ČISTOPIS, zadnja sprememba 11.09.2018

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 in
15/17) 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 145. redni seji dne 27. 7. 2017 pod točko 13.2 sprejela
(Vlada Republike Slovenije je v vlogi Skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., na 154.
redni seji dne 26. 10. 2017 pod točko 9.1 sprejela Spremembe in dopolnitve PP s sklepom št:0071519/2016/20 z dne 26.10.2017)
(Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine družbe slovenski državni gozdovi d.o.o., na 164. redni
seji dne 18. 1. 2018 pod točko 11.1 sprejela Dopolnitve pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.,
o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov s sklepom številka 00715-19/2016/27)
(Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine družbe slovenski državni gozdovi d.o.o., na 185. redni
seji dne 26. 7. 2018 pod točko 4.1 sprejela Spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni
gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov s sklepom številka 0071519/2016/27)
(Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine družbe slovenski državni gozdovi d.o.o., na 274. dopisni
seji dne 11.9.2018 pod točko 5 sprejela Spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni
gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdno lesnih sortimentov s sklepom številka 0071519/2016/37.)

PRAVILA DRUŽBE SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, D. O. O.,
O NAČINU IN MERILIH ZA PRODAJO GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

1 Uvodno
(a) Ob upoštevanju, da družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: SiDG), izvaja
prodajo gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: GLS) na različne načine, je potrebno poleg
Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov (v nadaljnjem besedilu: PP) upoštevati še priložena dodatna pravila za posamezne načine
prodaje GLS, ki skupaj s PP veljajo za vse pogodbe o prodaji gozdnih lesnih sortimentov, ki jih SiDG
sklene s svojimi kupci, od 27. 7. 2017 dalje. Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Pravila družbe
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je
Vlada Republike Slovenije sprejela dne 15. 6. 2016, uporabljajo pa se za že obstoječa pogodbena
razmerja do veljavnosti izteka teh razmerij oziroma do dobave celotne prodajne količine GLS po
navedenih pogodbah.
(b) PP so objavljena na spletni strani SiDG.
2 Načini in merila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov
2.1 Načini prodaje GLS glede na izbrano metodo prodaje
Načini prodaje GLS glede na izbrano metodo prodaje so:
– prodaja GLS na javnih dražbah,
– prodaja GLS z javnim zbiranjem ponudb,
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– prodaja lesa na panju,
– direktna prodaja GLS,
– prodaja GLS z javnim razpisom za sklepanje dolgoročnih pogodb.

Prodaja GLS na javnih dražbah in z javnim zbiranjem ponudb
Na javnih dražbah in z javnim zbiranjem ponudb SiDG proda vse GLS, ki jih ne uspe prodati z javnim
razpisom za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb in na način direktne prodaje GLS. SiDG lahko
organizira javne dražbe z neposrednim izklicevanjem cene GLS ali kot elektronsko javno dražbo. Če
SiDG ne uspe prodati vseh GLS na dveh zaporednih javnih dražbah, lahko SiDG proda te GLS na
elektronski javni dražbi, na kateri ponudniki znižujejo izklicno ceno. Prav tako so iz prodaje GLS na
javnih dražbah in z javnim zbiranjem ponudb izvzete količine lesa, prodane na način prodaje lesa na
panju. Podrobnejše določbe o prodaji GLS na javnih dražbah in elektronskih javnih dražbah so razvidne
iz priloženih dodatnih pravil za prodajo GLS na javnih dražbah (PP-JD), podrobnejše določbe o prodaji
GLS z javnim zbiranjem ponudb pa iz priloženih dodatnih pravil za prodajo GLS z javnim zbiranjem
ponudb (PP-JZP).
SiDG lahko sodeluje kot prodajalec na javnih dražbah, ki jih organizirajo druge organizacije, če je to
predvideno v poslovnem načrtu družbe.
Prodaja lesa na panju
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. Količina
lesa, ki se proda na panju v primerih iz tega odstavka ne sme presegati 30 m 3 po posameznem primeru
prodaje. Podrobnejše določbe o prodaji lesa na panju so razvidne iz priloženih dodatnih pravil za prodajo
lesa na panju (PP-PP).
