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Splošni pogoji ponudbe 
 

 
 

PONUDBA LETALSKEGA TRANSPORTA - Vaše rešitve po meri 
 
Opozorilo 
Dodatno k znesku po ponudbi se obračunavajo stroški za katere družba cargo-partner d.o.o. (v nadaljevanju: špediter) ni odgovorna, npr. 
nepredvideni skladiščni stroški, stroški pakiranja in prepakiranja, stroški zadrževanja, stroški stojnine na carini, stroški odstopa pošiljke, carinski 
pregled, sanitarni/veterinarski pregled ipd. Špediterska odgovornost pokriva zgolj škodo, ki nastane kot posledica špediterjeve kršitve 
obveznosti. V primeru, da škodo povzroči prevoznik, špediter odgovarja le za izbiro prevoznika, razen v primeru fiksne špedicije. V vsakem 
primeru je špediterjeva odgovornost omejena v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji. Tranzitni časi so podani na osnovi predvidenih 
tranzitnih časov med odpremnim in namembnim letališčem in so zgolj informativne narave ter za špediterja neobvezujoči. Naročnik storitve je 
dolžan pred prihodom/odpremo pošiljke zagotoviti račun in pakirno listo (seznam blaga). V nasprotnem primeru krije vse morebitne stroške 
nastale zaradi zadrževanja pošiljke. Ponudba ne velja za tovor s posebnimi zahtevami in omejitvami (nevaren tovor, alkohol, cigarete, hrana, 
ipd.). Na to, da gre za blago s posebnimi zahtevami in omejitvami, mora biti špediter obvezno opozorjen.  
Veljavnost 
Pisna potrditev ponudbe s strani naročnika storitve oziroma naročilo storitve sočasno pomeni popoln sprejem teh Splošnih pogojev ponudbe. 
Ponudba špediterja veže samo v primeru, če je v sami ponudbi izrecno navedeno, da je ta zavezujoča. Kolikor to ni navedeno, naročilo 
organizacije prevoza predstavlja ponudbo, ki jo mora za nastanek špedicijske pogodbe špediter sprejeti. Pri nezavezujoči ponudbi špediter po 
njeni potrditvi oziroma naročilu storitve posreduje naročniku storitve potrditev, ta pa je lahko tudi konkludentna (izvedba naročila). Ponudba velja 
za vsa naročila in vse odpreme v obdobju navedene veljavnosti in je odvisna od razpoložljivosti prostora na letalu ter možnosti odpreme. 
Ponudba temelji na stanju ob sklenitvi posla. Kolikor pride do bistvenih sprememb cen voznin in dodatkov na gorivo ter varnosti izbranega 
letalskega prevoznika, si pridržujemo pravico popravka cen. Pridržujemo si pravico do popravka cen v primeru bistvenih sprememb logističnega 
posla ali podatkov o pošiljki (teža, prostornina, dimenzije, frekvenca, karakteristike blaga itd.) ter v primeru preseganja m inimalnih/maksimalnih 
volumnov. 
Plačilni pogoji 
Obračun in plačevanje vseh storitev se izvrši v EUR (kolikor cena v ponudbi ni podana v EUR), preračunano po srednjem tečaju Banke 
Slovenije, veljavnem na dan opravljene storitve. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (kolikor je destinacija znotraj EU). Če se stranki 
predhodno pisno nista drugače dogovorili, morajo biti računi plačani v roku 15 dni po njihovi izdaji. Vse stroške, ki so posledica neplačila, nosi 
stranka. 
Pogoji poslovanja 
Naročnik storitve s potrditvijo ponudbe sprejema vsa določila "Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije" (Uradni list RS, 
št. 67/2009 z dne 24.8.2009) kot sestavni del špedicijske pogodbe. Ti se uporabljajo subsidiarno glede na te Splošne pogoje ponudbe. Na 
vnaprej dogovorjeni poti lahko letalski transport zamenjata kopenski ali pomorski transport, vendar le v okviru dogovorjene poti. Naša 
odgovornost v nobenem primeru ne more presegati okvirjev, ki jih določajo mednarodni pravni akti, zlasti Varšavska konvencija, oziroma 
pogojev, določenih s CMR, CIM, B/L ali AWB. Poslujemo po določilih Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, če v teh 
Splošnih pogojih ponudbe ni urejeno drugače. 
Zastavna in pridržna pravica 
