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I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe                                         #1 
 
 Incoterms 2010 
 

 revidirana pravila Mednarodne trgovinske zbornice – International 
Chamber of commerce (ICC) za uporabo trgovinskih klavzul glede 
vzajemnih pravic in obvez strank prodajne pogodbe v zvezi z dobavo 
blaga; 

 
 z enotno razlago najpogosteje uporabljenih trgovinskih klavzul 

predstavljajo nepogrešljiv pogodbeni standard, ki zmanjšuje tveganja 
pravnih zapletov in utrjuje pogodbeno disciplino; 
 

 Incoterms 2010 niso prevozne klavzule 



 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe                                         #2 
 
 Kaj urejajo pravila Incoterms? 

 
 kraj in čas dobave blaga kupcu; 

 
 kraj in čas prehoda nevarnosti izgube, uničenja ali poškodbe blaga na 

kupca; 
 

 kraj in čas prehoda stroškov, kot so prevoznina, zavarovalnina idr., na 
kupca; 

 
 druge pravice in obveznosti v zvezi z odpremo blaga, kot so npr., kdo 

sklene prevozno  pogodbo, zagotovi embalažo in razne listine, kdo 
plača carino, uredi carinske formalnosti itd.  



 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe                                         #3 
 
 Česa pravila Incoterms ne urejajo? 
 

 prenos lastnine na blagu; 
 
 določitev cene blaga; 
 
 plačilo, zamudne obresti ;     
 
 odgovornosti za napake na blagu, ki niso posledica poškodb med 

prevozom; 
 
 dolžnost pregleda blaga in notifikacija napak kot podlaga za 

uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov; 
 
 sporazumna izključitev odgovornosti prodajalca za napake na blagu; 

 
 

 



 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Klavzule Incoterms kot del prodajne pogodbe                                         #4 
 
 Česa pravila Incoterms ne urejajo? 

 
 izključitev odgovornosti zaradi nepričakovanih ali nepredvidenih 

dogodkov; 
 

 odškodninska obveznost za kršitev pogodbe, pravica do razdrtja 
pogodbe; 
 

 ukrepanje pogodbi zveste stranke, da se škoda ne povečuje idr; 
 
 ***Katero pravo se uporabi za pogodbo (choice of law); 

 
 ***Reševanje sporov (mednarodna pristojnost). 

 



I. Ogrodje tipične  mednarodne prodajne pogodbe 
 
 

• Natančno opredeljena blago in cena (bistvene sestavine) 
---------------------------------INCOTERMS 2010------------------------------ 
• Kraj in čas dobave 
• Prehod nevarnosti naključnega uničenja in poškodovanja blaga s 

prodajalca na kupca 
• Razporeditev stroškov med stranki (prevoz, zavarovanje, carinske 

formalnosti, nakladanje, razkladanje ipd-) – kalkulacija cene! 
• Obveznosti v zvezi z uvoznim in izvoznim carinjenjem + formalnosti 
• obveznosti v zvezi s prevozom blaga 
• transportno zavarovanje blaga (obseg kritja) 
• Pakiranje blaga 
---------------------------------INCOTERMS 2010------------------------------ 
• Odgovornost za napake na blagu 
• Plačilni mehanizem – sočasnost izpolnitve (npr. L/C) 
• Zavarovanje plačil 
• Klavzula o reševanju sporov ---- arbitraža ali sodišče? 
• Klavzula o merodajnem pravu ---- CISG 
• ... 

 



 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Izbira ustrezne klavzule Incoterms 2010         #1 
 
 Izbira ustrezne klavzule  Incoterms je večinoma pogojena s poslovno 

strategijo; 
 
 na izbiro klavzul vpliva vrsta blaga, kupčev namen prodaje v tranzitu, 

sposobnost strank glede zagotovitve najugodnejše prevozne pogodbe; 
 
 zaradi krepitve konkurenčnosti se prodajalci gotovih izdelkov pogosto 

odločajo za klavzulo DDP; 
 
 kadar manjši prodajalec prodaja blago večjemu trgovcu na debelo, se 

slednji zaradi just-in-time dobave raje odločil za EXW ali FCA; 
 
 proizvedeni izdelki običajno v kontejnerjih, zato namesto pomorskih klavzul 

ustreznejše  FCA, CPT in CIP; 
 
 motiv izbora tudi dobički prodajalca s prodajo logističnih storitev. 



 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 

Vključitev klavzule Incoterms 2010 v prodajno pogodbo       #2 
 
 

 
 

Recommended terms (according to the Incoterms®  2010 rules):  

FCA Free Carrier       Named place:   __________________________ 

                                    

                                    Shipped by (when different from buyer)   ________________ 

CPT Carriage Paid To     Named  place of destination: ________________________ 

                                            Ship from:      _____________________________ 

CIP Carriage and Insurance Paid To       

  Named place of destination:  ____________________ 

  Ship from:      _____________________________ 

  Insurance cover    __  max. cover  ___ War Risk   ___ SRCC 

DAT Delivered at Terminal       Named terminal or quay of destination: ______________ 

DAP Delivered at Place                  Named place of destination:  ______________________ 

Other terms (according to Incoterms® 2010 rules): 

 

EXW      Ex Works                      Named place:  ________________________________ 

DDP       Delivered Duty Paid      Named place of destination: _____________________ 

 

 

FAS        Free Alongside Ship    Named port of shipment: ________________________ 

                                                    Shipped by (when different from buyer) __________   

 

FOB       Free On Board              Named port of shipment: ________________________ 

                                                     Shipped by (when different from buyer) __________   

 

CFR    Cost and Freight              Named port of destination: ______________________ 

                                                     Ship from:        _________________   

 

CIF   Cost Insurance and Freight  Named port of destination: ______________________ 

