Na podlagi 505. in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15,15/17 in 22/19 – ZPosS) in drugega odstavka 30. člena v zvezi s 14. členom Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) je Vlada Republike
Slovenije v vlogi Skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na 28. redni seji dne
20. 8. 2020 sprejela
PRAVILA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D. O. O.,
O NAČINU IN MERILIH ZA PRODAJO GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

1 Uvodno
(1) Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih
lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: PP), veljajo za vse pravne posle, ki jih družba
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: SiDG) sklene s kupci za prodajo
gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS).
(2) PP se objavijo na spletni strani SiDG.
2 Načini in merila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov
Načini prodaje GLS glede na izbrano metodo prodaje so:
– prodaja GLS na javnih dražbah,
– prodaja GLS z javnim zbiranjem ponudb,
– direktna prodaja GLS,
– prodaja GLS z javnim razpisom za sklepanje dolgoročnih pogodb,
– prodaja lesa na panju.
2.1 Prodaja GLS na javnih dražbah
(1) Javna dražba GLS je javna prodaja GLS, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno. Če nihče od ponudnikov ne ponudi
višje cene od izklicne cene, se najboljši ponudnik izbere z žrebom med ponudniki, ki so vplačali
kavcijo. Enako se najboljši ponudnik izbere z žrebom, če dva ali več dražiteljev ponudijo enako
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
(2) Javno dražbo opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje družba SiDG. Komisija je dolžna
pripraviti načrt javne dražbe, v katerem določi izklicno ceno GLS po dimenzijskih in kakovostnih
razredih, določenih v predpisu, ki ureja merjenje in razvrščanje GLS, in njihovo lokacijo.
(3) Javna dražba mora biti objavljena na spletni strani SiDG-ja. Med objavo razpisa javne
dražbe na spletni strani in dnem izvajanja javne dražbe mora preteči najmanj pet dni. Objava
javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež SiDG,
– kraj in čas javne dražbe,
– količino GLS ali njihovih skupin,
– izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja,
– navedbo, da bo najboljši ponudnik izbran z žrebom, kot ga določi komisija, če bosta dva ali
več dražiteljev ponudila enako najvišjo ceno,
– način in rok plačila kupnine,

– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
– kavcijo za resnost ponudbe v višini 10 % od izklicne cene za sklop, ki ga dražitelj namerava
dražiti, katero je treba položiti pred začetkom dražbe in se vplača na poslovni račun SiDGja pred začetkom dražbe,
– navedbo, da se z vplačilom kavcije šteje, da je dražitelj istočasno z vplačilom kavcije ponudil
izklicno ceno za sklop, ki ga namerava dražiti,
– navedbo, da bo najboljši ponudnik za posamezen sklop izbran z žrebom, kot ga določi
komisija, med dražitelji, ki so vplačali kavcijo, če nihče od dražiteljev na dražbi ne ponudi
višje cene od izklicne cene,
– navedbo, da se po končani dražbi kavcija v roku osmih dni vrne tistim dražiteljem, ki niso
uspeli, uspelemu dražitelju pa se položena kavcija všteje v ceno,
– navedbo, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom javne dražbe
seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe,
– določilo, da GLS, ki so predmet javne dražbe, preidejo v last izbranega dražitelja po plačilu
kupnine ali po izročitvi bančne garancije na prvi poziv, sprejemljive za SiDG, če je bančna
garancija predvidena v razpisnih pogojih dražbe,
– klasifikacijo GLS, ki mora biti v skladu z vsakokrat veljavnim pravilnikom o merjenju in
razvrščanju GLS,
– druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli dražitelj.
(4) Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev,
se izločijo iz postopka.
(5) Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu
pogodbe.
(6) Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega se vpisuje zlasti:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro,
– sklic na objavo javne dražbe,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno
pooblastilo,
– ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi,
– najvišjo izklicano ceno in ime oziroma firmo kupca ter ugotovitev, da je bil kupec pozvan
k sklenitvi pogodbe ali ugotovitev, da je bil najboljši ponudnik izbran z žrebom,
– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
(7) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v desetih dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
(8) SiDG je dolžan izbranemu dražitelju zagotoviti prevzem GLS takoj, ko preidejo v last
dražitelja.
(9) Javna dražba se lahko izvede tudi kot elektronska javna dražba. Na elektronski javni dražbi
komisija vodi zapisnik in pri tem smiselno upošteva določila teh pravil glede vsebine zapisnika.
Komisija lahko oblikuje zapisnik tudi iz ustreznih računalniških izpisov. Če teče elektronska
javna dražba, na kateri ponudniki znižujejo izklicno ceno, mora SiDG pred začetkom
elektronske javne dražbe določiti najnižjo ceno. Podatek o najnižji ceni je poslovna skrivnost,

ki jo mora SiDG z ustrezno skrbnostjo varovati. V primeru elektronske javne dražbe, na kateri
ponudniki znižujejo izklicno ceno, SiDG vnaprej določi obseg njenega vsakokratnega znižanja,
pri čemer je uspešen tisti ponudnik, ki prvi potrdi ceno.
(10) SiDG lahko sodeluje kot prodajalec na javnih dražbah, ki jih organizirajo druge
organizacije. Pri tem mora upoštevati pogoje organizatorja dražbe.

