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Posebni pogoji družbe Papierholz Austria GmbH 
za 

odkup in dobavo žaganih hlodov 

(različica 07/2017) 

Poleg Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa, dogovorjenih med družbo Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju „kupec“) in 
njenim/njenimi pogodbenim partnerjem/pogodbenimi partnerji, se dogovori naslednje: 

 
1. DOBAVA, DOBAVNA KOLIČINA 
 

Pogodbeno dogovorjene količine hlodov se – če niso dogovorjeni drugačni pogoji – dobavljajo skladno z dobavnim načrtom 
neprekinjeno v celotnem pogodbenem obdobju. Hlodi se morajo zato na mestu izpolnitve zagotoviti tako, da je zagotovljena 
možnost neprekinjenega odvoza. 

 
Sprememba mesečnih količin je možna samo po potrjenem razgovoru s pristojnim zaposlenim oziroma referentom kupca ali 
njegovim namestnikom in v skladu s sprejemnimi zmogljivostmi zadevnih sprejemnih obratov kupca. Kupec si pridržuje pravico, da 
pogodbeno količino, ki v določenem mesecu ni bila dobavljena, črta brez nadomestila. 

 
Delež industrijskega lesa (vlakninskega lesa in okroglic) pri dobavah žaganih hlodov skupno ne sme presegati 5 %. V primeru 
močno povečanega deleža industrijskega lesa (več kot 10 %) se dobava zagotovi po cenah za industrijski les, oziroma si kupec 
pridržuje pravico, da celotno dobavo prevzame po cenah za industrijski les in jo pošlje papirni industriji. 

 
 

 

2. DIMENZIJE, KOLIČINA 
 

Količina žaganih hlodov – če ne velja 1. točka Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa – se določa in prevzema v 
sprejemnih obratih kupca na podlagi avstrijskih praks na področju trgovine z lesom. Količinska ocena dobavljenega blaga poteka 
po pravilih avstrijskih praks na področju trgovine z lesom.  
Pri določanju razredov debeline lahko - odvisno od razlik v razlagi in razpona dojemanja - zlasti zaradi odbitka lubja ali 
nepravilnosti oblike pri določanju srednjega premera v različnih prevzemnih in sprejemnih obratih kupca prihaja do manjših 
odstopanj pri 1a in 1b. 

 
 

 

3. OZNAČEVANJE 
 

Za označevanje hlodov se ne smejo uporabljati kovinski predmeti ali plastične označevalne ploščice. Za škodo vseh vrst, 
povzročeno na tak način ali zaradi neupoštevanja tega določila, je odgovoren prodajalec, ki mora kupca v primeru uveljavljanja 
odškodninskih zahtevkov tretjih oseb v celoti zavarovati pred odgovornostjo. 

 
 

 

4. ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV 
 

Za zatiranje škodljivcev se ne smejo uporabljati nobeni insekticidi, ki vsebujejo LINDAN oziroma -heksaklorcikloheksan, drugi 
izomeri heksaklorocikloheksana ali podobne mešanice izomerov. Poleg tega je dovoljena zgolj uporaba odobrenih in dovoljenih 
oziroma neprepovedanih pesticidov, insekticidov in/ali fungicidov. 
Prodajalec tudi po dobavi prevzema tveganje za vse posledice, ki izhajajo iz kršitve tega določila. Kupec si pridržuje pravico, da 
odkloni prevzem tako obdelanega blaga oziroma je prodajalec zavezan, da na ustrezno zahtevo kupca nemudoma na lastne 
stroške prevzame takšno blago nazaj. 

 
 
 
 
 
 
 


