sklenitev koncesijske
pogodbe o izkoriščanju gozdov v lasti Republike Slovenije, s katerimi upravlja Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS in leţijo v gorskem in hribovitem svetu. Koncesija zajema
sečnjo in spravilo lesa, prodajo gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih
del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov,
ter gradnjo in vzdrţevanje gozdne infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest.

1.4 Trajanje koncesijskega razmerja
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje 10 let od dne sklenitve koncesijske pogodbe.

2. GOZDOVI, ZA KATERE SE PODELJUJE KONCESIJA
Ponudnik odda ponudbo za izvajanje koncesije za gozdne površine, ki so opredeljene v
posameznem sklopu. Ponudnik lahko predloţi ponudbo za en ali več sklopov. Ponudbe ni
mogoče predloţiti samo za del posameznega sklopa.
Sklopi koncesijskih površin za katere bo podeljena koncesija, so:
SKLOP 1: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti LITIJAŠMARTNO, površine 52,9594 ha gozda, parcelne št. 1083/2, 1154/7, 1045/2, 1054/3, 1057,
1100, 1103, 1072/2, 1093, 1102, 1106, 1083/1, 1090, 1113, 1054/2, 1061, 1104,1120, 909/2,
942/1, 1113, 1118/1, 1154/4, 1116, 1151, 1152, 1154/5, 1115, 1148, 1149, 1152, 1153, 1605,
1623, 1625, 1626, 1629, 1608/2, 1625, 1631, 1554/1, 1531, 1534, 942/1, 937, 946, 910, 924,
932/1, 948, 949, 872/2, 921, 928, 942/1, 912/1, 929, 930, 935, 937, 940, 925, 926, 927, 933, vse
v K.O. 1849 – VINTARJEVEC;
SKLOP 2: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
KOKRA, površine 49,5603 ha gozda, parcelne št. 479/4, 484, 486, 481/1, 482/2, 487, 488,
479/4, 481/1, 489, 570, 485, 486, 492/3, 499, 501, 482/2, 492/1, 488, 500, 502, 481/1, 479/4, vse
v K.O. 2078 – KOKRA;
SKLOP 3: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti MOZELJ,
površine 63,5183 ha gozda, parcelne št. 3360, 3361, 3362, 3363, 3370, 3373, 3374, 3376, 3378,
3379, 3383, 3384, 3389, 3392, 3394, 3398, 3399, 3401/2, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407,
3417/2, 3417/3, 3418, 3419, 3435/1, 3435/2, 3437, 3440, 3441, 3453, 3456, 3476, 3485, 3502,
3506, 3507, 3508, 3509, 3511, 3512, 3515, 3517/1, 3518, 3527, 3528, 2771/2, 2774, 2791, 2907,

2909, 2912, 2913, 2920, 2933, 2942, 2943, 2944, 2945, 2970, 3195, 3228, 3229, 3244/1, 3244/2,
3264, 3274, 3276, 3277, 3279, 3280, 3282, 3289, 3297/2, 3298/2, 3304, 3305, 3308, 3311, 3312,
3315/1, 3315/2, 3317/1, 3317/2, 3321, 3322, 3323, 3336, 3337, 3338/1, 3338/2, 3338/3 ,3345, 3349,
3350, 3351, 2884/8, 2887, 2947, 3903/1, 3906, 3907, 3912, 3913, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/10,
3915/11, 3915/4, 3915/5, 3915/6, 3915/8, 3915/9, 3920/2, 3921, 3923, 3927, 3934, 3938, 3941,
3942, 3944, 3945, 3947, 3949, 3962, 3977/2, 3982, 3988/1, 3988/3, 3989/1, 3995/2, 3999, 4001,
4002, 4004, 2378, 2575, 2576, 2577/1, 2606/4, 2608, 2609/1, 2610/2, 2611/2, 2612, 2613, 2614,
2615, 2617/1, 2617/2, 2618/1, 2618/2, 2619, 2623, 2720, 2730/4, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892,
2893, 2895, 2896/1, 2896/2, 2897/1, 2897/2, 3072, 1912, 1913, 1918, 1921, 1922/1, 1922/2, 1927/2,
1943, 1944, 1945, 1954, 1955, 1963, 1964, 2175, 1336, 1937, 1938, 354, 615/1, 615/2, 616, 617,
619, 620, 623, 627, 628/1, 628/2, 628/3, 629, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 655, 660, 661, 37,
39, 40, 45, 49, 50, 53, 54, 111/1, 129, 133/1, 139, 140, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 163, 164, 230,
231, 232, 233, 234/2, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 245/2, 246/2, 247/2, 253, 256/2, 257/2, 258/2,
267, 3960, 4027, 3740, 3746, 3777, 3803/1, 3803/2, 3834, 595, 270, 271, 274, 275, 278, 279, 283,
286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 311, 3531 in sicer do deleţa 74114/89584-tin, 3574, 3575, 3576,
3577, 3578, 3581, 3587, 3592, 3595/1, 3604, 3605/1, 3605/2, 3605/3, 3633, 3641, 3644, 3157,
3158, 3159, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 3172/1, 3172/2, 3173, 3175, 3177, 3178, 3179, 3181,
3182, 3183, 3184/2, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190,3191, 3196/1, 3196/2, 3201/1, 3201/2, 3202,
3203, 3208, 3209, 3218, 3219, 3226, 3227, 3242, 3243, 3248, 3657, 3658, 3659, 3676, 3677, 3699,
3700, 4363, 4373/1, 4373/2, 4389, 4390, 4392, 4405, 4406, 4407, 4420, 4421, 4422, 4431, 4432/2,
4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4467, 4468, 4470, 4471, 4472, 4473/1, 4473/2, 4474, 4475,
4476, 4477, 4495/1, 4495/2, 4496/1, 4496/2, 4497/1, 4497/2, 4498, 4499, 4500, 4512, 4513, 4514,
4515, 4530, 4531, 4532, 4533, 4544/1, 4544/2, 4546, 4547, 4560, 4561, 4562, 4572, 4589, 4590,
4599, 4646, 4648, 4658, 4659, 4667, 4668, vse v K.O. 1594 – MOZELJ;
SKLOP 4: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti MOZELJ,
površine 30,6222 ha gozda, parcelne št. 1701, 1702, 1703/1, 1704, 1705, 1706/1, 1706/2, 1708,
1709/1, 1717, 1718/8, 1719/2, 1722/3, 1722/4, 1722/5, 1723, 1724, 1725/2, 1726, 1727/1, 1727/2,
1728, 1729, 1734, 1737, 1738, 1739, 1740, 1745, 1746, 1747, 1758, 1759/1, 1759/2, 1760/1,
1760/2, 1761, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777/1, 1777/2, 1777/4, 1778,
1780/1, 1780/2, 1780/3, 1780/4, 1780/5, 1783, 1784/1, 1784/2, 1784/3, 1784/4, 1785/1, 1785/2,
1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/4, 1786/5, 1787/1, 1787/2, 1787/3, 1787/4, 1787/5, 1788, 1794,
1796, 1799, 1962/2, 1967/2, 1998/1, 1998/2, 2000/1, 2000/2, 2001, 2002, 2005, 2006, 2014/1,
2014/2, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2026, 2028, 2073, 2101, 2102, 2109, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121, 2122, 2123/1, 2128, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2138, 2139/1, 2139/2,
2140/1, 2140/2, 2141, 2142/1, 2142/2, 2143, 2145, 2146, 2150, 2152, 2174, 2180, 2184, 2188,
2196, 2197, 2204, 2234, 2256, 2282, 2283, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2298, 2299, 2300,
2301, 2302, 2309, 2310, 2317, 2318, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2327/1, 2327/2, 2327/3,
2328/1, 2328/2, 2329, 2330, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2340, 2341,
2342, 2343, 2344, 2346, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356/2, 2357, 2358,
2361, 2362, 2365, 2366, 2374, 2375, 2376, 2380, 2381, 2382, 2388, 2389, 2390, 2412, 2550/2,
2551/2, 2562/1, 2562/2, 3099, 3100, 3103, 3107, 1718/10, 1718/9, 1719/1, 1828, 1829, 1832,
1833, 1836, 1840/2, 1841, 1846, 1847, 1852, 1910/1, 1929, 1934/1, 1934/2, 1938, vse v K.O. 1600
– KNEŢJA LIPA;
SKLOP 5: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
NAZARJE, površine 37,8919 ha gozda, parcelna št. 599, v K.O. 915 – RADEGUNDA;
SKLOP 6: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
VELENJE, površine 49,5977 ha gozda, parcelne št. 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19,
1012, 1023, 1038, 1057, 1063, 1217/3, 507, 513/2, 515, 516, 517, 519/1, 519/2, 519/3, 520, 521,
522/4, 533/1, 533/2, 571, 604, 703, 705/9, 723/15, 723/3, 843/21, 846/3, 896/3, 984/1, vse v
K.O. 957 – ŠKALE;

SKLOP 7: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti GORNJI
GRAD, površine 11,0713 ha gozda, parcelne št. 915, 1189/5, 1189/7, 1291, 1298, 1299, 1302 in
sicer do deleţa 14045/17242-tin, 1310, 1312, 1313, 1336/1, vse v K.O. 940 – ŠMARTNO OB
DRETI;
SKLOP 8: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti BELE
VODE, površine 4,4415 ha gozda, parcelni št. 149/20 in 1516, obe K.O. 949 – RAVNE;
SKLOP 9: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
MARIJA REKA, površine 37,8497 ha gozda, parcelne št. 1006, 1011/4, 1118/2, 1119/2, 1233,
1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1269/1, 1276/4, 276/2, 783/3, 784/5, 799/1, 802/1,
812/3, vse v K.O. 1020 – PONGRAC;
SKLOP 10: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
MARIJA REKA, površine 31,8363 ha gozda (Liboje I), parcelne št. 720/1, 735, 736, 737/3,
133/5, 133/6, 737/2, 773/1, 773/3, 773/4, 789, 874/3, 829, 830, 41/3, 50/10, 50/11, 50/9, 803,
776/3, 780, 782, 783, 784, 785, 11, 12/1, 126/1, 127/1, 130/1, 130/5, 133/11, 133/16, 133/4, 141,
15, 16, 161/1, 162/2, 167, 168, 169/1, 17, 18, 185/2, 195, 212, 4/1, 4/4, 4/9, 5/4, 7, 776/3, 777,
778, 8, 9, 130/12, 134, 141, 668/2, 773/1, 773/3, vse v K.O. 1021 – LIBOJE;
SKLOP 11: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti MARIJA
REKA, površine 40,6183 ha gozda (Liboje II), parcelne št. 668/1, 655, 656, 657, 526 in sicer do
deleţa 392/480-tin, 532 in sicer do deleţa 392/480-tin, 185/1, 543 in sicer do deleţa 392/480-tin, 297,
327, 355, 357, 57, 58, 64, 65, 69, 70, 73, 243/5, 532 in sicer do deleţa 392/480-tin, 533 in sicer do
deleţa 392/480-tin, 534 in sicer do deleţa 392/480-tin, 537 in sicer do deleţa 392/480-tin, 538 in sicer
deleţa 392/480-tin, 240/1, 240/2, 243/5, 715/1, 737/2, 818, 820/1, 821, 822, 825, 19, 20, 21, 24, 45,
50/1, 51/1, 51/4, 65, 66, 67, 68, 70, 77/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89/1, 820/1, 825, 826,
827, 828, 297, 781, 751, 899, 714, 715/1, 874/3, 327, 24, 25, 27/1, 28/1, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 50/1, 50/10, vse v K.O. 1021 – LIBOJE;
SKLOP 12: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
PONIKVA, površine 30,9607 ha gozda, parcelne št. 1124/1, 1761, 1762/1, 1762/2, 1767/2,
1767/3, 1767/5, 1767/6, 1767/8, 1767/9, 1769, 1770/1, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1771/1, 1789/6,
1790, 1901/1, 1902/2, 1931, 1932, 1933/1, 1949, vse v K.O. 980 – ANDRAŢ;
SKLOP 13: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
ŢALEC, površine 49,9012 ha gozda, parcelne št. 374/1, 390/1, 564, 312, 970, 203 in sicer do
deleţa 448/4584-tin, 991/2, 201, 6/1, 42/1, 90, 94, 97 in sicer do deleţa 2757/5107-in, 99, 985,
965, 966, 967, 985, 968, 985, vse v K.O. 993 – ZALOŢE;
SKLOP 14: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
PLANINA, površine 18,7793 ha gozda, parcelne št. 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 383/35, 383/36,
383/160, 383/161, 400/1, 400/2, 558/5, 577, 608/2, 664, 670, 671, 681/1, 681/2, 681/3, 688/1,
690/1, 695/2, 698, 700/2, 707/1, 707/3, 707/4, 707/7, 707/8, 707/9, 707/13, 707/15, 707/19,
707/27, 707/30, 707/31, 724,725/1, 726/1, 726/2, 726/3, 726/10, 726/11, 726/12, 726/16, 729/1,
732, 751/1, 754/1, 754/6, 754/11, 755, 756/1, 756/3, 756/4, 811/20, 1207, 1208, vse v K.O. 1198
– GOLOBINJEK;
SKLOP 15: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
SEVNICA, površine 2,6463 ha gozda, parcelne št. 64, 65/1, 78, 112, 321, 354/8, vse v K.O. 1378
– BREZOVO;
SKLOP 16: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
SEVNICA, površine 6,2281ha gozda, parcelne št. 544/20, 544/21, 544/22, 544/23, 544/24,
544/25, 544/26, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/9, 545/10, vse v K.O. 1361
– PODGORJE;

SKLOP 17: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
SEVNICA, površine 35,0734 ha gozda, parcelne št. 1088/1, 1094/2, 1183/4, 1183/5, 1183/6,
1183/7, 1185, 1186/1, 1186/10, 1186/12, 1186/18, 1186/7, 1186/8, 1186/9, 1405/1, 1405/2,
1405/3, 1405/4, 1405/5, 1405/7, 1405/8, 1426, 1427, 1429/1, 502, 503, vse v K.O. 1362 –
OKROGLICE;
SKLOP 18: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
HRAŠE-OSOJNICA, površine 9,2481 ha gozda, parcelne št. 431, 432/2, 433, 434, 435, 446,
450, 454, 457, 459, 461, 469, 476, 478, 480, 482, 483, 892, 893, 900, 901, 902, 946, 947, 455/1,
456/1, 456/2, 462/1, 462/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 474/1, vse v K.O. 2481 – VELIKA
BRDA;
SKLOP 19: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
DRAVOGRAD, površine 27,6488 ha gozda, parcelna št. 189/19, v K.O. 836 – KOZJI VRH;
SKLOP 20: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
RADLJE – LEVI BREG, površine 58,9518 ha gozda, parcelne št. 300/1, 300/2, 301, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 314/1, 314/4, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 320/1, 320/2, 322, 324/1,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, vse v K.O. 790 – BREZOVEC;
SKLOP 21: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
DRAVOGRAD, površine 28,7344 ha gozda, parcelne št. 22, 23/1, 23/2, 104, 228/2, 534, 535/2,
548, 549/1, 549/2, 762/1, 654/4, 766/1, vse v K.O. 832 – GORIŠKI VRH;
SKLOP 22: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
DRAVOGRAD, površine 10,2626 ha gozda, parcelne št. 49/3, 54/4, 640/1, 654/1, vse v K.O.
842 – DOBROVA;
SKLOP 23: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
RADLJE – LEVI BREG, površine 30,0193 ha gozda (Suhi vrh I), parcelne št. 996/2, 996/3,
996/4, 1009/1, 1009/5, 1009/7, 1011/1, 1011/3, 1037/1, 1037/7, 1066/1, 1066/2, 1066/4, 1067/1,
204, 205/1, 169/1, 169/2, 171, 173, vse v K.O. 791 – SUHI VRH;
SKLOP 24: Izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gozdno gospodarski enoti
RADLJE – LEVI BREG, površine 63,1659 ha gozda (Suhi vrh II), parcelne št. 1037/5, 1037/10,
1038, vse v K.O. 791 – SUHI VRH;
OPOZORILO: Podrobni podatki o sklopih površin ter o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih delih na njih so razvidni iz posameznih seznamov
koncesijskih parcel in del v prilogi št. 13 te razpisne dokumentacije.

3. OSEBE, KI LAHKO KANDIDIRAJO NA JAVNEM RAZPISU
Kot ponudnik za sklenitev koncesijskega razmerja lahko vloţi ponudbo pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki ima registrirano ustrezno dejavnost izvajanja gozdarskih storitev ter
izpolnjuje predpisane pogoje za njihovo izvajanje in pogoje po tej razpisni dokumentaciji.
Kot ponudnik za sklenitev koncesijskega razmerja lahko vloţi ponudbo tudi fizična oseba, in
sicer kmet kot prednostni upravičenec za pridobitev koncesije iz 47. člena Zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gozdovih), ki je na
podlagi izvedbe javnega poziva za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije
(Uradni list RS, št. 12/10) uvrščen v program ohranjanja kmetij in podeţelja v gorskem in
hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi, ter izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje
gozdarskih storitev in pogoje po tej razpisni dokumentaciji.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI
4.1 Splošni pogoji
Ponudnik, ki vloţi ponudbo za sklenitev koncesijskega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik),
mora v času izbire koncesionarja in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
-

da ima poravnane vse davke in prispevke,

-

da sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10),

-

da prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil tretji osebi,

-

da je vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ki bodo sodelovali pri izvedbi del,
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

-

da je sposoben zagotoviti finančna sredstva za svoje poslovanje in v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov,

-

da ima FSC certifikat; če ponudnik nima FSC certifikata, mora v roku 1 (enega) leta od
sklenitve koncesijske pogodbe pridobiti FSC certifikat.

4.2 Posebni pogoji za pravne osebe ter samostojne podjetnike
Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki kot ponudnik vloţi ponudbo za sklenitev koncesijskega
razmerja, mora v času izbire koncesionarja in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje
pogoje:
-

da ima registrirano dejavnost ter izpolnjuje druge predpisane pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet koncesije,

-

da izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o minimalnih pogojih,

-

zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica je prenehanje poslovanja,

-

je imel v obdobju zadnjih treh let v povprečju najmanj 100.000 EUR prihodkov iz dejavnosti
gozdarstva ter imeti ustrezne reference s področja dejavnosti, ki so predmet koncesije.

4.3 Posebni pogoji za kmete, ki so kot fizične osebe prednostni upravičenci
Fizična oseba, ki kot prednostni upravičenec vloţi ponudbo za sklenitev koncesijskega razmerja,
mora v času izbire koncesionarja in ves čas trajanja koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je uvrščen v program ohranjanja kmetije v gorskem in hribovitem svetu, in sicer tako
da je bil na podlagi javnega poziva za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije
(Uradni list RS, št. 12/10) uvrščen v program ohranjanja kmetij in podeţelja v gorskem in
hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi, ki mu v skladu s 47. členom Zakona o
gozdovih omogoča uveljavljanje prednostne pravice za podelitev koncesije izkoriščanja
gozdov v lasti Republike Slovenije;
- da je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljena zadostna razpoloţljiva delovna sila; s
katero zagotavlja kadre z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarja
sekača, gojitelja in traktorista ali opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo. V zvezi
s tem mora prednostni upravičenec sam imeti vsaj eno od teh poklicnih kvalifikacij,
dovoljeno pa je, da lahko največ 25 odstotkov obsega vseh predvidenih del za posamezen
sklop opravlja s pomočjo drugih za ta dela registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti (podizvajalci) ali v obliki
medsosedske pomoči.

