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Definicija špedicije
 Špedicija je specializirana gospodarska dejavnost, ki se
ukvarja z organizacijo odprave blaga in drugimi posli s
tem v zvezi.
(A. Turina, 1966)

 Špedicija je storitvena gospodrska dejavnost, ki se
ukvarja z organiziranjem procesov premeščanja blaga v
prostoru in času.
(M. Jelenc, 1983)

Vrste špedicij
 Po teritorialnem načelu delitve:
 notranja
 mednarodna

Po poslovnih karakteristikah:

Zračna logistika

Pomorska
logistika

3P/4P logistika

Kopenska
logistika

Integrirana
logistika

Špedicijska dejavnost pri nas
 Furmanstvo
 V Sloveniji prisotne vse oblike organiziranja
špedicijskih podjetij (pomorske, kopenske, zračne ,…)
 Podjetja specializirana za posamezna opravila znotraj
špedicijske dejavnosti (carinski posredniki,
skladiščniki,…)

Logistika ali Špedicija
 Naloga logistike je naročnikom, poleg odprave blaga,
ki jo opravi špedicija, organizirati tudi
konfekcioniranje, označevanje, kontroling,
distribucijo, poprodajne aktivnosti,…

Združevanje špediterjev






CLECAT
FIATA
IRU
Freight Forward Europe
Združenje za promet pri GZS (sekcije)

Vrste špedicijskih poslov
 dajanje strokovnih nasvetov in sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodb o
mednarodni prodaji blaga z vidika prevoza in drugih manipulacij z njim,
zagotavljanja zavarovanja, opravljanja carinskih in drugih formalnosti itd.,
 ugotavljanje najugodnejših prevoznih poti in klavzul, ki naj se v zvezi z
določanjem obveznosti strank glede organizacije prevoza blaga in s tem
povezanih dejanj uporabijo v pogodbi o mednarodni prodaji blaga,
 preskrbovanje znižanj in drugih ugodnosti pri prevoznikih ter drugih sodelujočih
v izvajanju špedicijskega podjema,
 organizacija zbirne špedicije in ekspresnega prometa,
 organizacija vseh vrst prevozov z vsemi prevoznimi sredstvi in po vseh prevoznih
poteh, vključno z multimodalnim prevozom in organizacija fizične distribucije
tovora po sistemu »od vrat do vrat«,
 sklepanje prevoznih pogodb v vseh vejah prevoza,
 sklepanje pogodb o nakladanju, razkladanju, prekladanju, sortiranju, pakiranju,
oziroma opravljanju teh in podobnih storitev,
 sklepanje pogodb o uskladiščenju tovora,
 sklepanje pogodb o zavarovanju tovora,

 zastopanje v carinskih postopkih in opravljanje carinskih formalnosti (carinsko
zastopanje),
 jemanje vzorcev in ugotavljanje količine tovora brez izdajanja certifikatov,
 sodelovanje pri plačilu dobavljenega tovora,
 izdajanje špedicijskih potrdil kot instrumentov pri plačilih v prometu z blagom ter
izdajanje drugih FIATA listin,
 izdajanje ali preskrbovanje prevoznih in drugih listin,
 kontrola obračunske pravilnosti prevoznih listin in obračunov prevoznih in drugih
stroškov,
 ukrepanje za povrnitev škode v primerih izgube, poškodbe ali zamude pri
izročitvi tovora,
 preskrbovanje tranzitnih dovoljenj in drugih listin,
 organiziranje dodajanja ledu ter hranjenja in napajanja živih živali,
 opravljanje storitev na mednarodnih sejmih, samostojnih in specialnih razstavah
ter podobnih prireditvah,
 drugi posli, ki so običajni v mednarodni špediciji.

Listine v špedicijskih poslih
 Tovorni listi: letalski (AWB-airway bill), ladijski (B/L-Bill of lading,
Seaway bill), železniški (CIM), kamionski (CMR), bordero
 Karneti: (TIR, ATA)
 Spričevala (zdravstvena, fitosanitarna, veterinarska,…)
 Anex VII
 Varnostne listine (IMDG, Safety data sheet,…)
 Potrdila o poreklu (EUR 1, A.TR, Certificate of origin)
 Carinske listine (deklaracije, potrdila, dovoljenja, odločbe, ZTI,…)
 Komercialne listine (računi, predračuni, pogodbe,…)
 Izjave
 Dispozicije
 Garancije, garantna pisma, akreditivi

Predpisi















Obligacijski zakonik
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju
Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije
Carinski zakonik skupnosti
Izvedbena uredba k Carinskemu zakoniku skupnosti
Uredba o KNCT
ZICPES
ZDDV-1
Mednarodne konvencije in pogodbe (Istanbulska, TIR,
Montrealska, IMO, ADR, Roterdamska pravila…)
Bilateralne pogodbe
Incoterms 2010 (trgovinske klavzule)
ISPM
Uzance
Uredba 1013/2006

