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Splošni pogoji družbe Papierholz Austria GmbH 
za 

odkup in dobavo lesa 
(različica 11/2020) 

Družba Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju „kupec“) odkupuje les izključno na podlagi teh pogojev. Pogodbeni partner/partnerji kupca (v nadaljevanju „prodajalec“) 
izrecno izjavlja/izjavljajo, da njegovi/njihovi poslovni pogoji ne veljajo in štejejo kot izključeni, tudi če se z nasprotnimi potrditvami ali drugimi oblikami sklicuje/sklicujejo 

nanje. 
 
 
 

 

 DIMENZIJE / DOLOČANJE KOLIČIN OZIROMA TEŽE 
 

Prodajalec in kupec se dogovorita, da se za določanje neto teže pri dobavi hlodovine na vagonih uporablja razlika med bruto težo, določeno v 
obratih kupca, in tara težo, navedeno na vagonih. 
Za dobavo lesnih sekancev se uporablja tara teža (vagon, vključno s kontejnerjem), ki jo določijo partnerski obrati kupca s tehtanjem in shranijo v 
elektronskih sistemih za prevzem lesa. Prazno tehtanje vagonov se ne izvaja. 
Pri določanju količine po obsegu v prostornini mora biti les pravilno obrezan in gosto skladan. Pri nepravilnem skladanju si kupec pridržuje pravico, da 
les prevzame glede na težo v smislu prvega stavka. 

 
 

 

 CENE, PODLAGA ZA OBRAČUN, PLAČILO 
 

Obračunska mera je izključno vhodna mera obrata / vhodna stehtana teža obrata pri kupcu, v kolikor ni izrecno pisno dogovorjena drugačna mera (npr. 
gozdna mera). Izključno ti rezultati predstavljajo podlago za določanje cene in obračun in izključno ti rezultati se prodajalcu predložijo kot osnova za 
obračun. Če prodajalec prekorači dobavne roke, ima kupec pravico, da enostransko primerno določi cene ali opusti dobavo. Kupec ima pri zamudah, ki 
jih povzroči prodajalec, pravico do kritnega nakupa na stroške prodajalca brez določitve naknadnega roka. Če prodajalec zamuja z dobavo, kupec pa je 
že izvršil plačilo, ima kupec pravico, da v skladu s 456. členom avstrijskega Podjetniškega zakonika (UGB) prodajalcu zaračuna obresti v višini 9,2 
odstotnih točk preko temeljne obrestne mere. Kot zavarovanje za izvršena plačila ali delna plačila preide  les v vrednosti, enaki izvršenim plačilom 
kupca, v last kupca, ne glede na to, v kakšnem stanju je. Obračun izvedenih dobav in storitev se opravi z dobropisom, kar pomeni, da izdan račun 
kupca šteje kot dogovorjen.  
Les, ki se dobavi med 29. decembrom in 31. decembrom določenega leta, prevzamejo zadevni obrati in ga skladiščijo v konsignacijsko skladišče. Tretji 
delovni dan v naslednjem letu preide zaloga lesa, ki se nahaja v konsignacijskem skladišču, v razpolaganje zadevnih obratov. 

 
 

 

 VIŠJA SILA 
 

Pri popolni ali delni prekinitvi obratovanja v obratu, zlasti v obratih v Frantschachu, Gratkornu in Pölsu, ki jo povzroči na primer višja sila ali požar, ima 
kupec pravico, da odstopi od pogodbe ali se dogovori za kasnejšo dobavo, ne glede na to, ali se zadevna prodajna pogodba nanaša na obrat, v 
katerem je bilo obratovanje delno ali v celoti prekinjeno. V primeru snežnega viharja, snegoloma ali drugih naravnih pojavov kot tudi pri spremembi 
tržnih cen ima kupec pravico, da enostransko spremeni nakupno ceno in jo ustrezno prilagodi tržni ceni.  Les, ki do tega trenutka še ni bil zagotovljen, 
se obračuna po novi ceni. 

