
Splošni pogoji poslovanja 

1. Splošni pogoji 

Razlaga pojmov 

V teh splošnih pogojih poslovanja se uporabljajo naslednji pojmi: 

 paket/predmet/pošiljka: pošiljka, vključno z njeno vsebino, 

 prevozna storitev: storitev, ki jo opravi kurirska služba, izbrana s strani Eurosenderja, z 

namenom izvedbe pošiljanja blaga, in ki učinkovito izvaja prevoz kot del svoje 

komercialne dejavnosti, 

 prepovedani predmeti: predmeti, ki so, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, 

veljavno zakonodajo in transportnimi predpisi, izključeni iz prometa, 

 Eurosender: Eurosender d. o. o., 

 Eurosender d. o. o.: družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja s spletnim 

rezervacijskim sistemom; matična številka: 6214924000, davčna številka: SI65251431,   

 Eurosender.si: spletna platforma, preko katere Eurosender upravlja z rezervacijskim 

sistemom za prevozne storitve, ki jih izvajajo kurirske službe, 

 delovni dan: vsak dan, razen sobot, nedelj in državnih praznikov v državah prevzema, 

prevoza ali dostave pošiljke, 

 teža: dejanska teža pošiljke, izražena v kilogramih ali izračunana na podlagi formule, 

predpisane s strani kurirskih služb, ki izvajajo pošiljanje blaga, 

 vi/stranka/uporabnik: oseba ali osebe, ki zahteva(jo) rezervacijo prevoznih storitev, ki jih, 

po naročilu Eurosenderja, opravljajo kurirske službe. 

  

Eurosender d.o.o 

Eurosender d. o. o. je družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja s spletnim rezervacijskim 

sistemom Eurosender.si, z matično številko 6214924000 in davčno številko SI65251431. 

Eurosender.si je spletni rezervacijski sistem za prevozne storitve, ki jih izvajajo kurirske službe. 

Družba Eurosender d. o. o. je zavezanec za DDV. 

Eurosender.si in vse z njim povezane domene (v nadaljevanju: naša spletna stran), so spletne 

strani, preko katerih podjetje Eurosender d. o. o. upravlja z rezervacijskim sistemom za prevozne 

storitve, ki jih izvajajo kurirske službe, izbrane s strani Eurosenderja, z namenom izvajanja 

pošiljanja blaga kot del njihovih komercialnih dejavnosti. 

Eurosender deluje kot komisionar in ne kot špediter. Z oddajo naročila na naši spletni strani 

stranka pooblasti Eurosender, da ta v svojem imenu in na zahtevo stranke (pooblastitelja), naroči 

prevozne storitve pri eni izmed kurirskih služb, s katerimi ima Eurosender sklenjen dogovor, ki 

zagotavlja, da izbrana kurirska služba ustreza zahtevam za izvedbo storitve, za katero je bila 

pooblaščena. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za izvedbo prevoza. 

Izpolnitev obveznosti, povezanih s prevozno storitvijo, je izključno odgovornost kurirskih služb, 



izbranih za izvedbo prevoza. Le-te, in ne Eurosender, opravijo prevzem, prevoz in dostavo 

pošiljk, organizirajo prevoz in so odgovorne za izvedbo. 

Na zahtevo stranke Eurosender odstopi vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, 

sklenjenih v njegovem imenu, na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, za katere je, zaradi 

neizpolnitve ali neustrezne izpolnitve kurirskih storitev, odgovorna izbrana kurirska služba. 

Vse dodatne stroške, nastale zaradi dodatnih zahtev, ki jih ima stranka do izbrane kurirske 

službe, bo poravnala izključno stranka. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva 

povračilo stroškov, ki jih je na zahtevo stranke poravnal Eurosender, tudi če so ti stroški nastali 

po že opravljeni prevozni storitvi. 

Stranka izrecno soglaša, da se odpoveduje pravici do preklica Sporazuma z Eurosenderjem v 

trenutku, ko Eurosender podrobne podatke o naročilu posreduje izbrani kurirski službi. 

Eurosender ne sprejema naročil od nepooblaščenih trgovcev in preprodajalcev in si pridržuje 

pravico, da enostransko prekliče vsako naročilo, oddano s strani nepooblaščenega prodajalca ali 

preprodajalca. 

Skladno s politiko in postopki podjetja, lahko Eurosender odobri posamezne prodajalce in 

preprodajalce. Vsak preprodajalec mora Eurosenderju predložiti pisno zahtevo za pričetek 

odobritvenega postopka. 

 

2. Dostavni časi 

Vsi dostavni časi so okvirni in niso zagotovljeni. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja 

stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s tem, da lahko veliko nepredvidljivih okoliščin 

povzroči zamude pri prevzemu ali dostavi. 

S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja stranka soglaša, da bo redno sledila pošiljki in, v 

primeru nenavadnih podatkov ali nenavadnega poteka transporta, o tem nemudoma obvestila 

Eurosender. 

Upoštevajoč carinske postopke v vsaki posamezni državi, naj bi vsaka izbrana kurirska služba 

naredila vse, da zagotovi pravočasno dostavo. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja 

stranka potrjuje, da razume in soglaša s tem, da je lahko pošiljka, zaradi carinskih postopkov in 

drugih upravnih postopkov, dostavljena z zamudo. Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke 

zahteva povračilo stroškov, povezanih s carinskimi postopki, ki jih je, na zahtevo stranke, 

poravnal Eurosender. 

Eurosender stranki ni dolžan izplačati nadomestila za škodo, nastalo iz katerega koli razloga, 

navedenega v drugem členu teh Splošnih pogojev poslovanja, niti ni dolžan povrniti kakršnihkoli, 

s tem povezanih, stroškov. 

  

3. Omejitve velikosti in teže pošiljke 



Stranka soglaša, da bo vozniku izbrane kurirske službe izročila natanko takšno število pošiljk, kot 

jih je navedla v naročilu na spletni platformi Eurosender.si, in da bodo vse pošiljke ustrezale 

omejitvam velikosti in teže. V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega 

naročila stranka soglaša, da bo vozniku izbrane kurirske službe izročila natanko tolikšno število 

pošiljk, kot jih je navedla v naročilu na spletni platformi Eurosender.si, in da bodo vsi paketi, 

kovčki in palete ustrezali dimenzijam in teži, navedenim ob oddaji naročila. Če stranka izroči manj 

ali več paketov, kovčkov ali palet, ali pa pakete, kovčke ali palete, ki so težje, bo Eurosender od 

stranke zahteval plačilo dodatnih stroškov, nastalih s to enostransko spremembo. 

 

Če stranka naročilo prekliče, stranka soglaša, da paketov, kovčkov ali palet ne bo izročila vozniku 

izbrane kurirske službe, če le-ta dospe na prevzemni naslov. Če stranka pakete, kovčke ali palete 

kljub temu izroči, bo stranka odgovorna za vse, pri tem nastale stroške. 