Za zavarovanje plačila svojih terjatev, nastalih v zvezi s špedicijsko pogodbo, ima špediter pod pogoji, določenimi v veljavnih predpisih, 
zastavno pravico in pridržno pravico na tovoru, ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča 
razpolaganje z njim. Ta pravica se razteza tudi na denar, ki ga špediter prejme ob izročitvi tovora prejemniku, oziroma druge zneske ali stvari, ki 
jih špediter prejme v zameno za tovor (npr. zneske, ki jih prejme ob prodaji tovora, ki jo izvede sam). 
Zastavna in pridržna pravica špediterja iz prejšnjega odstavka tega člena se raztezata tako na terjatve do naročnika storitve iz naslova naročila 
storitve, na podlagi katere ima špediter v posesti tovor, kot tudi na terjatve do naročnika storitve iz naslova vseh ostalih izvršenih naročil storitev 
za istega naročnika storitve. Šteje se, da je v trenutku podaje naročila storitve sklenjena tudi zastavna pogodba ter da zastavna pravica nastane 
v trenutku, ko je špediterju izročen tovor oziroma listina, na podlagi katere ga je špediter upravičen prevzeti. Špediter ima v primeru neplačila 
katere koli terjatve s strani naročnika storitve ob njeni zapadlosti pravico tovor, na katerem ima zastavno ali pridržno pravico iz predhodnih 
odstavkov, prodati izvensodno, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska in stvarnopravna razmerja, kolikor ne nasprotujejo sledečemu 
postopku. O nameri izvensodne prodaje mora špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 8 dni pred nameravano izvensodno prodajo, pri čemer ni 
dolžan navesti točnega datuma, ure in kraja izvensodne prodaje, dolžan pa je navesti način izvensodne prodaje in izklicno ceno, po kateri bo 
prodajal blago. O točnem datumu, uri in kraju izvensodne prodaje je dolžan špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 3 dni pred nameravano 
izvensodno prodajo, pri čemer se kot ustrezno obvestilo šteje tudi obvestilo na špediterjevi spletni strani. Merodajna je izklicna cena, ki jo določi 
špediter. Naročnik storitve lahko izklicni ceni ugovarja v roku 3 dni od prejema obvestila; v tem primeru oceni blago sodni cenilec, katerega 
stroške nosi naročnik storitve na način, da je dolžan v roku za ugovor izklicni ceni nakazati špediterju kot predujem znesek v višini 1.000,00 
EUR oziroma, če je to potrebno, višji znesek, ki ga sporoči špediter; preostanek predujma po plačilu cenilca špediter vrne naročniku storitve. 
Kolikor predujma naročnik storitve ne založi, se prodaja blaga izvede po izklicni ceni, ki jo je določil špediter. Naročnik storitve ima na voljo 8 dni 
od prejema obvestila o izvensodni prodaji, da sporoči potencialnega kupca, ki je zainteresiran za nakup blaga, ter njegove kontaktne podatke. 
Takšnega potencialnega kupca špediter povabi na izvensodno prodajo pod istimi pogoji kot ostale potencialne kupce, ter še na kontakt, ki ga 
zagotovi naročnik storitve. Špediter objavi oklic izvensodne prodaje na svoji spletni strani, lahko pa ga objavi tudi v drugih sredstvih obveščanja, 
a k temu ni zavezan. Kolikor se blago proda izvensodno z javno dražbo, špediter o njenem poteku vodi zapisnik. Špediter lahko za sodelovanje 
pri izvensodni prodaji zahteva od potencialnih kupcev plačilo varščine. Špediter je za svoje stroške v zvezi z vsakim poskusom izvensodne 
prodaje upravičen naročniku storitve obračunati v primeru javne dražbe znesek v višini 400,00 EUR in v primeru prodaje z neposredno pogodbo 
po borzni oz. tržni ceni pa znesek v višini 200,00 EUR, v obeh primerih ne glede na uspešnost poskusa izvensodne prodaje. V prodajni pogodbi 
po uspešno izvedeni izvensodni prodaji je špediter dolžan določno navesti, kolikšen del prodajne cene predstavlja kupnina za blago naročnika 
storitve. 
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PONUDBA CESTNEGA TRANSPORTA - Vaše rešitve po meri 
 