V primeru naravnih nesreč, ki jih skladno z zakonom, ki ureja dodatne ukrepe za odpravo posledic škode
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, 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. Količina lesa, ki se proda na panju v primerih iz tega odstavka, ni
omejena po posameznem primeru prodaje.
Direktna prodaja GLS
Direktna prodaja je namenjena prodaji manjših količin lesa (do 30 m 3 letne dobave posameznemu
kupcu) fizičnim ali pravnim osebam, neprofitnim organizacijam ali lokalnim skupnostim. Cena GLS se
formira enotno za posamezno gozdnogospodarsko območje (v nadaljnjem besedilu: GGO) in vključuje
stroške dobave znotraj GGO na naslov kupca.
Prodaja GLS z javnim razpisom za sklepanje dolgoročnih pogodb
SiDG najmanj enkrat letno 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, ali kupcem iz točke 3.3.4(d) teh PP. Kupec mora v petih koledarskih letih
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doseči prijavljeni načrtovani nivo proizvodnje. GLS, ki jih SiDG ne uspe prodati na način sklepanja
dolgoročnih prodajnih pogodb, se prodajo na način javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe.
2.2 Načini prodaje GLS glede na način izmere GLS
Osnovna načina prodaje GLS glede na način izmere GLS sta:
– prodaja GLS, katerim količino in kakovost določi SiDG,
– prodaja GLS količinskim predelovalcem.
Prodaja GLS, katerim količino in kakovost določi SiDG
Ta način prodaje GLS se uporablja v primerih, ko se meri vsak posamičen sortiment. Tovrstna prodaja
se lahko izvaja na način prodaje na javnih dražbah, z javnim zbiranjem ponudb in na način prodaje z
javnim razpisom za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb. Podrobnejše določbe o taki prodaji GLS
so razvidne iz priloženih dodatnih pravil za prodajo GLS, katerim količino in kakovost določi SiDG
(PP-DKK).
Prodaja GLS količinskim predelovalcem
Ta način prodaje GLS se uporablja v primerih, ko se GLS lahko prodajajo v zaključenih celotah, kjer
vsebujejo posamični kamioni/vagoni sortimente istega tipa in kakovosti ter se zato lahko merijo skupno
(z eno ploščico za celoten kamion/vagon). Zato se tak način prodaje uporablja za GLS nižje kakovosti
(les za celulozo in plošče, les za pridobivanje kemikalij in les za kurjavo). Prodaja GLS količinskim
predelovalcem se lahko izvaja na način direktne prodaje GLS (velja le za prodajo lesa za kurjavo), na
način prodaje na javnih dražbah, z javnim zbiranjem ponudb in na način prodaje GLS z javnim razpisom
za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb. Podrobnejše določbe o taki prodaji GLS so razvidne iz
priloženih dodatnih pravil za prodajo GLS količinskim predelovalcem (PP-KP).

2.3 Merila za prodajo GLS
Merila za prodajo so določena v okviru pravil posameznega načina prodaje iz točke 2.1, pri čemer je
praviloma glavno merilo za prodajo GLS cena ob avansnem plačilu, ustreznem zavarovanju plačila
oziroma dokazani plačilni sposobnosti kupca.
2.4 Objava predvidenega obsega prodaje gozdnih lesnih sortimentov
(a) SiDG do konca vsakega leta javno objavi informacijo o predvidenih količinah GLS za prodajo v
naslednjem letu.
(b) Informacija o predvidenih količinah GLS za prodajo v naslednjem letu se objavi v časopisu, ki izhaja
na celotnem področju Republike Slovenije, in na spletni strani SiDG.
3 Prodajni in plačilni pogoj 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.
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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
3.3.1 Ekonomski interes SiDG pri sklepanju dolgoročnih prodajnih pogodb
(a) 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.
(b) 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.
3.3.2 Čas sklepanja dolgoročne prodajne pogodbe
(a) 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 dogovori med kupcem in SiDG ob upoštevanju
predloga kupca pri prijavi na javni razpis in ob upoštevanju zmožnosti SiDG.
(b) 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.
3.3.3 Osebe, s katerimi se lahko sklepa dolgoročna prodajna pogodba
(a) 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 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), ki
izpolnjujejo pogoje, navedene v točki 3.3.3 (b) teh pravil.