2.2 Javno zbiranje ponudb
(1) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju
ponudb za nakup GLS. Javno zbiranje ponudb se opravi na način, da je edino merilo izbora
ponujena cena franko kamionska cesta.
(2) Poziv za javno zbiranje ponudb mora biti objavljen na spletni strani SiDG. Poziv za javno
zbiranje ponudb vsebuje predvsem:
– podatke o prodajalcu,
– predmet prodaje,
– elemente, ki jih mora vsebovati ponudba, kot so cena, način, rok in zavarovanje plačila
kupnine, varščina za resnost ponudbe (če je določena),
– kraj, čas in možnost ogleda predmeta ponudbe, razen v kolikor so predmet ponudbe GLS,
ki še niso na zalogi,
– rok za oddajo ponudbe,
– kriterije, po katerih bodo ponudbe ocenjene,
– določilo, da ponudnik ni zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
(3) V pozivu za javno zbiranje ponudb se lahko objavi izhodiščna cena predmeta prodaje, ni
pa obvezno.
(4) Rok za oddajo ponudb se določi v vsakem primeru posebej, vendar ne sme biti krajši od
petih dni in ne daljši od 30 dni.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je rok za oddajo ponudb lahko tudi krajši v primeru nastopa
višje sile in se prodajajo GLS z območja, kjer je nastopila višja sila.
(6) Prispele ponudbe obravnava in oceni tričlanska komisija za oceno ponudb, ki jo imenuje
družba SiDG. O delu komisije se vodi zapisnik.
(7) Po zaključenem roku za oddajo ponudb komisija najprej ugotovi, ali je katero od ponudb
zaradi nepravočasnosti ali nezadostnih elementov za njeno obravnavo potrebno zavreči. Če
ponudba ni dovolj precizirana v smislu objavljenih elementov ali dopušča dvoumno razlago, se
ponudnika lahko pozove k dopolnitvi ponudbe.
(8) Če komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev izmed prejetih ponudb, ki vsebujejo
vse zahtevane elemente, ne more izbrati najugodnejše ponudbe ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove vse ali posamezne ponudnike, da ponudbo še
dopolnijo v posameznih elementih oziroma jo izboljšajo.
(9) Komisija lahko odloči, da se s ponudniki opravijo pogajanja z namenom doseganja čim
boljše cene in preciziranja pogojev prodaje. Po zaključeni obravnavi in oceni ponudb komisija
izdela poročilo in odločitev za izbor najugodnejše ponudbe oziroma odločitev, da se izbira ne

opravi. Izbranega najugodnejšega ponudnika se obvesti o izbiri in se ga pozove k sklenitvi
pogodbe, ostale ponudnike pa se pisno obvesti, da njihova ponudba ni bila izbrana.