  

Vse dodatne stroške, nastale zaradi prevelike ali pretežke pošiljke, nosi izključno stranka. 

Eurosender si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, ki jih je, na zahtevo 

stranke, poravnal Eurosender, tudi če so ti stroški s strani kurirske službe zaračunani po že 

opravljeni transportni storitvi. 

 

3.1 Omejitve velikosti pošiljke 

3.1.1 Splošne informacije 

Vsak paket, kovček ali paleta, katere prevoz je bil naročen na naši spletni strani, mora biti vozniku 

izbrane kurirske službe izročena v enem kosu. 

Če stranka namerava poslati več paketov, kovčkov ali palet, mora biti natančno število le-teh 

navedeno v naročilu prevoznih storitev. V nasprotnem primeru mora stranka oddati novo naročilo. 

Kadar stranka pri izboru selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila namerava poslati 

večje število paketov, kovčkov ali palet, mora o tem obvestiti Eurosender najkasneje do 12. ure 

en dan pred prevzemom. 

 

3.1.2 Pošiljanje paketov in kovčkov 

Paket ali kovček ne sme presegati naslednjih mer: 

 največja dovoljena dolžina: 175 cm; in, 

 seštevek dolžine, 2-kratne širine in 2-kratne višine ne sme presegati 300 cm. 

V namene teh Splošnih pogojev poslovanja je dolžina najdaljša stranica paketa ali kovčka. 

 

V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila ne sme nobeden od 

paketov ali kovčkov preseči dimenzij, navedenih ob oddaji naročila. 

 

Vsi paketi in kovčki morajo biti zapakirani na način, ki omogoča njihovo avtomatsko sortiranje v 

logističnih centrih izbranega ponudnika kurirskih storitev. 

  



Če mere paketa ali kovčka niso ustrezne, si izbrana kurirska služba pridržuje pravico, da prevoz 

zavrne in zaračuna dodatne stroške skladno s cenikom. Eurosender si pridržuje pravico, da od 

stranke zahteva povračilo stroškov, ki se nanašajo na velikost paketa ali kovčka, ki jih je, na 

zahtevo stranke, poravnal Eurosender. 

 

3.1.3 Pošiljanje palet 

Velikost palet ne sme presegati mer, ki jih je stranka navedla v naročilu, oddanem neposredno na 

naši spletni strani ali v zahtevi za individualno ponudbo, ki jo je posredovala Eurosenderju. Na 

podlagi podatkov, navedenih v spletnem naročilu ali v zahtevi po individualni ponudbi, 

posredovani s strani stranke, bo Eurosender stranki ponudil najboljše možne pogoje, ki mu jih 

omogoča mreža kurirskih služb, ki ponujajo prevoz palet preko Eurosenderja. 

Zahteva po individualni ponudbi, ki jo poda uporabnik, mora biti posredovana preko obrazca za 

individualno ponudbo (https://www.eurosender.si/pogosta-vprasanja-individualna-ponudba) ali v 

pisni obliki na elektronski naslov sales@eurosender.com in mora vsebovati naslednje podatke: 

 število palet, ki jih stranka želi poslati; 

 natančne mere palet (višino, širino, dolžino), brez približkov; 

 natančno težo palet, brez približkov; 

 vsebino in vrednost pošiljke; 

 popoln prevzemni in dostavni naslov palet; 

 informacijo, ali stranka želi skleniti dodatno zavarovanje. 

3.2. Omejitve glede teže pošiljke 

Vse pošiljke morajo ustrezati meram, ki jih je stranka navedla v naročilu, oddanem neposredno 

na naši spletni strani, če je bilo naročilo oddano za pakete ali kovčke, ali navedene v zahtevi po 

individualni ponudbi, če je bilo naročilo oddano za palete. 

V primeru da stranka odda naročilo za pošiljanje evropalete direktno na naši spletni strani, se za 

paleto šteje evropaleta, ki naložena ne presega višine 100 cm, širine 80 cm in dolžine 120 cm ter 

ni težja od 240 kg. Kadar dimenzije in teža palete presegajo zgoraj navedene omejitve, mora 

stranka dimenzije preveriti in jih vnesti v obrazec za oddajo naročila. 

Če teža paketa, kovčka ali palet presega mere, ki jih je stranka navedla ob oddaji naročila 

prevoznih storitev na spletni strani Eurosenderja, se stranka s sprejetjem teh Splošnih pogojev 

poslovanja strinja, da Eurosender lahko: 

  

1. doplačilo za dodatno težo, skladno z veljavnim cenikom, odtegne s kreditne kartice, s katero je 

stranka plačala naročilo, če paket, kovček ali paleta ne presega največje teže, ki jo dovoljuje 

ponudnik kurirskih storitev; ali 

2. s kreditne kartice, s katero je stranka plačala naročilo, odtegne dodatne stroške v znesku, ki ga 

izbrani ponudnik kurirskih storitev zaračuna kot pogodbeno kazen za pretežko pošiljko, če paket, 

kovček ali paleta presega največjo dovoljeno težo, ki jo dovoljuje izbrani ponudnik kurirskih 

storitev. Namesto tega lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevoz pošiljke zavrne in ne 

zaračuna pogodbene kazni. 

  

https://www.eurosender.si/pogosta-vprasanja-individualna-ponudba
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Če Eurosender dodatnih stroškov ne more sam odtegniti s kreditne kartice, s katero je stranka 

plačala naročilo, bo stranka o tem pisno obveščena, dodatne stroške pa bo morala poravnati v 

roku sedmih (7) dni. Takšen dokument je izvršilni naslov brez sodne odločbe. Če Eurosender 

plačila v zgoraj navedenem roku ne prejme, je stranka dolžna kriti tudi stroške izvršilnega 

postopka. 

4. Potrditev in preklic naročila 

Po oddaji naročila na naši spletni strani stranka prejme številko naročila, ki potrjuje, da smo vaše 

naročilo prejeli in poslali v nadaljnjo obdelavo. 

Pogodba je shranjena v prostorih družbe Eurosender d. o. o. Stranka jo lahko pridobi na podlagi 

pisnega zahtevka, posredovanega na elektronski naslov help@eurosender.com. 

Na delovni dan pred izbranim datumom prevzema bo stranka po elektronski pošti prejela 

potrditveno sporočilo, iz katerega je razvidno, da je v svojem imenu in za svoj račun zahtevala 

prevozno storitev. Dokler stranka ne prejme omenjenega potrditvenega sporočila, je naročilo 

mogoče preklicati ali spremeniti. 

V primeru izbora selitvene storitve ali pri oddaji individualnega naročila bo stranka en (1) delovni 

dan do tri (3) delovne dni pred prevzemom dobila potrditveno elektronsko sporočilo, ki naznanja, 

da je bilo naročilo posredovano kurirski službi in z njihove strani tudi potrjeno. 

