
Posebni pogoji pri transportu pošiljk v okviru organizacije Globalni ekspres 

1 Pravne osnove 
Osnove za pogodbo so ti posebni pogoji za transport pošiljk v okviru organizacije Globalni ekspres (skrajšano imenovani GE-pogoji). 
1.1 Ob oddaji pošiljke pošiljatelj potrjuje, da je seznanjen s posebnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. 

2 Transportno blago – pošiljka 
2.1 V okviru organizacije GE-ja prevažamo pošiljke. 
2.2 Pošiljka v smislu GE-pogojev je paket ali paleta, odvisno od vrste servisa, ki se uporablja, oziroma od vrste prevoza določene pošiljke. Embalaža mora 

blago, ki se prevaža zaščititi tako, da se ne poškoduje v transportnih napravah, tekočih trakovih in ob ročni manipulaciji. V primeru poškodbe 
neprimerno zapakirane pošiljke, se reklamacije ne upoštevajo. 

2.3 Za obračun teže se uporablja dejanska ali volumetrična teža, ki se izračuna po predpisanem obrazcu, odvisno katera je večja. 
2.4 Če pošiljatelj označi prenizko težo ali dimenzije, dodatno krije stroške do realne obračunske teže. 

3 Pošiljke, ki jih ne prevažamo: 
Špediter lahko prevoz pošiljk odkloni in jih, če jih je že sprejel, vrne naročniku v primeru da:  
3.1 pošiljke ne ustrezajo tem pogojem; 
3.2 so predmeti v transportu posebno dragoceni: zlato, žlahtne kovine, nakit, denar, kovanci, opojne substance, listine in vrednotnice vseh vrst; 
3.3 se prevaža hitro pokvarljivo blago; 
3.4 so predmet prevoza žive živali; 
3.5 bi prevoz ogrožal ljudi, živali, lastne in tuje stvari; 
3.6 je bila očitno napačno navedena vsebina pošiljke in se sumi, da gre za takšen prevoz blaga, ki ga ti pogoji izključujejo; 
3.7 je embalaža pomanjkljiva 

4 Spremni papirji 
4.1 Naročnik je dolžan poskrbeti za ustrezne in popolne spremne papirje v mednarodnem prometu. Špediterju mora predati tudi vse listine in dokumente. 
4.2 Za zamude zaradi pomanjkljive ali manjkajoče dokumentacije odgovarja naročnik, ki mora špediterju plačati vse, zaradi tega opravljene dodatne 

storitve. 
4.3 Naročnik mora pošiljke ustrezno označiti, kar pomeni, da morajo biti oštevilčeni, če je več paketov in s popolnimi naslovi. 
4.4 Prevoz nevarnih snovi je izključen, tudi v manjših količinah. 

5 Stroški 
5.1 Stroški vsebujejo vse storitve, ki so naveden na veljavnem ceniku ali v osebni ponudbi po povpraševanju. 
5.2 Storitve za pošiljke plačane po povzetju ne opravljamo. 
5.3 Stroške je treba poravnati po predložitvi računa v predpisanem plačilnem roku in brez odtegljajev. 
5.4 Za zamudo pri plačilu veljajo zakonite zamudne mesečne obresti na ceno brez popusta. 
5.5 Posebne storitve v mednarodnem prometu in pri carinjenju, kakor tudi dodatne storitve večkrat ponovljene dostave iz razlogov, ki niso na strani 

prevoznika ter stroške vračanja, lahko špediter zaračuna naročniku brez njegovega soglasja. 

6 Jamstvo – rok 
6.1 Tranzitni časi ne vključujejo sobote, nedelje in praznikov oz. dela prostih dni v državah, ki so v tranzitu in trajanja carinskih postopkov v namembnih 

državah. 
6.2 Za škodo in izgubo zaradi zamujene dostave ne odgovarjamo, prav tako ne za poslovno škodo oziroma izgubo posla ter neposredno ali posredno 

povzročenih stroškov v zvezi s škodo. 
6.3 Tarifiranje blaga lahko opravimo na osnovi naloga-izvoznika. Izvoznik je dolžan sam poskrbeti za boniteto kupcev v tujini. Morebitne terjatve iz tujine 

v zvezi z izvoženim blagom krije izvoznik sam, prav tako krije stroške carine in davka, v kolikor tega ne poravna uvoznik. 

7 Zavarovanja 
7.1 Stroški vsebujejo transportno in špedicijsko zavarovanje v skladu z mednarodnimi predpisi, ki veljajo v transportu (CMR ali Montrealska konvencija). 

Pošiljke se lahko na pisno željo stranke dodatno zavarujejo, kar znaša od 0,16% do 0,35% (odvisno od vrste blaga) od skupne vrednosti na fakturi, 
upoštevaje minimalni znesek premije, po veljavnih pogojih zavarovalnice. 

7.2 Na vidne poškodbe je treba opozoriti že pri prevzemu in jih takoj dati na zaznamek kurirju ob dostavi ter pismeno sporočiti prevozniku. Če poškodba 
na blagu z zunanje strani ni vidna, je treba prevozniku povzročeno škodo dokazati in jo javiti v roku 7 dni. 

7.3 Za škodo na pošiljkah ali zaradi pošiljk, ki po GE-pogojih niso namenjeni prevozu, jamči naročnik tudi takrat, ko ni kriv. Naročnik v takšnem primeru 
pri prevozniku ne more uveljavljati škode in izgube ali njeno povrnitev izterjati preko sodišča. 

7.4 Vso škodo, tudi če z zunanje strani ni vidna, je treba pismeno uveljavljati v roku 7 dni.  
7.5 Vse zahteve zastarajo v vsakem primeru v šestih mesecih po izpolnitvi naročila. 
7.6 Storitve iz zavarovanja pripadajo naročniku-zavarovancu; odstopijo se lahko samo slovenskemu prejemniku ali pošiljatelju. 
7.7 Pri kakšnem drugem zaščitnem zavarovanju ni možno uveljavljati zahtevkov. 
7.8 V primeru nepravočasnega plačila, zavarovanja ni mogoče uveljavljati, ker pošiljka ni zavarovana. 

8 Splošna določila 
8.1 Za kraj izpolnitve in kot izključno pristojnost sodišča je dogovorjen sedež prevoznika, to je Maribor. 
8.2 Uporabljati je potrebno izključno slovensko pravo. 
8.3 Če kateri od navedenih členov v določenem primeru ne velja, se ostala pravila kljub temu upoštevajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