 
 

 

 DOVOLJENJA, DOKAZILA 
 

 
Prodajalec potrjuje skladno z Uredbo (EU) 995/2010, da je les pridobil ob upoštevanju veljavnih pravnih predpisov, ki veljajo za sečnjo, in da je 
civilnopravno tudi upravičen do te prodaje. 
Prodajalec jamči, da les izvira iz trajnostnega gozdarstva ter da les in lubje nista bila radioaktivno obsevana ali obdelana s snovmi, ki 
vsebujejo klor. 
Ves les je treba dobaviti brez nečistoč (kovin, neuničljivih plastičnih oznak, ovoja proti luščenju, plastičnih folij itn.). 
Prodajalec jamči, da les izvira iz rabe, ki izpolnjuje vsakokratne veljavne zakonske določbe. Morebitna za to potrebna uradna dovoljenja lahko 
predložimo. Poreklo lesa je navedeno v pogodbi in ga na zahtevo kupca lahko dokažemo z ustreznimi dokumenti. Celotno dobavno verigo je možno 
identificirati in jo lahko preverijo neodvisne tretje osebe. 
 
 

 

 NAKLADANJE, PREVOZ 
 

Prodajalec mora les skladiščiti na mestu odvoza na način, da ga je s tovornjaki s hidravličnim žerjavom mogoče neovirano nalagati. Najmanjša količina 
znaša nekaj natovorjenih količin na mesto nalaganja. V primeru skladiščenja lesa, ki ga ni mogoče nakladati z žerjavom, ima kupec pravico, da dodatne 
stroške za nakladanje ali natovarjanje zaračuna prodajalcu. 
  
Za vso škodo, povzročeno na vagonih ali njihovi opremi (dogradnih napravah) zaradi nakladanja, odgovarja nakladalec, ki se tudi zavezuje, da bo 
kupca v primeru uveljavljanja odškodninskih zahtevkov odškodoval in ga varoval pred vsemi iz tega izhajajočimi jamstvi. 
Nakladalec in prodajalec morata poskrbeti za kar največje nakladanje in izrabo nakladalnega prostora v skladu s konstrukcijo vagona.  
Nakladalec in prodajalec morata zagotoviti strokovno in pravilno nakladanje, pri čemer morata še zlasti upoštevati nosilnosti (oziroma dovoljene 
obremenitve osi) zadevnih tipov vagonov. 
Za vse škode in stroške (npr. višje stroške razkladanja, stroške vzdrževanja vagonov, stroške za prazen tovor), ki izhajajo iz kršitev prej navedenih 
točk, sta solidarno odgovorna nakladalec in prodajalec. 
 
Morebitne stroške za uporabo in/ali vzdrževanje vseh zemljišč, poti, cest in mostov, potrebnih za spravilo, skladiščenje in odvoz lesa, in med drugim 
tudi dajatve za souporabo cest v skladu z ustreznimi zakoni o cestah nosi prodajalec. 
V ostalem veljajo smernice kupca za prevzem lesa, poleg tega pa tudi določila avstrijskih praks na področju trgovine z lesom v različici, veljavni ob 
sklenitvi pogodbe. 

 
 

 

 CERTIFICIRANJE 
 

Prodajalec izjavlja, da se bo vključil v sistem certificiranja, opisan v pogodbi (FSC®, PEFCTM, ISO® itd.), sprejel zadevne zahteve v veljavni različici in jih 
izvajal v skladu z obratovalnimi zmožnostmi. 
Prodajalec kupcu jamči za veljavno certificiranje. Prodajalec je odgovoren za naknadni preklic certificiranja ali podobne okoliščine, ki povzročijo izgubo 
certificiranja, in mora kupcu neposredno povrniti škodo za vse iz tega izhajajoče škode, še zlasti za izgubo dohodka. To velja tudi v primeru, kadar 
prodajalec ni povzročil izgube certificiranja in/ali ni odgovoren zanjo. To ne posega v prodajalčevo pravico do uveljavljanja zahtevkov proti 
povzročitelju. 
Kupec ima pravico, da sam ali po tretjih osebah izvaja preglede sečnje, prodajalec pa mu mora te preglede omogočiti. 
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 PRAVILA INCOTERMS 
 