Samo v primeru višje sile je deleţ s podizvajalci opravljenih storitev lahko večji od 25 %.
Ponudnik mora za podizvajalce v vsakem primeru pridobiti soglasje Sklada. Če se dela
izvajajo v obliki medsosedske pomoči, morajo biti izvajalci teh del ustrezno usposobljeni.
Za ustrezno usposobljenost se šteje opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija za
področje gozdarstva ali opravljena poklicna ali srednja gozdarska šola.
- da so na njegovi kmetiji potrebna tehnična sredstva, vključno z osebno varovalno opremo
za delo v gozdu,
-

da se gozdna zemljišča, glede katerih je podal ponudbo za sklenitev koncesijskega
razmerja, nahajajo v isti ali sosednji katastrski občini, kjer leţi sedeţ njegove kmetije;

-

da površina gozdnih zemljišč, ki jih ima v lasti skupaj s površino zemljišč, glede katerih
uveljavlja prednostno pravico za sklenitev koncesijskega razmerja, po obsegu ne presega
200 ha.

4.4 Preverjanje sposobnosti ponudnikov
Ponudnik z vloţitvijo ponudbe daje soglasje, da lahko naročnik v zvezi z izpolnjevanjem
pogojev od pooblaščenih nosilcev podatkov pridobi podatke o njem, ter se zavezuje, da bo na
izrecno zahtevo naročnika dostavil dokazila, katerih predloţitev bi naročnik dodatno zahteval za
preverjanje njegove sposobnosti. V kolikor ponudnik ne bo izkazoval vseh zahtevanih pogojev
sposobnosti, se bo njegova ponudba štela kot nepopolna.

5. MERILO ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA PONUDNIKA IN
UVELJAVLJANJE PREDNOSTNE PRAVICE
5.1 Merilo za oceno ponudb
Za vsak sklop posebej je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika višina koncesijske dajatve,
pri čemer imajo prednost tisti ponudniki, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev.

5.2 Uveljavljanje prednostne pravice za sklenitev koncesijskega razmerja
V kolikor ponudnik izpolnjuje pogoje za uveljavljanje prednostne pravice, ima pravico
uveljavljati prednostno pravico za sklenitev koncesijskega razmerja z izborom za najboljšega
ponudnika na naslednji način:
V kolikor je za posamezen sklop navišjo ponudbo podal ponudnik, ki ni prednostni
upravičenec, lahko prednostni upravičenec uveljavi prednostno pravico tako, da v roku 8 dni
od prejema poziva Sklada poda podpisano pisno izjavo, da uveljavlja prednostno pravico za
sklenitev koncesijskega razmerja. Sočasno z izjavo mora prednostni upravičenec podati za ta
sklop novo ponudbeno ceno, ki mora dosegati najvišjo ponujeno vrednost koncesijske dajatve,
podano za ta sklop. V ta namen upravičenec izpolni in podpiše razpisni obrazec 11 iz
priloge te razpisne dokumentacije in jo v roku pošlje naročniku.
K izjavi mora priloţiti novo izpolnjeno in podpisano menično izjavo (Priloga 1 k
razpisnemu obrazcu 7), prilagojeno novo postavljeni vrednosti ponudbenih cen.
Prednostni upravičenec lahko tako izjavo poda le za sklop, za katerega je ţe podal ponudbo.
Če prednostni upravičenec v tem roku take izjave ne odda, šteje da se je odrekel uveljavljanju
prednostne pravice za sklenitev koncesijskega razmerja.

Če za posamezen sklop prednostno pravico uveljavlja več prednostnih upravičencev, je
merilo za izbor najboljšega ponudnika najvišja ponujena vrednost koncesijske dajatve, pri
čemer imajo prednost tisti prednostni upravičenci, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev.

5.3 Pogajanja
Naročnik si v primeru več enakovrednih ponudb najvišje vrednosti za posamezen sklop
pridržuje pravico izvesti pogajanja s ponudniki, ki so podali enakovredne ponudbe, z namenom
izbora najboljšega ponudnika.

5.4 Nesprejemljiva ponudba
Ponudba za posamezen sklop je nesprejemljiva, kadar ponudnik poda ponudbo po ceni, ki ne
dosega realne vrednosti koncesijske dajatve.

6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
6.1 Pridobivanje gradiv, informacij in pojasnil o javnem razpisu
●

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v pisni obliki v glavni pisarni, na naslovu sedeţa
naročnika, ter je v elektronski obliki dostopna na spletni strani Sklada, URL:
http://www.s-kzg.gov.si, pod rubriko »Javna naročila«. Zainteresiranim osebam se na
njihovo izrecno pisno prošnjo pošlje izvod razpisne dokumentacije po običajni pošti.
Ponudnik mora skrbno pregledati vso razpisno dokumentacijo in ob predložitvi ponudbe
izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Za morebitne oglede koncesijskih gozdov se lahko interesenti obrnejo na krajevno pristojne
lokalne izpostave Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (naročnika) in se predstavnikom
naročnika prijavijo za termin izvedbe ogleda. Ogledi bodo izvedeni v dveh terminih in sicer v
ponedeljek 2. julija 2012 ter torek 3. julija 2012.
Za pojasnjevanje vsebine razpisne dokumentacije ali zahtev, kako pripraviti ponudbo,
naročnik ne bo imel sestanka pred oddajo ponudb. Potencialni ponudnik, ki potrebuje
pojasnila glede vsebine razpisne dokumentacije in priprave ponudbe, naj se obrača pisno na
naslov naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana, oz. po elektronski pošti na elektronski naslov info.skzgrs@gov.si
Zahtevo za pojasnilo mora ponudnik posredovati najkasneje 10 dni pred potekom roka za
oddajo ponudb. Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo najkasneje v
treh dneh po prejemu zahteve, istočasno bo odgovor objavil na spletni strani Sklada kjer je
dostopna razpisna dokumentacija.
Kontaktni osebi naročnika sta Stojan Rovan, ter Miloš Tomc, dosegljiva na navedenem
naslovu naročnika.

6.2 Rok prijave na javni razpis
Naročnik mora prejeti ponudbo na naslov Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno, najpozneje do 10:00 ure
dne 09. julija 2012. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.

6.3 Način posredovanja ponudbe naročniku
Ponudnik mora ponudbo pripraviti in priložiti vse zahtevane spremne dokumente, kot to
določajo navodila za pripravo ponudbe za sklenitev koncesijske pogodbe oziroma skladno z
vsebino zahtev iz 7. točke te razpisne dokumentacije.
Vlaganje in označevanje ponudb
Ponudnik mora ponudbo vloţiti v zaprto kuverto in jo pravilno označiti. Označenje ponudbe
na kuverti se opravi tako, da ponudnik izreţe vsebino razpisnega obrazca 10 iz priloge te
razpisne dokumentacije, na obrazcu izpolni levi del, izpolnjeni obrazec pa nalepi na sprednji
del kuverte.
Vse nepravočasno vložene ali nepravilno označene ponudbe bo komisija naročnika izločila iz
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. Če na ovojnici ne bo
ponudnikovega naslova, bo ponudba po oddaji koncesije komisijsko uničena.

Ponudnik lahko ponudbo odda proti potrdilu o oddaji neposredno v glavni pisarni naročnika,
ali po običajni pošti priporočeno s povratnico. Vloţitev ponudbe po elektronski pošti ni
dopustna in je naročnik ne bo priznal.
Ponudnik sme spremeniti ali umakniti svojo ponudbo po predloţitvi ponudbe, pod
pogojem da je naročnik spremembo oziroma umik ponudbe prejel v pisni obliki do izteka
roka za predloţitev ponudb. Obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno
označeno in dostavljeno enako kot ponudba, namesto besede »ponudba« pa mora biti na
ovojnici (razpisni obrazec 10) označena beseda »sprememba« ali »umik«.

6.4 Javno odpiranje ponudb
Strokovna komisija naročnika bo odpirala ponudbe in o postopku vodila zapisnik.
Odpiranje ponudb bo javno in bo 09. julija ob 12:00 uri v prostorih naročnika, Dunajska 58
v Ljubljani. V kolikor se bo odpiranja ponudb udeleţila oseba, ki ni zakoniti zastopnik
ponudnika, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo, da lahko v imenu ponudnika podpiše
zapisnik o javnem odpiranju ponudb oziroma na zapisnik podaja pripombe.
Strokovna komisija naročnika bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik
bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Kopijo zapisnika bo komisija posredovala vsem ponudnikom, ki so vloţili ponudbe v roku 3
delovnih dni od dneva odpiranja ponudb.

6.5 Pregled in ocenjevanje ponudb ter ugotavljanje pravilnosti, primernosti in
sprejemljivosti ponudb
6.5.1 Ugotavljanje pravilnosti, primernosti in sprejemljivosti ponudb
Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudb bo naročnik ugotavljal s smiselnim
upoštevanjem Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali
nesprejemljivo (Ur.l. RS št. 33/04) in dodatnih kriterijev te razpisne dokumentacije.
Naročnik sme pozvati ponudnike, da v roku največ 10 dni od odpošiljatve naročnikovega
poziva pojasnijo dokumente, ki so jih ţe predloţili. Ponudnik je zahtevana pojasnila dolţan
posredovati pisno v roku, določenem v zahtevku naročnika. Neizpolnitev teh zahtev bo
pomenila izločitev ponudbe iz nadaljnjega postopka.

6.5.2 Obravnavanje in popravki računskih napak
Ponudbe, za katere je ugotovljeno, da ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije, bo
pregledal naročnik zaradi kakršnihkoli računskih napak. Izključno naročnik sme v soglasju s
ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem
postopku odpiranja ponudb. Ponudnik je dolţan posredovati zahtevano soglasje v roku,
določenem v pisnem zahtevku naročnika.

6.5.3 Ponudbena cena in pogodbena vrednost za leto 2012
V zvezi s podanimi ponudbenimi cenami za posamezne sklope velja, da so ponudniki
seznanjeni z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki
Sloveniji, da so v celoti proučili to razpisno dokumentacijo, da so pridobili vse potrebne
podatke, ki vplivajo na izvedbo del ter, da so na podlagi vsega tega tudi oddali svojo ponudbo.

Pri ponudbeni ceni za posamezen sklop za leto 2012 šteje, da je ponudnik vrednostno zajel
tudi vse stroške za opremo, transport, delavce, vodstvo ter načrtovanje, material, zavarovanja,
davke in ostale dajatve ter vse stroške, ki so potrebni za izvedbo del, skupaj z vsemi riziki,
odgovornostmi in obveznostmi, navedenimi v koncesijski pogodbi.
Ponudnik navede cene za vse postavke v izbranih sklopih ponudbenega predračuna. Za
razpisana dela na posameznem sklopu morajo ponudniki v ponudbenem predračunu ob
vrednotenju različnih vrst del predloţiti ponudbe s ponudbeno ceno (rubrika v predračunu:
»ponujena vrednost«), ki je seštevek vrednosti razpisanih vrst del.
Seštevek ponudbenih cen za sklope, za katere je ponudnik podal ponudbo, je osnova za
izračun višine zneska meničnega jamstva za resnost ponudbe.
Vse ponudbene cene za posamezne sklope iz ponudbenega predračuna so fiksne
(nespremenjljive) za ves čas veljavnosti ponudbe.
Pogodbena vrednost predstavlja ponudbeno ceno za posamezen sklop, ki jo je naročnik
izbral kot najugodnejšo. Če ponudnik poda ponudbo za več sklopov, predstavlja pogodbena
vrednost seštevek vseh ponudbenih cen, pri katerih je bil ponudnik izbran kot najugodnejši.
Ločeno od pogodbene vrednosti bodo posebej obračunani les, ki bo naknadno označen s strani
Zavoda za gozdove in so zanj izdane C odločbe in koncesijska dela, ki jih ni mogoče v naprej
predvideti. Obračun se bo opravil na podlagi prodajnih računov in stroškov dela. Osnova za
izračun stroškov dela je odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih (Ur. l. RS, št.
11/99).

6.6 Odločitev naročnika o najugodnejšem ponudniku in obvestitev
ponudnikov
Naročnik bo po opravljenem ocenjevanju ponudb med popolnimi ponudbami izbral
najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop. Naročnik odda koncesijo tudi v primeru samo ene
popolne ponudbe.
Naročnik odloči o izbiri ponudnika z odločbo v skladu z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008,…, 8/2010), najkasneje 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

6.7 Obvestilo o izboru, pravna sredstva
Naročnik bo ponudnikom v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb vročil odločbe o izbiri
koncesionarja.
V kolikor posamezen ponudnik meni, da naročnik s svojo odločitvijo o izbiri najugodnejših
ponudnikov ni ravnal v skladu z predpisi ali pogoji te razpisne dokumentacije, lahko po
določilih Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v roku 15 dni od prejema odločbe
vloţi pritoţbo zoper odločitev naročnika.
V primeru da naročnik meni, da je pritoţba vlagatelja utemeljena, smiselno spremeni svojo
odločitev o izbiri koncesionarja. V primeru da naročnik po prejemu pritoţbe meni, da je
pritoţba neutemeljena, pritoţbo posreduje na pristojno ministrstvo in o tem obvesti vlagatelja
pritoţbe ter izbranega koncesionarja.

6.8 Sklenitev pogodbe
Po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarjev bo naročnik sklenil koncesijske pogodbe z
izbranimi koncesionarji. Osnova za pripravo pogodbe je vzorec pogodbe v obliki, kot je podana
v prilogi razpisne dokumentacije (razpisni obrazec 8 A za pravne osebe in samostojne podjetnike
oz. razpisni obrazec 8 B za fizične osebe). Naročnik bo izbranim koncesionarjem poslal v podpis
pogodbe, ki v bistvenih elementih ne bodo odstopale od vsebine, določene v tej razpisni
dokumentaciji.
Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe mora izbrani koncesionar pogodbo podpisati in jo vrniti
naročniku. Ko naročnik prejme pogodbo, ki sta jo podpisala naročnik ter izbrani koncesionar, šteje
pogodba za sklenjeno. Če pa se izbrani koncesionar v tem roku na poziv naročnika ne odzove in mu ne
vrne podpisane pogodbe, naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
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7. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
7.1 Pogoji veljavnosti ponudbe
7.1.1 Zavezanost ponudnika k veljavnosti ponudbe
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, skladno s pogoji te razpisne dokumentacije.
Ponudbo je potrebno predloţiti v skladu z razpisno dokumentacijo brez kakršnihkoli
odstopanj.
Ponudba šteje za popolno le, če vsebuje vse sestavne listine in priloţena dokazila, kot sledi iz
te razpisne dokumentacije. Listine in dokazila morajo biti ustrezno podpisana in ţigosana, če
ponudnik posluje z ţigom.
Ponudba in priloţena dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v
slovenskem jeziku. Morebitna dokazila v tujem jeziku morajo imeti priloţen overjen prevod.
Vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi v vrstnem redu, kot sledi iz
točke 7.2 te razpisne dokumentacije.
Ponudnik prevzema vse stroške izdelave ter stroške za predložitev ponudbe naročniku.
Ponudbene cene se v celoti prikazujejo v evrih.
Ponudbe ostanejo v veljavi še 180 dni po roku za predloţitev ponudb, kot je določen v
točki 6.2 te razpisne dokumentacije. Za tolikšno obdobje mora biti veljavno tudi menično
jamstvo za resnost ponudbe.

7.1.2 Menično jamstvo za resnost ponudbe
Zaradi jamstva garancije ponudnika, da je njegova ponudba zavezujoča, mora ponudnik kot
sestavni del ponudbe naročniku izročiti menično izjavo in bianco menico kot jamstvo za
resnost ponudbe. Ponudnik mora predloţiti izpolnjeno in potrjeno menično izjavo ter
potrjeno bianco menico.
Menična izjava se mora glasiti najmanj na znesek v višini 10 % seštevka vseh ponudbenih
cen za tiste sklope, za katere je ponudnik podal ponudbo. Zneski morajo biti navedeni v
evrih (EUR).
Menično jamstvo za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj od dneva vloţitve ponudbe
do še 180 dni po roku za predloţitev ponudb.
Kot pogoj sprejemljivosti mora biti oblika in vsebina menične izjave skladna z vzorcem
obrazca priloge 1 k razpisnemu obrazcu 7 te razpisne dokumentacije. Menica se izroči
»bianco« neizpolnjeno in podpisano, ponudniki ki poslujejo z ţigom pa morajo menico tudi
ţigosati.
Naročnik unovči menico za resnost ponudbe če izbrani koncesionar, ki ga je naročnik v
času veljavnosti ponudbe obvestil o izboru kot najboljšega ponudnika ne izpolni ali zavrne
sklenitev pogodbe v skladu z določbami te razpisne dokumentacije.

Vrnitev menice za resnost ponudbe ponudnikom
Menice za resnost ponudbe se bodo ponudnikom vrnile potem, ko izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo z naročnikom oziroma v primeru neuspešnega javnega razpisa.
● OPOZORILO:

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bianco menice in menične izjave za resnost ponudbe, bo
naročnik izločil iz nadaljnega postopka ocenjevanja ponudb.

7.2 Sestavine ponudbe in način priprave ponudbe
●

Ponudnik mora ponudbo vloţiti v ustrezno kuverto in jo pravilno označiti. Označenje
ponudbe na kuverti se opravi tako, da ponudnik izreţe vsebino razpisnega obrazca 10 iz
priloge te razpisne dokumentacije, na obrazcu izpolni levi del, izpolnjeni obrazec pa nalepi na
sprednji del kuverte.

● Vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije morajo biti zloţeni v vrstnem redu, kot sledi iz

podtočk 7.2.1 in 7.2.2 te razpisne dokumentacije.
●

Če se obrazci izpolnjujejo z računalnikom, mora struktura in vsebina ustrezati vsebini
obrazca, kot je opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.

7.2.1 Listine, ki jih poda pravna oseba ali samostojni podjetnik in način priprave
take ponudbene dokumentacije:
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje listine:
Zap.št.
Listina
Način priprave
Razpisni obrazec 1 – Podatki o Ponudnik izpolni podatke, ter podpiše in ţigosa
1.
2.

ponudniku

obrazec, če posluje z ţigom.

Razpisni obrazec 2 – Izjava o
izpolnjevanju osnovne sposobnosti

- Ponudnik podpiše in ţigosa obrazec, če posluje z
ţigom.

- K obrazcu se priložijo potrjene priloge k
obrazcu:

(s prilogami)

3.

4.

5.

Prilogo 1 k obrazcu 2 - Pooblastilo ponudnika za
pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fiz.osebe,
(SAMO PRAVNE OSEBE ! !): Prilogo 2 k
obrazcu 2 - Pooblastilo ponudnika za pridobitev
potrdila iz kazenske evidence za pravno osebo, ter
Priloga 3 k obrazcu 2 - Pooblastilo za pridobitev
podatkov od pristojnega davčnega organa o
poravnanih davkih in prispevkih

Priloga 1 k obrazcu 2 - Pooblastilo Ponudnik izpolni podatke ter podpiše obrazec.
ponudnika za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence za fizične osebe,
Priloga 2 k obrazcu 2 - Pooblastilo
ponudnika za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence za pravno osebo,

Ponudnik ki je pravna oseba, izpolni podatke, ter
podpiše in ţigosa pooblastilo.