                                                      Ship from:         _________________   

                                                      Insurance cover    __  max. cover  ___ War Risk   ___ SRCC 

 

 



 

             

   

 

 
Nekatere pasti  pri  uporabi posameznih klavzul Incoterms 2010 

 
    izbor EXW,  kupec pa ne more izvesti izvoznih formalnosti  
    izbor EXW in težave prodajalca pri pridobitvi car. dokaza o izvozu  
    izbor EXW,  kupčev prevoznik pa ne more varno naložiti blaga 
    napačna uporaba pomorskih klavzul za prevoz v kontejnerjih 
    nezadostna specifikacija kraja oz. točke dobave  
    izbor DDP, prodajalec pa ne more sam izvesti vseh uvoznih  
    formalnosti ali DDP znotraj EU, zaradi napačnega razumevanja  
    kupec zmotno misli, da prehod nevarnosti pri FCA šele po ocarinjenju 
    uporaba CIP ali CIF brez preveritve nivoja zavarovanja 
    zmotno razumevanje C klavzul kot D klavzul   
    stranke iz ZDA se sklicujejo na zastarele ameriške klavzule 
    napačne predstave o prehodu lastnine na blagu   

 

                  

 

   

 
 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 



 

             

   

      
 
Problem (ne)usklajenosti s prodajno in drugimi pogodbami   
 
 pri C-klavzulah kupec pogosto ni seznanjen s prevozno pogodbo, prevoznik dvakrat 

zaračuna razkladalne in druge stroške 
 pri CFR in CIF premajhna pozornost prodajalca pri izboru ladje glede na dogovor, 

kdo nosi stroške razkladanja  
 nepričakovani stroški za prodajalca zaradi  slabega poznavanja ladijskih splošnih 

pogojev 
 nepričakovani stroški prodajalca za nakladanje v kontejner pri FCA   
 nerazčiščeno glede možnosti, da prodajalec po FCA, FAS in FOB sklene prevozno 

pogodbo v korist kupca  
 nerazčiščeno glede  “demurage” in “dispatch money”  pri FAS ali FOB v odpravnem 

pristanišču 
 pri EXW ob CMR kupec ne zadolži prevoznika za nakladanje   
 dokumenti ne ustrezajo akreditivnim pogojem 
 nepazljivost glede trajanja kritja po zavarovalni pogodbi 

                  

 

   

 
 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 



 Incoterms 2010 in prevozna pogodba - tipična vprašanja 

 
 Trgovinske vs. prevozne klavzule  

 
 Obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo blaga, prevzemom 

dobave in sklenitvijo prevozne pogodbe 
 

 Na kakšen način blago vstopi v logistični proces (je predano 
prevozniku)?  Katera od strank je odgovorna za nakladanje in 
zlaganje blaga?  Katera od strank plača prevoznino?  Kateri 
dodatni transportni stroški lahko zadanejo stranke, poleg 
prevoznine?  Kako mora biti blago pakirano?  Kakšne obveznosti 
imata prodajalec in kupec v zvezi s carinjenjem?  Kakšen 
transportni dokument mora izdati prevoznik? ... 

 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 



 

 

ZLASTI DOBRO POZNAVANJE CMR KONVENCIJE  

 
-cestni prevoz je praktično vedno vključen, zato nujno poznavanje CMR konv.   

-prodajalec je bolj kot kupec izpostavljen, da zaradi napak v zvezi  

  s prevozno pogodbi krši prodajno pogodbo, tudi pri F klavzulah, npr.:  

   prevoznik ne dostavi pravočasno blaga na točko dobave izven prostorov prodajalca  

   (A4b), v TL mu mora prodajalec jasno določiti točen rok dostave zaradi uskladitve s  

   kupčevim  prevoznikom; če je dogovorjeno, za kupčev račun sklene ustrezno  

   prevozno pogodbo, možne nepravilnosti v TL,  npr. glavnega prevoznika ne  

   zadolži, da zunaj prod. prostorov preloži blago z vozila prodajalčevega prevoznika,  

   ki to tudi odkloni; ali v TL ni dal klavzule, da s pošiljko razpolaga kupec; ali ni  

   prijavil posebne vrednosti blaga, vpisal  roka dostave v TL,  idr.       

 -prodajalčeva posebna pozornost glede teh vprašanj pri C in D klavzulah, kjer je  

   prevoznik orodje za pravilno dobavo, npr. ali kakšni zneski pošiljke bremenijo tudi  

   kupca (morebitna delitev stroškov izven prevoznine, navodilo, da je  prekladanje  

   nedopustno, idr.)    

 -kupčeva pozornost pri EXW in F klavzulah, npr. glede roka 

  prevzema, prijave nevarnih snovi, pooblastila, da prevoznik izda prodajalcu potrdilo  

  o prevzemu blaga, da prevoznik naklada pri EXW in FCA (A4b), da  

  prevoznik vpiše v TL vpiše pridržke, idr.   

         



 
                        
          ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PREVOZNIKA PO CMR 

 
 -objektivna odgovornost prevoznika (ne glede na krivdo), za škodo zaradi  
  izgube, poškodovanja blaga ali zamude, razen če dokaže,   
         -da mu  je pošiljatelj ali  prejemnik dal napačna navodila  
         -da je škoda posledica naravne napake tovora, 
         -da je škoda nastala zaradi višje sile – nepričakovanih okoliščin,  
          katerim se prevoznik ni mogel izogniti oz preprečiti posledic  
 
