PRILOGA 5:

Pravila za prodajo lesa na panju (PP- PP)
Izbira ponudnika oziroma kupca
Prodaja lesa na panju se objavi na spletni strani SiDG. Najugodnejši ponudnik se izbere v skladu z
merili za prodajo GLS iz točke 2.3 PP.
Zagotovitev izpolnjevanja minimalnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del
Vsak ponudnik ali kupec, ki želi kupiti les na panju od SiDG-ja, mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev
vsakokrat veljavnega pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih,
ter je za izpolnjevanje navedenih pogojev odgovoren sam oziroma solidarno z izvajalcem del.
Posek lesa
Posek lesa se izvede skladno z odločbo, ki jo izda Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZGS) SiDG-ju, le ta pa jo izroči kupcu. SiDG na terenu pokaže kupcu pripravljeni les za
posek na panju, in sicer enkrat brez vsakih stroškov za kupca, večkrat pa proti povračilu stroškov v
skladu z vsakokrat objavljenim cenikom na spletni strani SiDG.
Odvoz gozdnih lesnih sortimentov
Prevozni dokument
Kupec sme gozdne lesne sortimente (v nadaljnjem besedilu: GLS) odpeljati šele, ko plača kupnino in
ko ima on ali njegov pooblaščenec v posesti prevozni dokument za GLS, kot ga določa zakon, ki ureja
gozdove (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument). Prevozni dokument za GLS mora imeti kupec ali
njegov pooblaščenec pri odvozu GLS pri sebi in ga mora na zahtevo gozdarjev SiDG-ja tudi pokazati.
Vsak prevozni dokument mora imeti svojo številko, ki mora biti unikatna. Kombinacija več prevoznih
dokumentov pod eno številko dostave ni dovoljena.
Odvoz in oznaka GLS
(a) Na skladišču v gozdu mora kupec označiti GLS s številko prevoznega dokumenta. Oznaka mora
ostati na GLS do popolnega odvoza GLS.
(b) Kupec mora pri odvozu GLS spoštovati roke odvoza, ki so dogovorjeni s prodajno pogodbo. Kupec
mora GLS odpeljati najkasneje v roku treh mesecev po prejemu računa oziroma v skladu z roki iz
odločbe ZGS ali vsakokrat veljavnih predpisov, če se ti iztečejo prej kot v treh mesecih od prejema
računa. V primeru kršitve navedenih rokov odvoza GLS lahko SiDG kupcu zaračuna stroške
skladiščenja, v primeru, da kupec krši roke odvoza kljub prejetemu opomina SiDG, pa lahko SiDG na
stroške kupca GLS odpelje iz gozda ali na drugo skladišče.
Poti odvoza GLS
Pri poseku in spravilu ter pri odvozu GLS mora kupec upoštevati javni pomen gozdnih cest. Poti ne
sme zapreti s skladiščenim lesom ali s parkiranimi vozili. Kupec mora zaščititi zložaje, s katerih se
odvaža GLS. Za vse pomanjkljivosti zaščite tovrstnih zložajev je odgovoren kupec. Kupec mora
poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepe ob poseku, spravilu in odvozu GLS.
1

Odgovornost kupca
V skladu z zakonskimi določili je kupec odgovoren SiDG-ju in tretjim osebam za škodo, ki jo povzroči z
odstranjevanjem lubja, s skladiščenjem lesa v gozdu ali izven gozda, z vleko GLS ali odvozom GLS po
poteh, ki so namenjena vlačenju in odvozu GLS. Kupec je sam in solidarno z izvajalcem del solidarno
odgovoren tudi za izvedbo sečnje, spravila in vseh del skladno z odločbo ZGS tudi v razmerju do
tretjih oseb.
Varovanje gozda
Kupec je dolžan slediti navodilom SiDG-ja, ki jih prejme zaradi zaščite in varstva gozdov. Obdelava ali
preskladiščenje GLS v gozdu je dopustno samo s predhodnim soglasjem SiDG-ja.
Spisek katastrskih občin, kjer je možna prodaja lesa na panju
Ob izpolnitvi pogojev iz točke 2.1 Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih
za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, je prodaja lesa na panju možna na območjih katastrskih občin,
ki so navedene v seznamu, ki je priloga teh PP.
Končna določba
Ta pravila za prodajo lesa na panju (PP-PP) so sestavni del Pravil družbe Slovenski državni gozdovi,
d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov in se uporabljajo od 27. 7. 2017
dalje.
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