Opozorilo 
Ponudba družbe cargo-partner d.o.o. (v nadaljevanju: špediter) obsega le posle, ki so v njej izrecno navedeni in, kolikor ni to izrecno pisno 
dogovorjeno, ne velja za blago s posebnimi zahtevami in omejitvami (nevarno blago, temperaturno občutljivo in trošarinsko blago, orožje, 
strelivo, žive živali, starine, umetnine, drugo blago visoke vrednosti in vse blago, katerega proizvodnja, posest in promet so zakonsko 
prepovedani). Na to, da gre za blago s posebnimi zahtevami in omejitvami, mora biti špediter obvezno opozorjen. Ponujene cene vključujejo le 
tiste storitve špediterja, ki so navedene v ponudbi. Kolikor je v ponudbi navedena končna cena, gre le za seštevek cen storitev, ki so v ponudbi 
navedene, in ne za špedicijo s fiksnim plačilom. Kolikor je dogovorjena špedicija s fiksnim plačilom (takšen dogovor mora bit i vedno izrecen in 
nedvoumen), ponujena cena (forfaitna postavka) vsebuje le tiste storitve, ki so nujno potrebne za izvršitev naročila, ter tako ne zajema nagrade 
in stroškov za opravila, ki niso običajna ali ki terjajo neobičajno veliko truda/časa ali ki sicer niso nujna, so pa za naročnika storitev koristna, ter 
plačila za druge storitve in stroške, ki jih forfaitna postavka ne zajema. Ponujena cena, če ni predhodno drugače dogovorjeno, v nobenem 
primeru ne zajema menjave palet, vnosa ali iznosa blaga v prostor ali iz njega, različnih prepakiranj, sortiranja ali dodatnega pakiranja blaga, 
stroškov različnih carinskih postopkov s plačilom carinskih in davčnih dajatev, posebnih plačil storitev tretjim osebam (luški stroški) in 
manipulacij  z uporabo dvižnih ploščadi. Nakladalna in razkladalna mesta morajo biti dostopna tudi standardnim vlačilcem oziroma večjim 
tovornim vozilom s prikolicami. Kolikor nakladalno ali razkladalno mesto ni ustrezno, je špediter upravičen do plačila vseh dodatnih stroškov, ki 
so mu s tem nastali, oz. do plačila za storitev, ki je zaradi neustreznega nakladalnega ali razkladalnega mesta ni mogel izvesti, kot tudi do 
plačila za storitev uspele organizacije prevoza. 
Z dostavo oziroma predajo tovora špediterju v prevoz naročnik izjavlja, da potrjuje težo tovora v skladu z veljavnimi predpisi SOLAS glede 
"verificirane bruto težo" (VGM), ki velja od 1. julija 2016 (na voljo na www.imo.org) in se zavezuje povrniti vse stroške špediterju ter njegovim 
agentom in partnerjem zaradi kakršne koli škode, ki je posledica napačne specifikacije teže, vključno, vendar ne omejeno na kazni zaradi 
presežka največjega tovora, škode / zamude zaradi razkladanja konsolidiranega tovora tretjih oseb ali zamud pri nakladanju oceanskih plovil. 
Veljavnost 
Ponudba je veljavna 15 dni, razen če ni v sami ponudbi drugače navedeno. Pisna potrditev ponudbe s strani naročnika storitve oziroma naročilo 
storitve sočasno pomeni popoln sprejem teh Splošnih pogojev ponudbe. Ponudba špediterja veže samo v primeru, če je v sami ponudbi izrecno 
navedeno, da je ta zavezujoča. Kolikor to ni navedeno, naročilo organizacije prevoza predstavlja ponudbo, ki jo mora za nastanek špedicijske 
pogodbe špediter sprejeti. Pri nezavezujoči ponudbi špediter po njeni potrditvi oziroma naročilu storitve posreduje naročniku storitve potrditev, ta 
pa je lahko tudi konkludentna (izvedba naročila). 
Ponudba je oblikovana na podlagi vseh razpoložljivih informacij o pošiljki (predvsem informacij, ki jih posreduje naročnik storitve) in ostalih 
trenutno veljavnih pogojev na trgu. Pridržujemo si pravico do popravka cen v primeru bistvenih sprememb logističnega posla ali podatkov o 
pošiljki (teža, prostornina, dimenzije, frekvenca, karakteristike blaga, način pakiranja, namembna destinacija itd.) ter v primeru preseganja 
minimalnih/maksimalnih volumnov. 
Plačilni pogoji 
Rok plačila znaša 15 dni od datuma izstavite računa, razen v primeru drugačnega medsebojnega dogovora. Obračun in plačevanje vseh storitev 
se izvrši v valuti EUR. V ponudbi navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. Ta bo obračunan na neto vrednost računa po 
veljavni davčni stopnji na dan izstavitve računa. Vsi morebitni stroški, nastali kot posledica nepravočasnega plačila ali celo neplačila računa, 
bremenijo izključno naročnika storitve - plačnika.  
Priprava pošiljke za prevzem 
Vsaka pošiljka mora biti pred odpremo pravilno označena in, upoštevajoč izbrano vrsto in način transporta, ustrezno ter zadostno embalirana. 
Tovor mora biti embaliran na način, da je zaščiten pred vsemi običajnimi prevoznimi in manipulacijskimi riziki (upoštevajoč predvsem konkretne 
okoliščine prevoza - dolžina poti, količina blaga ipd.) in da brez vidnih poškodb embalaže ni mogoče doseči njegove notranjosti. Poleg 