Priloga 3 k obrazcu 2 - Pooblastilo Ponudnik izpolni podatke, ter podpiše in ţigosa
za pridobitev podatkov od pristojnega pooblastilo, če posluje z ţigom.
davčnega organa o poravnanih davkih
in prispevkih

Razpisni obrazec 3 - Izjava o
izpolnjevanju ekonomske in
finančne sposobnosti, skupaj s
priloţenim bonitetnim S.BON 1
obrazcem

- Ponudnik podpiše razpisni obrazec in ga

7.

Razpisni obrazec 5 - Izjava
ponudnika o registraciji in
dovoljenju za opravljanje
koncesijskih dejavnosti

Ponudnik izpolni podatke, ter podpiše in ţigosa
obrazec, če posluje z ţigom

8.

Razpisni obrazec 6 – Ponudba s - Ponudnik izpolni podatke ter podpiše in ţigosa
ponudbenim
predračunom,
s
razpisni obrazec, če posluje z ţigom.
priloţenimi sklopi = seznami - Ponudnik izpolni ponudbene predračune v obrazcu
koncesijskih parcel in del iz priloge
samo za tiste sklope, za katere kandidira,
št. 12 k tej razpisni dokumentaciji –, - k obrazcu ponudbe mora ponudnik pripeti tiste
za katere je v ponudbenem
sklope = sezname koncesijskih parcel in del iz
predračunu podal ponudbo
zadnje priloge te razpisne dokumentacije št. 12, za
katere je v ponudbenem predračunu podal ponudbo,
- vsak k ponudbenemu obrazcu pripeti seznam mora
ponudnik s podpisom parafirati na vsaki strani
seznama,

9.

Razpisni obrazec 7 – Izjava o
finančnem zavarovanju ponudbe

6.

(s prilogami)

10.

Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 7:
in bianco menica za resnost
ponudbe

11.
12.

ţigosa, če posluje z ţigom.
- K obrazcu se priloži od pristojne organizacije
izpolnjen, podpisan in potrjen bonitetni
S.BON 1 obrazec (obrazec ne sme biti starejši
od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb)

- Ponudnik izpolni podatke ter podpiše in ţigosa
razpisni obrazec, če posluje z ţigom,
- k obrazcu se priloţi ustrezno izpolnjeno in
potrjeno Prilogo 1 k razpisnemu obrazcu;
- Priloga k razpisnemu obrazcu 7 predstavlja

menično izjavo za resnost ponudbe, ki jo mora
ponudnik izpolniti ter podpisati in ţigosati, če
posluje z ţigom.
- Ponudnik mora k tako potrjeni menični izjavi
priloţiti podpisano in če posluje z ţigom,
ţigosano bianco menico za resnost ponudbe.

Razpisni obrazec 8A – Vzorec Ponudnik s podpisom in če posluje z ţigom, z
koncesijske
pogodbe:
Pravne ţigom parafira vsako stran vzorca pogodbe
osebe, samostojni podjetniki
Razpisni obrazec 9 –
- Ponudnik izpolni razpisni obrazec, ter ga potrdi s
podpisom in ţigom, če posluje z ţigom.
Seznam podizvajalcev
- Podizvajalci se podpišejo pod rubriko »izjava« v
tabeli obrazca ter, v kolikor gre za pravno osebo
ali Samostojni podjetnik, svoj podpis v rubriki
tudi ţigosajo, če poslujejo z ţigom..
- OPOZORILO: Ponudnik, ki koncesijska dela
namerava izvajati brez podizvajalcev, pusti tabelo
v obrazcu prazno. Ponudnik v tem primeru
obrazec samo podpiše in ţigosa na koncu ter ga
priloţi kot del ponudbene dokumentacije.
- Priloga izjave ponudnika je dokumentacija (npr.
pismo o nameri sklenitve pogodbe
med
ponudnikom in podizvajalcem – z vsemi
bistvenimi sestavinami predvidene pogodbe, ţe
sklenjena pogodba ali drug dokument) oziroma
izjava podizvajalca, iz katere so razvidni odnosi
ponudnika s podizvajalcem.

13.

Razpisni obrazec 12 - Izjava
ponudnika o sprejemanju vseh
pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik podpiše in če posluje z ţigom, ţigosa
Izjavo ponudnika o sprejemanju vseh pogojev
razpisne dokumentacije

7.2.2 Listine, ki jih poda fizična oseba kot prednostni upravičenec in način priprave
take ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje listine:
Zap.št.
Listina
Način priprave
Razpisni obrazec 1 – Podatki o Ponudnik izpolni podatke, ter podpiše razpisni
1.
2.

ponudniku

obrazec

Razpisni obrazec 2 – Izjava o
izpolnjevanju osnovne sposobnosti

- Ponudnik podpiše razpisni obrazec.
- K obrazcu se priložijo potrjene priloge k
obrazcu:

(s prilogami)

3.

Prilogo 1 k obrazcu 2 - Pooblastilo ponudnika za
pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične
osebe,
Priloga 3 k obrazcu 2 - Pooblastilo za pridobitev
podatkov od pristojnega davčnega organa o
poravnanih davkih in prispevkih

Priloga 1 k obrazcu 2 - Pooblastilo Ponudnik izpolni podatke ter podpiše pooblastilo,
ponudnika za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence za fizične osebe,

4.

Priloga 3 k obrazcu 2 - Pooblastilo za Ponudnik izpolni podatke ter podpiše pooblastilo,
pridobitev podatkov od pristojnega
davčnega organa o poravnanih davkih in
prispevkih

5.

Razpisni obrazec 4 - Uveljavljanje Ponudnik izpolni podatke ter podpiše razpisni
statusa prednostnega upravičenca obrazec,
za podelitev koncesije izkoriščanja
gozdov v lasti Republike Slovenije

6.

Razpisni obrazec 6 – Ponudba s - Ponudnik izpolni podatke ter podpiše obrazec,
ponudbenim
predračunom,
s Ponudnik izpolni ponudbene predračune v
priloţenimi Sklopi = seznami
obrazcu samo za tiste sklope, za katere kandidira,
koncesijskih parcel in del iz priloge - k obrazcu ponudbe mora ponudnik pripeti tiste
št. 12 te razpisne dokumentacije, za
Sklope = sezname koncesijskih parcel in del iz
katere je v ponudbenem predračunu
zadnje priloge te razpisne dokumentacije št. 12, za
podal ponudbo
katere je v ponudbenem predračunu podal ponudbo,
- vsak k ponudbenemu obrazcu pripeti seznam
mora ponudnik s podpisom parafirati na vsaki
strani seznama,

7.

Razpisni obrazec 7 – Izjava o
finančnem zavarovanju ponudbe
(s prilogami)

8.

9

Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 7:

- Ponudnik izpolni podatke ter podpiše razpisni
obrazec,
- k obrazcu se priloţi izpolnjena in potrjena
Priloga 1 k razpisnemu obrazcu:

Izpolnjena in podpisana priloga 1 k razpisnemu
obrazcu ponudnika je menična izjava za resnost
ponudbe. Tej izjavi je treba priloţiti od ponudnika
in bianco menica za resnost
podpisano bianco menico za resnost ponudbe.
ponudbe
Razpisni obrazec 8 B – Vzorec Ponudnik s podpisom parafira vsako stran vzorca
koncesijske
pogodbe:
Fizične pogodbe
osebe

10.

Razpisni obrazec 9 – Seznam
podizvajalcev

- Ponudnik izpolni razpisni obrazec, ter ga podpiše
na koncu.
- Podizvajalci se podpišejo pod rubriko »izjava« v
tabeli obrazca ter, v kolikor gre za pravno osebo
ali samostojni podjetnik, svoj podpis v rubriki tudi
ţigosajo.
- OPOZORILO: Ponudnik, ki koncesijska dela
namerava izvajati brez podizvajalcev, pusti tabelo
v obrazcu prazno. Ponudnik v tem primeru
obrazec samo podpiše na koncu ter ga priloţi kot
del ponudbene dokumentacije.
- Priloga izjave ponudnika je dokumentacija (npr.
pismo o nameri sklenitve pogodbe med
ponudnikom in podizvajalcem – z vsemi
bistvenimi sestavinami predvidene pogodbe, ţe
sklenjena pogodba ali drug dokument) oziroma
izjava podizvajalca, iz katere so razvidni odnosi
ponudnika s podizvajalcem.

11.

Razpisni obrazec 12 - Izjava
ponudnika o sprejemanju vseh
pogojev razpisne dokumentacije

Ponudnik podpiše Izjavo ponudnika o sprejemanju
vseh pogojev razpisne dokumentacije

V primeru da namerava fizična oseba ki je prednostni upravičenec kot ponudnik
opravljati koncesijsko dejavnost kot samostojni podjetnik oz. prek pravne osebe, katere
lastnik je, se obravnava kot ponudnik s statusom gospodarskega subjekta v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah. V tem primeru mora fizična oseba kot ponudnik
predložiti izjave s prilogami, ki jih določa točka 7.2.1 teh navodil ponudnikom.

Št. 21-524/2012-2
Ljubljana, 30.05.2012

Stojan Rovan,
predsednik komisije
_________l.r._______ _
(podpis)
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RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO
NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN PODELITEV KONCESIJE ZA
IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

datum: maj 2012

III. PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI
točka 8. razpisne dokumentacije:
(RAZPISNI OBRAZCI IN PRILOGE)

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 1
PODATKI O PONUDNIKU

Status

(izpolniti prazna polja)

(obkroţiti!)

Pravna oseba

Samostojni podjetnik

Fizična oseba, ki je kot
kmet prednostni
upravičenec

Na podlagi postopka javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:
1.

Ime in priimek/polni naziv ponudnika

2.

naslov ponudnika in pošta

3.

registrirani zastopniki in prokuristi

3.1
3.2
3.3
4.

podpisnik ponudbe in pogodbe

5.

kontaktna oseba

6.

telefon

7.

fax

8.

elektronski naslov

9.

EMŠO/ matična številka

10.
11.

davčna številka/št. ID za DDV
številka transakcijskega računa –
ponudnik navede vse račune

11.1
11.2
11.3

Datum: _______________

Podpis:

________________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig (če ponudnik posluje z žigom):

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 2

Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti
Ponudnik:________________________________________,
(naziv firme podjetja / ime in priimek fizične osebe)

Poštni naslov:_____________________________________________________________,
(sedeţ podjetja / kmetije)

Matična št. podjetja / EMŠO fizične osebe: ______________________,
Davčna št.: _______________________,

izjavljam-o, da izpolnjujem-o naslednje pogoje:
 da kot zakoniti zastopnik ponudnika in kot ponudnik, v kolikor gre za pravno osebo, nisem/nismo bil-i
pravnomočno obsojen-i zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2;
 da nisem/nismo bil-i s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti ki je predmet koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije;
 da zoper mene kot fizični osebi ni začet oz. v teku postopek osebnega stečaja, da zoper mene/naše
podjetje ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka, postopek osebnega stečaja
ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nisem/nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku
prisilnega prenehanja poslovanja, da z mojimi/našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
nisem/smo opustil-i poslovno dejavnost oziroma da nisem/smo v katerem koli podobnem poloţaju;
 da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimam-o neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri imam-o
sedeţ, ali določbami drţave naročnika;
 da pri dajanju informacij o sposobnosti, zahtevanih s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v
skladu z določbami razpisne dokumentacije, v tem ali predhodnih postopkih, nisem/nismo namerno
podal-i zavajajoče razlage ali napačnih podatkov, ali da teh informacij nisem/nismo namerno prikril-i;
 da so navedeni podatki resnični in sem/smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljen-i dokazati s
predloţitvijo ustreznih potrdil. Hkrati izrecno pooblaščam-o naročnika; Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov RS, da lahko na od uradnih nosilcev podatkov pridobi podatke v zvezi z izpolnjevanjem zgoraj
navedenih pogojev.
PRILOGE K IZJAVI:

- Priloga 1 k obrazcu 2: Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične
osebe,
- Priloga 2 k obrazcu 2: Pooblastilo ponudnika za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravno
osebo
(OPOZORILO: Fizični osebi tega pooblastila ni potrebno priložiti k ponudbi),

- Priloga 3 k obrazcu 2: Pooblastilo za pridobitev podatkov od pristojnega davčnega organa o
poravnanih davkih in prispevkih,
Datum: _________________

Podpis: ______________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig (če ponudnik posluje z žigom)

Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 2:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER POOBLAŠČENE OSEBE PRAVNIH OSEB

Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), kot pooblaščena oseba ponudnika
_____________________________________________________________________________
pooblaščam
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku
javnega razpisa izbire najugodnejšega ponudnika in podelitve koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske
evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Drţava rojstva
Naslov stalnega prebivališča
Drţavljanstvo

Datum: ________________

Podpis pooblastitelja: _________________________

Priloga 2 k razpisnemu obrazcu 2:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA PRAVNE OSEBE

Pravna oseba (naziv firme) ___________________________________________,
pooblaščamo
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku
javnega razpisa izbire najugodnejšega ponudnika in podelitve koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo pridobi potrdilo iz kazenske
evidence.

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime pravne osebe
Sedeţ pravne osebe (naslov)
Številka vpisa v sodni register
Matična številka pravne osebe
Davčna številka pravne osebe

OPOZORILO:

To prilogo k obrazcu 2 priloţi samo ponudnik, ki je pravna oseba!

Datum: _________________

Podpis pooblastitelja: ________________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig:

Priloga 3 k razpisnemu obrazcu 2:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PORAVNANIH DAVKIH IN
PRISPEVKIH

Ponudnik (naziv firme/ime in priimek fizične osebe)________________________________,
pooblaščam-o
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku
javnega razpisa izbire najugodnejšega ponudnika in podelitve koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije, od pristojnega davčnega organa pridobi podatke, s katerimi se preveri, ali so
poravnani vsi davki ter prispevki, za katere je zapadla obveznost plačila.
PODATKI DAVČNEM ZAVEZANCU:

Naziv firme / Ime in priimek
ponudnika
Sedeţ ponudnika

(Poštni naslov;

podjetja /kmetije)
Matična številka/ EMŠO ponudnika
Davčna številka ponudnika

Datum: _________________

Podpis pooblastitelja: ________________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig (če ponudnik posluje z žigom):

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v
lasti Republike Slovenije,

RAZPISNI OBRAZEC 3

Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti

Ponudnik (Naziv firme podjetja) _______________________________________;
Naslov (sedeţ): ______________________________________________________,

Izjavljam-o:


da sem/smo imel-i v obdobju zadnjih treh let v povprečju najmanj 100.000 EUR
prihodkov iz dejavnosti gozdarstva



da v zadnjih šestih mesecih nisem/nismo imel-i blokiranih poslovnih računov,



in da na dan oddaje ponudbe nimam-o blokiranega nobenega transakcijskega računa –
priloţen je S.BON1 obrazec.

PRILOGA: priloţen S.BON 1 obrazec – obrazec ne sme biti starejši 30 dni od dne roka
za oddajo ponudb.
OPOZORILO:
Ponudniku, ki je fizična oseba in prednostni upravičenec, tega obrazca ni potrebno priloţiti !

Datum: _____________

Podpis: ______________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig: (če ponudnik posluje z žigom)

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije,

RAZPISNI OBRAZEC 4

Uveljavljanje statusa prednostnega upravičenca za podelitev koncesije
izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije
1. OSNOVNI PODATKI O PONUDNIKU
- Ime, priimek: ________________________;
- EMŠO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
- Telefon/GSM/fax: ________________________________;
- E-mail: ________________________;
- Naslov Ulica/hišna št.: _________________________;
- Poštna št./kraj: ______________________________;
- Katastrska občina sedeţa kmetije: _______________________;
- Davčni zavezanec za DDV(obkroţi): DA
- Kmetijski zavarovanec (obkroţi): DA

NE
NE

- Kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči (obkroţi): DA
- Aktivno gospodarim na kmetiji (obkroţi):

DA

NE

NE

- Imam nacionalno poklicno kvalifikacijo iz področja gozdarstva oz. končano šolo (ustrezno
obkroţi):
Gozdar sekač

Gozdar traktorist

Gozdar gojitelj

Poklicna gozdarska šola

Srednja gozdarska šola

Višješolska oz. visokošolska
izobrazba na področju
gozdarstva

Pridobljena: (kraj, datum, izobraţevalna ustanova):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. UVRSTITEV V SEZNAM PREDNOSTNIH UPRAVIČENCEV:
S podpisom te vloge izjavljam, da sem na podlagi javnega poziva za pripravo posamičnega
programa ohranjanja kmetije (Uradni list RS, št. 12/10) uvrščen v program ohranjanja kmetij in
podeţelja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi moţnostmi, ki mi v skladu s 47. členom
zakona o gozdovih omogoča uveljavljanje prednostne pravice za podelitev koncesije izkoriščanja
gozdov v lasti Republike Slovenije.
Z navedeno izjavo potrjujem, da izpolnjujem pogoje, ki jih za podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti RS prednostnim upravičencem določajo: Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št.
30/1993,…, 115/2006, 110/2007, 106/2010), Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije (Ur.l. RS, 98/10), Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba
za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 2/10) ter o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih (Ur.l. RS, št. 35/94, 50/06 in 74/11).