Sklepanje pogodb
 6. člen Splošnih pogojev poslovanja mdnarodnih špediterjev Slovenije
 (Način sklenitve in prenehanja veljavnosti špedicijske pogodbe)

 Špedicijska pogodba se lahko sklene s podpisom listine, v kateri je zapisana njena
vsebina ali z naročiteljevim sprejemom špediterjeve ponudbe oziroma s
špediterjevim sprejemom naročiteljevega naročila.
 Ne glede na druge določbe teh pogojev lahko špediter ali naročitelj sprejem
ponudbe druge stranke podata s konkludentnim ravnanjem, ki sledi prejemu take
ponudbe in iz katerega je razvidno, da tako ponudbo sprejemata.
 Da špediter ravna v skladu z določbo drugega odstavka tega člena, se šteje zlasti,
če začne opravljati naročeno storitev, razen če tako ravna da bi preprečil, da bi
naročitelju nastala škoda ali da bi slednji zamudil očitno korist.







Da naročitelj ravna v skladu z določbo drugega odstavka tega člena, se šteje zlasti, če špediterju
po prejemu ponudbe izroči tovor ali dokumente v zvezi z njim ali potrebne podatke ali navodila
ali mu na drug način omogoči, da začne izvajati špedicijsko storitev ali začetek izvajanja te
storitve dopusti, če špediterju plača avans za stroške in/ali plačilo za njegovo delo, če ne
prepreči, da bi špediter opravil storitev, pa ve ali bi moral vedeti, da jo je špediter že začel
opravljati ali da jo bo začel opravljati ipd.
Špedicijska pogodba preneha veljati v primerih, določenih v njej, v veljavnih predpisih ter v teh
pogojih. V kolikor je sklenjena za nedoločen čas, pa preneha veljati tudi v primeru, če je
katerakoli stranka od nje odstopila (jo odpovedala) v pisni obliki. V primeru takega odstopa
stranki, ki ga je podala, ni potrebno navajati nikakršnih razlogov za odstop. Kolikor v špedicijski
pogodbi ni določeno drugače, za tak odstop velja odpovedni rok 3 mesecev, ki teče od
trenutka, ko je stranka, ki ji je bil odstop posredovan, le-tega prejme.
Določba prejšnjega odstavka tega člena ne posega v druge določbe teh pogojev, ki špediterju
omogočajo odstop od špedicijske pogodbe s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka). V
primeru takega odstopa se šteje, da pogodba preneha veljati v trenutku, ko naročitelj prejme
špediterjevo izjavo, da odstopa od pogodbe.

Odgovornost-obveznost špediterja

 7. člen Splošnih pogojev poslovanja mdnarodnih špediterjev Slovenije

 (Nastop in prenehanje špediterjeve obveznosti)




Obveznost špediterja nastopi v trenutku sklenitve pogodbe oziroma v drugem trenutku,
določenem v veljavnih predpisih, teh pogojih ali pogodbi vendar ne pred tem, ko
naročitelj špediterju na dogovorjenem kraju, v dogovorjenem času, v dogovorjenem
obsegu in na dogovorjeni način dostavi tovor, v zvezi s katerim je bila pogodba sklenjena
in vso potrebno dokumentacijo in podatke ter izpolni vse druge pogoje, predpisane s
temi pogoji in vsakokrat veljavnimi predpisi, preneha pa v trenutku izpolnitve
špediterjevih obveznosti iz pogodbe oziroma v trenutku prenehanja veljavnosti
špedicijske pogodbe oziroma v drugem trenutku, določenem v veljavnih predpisih, teh
pogojih in pogodbi. Obveznost špediterja v vsakem primeru preneha v trenutku uničenja
tovora ali v trenutku, ko je njena izpolnitev postala nemogoča.
V vsakem primeru velja, da je špediter pravilno in v celoti opravil storitev, če je tovor
odpravil naprej v stanju, v kakršnem ga je sprejel, pri čemer se spremembe na njem, ki
običajno nastanejo ob prevozu takega tovora in manipulacijah z njim ali izvajanju drugih
špedicijskih storitev v zvezi z njim, ne upoštevajo.

 (Dolžnostno ravnanje)

 Špediter je ob vsaki priložnosti dolžan ravnati tako, kot to nalagajo naročiteljevi
interesi in kot dober gospodarstvenik.