-posebni oprostilni vzroki, kjer se vzročna zveza domneva:  
         -v tovornem listu dogovorjena uporaba nepokritih vozil, 
         -tovor,  ki je po svoji naravi izpostavljen razsipu ali poškodovanju,  
          ni bil v embalaži ali je bila ta neprimerna, 
         -nakladanje, zlaganje ali razkladanje opravil pošiljatelj/prejemnik 
         -tovor je zaradi svojih lastnosti izpostavljen popolni ali delni izgubi  
         -prevoznik dokazuje le obstoj teh posebnih oprostilnih razlogov,  
          vzročna zveza se domneva in mora pošiljatelj/prejemnik dokazati, da  
          niso vzrok škode, ob pogoju, da je prevoznik storil vse, kar je bil dolžan v  
          teh okoliščinah   



 
OMEJITEV VIŠINE ODŠKODNINE PO CMR  

 
  -osnova je izračun vrednosti tovora, ko je bil prevzet, po borzni, dnevni ali  
   običajno tržni ceni 
 
   -odškodnina ne presega 8,33 SDR za kg kosmate teže primanjkljaja (po CIM  
    17 SDR) 
 
   -odškodnina za zamud ne more presegati voznine 
 
   -v primeru popolne izgube blaga prevoznik brez omejitve povrne voznino,  
    carino, in druge stroške, povezane s prevozom, ob delni izgubi pa  
    sorazmerno 
 
   -prevoznik ne odgovarja za izgubljeni dobiček in druge posredne škode 
 
   -višjo odškodnino se lahko zahteva le, če je bila navedena posebna  
     vrednost  tovora ali posebne koristi zaradi dostavnega roka   
 
   -omejitev odškodnine ni, če je prevoznik ravnal naklepno ali iz hude  
    malomarnosti             



 
 
 

POŠILJATELJEVA  (PRODAJAČEVA)   
ODŠKODNISNKA ODGOVORNOST DO PREVOZNIKA  (CMR)  

 
   
 CPT prodajalec  kot pošiljatelj odgovarja prevozniku  za stroške in škodo,  
 ki bi mu nastala zaradi:  
 
            -slabe ali pomanjkljive embalaže 
 
            -nepravilnih navedb v tovornem listu 
 
            -nepravilne in nezadostnostne dokumentacije za carinske in druge  
             postopke 
 
            -nakladanja tovora na prevozno sredstvo      
 
            -opustitve opozoril ali navodil, zlasti če gre za prevoz nevarnega 
tovora  



 
ODGOVORNOST LADIJSKEGA PREVOZNIKA PO  

HAAŠKO-VISBYSKIH PRAVILIH 
   
    -subjektivna odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom:   
     ladjar ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora ali za  
     zamudo pri izročitvi tovora, če dokaže, da izvira poškodba, primanjkljaj,  
     izguba ali zamuda iz vzrokov, ki jih kljub skrbnosti dobrega ladjarja ni mogel  
     preprečiti 
    -cela vrsta posebnih izključitvenih razlogov, če jih ladjar dokaže:   
     -poškodba, primanjkljaj, izguba tovora ali za zamuda kot posledica dejanj ali  
      opustitev poveljnika  ladje in drugih članov posadke pri plovbi, tudi upora  
      posadke 
     -skrite napake ladje ali njene nesposobnosti za plovbo ob pogoju, da je  
      ladjar sicer ladjo skrbno pripravil za plovbo  
     -pomorske nesreče, vojni dogodki, reševanje ljudi na morju in povezana  
      skrenitev s poti, zločini na morju, sanitarni in drugi državni ukrepi  
     -naravna izguba teže ali prostornine tovora ali poškodba ali izguba,         
      ki nastane zaradi lastne napake, skrite napake ali posebne narave tovora, 
      pomanjkljivega pakiranja nejasnih označb tovora itd. 



 
 
 

OMEJITEV ODŠKODNINE  LADIJSKEGA PREVOZNIKA PO  
HAAŠKO-VISBYSKIH PRAVILIH 

 
   
    -odškodnina je omejena na  666,67 SDR na enoto poškodovanega,  
     manjkajočega ali izgubljenega ali z zamudo  izročenega tovora oz.  
     2 SDR po kilogramu bruto teže poškodovanega,  manjkajočega ali     
     izgubljenega ali z zamudo izročenega tovora, s tem da se upošteva  
     višji znesek 
 
   -z enoto tovora je mišljen tovorek ali kos, pri razsutem  tovoru pa metrska  
    tona ali kubični meter oziroma druga mera glede na to, na podlagi katere  
    merske enote je bila dogovorjena voznina  
 
    



 
ODGOVORNOST LETALSKEGA PREVOZNIKA  

PO MONTREALSKI KONVENCIJI  
 

 -objektivna odgovornost  za škodo na tovoru ob uničenju ali izgubi, če je   
   do povzročitve škode prišlo med letalskim prevozom   
 -izključitev odgovornosti, če prevoznik dokaže, da sta uničenje ali izguba  
    tovora posledica:    
        -notranje napake tovora  
        -neustreznega pakiranja tovora, ki ga je opravila druga oseba  
        -vojne ali oboroženega spopada 
        -dejanja državnega organa v zvezi z uvozom, izvozom ali tranzitom 
 -subjektivna odgovornost za zamudo: ni odgovoren za škodo zaradi  
 zamude, če dokaže, da so on, njegovi uslužbenci in zastopniki ukrenili vse,  
 kar se od njih lahko upravičeno zahteva, da bi se izognili škodi 
-višina odškodnine, tudi za zamudo,  omejena na 19 SDR, razen če je 
 pošiljatelj v času, ko je tovor izročil prevozniku, posebej navedel vrednost  
 dostave v namembni kraj in plačal dodatni znesek, če se to zahteva,  
 prevoznik pa lahko dokaže, da je navedel višjo vrednost od realne 
 
    



Incoterms 2010 in transportno zavarovanje 

 
 obveznosti prodajalca in kupca v zvezi s sklenitvijo transportnega 

zavarovanja – kdo ima zavarovalni interes? 
 

 pred katerimi riziki se ščitita prodajalec in kupec? 
 