Stranka izrecno soglaša, da se odpove pravici preklica pogodbe z družbo Eurosender d. o. o. v 

trenutku, ko družba Eurosender d. o. o. naročilo posreduje izbranemu ponudniku kurirskih 

storitev. Če se stranka za preklic pogodbe odloči, preden družba Eurosender d. o. o. naročilo 

posreduje izbrani kurirski službi, mora stranka izpolniti obrazec »Obrazec za uveljavitev pravice 

potrošnika do odstopa pogodbe« in ga družbi Eurosender d. o. o. poslati na elektronski naslov 

help@eurosender.com ali po pošti, na naslov: 

Eurosender d. o. o. 

Dunajska cesta 116 

SI – 1000 Ljubljana 

Stranka izrecno soglaša, da sklenjeno pogodbo, vključno z informacijami, opredeljenimi v členu 

43b/1 Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), prejme po elektronski pošti. 

 Zneska dodatnega zavarovanja ne povrnemo. 

Takoj ko Eurosender s strani izbrane kurirske službe prejme sledilno številko, jo preko 

elektronske pošte posreduje stranki. S to sledilno številko uporabnik lahko sledi poti svoje 

pošiljke. V redkih primerih naročilo ne bo potrjeno, na primer, če je lokacija izbrani kurirski službi 

nedostopna ali pa je v državi prevzema ali v Sloveniji državni praznik. 

5. Načini plačila 

Vse plačilne transakcije, opravljene preko naše spletne strani, so zaščitene s SSL certifikatom 

GeoTrust©, ki zagotavlja šifrirano in varno povezavo med uporabnikovim strežnikom in našo 

spletno stranjo. 

mailto:help@eurosender.com


Eurosender na svoji spletni strani strankam ponuja naslednje načine plačila prevoznih storitev: 

  

5.1 Plačilo s kreditno kartico 

Če stranka izbere način plačila s kreditno kartico, mora pred potrditvijo naročila vnesti podatke o 

kreditni kartici, s katero bo plačala naročilo prevoznih storitev. 

Vsa plačila s kreditno kartico so opravljena neposredno preko varnega plačilnega sistema 

globalne plačilne platforme Braintree, našega partnerja za obdelavo plačil, in njenih partnerskih 

ponudnikov plačilnih kartic. Eurosender ne shranjuje nobenih podatkov o kreditnih karticah, saj 

celoten postopek preverjanja plačila neposredno izvede plačilna platforma Braintree in njeni 

partnerski ponudniki plačilnih kartic.    

Stranka nosi odgovornost, da je izbrana kreditna kartica, s katero bo plačala naročilo prevoznih 

storitev, aktivna ter da je na njej na voljo dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse 

dodatne stroške, ki nastanejo v primeru, da je kreditna kartica iz kakršnegakoli razloga zavrnjena, 

nosi izključno stranka. 

  

5.2 Plačilo preko PayPala 

Če stranka izbere način plačila preko PayPala, je pred potrditvijo naročila preusmerjena na 

PayPalovo spletno stran, kjer se mora prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom ali 

ustvariti račun, če le-tega še nima. Ko je plačilo na PayPalovi spletni platformi uspešno izvedeno, 

je stranka preusmerjena nazaj na našo spletno stran, kjer lahko potrdi plačilo in naročilo. 

Stranka, ki je za plačilo naročila prevoznih storitev izbrala PayPal, nosi odgovornost, da je 

PayPalov račun aktiven in da je na njem dovolj sredstev za uspešno izvedbo transakcije. Vse 

dodatne stroške, ki nastanejo v primeru zavrnitve transakcije, nosi izključno stranka. 

  

5.3 Plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) 

Če stranka za način plačila izbere plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom, naročilo ne bo 

potrjeno takoj. Potrjeno bo šele, ko bo Eurosender prejel potrdilo o uspešno opravljeni bančni 

transakciji celotnega zneska naročila. Eurosender bo stranki poslal elektronsko sporočilo z 

navodili za izvedbo plačila, vključno z nazivom banke, Eurosenderjevo številko bančnega računa, 

vsoto, ki jo je potrebno nakazati itd. 

Vse stroške, nastale pri transakciji sredstev, nosi izključno stranka. Če je znesek, nakazan na 

Eurosenderjev bančni račun manjši kot bi moral biti, naročilo ne bo potrjeno. Eurosender 

uporabnika ni dolžan obvestiti, da višina nakazanega zneska ne zadostuje za potrditev naročila. 

Stranka mora najkasneje v tridesetih (30) dneh na elektronski naslov help@eurosender.com 

poslati elektronsko sporočilo s priloženo kopijo potrdila o uspešno opravljeni bančni transakciji. 

Potrdilo mora stranka poslati pred izbranim datumom prevzema pošiljke. Če Eurosender potrdila 

ne prejme pred izbranim datumom prevzema pošiljke, bo nov datum prevzema dogovorjen šele 

po prejetju potrdila. Stranka nosi vso odgovornost, da Eurosender obvesti o bančni transakciji. Ko 

Eurosender prejme potrdilo o uspešno opravljeni bančni transakciji, stranki pošlje elektronsko 



sporočilo, ki potrjuje naročilo. Če Eurosender potrdila ne prejme v tridesetih (30) dneh, bo 

naročilo preklicano, uporabnik pa bo o tem obveščen. 

  

5.4 Plačilo z dobroimetjem 

Prednost plačila z dobroimetjem je, da stranki podatkov za plačilo (npr. podatkov o kreditni kartici 

ali PayPalovem računu) ni treba vnašati vsakič, ko na naši spletni strani odda naročilo prevoznih 

storitev. Poleg tega pa Eurosender nagrajuje zvestobo tako, da uporabniku podari dodatno 

dobroimetje v višini odstotkov zneska, ki ga izbere uporabnik. 

Trenutno je ta storitev na voljo le uporabnikom poslovnih računov. Če stranka za način plačila 

izbere plačilo z dobroimetjem, naročilo plača z dobroimetjem, ki ga ima na voljo na svojem 

računu za poslovne uporabnike. 

Ob potrjevanju naročila mora imeti stranka na svojem računu za poslovne uporabnike dovolj 

dobroimetja. Če dobroimetja ni dovolj, lahko stranka pred potrditvijo naročila dobroimetje naloži s 

kreditno kartico, PayPalom ali univerzalnim plačilnim nalogom. Če se stranka odloči, da bo 

dobroimetje naložila tako, da bo bremenila kreditno kartico ali PayPalov račun, na katerem je 

dovolj sredstev za naložitev dobroimetja, bo znesek naloženega dobroimetja samodejno potrjen 

in na voljo za uporabo. Če se stranka odloči, da bo dobroimetje naložila z bremenitvijo svojega 

bančnega računa, bo znesek naloženega dobroimetja potrjen, če bo stranka v roku tridesetih (30) 

dni na elektronski naslov help@eurosender.com poslala kopijo uspešno opravljene bančne 

transakcije. V nasprotnem primeru bo naročilo preklicano. 