2.3 Direktna prodaja GLS
(1) Direktna prodaja je namenjena zlasti prodaji manjših količin lesa fizičnim ali pravnim
osebam, neprofitnim organizacijam ali lokalnim skupnostim ali prodaji presežnih količin
posamezne skupine GLS.
(2) V primeru presežka posamezne skupine GLS se lahko te GLS z direktno prodajo, brez
količinske omejitve, proda drugim pravnim osebam, neprofitnim organizacijam ali lokalnim
skupnostim.
(3) Vse GLS se proda po enotni ceni, ki temelji na povprečni tržni ceni posameznih GLS, ki jo
določi SiDG ob upoštevanju podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, spremljave cen
GLS, ki jih objavlja Gozdarski inštitut Slovenije, dosežene cene z javnim zbiranjem ponudb in
javnih dražb.
2.4 Prodaja GLS z javnim razpisom za sklepanje dolgoročnih pogodb
SiDG objavi javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb za prodajo GLS, na
podlagi katerega SiDG ponudi vse razpoložljive GLS. Razpoložljive količine GLS so tiste, za
katere SiDG oceni, da jih bo lahko dobavljal. Javni razpis ni potreben, če gre za prodajo GLS
kupcem, ki so v 100 % lasti SiDG. GLS, ki jih SiDG ne uspe prodati na način sklepanja
dolgoročnih prodajnih pogodb, se prodajo na način javnega zbiranja ponudb, javne dražbe ali
direktne prodaje.
2.4.1 Ekonomski interes SiDG pri sklepanju dolgoročnih prodajnih pogodb
(1) Ekonomski interes SiDG pri sklepanju dolgoročnih prodajnih pogodb je, da ima SiDG pri
prodaji GLS ob doseženi ugodni ceni, ki mora dosegati vsaj povprečje v panogi, čim manjša
poslovna tveganja pri prodaji.
(2) SiDG zmanjšuje poslovna tveganja pri prodaji GLS predvsem z naslednjo prodajno politiko:
– s prodajo GLS kupcem, za katere je glede na njihovo ustrezno proizvodnjo SiDG
najugodnejši dobavitelj, to je tistim kupcem, ki imajo proizvodnjo locirano čim bližje mestu
poseka GLS,
– z razpršeno prodajo GLS,
– z vzpostavitvijo dolgoročnih partnerskih odnosov.
2.4.2 Čas sklepanja dolgoročne prodajne pogodbe
(1) Dolgoročna prodajna pogodba se sklepa za čas, ki je daljši od enega leta in praviloma ne
daljši od petih let. Trajanje dolgoročne prodajne pogodbe se določi na javnem razpisu ob
upoštevanju letnega obsega možnega poseka v gozdovih, s katerimi upravlja SiDG.
(2) Izjemoma se lahko dolgoročna pogodba sklene za čas, ki je daljši od petih let, vendar ne
daljši od petnajst let, če sklenitev take pogodbe pomeni vzpostavitev dolgoročnih poslovnih

razmerij, ki bistveno pripomorejo k večjemu in lažjemu odkupu GLS od SiDG, s podjetjem, ki
skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij, izpolnjuje pogoje in merila za strateško
investicijo ali investicijo, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva ali s
podjetjem, za katerega komisija SiDG, na podlagi ustrezno definiranih meril odloči, da
izpolnjuje pogoje za njeno sklenitev.
2.4.3 Osebe, s katerimi se lahko sklepa dolgoročna prodajna pogodba
(1) Dolgoročna prodajna pogodba se lahko sklepa s pravnimi osebami in podjetniki iz šestega
odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19
– ZposS), ki izpolnjujejo pogoje, navedene v drugem odstavku te točke.
(2) Dolgoročna prodajna pogodba se lahko sklene s kupcem, ki ima lastno primarno predelavo
GLS in ki se s pogodbo zaveže, da bo vse količine kupljenih GLS porabil v lastni proizvodnji
za obdelavo in predelavo GLS in ne za nadaljnjo prodajo. V ta namen mora kupec pred
sklenitvijo dolgoročne prodajne pogodbe, poleg ostalih zahtevanih dokazil, predložiti SiDG še
naslednja dokazila:
– da ima v statutu, družbeni pogodbi ali vpisu v poslovni register določeno katere od
dejavnosti iz oddelkov 16, 17 in 20 Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08),
– statistične in knjigovodske bilančne podatke in dokumente, iz katerih je razviden obseg
proizvodnje obdelave in predelave GLS v preteklem letu,
– v primeru novega podjetja za obdelavo in predelavo GLS, ki ne more predložiti dokazil iz
prejšnje alineje, dokazila, da kapacitete podjetja kupca za obdelavo in predelavo GLS
omogočajo porabo vseh količin kupljenih GLS v lastni proizvodnji in dokazila o finančni
sposobnosti kupca za obdelavo in predelavo ter plačilo GLS, ki so predmet pogodbe,
– da podjetju za obdelavo in predelavo GLS ali odgovorni osebi podjetja v zadnjih dveh letih
ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje,
– da kupec ni insolventen ali v insolvenčnem postopku.
(3) Podrobnejše kriterije za presojo izpolnjevanja pogojev iz te točke določi SiDG v javnem
razpisu.
(4) Če pogodbo sklepa kupec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora vsa dokazila
predložiti v izvirniku skupaj z overjenim prevodom v slovenskem jeziku, izdelanim s strani
sodnega tolmača.
2.4.4 Način sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb
(1) SiDG za prodajo GLS na podlagi dolgoročnih pogodb objavi javni razpis, razen če gre za
prodajo GLS kupcem, ki so v 100 % lasti SiDG. Javni razpis se objavi v časopisu, ki izhaja na
celotnem področju Republike Slovenije in na spletni strani SiDG. V javnem razpisu se določijo
razpoložljive količine GLS po posameznih gozdno gospodarskih območjih (v nadaljnjem
besedilu: GGO) in skupaj za vse gozdove v upravljanju SiDG ter podrobni pogoji za določitev
kvalificiranih kupcev in kriteriji za razdelitev razpoložljivih količin GLS.
(2) Kvalificirani kupec je kupec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka točke 2.4.3 in katerega
obrat za predelavo in obdelavo GLS ni oddaljen od centroida GGO, v katerem je bil izvršen
posek GLS, ki so predmet pogodbe, za več kot 40 km. Po navedenem kriteriju se posamični
kupec lahko kvalificira v največ tri centroide, pri čemer se upošteva kriterij najkrajše razdalje