komercialne embalaže mora biti pošiljka vedno embalirana še v transportno embalažo, ki onemogoča poškodovanje pošiljke med prevozom. V 
primeru pomanjkljivih oznak na pošiljki, oziroma neustrezne ali celo poškodovane embalaže, si pridržujemo pravico začasno odkloniti prevzem in 
odpremo pošiljke. 
Pogoji poslovanja 
Naročnik storitve s sprejemom ponudbe sprejema vsa določila "Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije" (Uradni list RS, 
št. 67/2009 z dne 24.8.2009) kot sestavni del špedicijske pogodbe. Ti se uporabljajo subsidiarno glede na te Splošne pogoje ponudbe. Na 
vnaprej dogovorjeni poti lahko kopenski transport zamenjata letalski ali pomorski transport, vendar le v okviru dogovorjene poti. Naša 
odgovornost v nobenem primeru ne more presegati okvirjev, ki jih določajo mednarodni pravni akti, zlasti Varšavska konvencija, oziroma 
pogojev, določenih s CMR, CIM, B/L ali AWB.  
Zastavna in pridržna pravica 
Za zavarovanje plačila svojih terjatev, nastalih v zvezi s špedicijsko pogodbo, ima špediter pod pogoji, določenimi v veljavnih predpisih, zastavno 
pravico in pridržno pravico na tovoru, ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča razpolaganje 
z njim. Ta pravica se razteza tudi na denar, ki ga špediter prejme ob izročitvi tovora prejemniku, oziroma druge zneske ali stvari, ki jih špediter 
prejme v zameno za tovor (npr. zneske, ki jih prejme ob prodaji tovora, ki jo izvede sam). Zastavna in pridržna pravica špediterja iz prejšnjega 
odstavka tega člena se raztezata tako na terjatve do naročnika storitve iz naslova konkretnega naročila storitve, na podlagi katerega ima 
špediter v posesti tovor ali denarna sredstva, kot tudi na terjatve do naročnika storitve iz naslova vseh ostalih izvršenih naročil storitev za istega 
naročnika storitve. Šteje se, da je v trenutku podaje naročila storitve sklenjena tudi zastavna pogodba ter da zastavna pravica nastane v 
trenutku, ko je špediterju izročen tovor oziroma listina, na podlagi katere ga je špediter upravičen prevzeti, oziroma denar.  Špediter ima v 
primeru neplačila katere koli terjatve s strani naročnika storitve ob njeni zapadlosti pravico tovor, na katerem ima zastavno ali pridržno pravico iz 
predhodnih odstavkov, prodati izvensodno, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska in stvarnopravna razmerja, kolikor ne nasprotujejo 
sledečemu postopku. O nameri izvensodne prodaje mora špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 8 dni pred nameravano izvensodno prodajo, 
pri čemer ni dolžan navesti točnega datuma, ure in kraja izvensodne prodaje, dolžan pa je navesti način izvensodne prodaje in izklicno ceno, po 
kateri bo prodajal blago. O točnem datumu, uri in kraju izvensodne prodaje je dolžan špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 3 dni pred 
nameravano izvensodno prodajo, pri čemer se kot ustrezno obvestilo šteje tudi obvestilo na špediterjevi spletni strani. Merodajna je izklicna 
cena, ki jo določi špediter. Naročnik storitve lahko izklicni ceni ugovarja v roku 3 dni od prejema obvestila; v tem primeru oceni blago sodni 
cenilec, katerega stroške nosi naročnik storitve na način, da je dolžan v roku za ugovor izklicni ceni nakazati špediterju kot predujem znesek v 
višini 1.000,00 EUR oziroma, če je to potrebno, višji znesek, ki ga sporoči špediter; preostanek predujma po plačilu cenilca špediter vrne 
naročniku storitve. Kolikor predujma naročnik storitve ne založi, se prodaja blaga izvede po izklicni ceni, ki jo je določil špediter. Naročnik storitve 
ima na voljo 8 dni od prejema obvestila o izvensodni prodaji, da sporoči potencialnega kupca, ki je zainteresiran za nakup blaga, ter njegove 
kontaktne podatke. Takšnega potencialnega kupca špediter povabi na izvensodno prodajo pod istimi pogoji kot ostale potencialne kupce, ter še 
na kontakt, ki ga zagotovi naročnik storitve. Špediter objavi oklic izvensodne prodaje na svoji spletni strani, lahko pa ga objavi tudi v drugih 
sredstvih obveščanja, a k temu ni zavezan. Kolikor se blago proda izvensodno z javno dražbo, špediter o njenem poteku vodi zapisnik. Špediter 
lahko za sodelovanje pri izvensodni prodaji zahteva od potencialnih kupcev plačilo varščine. Špediter je za svoje stroške v zvezi z vsakim 
poskusom izvensodne prodaje upravičen naročniku storitve obračunati v primeru javne dražbe znesek v višini 400,00 EUR in v primeru prodaje z 
neposredno pogodbo po borzni oz. tržni ceni pa znesek v višini 200,00 EUR, v obeh primerih ne glede na uspešnost poskusa izvensodne 
prodaje. V prodajni pogodbi po uspešno izvedeni izvensodni prodaji je špediter dolžan določno navesti, kolikšen del prodajne cene predstavlja 
kupnina za blago naročnika storitve. 
 