Stranka lahko na svoj račun za poslovne uporabnike dobroimetje naloži kadarkoli, in sicer tako, 

da sledi naslednjim korakom: 

1. Na naši spletni strani se s svojim uporabniškim računom in geslom vpiše v svoj račun za 

poslovne uporabnike. 

2. V meniju na levi strani izbere možnost “Dobroimetje”. 

3. Nato izbere možnost “Naloži dobroimetje”. 

4. Izbere znesek, ki ga želi naložiti, in način plačila. 

5. Vnese podatke za plačilo. 

6. Pakiranje, označevanje in prevzem 

6.1 Splošne informacije 

Stranka je dolžna navesti popolna in točna naslova prevzema in dostave paketa, kovčka ali 

palete ter vse druge informacije, potrebne za izvedbo prevzema in dostave. 

 

Naslov prevzema mora biti enostavno dostopen; vozniku izbrane kurirske službe mora biti 

omogočeno, da kombinirano vozilo parkira ne več kot petindvajset (25) metrov stran od 

navedenega prevzemnega mesta. Storitev od vrat do vrat je zagotovljena le do glavnega vhoda 

stavbe. Voznik izbrane kurirske službe paketa, kovčka ali palete ni dolžan prevzeti v zgornjih 

nadstropjih. 



 

Voznik izbrane kurirske službe bo ob prihodu na naslov pozvonil ali potrkal na vrata stavbe in 

počakal, da se mu izroči paket, kovček ali paleta. Če vrat nihče me bo odprl (če na naslovu ni 

nikogar, če potem, ko voznik pozvoni na hišni zvonec nihče ne odpre vrat, ali pa če je za dostop 

do prostorov potrebno posebno dovoljenje ali pa vstopna koda), bo voznik odšel. 

V večini držav bo naslednji poskus prevzema paketa, kovčka ali palete potekal po enakem 

postopku. Če ga ne bo mogoče izvesti, bo naročilo preklicano, stranka pa ne bo upravičena do 

povračila plačanega zneska. 

  

Ob oddaji naročila mora stranka navesti lokalni telefonski številki v državah prevzema in dostave, 

na katerih bo v času prevzema in dostave nekdo dosegljiv. Kljub temu pa voznik izbrane kurirske 

službe stranke ali kontaktne osebe ni dolžan poklicati. Če se voznik za klic odloči, lahko kliče le 

lokalne telefonske številke. 

  

Storitev, ki jo Eurosender ponuja, ne vključuje klica stranke pred prevzemom in dostavo. Kljub 

temu pa se v nekaterih državah telefonska številka, ki jo stranka navede ob oddaji naročila, 

uporabi za razjasnitev okoliščin prevzema in dostave ali pridobitev dodatnih informacij, ki jih 

Eurosender ali izbrani ponudnik kurirskih storitev morda potrebujeta. 

  

Pred prevzemom pošiljke mora stranka s paketa, kovčka ali palete odstraniti vse stare etikete ali 

napise z naslovi. V izogib zmede pri dostavi je lahko na paketu, kovčku in paleti pritrjen le napis z 

naslovom prejemnika. 

  

Stranka se strinja, da bo blago zapakirala v zunanjo in notranjo embalažo, primerno vrsti blaga, ki 

se prevaža. Pakiranje mora ustrezati teži in vsebini pošiljke. Pakiranje mora biti primerno za 

transport in manipulacijo v logističnih centrih izbrane kurirske službe. Ustrezno pakiranje mora 

med drugim pošiljko zaščititi pri padcu z višine enega (1) metra. Predmeti neobičajnih oblik in 

kovčki morajo biti oviti v plastično folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v 

plastično folijo ovit v celoti, vključno s kolesi in z ročajem. Primerna mora biti tudi notranja 

embalaža paketa, kovčka ali palete, npr. folija z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga. 

  

Če blago ni zapakirano v primerno zunanjo ali notranjo embalažo ali je preveliko ali pretežko, 

zavarovanje ne velja in stranka do povračila ni upravičena. V primeru neprimerno zapakiranega, 

prevelikega ali pretežkega paketa, kovčka ali pošiljke, odgovornost za poškodbo ali izgubo nosi 

izključno stranka. Kurirska služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da 

bi kovček med transportom lahko poškodoval druge pošiljke.  

  

Eurosender v nobenem primeru ni odgovoren za izgubo, poškodbo ali drugo nepravilnost ali 

stroške, ki nastanejo v zvezi s prevozom paketov, kovčkov ali palet. Eurosender, kot sistemski 

administrator spletne rezervacijske platforme, zgolj rezervira prevozne storitve v imenu in na 

zahtevo stranke. Zato je Eurosender odgovoren zgolj za izbiro ponudnika kurirskih storitev in 

nikoli za izvedbo samega prevoza. 

  

Če uporabnik krši te Splošne pogoje poslovanja in/ali Splošne pogoje poslovanja izbranega 

ponudnika kurirskih storitev, je navedena kurirska služba ali stranka, in ne Eurosender, 

odgovorna za vse poškodbe in stroške, nastale med transportom. 



  

Stranka je odgovorna za plačilo vseh davkov, ki se nanašajo na prevoz (npr. carine ali drugi 

davki) in jih je dolžna poravnati takoj. Če iz kakršnegakoli razloga katerega izmed teh stroškov, 

izgub ali davkov poravna Eurosender, mu jih je stranka dolžna povrniti v sedmih (7) dneh od 

izstavitve Eurosenderjevega računa za povračilo stroškov. Račun je izvršilni naslov. Če 

Eurosender plačila v zgoraj navedenem roku ne prejme, je stranka dolžna kriti tudi stroške 

izvršilnega postopka.   

  

S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja se stranka strinja, da Eurosender podatke, 

pridobljene s strani stranke med procesom oddaje naročila na spletni platformi Eurosender.si, 

skladno s Pravilnikom o zasebnosti   posreduje izbranemu ponudniku kurirskih storitev. 

 

6.2 Pakiranje, označevanje in prevzem paketov in kovčkov 

6.2.1 Storitev ”Selection” 

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Selection” se stranka strinja, da bo paket ali kovček 

na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 9:00 in 

18:00. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev, je lahko 

prevzem opravljen pred določenim časom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko izbrani 

ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji delovni dan. 

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, 

je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, 

da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema. 

Paket ali kovček mora biti ustrezno zapakiran za prevoz in manipulacijo v logističnih centrih 

izbranega ponudnika kurirskih storitev. Površina paketa ali kovčka mora biti takšna, da ob 

prevzemu voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev nanjo lahko nalepi identifikacijsko 

nalepko.   

Primerno pakiranje je na primer kartonska škatla, izdelana iz dveh ali več plasti kartona, ali 

kovček, ovit v plastično folijo. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično 

folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, 

vključno s kolesi in z ročajem. Blago mora biti primerno zaščiteno tudi znotraj paketa ali kovčka, 

na primer zavito v folijo z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga. 

Pakiranje blaga v plastične vrečke, športne torbe in plastične škatle ni dovoljeno. 