3. SEZNAM ZEMLJIŠČ V LASTI
Lastniški gozdovi: (Gozdna zemljišča, ki so po dejanski namembnosti gozd)
(Navedba številk parcel, po k.o.-jih, ter navedba skupne površine gozdnih zemljišč, ki jih ima
ponudnik v lasti):

4. DELOVNA SILA IN SREDSTVA, NAMENJENA ZA IZVAJANJE GOZDARSKIH
DEL
A. Osebe s katerimi nameravam opravljati koncesijska dela:
1. Oseba
Ime priimek
2. Leto rojstva
3. Izobrazba
na področju
gozdarstva
(po kvalifikacijah
iz zadnje alinee
tč. 1. tega obrazca)

5. Podroben
opis odnosa
do
prednostnega
upravičenca
(opisati)

B. Seznam gozdarskih tehničnih sredstev (strojev) in osebne varovalne opreme za delo v
gozdu *:
Vrsta stroja ali
Število
Leto izdelave
Zmogljivost stroja
opreme

* Pogoj za izkaz usposobljenosti prednostnega upravičenca in minimalni standard tehničnih
sredstev in opreme, vključno z osebno varovalno opremo pomeni razpolaganje z:
1. traktorjem kolesnikom za delo v gozdu, ki ima minimalno moč 40 kW, pogon na vsa štiri
kolesa, kabino ojačano za varno delo v gozdu ter zaščiteno podvozje;
2. fiksnim ali snemljivim gozdarskim vitlom;
3. motorno ţago; ter
4. osebno varovalno opremo za delo v gozdu
5. POTRDITEV OBRAZCA:
S podpisom tega obrazca pod civilno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedeni
podatki v njej resnični. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS pooblaščam, da pri pristojnih
institucijah preveri verodostojnost in točnost podatkov, ki so navedeni v moji izjavi. Z vloţitvijo
ponudbe se zavezujem, da bom na izrecno zahtevo naročnika dostavil dokazila, katerih
predloţitev bi naročnik dodatno zahteval zaradi preverjanja pogojev za izvajanje koncesijskih
del.
Podpis upravičenca: ____________________,

Datum: ________________

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije,

RAZPISNI OBRAZEC 5

Izjava ponudnika o registraciji in dovoljenju za opravljanje koncesijskih dejavnosti
Ponudnik (Naziv firme podjetja) _______________________________________;
Naslov (sedeţ): ______________________________________________________,

Izjavljam-o:
■

da imam-o veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v
skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost, na podlagi vpisa v
Poslovni register / Sodni register, pod vloţno št. ____________________ ,

■ da izpolnjujem-o z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti s področja storitev, ki
so predmet tega razpisa in sicer najmanj za sečnjo in spravilo lesa, odkup in prodajo gozdno
lesnih sortimentov ter izvedbo gojitvenih in varstvenih del, še posebej pa določila iz
Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del v gozdovih (za sečnjo
in spravilo lesa, odkup in prodajo gozdno lesnih sortimentov), 3. člen točka b), in izvedbo
gojitvenih in varstvenih del, 3. člen točka b), (Uradni list RS, št. 35/1994, 50/2006 in
74/2011);
■

da redno izpolnjujem-o minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, ter da sem/smo pri
sestavljanju svoje ponudbe za upošteval-i obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev;

■ Navedba prihodka od izvajanja gozdarskih storitev, prodaje lesnih gozdnih sortimentov ali iz
njih pridobljenih izdelkov oz. materialov v obdobju zadnjih treh let ( v EUR):
_________________ EUR (z besedo___________________ eurov in ___/100 centov).
Zavedam-o se da ima naročnik pravico do vpogleda v evidence s podatki o moji/naši o
registraciji in dovoljenju za opravljanje koncesijskih dejavnosti , ter se zavezujemo, da bom-o na
poziv naročnika v času razpisa in v primeru sklenitve koncesijske pogodbe kadarkoli predloţili
zahtevana dokazila, ki potrjujejo zgoraj navedene izjave. Znano mi/nam je, da so navedena
zagotovila dana pod civilno in kazensko odgovornostjo.
Reference: Povprečni obseg opravljenih del v gozdu v koledarskem letu v obdobju zadnjih treh
let (upošteva se dela na območju gozdov v lastni uporabi: lastno delo + najeta delovna sila):
Sečnja (m3): _________
Spravilo (m3): ________
Prevoz (m3): _________
Gojitvena dela (dnine): ______
Varstvena dela (dnine): ______
Gradnja in vzdrţevanje gozdnih prometnic (m):
- gradnja vlak: _________
- vzdrţevanje vlak: _________
- gradnja gozdnih cest: _______
- vzdrţevanje gozdnih cest: _______
Na zahtevo naročnika bomo o izvedenih delih predloţili ustrezna dokazila.
Datum:__________

Podpis pooblaščene osebe ponudnika: _____________________
Ţig: (če ponudnik posluje z žigom)

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 6
Firma/ime in priimek ter naslov ponudnika
____________________________________________
____________________________________________
Matična št./EMŠO _________________
Št. Ponudbe:____________, Datum:_________________

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM
za izkoriščanje gozdov v gorskem in hribovitem svetu v lasti Republike
Slovenije za leto 2012
1. Obveščamo vas, da smo proučili razpisno dokumentacijo (Gozdnogospodarske in
gozdnogojitvene pogoje, Razpisne pogoje za izdelavo ponudbe), ter smo te pogoje pripravljeni
sprejeti in po njih izvesti naslednja dela, kot je razvidno iz priloţenega ponudbenega predračuna:
Sklop 1

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 2
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 3

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 4

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 5

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 6
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 7

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 8

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 9

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 10
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 11

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 12

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 13

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 14
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 15

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 16

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 17

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 18
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 19

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 20

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 21

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop 22
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

EUR

Sklop 23
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

EUR

Sklop 24
Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Ponudbena vrednost del je fiksna za čas veljavnosti ponudbe.
2. V kolikor bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti vsa dela po sklenitvi pogodbe.
3. Strinjamo se ponudba velja 180 dni po preteku roka za predloţitev ponudb, oziroma je lahko
od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.
4. Pri sklopih je potrebno za izračun ponudbenega predračuna upoštevati sledeče:
Pri izdelavi ponudbenega predračuna je relevantna neto vrednost, ki se izračuna
na podlagi Čoklovih tarif in ta faktor preračuna bruto v neto znaša za iglavce 0,85
in listavce 0,88.
5. Posebej bodo obračunani les, ki bo naknadno označen s strani Zavoda za gozdove in so zanj
izdane C odločbe in koncesijska dela, ki jih ni mogoče v naprej predvideti. Obračun se bo
opravil na podlagi prodajnih računov in stroškov dela. Osnova za izračun stroškov dela je
odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih (Ur. l. RS, št. 11/99).
6. PRILOGA: sestavni del ponudbe je seznam parcel in del po sklopih, kot jih je v svoji
razpisni dokumentaciji podal naročnik v prilogi št. 12 razpisne dokumentacije !

Datum:__________

Podpis pooblaščene osebe ponudnika: _____________________
Ţig: (če ponudnik posluje z žigom)

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 7
IZJAVA O FINANČNEM ZAVAROVANJU PONUDBE
Ponudnik ____________________________________________________________
(firma pravne osebe ali S.p.-ja / ime in priimek fizične osebe)

Izjavljam-o :


da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in potrjeno menično izjavo v
vrednosti 10 % ponudbene vrednosti ter podpisano in potrjeno »bianco« menico. Finančno
jamstvo resnosti ponudbe ostane v veljavi še 180 dni od roka za oddajo ponudb,

PRILOGA:
1.

Priloga 1 k razpisnemu obrazcu:
-

Izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava za resnost ponudbe, s priloţeno
bianco menico za resnost ponudbe«.
Če ponudnik ne posluje z ţigom, podpis ponudnika na menici in menični izjavi
ni oţigosan.

Datum: _________________

Podpis:______________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig: (če ponudnik posluje z žigom)

Priloga 1 k razpisnemu obrazcu 7
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
(firma in sedeţ druţbe oziroma samostojnega podjetnika, prebivališče fiz. osebe)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
Matična št. / EMŠO: ____________________, Davčna št.: _________________,
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da potrjeno bianco menico, ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis ZA IZBIRO KONCESIONARJA IN PODELITEV
KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE, skladno s pogoji razpisne
dokumentacije brez poprejšnjega obvestila vnovči v vseh neizpolnjenih delih. Menica in s tem
zvezano pooblastilo se glasi na znesek (10% ponudbene vrednosti):_________EUR (z
besedo:__________________ Evrov in __/100 centov), z rokom veljavnosti do: ___________.
Kot ponudnik se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujem menico
plačati, takoj ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaţe na račun naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0960 677, odprt pri Upravi za
javna plačila. Ponudnik izjavljam, da se zavedam pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da predloţi menico na unovčenje in izrecno
dovoljujem banki izplačilo meničnega zneska. Tako s predloţitvijo te izjave s strani naročnika
ter predloţitvijo menice dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj
navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

_____________________________________________________________________________ .
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Datum: _____________

Podpis: _______________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)
Ţig: (če ponudnik posluje z ţigom)

PRILOGA k izjavi:
- Menica, kot v tekstu izjave: 1 kos;

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 8 A – PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5729963, davčna številka: 26279266, ki ga
zastopa direktorica Irena Šinko, (v nadaljevanju: koncedent)
in
(firma
podjetja)_____________________________________________________________,
(Naslov) ____________________________________________________, matična številka:
________________, davčna številka/Id št. za DDV: ________________, ki ga zastopa
_________________ (v nadaljevanju: koncesionar)

skleneta naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO
ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

-

-

da je koncedent upravljavec gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki so navedeni
v 2. členu te pogodbe;
da je bil koncesionar glede gozdnih zemljišč iz 2. člena te pogodbe izbran na javnem
razpisu za dodelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, št.
21-524/2012, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/2012, in sicer s koncedentovim
aktom o izbiri z dne _________ 2012;
da so pravna podlaga za dodelitev in izvrševanje koncesije po tej koncesijski pogodbi
(dalje: koncesija) določbe Zakona Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 19/2010-UPB2 in 56/2010-dalje: ZSKZ), Zakona o gozdovih
(Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14 in 106/2010-dalje: ZG), Uredba o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 98/2010-dalje:
koncesijska Uredba) ter ostali sedaj in v bodoče veljavni predpisi s področja gozdarstva
in z drugih področij, ki se nanašajo na vprašanje obstoja in izvrševanja koncesij;
da pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojna razmerja v zvezi z obstojem,
izvrševanjem in prenehanjem koncesije.

VSEBINA, OBSEG IN TRAJANJE KONCESIJE TER IZPOLNJEVANJE POGOJEV
2. člen
1) Koncesija, katere predmet je izkoriščanje gozdov, to je sečnja in spravilo lesa, prodaja
gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnja in vzdrţevanje
gozdne infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest, se s to pogodbo podeljuje in se bo
izvrševala na gozdnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, v zvezi s katerimi je bil izveden
javni razpis in na tej podlagi izbran koncesionar (2. alineja 1. člena te pogodbe), upoštevajoč
prenehanje lastninske pravice Republike Slovenije na teh zemljiščih ter prenos pravice
upravljanja drţavnih zemljišč s koncedenta na drugega upravljavca med časom trajanja
koncesije. Zemljišča in dela, na katera se nanaša predmet te pogodbe so vsaj s podatki o
katastrski občini, parcelni številki, površini parcele in (so)lastniškem deleţu Republike Slovenije
zapisane v seznamu, ki je priloga št. 1 in sestavni del te pogodbe.
2) Koncesija se podeljuje za dobo 10 let, pri čemer ta doba prične teči z dnem sklenitve te
koncesijske pogodbe.
3. člen
1) Koncesionar mora ne samo ob podelitvi koncesije temveč tudi ves čas trajanja koncesije
izpolnjevati pogoje, ki so zanj predpisani s koncesijsko Uredbo, z Zakonom o gozdovih, s
Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih ter z
ostalimi relevantnimi sedaj in v bodoče veljavnimi pravnimi predpisi.
2) Koncedent je upravičen pri koncesionarju preverjati in ugotavljati, ali slednji tekom obdobja
trajanja koncesije izpolnjuje vse pogoje za obstoj in izvrševanje koncesije. V ta namen je
koncesionar dolţan koncedentu oz. s strani slednjega pooblaščeni pravni ali fizični osebi,
brezplačno omogočiti vpogled v njegovo poslovanje oz. v del njegovih poslovnih listin, ki
izkazujejo posamezen predpisani pogoj. Koncedent lahko predloţitev dokazil zahteva pisno,
lahko pa v ta namen izvrši tudi neposreden pregled na sedeţu koncesionarja, kar je dolţan pisno
napovedati vsaj 1 dan pred nameravano izvedbo pregleda. V slednjem primeru se listine, ki
dokazujejo izpolnjevanje pogojev, v fotokopiji pripnejo zapisniku, ki ga sestavi koncedent oz. z
njegove strani pooblaščena pravna ali fizična oseba. Koncedent koncesionarju jamči, da bo s
pridobljenimi podatki ravnal kot z zaupnimi, koncesionar pa koncedentu jamči za pravilnost
prikazanih izkazov oz. podatkov v zvezi s poslovanjem in mu v nasprotnem odškodninsko
odgovarja.
IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
1) Koncesionar je dolţan izkoriščati gozdove v lasti Republike Slovenije sam kot dober
gospodar, koncesijo izvaja v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer nosi celotno tveganje
povpraševanja po lesnih sortimentih in druga trţna tveganja koncesije. Pri izvrševanju koncesije
mora spoštovati veljavne določbe zakonov in podzakonskih aktov tako s področja gozdarstva kot
z drugih področij, ki se nanašajo na vprašanje izvrševanja koncesij.
2) Koncesionar ne more prenesti nobene svoje obveznosti, ki izhaja iz te pogodbe ali izpolnitev
le te na tretjo osebo, če za to ni dobil pisnega soglasja naročnika.
3) Za posamezna dela v gozdu lahko koncesionar dobi podizvajalce. V vsakem primeru mora
koncesionar za vse podizvajalce, preden jih angaţira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje
koncedenta.

Soglasje se izda pod pogojem, da se s takšnim poslovanjem praviloma zagotovi delo lokalnim
izvajalcem. Seznam vsakokratnih podizvajalcev koncesionarja je kot priloga št. 3 sestavni del te
pogodbe.
OBSEG IN DINAMIKA IZKORIŠČANJA GOZDOV
5. člen
1) Vsakokratni letni program izkoriščanja gozdov (v nadaljevanju: program) določi koncedent in
je vsako naslednje poslovno leto obvezna priloga št. 2 letnega aneksa k tej pogodbi. Za leto
2012 koncedent ne izdela programa, temveč je priloga št. 2 k tej pogodbi seznam odločb o
koncesijskih delih (A, B in C odločbe, ki jih je izdal Zavod za gozdove RS, iz katerih so razvidna
količina poseka, obseg gojitvenih in varstvenih del, dela na gozdni infrastrukturi ter dela za
zagotovitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov).
2) V programu se po koncesionarjih, gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med drugim
določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih 1A, 3A, 4 in 5 iz priloge 1, ki so sestavni
del koncesijske Uredbe. Koncedent sprejme program, k vsebini katerega lahko podaja predloge
tudi koncesionar, do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje koncesionarju v
elektronski obliki najkasneje do 5. decembra tekočega leta, vse proti predhodnemu prejemu
relevantnih podatkov s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Pri določitvi letnega obsega
izkoriščanja gozdov koncedent praviloma upošteva 1/10-tino predvidenega etata in
gozdnogojitvenih del po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih.
3) Koncedent lahko program med letom kadarkoli spremeni le, če nastopi višja sila (tj. posledice
naravnih ujm, zlasti ţleda, snega, močnega vetra, poţara ipd. ter kalamnitete škodljivcev in
bolezni), zaradi katere je treba spremeniti letni obseg izkoriščanja gozdov za več kot 10% obsega
del, če se trţne cene gozdnih lesnih sortimentov spremenijo za več kot 10% ali če se spremenita
koncesijski akt in koncesijska pogodba, ki vplivata na program.
4) Stranki te pogodbe se strinjata, da letni obseg sečenj v normalnih pogojih vsebuje 90%
razporejenega letnega etata in 10% etata, rezerviranega za izdelavo slučajnih pripadkov. V
primeru, da v tekočem letu ni izkoriščena kvota etata za izdelavo slučajnih pripadkov, se ta
nadomesti z redno izbranim drevjem za posek, oziroma se v primeru večje količine slučajnih
pripadkov sorazmerno zadrţi izvajanje rednih sečenj tako, da letni obseg poseka lesa, določen v
programu izkoriščanja gozdov, praviloma ni preseţen za več kot 10%.
5) Usklajena dinamika izbora delovišč je osnova za izdajo odločb s strani Zavoda za gozdove
Slovenije. V primeru, da med strankama te pogodbe ne pride do uskladitve, o izboru delovišč in
o dinamiki odloči koncedent.
SEČNO-SPRAVILNI NAČRTI IN POROČANJE
6. člen
1) Koncesionar mora koncendentu posredovati v nadaljevanju tega odstavka navedene podatke iz
sečno-spravilnih načrtov, na podlagi katerih opravlja sečnjo in spravilo lesa. Sečno-spravilne
načrte mora izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov in v nadaljevanju
tega odstavka navedene podatke posredovati koncedentu v roku meseca dni po prejemu
gozdnogojitvenega načrta in podatkov o izbranem drevju za posek. Ti podatki so:
- število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih;
- oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in preostali les za iglavce in listavce;
- vrednost del za gradnjo, pripravo in vzdrţevanje gozdnih vlak skladno z obrazcem št. 5 iz
priloge 1 koncesijske Uredbe in sicer ločeno po GG enotah in oddelkih.

2) Koncesionar lahko po predhodnem dogovoru s koncedentom opravi sanitarno sečnjo na
podlagi 29. člena ZG tudi brez sečno spravilnega načrta, mora pa najpozneje v enem mesecu po
izvedeni sečnji koncedentu sporočiti podatke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. Določene
podatke je dolţan koncesionar posredovati ţe pred tem, skladno s 3. odstavkom 12. člena te
pogodbe.
3) Koncedent je dolţan zagotoviti koncesionarju gozdnogojitvene načrte in podatke o izbranem
drevju za posek po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih sprotno oz. najkasneje do 1. oktobra
tekočega leta za naslednje leto, vendar le proti predhodni pridobitvi oz. moţnosti predhodne
pridobitve le teh s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
7. člen
Koncesionar je dolţan do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki poročati
koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov na obrazcih št. 1B, 2A, 2B, 3B, 4
in 5 priloge 1 koncesijske Uredbe ter na splošno, sproti in na primeren način (najboljše v
elektronski obliki), tudi o vseh pomembnih spremembah in dogajanjih v gozdovih, ki so predmet
koncesije, in o spremembah v zvezi s poslovanjem koncesionarja, ki vplivajo ali bi lahko
vplivale na izvrševanje koncesije ter na izpolnjevanje pogojev za izvrševanje koncesije.
ZAČASNA KONCESIJSKA DAJATEV
8. člen
1) Višina začasne koncesijske dajatve oz. akontacija koncesijske dajatve za prvo leto trajanja
koncesije znaša toliko, kolikor je koncesionar ponudil na javnem razpisu, ki je naveden v 2.
alineji 1. člena te pogodbe oziroma najmanj:
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,

- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____.
Koncesionar je koncesijsko dajatev dolţan mesečno plačevati skladno z 2. odstavkom tega člena.
2) Koncesionar mora koncedentu plačevati 1/12 višine začasne koncesijske dajatve mesečno, pri
čemer je zapadlost 30 dni po prejemu računa. Morebitne zamudne obresti niso del zneska letne
koncesijske dajatve.
Obračun letne koncesijske dajatve na podlagi dejanske realizacije se opravi z drugim letnim
aneksom in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, pri čemer slednje velja tudi za
koncesijsko dajatev iz 1. odstavka tega člena.
3) Za vsako naslednje leto trajanja koncesije, pogodbeni stranki začasno koncesijsko dajatev
določita v letnem aneksu h koncesijski pogodbi. S tem aneksom, ki mora biti sklenjen najpozneje
do zadnjega dne v letu za vsako naslednje leto, se določi nova akontativna vrednost (začasna
cena) koncesijske dajatve, kot izhaja iz programa za naslednje leto.
Začasna koncesijska dajatev, tj. koncesijska dajatev, ki se konec leta ovrednoti za naslednje
koledarsko leto, se določi tako, da se od trţne vrednosti, ki jo koncedent v programu ugotovi po
stanju trţne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov iz tega programa na kamionski cesti in sicer na
podlagi spremljanja cen v Sloveniji in sosednjih drţavah ter doseţenih cen na javnih draţbah,
vse po predhodni pridobitvi stališč in mnenj koncesionarja, odštejejo priznani stroški
izkoriščanja gozdov iz 16. člena te pogodbe, ki jih glede na vsebino programa izkoriščanja
gozdov določi koncedent po predhodni pridobitvi stališč in mnenj koncesionarja.
4) Začasna koncesijska dajatev za nerazporejeni del etata se določi tudi ob upoštevanju
povprečne strukture lesa iz sečenj slučajnih pripadkov iz preteklih petih let gospodarjenja z
drţavnimi gozdovi na način, da se iz izračuna izločijo leta z večjimi odkloni zaradi naravnih
katastrof, cene pripadajočih stroškov in trţne vrednosti lesa.
5) V primeru, da koncesionar odkloni podpis letnega aneksa v zvezi z določitvijo začasne
koncesijske dajatve, se šteje višina slednje, kot jo je po kriterijih, navedenih v prejšnjih odstavkih
tega člena, določil koncedent, za pravilno ugotovljeno oz. določeno in je tako koncesionar dolţan
na podlagi mesečno izdanih računov plačevati mesečni znesek začasne koncesijske dajatve,
razen v kolikor prek pristojnega organa ne dokaţe, da začasna koncesijska dajatev ni bila
določena skladno s kriteriji iz prejšnjih odstavkov tega člena po stanju na dan, ko je bila
ugotovljena oz. določena. V slednjem primeru se mesečni obrok s strani koncedenta ugotovljene
začasne koncesijske dajatve primerja z mesečnim obrokom začasne koncesijske dajatve,
ugotovljene prek pristojnega organa, ter se za nazaj, praviloma še pred obračunom dejanske
koncesijske dajatve, pozitiven ali negativen znesek slednje, pomnoţen s številom vplačanih
mesečnih obrokov, vrne koncesionarju oz. se plača koncedentu v roku 15 dni od izdelave mnenja
pristojnega organa in posredovanja le tega koncedentu.
6) Postopek za ugotavljanje višine začasne koncesijske dajatve po prejšnjem odstavku lahko
koncesionar sproţi v 30-tih dneh po dnevu, ko koncedentu sporoči odklonitev podpisa letnega
aneksa oz. v 30-tih dneh po preteku postavljenega roka za podpis letnega aneksa, pri čemer se za
pristojni organ v smislu prejšnjega člena šteje strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali strokovnjak Gozdarskega inštituta Slovenije (v
nadaljevanju: strokovnjak).