Stran 3 od 5  

 
 
 
 

 
 

PONUDBA LADIJSKEGA TRANSPORTA - Vaše rešitve po meri 
 
Opozorilo 
Dodatno k znesku po ponudbi se obračunavajo stroški, za katere družba cargo-partner d.o.o. (v nadaljevanju: špediter) ni odgovorna, npr. 
nepredvideni skladiščni stroški, stroški pakiranja in prepakiranja, stroški zadrževanja kontejnerja, demurrage/detention, stroški stojnine na 
carini, stroški odstopa pošiljke, carinski pregled, sanitarni/veterinarski pregled ipd. 
Špediterska odgovornost pokriva zgolj škodo, ki nastane kot posledica špediterjeve kršitve obveznosti. V primeru, da škodo povzroči prevoznik, 
špediter odgovarja le za izbiro prevoznika, razen v primeru fiksne špedicije. V vsakem primeru je špediterjeva odgovornost omejena v skladu z 
veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji. Tranzitni časi so podani na osnovi predvidenih tranzitnih časov med odpremnimi in namembnimi lukami 
in so zgolj informativne narave ter za špediterja neobvezujoči. Naročnik storitve je dolžan pred prihodom/odpremo pošiljke zagotoviti račun in 
pakirno listo (seznam blaga). V nasprotnem primeru krije vse morebitne nastale stroške zaradi zadrževanja pošiljke. Ponudba ne velja za tovor 
s posebnimi zahtevami in omejitvami (nevaren tovor, alkohol, cigarete, hrana, ipd.). Na to, da gre za blago s posebnimi zahtevami in 
omejitvami, mora biti špediter obvezno opozorjen.  
Z dostavo oziroma predajo tovora špediterju v prevoz naročnik izjavlja, da potrjuje težo tovora v skladu z veljavnimi predpisi SOLAS glede 
"verificirane bruto težo" (VGM), ki velja od 1. julija 2016 (na voljo na www.imo.org) in se zavezuje povrniti vse stroške špediterju ter njegovim 
agentom in partnerjem zaradi kakršne koli škode, ki je posledica napačne specifikacije teže, vključno, vendar ne omejeno na kazni zaradi 
presežka največjega tovora, škode / zamude zaradi razkladanja konsolidiranega tovora tretjih oseb ali zamud pri nakladanju oceanskih plovil. 
Veljavnost 
Pisna potrditev ponudbe s strani naročnika storitve oziroma naročilo storitve sočasno pomeni popoln sprejem teh Splošnih pogojev ponudbe. 
Ponudba špediterja veže samo v primeru, če je v sami ponudbi izrecno navedeno, da je ta zavezujoča. Kolikor to ni navedeno, naročilo 
organizacije prevoza predstavlja ponudbo, ki jo mora za nastanek špedicijske pogodbe špediter sprejeti. Pri nezavezujoči ponudbi špediter po 
njeni potrditvi oziroma naročilu storitve posreduje naročniku storitve potrditev, ta pa je lahko tudi konkludentna (izvedba naročila). Ponudba velja 
za vsa naročila in vse odpreme v obdobju navedene veljavnosti in je odvisna od razpoložljivosti ladijskega prostora ter možnosti odpreme. 
Ponudba temelji na stanju ob sklenitvi posla. Pridržujemo si pravico popravka cen, kolikor pride do bistvenih sprememb cen voznin in dodatkov 
na gorivo ter varnosti izbranega ladijskega prevoznika. Pridržujemo si pravico do popravka cen v primeru bistvenih sprememb logističnega 
posla ali podatkov o pošiljki (teža, prostornina, dimenzije, frekvenca, karakteristike blaga, način pakiranja, namembna destinacija itd.) ter v 
primeru preseganja minimalnih/maksimalnih volumnov. 
Plačilni pogoji 
Obračun in plačevanje vseh storitev se izvrši v EUR (kolikor cena v ponudbi ni podana v EUR), preračunano po srednjem tečaju Banke 
Slovenije, veljavnem na dan opravljene storitve. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (kolikor je destinacija znotraj EU). Če se stranki 
predhodno pisno nista drugače dogovorili, morajo biti računi plačani v roku 15 dni po njihovi izdaji. Vse stroške, ki so posledica neplačila, nosi 
stranka. 
Pogoji poslovanja 
Naročnik storitve s sprejemom ponudbe sprejema vsa določila "Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije" (Uradni list RS, 
št. 67/2009 z dne 24.8.2009) kot sestavni del špedicijske pogodbe. Ti se uporabljajo subsidiarno glede na te Splošne pogoje ponudbe. Na 
vnaprej dogovorjeni poti lahko pomorski transport zamenjata letalski ali kopenski transport, vendar le v okviru dogovorjene poti. Naša 
odgovornost v nobenem primeru ne more presegati okvirjev, ki jih določajo mednarodni pravni akti, zlasti Varšavska konvencija, oziroma 
pogojev, določenih s CMR, CIM, B/L ali AWB. Poslujemo po določilih Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, če v teh 