Kovčki, kartonske škatle in druga primerna embalaža se lahko med prevozom poškodujejo. Če je 

kovček uporabljen kot embalaža, mora biti le-ta, v izogib poškodbi, primerno zaščiten. Kurirska 

služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi kovček med transportom 

lahko poškodoval druge pošiljke. Niti izbrani ponudnik kurirskih storitev niti Eurosender nista 

odgovorna za kakršnokoli poškodbo embalaže med prevozom. 

6.2.2 Storitev  “Flexi” 

Če na destinaciji, ki jo izbere stranka, Eurosender ponuja storitev “Flexi”, se mora stranka za 

datum in čas prevzema dogovoriti neposredno z izbranim ponudnikom kurirskih storitev. 



Eurosender ni odgovoren za usklajevanje datuma in časa prevzema. Dokler se stranka in 

kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. 

Odvisno od razpoložljivosti in vnaprej določenega načrta poti izbrane kurirske službe se stranka s 

kurirsko službo lahko dogovori, da le-ta opravi prevzem celo na isti dan, kot je stranka na spletni 

platformi Eurosender.si oddala naročilo prevoza. 

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Flexi” se stranka strinja, da bo paket ali kovček na 

prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo na dan in ob 

uri, ki sta jo neposredno določila stranka in kurirska služba. 

Paket ali kovček mora biti ustrezno zapakiran za prevoz in manipulacijo v logističnih centrih 

izbranega ponudnika kurirskih storitev. Površina paketa ali kovčka mora biti takšna, da ob 

prevzemu voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev nanjo lahko nalepi paketno oznako. 

Stranka mora pred prevzemom pošiljke s strani voznika izbranega ponudnika kurirskih storitev 

natisniti in na pošiljko nalepiti paketno oznako. Če stranka paketne oznake ni natisnila in je 

nalepila na pošiljko, bo voznik prevzem morda zavrnil in odšel s prevzemnega naslova. Paketno 

oznako stranka prejme v Eurosenderjevem elektronskem sporočilu. 

Primerno pakiranje je na primer kartonska škatla, izdelana iz dveh ali več plasti kartona ali 

kovček, ovit v plastično folijo. Predmeti neobičajnih oblik in kovčki morajo biti oviti v plastično 

folijo. Kovček mora biti, v izogib poškodovanja drugih pošiljk, v plastično folijo ovit v celoti, 

vključno s kolesi in z ročajem. Blago mora biti primerno zaščiteno tudi znotraj paketa ali kovčka, 

na primer zavito v folijo z mehurčki, ki prepreči lom ali poškodbo blaga. 

Pakiranje blaga v plastične vrečke, športne torbe in plastične škatle ni dovoljeno. 

Kovčki, kartonske škatle in druga primerna embalaža se lahko med prevozom poškodujejo. Če je 

kovček uporabljen kot embalaža, mora biti le-ta, v izogib poškodbi, primerno zaščiten. Kurirska 

služba lahko poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne tudi če meni, da bi kovček med transportom 

lahko poškodoval druge pošiljke. Vse pošiljke niso predmet zavarovanja. Ne izbrani ponudnik 

kurirskih storitev niti Eurosender, nista odgovorna za kakršnokoli poškodbo embalaže med 

prevozom. 

6.2.3 Storitev “Removals” 

Ob oddaji naročila prevoza v okviru storitve “Removals” se stranka strinja, da bo paket, kovček ali 

paleta na prevzemnem naslovu izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 

9:00 in 18:00. Izbrana kurirska služba bo stranko pred dnevom prevzema ali na dan prevzema 

kontaktirala, da bo prevzem potrdila. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum 

in čas prevzema, prevzem ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega 

ponudnika kurirskih storitev je lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V 

izjemno redkih primerih lahko izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih 

okoliščin opravi naslednji delovni dan. 

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, 

je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, 

da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema. 



Ko voznik izbrane kurirske službe prispe na prevzemni naslov, mora bit pošiljka pripravljena za 

prevoz. To pomeni, da morajo biti vsi predmeti primerno zapakirani in pripravljeni za prevoz. Pri 

paletnih pošiljkah morajo biti predmeti trdno fiksirani in zavarovani na paleti. 

Ob prevzemu ali ko pošiljka prispe v depo, voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na 

pošiljko nalepi identifikacijsko nalepko. 

6.3 Pakiranje, označevanje in prevzem palet 

Ob oddaji naročila prevoza palet se stranka strinja, da bo paleta na prevzemnem naslovu 

izbranemu ponudniku kurirskih storitev za prevzem na voljo med 9:00 in 18:00. Izbrana kurirska 

služba bo stranko pred dnevom prevzema ali na dan prevzema kontaktirala, da bo prevzem 

potrdila. Dokler se stranka in kurirska služba ne dogovorita za datum in čas prevzema, prevzem 

ne bo opravljen. Zaradi nepredvidenih okoliščin na strani izbranega ponudnika kurirskih storitev je 

lahko prevzem opravljen pred izbranim datumom ali po njem. V izjemno redkih primerih lahko 

izbrani ponudnik kurirskih storitev prevzem zaradi nepredvidenih okoliščin opravi naslednji 

delovni dan. 

Če voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na dan prevzema na prevzemni naslov ne pride, 

je stranka, skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, dolžna o tem takoj obvestiti Eurosender, 

da se le-ta s kurirsko službo lahko dogovori za drugi poskus prevzema. 

 

Ko voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev prispe na prevzemni naslov, mora biti paleta 

pripravljena za prevzem. To pomeni, da mora biti vse blago, ki se bo prevažalo, pritrjeno na 

paleto tako, da bo prevoz varen. 

  

Ob prevzemu bo voznik izbranega ponudnika kurirskih storitev na paleto pritrdil identifikacijsko 

nalepko. 

 

7. Dostava 

Stranka je dolžna navesti popolna in točna naslova prevzema in dostave paketa, kovčka ali 

palete ter vse druge informacije, potrebne za izvedbo prevzema in dostave. Podatki o naslovu 

morajo biti navedeni v za to namenjen polju v postopku oddaje naročila in ne v polju “Dodatna 

navodila”; v nasprotnem primeru kurirske službe morda ne bodo prejele popolnih podatkov, 

potrebnih za uspešno dostavo. Naslov dostave mora biti enostavno dostopen; vozniku izbrane 

kurirske službe mora biti omogočeno, da kombinirano vozilo parkira ne več kot petindvajset (25) 

metrov stran od navedenega prevzemnega mesta. Storitev od vrat do vrat je zagotovljena le do 

glavnega vhoda stavbe. Voznik izbrane kurirske službe paketa, kovčka ali palete ni dolžan 

dostaviti v zgornja nadstropja. 