(b) Dolgoročna prodajna pogodba se lahko sklene s kupcem, ki ima lastno proizvodnjo za obdelavo in
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(e) katere od dejavnosti iz
oddelkov 16 in 17 Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
(oddelek 16: Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen
pohištva; oddelek 17: Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja),
– statistične in knjigovodske bilančne podatke in dokumente, iz katerih je razviden obseg proizvodnje
obdelave in predelave GLS v preteklem letu,
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– 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.
Podrobnejše kriterije za presojo izpolnjevanja pogojev iz te točke določi SiDG v javnem razpisu iz točke
3.3.4(a).
(c) 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 sodno zapriseženega
prevajalca.
3.3.4 Način sklepanja dolgoročnih prodajnih pogodb
(a) SiDG letno ugotavlja obseg količin GLS, ki jih lahko proda na podlagi dolgoročnih pogodb in v zvezi
s tem objavi javni razpis, razen izjeme, navedene v sedmem odstavku točke 2.1 teh PP. Javni razpis se
objavi v časopisu, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije in na spletni strani SiDG.
(b) SiDG količine GLS za prodajo po dolgoročnih pogodbah razdeli tako, da kvalificirani kupci dobijo
sorazmeren delež GLS glede na razpoložljive količine GLS in glede na količine GLS, kot jih kupci
prijavijo v skladu s pravili javnega razpisa in kot so jim priznane v skladu s točko 3.3.3(b) teh pravil in
drugimi pravili javnega razpisa.
(c) Kvalificirani kupec je tisti kupec, ki izpolnjuje pogoje iz točke 3.3.3 in katerega obrat(i) za predelavo
in obdelavo GLS ni(so) oddaljen(i) 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 dva
centroida, pri čemer se upošteva kriterij najkrajše razdalje do centroida GGO. V kolikor obrat(i)
kvalificiranega kupca za predelavo in obdelavo GLS meji(jo) na več GGO, se količine GLS, ki mu
pripadajo glede na navedeni princip, seštevajo. 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.
(d) Dolgoročna prodajna pogodba lahko zagotavlja posameznemu kupcu, ki je podjetje za obdelavo in
predelavo GLS iz točke 3.3.2 (b), 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 točke 3.3.2 (b), 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.
(e) 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. Povprečna tržna cena GLS se določi na
podlagi zadnje objavljene povprečne cene za posamezne GLS, kot jih objavi referenčni statistični urad.
Referenčni statistični urad, katerega podatke SiDG uporablja za naslednje koledarsko leto, določi
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Skupščina družbe SiDG v roku vsaj 3 mesecev pred koncem koledarskega leta. V kolikor Statistični
urad Republike Slovenije ne razpolaga z ustreznimi referenčnimi podatki, lahko Skupščina družbe SiDG
določi, da se v celoti ali deloma uporabljajo referenčni statistični podatki ene izmed držav skupnega
Evropskega trga. V kolikor Skupščina družbe SiDG v roku ne določi referenčnega statističnega urada,
se uporabljajo še naprej podatki od referenčnega statističnega urada, kot je bil določen do roka.
(f) Za posamezne vrste GLS, za katere pristojni statistični urad ne objavlja povprečnih cen, se cene
določijo na podlagi cen najbolj podobnih GLS in količnikov za preračun, kot jih pripravi Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, in jih objavi na svoji spletni strani.
(g) SiDG pri izdaji računa za dobavljene GLS uporabi zadnje objavljene cene pristojnega statističnega
urada oziroma uporabi pravilo iz prejšnje točke.
(h) SiDG vsem kupcem s sklenjeno dolgoročno prodajno pogodbo enkrat letno izda poračun, s katerim
se poračunajo cenovne razlike dobavljenih GLS tako, da se upoštevajo objavljene cene pristojnega
statističnega urada, ki se nanašajo na mesec dobave GLS, oziroma pravilo iz točke 3.3.4 (f).
(i) 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.
(j) 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 sorazmerno poveča največ do 40 %. 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, pri čemer pa skupna dobavljena količina GLS pri posameznem kupcu ne sme
presegati 40 % količine, dogovorjene z osnovno pogodbo
3.3.5 Kontrola porabe dobavljenih GLS
(a) 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.
(b) 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.