do centroida GGO. V kolikor se kupec kvalificira v več centroidov, se količine GLS, ki mu
pripadajo glede na navedeni princip, seštevajo.
(3) SiDG količine GLS za prodajo po dolgoročnih pogodbah razdeli tako, da se kvalificiranim
kupcem razporedijo količine GLS glede na razpoložljive količine GLS in količine GLS, kot jih
kupci prijavijo v skladu s pravili javnega razpisa in kot so jim priznane v skladu z drugim
odstavkom točke 2.4.3 ter na podlagi dodatnih kriterijev, ki so opredeljeni v javnem razpisu.
GLS se dodelijo kvalificiranim kupcem po namenu rabe GLS. Količina GLS, ki jo na javni razpis
prijavi kupec, ne sme presegati celotnega obsega lastne predelave v referenčnem letu, ki se
določi v posameznem javnem razpisu.
(4) Poleg obsega prijavljenih količin s strani kupca in razpoložljivih količin se pri določitvi
dodeljenih količin GLS, ki ga prejme posamezen kupec, lahko upošteva še dodatne kriterije:
– Število zaposlenih;
– Skupna dodana vrednost podjetja;
– Stopnjo predelave GLS.
Podrobnejše kriterije za presojo izpolnjevanja pogojev iz te točke določi SiDG v javnem
razpisu.
(5) Zaradi spreminjanja razpoložljivih količin GLS v GGO v času trajanja pogodb, se del količin
razporedi kvalificiranim kupcem proporcionalno glede na želene količine. Za skupine GLS, kjer
je vsota želenih količin kvalificiranih kupcev višja od razpoložljivih GLS v javnem razpisu, se
lahko omeji največji delež, ki ga dobi kvalificirani kupec.
(6) V primeru, da v posameznem GGO ostanejo količine GLS, ki jih na opisan način ni bilo
mogoče prodati, se te količine GLS prodajo kupcem v ostalih GGO po kriteriju najkrajše
razdalje do centroida GGO, v katerem je izkazano presežno povpraševanje po GLS.
(7) Dolgoročna prodajna pogodba lahko zagotavlja posameznemu kupcu, ki je podjetje za
obdelavo in predelavo GLS iz drugega odstavka točke 2.4.2, največ do 35 % njegovih potreb
GLS po posameznih drevesnih vrstah za namen lastne proizvodnje. V kvoti dodeljenih količin
GLS, ki jih družba SiDG lahko zagotavlja podjetju za obdelavo in predelavo GLS iz drugega
odstavka točke 2.4.2, se upoštevajo tudi vse količine iz dolgoročnih pogodb o prodaji GLS, ki
jih je kupec pridobil na podlagi javnih razpisov za sklepanje dolgoročnih pogodb o prodaji GLS.
Pri določitvi količin, do katerih je upravičen kupec iz te točke, komisija SiDG, ki o tem odloča,
upošteva količinske omejitve, ki izhajajo iz sprejetih gozdnogospodarskih načrtov GGO, v delu,
ki se nanaša na gozdove v lasti Republike Slovenije. Celoten obseg količin, ki jih lahko SiDG
sklene z različnimi dolgoročnimi pogodbami, ne sme v posameznem kakovostnem razredu
presegati 80 % količin, ki so predvidene v gozdnogospodarskih načrtih. V kolikor v
posamičnem kakovostnem razredu prostih količin ni na razpolago, SiDG zanjo ni dolžan
sklepati dolgoročnih pogodb, ne glede na določbe ostalih členov teh PP.
(8) V skladu s cilji prodajne politike SiDG vse GLS, ki se prodajo po dolgoročnih pogodbah,
proda po enotni ceni, ki temelji na povprečni tržni ceni posameznih GLS. Enotno ceno GLS
določi SiDG ob upoštevanju podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, spremljave cen
GLS, ki jih objavlja Gozdarski inštitut Slovenije, dosežene cene z javnim zbiranjem ponudb in
javnih dražb ter iz drugih virov.
(9) V primeru prodaje GLS kupcem, ki so v 100 % lasti SiDG se ta prodaja izvede pod pogoji
in po cenah, ki veljajo za kupce po dolgoročnih prodajnih pogodbah, pri tem se upoštevajo
predpisi, ki urejajo transferne cene. Kupci, ki so v 100 % lasti SiDG morajo kupljene GLS v
celoti predelati oziroma obdelati z lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi. Dolgoročna prodajna

