PRILOGA 1:
Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javnih dražbah (PP-JD)
Javna dražba
Javna dražba gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) je javna prodaja, 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.
Javno dražbo opravi posebna štiričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), tri člane in izmed
njih predsednika imenuje družba SiDG, enega člana pa imenuje minister, pristojen za gozdarstvo.
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.
Javna dražba mora biti objavljena v sredstvih javnega obveščanja in 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 po dimenzijah in kakovostnih razredih ter njihovo lokacijo,
–
izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja, ki ne more biti manjši od 5 % izklicne cene,
–
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 SiDG-ja
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 gozdni lesni sortimenti, 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,
–
druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati uspeli dražitelj.
Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izločijo
iz postopka.
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
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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.
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.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 10 dneh po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži
njegovo kavcijo.
SiDG je dolžan izbranemu dražitelju zagotoviti prevzem GLS takoj, ko preidejo v last dražitelja.
Končna določba
Ta pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javnih dražbah (PP-JD) so sestavni del Pravil
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov in
se uporabljajo od 1. 7. 2016 dalje.
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PRILOGA 2:

Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, katerih količino in kakovost določi družba
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (PP-DKK)
Izmera gozdnih lesnih sortimentov in njihovo razvrščanje v kakovostni razred
Izmera gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) in njihovo razvrščanje v kakovostni
razred se izvede na podlagi vsakokrat veljavnega predpisa, ki ureja merjenje in razvrščanje gozdnih
lesnih proizvodov, dodatno k temu mora biti nadmera najmanj 2 cm na 1 m GLS.
Označevanje GLS
SiDG mora vsak GLS posebej označiti s ploščico s kodo. Vsak tovor mora spremljati prevozni
dokument, kot ga določa zakon, ki ureja gozdove, iz katerega morajo biti razvidni podatki o dimenziji in
kakovostnem razredu ter lokaciji (gozdnogospodarska enota, oddelek oziroma odsek), iz katere izhaja
GLS ter drugi podatki v skladu z zakonom. Ploščica s kodo se pritrdi samo na posamezen GLS
(posamezni hlod ali drog).
Kontrolne meritve
SiDG ima pravico kadarkoli v običajnem delovnem času za namen naključnega nadzora meritve
količine in razvrščanja v kakovostne razrede pri kupcu oziroma na njegovem skladišču izmeriti
posamezne GLS, dobavljene s strani SiDG.
Končna določba
Ta pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, katerih količino in kakovost določi družba Slovenski
državni gozdovi, d. o. o. (PP-DKK), so sestavni del Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o
načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov in se uporabljajo od 1. 7. 2016 dalje.

PRILOGA 3:
Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov količinskim predelovalcem (PP-KP)
Prodaja gozdnih lesnih sortimentov po teži
Prodaja gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) po teži velja samo za prodajo
celuloznega lesa, drugega industrijskega lesa in lesa za kurjavo.
Izmera količine s strani SiDG in označevanje GLS
SiDG mora vsak tovor posebej označiti s ploščico s kodo. Vsak tovor mora spremljati prevozni
dokument, kot ga določa zakon, ki ureja gozdove, iz katerega morajo biti razvidni podatki o količini ter
lokaciji (gozdnogospodarska enota, oddelek oziroma odsek), iz katere izhaja gozdni lesni sortiment in
drugi podatki v skladu z zakonom. Na posamezen tovor se pritrdi samo ena ploščica s kodo. Podatki o
količini so sestavljeni iz teže, ki je bila s strani SiDG izmerjena s tehtanjem na javni tehnici, overjeni v
skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo meroslovje.
Izmera količine pri kupcu
Če se v skladu s sklenjeno pisno prodajno pogodbo, količina GLS meri pri kupcu, se le–ta lahko meri
le na tehtnici, overjeni v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo meroslovje, pri čemer se
SiDG in kupec v prodajni pogodbi dogovorita o načinu merjenja in sortiranja (razvrščanja) GLS.
Zmanjšanje kakovostnega razreda zaradi dolžine
Zmanjšanje kakovostnega razreda zaradi dolžine se lahko uveljavlja samo v primeru, kadar je
dejanska mera manjša od dogovorjene.
Zmanjšanje kakovostnega razreda zaradi premera
Uveljavljanje napake zmanjšanja kakovostnega razreda zaradi premera se pri prodaji gozdnih lesnih
sortimentov količinskim predelovalcem ne priznava oziroma ne upošteva.
Prodaja GLS za kurjavo fizičnim osebam
Prodaja GLS za kurjavo fizičnim osebam se izvaja po izmerah v m3.
Končna določba
Ta pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov količinskim predelovalcem (PP-KP) so sestavni del
Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov in se uporabljajo od 1. 7. 2016 dalje.
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PRILOGA 4:
Pravila za prodajo lesa na panju (PP-PP)
Izvajanje prodaje
Prodaja lesa na panju se na podlagi sklenjene pisne prodajne pogodbe s kupcem izvaja samo na
zaokroženih dislociranih gozdnih površinah, katerih skupna površina ne presega 5 ha.
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 2.2 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 (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.
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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.
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.
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 1. 7. 2016 dalje.
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