 

Na dan dostave mora biti prejemnik na dostavnem naslovu od 9:00 do 18:00, če je izbrana 

storitev “Selection” ali “Flexi”, in ob uri, dogovorjeni neposredno s kurirjem, če je izbrana storitev 

prevoz paletnih pošiljk. Prejemnik lahko za prejem pošiljke v njegovem imenu pooblasti tudi drugo 

osebo. V nekaterih primerih je lahko pošiljka dostavljena tudi na nadomestni naslov. 

  



Z navedbo dostavnega naslova ob oddaji naročila stranka zagotavlja, da je navedeni naslov 

standarden, javno znan dostavni naslov, na katerem se pošiljke redno prejemajo. Navedba 

nenatančnih naslovov, kot na primer “pristanišče”, kjer je dostava lahko neuspešna, ne zadostuje. 

Posledično bo pošiljka, na stroške stranke, vrnjena pošiljatelju. Če je zgradba na dostavnem 

naslovu nova, stranka s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je naslov 

ponudnikom kurirskih storitev že poznan in da je stranka na tem naslovu v preteklosti že prejela 

pošiljke. 

 

Če dostava na predvideni dan ni uspešna iz razloga, ki se ne nanaša na izbranega ponudnika 

kurirskih storitev (npr. ker osebe, ki bi morala pošiljko prevzeti ni na dostavnem naslovu), bo v 

večini držav poskus dostave ponovljen v naslednjih delovnih dneh. V primeru odsotnosti stranke 

se bo dostava štela za opravljeno, če bo prejem pošiljke s podpisom potrdila katerakoli oseba, 

prisotna na dostavnem naslovu, ki je pripravljena prevzeti pošiljko, razen če obstaja dober razlog 

za dvom, da takšna oseba ni upravičena do prevzema pošiljke. Izbrani ponudnik kurirskih storitev 

identitete takšne osebe ni dolžan preveriti (npr. na podlagi osebne izkaznice). 

Izbrani ponudnik kurirskih storitev lahko paket, kovček ali paleto dostavi na nadomestni naslov 

(sosednji naslov, lokalno pošto ali dostavno točko). V tem primeru bo kurirska služba na 

dostavnem naslovu, ki ga je navedla stranka, pustila obvestilo o tem, kam je bila pošiljka 

dostavljena. Če se paket, kovček ali paleta v sedmih (7) dneh od prvega poskusa dostave ne 

prevzame, si izbrani ponudnik kurirskih storitev pridržuje pravico, da pošiljko na stroške 

uporabnika vrne na prevzemni naslov. Skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja se bodo 

dodatni stroški zaračunali stranki, Eurosender pa si pridržuje pravico, da jih odtegne s kreditne 

kartice, ki je bila uporabljena pri plačilu oddaje naročila. 

Eurosender ne zagotavlja prevoza in dostave pošiljke na drugačen naslov, kot ga je stranka 

navedla prvotno, ob oddaji naročila prevoznih storitev na spletni strani Eurosender.si. Če stranka 

naslov pravočasno popravi, bo nov naslov posredovan kurirski službi in bo, za namene teh 

Splošnih pogojev poslovanja, uporabljen kot dostavni naslov. Pri tem nastale dodatne stroške 

nosi izključno stranka.  

O vsakršni poškodbi pošiljke mora stranka, ob dostavi, obvestiti voznika, izpolniti poročilo o 

poškodbi in ga, vključno z voznikom, podpisati ali pa potrdilo o dostavi podpisati z zadržkom. V 

nasprotnem primeru lahko kurirska služba ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine 

zavrne. 

 

Skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se dostava šteje za opravljeno, če: 

 je pošiljka izročena komurkoli, ki se nahaja na dostavnem naslovu, vključno s sosedi in 

osebami, prisotnimi v navedenih prostorih, in ki s svojim digitalnim ali ročnim podpisom 

potrdi prevzem; 

 je pošiljka dostavljena na nadomestni naslov; 

 je po več neuspelih poskusih dostave na dostavni naslov, pošiljka dostavljena v eno 

izmed skladišč izbranega ponudnika kurirskih storitev, ki se nahaja blizu dostavnega 

naslova, ki ga je navedla stranka; 

 je izbrani ponudnik kurirskih storitev kontaktni osebi na dostavnem naslovu pustil 

obvestilo o dostavi ali pa če je to razvidno iz sledenja pošiljki na spletu;  

 je pošiljka dostavljena na dostavni naslov osebi, ki se lažno predstavlja kot prejemnik; ali 



 se pošiljka vrne na prevzemni naslov po poteku maksimalnega števila dni v enem izmed 

skladišč izbranega ponudnika kurirskih storitev. 

 Po poteku časa skladiščenja v depoju izbrane kurirske službe, se pošiljka vrne na 

prevzemni naslov. 

Kakor hitro se dostava šteje za opravljeno, se razume, da sta Eurosender in izbrani ponudnik 

kurirskih storitev izvzeta iz odgovornosti za prevoz. 

8. Zamude in odgovornost v primeru zamud 

Vsi dostavni časi so okvirni in niso zagotovljeni. S sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja je 

stranka seznanjena in se strinja s tem, da lahko mnoge zunanje okoliščine povzročijo zamude pri 

prevzemu ali dostavi pošiljke. 

V primeru zamud Eurosender v nobenem primeru ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi zamud 

in ni odgovoren za poravnanje obveznosti ali stroškov, nastalih zaradi zamud. Eurosender ni 

dolžan poravnati odškodnine za zamude, niti mu ni treba povrniti nikakršnih, s tem poveznih, 

stroškov. 

  

9. Odgovornost za izgube in poškodbe pošiljk 

Eurosender je administrator spletnega rezervacijskega sistema za rezervacijo prevoznih storitev 

in kot tak ni odgovoren za nobeno izgubo ali poškodbo paketa, kovčka in palete ali vsebine le-teh. 

Eurosender sodeluje le s kakovostnimi ponudniki kurirskih storitev, zato so poškodbe/izgube 

izjemno redke. 

Za prevzem, prevoz in dostavo vseh pošiljk, katerih naročilo za prevzem, prevoz in dostavo je bilo 

oddano na portalu Eurosender.si, so odgovorni ponudniku kurirskih storitev. 

Stranka se mora zavedati, da se paketi, kovčki ali palete pretovarjajo in razvrščajo z opremo za 

avtomatsko razvrščanje in mehansko obdelavo, zato morajo biti, kljub pazljivemu ravnanju 

ponudnikov kurirskih storitev, v izogib poškodbam primerno zapakirani. 

Paketi, kovčki ali palete bodo v času od prevzema do dostave pod nadzorom izbranega 

ponudnika kurirskih storitev. 

10. Zavarovanje, reklamacijski postopek in postopek 
pritožbe ter prepovedani predmeti 

10.1 Zavarovanje, odgovornost in zavarovalno kritje 

Eurosender pri upravljanju s spletnim portalom za rezervacijo prevoznih storitev deluje kot 

posrednik in ne kot špediter. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro ponudnika kurirskih storitev 

in nikoli za izvedbo prevoza. 