pogodba lahko zagotavlja posameznemu kupcu, ki je v 100 % lasti SiDG do 100% njegovih
potreb GLS po posameznih drevesnih vrstah za namen lastne proizvodnje.
(10) V primeru nepredvidenih vremenskih in drugih pojavov, na katere SiDG ne more vplivati
in zaradi katerih je potrebna izvedba povečanega obsega sečnje in spravila GLS, posledica
tega pa je povečan obseg prodaje, se lahko vsem kupcem, s katerimi ima SiDG sklenjene
veljavne prodajne pogodbe, s pogodbo dogovorjena količina poveča, vendar ne več kot do
100% lastnih predelovalnih kapacitet v tekočem letu. Za povečano dobavo GLS se s
posameznim kupcem sklene dodatek k prodajni pogodbi pod enakimi prodajnimi pogoji, kot jih
določa veljavna prodajna pogodba. Če posamezen kupec ni zainteresiran za dobavo GLS v
količini, kot bi mu na podlagi prvega stavka te točke pripadala, se ta količina sorazmerno
porazdeli med preostale upravičene kupce. Če se potreben povečan obseg sečnje pojavi le
lokalno in se ga lahko opredeli za posamezno GGO, se s pogodbo dogovorjena količina lahko
poveča le kupcem, ki so kvalificirani za ta GGO.

2.4.5 Kontrola porabe dobavljenih GLS
(1) Kupec je dolžan omogočiti SiDG kontrolo porabe dobavljenih GLS v lastni proizvodnji za
obdelavo in predelavo GLS na lokaciji proizvodnje kupca in na sedežu kupca ter omogočiti
SiDG pregled dokumentacije kupca oziroma njegovega podjetja o porabi GLS za lastno
obdelavo in predelavo.
(2) Dolgoročna prodajna pogodba vsebuje klavzulo o pogodbeni kazni za primer, če kupec ne
izpolni obveznosti porabe dobavljenih GLS v lastni proizvodnji za obdelavo in predelavo GLS
ali če kupec ne omogoči SiDG kontrole porabe dobavljenih GLS v skladu s prejšnjim
odstavkom, ter klavzulo, na podlagi katere lahko SiDG odstopi od dolgoročne prodajne
pogodbe, če kupec krši prevzete obveznosti iz pogodbe.
2.4.6 Odpoved dolgoročne prodajne pogodbe
Kupec lahko odpove dolgoročno prodajno pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom in
plačilom skesnine v višini 1 % od vrednosti količin GLS, ki bi morale biti dobavljene v
koledarskem letu, v katerem je bila dana odpoved. Za izračun vrednosti količin GLS, ki bi
morale biti dobavljene v koledarskem letu, v katerem je bila dana odpoved, se uporabi zadnji
objavljen cenik družbe SiDG glede na čas odpovedi pogodbe.

2.5 Prodaja lesa na panju
(1) SiDG lahko izjemoma proda les na panju, in to zgolj v primerih gozdov najnižje kakovosti
in na zaokroženih dislociranih manjših parcelah v skupni površini do 5 ha, kjer za SiDG ni
racionalna prodaja lesa na enega od ostalih načinov prodaje GLS. Dodatno se lahko v prodajo
lesa na panju šteje tudi prodaja GLS v izjemnih primerih, ko je taka prodaja del razreševanja
izrednih situacij, povezanih z odpravo nevarnosti v gozdu na mejnih območjih in je to del
sporazuma med sosednjimi lastniki.
(2) V primeru naravnih nesreč, skladno z zakonom, ki ureja dodatne ukrepe za odpravo
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov ali drugih izrednih razmer, ki jih
potrdi Vlada RS, lahko SiDG, ne glede na prejšnji odstavek, proda les na panju tudi v gozdovih
višje kakovosti in na celotnem območju, ki je bilo prizadeto z vremenskimi ali drugimi pojavi.