 kaj vpliva na obseg zavarovalnega kritja? (Institute Cargo Clauses – 
LMA/IUA  Institute War Clauses – LMA/IUA  Institute War 
Clauses – LMA/IUA) 

I. Pomen in temeljne značilnosti trgovinskih klavzul Incoterms 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Število klavzul Incoterms 2010 zmanjšano na 11                            #1 
 
 Incoterms 2000: 13 klavzul  Incoterms 2010: 11 klavzul 
 

 DAF+DES+DDU  DAP 
 DEQ  DAT 

Incoterms 2000 Incoterms 2010 

EXW EXW 
FCA FCA 
FAS FAS 
FOB FOB 
CFR CFR 
CIF CIF 
CPT CPT 
CIP CIP 
DAF  

DAP DES 
DDU 
DEQ DAT 
DDP DDP 

 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Nova klasifikacija Incoterms 2010         #2 
 

 11 klavzul Incoterms 2010 je razvrščenih v dva razreda: 
 

 Klavzule za kakršnokoli obliko ali oblike prevoza  
 (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP); 
• uporabne ne glede na izbrani način prevoza + multimodalni prevoz; 
• uporabne tudi v primerih, ko se ladja uporabi za del prevoza / ko                                         

ladijski prevoz sploh ni predviden. 
 
 Klavzule za morske in notranje plovne poti  
 (FAS, FOB, CFR, CIF); 
• točka dobave in namembni kraj  pristanišči; 
• CFR, CIF  uporaba primerna, ko se prevoz začne in konča v 

pristanišču; 
• ladijska ograja kot točka dobave opuščena! Ladijska ograja  krov 

ladje. 

 
 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010         #1 
 
 Kontejnerski prevoz/point to point  spremembe dobavnih klavzul; 

 Revizija Incoterms 2010: klavzule DAF, DES, DEQ in DDU Incoterms 2000 
nadomeščene z novima klavzulama  uporabni ne glede na dogovorjeni 
način prevoza + multimodalni prevoz: 

 DAT (Delivered At Terminal / Dobavljeno na terminalu) 
 
 DAP (Delivered At Place / Dobavljeno v kraju) 
 

 Kdaj pride do dobave? 
 DAT  na terminalu v navedenem namembnem kraju, ko je blago 

kupcu dano na razpolago razloženo s prevoznega sredstva (DEQ); 
 
 DAP  v navedenem namembnem kraju, ko je blago kupcu dano na 

razpolago pripravljeno za razkladanje na prevoznem sredstvu, s 
katerim je bilo pripeljano – nerazloženo (DAF/DES/DDU). 

 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010         #2 
 

 
 DAT (Delivered At Terminal / Dobavljeno na terminalu)  namesto 

DEQ; 
 
• navedeni terminal lahko tudi v pristanišču  klavzula DAT uporabna v 

vseh transakcijah, kjer se je pred tem uporabljala klavzula DEQ; 
 
 

 DAP (Delivered At Place / Dobavljeno v kraju)  namesto 
DAF/DES/DDU. 

 
• prevozno sredstvo lahko tudi ladja, navedeni namembni kraj pa tudi 

pristanišče  klavzula DAP uporabna v primerih, kjer se je doslej 
uporabljala klavzula DES; 

 
• DAP učinkovito nadomešča DAF + uporaben za vse oblike prevoza, 

tudi multimodalni; 
 
• DAP učinkovito nadomešča DDU. 

 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010        #3 
 
 

DEQ Incoterms 2000 
(… navedeno 

namembno 
pristanišče) 

DAT Incoterms 2010 
(… navedeni 

terminal v 
namembnem 

pristanišču ali kraju) 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010         #4 
 
 
 
 

DAF Incoterms 2000 
(… navedeni kraj) 

DAP Incoterms 2010 
(… navedeni 

namembni kraj) 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 2010 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010         #5 
 
 

DES Incoterms 2000 
(… navedeno 

namembno 
pristanišče) 

DAP Incoterms 2010 
(… navedeni 

namembni kraj) 



 
 
 
 

II. Bistvene značilnosti revizije Incoterms 
 

Novi klavzuli DAT / DAP Incoterms 2010        #6 
 

DDU Incoterms 
2000 

(… navedeni 
namembni kraj) 

DAP Incoterms 
2010 

(… navedeni 
namembni kraj) 

DAP Incoterms 
2010 

(… navedeni 
namembni kraj) 



 
 

 

 
 

Drugi del 
 

 Pregled primerov iz prakse na izbranih klavzulah 
Incoterms 2010 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
EXW (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010  
EX WORKS / FRANKO TOVARNA  

 

 

 

d
e

live
ry 



 

             

   

 

 EXW – težko izvedljiva v mednarodni prodaji     

                  
 pri EXW mora kupec izvesti izvozne formalnosti, prodajalec pa mu pri tem le 

pomaga na kupčeve stroške in nevarnost  
 kupec bo praviloma naletel na težavo, saj vrsta držav zahteva posebno 

registracijo statusa exporter of record  
 v EU upoštevati uredbo Komisije o izvajanju Uredbe Sveta o carinskem 

zakoniku skupnosti glede vprašanja, kdo je izvoznik 
 v razmerju med EU prodajalcem in non-EU kupcem bo ureditev izvozne 

carinske deklaracije dejansko obveza prodajalca  
 v primeru fakture brez DDV - kupec po EXW Incoterms ni dolžan blaga izvoziti 

iz države, pa tudi če ga izvozi po EXW, ni dolžan posredovati prodajalcu 
dokaza o izvozu  

   

 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 



 

             

   

Težave v zvezi s prevozom  

   
 prevzem blaga v prostorih prodajalca predpostavlja cestni “pred-transport”, 

po CRM pa prevoznik ne naklada, če ni posebej  dogovorjeno, ni odgovoren 
za škodo, če naklada pošiljatelj 