 (Odgovornost špediterja za druge in omejitev odgovornosti drugih)

 Špediter odgovarja le za izbiro prevoznika ter za izbiro drugih, s katerimi je v
izpolnjevanju naročila sklenil pogodbo (uskladiščenje, prekladanje, sortiranje,
pakiranje, zavarovanje tovora, ipd.), ne pa tudi za njihovo delo, razen v primerih iz
določbe tretjega odstavka 5. člena teh pogojev.
 Določbe teh pogojev o odgovornosti špediterja se smiselno uporabljajo tudi za
odgovornost oseb, ki so delovale za špediterja ali jih je špediter pritegnil k
izvrševanju špedicijske pogodbe ter za zahtevke naročitelja in tretjih do teh oseb.
Kumulativna odgovornost špediterja in teh oseb ne more preseči zneska, do
katerega je omejena odškodninska odgovornost špediterja.

 (Špediter kot izvajalec prevoza ali drugih storitev)



Špediter ima vselej pravico sam opraviti prevoz tovora in/ali vse druge posle, potrebne pri
izvajanju špedicijske storitve. V takem primeru ima pravice in obveznosti, ki izhajajo iz predpisov
oziroma so običajne za opravljanje tovrstnih poslov.
Če je špediter po naročilu izrecno ali molče pooblaščen zaupati izpolnitev naročila drugemu
špediterju ali če je to v naročiteljevem interesu, je odgovoren samo za izbiro drugega špediterja.
Šteje se, da ima špediter tako pooblastilo zlasti, vendar ne izključno, v primeru organizacije
zbirne špedicije ter v primeru, ko je del posla potrebno izvesti na območjih ali področjih, ki jih
špediter s svojo poslovno mrežo ne pokriva neposredno, jih pa pokriva drug špediter ali na
področjih, ki jih zaradi ugodnejšega položaja na trgu bolj učinkovito pokriva drug špediter.

 (Primeri, v katerih je špediterjeva odgovornost izključena)


Špediter ne odgovarja za škodo in ni dolžan trpeti nikakršnih posledic, nastalih zaradi:




hib ali narave tovora (vključno z običajnim razsipom, kalom in kvarom, sušenjem, puščanjem, razkrojem,
lomom, rjavenjem, izgubo teže ali prostornine, črvivostjo, gnitjem, plesnivostjo, delovanjem mrčesa ali
drugih škodljivcev ipd.),
nepravilnega ali pomanjkljivega pakiranja oziroma priprave tovora,
upoštevanja navodil in podatkov v zvezi s tovorom, ki jih je dobil od naročitelja ali osebe, ki jo je ta za to
pooblastil,

 neizročitve ali nepravočasne izročitve tovora s strani naročitelja,
 izročitve tovora v nasprotju z dogovorom,
 drugih dejanj ali opustitev naročitelja, njegovih izpolnitvenih pomočnikov in oseb, ki jih
on najame ali oseb, ki imajo pravico razpolagati s tovorom,
 naročiteljevega nespoštovanja določb veljavnih predpisov, teh pogojev, pogodbe ter
navodil špediterja in drugih oseb, ki jih je špediter pooblastil za dajanje navodil,
 manipulacij s tovorom, nakladanja, zlaganja ali razkladanja tovora in drugih dejanj,
povezanih s tovorom, ki jih opravi naročitelj ali njegovi izpolnitveni pomočniki,
 višje sile, vremenskih razmer in pojavov, naravnih in drugih nesreč, požara, stavk,
zaustavitve ali izključitve delovne sile, zaustavitve, zaplembe ali zasega tovora, ostalih
oblastnih ukrepov, odredb ali priporočil državnih organov ali drugih nosilcev javnih
pooblastil, administrativnih ali pravnih ovir, nemirov, uporov, revolucij, spopadov,
vojne, nasilnih dejanj, ropov ali tatvin,
 ravnanja skladno z veljavnimi predpisi, špedicijsko pogodbo in/ali temi pogoji,





drugih dejstev, vzrokov ali dogodkov, ki so kot ekskulpacijski razlogi opredeljeni v veljavnih predpisih ter
dejstev, vzrokov ali dogodkov, za katere špediter ne odgovarja ali dogodkov, ki se jim špediter ni mogel
izogniti in njihovih posledic ni mogel preprečiti.
Če obstaja možnost, da je škoda nastala zaradi katerekoli od okoliščin, naštetih v prvem odstavku tega člena,
se šteje, da je nastala zaradi nje.
Špediter ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi svetovanja ali dejanj, ki jih je za naročitelja opravil
brezplačno.
Špediter ne odgovarja za nepravilno obračunane voznine ter carinske in druge javne davščine.