(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka te točke se postopek prodaje lesa na
panju lahko izvede tudi med solastniki, kadar je RS solastnica gozdnih parcel v deležu 50% ali
manj. V tem primeru SiDG prodajo lesa na panju izvede brez objave na spletni strani SiDG na
podlagi sklenjene pogodbe med solastniki, katere bistvene sestavine so predmet pogodbe,
cena, opredelitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, opredelitev
odgovornosti za škodo ter obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in
ravnanje pogodbenih strank pri izvrševanju naloženih obveznosti s strani pristojnih organov.
(4) Prodaja lesa na panju se objavi na spletni strani SiDG kot javni poziv za zbiranje ponudb
za odkup lesa na panju. 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.
(5) 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, in podpisano pogodbo o prodaji
lesa na panju. SiDG na terenu pokaže kupcu označeno drevje 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.
(6) Kupec ali njegov pooblaščenec mora na zahtevo predstavnika SiDG kadarkoli med
prevozom GLS dovoliti pregled njegovega vozila in prevoznih dokumentov. V kolikor se pri
pregledu ugotovijo nepravilnosti, morebitne stroške v zvezi z ustavitvijo vozila krije kupec, v
nasprotnem primeru pa SiDG. V kolikor kupec ali njegov pooblaščenec ne dovoli pregleda
vozila in prevoznih dokumentov, se to šteje kot hujša napaka kupca, zaradi katere lahko
prodajalec odstopi od pogodbe in /ali zaračuna pogodbeno kazen.
(7) V skladu z zakonskimi določbami je kupec odgovoren SiDG-ju in tretjim osebam za škodo,
ki jo povzroči 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
odgovoren tudi za izvedbo sečnje, spravila in vseh del skladno z odločbo ZGS tudi v razmerju
do tretjih oseb.
3 Prodajni in plačilni pogoji za prodajo GLS
3.1 Prodajna pogodba
3.1.1 Sklenitev prodajne pogodbe
Prodajna pogodba v pisni obliki je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se s
tem SiDG in kupec pisno sporazumeta o bistvenih sestavinah prodajne pogodbe, kot so vrsta,
količina in cena GLS, čas, kraj in način dobave, dospelost in način plačila. Vse spremembe
prodajne pogodbe morajo biti v pisni obliki.

3.1.2 Vrste prodajnih pogodb
Prodajna pogodba se lahko sklene kot kratkoročna ali kot dolgoročna prodajna pogodba.

3.2. Kratkoročna prodajna pogodba
Kratkoročna prodajna pogodba se sklepa za čas do vključno enega leta in se sklepa za prodajo
GLS fizičnim osebam in pravnim osebam. Kratkoročna prodajna pogodba se lahko sklepa pri
načinih prodaje z javno dražbo, z javnim zbiranjem ponudb, s prodajo lesa na panju in z
direktno prodajo.
3.3. Dolgoročna prodajna pogodba
Način sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb je urejen v točki 2.4. teh pravil.

3.4 Prodajni pogoji
3.4.1 Prodajne količine
Pogodbena določila o količini GLS se razumejo kot ocenjene količine. Pri dobavi GLS so
dopustna manjša odstopanja v količini. Dejanska prodajna količina sme po posamezni skupini
GLS odstopati za do ± 10 % od ocenjene količine (v nadaljnjem besedilu: dejanska prodajna
količina). Drugi pogodbeni pogoji se zaradi tega ne spremenijo. Kupec je dolžan sprejeti
dejansko prodajno količino pri dobavi, ki je manjša za do 10 % od ocenjene količine, brez da
bi imel pravico zahtevati dodatno dobavo, in za dobavljeno dejansko količino plačati enako
ceno po merski enoti, kot to izhaja iz prodajne pogodbe. Enako je kupec pri dobavi dolžan
sprejeti dejansko prodajno količino, ki je večja za do 10 % od ocenjene količine, in zanjo plačati
enako ceno po merski enoti, kot to izhaja iz prodajne pogodbe.

3.4.2 Klavzula Incoterms
V kolikor se SiDG in kupec v prodajni pogodbi ne dogovorita drugače, pri prodaji velja
mednarodna trgovinska klavzula DAP »dobavljeno na kraju«, Incoterms 2020.