3.3.6 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 uporabijo zadnje objavljene cene pristojnega statističnega urada za
posamezne GLS glede na čas odpovedi pogodbe, oziroma pravilo iz točke 3.3.4 (f).
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3.4 Drugi 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 Priprava lesa
SiDG GLS obdela, izmeri, sortira (klasificira) in jih ustrezno označi v skladu s sklenjeno prodajno
pogodbo.
3.4.3 Klavzula Incoterms
SiDG in kupec se v prodajni pogodbi dogovorita za izbrano klavzulo »franko kamionska cesta«,
Incoterms 2010.
3.4.4 Nakladanje in prevoz GLS
(a) Odvoz GLS se praviloma vrši v delovnem času SiDG. Če to ni možno, mora SiDG zagotoviti
prisotnost svojega pooblaščenca na mestu odpreme.
(b) Za dosego optimalne distribucije GLS kupec v prodajni pogodbi praviloma naroči SiDG, da za njegov
račun organizira nakladanje in prevoz GLS do namembnega kraja. Pri tem SiDG ni dolžan zavarovati
GLS.
(c) Stroške nakladanja, prevoza in druge morebitne stroške v zvezi z odpremo GLS za kupca založi
SiDG ter za povrnitev navedenih stroškov obremeni kupca. Pri tem SiDG odgovarja kupcu le za izbiro
prevoznika.
(d) SiDG lahko tudi sam opravlja nakladanje in prevoz GLS na podlagi cenika, ki ga pred tem objavi na
spletni strani.
3.4.5 Dobavni roki, višja sila
(a) Dobavni roki so v prodajni pogodbi dogovorjeni v pisni obliki.
(b) Dobavni roki so lahko dogovorjeni v odvisnosti od delovnih (obratovalnih) razmer, vremenskih
pogojev ali drugih pogojev.
(c) 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.
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(d) Če okoliščine iz točke (c) 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.
(e) V primeru, da SiDG brez nastopa višje sile ali drugih okoliščin iz točke (c) 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.
(f) 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 in 64/16 – odl. US) in drugimi veljavnimi predpisi.
(g) 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.
(h) SiDG pisno obvesti kupca, ki v roku ni prevzel GLS, o naknadnem roku dobave. Če kupec ne
prevzame GLS v naknadnem roku, lahko SiDG dobavi GLS drugemu kupcu. Hkrati si SiDG pridržuje
pravico do odstopa od prodajne pogodbe. Naknadni rok dobave ni potreben, če kupec prevzem GLS
izrecno odklanja ali če iz danih okoliščin izhaja, da ga ne namerava prevzeti. Tudi v takem primeru lahko
SiDG dobavi GLS drugemu kupcu. Hkrati ima SiDG pravico do odstopa od prodajne pogodbe.
(i) SiDG si v primeru nadaljnje prodaje drugemu kupcu pridržuje pravico zaračunati pogodbeno kazen v
skladu z določili sklenjene pogodbe.
(j) V primeru zamude pri prevzemu GLS s strani kupca preide nevarnost naključnega poškodovanja ali
uničenja GLS na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.
3.4.6 Sukcesivne dobave
Če so v prodajni pogodbi dogovorjene tri ali več posameznih dobav (v nadaljnjem besedilu: sukcesivne
dobave), ima kupec pravico odpovedati eno od sukcesivnih dobav pod pogojem, da prevzem nadaljnjih
sukcesivnih dobav sledi v skladu s prodajno pogodbo. Pogodbeno dogovorjene količine in vrste GLS se
zmanjšajo za količino in vrste GLS odpovedne dobave. Pravico do odpovedi ene sukcesivne dobave
lahko kupec uveljavi tako, da o tem pisno obvesti SiDG vsaj 30 dni pred datumom navedene sukcesivne
dobave.
3.4.7 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
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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.