 če prodajalec naklada in mu prevoznik pomaga, pride lahko do tega, da nihče 
od njiju po EXW ne odgovarja kupcu za poškodbe blaga pri  nakladanju   

 EXW še posebej ni primerna za kontejnerske prevoze, tu pogost konflikt med 
Incoterms  in splošnimi prevoznimi pogoji, po katerih tovornjaki niso 
opremljeni za nakladanje kontejnerjev 

 če že ne izbereta ustreznejše FCA, naj se vsaj dogovorita za naslednje jasne 
različice, ki se dodajo na koncu EXW:     

                 -»naloženo na stroške in nevarnost prodajalca«              
                 -»naloženo na stroške prodajalca  in nevarnost kupca«  
                 -»naloženo na stroške in nevarnost kupca« 
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III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
  

EXW (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010  
EX WORKS / FRANKO TOVARNA 
 

 PRIMER: 

 Voznik tovornjaka, ki je v imenu kupca po klavzuli EXW, skladišče tovarne XY 
Ljubljana , Incoterms 2010, v prodajalčevem skladišču prevzel dobavo 500 
transformatorjev na  paletah, je zaprosil delavca skladišča, če mu lahko zaradi 
okvare dvigala na kamionu pomaga nalagati palete z viličarjem iz 
prodajalčevega skladišča. Delavec ni bil vajen dela na tistem viličarju in ena od 
palet je padla z dveh metrov na tla, tako da je bilo pet  transformatorjev 
poškodovanih. Kupec je zahteval od prodajalca, da mu jih zamenja.  

           

  Ali bo uspel s tem zahtevkom?  

            

 Ali bi bila za ta primer ustreznejša različica                                                                          
EXW, skladišče tovarne XY, naloženo, Incoterms 2010?  

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
  

EXW (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010  
EX WORKS / FRANKO TOVARNA 

 

  

 PRIMER: 

 Kupec je po klavzuli EXW, skladišče tovarne X, Dresden prevzel od prodajalca 
dobavo 2000 video kamer. Prodajalec in kupec se v prodajni pogodbi nista 
ničesar dogovorila o načinu pakiranja. Prodajalcu nista bila poznana način 
prevoza in končni namembni kraj. Prodajalec je blago zapakiral na običajen 
način za prevoz na paletah.  Po prevzemu blaga s kamionom ga je kupec vkrcal 
na ladjo z namembnim pristaniščem San Francisco,  ZDA. Prevoz je bil 
dolgotrajen zaradi ustavljanja ladje v več vmesnih pristaniščih in 
pretovarjanja. V San Franciscu  je kupec pri pregledu blaga ugotovil, da je 
prišlo do okvare senzorjev na 600 kamerah zaradi prodora slane vlage v 
kartone. Kupec je prodajalcu izjavil, da razdira pogodbo in zahteva 
odškodnino zaradi bistvene kršitve – neustreznega pakiranja.  

    
 Ali bo kupec uspel s tem zahtevkom ?  
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III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
FCA  (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010 
FREE CARRIER / FRANKO PREVOZNIK 
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III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
FCA  (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010 
FREE CARRIER / FRANKO PREVOZNIK 

 

 PRIMER: 

 Slovensko podjetje je od nemškega prodajalca v Münchnu kupilo 10 osebnih 
vozil po klavzuli FCA, skladišče tovarne, hala A XY, Incoterms 2010.  
Dogovorjeno je bilo, da bodo prodajalčevi delavci naložili vozila na prevozno 
sredstvo kupčevega prevoznika, in sicer v skladiščni hali A, 15. maja 2011 do 17. 
ure. Tistega dne je prišlo 150 km pred Münchnom do peturne popolne zapore 
avtoceste zaradi nesreče. Prevoznik, ki bi moral prevzeti avtomobile,  je 
prispel do prodajalčevega skladišča šele ob 19. uri, takrat pa je bilo skladišče že 
zaprto. Kupec je imel sklenjeno kargo zavarovanje od naložitve vozil na 
prevozno sredstvo do konca razkladanja v namembnem kraju. Ponoči je v hali 
A izbruhnil požar in uničil vseh 30 vozil v tej hali. Prodajalec se je skliceval na 
kupčevo prevzemno zamudo, zaradi česar je nevarnost za poškodbo vozil ob 
17. uri prešla nanj. Kupec je temu ugovarjal, češ da je zamudil zaradi višje sile in 
da bi mu kupec lahko dobavil vozila iz hale B, ki niso bila poškodovana.  

 Ali bo kupec s tem ugovorom uspel ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
FCA  (… vstaviti navedeni kraj dobave) Incoterms® 2010 
FREE CARRIER / FRANKO PREVOZNIK 

 

 PRIMER: 

 V drugem primeru je slovensko podjetje sklenilo z madžarskim kupcem 
pogodbo o prodaji 100 televizorjev ob uporabi klavzule FCA, železniška postaja 
Ljubljana, Incoterms 2010. Ker je prodajalčevo skladišče oddaljeno 18 km od 
Ljubljane, se je prodajalec dogovoril s SŽ, da pošlje svoj dostavni kamion in naj 
bi kupec preko SŽ prevzel dobavo že v skladišču prodajalca, ko so televizorji 
naloženi na kamion. Med prevozom do železniške postaje je prišlo do nesreče 
in šest televizorjev se je poškodovalo. Prodajalec je trdil, da je nevarnost 
prešla na kupca s tem, ko je bilo blago naloženo na lastni dostavni kamion 
železniškega prevoznika.  