3.4.3 Nakladanje in prevoz GLS
(1) Nakladanje in odvoz GLS praviloma vrši SiDG. Transport opravlja z lastnimi kapacitetami
ali prevozna sredstva najema.
(2) V kolikor se SiDG s kupcem dogovori za klavzulo EXW »franko kamionska cesta« se odvoz
GLS praviloma vrši v delovnem času SiDG, možen je tudi drugačen dogovor s kupcem, SiDG
pa mora pri nakladanju zagotoviti prisotnost svojega pooblaščenca.
3.4.4 Dobavni roki, višja sila
(1) Dobavni roki in sukcesivnost dobav so v prodajni pogodbi dogovorjeni v pisni obliki.
(2) Dobavni roki so lahko dogovorjeni v odvisnosti od delovnih (obratovalnih) razmer,
vremenskih pogojev ali drugih pogojev.
(3) SiDG ne odgovarja za neizpolnitev dobave ali za zamudo pri dobavi, ki je posledica višje
sile, ukrepov državnih organov ali nastopa drugih okoliščin, ki so izven SiDG-jevega

razumnega nadzora in ki vplivajo na njegovo zmožnost izpolnitve pogodbenih obveznosti.
SiDG o nastopu takšnih okoliščin obvesti kupca.
(4) Če okoliščine iz prejšnjega odstavka SiDG-ju bistveno otežujejo dobavo ali jo celo
onemogočajo in so začasne narave, se dobavni roki podaljšajo za čas trajanja takih okoliščin.
Če take okoliščine povzročijo nezmožnost ali izjemno težavnost izpolnitve SiDG-jevih
obveznosti in niso zgolj začasne narave, ima SiDG pravico odstopiti od pogodbe in o tem
obvestiti kupca. SiDG lahko pred odstopom od pogodbe kupcu ponudi sklenitev dodatka k
pogodbi, s katerim se spremenijo oziroma zamenjajo količine in vrste GLS. V primeru
podaljšanja roka dobave oziroma v primeru odstopa od pogodbe v skladu s to točko je SiDG
prost vsake odgovornosti za škodo ali pogodbene kazni, če so le te dogovorjene v prodajni
pogodbi.
(5) V primeru, da SiDG brez nastopa višje sile ali drugih okoliščin iz tretjega odstavka te točke
ne more izpolniti oziroma ne more pravočasno izpolniti dobave v skladu z določili prodajne
pogodbe, o tem obvesti kupca. Kupec v takem primeru ni upravičen uveljavljati škode oziroma
odškodnine, razen v primeru, če dokaže, da je do neizpolnitve dobave oziroma do zamude
dobave prišlo namenoma ali zaradi hude malomarnosti SiDG.
(6) SiDG lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kupca, podaljša roke dobave
za čas, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih ali drugih pogodbenih obveznosti iz sklenjene
prodajne pogodbe ali drugih pravnih razmerij s SiDG. Hkrati si SiDG pridržuje pravico
uveljavitve drugih pravic zaradi kupčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ki jih
ima v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) in drugimi veljavnimi predpisi.
(7) SiDG lahko začasno odloži dobavo GLS, če obstaja sum, da kupec ni ali ne bo zmožen
izpolniti svojih pogodbenih obveznosti. V primeru, da začasen odlog dobave preseže 30 dni in
kupec v tem času ne priskrbi ustreznih in za SiDG sprejemljivih jamstev za izpolnitev
obveznosti, ima SiDG pravico odstopiti od pogodbe.
3.4.5 Zmanjšanje dobav zaradi omejitev poseka na podlagi zakona ali drugega predpisa
Da bi se izognili velikim motnjam na trgu z GLS zaradi izrednih posekov lesa, ki postanejo
nujni zaradi enega ali več dogodkov, ki povzročajo škodo (vetrolom, snegolom, žled, napad
gliv, škoda zaradi podlubnikov ali siceršnje poškodbe tudi iz neznanega vzroka), in je glede
tega sprejet predpis, ki vključuje omejitev rednega poseka, velja od takrat, ko ta predpis začne
veljati, do konca omejitve rednega poseka naslednje: če pride do omejitve rednega poseka za
celotno Slovenijo ali njene dele, lahko SiDG zniža svoje pogodbeno dogovorjene obveznosti
dobave GLS skladno z odstotkom, ki je določen za omejitev rednega poseka v skladu z
vsakokrat veljavnim predpisom. Znižanje dobavne količine velja samo za drevesno vrsto, ki je
predvidena v predpisu z omejitvijo rednega poseka. SiDG o zmanjšanju dobav na podlagi te
točke obvesti svoje kupce.
3.4.6. Druga določila prodajne pogodbe
Stranki se v prodajni pogodbi dogovorita tudi o:
– pripravi lesa (krojenje, način izmere, označitev),
– sukcesivnih dobavah in pogojih teh dobav;
– prevzemu in pregledu GLS ter reklamacijah;
– načinih prenehanja prodajne pogodbe, ipd.