(Nemožnost izpolnitve špedicijske pogodbe)










Kolikor špediter zaradi kateregakoli dogodka ali okoliščine iz prvega odstavka 75. člena ali lastnosti tovora ali drugih
dogodkov, na katere nima vpliva, ne more izpolniti svojih obveznosti iz špedicijske pogodbe, pa so ovire take, da jih je
mogoče odpraviti, lahko naročitelja pozove, da mu v roku 3 dni po prejemu poziva poda navodila za njihovo odpravo, pri
čemer ima v primeru, če takih navodil ne prejme, ali v primeru, če na prejem takih navodil ne more čakati, ovire pravico na
riziko in stroške naročitelja odpraviti sam.
V primeru, če so ovire take, da jih ni mogoče odpraviti, je špediter prost svojih obveznosti iz špedicijske pogodbe, mora pa
naročitelju na njegov riziko in stroške dati tovor na razpolago oziroma ga uskladiščiti, če pa to ne bi bilo mogoče ali smotrno,
pa ga ima pravico prodati po borzni ali tržni ceni ter s kupnino najprej poravnati stroške prodaje, nato vse svoje terjatve do
naročitelja iz naslova špedicijske pogodbe, preostanek pa izročiti naročitelju. V takem primeru se obveznosti strank
špedicijske pogodbe presojajo po pravilih o nemožnosti izpolnitve.
Kolikor so ovire zgolj začasne narave, špediterjeve obveznosti v času njihovega trajanja mirujejo. Šteje se, da so ovire začasne
narave, če njihovo trajanje ne presega 15 dni.

 (Naročiteljeva dolžnost obvarovati špediterja pred zahtevki tretjih oseb in
posledicami izvrševanja špedicijske pogodbe)




Naročitelj je špediterja in vse njegove zastopnike, pooblaščence in druge osebe, ki delujejo po
njegovem naročilu ali v njegovem imenu, v primeru, ko špediter nastopa v imenu in na račun
naročitelja oziroma v svojem imenu in na račun naročitelja, dolžan obvarovati pred vsemi
zahtevki tretjih oseb (vključno z državo in drugimi nosilci javnih pooblastil) in na njihov prvi
poziv vstopiti namesto njih v vse postopke, ki jih tretje osebe sprožijo zoper njih ter jih
obvarovati pred vsemi negativnimi posledicami, ki jih utrpijo v povezavi z izpolnjevanjem
špedicijske pogodbe in jih skladno z določbami veljavnih predpisov, teh pogojev in pogodbe
niso dolžni trpeti.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, ko špediter nastopa v
svojem imenu in na svoj račun in v drugih primerih, če je postavitev teh zahtevkov ali začetek
teh postopkov povzročila naročiteljeva kršitev veljavnih predpisov, katerekoli določbe
špedicijske pogodbe ali teh pogojev ali dejstvo, da je špediter ravnal skladno z navodili
naročitelja ali osebe, ki jo je ta za to pooblastil oziroma če je postavitev teh zahtevkov ali
začetek teh postopkov povzročil dogodek, za katerega odgovarja naročitelj. Določba prejšnjega
odstavka tega člena se vselej uporablja tudi v primerih, ko špediter skladno z določbami
veljavnih predpisov, pogodbe in teh pogojev ni dolžan izpolniti teh zahtevkov tretjih oseb, zlasti
pa v primerih obveznosti plačila carinskih in davčnih obveznosti, trošarin, drugih javnih dajatev,
obveznosti do bank in zavarovalnic, prispevkov generalne havarije, obresti, kazni, odškodnin
ipd.

 Naročitelj je špediterju dolžan na njegov prvi poziv povrniti škodo, ki jo
slednji utrpi zaradi naročiteljevega ravnanja v nasprotju z veljavnimi
predpisi, pogodbo ali temi pogoji ali zaradi tovrstnega ravnanja osebe, ki
deluje po naročiteljevem navodilu.

 (Vodenje postopkov za naročitelja)

 Špediter je dolžan vlagati reklamacije, pritožbe, odškodninske zahtevke
in voditi razne formalne postopke v korist naročitelja le, če to naročitelj
izrecno zahteva. V tem primeru je naročitelj dolžan izročiti špediterju vse
potrebne prevozne, carinske in druge listine ter mu posredovati vse
potrebne informacije, potrebne za vložitev reklamacije.
 Špediter postopke iz prejšnjega odstavka tega člena vodi na račun,
stroške in riziko naročitelja ter je upravičen do posebnega plačila iz tega
naslova.



(Omejitev špediterjeve odgovornosti)
 Kolikor je temelj špediterjeve odgovornosti nedvomno dokazan, špediter v mejah, določenih v teh pogojih,
odgovarja le za navadno premoženjsko škodo (zmanjšanje premoženja), ne pa tudi za nematerialno škodo,
izgubljeni dobiček ali dohodek oziroma prihodek in morebitne druge škode, ki jih je utrpel naročitelj ali njegov
poslovni partner, kot so zlasti, a ne izključno stroški za izvedbo nadomestnih storitev, izgubljeni dohodek zaradi
nemožnosti uporabe, zamudne obresti, pogodbene in druge kazni, druge odmene, ki jih je moral plačati, škoda
zaradi obratovalnega zastoja, izguba tržišča, posla, poslovne priložnosti ali poslovnega partnerja, škoda zaradi
okrnitve ugleda ali dobrega imena ter druge posredne in posledične škode.



(Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru poškodbe, uničenja ali izgube tovora)
 Kolikor je špediter odgovoren za poškodbo, uničenje ali izgubo tovora, je njegova odgovornost omejena na
višino, ki jo določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali drug predpis, ki ureja vrsto prevoza
oziroma manipulacije ali storitve, pri kateri je do poškodbe, uničenja ali izgube tovora prišlo. V primeru, ko je
škodo povzročila oseba, za katero špediter odgovarja, špediterjeva odgovornost v nobenem primeru ne more
preseči obsega odgovornosti, ki je določen za to osebo, če je ta obseg manjši od obsega špediterjeve
odgovornosti, določenega v teh pogojih.
 Če ni drugače dogovorjeno oziroma če drugače ne izhaja iz veljavnih predpisov, se v primeru, ko špediter ne poda
izjave, da je tovor izgubljen, šteje, da je prišlo do izgube tovora, če slednji ni bil dostavljen prejemniku v roku 30
dni od dne, ko bi moral biti dostavljen, če pa dostavni rok ni bil dogovorjen, pa v roku 90 dni od dne, ko ga je
špediter prevzel.

 Kolikor se v primeru poškodbe, uničenja ali izgube tovora določil katerekoli
konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega odstavka tega
člena ne da uporabiti, ali kolikor tak predpis ne obstaja, ali kolikor obstaja, pa ne
vsebuje določb o omejitvi višine odgovornosti, oziroma kolikor se mesta nastanka
škode in s tem določitve konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa
iz prvega odstavka tega člena ne da z gotovostjo določiti, je odgovornost
špediterja omejena na znesek 5 SDR na kilogram bruto mase poškodovanega,
uničenega ali izgubljenega tovora, v primeru multimodalnega prevoza, če v
predpisih, ki ga urejajo, ni določeno drugače, pa na znesek 2 SDR na kilogram bruto
mase poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora.
 Če ni določeno drugače, odškodnina iz tega naslova ne more preseči zneska 25.000
SDR na posamezen škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti
vzrok škode.
 Kolikor pride do popolne oziroma delne poškodbe, uničenja ali izgube tovora,
naročitelj nima pravice do odškodnine iz naslova zamude, temveč izključno pravico
do odškodnine, določene v tem členu, če so za to izpolnjene vse predpostavke,
določene v veljavnih predpisih in teh pogojih.

 (Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru zamude)





Kolikor je špediter prevzel zavezo za spoštovanje roka, je njegova odgovornost za zamudo
omejena na višino, ki jo določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali drug
predpis, ki ureja vrsto prevoza oziroma manipulacije ali storitve, pri kateri je do zamude prišlo.
Kolikor se določil katerekoli konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega
odstavka tega člena ne da uporabiti, ali kolikor tak predpis ne obstaja, ali kolikor obstaja, pa ne
vsebuje določb o omejitvi višine odgovornosti, ali v primeru multimodalnega prevoza, če v
predpisih, ki ga urejajo, ni določeno drugače, oziroma kolikor se mesta, kjer je nastal razlog za
zamudo in s tem določitve konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega relevantnega
predpisa ne da z gotovostjo določiti, je odgovornost špediterja omejena na dvakratnik zneska
plačila, ki ga je prejel za opravljeno delo v zvezi z organizacijo špedicijskega posla, pri katerem je
prišlo do zamude, pri čemer se v primeru zamude pri izvedbi špedicijskega posla v zvezi z delom
tovora kot relevantni znesek plačila šteje del plačila, ki ustreza razmerju med količino
pravočasno dostavljenega in z zamudo dostavljenega tovora. Kolikor ni določeno drugače,
odškodnina za zamudo ne more preseči zneska 25.000 SDR na posamezen škodni dogodek
oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode.
V primeru, ko je škodo povzročila oseba, za katero špediter odgovarja, špediterjeva
odgovornost v nobenem primeru ne more preseči obsega odgovornosti, ki je določen za to
osebo, če je ta obseg manjši od obsega špediterjeve odgovornosti, določenega v teh pogojih.

 (Obseg špediterjeve odgovornosti v ostalih primerih)

 Kolikor je špediter skladno z veljavnimi predpisi in temi pogoji odgovoren
za škodo, ki se ne kaže v poškodbi, uničenju ali izgubi tovora ali v zamudi,
je njegova odgovornost omejena na dvakratnik zneska plačila, ki ga je
prejel za opravljeno delo v zvezi z organizacijo špedicijskega posla, pri
čemer pa ne more preseči zneska 25.000 SDR na posamezen škodni
dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode.
 Kumulativna odgovornost špediterja za poškodbo, uničenje, izgubo
tovora ter za zamudo in ostale škode ne glede na druge določbe teh
pogojev ne more preseči vrednosti poškodovanega, uničenega oziroma
izgubljenega tovora.
 Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za skladiščenje.