 Ali bo prodajalec uspel s tem ugovorom ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CPT  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE PAID TO / PREVOZ PLAČAN DO 

 d
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III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CPT  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE PAID TO / PREVOZ PLAČAN DO 

 
 
 PRIMER: 

 Kupec je od prodajalca kupil 20 ton paprik po klavzuli CPT, tovarna XY, 
Incoterms 2010. Prevoz je zaradi popravil na cestah trajal več kot običajno in 3 
tone paprik se je pokvarilo. Prodajalec je angažiral špediterja in mu zaupal 
sklenitev prevozne pogodbe. Špediter je angažiral kamion brez hladilnika. 
Prodajalec je ugovarjal, da nosi po izročitvi blaga prevozniku v vsakem 
primeru nevarnost uničenja blaga kupec in naj od prevoznika terja 
odškodnino, ker ni imel hladilne naprave.    

 
 Ali bo prodajalec uspel s tem ugovorom ? 
 
 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CPT  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE PAID TO / PREVOZ PLAČAN DO 

 
 
 PRIMER 
 
 Po klavzuli CPT, letališki terminal Ljubljana, Incoterms 2010 se je slovensko 

podjetje z japonskim prodajalcem dogovorilo za dobavo DVD-jev v vrednosti 
60.000 evrov. Po prihodu letala se je ugotovilo, da del pošiljke v vrednosti 
10.000 evrov manjka. Letalski tovorni list je dokazoval prevzem celotne 
pošiljke na tokijskem letališkem terminalu, tako da prodajalec ni bil 
odgovoren za izgubo. Kupec ni imel sklenjenega kargo zavarovanja, ki bi 
pokrilo krajo blaga v času terminalskih manipulacij.  

 
 Kakšna pravna sredstva mu ostanejo?  
 
 
 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CIP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREVOZ IN ZAVAROVANJE PLAČANA DO 
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III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CIP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREVOZ IN ZAVAROVANJE                    
PLAČANA DO 

 
 
 dogovor, da prodajalec sklene kargo zavarovalno pogodbo za prevoz blaga  

od točke dobave vsaj do namembnega kraja, je smiseln le v primerih, ko se 
blago namerava prodati v tranzitu, sicer  je primerneje, da kupec sam uredi 
zavarovanje in kritje prilagodi svojim posebnim potrebam; 

 

 razen dolžnosti sklenitve zavarovanja, drugo enako kot pri CPT ; 

 
 

 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 

 
CIP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREVOZ IN ZAVAROVANJE                    
PLAČANA DO 

 
 
 kupec mora upoštevati, da je pri klavzuli CIP prodajalec dolžan pridobiti le 

zavarovanje z minimalnim kritjem; če želi večjo zavarovalno zaščito, se 
mora bodisi o tem s prodajalcem jasno dogovoriti bodisi sam poskrbeti za 
dodatno  zavarovanje; 

 

 revidirana klavzula se sedaj izrecno sklicuje na institutske klavzule 
angleškega zavarovalnega trga (LMA/IUA), vključno s klavzulami za primer 
vojne in stavk, lahko pa sklene zavarovalno pogodbo tudi po kakšni drugi 
zbirki klavzul z ugledno zavarovalnico tako, da je kupcu ali vsaki drugi osebi, 
ki ima zavarovalni interes na blagu, omogočeno, da zahteva izplačilo 
zavarovalnine neposredno od zavarovalnice. 

 
 

 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 
 
CIP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREVOZ IN ZAVAROVANJE PLAČANA DO 

 

 
 PRIMER 

 Kupec iz Nemčije  je od ruskega prodajalca kupil 100 ton aluminijevih cevi z 
uporabo klavzule CIP, industrijski tir tovarne X, Berlin, Incoterms 2010 v bližini 
skladišča kupca. Prodajalec je po dogovoru s kupcem sklenil kargo 
zavarovanje po institutski klavzuli A. Namesto, da bi prodajalec dobavil blago 
z izročitvijo železnici, je sklenil prevozno pogodbo za cestni prevoz s kamioni, 
ki so blago dostavili čisto pred skladišče kupca. Pri razkladanju se je ugotovil 
primanjkljaj cevi zaradi kraje, kot so pokazale poškodovane carinske plombe 
na kamionu.  

 
     Ali je prodajalec prav izpolnil svojo obveznost                                                                  

dobave kljub temu, da blaga ni poslal z železnico? 
 
     Ali bo zavarovalnica izplačala odškodnino ? 
 
 
 

 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 

 
CIP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREVOZ IN ZAVAROVANJE                    
PLAČANA DO 

 
 PRIMER: 
         Madžarski  kupec se je z makedonskim prodajalcem pogajal o nakupu 400 ton 

prvovrstnega tobaka. Glede dobave je najprej vztrajal pri klavzuli CIP,skladišče 
kupca, Budimpešta, Incoterms 2010. Po posvetu s svojim špediterjem pa se je  
raje odločil za klavzulo CPT.  

 
 
 
 
 
 
         Zakaj menite, da se kljub določenim tveganjem prevoza preko več  

balkanskih držav kupec ni odločil za klavzulo CIP ?    
 