3.5. Plačilni pogoji
3.5.1 Plačilo
(1) Plačilo mora biti s strani kupca izvedeno na dan in na način, kot je dogovorjeno v prodajni
pogodbi, skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih.
(2) Vsa plačila se izvedejo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače.
(3) Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na poslovnem računu SiDG.
(4) V primeru, če imajo dobavljeni GLS stvarne napake, ki jih je kupec grajal v skladu s temi
pravili in prodajno pogodbo, to ne odloži obveznosti kupca za plačilo obveznosti do SiDG.
(5) SiDG ima pravico prejeta plačila poračunati s kupčevimi starejšimi že dospelimi, a še
neplačanimi obveznostmi, ki izvirajo iz enega ali več pogodbenih razmerij. Kjer so poleg
glavnice nastali tudi stroški in obresti, se poračunavajo tako, da se najprej plačajo stroški, nato
obresti in končno glavnica.
(6) Pobotanje in druge oblike poravnavanja obveznosti (kot npr. s kompenzacijami, cesijami,
asignacijami) kupec lahko predlaga, če ima prvovrstno plačilno boniteto.
3.5.2 Rok plačila, popust za predčasno plačilo
(1) Če v prodajni pogodbi ni drugače dogovorjeno, znaša plačilni rok 45 dni od dneva prevzema
GLS.
(2) SiDG lahko kupcu odobri popust za predčasno plačilo, če je to dogovorjeno v pisni prodajni
pogodbi, vendar največ 1 % od prodajne vrednosti brez DDV (neto vrednost).

3.5.3 Zamudne obresti
Če je kupec v zamudi s plačilom, se za čas zamude zaračunajo zakonske zamudne obresti.
Poleg zamudnih obresti je kupec dolžan plačati tudi vse morebitne stroške, ki nastanejo SiDG
zaradi kupčeve zamude plačila, kot so stroški opominov, odvetniški stroški in podobno.
3.5.4 Pridržek lastninske pravice
O pogojih pridržka lastninske pravice se stranki podrobneje dogovorita v pogodbi.

3.5.5 Zavarovanja plačil
Za zavarovanje plačila kupnine in vseh drugih obveznosti, ki izhajajo iz prodajne pogodbe,
lahko SiDG zahteva zavarovanje plačila (kot npr. bančna garancija, prodajni akreditiv, menica,
izvršnica, poroštvo). Stroški zavarovanja plačila bremenijo kupca.

3.6 Končne določbe
3.6.1 Pristojno sodišče in veljavno pravo
(1) Za reševanje morebitnih sporov, ki bi izhajali iz poslovnega razmerja med SiDG in kupcem
ali v zvezi z njim je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na navedeno lahko
SiDG vloži tožbo ali drugo pravno sredstvo tudi pred stvarno pristojnim sodiščem po sedežu
kupca, ki je v takem primeru krajevno pristojno za reševanje spora.
(2) Pravno razmerje med SiDG in kupcem se presoja v skladu s pravom Republike Slovenije.
Uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga je izključena.

3.6.2 Varstvo podatkov
SiDG ima pravico obdelovati in shranjevati kupčeve podatke v obsegu, ki je potreben za
implementacijo pogodb, in sicer toliko časa, kolikor je to dolžan na podlagi zakonskih določb.

3.6.3 Poslovna skrivnost
SiDG in kupec sta dolžna kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, ki si jih izmenjata tekom
trajanja pogodbenega razmerja, ki imajo značaj poslovne skrivnosti v skladu s predpisi, ki
urejajo poslovno skrivnost.
3.6.4 Splošni pogoji kupca
Morebitni splošni pogoji poslovanja kupca lahko postanejo deloma ali v celoti del prodajne
pogodbe le, če je to izrecno dogovorjeno v prodajni pogodbi, sklenjeni v pisni obliki.

3.6.5 Razlike med PP ter prodajno pogodbo
V primeru razlik med posameznimi določbami prodajnih in plačilnih pogojev za prodajo GLS iz
teh pravil in določbami, dogovorjenimi v pisni prodajni pogodbi, prevladajo določbe pisne
prodajne pogodbe.

3.6.6

Prehodne in končne določbe

(1) Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju in objavi na spletni strani družbe SiDG,
uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2021.
(2) Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.
o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov št. 00715-19/2016/15 z dne 27.
7. 2017, zadnjič spremenjena in dopolnjena s sklepom Vlade RS št. 00715-19/2016/37 z dne
11. 9. 2018.
(3) Določbe pravil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe teh pravil.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe pravil iz drugega odstavka te točke za obstoječa
pogodbena razmerja, sklenjena na njihovi podlagi, uporabljajo do izteka veljavnosti teh
razmerij.
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