 (Razširitev špediterjeve odgovornosti)


Špediter lahko sprejme odgovornost, ki presega omejitve, določene v veljavnih predpisih in teh
pogojih. Sprejem take odgovornosti je veljaven in za špediterja zavezujoč le pod pogojem, da je
bil dan v obliki pisne klavzule, v kateri je bila špediterjeva odgovornost jasno in opisno
opredeljena in pod pogojem, da je špediter jasno izjavil, da tako odgovornost sprejema ter za
njen prevzem prejel dodatno plačilo. Če taka klavzula ni bila zapisana izrecno in s popolnim
opisom špediterjeve obveznosti ter na način, iz katerega je nesporno razvidno, da je špediter
pristal na razširitev svoje odgovornosti, temveč je bila zapisana le z uporabo kratic ali drugih
simbolov, velja, da je špedicijska pogodba ne vsebuje. Navedbe zneskov v špedicijski pogodbi ni
mogoče šteti kot navedbe višine špediterjeve odgovornosti, če ni ob njih izrecno in nedvoumno
zapisana špediterjeva izjava, da ti zneski predstavljajo zgornjo mejo njegove odgovornosti.

 (Delna poškodba, uničenje ali izguba tovora)



V primeru delne poškodbe, uničenja ali izgube tovora je odgovornost špediterja omejena le na
poškodovani, uničeni ali izgubljeni del tovora.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se kot škoda šteje le škoda, ki jo predstavlja
poškodovani del tovora, ne pa tudi zmanjšanje vrednosti preostalega dela tovora, do katerega
pride zaradi poškodovanja njegovega dela.

 (Vrednost poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora)






Vrednost poškodovanega, uničenega ali izgubljenega tovora se ugotavlja skladno z določbami
uporabljene konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega odstavka 80.
člena teh pogojev. V kolikor vrednosti poškodovanega ali uničenega tovora ni mogoče ugotoviti
na ta način, se šteje, da je njegova vrednost enaka vrednosti, navedeni v računu ali drugih
listinah, ki so bile špediterju izročene zaradi izvedbe špedicijskega posla. Če takega računa ali
drugih listin ni, se vrednost tovora določi po borzni ceni, če take cene ni, pa po dnevnih tržnih
cenah, če pa ni ne borzne in ne dnevne tržne cene, pa na podlagi običajne tržne vrednosti
tovora iste vrste in kakovosti, pri čemer se kot relevanten trenutek in kraj za določanje
vrednosti vzameta trenutek in kraj izročitve tovora špediterju.
Špediterjeva odgovornost ne glede na druge določbe teh pogojev v nobenem primeru ne more
preseči zneska, ki bi ga naročitelj v primeru pravilne izvedbe špedicijske storitve dobil od
prejemnika tovora, vsekakor pa ne more preseči vrednosti poškodovanega, uničenega ali
izgubljenega tovora.
Vse stroške, povezane z ugotavljanjem škode in njene višine je dolžan nositi naročitelj.



(Prepustitev poškodovanega ali uničenega tovora špediterju)
 V kolikor je špediter dolžan plačati odškodnino za poškodovan ali uničen tovor v višini, enaki vrednosti tovora,
lahko pred izplačilom odškodnine zahteva, da mu naročitelj izroči oziroma prepusti poškodovan tovor.



(Roki, v katerih mora naročitelj pregledati tovor in podati ugovore)
 Če naročitelj ali oseba, ki jo je naročitelj za to pooblastil, od špediterja ali osebe, ki jo je ta za to pooblastil,
prevzame tovor, ne da bi ga v navzočnosti te osebe ali špediterja natančno pregledal in najkasneje ob prevzemu
podal pridržke in ugovore ter specificiral izgubo in škodo, ki jo je mogoče ugotoviti ob prevzemu, pisne pridržke,
ugovore in specifikacijo glede izgube ali škode, ki je ni mogoče ugotoviti ob prevzemu, pa v 7 dneh od dne, ko je
bil tovor prevzet, se šteje, da je bil tovor prevzet brez napak, da je škoda na njem nastala po tem, ko ga je
špediter predal ter da je špediter pravilno in v celoti izpolnil vse svoje obveznosti.
 Če naročitelj v roku 21 dni od izteka roka iz drugega odstavka 80. člena teh pogojev špediterju ne poda pridržkov
in ugovorov ter specifikacije izgube in škode zaradi izgube tovora, se šteje, da je bil tovor prejemniku predan brez
napak ter da do izgube tovora ni prišlo. V primeru delne izgube se uporabi določba prvega odstavka tega člena.
 Določba drugega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če naročitelj v primeru, ko je špediter prevzel
odgovornost za spoštovanje roka, špediterju v roku 21 dni od dne, ko se je ta rok iztekel, ne poda pridržkov in
ugovorov ter specifikacije izgube in škode, nastale zaradi špediterjevega nespoštovanja roka.
 Ostale napake špediterja, ki se ne nanašajo na poškodovanje, uničenje ali izgubo tovora oziroma na zamudo,
mora naročitelj grajati v roku 7 dni od dne, ko je špediter opravil naročeno storitev oziroma bi jo moral opraviti,
sicer se šteje, da je špediter storitev opravil brez napak.