Splošnih pogojih ponudbe ni urejeno drugače. 
Ladijski tovorni list (Ocean/Master Bill of Lading) ali interna nakladnica (House Bill of Lading), odposlana pošiljatelju ali drugim strankam, ki jih 
imenuje pošiljatelj, se šteje za pravilno dostavljeno v času odpreme, tveganje izgube ali zamude teh dokumentov v tranzitu pa nosi pošiljatelj. 
Zastavna in pridržna pravica 
Za zavarovanje plačila svojih terjatev, nastalih v zvezi s špedicijsko pogodbo, ima špediter pod pogoji, določenimi v veljavnih predpisih, 
zastavno pravico in pridržno pravico na tovoru, ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča 
razpolaganje z njim. Ta pravica se razteza tudi na denar, ki ga špediter prejme ob izročitvi tovora prejemniku, oziroma druge zneske ali stvari, ki 
jih špediter prejme v zameno za tovor (npr. zneske, ki jih prejme ob prodaji tovora, ki jo izvede sam). Zastavna in pridržna pravica špediterja iz 
prejšnjega odstavka tega člena se raztezata tako na terjatve do naročnika storitve iz naslova konkretnega naročila storitve, na podlagi katerega 
ima špediter v posesti tovor ali denarna sredstva, kot tudi na terjatve do naročnika storitve iz naslova vseh ostalih izvršenih naročil storitev za 
istega naročnika storitve. Šteje se, da je v trenutku podaje naročila storitve sklenjena tudi zastavna pogodba ter da zastavna pravica nastane v 
trenutku, ko je špediterju izročen tovor oziroma listina, na podlagi katere ga je špediter upravičen prevzeti, oziroma denar.  Špediter ima v 
primeru neplačila katere koli terjatve s strani naročnika storitve ob njeni zapadlosti pravico tovor, na katerem ima zastavno ali pridržno pravico iz 
predhodnih odstavkov, prodati izvensodno, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska in stvarnopravna razmerja, kolikor ne nasprotujejo 
sledečemu postopku. O nameri izvensodne prodaje mora špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 8 dni pred nameravano izvensodno prodajo, 
pri čemer ni dolžan navesti točnega datuma, ure in kraja izvensodne prodaje, dolžan pa je navesti način izvensodne prodaje in izklicno ceno, po 
kateri bo prodajal blago. O točnem datumu, uri in kraju izvensodne prodaje je dolžan špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 3 dni pred 
nameravano izvensodno prodajo, pri čemer se kot ustrezno obvestilo šteje tudi obvestilo na špediterjevi spletni strani. Merodajna je izklicna 
cena, ki jo določi špediter. Naročnik storitve lahko izklicni ceni ugovarja v roku 3 dni od prejema obvestila; v tem primeru oceni blago sodni 
cenilec, katerega stroške nosi naročnik storitve na način, da je dolžan v roku za ugovor izklicni ceni nakazati špediterju kot predujem znesek v 
višini 1.000,00 EUR oziroma, če je to potrebno, višji znesek, ki ga sporoči špediter; preostanek predujma po plačilu cenilca špediter vrne 
naročniku storitve. Kolikor predujma naročnik storitve ne založi, se prodaja blaga izvede po izklicni ceni, ki jo je določil špediter. Naročnik 
storitve ima na voljo 8 dni od prejema obvestila o izvensodni prodaji, da sporoči potencialnega kupca, ki je zainteresiran za nakup blaga, ter 
njegove kontaktne podatke. Takšnega potencialnega kupca špediter povabi na izvensodno prodajo pod istimi pogoji kot ostale potencialne 
kupce, ter še na kontakt, ki ga zagotovi naročnik storitve. Špediter objavi oklic izvensodne prodaje na svoji spletni strani, lahko pa ga objavi tudi 
v drugih sredstvih obveščanja, a k temu ni zavezan. Kolikor se blago proda izvensodno z javno dražbo, špediter o njenem poteku vodi zapisnik. 
Špediter lahko za sodelovanje pri izvensodni prodaji zahteva od potencialnih kupcev plačilo varščine. Špediter je za svoje stroške v zvezi z 
vsakim poskusom izvensodne prodaje upravičen naročniku storitve obračunati v primeru javne dražbe znesek v višini 400,00 EUR in v primeru 
prodaje z neposredno pogodbo po borzni oz. tržni ceni pa znesek v višini 200,00 EUR, v obeh primerih ne glede na uspešnost poskusa 
izvensodne prodaje. V prodajni pogodbi po uspešno izvedeni izvensodni prodaji je špediter dolžan določno navesti, kolikšen del prodajne cene 
predstavlja kupnina za blago naročnika storitve. 
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PONUDBA SKLADIŠČNIH STORITEV - Vaše rešitve po meri 
 