Eurosender ne deluje kot zavarovalnica. Paketov zavarovanja pošiljk ne ponuja Eurosender; 

ponujajo jih neposredno ponudniki kurirskih storitev ali zavarovalnice, na podlagi dogovorov, 

sklenjenih s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem. Zato pogoji poslovanja zavarovalnic 



kot npr. Ergo  ali Lloyds in ali ponudnikov kurirskih storitev kot npr. GLS, DPD in DHL   veljajo v 

vseh zadevah, ki se nanašajo na zavarovanje pošiljk, katerih prevoz je bil naročen na naši spletni 

strani.  

Vsa naročila za prevoz palet so zavarovana skladno s Konvencijo o pogodbi za mednarodni 

cestni prevoz blaga (CMR). 

Vsa naročila za prevoz paketov ali kovčkov, oddana na spletni strani Eurosender.si, vključujejo 

zavarovanje z zavarovalnim kritjem do največ dvesto (200) evrov, ki ga nudi izbrani ponudnik 

kurirskih storitev ali zavarovalnica. Zavarovalna premija je že vključena v osnovno ceno pošiljke. 

Zavarovalno kritje v primeru poškodbe paketa ali kovčka obsega stroške, nastale zaradi 

poškodbe, v primeru izgube paketa ali kovčka pa poleg stroškov, nastalih zaradi izgube, tudi 

povračilo prevoznih stroškov. 

Če je vrednost vsebine pošiljke v primerjavi z zavarovalnim kritjem večja, ima kupec na voljo 

sklenitev dodatnega zavarovanja neposredno na naši spletni strani. Dodatno zavarovanje mora 

biti sklenjeno v sklopu postopka oddaje naročila in se zaračuna skladno s cenikom izbranega 

pobudnika kurirskih storitev ali zavarovalnice. 

Na zahtevo stranke ji bo Eurosender odstopil vse zahtevke in pravice, ki izhajajo iz transakcij, 

sklenjenih v njegovem imenu na zahtevo stranke, vključno z zahtevki, nastalimi zaradi 

neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja kurirskih storitev, za katere je odgovoren izbrani 

ponudnik kurirskih storitev. Stranka je dolžna ponovno pridobiti ali uveljavljati zahtevke in pravice 

pri izbranem ponudniku kurirskih storitev. 

  

V primeru poškodbe ali izgube bo Eurosender stranki nudil pomoč pri vložitvi pritožbe pri 

izbranemu ponudniku kurirskih storitev. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine pa bo 

sprejela izključno kurirska služba ali zavarovalnica.   

Pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati v primeru: 

 neprimernega pakiranja; 

 nestandardnih pošiljk; 

 prevoza prepovedanih predmetov in predmetov, za katere brez predhodne najave ni 

priporočljivo uporabljati naših storitev;  

 prevoza elektronskih naprav (npr. televizijskih sprejemnikov, mobilnih telefonov, 

računalnikov in druge elektronske opreme), če le-te med prevozom niso bile zapakirane v 

originalni embalaži; 

 pošiljk, katerih dostava se, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev poslovanja, šteje za 

opravljeno; 

 poškodb, ki so posledica terorizma in naravnih nesreč; 

 če stranka ne predloži zadostnih dokazov (fotografskih ali pisnih), iz katerih je razvidno, 

da je bila pošiljka pred prevzemom s strani izbrane kurirske službe v brezhibnem stanju; 

ali  

 če je stranka na kakršenkoli način kršila te Splošne pogoje poslovanja. 

Eurosender ni odgovoren za nobeno poškodbo, izgubo, noben neuspel ali zapoznel prevzem ali 

prevoz, nobeno neuspelo ali zapoznelo dostavo ali za kakršnekoli druge škode ali stroške, ki 



izvirajo iz prevoznih storitev, katerih naročilo je bilo oddano preko spletnega portala 

Eurosender.si. Eurosender ni odgovoren za morebitno izgubo dobička, nastalo zaradi 

kateregakoli zgoraj navedenega dogodka. 

10.2 Reklamacijski postopek v primeru poškodbe ali izgube 

Eurosender ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega 

spora. 

V primeru izgube paketa, kovčka ali palete, Eurosender stranki ponudi pomoč pri vložitvi 

zahtevka za izplačilo zavarovalnine pri izbranemu ponudniku kurirskih storitev. Odločitev o 

upravičenosti izplačila zavarovalnine pa je izključno odgovornost neposredno kurirske službe ali 

zavarovalnic, ki imajo s ponudniki kurirskih storitev ali z Eurosenderjem sklenjene dogovore.   

V primeru poškodbe paketa, kovčka ali palete mora oseba, zadolžena za prejem pošiljke, to 

prijaviti vozniku izbrane kurirske službe ob dostavi pošiljke. O vsakršni poškodbi pošiljke mora 

stranka, ob dostavi, obvestiti voznika, izpolniti poročilo o poškodbi in ga, vključno z voznikom, 

podpisati ali pa potrdilo o dostavi podpisati z zadržkom. V nasprotnem primeru lahko kurirska 

služba ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine zavrne. 

 

Za pričetek postopka za izplačilo zavarovalnine pri izbrani kurirski službi, mora Eurosender, na 

elektronski naslov claims@eurosender.com, prejeti podatke, navedene v tem odstavku. 

Da je izplačilo zavarovalnine mogoče uveljavljati, mora stranka pot svojega paketa, kovčka ali 

svoje palete redno spremljati na spletu. V kolikor se v sledilnem sistemu status pošiljke v sedmih 

(7) dneh ne spremeni, mora stranka v oseminštiridesetih (48) urah po poteku sedmih (7) dni 

kontaktirati Eurosender, da se prične postopek lociranja pošiljke. 

Če paket, kovček ali paleta ni dostavljena v petih (5) dneh od predvidenega datuma dostave, 

mora stranka, na elektronski naslov help@eurosender.com, o tem nemudoma pisno obvestiti 

Eurosender in v obvestilu navesti oziroma priložiti tudi: 

1.    seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti, 

2.    opis zunanjosti pošiljke, 

3.    podatek o načinu pakiranja, 

4.    kopijo elektronskega sporočila, v katerem je Eurosender potrdil prejem naročila, in 

5.    kopijo potrdila o izročitvi pošiljke, podpisanega s strani osebe, ki je na prevzemnem naslovu 

pošiljko predala kurirski službi. 