 (Roki, v katerih mora naročitelj podati ugovore v zvezi z napakami
tretjih oseb, za katere odgovarja špediter)

 Ne glede na druge določbe teh pogojev je naročitelj dolžan pridržke in
ugovore v zvezi z napakami, ki so jih zagrešile osebe, za katere odgovarja
špediter, podati in svoje zahtevke do špediterja iz tega naslova postaviti
v takih rokih, da špediterju po njihovem prejemu skladno z veljavnimi
predpisi ostane dovolj časa za uveljavljanje svojih regresnih zahtevkov do
teh oseb pred pristojnim sodiščem ali drugim organom, pri čemer ta čas
ne more biti krajši od 7 dni. V kolikor naročitelj te obveznosti ne izpolni in
špediter zaradi tega ne uspe ali ne more uspeti s svojim regresnim
zahtevkom do odgovorne osebe, naročitelj ni upravičen do odškodnine
od špediterja, če pa jo je že prejel, pa jo je špediterju dolžan povrniti
skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od trenutka
njenega prejema do njenega vračila.



(Oblika in vsebina ugovora)
 Naročitelj mora pridržke, ugovore ter specifikacije iz 87. in 88. člena teh pogojev vselej podati pisno, v njih pa
mora navesti dejstva, s katerimi jih utemeljuje ter jih opremiti z dokazi, na katere se opirajo. Dokazno breme, da je
izpolnil to obveznost v rokih, določenih v 87. in 88. členu teh pogojev, je na naročitelju.



(Špediterjeva odgovornost za skladiščenje v posebnih primerih)
 Kolikor špediter organizira skladiščenje tovora oziroma ga izvaja sam iz razlogov, določenih v 26., 29., 42., 76. in
95. členu teh pogojev ali iz drugih razlogov, za katere odgovarja naročitelj ali druga oseba, ki deluje po
naročiteljevem naročilu, tako skladiščenje poteka izključno na stroške in riziko naročitelja.



(Obseg špediterjeve odgovornosti v primeru uničenja, izgube ali poškodbe tovora v času skladiščenja)
 Kolikor je skladno z določbami veljavnih predpisov in teh pogojev podana odškodninska odgovornost špediterja
za uničenje, izgubo ali poškodbo tovora v času skladiščenja, je ta njegova odgovornost omejena na višino, ki jo
določa posamezna konvencija ali nacionalna zakonodaja ali drug predpis, ki ga je potrebno uporabiti za primer
skladiščenja.
 Kolikor se določil katerekoli konvencije ali nacionalne zakonodaje ali drugega predpisa iz prvega odstavka tega
člena ne da uporabiti oziroma kolikor tak predpis ne obstaja, oziroma kolikor obstaja, pa ne vsebuje določb o
omejitvi višine odgovornosti, je odgovornost špediterja za poškodbo, uničenje ali izgubo tovora omejena na
znesek 5 SDR na kilogram bruto mase tovora, pri čemer ta odgovornost ne more preseči zneska 5.000 SDR na
škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti vzrok škode, oziroma dejanske vrednosti tovora,
kolikor je ta nižja od zneska 5.000 SDR.

 Odgovornost špediterja velja od trenutka, ko je bil tovor
uskladiščen in je bilo o tem naročitelju oziroma osebi, ki jo ta za
to pooblasti, izstavljeno potrdilo o uskladiščenju ali skladiščnica,
do trenutka, ko je tovor izročen upravičenemu prejemniku.

 (Obseg špediterjeve odgovornosti v ostalih primerih)

 Kolikor je špediter skladno z veljavnimi predpisi in temi pogoji
odgovoren za škodo, ki nastane v zvezi s skladiščenjem in se ne
kaže v poškodbi, uničenju ali izgubi tovora, je njegova
odgovornost omejena na znesek 5.000 SDR na posamezen
škodni dogodek oziroma več škodnih dogodkov, ki imajo isti
vzrok škode.