Opozorilo 
Špediterska odgovornost pokriva zgolj škode, ki nastanejo kot posledica kršitve obveznosti družbe cargo-partner d.o.o. (v nadaljevanju: 
špediter). V vsakem primeru je špediterjeva odgovornost omejena v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji. Ponudba ne velja za blago 
s posebnimi zahtevami in omejitvami (nevaren tovor, alkohol, cigarete, ipd.), razen v primeru, če se stranki pisno dogovorita drugače. Na to, da 
gre za blago s posebnimi zahtevami in omejitvami, mora biti špediter obvezno opozorjen.  
Veljavnost 
Pisna potrditev ponudbe s strani naročnika storitve oziroma naročilo storitve sočasno pomeni popoln sprejem teh Splošnih pogojev ponudbe. 
Ponudba špediterja veže samo v primeru, če je v sami ponudbi izrecno navedeno, da je ta zavezujoča. Kolikor to ni navedeno, naročilo 
organizacije prevoza predstavlja ponudbo, ki jo mora za nastanek špedicijske pogodbe špediter sprejeti. Pri nezavezujoči ponudbi špediter po 
njeni potrditvi oziroma naročilu storitve posreduje naročniku storitve potrditev, ta pa je lahko tudi konkludentna (izvedba naročila). Ponudba velja 
kot je v njej navedeno, razen v primeru, če se stranki pisno dogovorita drugače. Ponudba temelji na stanju ob sklenitvi posla. Pridržujemo si 
pravico do popravka cen v primeru bistvenih sprememb logističnega posla ali podatkov o pošiljki (teža, prostornina, dimenzije, frekvenca, 
karakteristike blaga itd.) ter v primeru preseganja minimalnih/maksimalnih volumnov. 
Plačilni pogoji 
Obračun in plačevanje vseh storitev se izvrši v EUR (kolikor cena v ponudbi ni podana v EUR), preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije 
veljavnem na dan opravljene storitve. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. Če se stranki predhodno pisno nista drugače dogovorili, 
morajo biti računi plačani v roku 15 dni od njihove izdaje. Vse stroške, ki so posledica neplačila, nosi stranka. 
Pogoji poslovanja 
Naročnik storitve s sprejemom ponudbe sprejema vsa določila "Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije" (Uradni list RS, 
št. 67/2009 z dne 24.8.2009) kot sestavni del špedicijske pogodbe. Ti se uporabljajo subsidiarno glede na te Splošne pogoje ponudbe. Naša 
odgovornost v nobenem primeru ne more presegati okvirjev, ki jih določajo mednarodni pravni akti, zlasti Varšavska konvencija, oziroma 
pogojev, določenih s CMR, CIM, B/L ali AWB. Poslujemo po določilih Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, če v teh 
Splošnih pogojih ponudbe ni določeno drugače.  
Zastavna in pridržna pravica 
Za zavarovanje plačila svojih terjatev, nastalih v zvezi s špedicijsko pogodbo, ima špediter pod pogoji, določenimi v veljavnih predpisih, zastavno 
pravico in pridržno pravico na tovoru, ki mu je bil izročen, vse dokler ga ima v posesti ali dokler ima v rokah listino, ki mu omogoča razpolaganje 
z njim. Ta pravica se razteza tudi na denar, ki ga špediter prejme ob izročitvi tovora prejemniku, oziroma druge zneske ali stvari, ki jih špediter 
prejme v zameno za tovor (npr. zneske, ki jih prejme ob prodaji tovora, ki jo izvede sam). Zastavna in pridržna pravica špediterja iz prejšnjega 
odstavka tega člena se raztezata tako na terjatve do naročnika storitve iz naslova konkretnega naročila storitve, na podlagi katere ima špediter v 
posesti tovor, kot tudi na terjatve do naročnika storitve iz naslova vseh ostalih naročil storitev za istega naročnika storitve. Šteje se, da je v 
trenutku podaje naročila storitve sklenjena tudi zastavna pogodba ter da zastavna pravica nastane v trenutku, ko je špediterju izročen tovor 
oziroma listina, na podlagi katere ga je špediter upravičen prevzeti. Špediter ima v primeru neplačila katere koli terjatve s strani naročnika 
storitve ob njeni zapadlosti pravico tovor, na katerem ima zastavno ali pridržno pravico iz predhodnih odstavkov, prodati izvensodno, in sicer 
skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska in stvarnopravna razmerja, kolikor ne nasprotujejo sledečemu postopku. O nameri izvensodne prodaje 
mora špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 8 dni pred nameravano izvensodno prodajo, pri čemer ni dolžan navesti točnega datuma, ure in 
kraja izvensodne prodaje, dolžan pa je navesti način izvensodne prodaje in izklicno ceno, po kateri bo prodajal blago. O točnem datumu, uri in 
kraju izvensodne prodaje je dolžan špediter naročnika storitve obvestiti vsaj 3 dni pred nameravano izvensodno prodajo, pri čemer se kot 
ustrezno obvestilo šteje tudi obvestilo na špediterjevi spletni strani. Merodajna je izklicna cena, ki jo določi špediter. Naročnik storitve lahko 
izklicni ceni ugovarja v roku 3 dni od prejema obvestila; v tem primeru oceni blago sodni cenilec, katerega stroške nosi naročnik storitve na 
način, da je dolžan v roku za ugovor izklicni ceni nakazati špediterju kot predujem znesek v višini 1.000,00 EUR oziroma, če je to potrebno, višji 
znesek, ki ga sporoči špediter; preostanek predujma po plačilu cenilca špediter vrne naročniku storitve. Kolikor predujma naročnik storitve ne 
založi, se prodaja blaga izvede po izklicni ceni, ki jo je določil špediter. Naročnik storitve ima na voljo 8 dni od prejema obvestila o izvensodni 
prodaji, da sporoči potencialnega kupca, ki je zainteresiran za nakup blaga, ter njegove kontaktne podatke. Takšnega potencialnega kupca 
špediter povabi na izvensodno prodajo pod istimi pogoji kot ostale potencialne kupce, ter še na kontakt, ki ga zagotovi naročnik storitve. Špediter 
objavi oklic izvensodne prodaje na svoji spletni strani, lahko pa ga objavi tudi v drugih sredstvih obveščanja, a k temu ni zavezan. Kolikor se 
blago proda izvensodno z javno dražbo, špediter o njenem poteku vodi zapisnik. Špediter lahko za sodelovanje pri izvensodni prodaji zahteva od 
potencialnih kupcev plačilo varščine. Špediter je za svoje stroške v zvezi z vsakim poskusom izvensodne prodaje upravičen naročniku storitve 
obračunati v primeru javne dražbe znesek v višini 400,00 EUR in v primeru prodaje z neposredno pogodbo po borzni oz. tržni ceni pa znesek v 
višini 200,00 EUR, v obeh primerih ne glede na uspešnost poskusa izvensodne prodaje. V prodajni pogodbi po uspešno izvedeni izvensodni 
prodaji je špediter dolžan določno navesti, kolikšen del prodajne cene predstavlja kupnina za blago naročnika storitve. 
 