 
 

 



 
 
 
 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 

 
DDP  (… vstaviti navedeni namembni kraj) Incoterms® 2010 
DELIVERED DUTY PAID / DOBAVLJENO OCARINJENO 
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DDP – motivi za izbiro  
      
 uporaba DDP - odraz konkurenčne borbe za kupca, t.i. trgovinas prispelim 

blagom   

 proizvajalcem zahtevnih tehničnega izdelkov, ki na oddaljenih tržiščih 
zagotavljajo garancijo, se tudi zaradi ugleda pogosto ne zdi primerno, da bi 
dobavo izpolnili pred prispetjem blaga do namembnega kraja  

 motiv prodajalca tudi dodatni komercialnimi učinki s prodajo celotnega 
kompleta logističnih in upravnih storitev na poti od svojega skladišča do 
skladišča kupca 

 kupec pričakuje in primerja dobavo blaga kot da jo izvede lokalni prodajalec 

 kupec bo zainteresiran za DDP takrat, ko  je prodajalec v ugodnejšem položaju 
za dosego konkurenčne prevoznine, hkrati pa kupec ni pripravljen nositi 
nevarnosti kot pri CPT 

                    

 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 



 

             

   

 
Največje obveznosti za prodajalca  

 
 na svojo nevarnost in stroške pridobiti vsa izvozna in uvozna dovoljenja ter 

druga uradna potrdila (A2)  

 opraviti vse carinske formalnosti, potrebne za izvoz, prevoz čez katerokoli 
državo in uvoz blaga (A2)  

 plačati vse stroške iz naslova prevoza (A3a) in stroške v zvezi z blagom  (A6a in 
b)  

 nositi vso nevarnost (A5) do trenutka dobave blaga na razpolago na prevoznem 
sredstvu, pripravljeno za razkladanje (tč.A4);   

 plačati stroške carinskih formalnosti, potrebnih za izvoz in uvoz (A6c),  

 plačati carine, davke in druge dajatve, izvozne ali uvozne (A6c) 

 prodajalec lahko le zahteva, da mu kupec pri carinjenju pomaga (B2)  

 

                         

 

III. Klavzule Incoterms 2010 za kakršnokoli obliko/oblike prevoza 
 



 

             

   

Tveganja za prodajalca  

 
 v številnih državah prodajalec ne more sam izvesti carinjenja in plačati carin, DDV 

idr. brez ustrezne registracije v tej državi  

 drugače pri DAT in DAP, kjer kupec po B2 opravi in plača vse v zvezi z uvozom in 
tako prodajalcu omogočiti dobavo v dogovorjenem času in kraju  

 pri DDP pa so uvozne formalnosti  obveznost prodajalca, kupec mu mora na 
njegovo zahtevo pri tem le pomagati  

 vendar je kupčeva “pomoč”, npr. car. registracija, pri DDP  tako bistvena, da 
prodajalec sam pogosto ne more izvesti  uvoza 

 pri  DAP bo na kupca, ki ni uredil carinskih formalnosti,  predčasno prešla 
nevarnost, dobava se bo štela za opravljeno   

 pri DDP pa bo prodajalec težje dokazoval, da mu kupec ni dovolj pomagal, da je 
bil pri tem prepočasen in je zato nevarnost prešla nanj 
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Izognitev tveganjem   

       
 prodajalec naj se pred izbiro DDP posvetuje z logističnim in finančnim 

strokovnjakom, tudi o višini dajatev   

 dogovori naj se različico DDP Inoceterms 2010, Port of Sidney "not cleared for 
import." - prodajna ponudba bi bila za kupca tu še vedno zanimiva, če bi 
prodajalec obdržal obveznost plačila stroškov carinskih formalnosti in drugih 
dajatev  

 izbira DAP z dogovorom, da prodajalec prevzame določene dodatne stroške v 
zvezi s carinjenjem  

 različica  DDP,  »VAT unpaid«.   

 različica DDP,  »exclusive of duty, VAT and other import charges«  

 kvalitetno zavarovanje vseh nevarnosti, ki jih nosi prodajalec, ne le kargo, tudi 
odgovornosti neizpolnitve dobave zaradi zastojev idr.          

 nevarnost v zvezi z uvozom v klavzulo o  o višji sili  
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DDP - primer tveganja  
 

 Ameriški kupec se je s prodajalcem iz Južnega Kurdufana v Sudanu dogovoril 
za nakup 800 ton  bombaža po klavzuli DDP, pristanišče Miami,  Incoterms 
2010. Prodajalec je blago odposlal iz pristanišča  Port Sudan. V namembnem 
pristanišču ameriška carina ni dovolila uvoza , ker je pristanišče Port Sudan na 
seznamu mest,  iz katerih se blaga ne sme odpravljati v ZDA. Prodajalec je 
kupcu ugovarjal, da  ni izpolnil svoje obveznosti pomoči po B2, saj prodajalca 
ob pripravi prodajne pogodbe ni opozoril, da je Port Sudan na seznamu luk, iz 
katerih se ne sme odpošiljati blaga v ZDA (iz Južnega Kurdufana se ga sicer 
lahko, ne pa tudi iz Port Sudana ).  

       

 Ali mislite, da je prodajalec  

  s tem ugovorom uspel? 
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IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 
 
FOB (… vstaviti navedeno odpravno pristanišče) Incoterms® 2010  
FREE ON BOARD / FRANKO NA LADIJSKI KROV 
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FOB – neprimerna za kontejnerski prevoz  
 
 prodajalec nosi nevarnost vse do naložitve kontejnerja na ladijski krov, 

čeprav je kontejner več dni v terminalu, ki ga zakupi ladjar 

 kraja, pa tudi možne naravne nesreče,  japonski cunami, marca 2011, luka  
Sendai,  uničenih na stotine kontejnerjev na terminalu  

 izbrati FCA namesto FOB 

 izognitev FOB tudi zato, ker prodajalec težko dokaže, da blago v   
kontejnerju ni bilo poškodovano že pred naložitvijo na krov 

 če kupec  vztraja na FOB,  ker se noče v tuji državi ukvarjati s  tujim  
špediterjem in valuto s THC, vsaj različica npr.:  

 

„FCA, Port of Sendai, Terminal 1, 

THC on seller’s account, 

Incoterms 2010“   

 

      

 

  

 

IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 



 

             

   

FOB – neprimerna za kontejnerski prevoz  

  

      

 

  

Port of Sendai, March 2011  
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IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 
 
FOB (… vstaviti navedeno odpravno pristanišče) Incoterms® 2010  
FREE ON BOARD / FRANKO NA LADIJSKI KROV 

 

 PRIMER 

 Nizozemski prodajalec je z Ameriškim                                                                                                      
kupcem skleni pogodbo o prodaji 100.000                                                                                                         
epruvet FOB, Pristanišče Rotterdam,                                                                                  
terminal 12, Incoterms 2010.  