Zavarovanje tovora


(Zavarovanje tovora na podlagi izrecnega naročila)
 Špediter je dolžan zagotoviti zavarovanje tovora le na podlagi izrecnega naročila za vsako posamezno
odpravo. Navedba vrednosti tovora v naročilu se ne šteje kot naročilo za njegovo zavarovanje. Prav
tako z zavarovanjem ene pošiljke ne nastane obveznost špediterja, da zavaruje poznejše pošiljke
svojega naročitelja.
 V primeru, če je špediter prevzel obveznost zagotovitve zavarovanja, se ta obveznost vselej nanaša le
na sklenitev kargo zavarovanja (zavarovanja tovora), ne pa tudi na sklenitev drugih zavarovanj.



(Sklenitev pogodbe o zavarovanju)
 Naročilo za zavarovanje tovora mora biti podano preden špediter začne opravljati špedicijsko storitev in
mora vsebovati jasno navedbo želenega zavarovalnega kritja ter rizikov, ki naj jih zavarovanje zajema.
Kadar v naročilu za zavarovanje ti riziki niso navedeni, je špediter dolžan zavarovati tovor le za običajne
prevozne rizike. Špediter ima pravico izbrati način sklenitve zavarovanja in zavarovalnico po lastni
presoji ter pristati na splošne pogoje, ki jih zavarovalnica postavlja za sklenitev zavarovanja, vključno s
pogoji, ki se nanašajo na običajno odbitno franšizo, razen če mu naročitelj da drugačna pisna navodila.
Špediter ni dolžan skleniti zavarovanja, ki ne izpolnjuje pogoja iz 65. člena teh pogojev.
 Špediter je upravičen do posebnega plačila za zagotovitev zavarovanja tovora in do povračila stroškov v
zvezi s tem. Ta določba se smiselno uporablja tudi za vse posle, ki jih špediter opravi v zvezi s takim
zavarovanjem (npr. vlaganje zahtevkov na izplačilo zavarovalnine ipd.).

 (Posledice zaradi odsotnosti zavarovanja ali pomanjkljivosti v zvezi z njim)


Če naročitelj ni dal naročila za zavarovanje tovora, ali pa je naročil le delno zavarovanje, ali pa je
podal napačne podatke, potrebne za zavarovanje oziroma je kako drugače onemogočil
sklenitev zavarovanja ali povzročil nastanek njegovih pomanjkljivosti, sam trpi vse škodljive
posledice, ki zaradi tega nastanejo. To velja tudi, če v primeru nastanka zavarovalnega primera
ne uveljavi svojih pravic iz zavarovanja.

 (Vloga špediterja v primeru nastopa zavarovalnega primera)




Če je špediter na podlagi naročiteljevega naročila sklenil pogodbo o zavarovanju tovora in pride
do nastopa zavarovalnega primera, je naročitelj v primeru, če zahtevek na izplačilo
zavarovalnine nasproti zavarovalnici postavi špediter, upravičen le do tistega zneska, ki ga
špediter iz naslova zavarovanja tovora prejme od zavarovalnice. Špediter s sklenitvijo pogodbe
o zavarovanju ne prevzame nikakršne odgovornosti za izplačilo zavarovalnin za škode, ki so
krite s tem zavarovanjem.
Špediter v nobenem primeru ni dolžan v imenu naročitelja postavljati zahtevka iz prvega
odstavka tega člena.

 Kolikor je špediter zavarovanje sklenil tako, da je nasproti
zavarovalnici sam nastopal kot zavarovatelj, se v primeru
nastopa zavarovalnega primera šteje, da je vse obveznosti do
naročitelja v zvezi s to pogodbo izpolnil v trenutku, ko mu je
omogočil uveljavljanje pravic iz te pogodbe nasproti
zavarovalnici.

 (Vsebina zavarovalne pogodbe, ki jo sklene naročitelj sam)
 Če pogodbo za zavarovanje tovora sklene naročitelj sam, je
dolžan zagotoviti, da ta pogodba vsebuje klavzulo o izključitvi
regresne pravice zavarovalnice do špediterja, sicer nosi vse
stroške in škodo, ki zaradi tega nastane špediterju

Zavarovanje odgovornosti









Profesionalna odgovornost
Malomarnost
Komercialni riziki
Manipulacije
Riziki vojne
Zavarovanje prevoznih sredstev
Zavarovanje premoženja
Kavcijska zavarovanja

Škodni primeri
Škodni primeri;
Masa blaga v zabojnikih (obvezno tehtanje po
01.07.2016)

Poškodbe pri manipulaciji;

Goljufije z blagovnimi znamkami

Odpadki (nevarni,…)

Neustrezno naloženo blago v zabojnikih

Neustrezno blago

Neustrezna lesena pakirna embalaža
(ISPM 15)

Goljufije s poreklom blaga

 Preferencialna obravnava
 Proti dampinške dajatve
 Prepoved uvoza

Organi pregona







Carina, policija, davčna inšpekcija
UVHVVR
Tržni inšpektorat
ARSO/IRSO
OLAF
Eurofisc

Poškodbe pri pregledu blaga

Diskusija

Hvala za Vašo pozornost!