Stroške izdelave mnenja krije koncesionar tedaj, ko se ugotovi enaka ali višja vrednost začasne
koncesijske dajatve kot jo je ugotovil koncedent, v nasprotnem primeru, ko je ugotovljena niţja
vrednost, pa koncedent.
7) V primeru spremembe programa, se tej spremembi primerno prilagodi tudi višina začasne
koncesijske dajatve.
8) Če koncesionar ne soglaša s trţno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov iz 3. odstavka tega
člena oz. v primeru izvedenega postopka za ugotavljanje višine začasne koncesijske dajatve tudi
iz 5. odstavka tega člena, je dolţan vse gozdne lesne sortimente iz gozdov, ki so predmet
koncesije, prodati na javni draţbi. Iz tega razloga je koncesionar dolţan pred prodajo lesnih
gozdnih sortimentov na javni draţbi seznaniti koncedenta o letnem načrtu javnih draţb, v
katerem je navedena vsaj vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov ter dimenzija in
kakovostni razredi le teh.
9) Začasna koncesijska dajatev se ne more določiti drugače kot je opredeljeno v prejšnjih
odstavkih.
DEJANSKA KONCESIJSKA DAJATEV IN LETNA REALIZACIJA
9. člen
1) Koncesijska dajatev na podlagi dejanske realizacije (v nadaljevanju: dejanska koncesijska
dajatev) se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na
kamionski cesti, upoštevajoč 2. odstavek tega člena, odštejejo priznani stroški izkoriščanja
gozdov iz 16. člena te pogodbe. Pri tem dejanska koncesijska dajatev ne more biti manjša od
15% letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov, razen v primeru višje sile pod pogoji iz 3. odstavka 5. člena te pogodbe.
2) Za dejansko izvedena dela se štejejo tista dela, ki izhajajo iz mesečnih poročil koncesionarja iz
7. člena te pogodbe ter so prevzeta s strani koncedenta.
3) V primeru zniţanja koncesijske dajatve zaradi višje sile Zavod za gozdove Slovenija izdela
načrt sanacije gozdov v skladu s pravilnikom, ki ureja varstvo gozdov, ki ga koncedent finančno
ovrednoti in sprejme spremembo letnega programa izkoriščanja gozdov.
4) Letna realizacija za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov se določi tako, da se količina lesa po kakovostnih razredih z odpremnic iz 2.
odstavka 10. člena te pogodbe, ki je praviloma preverjena s podatki iz dokončnih dokumentov ter
po potrebi računov iz 3. oz. 4. odstavka 10. člena te pogodbe, vse upoštevajoč 2. odstavek tega
člena, mnoţi s trţno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov, ki je s strani koncedenta določena v
programu. V kolikor kljub izpolnjenim pogojem za spremembo programa le ta še ni spremenjen
do dne, ko je potrebno opraviti obračun na podlagi dejanske realizacije, tj. do 31. januarja, se pri
obračunu na podlagi dejanske realizacije upoštevajo podatki o obsegu izkoriščanja gozdov in o
trţni ceni gozdnih lesnih sortimentov, ki bi morali biti zajeti v tej spremembi programa.
5) Letna realizacija iz 4. odstavka tega člena ne sme biti niţja od tiste, ki je predvidena v
programu. Če je niţja, se obračuna predvidena letna realizacija, razen v primeru ko bi moral biti
program glede obsega izkoriščanja gozdov spremenjen, pa še ni bil. V slednjem primeru se
upoštevajo podatki, ki bi morali biti zajeti v tej spremembi programa.
6) V primerih, ko se obseg koncesije iz različnih razlogov zmanjša (npr. sprememba lastništva na
podlagi vračila po Zakonu o denacionalizaciji (Ur.l. RS, št. 271/1991 in nasl.-v nadaljevanju:
ZDEN) in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 22/2000 in nasl.-v nadaljevanju:
ZIKS), na podlagi pogodbe ali na podlagi sodbe pristojnega sodišča, oz. zaradi spremembe
upravljavca teh zemljišč, se pri zniţanju koncesijske dajatve v sorazmerju z zniţanjem obsega
del v tekočem letu prav tako uporablja prejšnji odstavek tega člena ter se zagotavlja minimalna
koncesijska dajatev iz 1. odstavka tega člena.

BAZE SLEDENJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV IN ODPREMNICE
10. člen
1) Koncesionar vzpostavi, vodi in vzdrţuje podatkovne baze s področja sledenja gozdnih lesnih
sortimentov iz koncesijskih gozdov in sicer s podatki, ki so navedeni v nadaljevanju tega člena.
V kolikor se podatkovne baze nanašajo tudi na drugi les, ima koncedent pravico do vpogleda in
uporabe tistega dela podatkov, ki se nanaša na les iz koncesijskih gozdov. Primopredaja
podatkov poteka kontinuirano preko elektronske pošte koncesionarja direktno na streţnik
koncedenta.
2) Koncesionar mora zagotoviti, da vsak tovor spremljajo odpremnice (dalje: odpremnice) s
podatki o gozdnogospodarski enoti, oddelku, odseku, delovišču, količini in kakovosti gozdnih
lesnih sortimentov, kot je opisano v tem členu. Odpremnice je dolţan pošiljati koncedentu pred
odvozom gozdnih lesnih sortimentov s kamionske ceste, po elektronski pošti, kot elektronsko
poslano kopijo na koncedentov streţnik. Podatke iz dokončnih dokumentov in računov iz 3. in 4.
odstavka tega člena, je koncesionar dolţan pošiljati koncesionarju enkrat tedensko in v 8 dneh,
odkar postanejo dokončni.
3) Koncesionar bo svojo dokumentacijo vodil tako, da bo obstajal le en dokončni dokument
(odpremnica, potrjena odpremnica, dobavnica brez reklamacij, prevzemnica, itd.), ki se nanaša
na količino in razvrstitev odpremljenega lesa in je na njegovi podlagi izveden tudi količinski
obračun za posek in spravilo, prevoz in prodajo gozdno lesnih sortimentov za lastne delavce,
podizvajalce in za kupce.
4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo vsak račun za prodajo lesa iz gozdov, ki so predmet
koncesije vseboval: vrednost lesa na kamionski cesti po posamezni vrsti sortimenta, vrednost
prevoza, storitve na skladiščih in mesto prodaje oz. oddaje lesa. K vsakem računu mora biti
priloţen odpremni dokument (odpremnica, dobavnica ali prevzemnica) s podatki iz 2. odstavka
tega člena in iz 1. odstavka 11. člena te pogodbe, iz računa oz. prilog k le temu pa morajo biti
dodatno razvidni najmanj naslednji podatki: dispozicija številk gozdnih lesnih sortimentov, šifra
oz. naziv koncesionarja, številka odpremnega dokumenta, datum kreiranja računa, upravljavec
oz. lastnik gozda, šifra mesta prevzema lesa (kamionska cesta, skladišče), številka
identifikacijske ploščice, premer in dolţina hloda, pri čemer se v primeru celuloznega lesa, goli
in lesa za kemično predelavo spremlja le podatek o količini, količina, enota mere (m3), klasa
gozdno lesnega sortimenta z drevesno vrsto, standard po katerem je bil krojen sortiment. Če
gozdni lesni sortimenti niso bili prodani skladno z dimenzijsko in kakovostno klasifikacijo iz
Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS, št. 79/2011), je
koncesionar ţe v samem računu dolţan navesti tehnične lastnosti tako prodanih gozdnih lesnih
sortimentov, ki so primerljive z dimenzijskimi in kakovostnimi razredi iz tega pravilnika.
RAZVRŠČANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, KONTROLA, SIGNIRNE
PLOŠČICE IN LOČENO IZKAZOVANJE POSLOVNIH DOGODKOV
11. člen
1) Koncesionar je dolţan vse gozdne lesne sortimente, pridobljene v gozdu, ki je predmet te
koncesije, pred njihovim odvozom s kamionske ceste razvrstiti skladno s standardi iz Pravilnika o
merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS, št. 79/2011) in jih označiti s ploščico
s kodo, tako, da so iz pripadajoče dokumentacije razvidni naslednji podatki:
- dimenzija in kakovostni razred;
- gozdnogospodarska enota, oddelek oz. odsek in delovišče, iz katerega izhaja gozdni lesni
sortiment,
pri čemer morajo biti ti podatki zapisani na vsaki odpremnici.

2) Ploščica s kodo, ki je strošek koncesionarja, se pritrdi na posamezni gozdni lesni sortiment
hlodovine in drogov neposredno pri odpremi lesa s kamionske ceste, pri drugih gozdnih lesnih
sortimentih, pa se z eno ploščico označi celotni tovor.
3) Šteje se, da je tovor gozdnih lesnih sortimentov neskladen z odpremnico, če:
- skupna količina lesnih sortimentov odstopa od količine na odpremnici za več kot 5%;
- količina hlodovine odstopa od drugih gozdnih lesnih sortimentov za več kot 5%;
- več kot 5% skupne količine gozdnih lesnih sortimentov ni pravilno razvrščene po
drevesnih vrstah;
- več kot 10% količine hlodovine ni pravilno uvrščene v kakovostne razrede, pri čemer gre
za nedopustno ravnanje tudi tedaj, ko gre za odstopanje v enaki ali manjši meri od 10%
ter gre pri tem za napačno razvrstitev v kakovostni razred, ki od pravilnega odstopa za
več kot en razred (nezaporedni kakovostni razredi);
- vrednost dejanskega tovora po trţni vrednosti na dan kontrole, za več kot 10% odstopa od
vrednosti gozdnih lesnih sortimentov na odpremnici.
4) Koncesionar bo koncedentu omogočil izvedbo neposrednega nadzora označevanja in
razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v dimenzijske in kakovostne razrede neposredno ob
odpremi lesa s kamionske ceste, z ustavljanjem kamiona na gozdni cesti, na skladišču oziroma
predelovalnem obratu koncesionarja ter pred izročitvijo lesa kupcu v posest ter tudi v primeru, ko
bo les odvaţal s kamioni kupcev (do odpreme). Posredni nadzor bo koncedent izvajal tudi prek
preverbe samih odpremnic in dokončnih dokumentov ter računov iz 3. in 4. odstavka 10. člena te
pogodbe.
5) Pri izvedbi neposrednega nadzora je predstavnik koncesionarja dolţan pred pričetkom
merjenja, kontrolorju izročiti odpremnico oz. odpremni dokument ali kopijo le teh, če je to le
mogoče v zaprti kuverti. Kontrolor kuverte ne sme odpreti pred opravljeno meritvijo. Po
izvedeni meritvi kontrolor preda kopijo zapisnika o izvedeni kontroli predstavniku
koncesionarja. Ta zapisnik mora vsebinsko zajemati vsaj enake postavke kot odpremnica oz.
odpremni dokument.
6) V primeru, da kontrolna izmera odstopa od odpremnice oz. odpremnega dokumenta, lahko
kontrolor zaradi kasnejšega komisijskega ogleda na lastno pobudo ali na predlog koncesionarja,
pisno odredi deponiranje tovora, praviloma brezplačno v skladišču koncesionarja. V primeru da
koncesionar ne upošteva kontrolorjeve odredbe o deponiranju, se glede pravilnosti količine in
kvalitete tovora upošteva koncedentov zapisnik o izvedeni kontroli, brez moţnosti izvedbe
dokončne presoje po naslednjem odstavku tega člena.
7) Dokončno presojo spornih kontrol naknadno opravita zastopnik koncedenta in koncesionarja,
pri čemer se pri presoji uporablja dogovorjeni standard. V primeru nesoglasja, o sporu odloči
strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali
Gozdarskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju: strokovnjak).
8) Vprašanje, kdo krije stroške zastoja kamiona, stroške dodatno prevoţenih kilometrov na skladišče
koncesionarja in strošek strokovnjaka zaradi kontrole tovora, je odvisno od izida dokončne kontrole
tovora (sporazum oz. ko koncesionar ne upošteva kontrolorjeve odredbe o deponiranju in se kot
dokončne upoštevajo koncedentove ugotovitve oz. ko kontrolo opravi strokovnjak). V kolikor
dokončna presoja kontrole tovora pokaţe na nepravilnosti koncesionarja pri navedbi količine,
razvrščanju, označevanju in odpremi gozdno lesnih sortimentov iz koncesijskih gozdov, koncesionar
ni upravičen do nadomestila navedenih stroškov kontrole. Do povračila slednjih ni upravičen tudi v
primeru, ko se strinja z ugotovitvami koncedenta pri izvedeni kontroli. V nasprotnem primeru te
stroške krije koncedent. Koncedent v nobenem primeru koncesionarju ni dolţan regresno povrniti
plačil iz morebitnih zahtevkov kupcev tistih gozdnih lesnih sortimentov, ki so bili predmet kontrole
in ki kupcem nastanejo zaradi zamude pri dobavi teh sortimentov, saj gre pri izvajanju te kontrole za
bistven element koncedentove kontrole nad izvrševanjem koncesije.

9) V primeru, da koncesionar uporablja signirne ploščice tudi za les iz nekoncesijskih gozdov,
mora poskrbeti, da bo te ploščice mogoče ločiti od signirnih ploščic za les iz koncesijskih gozdov
oz. za les iz gozdov, ki so v koncesiji s strani drugih koncesionarjev (da bodo npr. drugačne
barve, da bodo imele drugačne serijske številke itd.).
10) Koncesionar je dolţan knjigovodsko in tudi v fizični obliki popolno in ločeno voditi in izkazovati
vso dokumentacijo oz. vse poslovne dogodke, ki se nanašajo koncesijo po tej pogodbi, tako da je v
vsakem trenutku mogoče ugotoviti, kateri del te dokumentacije oz. poslovnih dogodkov se nanaša na
koncesijo, kateri del pa na morebitno drugo ali pa istovrstno dejavnost koncesionarja, ki pa se ne
opravlja na podlagi koncesije po tej pogodbi. S tem v zvezi je koncedent upravičen preverjati ločeno
vodenje in izkazovanje s smiselno uporabo 2. odstavka 3. člena te pogodbe.
ZAKLJUČEVANJE DELOVIŠČ
12. člen
1) Koncesionar je dolţan sprotno zaključevati delovišča.
2) Teden dni pred predvidenim zaključkom del na delovišču, mora koncesionar pisno obvestiti
koncedenta. Ogled delovišča, ki ga opravi koncedent in pri katerem se sestavi zapisnik, se opravi
po zaključku del na tem delovišču. Najkasneje v desetih dneh po končanih delih koncedent z
zapisnikom opravi kolavdacijo opravljenih del po posamezni odločbi, izdani s strani Zavoda za
gozdove Slovenije, v primerih ko je bila le ta izdana, sicer pa na podlagi sporočila koncesionarja o
dodatno posekanem drevju, obvestila koncesionarja o izvedeni sečnji po 29. členu ZG oz. obvestila
koncesionarja o zaključku del v zvezi z gozdno infrastrukturo.
3) Teden dni po zaključku del koncesionar koncedentu pisno sporoči podatke o vsem dodatno
posekanem drevju (ob sečnji, zaradi poškodb…) po oddelkih, deloviščih, drevesnih vrstah in po
debelinskih stopnjah. Brez posredovanja teh podatkov se ne opravi prevzema sečišča. Enako
velja za posek po 29. členu ZG.
4) V primeru ugotovitve napak glede izvrševanja koncesijskih del pri izvedbi koncedentove
kontrole delovišč, ko mora koncesionar te napake odpraviti, je dolţan slednji koncedentu
povrniti stroške, ki so mu nastali zaradi ponovljenih kontrol teh delovišč v višini, ki bo določena
v letnem aneksu h koncesijski pogodbi.
13. člen
1) V primeru, da bo iz razlogov oz. krivde na strani koncesionarja, koncedent kot upravljavec z
gozdovi, ki so predmet koncesije, izpostavljen inšpekcijskim ukrepom oz. kaznim ali zahtevkom
s strani zasebnih lastnikov gozdov (npr. lastnikov mejašev), mu je koncesionar dolţan, proti
predloţitvi ustreznih dokazil, regresno poravnati plačani znesek v roku 8 dni po izdanem računu
oz. mu povrniti iz teh razlogov nastalo škodo.
2) Koncesionar v vsakem primeru prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v
zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi.
PRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV
14. člen
1) Gozdni lesni sortimenti se prodajo prek neposrednega prevzema le teh s strani koncesionarja
in prek prodaje na javni draţbi.
2) Za neposredni prevzem gozdnih lesnih sortimentov s strani koncesionarja se šteje tudi lastna
predelava, v kolikor jo koncesionar ima ter neposredna prodaja kupcem, pri čemer se o takem
načinu prodaje gozdnih lesnih sortimentov ter o pogojih le tega stranki te pogodbe, v kolikor je
to potrebno, podrobneje dogovorita v letnem aneksu h koncesijski pogodbi.