V nadaljevanju navedena pravila Incoterms 2010 štejejo kot dogovorjena in jih je mogoče spremeniti samo pisno v dogovoru med prodajalcem in 
kupcem. Razlagajo se na naslednji način: 

 
  EXW  FCA  DAP  POD  DDP 

 "ex works" "free carier" "Delivered at place" "delivered  
at terminal" "delivered duty paid" 

pomeni:  "od gozdne ceste oz. 
od štora“ 

"nakladanje na vagon" 
oz. „od žage“  

"franko meja" "dobavljeno do 
ciljnega obrata" 

"dobavljeno s plačano 
carino do ciljnega 

obrata" 

Navedba kraja (nujno potrebna) nujno je treba navesti 
kraj razpoložljivosti 

nujno je treba navesti 
mesto nakladanja 

nujno je treba navesti 
konkreten mejni 

prehod ali vsaj mejo 
(npr. H/A) 

nujno je treba 
navesti terminal, 
ciljni obrat (npr. 
SAPPI Gratkorn) 

nujno je treba navesti 
namembni kraj, ciljni 

obrat (npr. SAPPI 
Gratkorn) 

Točna navedba kraja (vstavite)      
Stroške nakladanja nosi Kupec Prodajalec Prodajalec Prodajalec Prodajalec 
Stroške glavne prevozne pogodbe nosi Kupec Kupec Prodajalec-{}-  

Prodajalec Prodajalec 
Stroške izvoznih postopkov nosi Kupec Prodajalec Prodajalec Prodajalec Prodajalec 
Stroške uvoznih postopkov nosi Kupec Kupec Kupec Kupec Prodajalec 
Prevozne dokumente zagotovi Kupec Kupec Prodajalec Prodajalec Prodajalec 
Dokazilo o dobavi zagotovi  Kupec Prodajalec Prodajalec Prodajalec Prodajalec 
Stroške dodatnega prevoza in razkladanja nosi Kupec Kupec Kupec Prodajalec Prodajalec 
Dokazilo o izvozu zagotovi Kupec Prodajalec Prodajalec Prodajalec Prodajalec 
Stroške uvoza nosi Kupec Kupec Kupec Kupec Prodajalec 

 
Posebni dogovori:  
Določila teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa veljajo tudi pri dogovoru klavzul Incoterms EXW, FCA in DAP, če prodajalec za težo ne predloži 
dokazila o (železniškem) uradnem tehtanju ali določitvi mer s strani nacionalno priznane institucije, in sicer v naslednjih časovnih obdobjih: EXW: pri 
zagotoviti; FCA: po nakladanju; DAP: pri prevzemu/prekladu. 

 
 

 

 VAROVANJE PODATKOV 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v skladu z veljavno različico Zakona o varstvu podatkov 2000 (DSG) z vsemi podatki, ustvarjenimi v zvezi s 
tem pravnim poslom, ravnali strogo zaupno in jih uporabljali izključno za dovoljene namene. To pomeni, da lahko pogodbeni stranki zadevne podatke 
uporabljata samo za namene knjigovodstva svojih lastnih kupcev, dobaviteljev, financ in materiala ter za obračun stroškov. Posredovanje podatkov 
tretjim osebam je prepovedano, kot tudi shranjevanje podatkov, ki sega preko podjetja (prim. „podatkovno bazo” v smislu točk 13 in 50 člena 4 DSG), 
če to ni izrecno dogovorjeno. Poleg tega je treba zagotoviti, da tudi druge osebe, udeležene pri izpolnjevanju te pogodbe (npr. prevozniki), s podatki 
ravnajo skladno s temi določili. 
Prodajalec izrecno soglaša, da se lahko njegovi podatki in informacije, razkrite v okviru zadevnega poslovnega odnosa, shranjujejo in obdelujejo za 
namene zbiranja, shranjevanja in analize podatkov, notranjih tržnih raziskav, knjigovodstva, urejanja plačilnega prometa ter pošiljanja informativnih 
dokumentov, ter posredujejo tretjim osebam, zlasti ponudnikom storitev, ki jih pooblasti kupec, zaradi česar se lahko potrebni podatki (ime in naslov 
prodajalca, vhodni podatki lesa, kot so krojenje, kakovost, dimenzije, količina) shranjujejo, obdelujejo in uporabljajo. Prodajalec lahko to soglasje kadar 
koli prekliče. 