 
 Katera od strank nosi stroške manipulacij blaga (tovornjak-terminal-dvigalo-

ladijski krov) in kdo nosi nevarnost v času manipuliranja z blagom?  
 
 Pri nalaganju blaga je zaradi strgane žične pletenice na ladijskem dvigalu, del 

blaga, v trenutku, ko se je nahajal nad ladijsko ograjo, padel in pristal na 
ladijski ograji, pri tem je 30 % blaga padlo v morje in na pomol 70% blaga pa na 
ladijski krov. Pri tem je bilo 75 % vsega blaga uničenega. 

 
 Katera od strank nosi nevarnost uničenja blaga? 
 

 
 



 
 
 
 

IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 
 
CIF   (… vstaviti navedeno namembno pristanišče) Incoterms® 2010  
COST INSURANCE AND FREIGHT / STROŠKI, ZAVAROVANJE IN PREVOZNINA 
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IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 
 
CIF   (… vstaviti navedeno namembno pristanišče) Incoterms® 2010  
COST INSURANCE AND FREIGHT / STROŠKI, ZAVAROVANJE IN                    
PREVOZNINA 
 
 
 kupec mora upoštevati, da je pri klavzuli CIF prodajalec dolžan pridobiti le 

zavarovanje z minimalnim kritjem, če želi večjo zavarovalno zaščito, se 
mora bodisi o tem s prodajalcem, kolikor je mogoče jasno dogovoriti bodisi 
sam poskrbeti za dodatno zavarovanje; 

 

 CIF smiselna, če se bo blago prodalo v tranzitu;  

 

 pri kontejnerskih prevozih idr., ko se blago izroči prevozniku že pred 
naložitvijo na krov ladje, ustreznejša CIP; 

 
 



 
 
 
 

IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 

 
CIF   (… vstaviti navedeno namembno pristanišče) Incoterms® 2010  
COST INSURANCE AND FREIGHT / STROŠKI, ZAVAROVANJE IN                    
PREVOZNINA 
 
 
 revidirana klavzula se sedaj izrecno sklicuje na institutske klavzule 

angleškega zavarovalnega trga (LMA/IUA), vključno s klavzulami  za  primer 
vojne in stavk, lahko pa sklene zavarovalno pogodbo tudi po kakšni drugi 
zbirki klavzul z ugledno zavarovalnico tako, da je kupcu ali vsaki drugi osebi, 
ki ima zavarovalni interes na blagu, omogočeno,  da zahteva izplačilo 
zavarovalnine neposredno od zavarovalnice; 

 

 ostalo enako kot pri klavzuli CFR. 
 
 



 
 
 
 

IV. Klavzule Incoterms 2010 za morske in notranje plovne poti 
 

CIF   (… vstaviti navedeno namembno pristanišče) Incoterms® 2010  
COST INSURANCE AND FREIGHT / STROŠKI, ZAVAROVANJE IN                    
PREVOZNINA 
 
 PRIMER:  
 Italijanski prodajalec je po klavzuli CIF, Abu Dhabi, Incoterms 2010 kupcu iz ZAE 

prodal 800 kosov visoko kakovostnega stilnega pohištva, ki je bilo zloženo v 
kontejnerje. Zaradi znane nevarnosti občasnih ropov na območju Sueškega 
prekopa in možnosti prodaje v tranzitu sta se stranki dogovorili, da prodajalec 
sklene zavarovanje s polnim kritjem A inst. klavzul. Na poti iz Trsta je prišlo do 
okvare ladje. Za dva dni se je ustavila v Luki Bar, kjer so jo popravili. Tam pa je bilo 
ponoči vdrto v en kontejner in pohištvo ukradeno.                                                        
Črnogorska carina je ob izstopu iz države zahtevala,                                                                      
da kupec plača uvozno carino za to blago ne glede na                                                            
prijavo kraje. Kupec jo je plačal, nato pa uveljavljal                                                       
odškodnino za ukradeno blago od zavarovalnice.                                                           
Povrnitev stroškov carine pa je zahteval od prodajalca,                                                                                   
češ da je ta strošek povezan s prevozom in defektom                                                             
ladje, za stroške prevoza pa je odgovoren prodajalec.    

 
 Ali bo kupec uspel s tem zahtevkom? 
 

 
 



 
 

 

 Hvala za pozornost! 
 marko.djinovic@icloud.com 

  



 
 

 

  

  

mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., je direktor Pravne 

službe GZS in ekspertni svetovalec nacionalnega odbora 
Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija).  

Ukvarja se s svetovanjem strankam na področju gospodarskega 
pogodbenega in mednarodnega gospodarskega prava, zlasti 
priprave in izvajanja kompleksnih mednarodnih komercialnih 
pogodb, pravnih vidikov vstopa na tuje trge ter reševanja 
gospodarskih sporov.  

Bil je član delovne skupine za pripravo slovensko-angleške 
izdaje pravil ICC Incoterms 2010.  

Sodeluje pri oblikovanju vzorčnih pogodb ICC in pravil 
avtonomnega gospodarskega prava ter na mednarodnih 
ekspertnih delovnih skupinah, zlasti kot član ICC Commission on 
Commercial Law and Practice in ICC Commission on Arbitration 
and ADR.  

Redno predava o sklepanju in izvajanju gospodarskih pogodb, 
pravnih vidikih izvoznega poslovanja (Incoterms 2010, 
mednarodna prodajna, agencijska in distribucijska pogodba itd.).  
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