JAVNA DRAŢBA
15. člen
1) Javna draţba je javna prodaja gozdnih lesnih sortimentov, ki jo opravi posebna tričlanska
komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje koncedent in v kateri je najmanj en
predstavnik koncesionarja ter ima svojega predsednika/predsednico (v nadaljevanju: predsednik)
in pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno
ceno.
2) V primeru da se javne draţbe ne udeleţi noben draţitelj, se javna draţba šteje za izvedeno,
izklicna cena pa se šteje za trţno vrednost lesa, ki ga po tej ceni lahko prevzame koncesionar. Če
slednji odkloni, da bi po tej ceni prevzel les, ga po tej ceni odkupi koncedent.
3) Z najugodnejšim draţiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
draţbe. Prodajno pogodbo skleneta koncesionar, ki jo tudi pripravi, in draţitelj. Če draţitelj v
roku 30 dni ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, koncesionar zadrţi
draţiteljevo kavcijo, ki jo je prejel na svoj transakcijski račun.
4) Koncesionar je dolţan izbranemu draţitelju nemudoma omogočiti prevzem gozdnih lesnih
sortimentov, ki so bili predmet javne draţbe takoj, ko ti preidejo v njegovo last.
5) V ostalem se javna draţba opravi pod pogoji in na način, določen v 16. členu Uredbe, prav
tako se pristojnosti in naloge komisije ter posledice uspele ali neuspele javne draţbe ravnajo po
isti določbi Uredbe.
6) Poleg primerov, ko se prodaja na javni draţbi opravi iz razloga po 8. odstavku 8. člena te
pogodbe, se javna draţba na način, kot je opisan v prejšnjih odstavkih tega člena in zaradi
preveritve razmer na trgu opravi tudi na podlagi pisne izjave koncedenta. To upravičenje lahko
koncedent uveljavlja največ do 1% količine gozdnih lesnih sortimentov, ki izhaja iz programa.
PRIZNANI STROŠKI IZKORIŠČANJA GOZDOV
16. člen
1) Priznane stroške izkoriščanja gozdov določi koncedent in sicer tako, da določi stroške za
enoto dela in gozdarske delovne stroje na podlagi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije,
cen, ki veljajo na trgu, in strokovnih analiz, ki jih izdela bodisi koncedent sam ali zanj
organizacija z referencami na tem področju.
2) Podlaga za izračun stroškov, ki se lahko priznajo koncesionarju, so normativi za dela v
gozdovih, ki so kot priloga 2 sestavni del koncesijske Uredbe.
3) Stroški izkoriščanja gozdov, ki je opravljeno s podizvajalci, morajo biti najmanj 10% niţji kot
če bi dela opravil koncesionar sam, upoštevaje njegove stroške na posamezni odsek ali delovišče.
V večjem obsegu jih koncedent koncesionarju ni dolţan priznati.
4) Za dela, ki so bila opravljena s podizvajalci, se koncesionarju priznajo stroški na podlagi
plačanih računov, povečano za stroške organizacije teh del do največ:
- 20% za dela pri sečnji in spravilu lesa, varstvenih in gojitvenih delih ter drugih delih, ki
so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov
- 10% za gradnjo in vzdrţevanje gozdne infrastrukture, vključno s pripravo gozdnih vlak.
5) Poleg stroškov, opredeljenih v prejšnjih odstavkih tega člena, se koncesionarju priznajo tudi
dejanski stroški, ki so mu nastali s prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javni draţbi, kot je
opisana v 15. členu te pogodbe, in sicer na podlagi predloţenih dokazil.

Najvišji znesek priznanih stroškov iz tega naslova ne sme presegati 10% vrednosti lesa, doseţene
na javni draţbi, pri čemer se vsaka posamezna postavka in skupna višina stroškov presoja po
kriteriju primernosti in potrebnosti za uspešno izvedbo javne draţbe.
6) Stroškov, ki niso zajeti po prejšnjih odstavkih tega člena, koncedent ni dolţan priznati.
NAČIN PLAČILA OBRAČUNA NA PODLAGI DEJANSKE REALIZACIJE
17. člen
V primeru, da poravnana začasna koncesijska dajatev za več kot 10% odstopa od dejanske
koncesijske dajatve, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bosta druga drugi poravnali to razliko,
ki bo ugotovljena in revalorizirana z obrestno mero za vezane depozite pri enotnem zakladnem
račun, veljavno na dan obračuna.
PRENEHANJE IN PRENOS KONCESIJE
18. člen
1) Koncesija lahko preneha na podlagi odtujitve posameznih gozdnih zemljišč, ki so predmet
izvrševanja koncesije (na podlagi postopka po ZDEN in ZIKS, pogodbe ali sodbe pristojnega
sodišča) oz. zaradi spremembe upravljavca teh zemljišč, na podlagi zakona, z odkupom koncesije, z
odvzemom koncesije ter na podlagi splošnih predpisov tudi s sporazumom pogodbenih strank, pri
čemer je, razen ko koncesija preneha zaradi odtujitve oz. spremembe upravljavca, koncesionar
dolţan izvrševati pravice in obveznosti koncesije do pravnomočnosti odločbe o izbiri novega
koncesionarja oz. do izbire izvajalca za dela v drţavnih gozdovih, ki niso predmet koncesije.
2) Koncesija na podlagi zakona preneha z iztekom koncesijske dobe iz 2. odstavka 2. člena te
pogodbe.
3) Koncesija preneha z odkupom tedaj, ko koncedent koncesionarju izplača razliko med
ocenjeno realizacijo za vse obdobje, ko bi se koncesija iztekla na podlagi te pogodbe (tj.
ocenjeno strukturo gozdnih lesnih sortimentov, ki bi bili v tem obdobju predmet izvrševanja
koncesije, mnoţeno z ocenjeno povprečno trţno vrednostjo teh sortimentov) in ocenjenimi
priznanimi stroški izkoriščanja gozdov glede istih sortimentov. Natančno vrednost, ki jo je
dolţan koncedent izplačati koncesionarju zaradi odkupa koncesije, na podlagi pravkar
opredeljenih kriterijev oz. ob upoštevanju pravil stroke, izračuna sodni cenilec gozdarske stroke,
pri čemer stroške izdelave tega mnenja krijeta koncedent in koncesionar vsak do polovice.
Natančnejše pogoje in posledice odkupa koncesije stranki uredita v pogodbi o odkupu koncesije.
V kolikor gre za prisilen odkup, se uporablja določba 3. odstavka 43. člena Zakona o
gospodarskih javnih sluţbah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN in 57/2011).
4) Koncesija se odvzame z upravno odločbo iz razlogov, določenih v 9. členu Uredbe, ter tudi iz
drugih razlogov na strani koncesionarja, zaradi katerih je edino odvzem koncesije sankcija, ki je
primerna, sorazmerna oz. adekvatna koncesionarjevim kršitvam. Koncedent pisno opozori
koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi rok, ki je glede na število
in naravo kršitev primeren za odpravo kršitev ter ga v obvestilu opozori, da bo, v kolikor kršitve
v tem roku ne bodo odpravljene, uveden postopek odvzema koncesije. Takšno pisno obvestilo in
določitev primernega roka ni potrebno, v kolikor gre za dejanski stan iz 11. alineje 1. odstavka 9.
člena koncesijske Uredbe. V tem primeru koncedent koncesijo odvzame takoj, ko ga koncesionar
obvesti oz. ko na drug način izve, da je koncesionar v stečajnem oz. likvidacijskem postopku.
5) Po prenehanju koncesije je dolţan koncesionar koncedentu prepustiti posest na zemljiščih, ki
so bila do tedaj predmet koncesije, razen v primeru in toliko časa, dokler je dolţan izvrševati
pravice in obveznosti iz koncesije po 1. odstavku tega člena.

6) Koncesionar ne more koncesije pravno poslovno prenesti na tretjo osebo.
NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
19. člen
Koncedent je upravičen izvajati nadzor nad izvrševanjem koncesije v skladu s pristojnostmi iz
20. člena Uredbe, dogovorjenimi pristojnostmi v letnih aneksih h koncesijski pogodbi ter tudi iz
drugih razlogov, ki so neposredno ali posredno vezani na izvrševanje koncesije. Uradne osebe
izvajajo nadzor skladno s predpisanimi pristojnostmi.
UPORABA PRAVNIH PREDPISOV TER TOLMAČENJE VSEBINE POGODBE
20. člen
1) Za vprašanja, ki jih ureja koncesijska Uredba, ZG in drugi predpisi s področja gozdarstva ter
ostali predpisi, ki se nanašajo na izvrševanje koncesije in ki niso zajeta v koncesijski pogodbi oz.
v letnih aneksih, bi se pa med izvrševanjem koncesije pokazala kot sporna, se uporabljajo
določbe navedenih predpisov.
2) Sestavni deli pogodbe so tudi ponudbeni predračun koncesionarja z dne _______2012, ter
razpisna dokumentacija javnega razpisa za izbiro koncesionarja in podelitev koncesije za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gorskem in hribovitem svetu, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2012 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).
V kolikor se zgodi, da je kateri člen ali njegov sestavni del predmed različnega tolmačenja strank
pogodbe, je za presojo vsebine pogodbe merodajna razlaga po sledečem vrstnem redu:
Pogodba, kot se tekst bere, vključno s sklenjenimi aneksi k pogodbi,
Razpisna dokumentacija in ponudbeni predračun,
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Opcija če ponudnik nima FSC certifikata: FSC CERTIFIKAT
22. člen
Koncesionar se zavezuje v roku 1 (enega) leta od uveljavitve te pogodbe pridobiti FSC
certifikat.

VELJAVNOST POGODBE
23. člen
1) Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
2) Pogodba je zapisana je v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.
3) Vse spore, nastale v zvezi z veljavnostjo in izvrševanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
reševali sporazumno, sicer bo o sporu odločilo pristojno sodišče.
Koncendent:

Koncesionar:

Številka: 21-524/2012

Številka: _____________

Kraj, dne ________________

Kraj, dne _____________________

Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije
Irena ŠINKO, direktorica

__________________________
__________________________
__________________________

_____________________

__________________________

M.P.

M.P.

Priloga k pogodbi št. 1: Seznam koncesijskih parcel na dan sklenitve pogodbe,
Priloga k pogodbi št. 2: Seznam odločb o koncesijskih delih za leto 2012,
Priloga k pogodbi št. 3: Seznam podizvajalcev.

Razpisna dokumentacija za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije

RAZPISNI OBRAZEC 8 B – FIZIČNE OSEBE
Republika Slovenija, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska c. 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5729963, davčna številka: 26279266, ki ga
zastopa direktorica Irena Šinko, (v nadaljevanju: koncedent)
in
(ime
in
priimek)
_______________________________________________________,
(Naslov)_____________________________________________________________,
EMŠO:
________________, davčna številka: ________________, ki ga zastopa _________________ (v
nadaljevanju: koncesionar)

skleneta naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO
ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

-

-

da je koncedent upravljavec gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki so navedeni
v 2. členu te pogodbe;
da je bil koncesionar glede gozdnih zemljišč iz 2. člena te pogodbe izbran na javnem
razpisu za dodelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, št.
21-524/2012, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/2012, in sicer s koncedentovim
aktom o izbiri z dne ___________ 2012;
da so pravna podlaga za dodelitev in izvrševanje koncesije po tej koncesijski pogodbi
(dalje: koncesija) določbe Zakona Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 19/2010-UPB2 in 56/2010-dalje: ZSKZ), Zakona o gozdovih
(Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
115/2006, 110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14 in 106/2010-dalje: ZG), Pravilnika o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri
podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
2/2010-dalje: Pravilnik), Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 98/2010-dalje: koncesijska Uredba) ter ostali sedaj in v bodoče
veljavni predpisi s področja gozdarstva in z drugih področij, ki se nanašajo na vprašanje
obstoja in izvrševanja koncesij;
da pogodbeni stranki s to pogodbo urejata medsebojna razmerja v zvezi z obstojem,
izvrševanjem in prenehanjem koncesije.

VSEBINA, OBSEG IN TRAJANJE KONCESIJE TER IZPOLNJEVANJE POGOJEV
2. člen
1) Koncesija, katere predmet je izkoriščanje gozdov, to je sečnja in spravilo lesa, prodaja
gozdnih lesnih sortimentov, opravljanje varstvenih in gojitvenih del ter vseh drugih del, ki so
potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov, ter gradnja in vzdrţevanje
gozdne infrastrukture, razen vzdrţevanja gozdnih cest, se s to pogodbo podeljuje in se bo
izvrševala na gozdnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, v zvezi s katerimi je bil izveden
javni razpis in na tej podlagi izbran koncesionar (2. alineja 1. člena te pogodbe), upoštevajoč
prenehanje lastninske pravice Republike Slovenije na teh zemljiščih ter prenos pravice
upravljanja drţavnih zemljišč s koncedenta na drugega upravljavca med časom trajanja
koncesije. Zemljišča in dela, na katera se nanaša predmet te pogodbe so vsaj s podatki o
katastrski občini, parcelni številki, površini parcele in (so)lastniškem deleţu Republike Slovenije
zapisane v seznamu, ki je priloga št. 1 in sestavni del te pogodbe.
2) Koncesija se podeljuje za dobo 10 let, pri čemer ta doba prične teči z dnem sklenitve te
koncesijske pogodbe.
3. člen
1) Koncesionar mora ne samo ob podelitvi koncesije temveč tudi ves čas trajanja koncesije
izpolnjevati pogoje, ki so zanj predpisani s koncesijsko Uredbo, z Zakonom o gozdovih, s
Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih ter z
ostalimi relevantnimi sedaj in v bodoče veljavnimi pravnimi predpisi.
2) Koncedent je upravičen pri koncesionarju preverjati in ugotavljati, ali slednji tekom obdobja
trajanja koncesije izpolnjuje vse pogoje za obstoj in izvrševanje koncesije. V ta namen je
koncesionar dolţan koncedentu oz. s strani slednjega pooblaščeni pravni ali fizični osebi,
brezplačno omogočiti vpogled v njegovo poslovanje oz. v del njegovih poslovnih listin, ki
izkazujejo posamezen predpisani pogoj. Koncedent lahko predloţitev dokazil zahteva pisno,
lahko pa v ta namen izvrši tudi neposreden pregled na sedeţu koncesionarja, kar je dolţan pisno
napovedati vsaj 1 dan pred nameravano izvedbo pregleda. V slednjem primeru se listine, ki
dokazujejo izpolnjevanje pogojev, v fotokopiji pripnejo zapisniku, ki ga sestavi koncedent oz. z
njegove strani pooblaščena pravna ali fizična oseba. Koncedent koncesionarju jamči, da bo s
pridobljenimi podatki ravnal kot z zaupnimi, koncesionar pa koncedentu jamči za pravilnost
prikazanih izkazov oz. podatkov v zvezi s poslovanjem in mu v nasprotnem odškodninsko
odgovarja.
IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
1) Koncesionar je dolţan izkoriščati gozdove v lasti Republike Slovenije sam kot dober
gospodar, koncesijo izvaja v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer nosi celotno tveganje
povpraševanja po lesnih sortimentih in druga trţna tveganja koncesije. Pri izvrševanju koncesije
mora spoštovati veljavne določbe zakonov in podzakonskih aktov tako s področja gozdarstva kot
z drugih področij, ki se nanašajo na vprašanje izvrševanja koncesij.
2) Koncesionar ne more prenesti nobene svoje obveznosti, ki izhaja iz te pogodbe ali izpolnitev
le te na tretjo osebo, če za to ni dobil pisnega soglasja naročnika.
3) Ker je bil koncesionar izbran kot oseba iz 3. odstavka 2. člena koncesijske Uredbe, lahko
največ 25 odstotkov količine vseh načrtovanih del izvede s pomočjo drugih, za ta dela
registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne
usposobljenosti (podizvajalci) ali v obliki medsosedske pomoči. Če se dela izvajajo v obliki
medsosedske pomoči, morajo biti izvajalci teh del ustrezno usposobljeni.

Za ustrezno usposobljenost se šteje opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija za področje
gozdarstva ali opravljena poklicna ali srednja gozdarska šola. Samo v primeru višje sile je deleţ s
podizvajalci opravljenih storitev lahko večji od 25 %. Koncesionar mora v vsakem primeru za
vse podizvajalce, preden jih angaţira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje koncedenta.
Soglasje se izda pod pogojem, da se s takšnim poslovanjem praviloma zagotovi delo lokalnim
izvajalcem. Seznam vsakokratnih podizvajalcev koncesionarja je kot priloga št. 3 sestavni del te
pogodbe.
OBSEG IN DINAMIKA IZKORIŠČANJA GOZDOV
5. člen
1) Vsakokratni letni program izkoriščanja gozdov (v nadaljevanju: program) določi koncedent in
je vsako naslednje poslovno leto obvezna priloga št. 2 letnega aneksa k tej pogodbi. Za leto
2012 koncedent ne izdela programa, temveč je priloga št. 2 k tej pogodbi seznam odločb o
koncesijskih delih (A, B in C odločbe, ki jih je izdal Zavod za gozdove RS, iz katerih so razvidna
količina poseka, obseg gojitvenih in varstvenih del, dela na gozdni infrastrukturi ter dela za
zagotovitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov).
2) V programu se po koncesionarjih, gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med drugim
določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih 1A, 3A, 4 in 5 iz priloge 1, ki so sestavni
del koncesijske Uredbe. Koncedent sprejme program, k vsebini katerega lahko podaja predloge
tudi koncesionar, do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje koncesionarju v
elektronski obliki najkasneje do 5. decembra tekočega leta, vse proti predhodnemu prejemu
relevantnih podatkov s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Pri določitvi letnega obsega
izkoriščanja gozdov koncedent praviloma upošteva 1/10-tino predvidenega etata in
gozdnogojitvenih del po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih.
3) Koncedent lahko program med letom kadarkoli spremeni le, če nastopi višja sila (tj. posledice
naravnih ujm, zlasti ţleda, snega, močnega vetra, poţara ipd. ter kalamnitete škodljivcev in
bolezni), zaradi katere je treba spremeniti letni obseg izkoriščanja gozdov za več kot 10% obsega
del, če se trţne cene gozdnih lesnih sortimentov spremenijo za več kot 10% ali če se spremenita
koncesijski akt in koncesijska pogodba, ki vplivata na program.
4) Stranki te pogodbe se strinjata, da letni obseg sečenj v normalnih pogojih vsebuje 90%
razporejenega letnega etata in 10% etata, rezerviranega za izdelavo slučajnih pripadkov. V
primeru, da v tekočem letu ni izkoriščena kvota etata za izdelavo slučajnih pripadkov, se ta
nadomesti z redno izbranim drevjem za posek, oziroma se v primeru večje količine slučajnih
pripadkov sorazmerno zadrţi izvajanje rednih sečenj tako, da letni obseg poseka lesa, določen v
programu izkoriščanja gozdov, praviloma ni preseţen za več kot 10%.
5) Usklajena dinamika izbora delovišč je osnova za izdajo odločb s strani Zavoda za gozdove
Slovenije. V primeru, da med strankama te pogodbe ne pride do uskladitve, o izboru delovišč in
o dinamiki odloči koncedent.
SEČNO-SPRAVILNI NAČRTI IN POROČANJE
6. člen
1) Koncesionar mora koncendentu posredovati v nadaljevanju tega odstavka navedene podatke iz
sečno-spravilnih načrtov, na podlagi katerih opravlja sečnjo in spravilo lesa. Sečno-spravilne
načrte mora izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov in v nadaljevanju
tega odstavka navedene podatke posredovati koncedentu v roku meseca dni po prejemu
gozdnogojitvenega načrta in podatkov o izbranem drevju za posek. Ti podatki so:
- število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih;
- oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in preostali les za iglavce in listavce;

-

vrednost del za gradnjo, pripravo in vzdrţevanje gozdnih vlak skladno z obrazcem št. 5 iz
priloge 1 koncesijske Uredbe in sicer ločeno po GG enotah in oddelkih.

