
Šifra: 3408-03-2316-C055/23

Datum: 22.03.2023

Zadeva: Objava pričakovane količine in strukture gozdnih lesnih sortimentov, ki so predmet 
upravne izvršbe po drugi osebi

Predmet: Odkup lesa po upravni izvržbi po drugi osebi na odločbi Zavoda za gozdove Slovenije:

GGO Katastrska občina Odsek Številka odločbe

03 - KRANJ Mavčiče (2139) 09107 3408-03-2316-C055/23

Okvirno lokacijo si lahko ponudnik ogleda s pomočjo šifre GGO in odseka na javno dostopnem
pregledovalniku. 

Prodajala se bo le hlodovina smreke brez kostanja, ki je na manualu!

Prodajala se bo le hlodovina smreke!
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Debelinski
razred

Število izbranih dreves in bruto m3

iglavci listavci skupaj

dreves m3 dreves m3 dreves m3

1. 10-19 cm 2 0,42   2 0,42

2. 20-29 cm 4 2,45   4 2,45

3. 30-39 cm 1 1,44 2 2,12 3 3,56

4. 40-49 cm 4 9,29   4 9,29

5. nad 49 cm 3 12,78   3 12,78

Skupaj bruto 14 26,38 2 2,12 16 28,50

Povp. m3  1,88  1,06  1,78

Povp. 2r [cm] 39  38  39  

Skupaj neto  22,43  1,87  24,30

Vrsta sečnje DV TF
Število izbranih dreves po debelinskih stopnjah m3

bruto
m3

neto3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19+ Skupaj

Insekti sm 34  1  3  1 1 3  1 2       12 25,76 21,90

Insekti (oslabelo) sm 34  1 1               2 0,62 0,53

Bolezni, glive (oslabelo) ko 28      2            2 2,12 1,87

Skupaj  2 1 3  3 1 3  1 2       16 28,50 24,30



Pričakovana količina in struktura sortimentov, ki je predmet upravne izvršbe:

Drevesn
a vrsta

Kakovostni razred in dodatna opredelitev glede na
stadij razvrednotenja zaradi podlubnikov in gliv

modrivk

Okraj-
šava

Enota
mere

Sortimentacija 
v % od neto m3

izbranih dreves
za posek

Okvirna
količina

v EM

Smreka
C - začetna faza napada podlubnikov, zdrav in svež les, 
beljava z normalno vlažnostjo, brez obarvanosti

HŽI C 
m3 b. s.

Smreka
D1 – mestoma odpadla skorja, majhna do srednja 
obarvanost oboda z modrivkami, minimalna razpokanost 
po obodu

HŽI
D1 m3 b. s. 40

8,972

Smreka
D2 - odpadla skorja, obarvanost oboda z modrivkami, 
večja razpokanost po obodu

HŽI
D2 m3 b. s. 45 10,09

Smreka Les za celulozo in plošče - povprečno CLI m3  s. s. 15 3,36

Smreka

- a) Les za celulozo iglavcev prve kakovos : ravni 
in polnolesni sor men , svež do zmerno osušen 
les (W ≥ 25 %), majhna obarvanost oboda z mo-
drivkami

CLI 1 

m3  s. s.

Smreka
- Les za celulozo iglavcev druge kakovos : slaba 

kakovost, suh les
CLI 2 

m3  s. s.

SKUPAJ
100 % 22,43

Opombe: kakovostne zahteve za posamezne sortimente izhajajo iz predpisa, ki ureja merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih 
sortimentov; oznake B, C, D1 in D2 so kakovostni razredi hlodov za proizvodnjo žaganega lesa; 
 - m3 b. s. = kubični meter okroglega lesa brez skorje; m3 s s.= kubični meter okroglega lesa s skorjo.

Okvirni datum, ko bodo sortimenti pripravljeni za odvoz s kamionske ceste: 3.4.2023

Ponudba mora biti predložena v tajništvo Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote  Kranj  
Stanata Žagarja 27b, 4000 Kranj, po pošti priporočeno, po e-pošti oekranj@zgs.si ali osebno do dne
30.03.2023, najkasneje do 13:00 ure.
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Ponudba za odkup gozdnih lesnih sortimentov , ki so predmet upravne izvršbe 
odločb o sanitarni sečnji Zavoda za gozdove Slovenije

GGO Katastrska občina Odsek Številka odločbe

03 - KRANJ Mavčiče (2139) 09107 3408-03-2316-C055/23

Ponudnik:_____________________________________________

Pričakovana količina in struktura sortimentov, ki je predmet upravne izvršbe, ter ponujena cena s strani ponudnika (ponudnik v preglednici izpolni stolpca B in C 
za sortimente, za katere je podana ocenjena količina):

Drevesna
vrsta

Kakovostni razred in dodatna opredelitev
glede na stadij razvrednotenja zaradi

podlubnikov in gliv modrivk

Okraj-
šava

Enota
mere
(EM)

Minimalna
cena

(EUR/EM)

A
Okvirna

količina v
EM

B
Ponujena cena za odkup

na kamionski cesti
(EUR/EM brez DDV)

C = A x B
Vrednost ponudbe 
 (EUR brez DDV)

Smreka
C - začetna faza napada podlubnikov, zdrav in 
svež les, beljava z normalno vlažnostjo, brez 
obarvanosti

HŽI C 
m3 b. s. 58

Smreka
D1 – mestoma odpadla skorja, majhna do srednja 
obarvanost oboda z modrivkami, minimalna 
razpokanost po obodu

HŽI D1 
m3 b. s. 48 8,972

Smreka D2 - odpadla skorja, obarvanost oboda z 
modrivkami, večja razpokanost po obodu

HŽI D2
m3 b. s. 39 10,09

Smreka Les za celulozo in plošče - povprečno CLI m3  s. s. 24 3,36

Smreka

a) Les za celulozo iglavcev prve kakovos : ravni in 
polnolesni sor men , svež do zmerno osušen les 
(W ≥ 25 %), majhna obarvanost oboda z modrivka-
mi

CLI 1 

m3  s. s. 26

Smreka
b) Les za celulozo iglavcev druge kakovos : slaba 
kakovost, suh les

CLI 2 
m3  s. s. 22

SKUPAJ
Opombe: 
– Minimalne cene določa Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet 
upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 15/17 in nasl.)
– Kakovostne zahteve za posamezne sortimente izhajajo iz predpisa, ki ureja merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov 
– Oznake B, C, D1 in D2 so kakovostni razredi hlodov za proizvodnjo žaganega lesa 
– m3 b. s. – kubični meter okroglega lesa brez skorje 
– m3 s s. – kubični meter okroglega lesa s skorjo
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Po odločbah ZGS  



Vrednost ponudbe:_____________EUR brez  DDV.

Datum:                                                                                                   Žig:                                                                        Podpis:
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