
LOGISTIČNI TEHNIK - MEDNARODNA BLAGOVNA MENJAVA  

 

VPRAŠANJA 

 

1. Opiši FIATA definicijo špedicije? 

2. Vrste špedicije po teritorialnem področju poslovanja ločimo na? 

3. Vrste špedicije po osnovnih značilnostih poslovanja ločimo? 

4. Naloge špediterja? 

5. Dober špediter mora obvladati sledeča znanja: 

6. Poslovanje špediterskega podjetja razdeljeno po dejavnosti? 

7. Delitev poslovanja špediterja glede na teritorialni vidik? 

8. Naštej FIATA dokumente in njihovo      

9. Opišite skladiščno potrdilo? 

10. Katere podatke vsebuje dokument karneta TIR? Naštej 

11. Kaj omogoča postopek s karnetom ATA? 

12. Opiši odgovornost špediterja pri sklepanju pogodbe o skladiščenju in uskladiščenju blaga 

13. Kaj kontrolira špediter pri carinjenju blaga 

14. Naštej specialne posle mednarodnega špediterja? 

15. Naštej vrste embalaže? 

16. Kakšen je namen signiranja pošiljk? 

17. Naštej načine kreditiranja naročnika s strani špediterja? 

18. Opiši kombinirani transport? 

19. Opiši multimodalni transport?. 

20. Kaj je pogodba? 

21. Kdaj se lahko sklene pogodba o špediciji? 

22. Naštej možne oblike pogodbe? 

23. Kdaj lahko preneha pogodba? 

24. Katere pravice iz pogodbe o špediciji ima špediter? 

25. Kaj pomenijo - določajo mednarodna pravila zunanje trgovinskih terminov (INCOTERMS 

2000) 

26. INCOTERM so razdeljeni v štiri osnovne skupine. Katere? 

27. Zakaj uporabljamo tarife pri špediterskih poslih, ali so dogovorjene ? 

28. Naštej dva načina oblikovanja tarif? 

29. Kdo je carinski deklarant? 

30. Kaj pomeni carinska deklaracija? 

31. Kdo je carinski zavezanec? 

32. Kaj so carinske oznake? 

33. Kaj pomeni carinsko blago? 

34. Opiši pojem carina oz. kaj je carina? 

35. Kaj pomeni poreklo blaga? 

36. Kaj pomeni skupna deklaracija? 

37. Kako delimo transportno zavarovanje glede na predmet zavarovanja? 

38. Kaj pomeni tranzitni postopek pri carini? 



39. Kdo je zavarovatelj? 

40. Kdo je zavarovanec? 

41. Kaj je pogodba o zavarovanju blaga? 

42. Kako razdelimo transportna zavarovanja? 

43. Kaj je zavarovalna polica ? 

44. Kakšen je pomen zavarovalne police? 

45. Opišite kaj pomeni zavarovanje odgovornosti prevoznika? 

46. Naštejte v katerih primerih zavarovalnica ne povrne škode in stroškov, ko govorimo o 

zavarovanju blaga? 

47. Pri odškodninskem zahtevku iz zavarovanja blaga, moramo predložiti katere dokumente? 