2) Koncesionar lahko po predhodnem dogovoru s koncedentom opravi sanitarno sečnjo na
podlagi 29. člena ZG tudi brez sečno spravilnega načrta, mora pa najpozneje v enem mesecu po
izvedeni sečnji koncedentu sporočiti podatke, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. Določene
podatke je dolţan koncesionar posredovati ţe pred tem, skladno s 3. odstavkom 12. člena te
pogodbe.
3) Koncedent je dolţan zagotoviti koncesionarju gozdnogojitvene načrte in podatke o izbranem
drevju za posek po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih sprotno oz. najkasneje do 1. oktobra
tekočega leta za naslednje leto, vendar le proti predhodni pridobitvi oz. moţnosti predhodne
pridobitve le teh s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
7. člen
Koncesionar je dolţan do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki poročati
koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov na obrazcih št. 1B, 2A, 2B, 3B, 4
in 5 priloge 1 koncesijske Uredbe ter na splošno, sproti in na primeren način (najboljše v
elektronski obliki), tudi o vseh pomembnih spremembah in dogajanjih v gozdovih, ki so predmet
koncesije, in o spremembah v zvezi s poslovanjem koncesionarja, ki vplivajo ali bi lahko
vplivale na izvrševanje koncesije ter na izpolnjevanje pogojev za izvrševanje koncesije.
ZAČASNA KONCESIJSKA DAJATEV
8. člen
1) Višina začasne koncesijske dajatve oz. akontacija koncesijske dajatve za prvo leto trajanja
koncesije znaša toliko, kolikor je koncesionar ponudil na javnem razpisu, ki je naveden v 2.
alineji 1. člena te pogodbe oziroma najmanj:
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,

- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____,
- _____________ EUR za sklop št. ____.
Koncesionar je dolţan mesečno plačevati koncesijsko dajatev, skladno z 2. odstavkom tega
člena.
2) Koncesionar mora koncedentu plačevati 1/12 višine začasne koncesijske dajatve mesečno, pri
čemer je zapadlost 30 dni po prejemu računa. Morebitne zamudne obresti niso del zneska letne
koncesijske dajatve.
Obračun letne koncesijske dajatve na podlagi dejanske realizacije se opravi z drugim letnim
aneksom in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, pri čemer slednje velja tudi za
koncesijsko dajatev iz 1. odstavka tega člena.
3) Za vsako naslednje leto trajanja koncesije, pogodbeni stranki začasno koncesijsko dajatev
določita v letnem aneksu h koncesijski pogodbi. S tem aneksom, ki mora biti sklenjen najpozneje
do zadnjega dne v letu za vsako naslednje leto, se določi nova akontativna vrednost (začasna
cena) koncesijske dajatve, kot izhaja iz programa za naslednje leto.
Začasna koncesijska dajatev, tj. koncesijska dajatev, ki se konec leta ovrednoti za naslednje
koledarsko leto, se določi tako, da se od trţne vrednosti, ki jo koncedent v programu ugotovi po
stanju trţne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov iz tega programa na kamionski cesti in sicer na
podlagi spremljanja cen v Sloveniji in sosednjih drţavah ter doseţenih cen na javnih draţbah,
vse po predhodni pridobitvi stališč in mnenj koncesionarja, odštejejo priznani stroški
izkoriščanja gozdov iz 16. člena te pogodbe, ki jih glede na vsebino programa izkoriščanja
gozdov določi koncedent po predhodni pridobitvi stališč in mnenj koncesionarja.
4) Začasna koncesijska dajatev za nerazporejeni del etata se določi tudi ob upoštevanju
povprečne strukture lesa iz sečenj slučajnih pripadkov iz preteklih petih let gospodarjenja z
drţavnimi gozdovi na način, da se iz izračuna izločijo leta z večjimi odkloni zaradi naravnih
katastrof, cene pripadajočih stroškov in trţne vrednosti lesa.
5) V primeru, da koncesionar odkloni podpis letnega aneksa v zvezi z določitvijo začasne
koncesijske dajatve, se šteje višina slednje, kot jo je po kriterijih, navedenih v prejšnjih odstavkih
tega člena, določil koncedent, za pravilno ugotovljeno oz. določeno in je tako koncesionar dolţan
na podlagi mesečno izdanih računov plačevati mesečni znesek začasne koncesijske dajatve,
razen v kolikor prek pristojnega organa ne dokaţe, da začasna koncesijska dajatev ni bila
določena skladno s kriteriji iz prejšnjih odstavkov tega člena po stanju na dan, ko je bila
ugotovljena oz. določena. V slednjem primeru se mesečni obrok s strani koncedenta ugotovljene
začasne koncesijske dajatve primerja z mesečnim obrokom začasne koncesijske dajatve,
ugotovljene prek pristojnega organa, ter se za nazaj, praviloma še pred obračunom dejanske
koncesijske dajatve, pozitiven ali negativen znesek slednje, pomnoţen s številom vplačanih
mesečnih obrokov, vrne koncesionarju oz. se plača koncedentu v roku 15 dni od izdelave mnenja
pristojnega organa in posredovanja le tega koncedentu.

6) Postopek za ugotavljanje višine začasne koncesijske dajatve po prejšnjem odstavku lahko
koncesionar sproţi v 30-tih dneh po dnevu, ko koncedentu sporoči odklonitev podpisa letnega
aneksa oz. v 30-tih dneh po preteku postavljenega roka za podpis letnega aneksa, pri čemer se za
pristojni organ v smislu prejšnjega člena šteje strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali strokovnjak Gozdarskega inštituta Slovenije (v
nadaljevanju: strokovnjak). Stroške izdelave mnenja krije koncesionar tedaj, ko se ugotovi enaka
ali višja vrednost začasne koncesijske dajatve kot jo je ugotovil koncedent, v nasprotnem
primeru, ko je ugotovljena niţja vrednost, pa koncedent.
7) V primeru spremembe programa, se tej spremembi primerno prilagodi tudi višina začasne
koncesijske dajatve.
8) Če koncesionar ne soglaša s trţno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov iz 3. odstavka tega
člena oz. v primeru izvedenega postopka za ugotavljanje višine začasne koncesijske dajatve tudi
iz 5. odstavka tega člena, je dolţan vse gozdne lesne sortimente iz gozdov, ki so predmet
koncesije, prodati na javni draţbi. Iz tega razloga je koncesionar dolţan pred prodajo lesnih
gozdnih sortimentov na javni draţbi seznaniti koncedenta o letnem načrtu javnih draţb, v
katerem je navedena vsaj vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov ter dimenzija in
kakovostni razredi le teh.
9) Začasna koncesijska dajatev se ne more določiti drugače kot je opredeljeno v prejšnjih
odstavkih.
DEJANSKA KONCESIJSKA DAJATEV IN LETNA REALIZACIJA
9. člen
1) Koncesijska dajatev na podlagi dejanske realizacije (v nadaljevanju: dejanska koncesijska
dajatev) se določi tako, da se od letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na
kamionski cesti, upoštevajoč 2. odstavek tega člena, odštejejo priznani stroški izkoriščanja
gozdov iz 16. člena te pogodbe. Pri tem dejanska koncesijska dajatev ne more biti manjša od
15% letne realizacije za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov, razen v primeru višje sile pod pogoji iz 3. odstavka 5. člena te pogodbe.
2) Za dejansko izvedena dela se štejejo tista dela, ki izhajajo iz mesečnih poročil koncesionarja iz
7. člena te pogodbe ter so prevzeta s strani koncedenta.
3) V primeru zniţanja koncesijske dajatve zaradi višje sile Zavod za gozdove Slovenija izdela
načrt sanacije gozdov v skladu s pravilnikom, ki ureja varstvo gozdov, ki ga koncedent finančno
ovrednoti in sprejme spremembo letnega programa izkoriščanja gozdov.
4) Letna realizacija za posekan in prodan les po trţni vrednosti na kamionski cesti iz
koncesijskih gozdov se določi tako, da se količina lesa po kakovostnih razredih z odpremnic iz 2.
odstavka 10. člena te pogodbe, ki je praviloma preverjena s podatki iz dokončnih dokumentov ter
po potrebi računov iz 3. oz. 4. odstavka 10. člena te pogodbe, vse upoštevajoč 2. odstavek tega
člena, mnoţi s trţno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov, ki je s strani koncedenta določena v
programu. V kolikor kljub izpolnjenim pogojem za spremembo programa le ta še ni spremenjen
do dne, ko je potrebno opraviti obračun na podlagi dejanske realizacije, tj. do 31. januarja, se pri
obračunu na podlagi dejanske realizacije upoštevajo podatki o obsegu izkoriščanja gozdov in o
trţni ceni gozdnih lesnih sortimentov, ki bi morali biti zajeti v tej spremembi programa.
5) Letna realizacija iz 4. odstavka tega člena ne sme biti niţja od tiste, ki je predvidena v
programu. Če je niţja, se obračuna predvidena letna realizacija, razen v primeru ko bi moral biti
program glede obsega izkoriščanja gozdov spremenjen, pa še ni bil. V slednjem primeru se
upoštevajo podatki, ki bi morali biti zajeti v tej spremembi programa.

6) V primerih, ko se obseg koncesije iz različnih razlogov zmanjša (npr. sprememba lastništva na
podlagi vračila po Zakonu o denacionalizaciji (Ur.l. RS, št. 271/1991 in nasl.-v nadaljevanju:
ZDEN) in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 22/2000 in nasl.-v nadaljevanju:
ZIKS), na podlagi pogodbe ali na podlagi sodbe pristojnega sodišča, oz. zaradi spremembe
upravljavca teh zemljišč, se pri zniţanju koncesijske dajatve v sorazmerju z zniţanjem obsega
del v tekočem letu prav tako uporablja prejšnji odstavek tega člena ter se zagotavlja minimalna
koncesijska dajatev iz 1. odstavka tega člena.
BAZE SLEDENJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV IN ODPREMNICE
10. člen
1) Koncesionar vzpostavi, vodi in vzdrţuje podatkovne baze s področja sledenja gozdnih lesnih
sortimentov iz koncesijskih gozdov in sicer s podatki, ki so navedeni v nadaljevanju tega člena.
V kolikor se podatkovne baze nanašajo tudi na drugi les, ima koncedent pravico do vpogleda in
uporabe tistega dela podatkov, ki se nanaša na les iz koncesijskih gozdov. Primopredaja
podatkov poteka kontinuirano preko elektronske pošte koncesionarja direktno na streţnik
koncedenta.
2) Koncesionar mora zagotoviti, da vsak tovor spremljajo odpremnice (dalje: odpremnice) s
podatki o gozdnogospodarski enoti, oddelku, odseku, delovišču, količini in kakovosti gozdnih
lesnih sortimentov, kot je opisano v tem členu. Koncesionar mora odpremnice posredovati na
naslov koncedenta, tako da jih ta prejme najkasneje v 2 dneh po opravljenem odvozu gozdnih
lesnih sortimentov s kamionske ceste, in sicer v pisni obliki po redni pošti ali z elektronsko
poslano kopijo. Podatke iz dokončnih dokumentov in računov iz 3. in 4. odstavka tega člena, je
koncesionar dolţan pošiljati koncesionarju enkrat tedensko in v 8 dneh, odkar postanejo
dokončni.
3) Koncesionar bo svojo dokumentacijo vodil tako, da bo obstajal le en dokončni dokument
(odpremnica, potrjena odpremnica, dobavnica brez reklamacij, prevzemnica, itd.), ki se nanaša
na količino in razvrstitev odpremljenega lesa in je na njegovi podlagi izveden tudi količinski
obračun za posek in spravilo, prevoz in prodajo gozdno lesnih sortimentov za lastne delavce,
podizvajalce in za kupce.
4) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo vsak račun za prodajo lesa iz gozdov, ki so predmet
koncesije vseboval: vrednost lesa na kamionski cesti po posamezni vrsti sortimenta, vrednost
prevoza, storitve na skladiščih in mesto prodaje oz. oddaje lesa. K vsakem računu mora biti
priloţen odpremni dokument (odpremnica, dobavnica ali prevzemnica) s podatki iz 2. odstavka
tega člena in iz 1. odstavka 11. člena te pogodbe, iz računa oz. prilog k le temu pa morajo biti
dodatno razvidni najmanj naslednji podatki: dispozicija številk gozdnih lesnih sortimentov, šifra
oz. naziv koncesionarja, številka odpremnega dokumenta, datum kreiranja računa, upravljavec
oz. lastnik gozda, šifra mesta prevzema lesa (kamionska cesta, skladišče), številka
identifikacijske ploščice, premer in dolţina hloda, pri čemer se v primeru celuloznega lesa, goli
in lesa za kemično predelavo spremlja le podatek o količini, količina, enota mere (m3), klasa
gozdno lesnega sortimenta z drevesno vrsto, standard po katerem je bil krojen sortiment. Če
gozdni lesni sortimenti niso bili prodani skladno z dimenzijsko in kakovostno klasifikacijo iz
Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS, št. 79/2011), je
koncesionar ţe v samem računu dolţan navesti tehnične lastnosti tako prodanih gozdnih lesnih
sortimentov, ki so primerljive z dimenzijskimi in kakovostnimi razredi iz tega pravilnika.

RAZVRŠČANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, KONTROLA, SIGNIRNE
PLOŠČICE IN LOČENO IZKAZOVANJE POSLOVNIH DOGODKOV
11. člen
1) Koncesionar je dolţan vse gozdne lesne sortimente, pridobljene v gozdu, ki je predmet te
koncesije, pred njihovim odvozom s kamionske ceste razvrstiti skladno s standardi iz Pravilnika o
merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS, št. 79/2011) in jih označiti s ploščico
s kodo, tako, da so iz pripadajoče dokumentacije razvidni naslednji podatki:
- dimenzija in kakovostni razred;
- gozdnogospodarska enota, oddelek oz. odsek in delovišče, iz katerega izhaja gozdni lesni
sortiment,
pri čemer morajo biti ti podatki zapisani na vsaki odpremnici.
2) Ploščica s kodo, ki je strošek koncesionarja, se pritrdi na posamezni gozdni lesni sortiment
hlodovine in drogov neposredno pri odpremi lesa s kamionske ceste, pri drugih gozdnih lesnih
sortimentih, pa se z eno ploščico označi celotni tovor.
3) Šteje se, da je tovor gozdnih lesnih sortimentov neskladen z odpremnico, če:
- skupna količina lesnih sortimentov odstopa od količine na odpremnici za več kot 5%;
- količina hlodovine odstopa od drugih gozdnih lesnih sortimentov za več kot 5%;
- več kot 5% skupne količine gozdnih lesnih sortimentov ni pravilno razvrščene po
drevesnih vrstah;
- več kot 10% količine hlodovine ni pravilno uvrščene v kakovostne razrede, pri čemer gre
za nedopustno ravnanje tudi tedaj, ko gre za odstopanje v enaki ali manjši meri od 10%
ter gre pri tem za napačno razvrstitev v kakovostni razred, ki od pravilnega odstopa za
več kot en razred (nezaporedni kakovostni razredi);
- vrednost dejanskega tovora po trţni vrednosti na dan kontrole, za več kot 10% odstopa od
vrednosti gozdnih lesnih sortimentov na odpremnici.
4) Koncesionar bo koncedentu omogočil izvedbo neposrednega nadzora označevanja in
razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v dimenzijske in kakovostne razrede neposredno ob
odpremi lesa s kamionske ceste, z ustavljanjem kamiona na gozdni cesti, na skladišču oziroma
predelovalnem obratu koncesionarja ter pred izročitvijo lesa kupcu v posest ter tudi v primeru, ko
bo les odvaţal s kamioni kupcev (do odpreme). Posredni nadzor bo koncedent izvajal tudi prek
preverbe samih odpremnic in dokončnih dokumentov ter računov iz 3. in 4. odstavka 10. člena te
pogodbe.
5) Pri izvedbi neposrednega nadzora je predstavnik koncesionarja dolţan pred pričetkom
merjenja, kontrolorju izročiti odpremnico oz. odpremni dokument ali kopijo le teh, če je to le
mogoče v zaprti kuverti. Kontrolor kuverte ne sme odpreti pred opravljeno meritvijo. Po
izvedeni meritvi kontrolor preda kopijo zapisnika o izvedeni kontroli predstavniku
koncesionarja. Ta zapisnik mora vsebinsko zajemati vsaj enake postavke kot odpremnica oz.
odpremni dokument.
6) V primeru, da kontrolna izmera odstopa od odpremnice oz. odpremnega dokumenta, lahko
kontrolor zaradi kasnejšega komisijskega ogleda na lastno pobudo ali na predlog koncesionarja,
pisno odredi deponiranje tovora, praviloma brezplačno v skladišču koncesionarja. V primeru da
koncesionar ne upošteva kontrolorjeve odredbe o deponiranju, se glede pravilnosti količine in
kvalitete tovora upošteva koncedentov zapisnik o izvedeni kontroli, brez moţnosti izvedbe
dokončne presoje po naslednjem odstavku tega člena.
7) Dokončno presojo spornih kontrol naknadno opravita zastopnik koncedenta in koncesionarja,
pri čemer se pri presoji uporablja dogovorjeni standard. V primeru nesoglasja, o sporu odloči
strokovnjak Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ali
Gozdarskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju: strokovnjak).

8) Vprašanje, kdo krije stroške zastoja kamiona, stroške dodatno prevoţenih kilometrov na skladišče
koncesionarja in strošek strokovnjaka zaradi kontrole tovora, je odvisno od izida dokončne kontrole
tovora (sporazum oz. ko koncesionar ne upošteva kontrolorjeve odredbe o deponiranju in se kot
dokončne upoštevajo koncedentove ugotovitve oz. ko kontrolo opravi strokovnjak). V kolikor
dokončna presoja kontrole tovora pokaţe na nepravilnosti koncesionarja pri navedbi količine,
razvrščanju, označevanju in odpremi gozdno lesnih sortimentov iz koncesijskih gozdov, koncesionar
ni upravičen do nadomestila navedenih stroškov kontrole. Do povračila slednjih ni upravičen tudi v
primeru, ko se strinja z ugotovitvami koncedenta pri izvedeni kontroli. V nasprotnem primeru te
stroške krije koncedent. Koncedent v nobenem primeru koncesionarju ni dolţan regresno povrniti
plačil iz morebitnih zahtevkov kupcev tistih gozdnih lesnih sortimentov, ki so bili predmet kontrole
in ki kupcem nastanejo zaradi zamude pri dobavi teh sortimentov, saj gre pri izvajanju te kontrole za
bistven element koncedentove kontrole nad izvrševanjem koncesije.
9) V primeru, da koncesionar uporablja signirne ploščice tudi za les iz nekoncesijskih gozdov,
mora poskrbeti, da bo te ploščice mogoče ločiti od signirnih ploščic za les iz koncesijskih gozdov
oz. za les iz gozdov, ki so v koncesiji s strani drugih koncesionarjev (da bodo npr. drugačne
barve, da bodo imele drugačne serijske številke itd.).
10) Koncesionar je dolţan knjigovodsko in tudi v fizični obliki popolno in ločeno voditi in izkazovati
vso dokumentacijo oz. vse poslovne dogodke, ki se nanašajo koncesijo po tej pogodbi, tako da je v
vsakem trenutku mogoče ugotoviti, kateri del te dokumentacije oz. poslovnih dogodkov se nanaša na
koncesijo, kateri del pa na morebitno drugo ali pa istovrstno dejavnost koncesionarja, ki pa se ne
opravlja na podlagi koncesije po tej pogodbi. S tem v zvezi je koncedent upravičen preverjati ločeno
vodenje in izkazovanje s smiselno uporabo 2. odstavka 3. člena te pogodbe.
ZAKLJUČEVANJE DELOVIŠČ
12. člen
1) Koncesionar je dolţan sprotno zaključevati delovišča.
2) Teden dni pred predvidenim zaključkom del na delovišču, mora koncesionar pisno obvestiti
koncedenta. Ogled delovišča, ki ga opravi koncedent in pri katerem se sestavi zapisnik, se opravi
po zaključku del na tem delovišču. Najkasneje v desetih dneh po končanih delih koncedent z
zapisnikom opravi kolavdacijo opravljenih del po posamezni odločbi, izdani s strani Zavoda za
gozdove Slovenije, v primerih ko je bila le ta izdana, sicer pa na podlagi sporočila koncesionarja o
dodatno posekanem drevju, obvestila koncesionarja o izvedeni sečnji po 29. členu ZG oz. obvestila
koncesionarja o zaključku del v zvezi z gozdno infrastrukturo.
3) Teden dni po zaključku del koncesionar koncedentu pisno sporoči podatke o vsem dodatno
posekanem drevju (ob sečnji, zaradi poškodb…) po oddelkih, deloviščih, drevesnih vrstah in po
debelinskih stopnjah. Brez posredovanja teh podatkov se ne opravi prevzema sečišča. Enako
velja za posek po 29. členu ZG.
4) V primeru ugotovitve napak glede izvrševanja koncesijskih del pri izvedbi koncedentove
kontrole delovišč, ko mora koncesionar te napake odpraviti, je dolţan slednji koncedentu
povrniti stroške, ki so mu nastali zaradi ponovljenih kontrol teh delovišč v višini, ki bo določena
v letnem aneksu h koncesijski pogodbi.
13. člen
1) V primeru, da bo iz razlogov oz. krivde na strani koncesionarja, koncedent kot upravljavec z
gozdovi, ki so predmet koncesije, izpostavljen inšpekcijskim ukrepom oz. kaznim ali zahtevkom
s strani zasebnih lastnikov gozdov (npr. lastnikov mejašev), mu je koncesionar dolţan, proti
predloţitvi ustreznih dokazil, regresno poravnati plačani znesek v roku 8 dni po izdanem računu
oz. mu povrniti iz teh razlogov nastalo škodo.