 
 

 

 RAZLAGA, SALVATORIČNA KLAVZULA, PISNA OBLIKA 
 

Ti Splošni pogoji za odkup in dobavo lesa so izdelani v več jezikih. Če bi razlaga nemške različice teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa vodila 
k drugačnemu rezultatu kot razlaga Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa v drugem jeziku, je v vsakem primeru merodajna izključno nemška 
različica teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa. 
Pri morebitnih protislovjih med temi Splošnimi pogoji za odkup in dobavo lesa na eni strani ter prav tako dogovorjenimi Posebnimi pogoji kupca za 
odkup in dobavo lesa na drugi strani so merodajna določila dogovorjenih Posebnih pogojev kupca za dokup in dobavo lesa. V tem primeru Splošni 
pogoji kupca za odkup in dobavo lesa služijo kot (morebitna) pomoč pri razlagi. 
Če se sklene več Posebnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa (nakup različnih sortimentov lesa), so merodajni Posebni pogoji za odkup in dobavo 
lesa, ki so stvarno dodeljeni zadevnemu sortimentu lesa, ki predstavlja predmet zadevne pogodbe. 
 
Če je ali postane določilo teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa neučinkovito ali neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. 
Neveljavna in/ali neučinkovita določila se v skladu s smislom in namenom teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa ustrezno nadomestijo z 
veljavnimi in učinkovitimi določili, ki so po gospodarskih učinkih najbližje neveljavnim in/ali neučinkovitim določilom. Ustrezno velja tudi v primeru, kadar 
se pri izvajanju pogodbe pokaže pogodbena vrzel, ki jo je treba dopolniti. 
 
Ustni stranski dogovori, ki odstopajo od teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa ali od pogodbene vsebine, niso pravno veljavni. Spremembe 
in/ali dopolnitve teh Splošnih pogojev za odkup in dobavo lesa so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki. 

 
 

 

 VELJAVNOST 
 

Ti Splošni pogoji za odkup in dobavo lesa veljajo za vse kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem, sklenjene po 31.03.2017, ter za vse 
kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem, sklenjene pred tem datumom, če je kupec prodajalca izrecno napotil na uporabo teh Splošnih 
pogojev za odkup in dobavo lesa, prodajalec pa temu oziroma takšni podlagi za (zadevno) pogodbeno razmerje s kupcem ni izrecno nasprotoval. 
 
Ti Splošni pogoji za odkup in dobavo lesa veljajo časovno neomejeno oziroma nedoločen čas, če se za pogodbeno razmerje soglasno ne dogovorijo 
drugi Splošni pogoji za odkup in dobavo lesa (izrecno ali implicitno). 
 
Določila, dogovorjena v tej točki, se smiselno uporabljajo tudi za Posebne pogoje kupca za odkup in dobavo lesa. 

 
 

 

 VELJAVNA ZAKONODAJA, SODNA PRISTOJNOST 
 

Za vse neposredne in posredne spore, ki izhajajo iz ali zaradi tega pogodbenega razmerja med prodajalcem in kupcem, je pristojno zadevno stvarno 
pristojno sodišče v Gradcu, 8010, Avstrija (I. okrožje, središče), če je to zakonsko dopustno. Velja avstrijsko pravo ob izključitvi trgovskega prava ZN in 
kolizijskih norm mednarodnega zasebnega prava. 
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