 
 
POZOR! Opozorilo glede kritja odgovornosti: 
Vaše pošiljke špediter brez izrecnega dogovora med transportom in skladiščenjem ne zavaruje. V nekaterih primerih, kamor se prištevajo 
naravne katastrofe ali t.i. “generalne havarije“, odgovornost prevoznikov ni podana. Odgovornost špediterja je omejena s transportno 
dokumentacijo WC, MC, CMR, CIM ali s transportnimi pogoji, navedenimi na B/L-u in AWB-ju, mednarodnimi sporazumi, nacionalnimi predpisi 
in Splošnimi pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije. V primeru povzročitve škode zaradi ravnanja prevoznika je špediter 
odgovoren le za izbiro prevoznika, razen v primeru fiksne špedicije. 
 
Na željo lahko za vas sklenemo transportno zavarovanje pošiljke >cargo-partner against all risk<, ki vključuje premijo in posredovanje, krije pa 
poškodbe, nastale pri nakladu ali razkladu blaga (opcijsko tudi servis »od vrat do vrat«) ter splošno poplačilo v primeru uničenega ali 
izgubljenega blaga v višini celotne vrednosti pošiljke. Transportno zavarovanje se sklene izključno na podlagi vašega izrecnega pisnega 
naročila oz. zahteve in je v skladu s splošnimi zavarovalnimi pogoji za transport. 
 
BODITE NAŠ ŽVIŽGAČ: V primeru zaznave napačnih ravnanj, kršitev ali nezakonitih ravnanj vas prosimo, da to prijavite na spletnem mestu za 
prijavo nepravilnosti ali pošljete podroben opis na e-naslov: whistleblowing@cargo-partner.com Spodbujamo vas, da o zaznanih ravnanjih 
spregovorite.  
 

cargo-partner d.o.o. Veljavnost od 01.01.2019  Zadnja sprememba 26.08.2022 

 
 
 
 
 
 

mailto:spletnem%20mestu


Stran 5 od 5  

 
 

Splošni pogoji ponudbe – Dodatek št. 1 
 

 
 

ZA PONUDBE LETALSKEGA, CESTNEGA IN LADIJSKEGA TRANSPORTA TER SKLADIŠČNIH STORITEV 
 
cargo-partner d.o.o. ne odgovarja za zamude ali kakršne koli druge posledice, ki bi lahko nastale kot posledica pandemije COVID-19 oziroma 
kot posledica ukrepov, ki jih kot interventne ukrepe sprejme vlada ali drugi pristojni organi. Navodila in omejitve vlade oziroma drugih pristojnih 
organov lahko vplivajo na izvedljivost naročil za prevoz blaga ali na opravljanje drugih storitev po teh splošnih pogojih ponudbe. Na podlagi 
razglasitve tovrstnih razmer obstaja nevarnost zaplembe medicinske zaščitne opreme ali drugih nujno potrebnih vrst blaga v posamezni državi 
transporta, in sicer glede na pristojnost posameznih držav, položaj pa se lahko spremeni zelo hitro in brez predhodnega obvestila. Blokade ali 
zapore cest / mejnih prehodov / letališč / luk ter podobni ukrepi posameznih držav ali pomanjkanje hladilnik priključkov lahko povzročijo zamude 
pri dobavi in posledično tudi dodatne stroške, kot so ležarine zabojnikov in tovornjakov, dodatni stroški skladiščenja ali drugi. Vse tovrstne 
dodatne stroške mora plačati naročnik / lastnik blaga. cargo-partner d.o.o. bo sprejel vse ukrepe v okviru svojih zmožnosti, da bi zagotovil 
nemoten in enakomeren pretok blaga ter vzdrževal oskrbovalne verige svojih strank. 
 

cargo-partner d.o.o. Veljavnost od 12.03.2020 Zadnja sprememba 13.05.2020 

 

 

 

Splošni pogoji ponudbe – Dodatek št. 2 
 

 
 
Špediter ima pravico do sprememb ponudbe ali pogodbenih cen ob nastopu izrednih dogodkov, ki vplivajo na višino ponujenih cen. Izredni dogodki 
so okoliščine, ki jih ob potrditvi ponudbe ali sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ob nastanku pa se jim ne izogniti, niti odvrniti njihovega 
učinka. 

 
Za izredne dogodke se štejejo zlasti: 

1) ukrepi, določeni z akti pristojnih organov; 
2) dvig cen materialov, goriv ter drugih energentov, stroškov delovne sile ali stroškov obratovanja (v nadaljevanju: dvig cen stroškov); 
3) dvig cen storitev tretjih oseb ter spremembe pogojev s strani tretjih oseb, ki so potrebne za izvršitev špedicijskih poslov, kot so npr. 

prevozniki, skladišča ali zavarovalnice. To velja tudi za zvišanje cen storitev tretjih oseb ter negativne spremembe valutnih tečajev, 
carinskih in davčnih stopenj in drugih podobnih izdatkov (v nadaljevanju: dvig cen storitev); 

 
Zaradi dviga cen stroškov ali storitev lahko špediter spremeni ponujeno oz. pogodbeno ceno: 

a) če se cena za posamezen strošek ali storitev dvigne za več kot 3,5%, ali 
b) če se zaradi skupnega dviga cen stroškov ali storitev spremeni ponudba oziroma pogodbena cena za več kot 2%. 

 
4) zaradi sprememb cen življenjskih stroškov lahko špediter spremeni ponujeno oz. pogodbeno ceno enkrat letno v višini letne povprečne 

inflacije (indeks cen življenjskih potrebščin), ki jo objavlja Statistični urad Republike Slovenije. 
 

V kolikor na ponudbi ali v pogodbi ni izrecno navedeno drugače, se šteje, da ponudba ali pogodbena cena za špediterja ni zavezujoča. V primeru 
izrecne zaveze špediterja, da se zaradi spremenjenih okoliščin cene ne bo spremenile, sme špediter zahtevati spremembo ponudbe ali pogodbene 
cene, če se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča za več kot 10%.  

 
Špediter si pridržuje pravico zavrniti sprejem naročila v primeru naročiteljeve zavrnitve sprememb ponudbe ali pogodbenih cen na podlagi te 
klavzule.  
 

cargo-partner d.o.o. Veljavnost od 09.06.2022 Zadnja sprememba 09.06.2022 

 