2) Koncesionar v vsakem primeru prevzema odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v
zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi.
PRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV
14. člen
1) Gozdni lesni sortimenti se prodajo prek neposrednega prevzema le teh s strani koncesionarja
in prek prodaje na javni draţbi.
2) Za neposredni prevzem gozdnih lesnih sortimentov s strani koncesionarja se šteje tudi lastna
predelava, v kolikor jo koncesionar ima ter neposredna prodaja kupcem, pri čemer se o takem
načinu prodaje gozdnih lesnih sortimentov ter o pogojih le tega stranki te pogodbe, v kolikor je
to potrebno, podrobneje dogovorita v letnem aneksu h koncesijski pogodbi.
JAVNA DRAŢBA
15. člen
1) Javna draţba je javna prodaja gozdnih lesnih sortimentov, ki jo opravi posebna tričlanska
komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje koncedent in v kateri je najmanj en
predstavnik koncesionarja ter ima svojega predsednika/predsednico (v nadaljevanju: predsednik)
in pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno
ceno.
2) V primeru da se javne draţbe ne udeleţi noben draţitelj, se javna draţba šteje za izvedeno,
izklicna cena pa se šteje za trţno vrednost lesa, ki ga po tej ceni lahko prevzame koncesionar. Če
slednji odkloni, da bi po tej ceni prevzel les, ga po tej ceni odkupi koncedent.
3) Z najugodnejšim draţiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po zaključku
draţbe. Prodajno pogodbo skleneta koncesionar, ki jo tudi pripravi, in draţitelj. Če draţitelj v
roku 30 dni ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, koncesionar zadrţi
draţiteljevo kavcijo, ki jo je prejel na svoj transakcijski račun.
4) Koncesionar je dolţan izbranemu draţitelju nemudoma omogočiti prevzem gozdnih lesnih
sortimentov, ki so bili predmet javne draţbe takoj, ko ti preidejo v njegovo last.
5) V ostalem se javna draţba opravi pod pogoji in na način, določen v 16. členu Uredbe, prav
tako se pristojnosti in naloge komisije ter posledice uspele ali neuspele javne draţbe ravnajo po
isti določbi Uredbe.
6) Poleg primerov, ko se prodaja na javni draţbi opravi iz razloga po 8. odstavku 8. člena te
pogodbe, se javna draţba na način, kot je opisan v prejšnjih odstavkih tega člena in zaradi
preveritve razmer na trgu opravi tudi na podlagi pisne izjave koncedenta. To upravičenje lahko
koncedent uveljavlja največ do 1% količine gozdnih lesnih sortimentov, ki izhaja iz programa.
PRIZNANI STROŠKI IZKORIŠČANJA GOZDOV
16. člen
1) Priznane stroške izkoriščanja gozdov določi koncedent in sicer tako, da določi stroške za
enoto dela in gozdarske delovne stroje na podlagi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije,
cen, ki veljajo na trgu, in strokovnih analiz, ki jih izdela bodisi koncedent sam ali zanj
organizacija z referencami na tem področju.
2) Podlaga za izračun stroškov, ki se lahko priznajo koncesionarju, so normativi za dela v
gozdovih, ki so kot priloga 2 sestavni del koncesijske Uredbe.

3) Stroški izkoriščanja gozdov, ki je opravljeno s podizvajalci, morajo biti najmanj 10% niţji kot
če bi dela opravil koncesionar sam, upoštevaje njegove stroške na posamezni odsek ali delovišče.
V večjem obsegu jih koncedent koncesionarju ni dolţan priznati.
4) Za dela, ki so bila opravljena s podizvajalci, se koncesionarju priznajo stroški na podlagi
plačanih računov, povečano za stroške organizacije teh del do največ:
- 20% za dela pri sečnji in spravilu lesa, varstvenih in gojitvenih delih ter drugih delih, ki
so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozdov
- 10% za gradnjo in vzdrţevanje gozdne infrastrukture, vključno s pripravo gozdnih vlak.
5) Poleg stroškov, opredeljenih v prejšnjih odstavkih tega člena, se koncesionarju priznajo tudi
dejanski stroški, ki so mu nastali s prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javni draţbi, kot je
opisana v 15. členu te pogodbe, in sicer na podlagi predloţenih dokazil. Najvišji znesek
priznanih stroškov iz tega naslova ne sme presegati 10% vrednosti lesa, doseţene na javni draţbi,
pri čemer se vsaka posamezna postavka in skupna višina stroškov presoja po kriteriju
primernosti in potrebnosti za uspešno izvedbo javne draţbe.
6) Stroškov, ki niso zajeti po prejšnjih odstavkih tega člena, koncedent ni dolţan priznati.
NAČIN PLAČILA OBRAČUNA NA PODLAGI DEJANSKE REALIZACIJE
17. člen
V primeru, da poravnana začasna koncesijska dajatev za več kot 10% odstopa od dejanske
koncesijske dajatve, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bosta druga drugi poravnali to razliko,
ki bo ugotovljena in revalorizirana z obrestno mero za vezane depozite pri enotnem zakladnem
račun, veljavno na dan obračuna.
PRENEHANJE IN PRENOS KONCESIJE
18. člen
1) Koncesija lahko preneha na podlagi odtujitve posameznih gozdnih zemljišč, ki so predmet
izvrševanja koncesije (na podlagi postopka po ZDEN in ZIKS, pogodbe ali sodbe pristojnega
sodišča) oz. zaradi spremembe upravljavca teh zemljišč, na podlagi zakona, z odkupom koncesije, z
odvzemom koncesije ter na podlagi splošnih predpisov tudi s sporazumom pogodbenih strank, pri
čemer je, razen ko koncesija preneha zaradi odtujitve oz. spremembe upravljavca, koncesionar
dolţan izvrševati pravice in obveznosti koncesije do pravnomočnosti odločbe o izbiri novega
koncesionarja oz. do izbire izvajalca za dela v drţavnih gozdovih, ki niso predmet koncesije.
2) Koncesija na podlagi zakona preneha z iztekom koncesijske dobe iz 2. odstavka 2. člena te
pogodbe.
3) Koncesija preneha z odkupom tedaj, ko koncedent koncesionarju izplača razliko med
ocenjeno realizacijo za vse obdobje, ko bi se koncesija iztekla na podlagi te pogodbe (tj.
ocenjeno strukturo gozdnih lesnih sortimentov, ki bi bili v tem obdobju predmet izvrševanja
koncesije, mnoţeno z ocenjeno povprečno trţno vrednostjo teh sortimentov) in ocenjenimi
priznanimi stroški izkoriščanja gozdov glede istih sortimentov. Natančno vrednost, ki jo je
dolţan koncedent izplačati koncesionarju zaradi odkupa koncesije, na podlagi pravkar
opredeljenih kriterijev oz. ob upoštevanju pravil stroke, izračuna sodni cenilec gozdarske stroke,
pri čemer stroške izdelave tega mnenja krijeta koncedent in koncesionar vsak do polovice.
Natančnejše pogoje in posledice odkupa koncesije stranki uredita v pogodbi o odkupu koncesije.
V kolikor gre za prisilen odkup, se uporablja določba 3. odstavka 43. člena Zakona o
gospodarskih javnih sluţbah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN in 57/2011).

4) Koncesija se odvzame z upravno odločbo iz razlogov, določenih v 9. členu Uredbe, ter tudi iz
drugih razlogov na strani koncesionarja, zaradi katerih je edino odvzem koncesije sankcija, ki je
primerna, sorazmerna oz. adekvatna koncesionarjevim kršitvam. Koncedent pisno opozori
koncesionarja na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi rok, ki je glede na število
in naravo kršitev primeren za odpravo kršitev ter ga v obvestilu opozori, da bo, v kolikor kršitve
v tem roku ne bodo odpravljene, uveden postopek odvzema koncesije. Takšno pisno obvestilo in
določitev primernega roka ni potrebno, v kolikor gre za dejanski stan iz 11. alineje 1. odstavka 9.
člena koncesijske Uredbe. V tem primeru koncedent koncesijo odvzame takoj, ko ga koncesionar
obvesti oz. ko na drug način izve, da je koncesionar v stečajnem oz. likvidacijskem postopku.
5) Po prenehanju koncesije je dolţan koncesionar koncedentu prepustiti posest na zemljiščih, ki
so bila do tedaj predmet koncesije, razen v primeru in toliko časa, dokler je dolţan izvrševati
pravice in obveznosti iz koncesije po 1. odstavku tega člena.
6) Ker je bil koncesionar izbran kot oseba iz 3. odstavka 2. člena koncesijske Uredbe, se lahko
koncesija z dovoljenjem koncedenta prenese na prevzemnika kmetije, če ta izpolnjuje pogoje iz
javnega razpisa, na podlagi katerega je bila podeljena koncesija oz. ki so predpisani v času
prenosa koncesije.
NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
19. člen
Koncedent je upravičen izvajati nadzor nad izvrševanjem koncesije v skladu s pristojnostmi iz
20. člena Uredbe, dogovorjenimi pristojnostmi v letnih aneksih h koncesijski pogodbi ter tudi iz
drugih razlogov, ki so neposredno ali posredno vezani na izvrševanje koncesije. Uradne osebe
izvajajo nadzor skladno s predpisanimi pristojnostmi.
UPORABA PRAVNIH PREDPISOV TER TOLMAČENJE VSEBINE POGODBE
20. člen
1) Za vprašanja, ki jih ureja koncesijska Uredba, ZG in drugi predpisi s področja gozdarstva ter
ostali predpisi, ki se nanašajo na izvrševanje koncesije in ki niso zajeta v koncesijski pogodbi oz.
v letnih aneksih, bi se pa med izvrševanjem koncesije pokazala kot sporna, se uporabljajo
določbe navedenih predpisov.
2) Sestavni deli pogodbe so tudi ponudbeni predračun koncesionarja z dne _______2012, ter
razpisna dokumentacija javnega razpisa za izbiro koncesionarja in podelitev koncesije za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v gorskem in hribovitem svetu, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2012 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). V kolikor
se zgodi, da je kateri člen ali njegov sestavni del predmed različnega tolmačenja strank pogodbe,
je za presojo vsebine pogodbe merodajna razlaga po sledečem vrstnem redu:
Pogodba, kot se tekst bere, vključno s sklenjenimi aneksi k pogodbi,
Razpisna dokumentacija in ponudbeni predračun,

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Opcija če ponudnik nima FSC certifikata: FSC CERTIFIKAT
22. člen
Koncesionar se zavezuje v roku 1 (enega) leta od uveljavitve te pogodbe pridobiti FSC
certifikat.

VELJAVNOST POGODBE
23. člen
1) Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
2) Pogodba je zapisana je v 4 izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.
3) Vse spore, nastale v zvezi z veljavnostjo in izvrševanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
reševali sporazumno, sicer bo o sporu odločilo pristojno sodišče.
Koncendent:

Koncesionar:

Številka: 21-524/2012

Številka: _____________

Kraj, dne ________________

Kraj, dne _____________________

Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije
Irena ŠINKO, direktorica

__________________________
__________________________
__________________________

_____________________

__________________________

M.P.
Priloga k pogodbi št. 1: Seznam koncesijskih parcel na dan sklenitve pogodbe,
Priloga k pogodbi št. 2: Seznam odločb o koncesijskih delih za leto 2012,
Priloga k pogodbi št. 3: Seznam podizvajalcev.
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Seznam podizvajalcev
OPOZORILO: Ponudnik, ki koncesijska dela namerava izvajati brez podizvajalcev, pusti tabelo spodaj prazno.
Obrazec se samo na koncu podpiše in potrdi ter priloţi kot del ponudbene dokumentacije.
PODATKI O PODIZVAJALCIH

PODIZVAJALEC št. 1

PODIZVAJALEC št. 2

PODIZVAJALEC št. 3

PODIZVAJALEC št. 4

Naziv in sedeţ (pr.osebe in S.p.) / oz.
Ime, priimek in prebivališče (fiz. osebe)
ID št. za DDV oz. davčna št.
Matična št. , / oz. EMŠO za fiz. osebo
Poslovni račun: (TRR, banka)
Zakoniti zastopnik
Dela, ki jih prevzema podizvajalec (opis)
Vrednost del, ki jih izvaja podizvajalec
(z DDV oz. bruto):

Deleţ vrednosti storitev glede na celotno ponudbeno vrednost
(ponudbena vrednost.: upošteva se seštevek ponudbenih vrednosti za
sklope, kjer naj bi podizvajalec opravljal storitve) : v %

Kratek opis odnosa med ponudnikom in podizvajalcem
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Podpis poobl.osebe
podizvajalca:

Podpis podizvajalca k naslednji izjavi:
»Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da
_____________
pri izvedbi predmetnega javnega razpisa sodelujem kot
podizvajalec ponudnika kot glavnega izvajalca.«
Ţig
(če podizvajalec
posluje z ţigom)

Podpis poobl.osebe
podizvajalca:

Podpis poobl.osebe
podizvajalca:

Podpis poobl.osebe
podizvajalca:

_____________

_____________

_____________

Ţig
(če podizvajalec
posluje z ţigom)

Ţig
(če podizvajalec
posluje z ţigom)

Ţig
(če podizvajalec
posluje z ţigom)

Ponudnik (Naziv firme/ ime in priimek): ____________________________________________,
Poštni naslov (sedeţ podjetja / naslov kmetije): __________________________________, _________________,
izjavljam
-

da sem/smo do prijavljenih podizvajalcev poravnal-i vse denarne obveznosti, ki izhajajo iz medsebojnih poslovnih razmerij,
da odškodninsko odgovarjam-o proti tretjim osebam za škodo, ki jo pri opravljanju del oziroma v zvezi z izvajanjem koncesije povzroči
moj/naš podizvajalec,
jamčim-o, da vsak podizvajalec izpolnjuje vse potrebne pogoje za izvajanje gozdarskih storitev, ki jih bo opravljal, kot to zahtevajo
predpisi,
je znano, da je za angaţiranje drugih subjektov za podizvajalce predhodno potrebno pisno soglasje naročnika kot koncendenta,

PRILOGA te izjave je dokumentacija (npr. pismo o nameri sklenitve pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem – z vsemi bistvenimi
sestavinami predvidene pogodbe, ţe sklenjena pogodba ali drug dokument) oziroma izjava podizvajalca, iz katere so razvidni odnosi ponudnika s
podizvajalcem.

Datum: _________

Podpis pooblaščene osebe ponudnika:_______________

Ţig (če ponudnik posluje z žigom)
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OVOJNICA
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ponudbe!
Pošiljatelj (vlagatelj):

Prejem vloge (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zaporedna št.:

Ustrezno označiti:
Prijava
Sprememba
Umik

Podpis osebe,
ki je sprejela
pošto:

Prejemnik :

Javni razpis:
»JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN

PODELITEV KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI
REPUBLIKE SLOVENIJE«

Rok za oddajo:

Ţig:

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dunajska 58
1000 Ljubljana

09.07.2012 do 10:00 ure

NE ODPIRAJ !
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Izjava prednostnega upravičenca o uveljavljanju prednostne pravice
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska 58,
1000 LJUBLJANA

Prednostni upravičenec:
- Ime, priimek: ________________________,
- EMŠO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
- Naslov Ulica/hišna št.: _________________________,
- Poštna št./kraj: ______________________________,
- Katastrska občina sedeţa kmetije: _______________________,
uveljavljam prednostno pravico za sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v
lasti Republike Slovenije, in v zvezi s tem izjavljam, da ponujam ceno v višini:
Sklop __

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Sklop __

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost
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Sklop __

EUR

Vrednost lesa
Gradnja gozdnih
vlak
Gradnja gozdnih
cest
Posek
Spravilo
Gojenje in varstvo
Ponujena vrednost

Ponudbena izjava je glede vrednosti fiksna ves čas veljavnosti ponudbe in ţelim pod tem
pogoji skleniti koncesijsko razmerje.
Prilagam novo menično izjavo v višini 10 % zneska vsote ponujenih vrednosti (Priloga 1
k razpisnemu obrazcu 7).

Kraj:_______________________ , datum: ________2012
Ponudnik (podpis)
_________________________
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Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisa
Ponudnik ____________________________________________________ izjavljam:
(firma/ime in priimek ponudnika)


da je veljavnost naše/moje ponudbe še 180 dni po roku za predloţitev ponudb,



da prilagam-o ponudbi podpisan in (če smo S.p. ali pravna oseba) oţigosan vzorec
pogodbe,



da s podpisom tega obrazca potrjujem-o da sem/smo skrbno preučil-i celotno razpisno
dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razumem-o, vse morebitne nejasnosti pa so
odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja,



da podpisujem-o ponudbo kot celoto, in se v celoti strinjam-o z razpisnimi pogoji,



prevzemam-o odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil-i tretji osebi



vse izjave podpisujem-o pod kazensko in materialno odgovornostjo,



da, v kolikor nimam-o veljavnega FSC certifikata, v roku 1 (enega) leta od sklenitve
koncesijske pogodbe pridobil-i FSC certifikat za izvajanje koncesijskih del,



da mi/nam je stanje koncesijskih gozdov znano in se zavezujem-o ter potrjujem-o, da
sem/smo na podlagi obstoječega stanja gozdov sposoben/ni in kompetenten/ni izvajati
dejavnost koncesije, kot je to zahtevano v javnem razpisu za sklenitev koncesijskega
razmerja.«

Datum: _________________

Podpis: _______________________________
(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

Ţig (če ponudnik posluje z žigom)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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SKLOPI KONCESIJSKIH PARCEL TER
GOZDNOGOSPODARSKIH
IN GOZDNOGOJITVENIH DEL
za javni razpis izbire najugodnejšega ponudnika in podelitev koncesije
za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije

Ljubljana, maj 2012
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