  

Če je paket ali kovček dostavljen poškodovan ali če je paleta dostavljena poškodovana, stranka 

pošiljke ne sme prevzeti brezpogojno. Ravno nasprotno, stranka mora skupaj z voznikom izbrane 

kurirske službe napisati zapisnik o prejetju poškodovane pošiljke in le-temu priložiti fotografije in 

natančen opis poškodbe. Zapisnik mora biti podpisan s strani stranke in voznika. Nato mora 

stranka v oseminštiridesetih (48) urah po prejetju pošiljke o poškodbi le-te pisno obvestiti 

Eurosender in obvestilu priložiti naslednje: 

mailto:help@eurosender.com


1.    zapisnik, podpisan s strani voznika in stranke, 

2.    fotografije, s katerih je jasno razvidna poškodba (stranka mora predložiti fotografije pošiljke in 

njene vsebine pred prevzemom s strani izbrane kurirske službe ter fotografije pošiljke in njene 

vsebine po dostavi pošiljke s strani izbrane kurirske službe, s katerih bo jasno razvidno, da je do 

poškodbe pošiljke ali njene vsebine prišlo med transportom, ki ga je opravila kurirska služba), 

3.    seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti, 

4.    naslov, na katerem lahko voznik kurirske službe pregleda in po potrebi odpelje poškodovane 

stvari, in 

5.    potrdilo, da je bila pošiljka na prevzemnem naslovu izročena kurirski službi. 

Če stranka Eurosenderja, na elektronski naslov claims@eurosender.com, ne obvesti na zgoraj 

opredeljen način ali ne priloži vseh zahtevanih prilog, se šteje, da obvestilo ni bilo poslano. 

V primeru poškodbe pošiljke je stranka dolžna na lastne stroške hraniti paket, kovček ali paleto v 

stanju, v kakršnem je bil(-a) le-ta dostavljen(-a), vse dokler postopek uveljavljanja zavarovalnine 

ni zaključen. Če je poškodovana zunanjost pošiljke, mora stranka fotografije poškodbe posneti 

preden blago vzame iz pošiljke. 

Če stranka v dostavljeni pošiljki pogreša del njene vsebine, lahko prične postopek za izplačilo 

zavarovalnine. Eurosenderju mora v elektronskem sporočilu predložiti enako dokumentacijo, kot v 

primeru poškodbe pošiljke, vključno s fotografijami pošiljke, posnetimi pred prevzemom pošiljke s 

strani izbrane kurirske službe ter fotografije pošiljke, posnete po dostavi, s katerih je razvidno, da 

je bila pošiljka med transportom odprta/poškodovana, kar je povzročilo manjkajočo vsebino 

pošiljke. 

Po prejemu vseh potrebnih dokazil bo Eurosender, na zahtevo stranke, skupaj z vsemi prilogami, 

ki mu jih je posredovala stranka, izbranemu ponudniku kurirskih storitev poslal zahtevek za 

uveljavljanje zavarovalnine. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine pa je izključno 

odgovornost neposredno kurirske službe ali zavarovalnic, ki imajo s ponudniki kurirskih storitev ali 

z Eurosenderjem sklenjene dogovore.   

 

10.3 Postopek pritožbe na Eurosenderjeve storitve 

Eurosender pri upravljanju spletnega portala za rezervacijo transportnih storitev deluje kot 

komisionar in ne kot špediter. Eurosender je odgovoren zgolj za izbiro kurirskih služb in nikoli za 

izvedbo prevoza. Če želi stranka v zvezi z storitvami, ki jih opravlja Eurosender kot komisionar, 

podati kakršnikoli pritožbo, mora pričeti pritožbeni postopek.  

Za pričetek internega pritožbenega postopka, mora stranka Eurosender o pritožbi obvestiti pisno, 

na naslov: Eurosender d. o. o., Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana. Pisnemu obvestilu mora 

priložiti sledeče: 

1. natančno vsebino pritožbe; 

2. zaželena je navedba osebe ali oseb ekipe Eurosender, s katero/-imi je stranka bila v stiku; 

3. kopijo elektronskega potrditvenega sporočila; 



4. kopije vseh elektronskih sporočil, iz katerih je razvidna vsa komunikacija mes stranko in ekipo 

Eurosenderja. 

Če stranka Eurosenderja o pritožbi ne obvesti na ustrezen način ali če pritožbi ne priloži vseh 

zahtevanih prilog, Eurosender pritožbenega postopka ne bo pričel. 

Eurosender bo prejeto pritožbo posredoval oddelku za reklamacije in pritožbe, ki bo primer 

preučil. Stranka bo odgovor na pritožbo prejela v tridesetih (30) dneh od prejetja pritožbe.     

  

10.4 Prepovedani predmeti 

Stranka se s sprejetjem teh Splošnih pogojev poslovanja strinja z listo prepovedanih predmetov, 

navedeno v nadaljevanju besedila, in izjavlja, da ne bo pošiljala nobenega izmed predmetov na 

tem seznamu ali nobenega izmed predmetov, katerih pošiljanje je prepovedano s Splošnimi 

pogoji poslovanja izbranega ponudnika kurirskih storitev ali z zakonom v državi prevzema ali 

dostave. 

Stranka se zavezuje, da ne bo pošiljala ukradenega blaga ali blaga, ki skladno z veljavno 

zakonodajo Evropske unije ni v prostem pretoku. 

Eurosender prepoveduje pošiljanje nakita, zlata, starin, slik, človeških ostankov, človeških 

organov, živali, stekla in porcelana. Če se stranka kljub temu odloči poslati katerega izmed 

prepovedanih predmetov, odgovornost za vso škodo in stroške, ki pri tem nastanejo, nosi zgolj 

stranka. 

Med prepovedane predmete spadajo tudi vse nevarne snovi in snovi, za transport katerih so 

potrebna posebna dovoljenja, posebno rokovanje ali posebna dokumentacija. 

  

Primeri prepovedanih predmetov: 

 živali in živalski produkti, 

 orožje in strelivo, 

 nevarne snovi in nevarni predmeti, 

 cvetje in druge rastline, 

 človeški ostanki in žare, 

 nelegalni predmeti, 

 medicinski vzorci, 

 predmeti, ki potrebujejo okolje z nadzorovano temperaturo, 

 pornografija, 

 zdravila na recept in drugi farmacevtski izdelki, 

 tobak, 

 hrana (tudi v tekoči obliki), 

 aerosoli, 

 predmeti višje vrednosti, 

 predmeti sentimentalne vrednosti, 

 lomljivi predmeti oz. predmeti iz lahko lomljivih materialov, 

 predmeti, ki med transportom lahko poškodujejo druge pošiljke in 



 blago, ki ga je treba, skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu 

nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago. 

11. Pravo, ki se uporablja, in sodna pristojnost 

Razen če obvezna pravila v državi strankinega stalnega prebivališča ne določajo drugače: 

 bodo ti Splošni pogoji poslovanja in pogodbe, katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, 

interpretirani v luči prava Republike Slovenije; 

 bo o vseh morebitnih sporih, ki bi nastali iz teh Splošnih pogojev poslovanja ali pogodb, 

katerih del so ti Splošni pogoji poslovanja, odločalo pristojno sodišče po pravu Republike 

Slovenije, in 

 prevlada v primeru pomenskih razlik med različnimi prevodi teh Splošnih pogojev 

poslovanja izvirnik besedila v angleškem jeziku. 

Ta različica Splošnih pogojev poslovanja stopi v veljavo dne 17.10.2016. 