3.4.8 Prevzem in pregled GLS in reklamacije
(a) Kupec izvrši pregled dobavljenih GLS takoj ob prevzemu GLS ter o morebitnih ugotovljenih stvarnih
napakah in napakah glede dobavljene količine ali vrste GLS v roku 24 ur od dobave pisno obvesti SiDG
v obliki reklamacijskega zapisnika, sicer izgubi pravice, ki mu grejo iz tega naslova. Reklamacijski
zapisnik mora vsebovati natančen opis napake in povabilo SiDG-ju, kdaj lahko pregleda GLS. Šteje se,
da so dobavljeni GLS sprejeti brez stvarnih napak ali drugih napak, če SiDG ne prejme reklamacijskega
zapisnika ob izročitvi GLS kupcu. Če kupec ali njegov pooblaščenec ni prisoten ob izročitvi GLS, lahko
pošlje reklamacijski zapisnik glede ugotovljenih stvarnih napak kvalitete in napak glede vrste dobavljenih
GLS (ne pa tudi napak glede dobavljene količine GLS) SiDG-ju naslednji dan po izročitvi GLS, sicer
izgubi pravice, ki mu grejo iz tega naslova. V takem primeru se reklamacijski zapisnik pošlje SiDG-ju
pisno po e-mailu ali po faxu. Če SiDG pravočasno prejme reklamacijski zapisnik, mora kupec grajane
napake še bolj natančno dokumentirati (fotografije, mnenje izvedenca in podobno) najpozneje v roku
osmih dni po izročitvi GLS kupcu.
(b) Če se potem, ko je kupec prevzel GLS, pokaže, da imajo dobavljeni GLS stvarno napako, ki je z
običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti in katere vzrok sega v čas pred prehodom
nevarnosti za dobavljene GLS na kupca, mora kupec pisno obvestiti o njej SiDG nemudoma, šteto od
dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. SiDG ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo
potem, ko mine šest mesecev od izvršene dobave.
(c) V kolikor se izkaže, da GLS ni imel napak oziroma, da SiDG zanje ne odgovarja, je kupec dolžan
SiDG-ju povrniti vse stroške in morebitno škodo, ki jih je v zvezi s tem imel.
3.5. Plačilni pogoji
3.5.1 Plačilo
(a) 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.
(b) Vsa plačila se izvedejo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače.
(c) Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na poslovnem računu SiDG.
(d) V primeru, če imajo dobavljeni GLS stvarne napake, ki jih je kupec grajal v skladu s temi PP in
prodajno pogodbo, to ne odloži obveznosti kupca za plačilo obveznosti do SiDG.
(e) 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.
(f) 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
(a) Če v prodajni pogodbi ni drugače dogovorjeno, znaša plačilni rok 45 dni od dneva prevzema GLS.
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(b) 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 Insolventnost kupca
SiDG lahko takoj odstopi od prodajne pogodbe, če je kupec insolventen ali postane insolventen tekom
trajanja prodajne pogodbe, če je zoper njega začet insolvenčni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek za prenehanje kupca ali opravljanja njegove glavne dejavnosti.
3.5.5 Pridržek lastninske pravice
(a) SiDG si pridržuje lastninsko pravico na GLS, ki so predmet prodajne pogodbe, do popolnega plačila
kupnine in vseh ostalih terjatev SiDG, vključno s plačilom zamudnih obresti ter vseh stroškov, nastalih
zaradi razlogov na strani kupca (v nadaljnjem besedilu: zavarovane terjatve).
(b) SiDG lahko od kupca kadarkoli zahteva, da na svoje stroške notarsko overi svoj podpis na prodajni
pogodbi, ki vsebuje klavzulo o pridržku lastninske pravice.
(c) Kupec ni upravičen zastaviti, prenesti v zavarovanje ali sprejeti drugih ukrepov, ki bi lahko ogrozili
SiDG-jevo lastninsko pravico na GLS, ki so predmet pridržka lastninske pravice.
(d) Kupec lahko v času trajanja SiDG-jeve lastninske pravice razpolaga z GLS v okviru svoje redne
dejavnosti. Če kupec v tem času proda dobavljeni GLS kateri koli tretji osebi, odstopa SiDG-ju vse
terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih pogodb. O nastanku teh terjatev kupec
nemudoma obvesti SiDG.
(e) Iz odstopljenih terjatev lahko SiDG poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine in ostalih zavarovanih
terjatev. Kar izterja več, je dolžan izročiti kupcu.
(f) Pridržek lastninske pravice velja tudi za izdelke, ki jih ustvari kupec s predelavo ali obdelavo GLS, in
sicer v sorazmerju z vrednostjo dobavljenega GLS. Če se to ne da ugotoviti ali se lahko ugotovi le z
nesorazmerno visokimi stroški, velja, da je končni izdelek enak vrednosti dobavljenega GLS.
(g) Kupec je dolžan nemudoma obvestiti SiDG o morebitnih obveznostih in potrebnih dokumentih za
registracijo pridržka lastninske pravice v uradnih registrih in o drugih zakonskih obveznostih, ki obstajajo
v državi, v kateri se nahajajo dobavljeni GLS. Kupec je dolžan na svoje stroške v polni meri sodelovati,
svetovati ter dati soglasje SiDG-ju za izpolnitev zakonskih obvez, potrebnih za ustanovitev veljavnega
pridržka lastninske pravice. V primeru, ko je GLS dobavljen v drugo jurisdikcijo, kjer pridržek lastninske
pravice nima enakega učinka zavarovanja kot v Republiki Sloveniji, bo kupec na SiDG-jevo zahtevo
izdal drugo ustrezno zavarovanje.
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3.5.6 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
(a) 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.
(b) 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 z 39. členom ZGD-1.
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 prodajnimi in plačilnimi pogoji ter prodajno pogodbo
V primeru razlik med posameznimi določbami prodajnih in plačilnih pogojev za prodajo GLS iz te točke
3. in določbami, dogovorjenimi v pisni prodajni pogodbi, prevladajo določbe pisne prodajne pogodbe.
3.6.6 Začetek veljavnosti in uporaba pravil
Z dnem sprejema teh Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo
gozdnih lesnih sortimentov z dne 27. 7. 2017, prenehajo veljati Pravila družbe Slovenski državni
gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je Vlada Republike
Slovenije sprejela dne 15. 6. 2016, uporabljajo pa se za že obstoječa pogodbena razmerja do veljavnosti
izteka teh razmerij oziroma do dobave celotne prodajne količine GLS po navedenih pogodbah.
Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo
gozdnih lesnih sortimentov, št. 00715-19/2016/33, z dne 26. 7. 2018, začnejo veljati naslednji dan po
sprejetju in objavi na spletni strani družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo
gozdnih lesnih sortimentov, št. 00715-19/2016/37, z dne 11.9.2018, začnejo veljati naslednji dan po
sprejetju in objavi na spletni strani družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
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4. Dodatna pravila za posamezne načine prodaje GLS
4.1 Prodaja na javni dražbi
Za prodajo GLS na javni dražbi se poleg PP upoštevajo še "Pravila za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov na javnih dražbah (PP-JD)«, ki so kot priloga 1 sestavni del teh PP.

4.2 Prodaja z javnim zbiranjem ponudb
Za prodajo GLS z javnim zbiranjem ponudb se poleg PP upoštevajo še "Pravila za prodajo gozdnih
lesnih sortimentov z javnim zbiranjem ponudb (PP-JZP)«, ki so kot priloga 2 sestavni del teh PP.
4.3 Prodaja po predhodni izmeri GLS
Za prodajo GLS po predhodni izmeri se poleg PP upoštevajo še "Pravila za prodajo gozdnih lesnih
sortimentov, katerih količino in kakovost določi družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (PP-DKK)", ki
so kot priloga 3 sestavni del teh PP.
4.4 Prodaja GLS količinskim predelovalcem
Za prodajo GLS količinskim predelovalcem se poleg PP upoštevajo še "Pravila za prodajo gozdnih
lesnih sortimentov količinskim predelovalcem (PP-KP)", ki so kot priloga 4 sestavni del teh PP.
4.5 Prodaja GLS na panju
Za prodajo lesa na panju se poleg PP upoštevajo še "Pravila za prodajo lesa na panju.(PP-PP)", ki so
kot priloga 5 sestavni del teh PP.
Številka: 00715-19/2016/15
Datum: 27. 7. 2017

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Priloge:
–
Priloga 1: Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov na javnih dražbah (PP-JD)
–
Priloga 2: Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov z javnim zbiranjem ponudb (PP-JZP)
–
Priloga 3: Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, katerih količino in kakovost določi družba
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (PP-DKK)
–
Priloga 4: Pravila za prodajo gozdnih lesnih sortimentov količinskim predelovalcem (PP-KP)
–
Priloga 5: Pravila za prodajo lesa na panju (PP-PP)
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