
Dodatek št. 1 k splošnim pogojem poslovanja 
pomorsko prometnih agencij Slovenije 

Dogovor o delitvi storitev in nagrad pri ladjah 
z najemnikovim in ladjarjevim agentom 

(nadzornim/zaščitnim agentom) 

Nakladanje tovora 

1. Ladjarjev agent opravi formalnosti ob prihodu ladje, vključno z dovolilnicami za 
posadko in pismom pripravljenosti, ki ga izroči najemnikovem agentu. Ladjarjev agent v 
obsegu možnosti naroča in koordinira pilota, vlačilce in osebje za privez ladje.  

Ladjarjev agent ureja: gotovino poveljniku, prosti promet ladje, naroča goriva, 
maziva, popravila ladje in opreme, hrano in druge potrebščine, zdravniško nego in oskrbo 
posadke, vkrcavanje in izkrcavanje posadke, pomaga poveljniku/ladjarju na splošno, pri 
splošni in posebni havariji prijavlja pomorsko nezgodo.  

Na posebno zahtevo nudi tudi druge storitve, vezane na ladjo (npr. naroča/ureja 
izvedenski pregled tovora, prevzem in predajo ladij iz/v najema, enako za opremo).  

Ladjarjev agent ima pravico do nagrad po veljavnem ceniku storitev za tuje ladje v 
slovenskih pristaniščih. O nagradah za ladje s slovensko zastavo se dogovarjajo 
posamezno.  

2. Najemnikov agent izvaja komercialno/operativne storitve, vezane na nakladanje 
tovora, ter formalnosti ob odhodu ladje, vključno z naročilom pilota, vlačilcev in osebja za 
odvez ladje.  

Najemnikov agent zaračunava nadomestila za carinske formalnosti in dodatek za 
nadurno delo pri odhodu ladje, razen če ladja po končanih nakladalnih operacijah ostane v 
pristanišču ali na sidrišču zaradi nekomercialnih razlogov (npr: zaradi popravila ali dostave 
goriva), ko odhodne formalnosti opravi ladjarjev agent.  

Razkladanje tovora 

1. Najemnikov agent opravi formalnosti ob prihodu ladje, vključno z naročilom 
pilota, vlačilcev in osebja za privez ladje, in izvaja komercialno/operativne storitve, vezane na 
razkladanje tovora. Najemnikov agent ima pravico do nagrade za opravljene carinske 
formalnosti in na dodatek za nadurno delo.  

2. Ladjarjev agent ureja dovolilnice za posadko ob prihodu ladje. Med 
razkladanjem tovora opravi storitve, kot so naštete pri nakladanju tovora. Ureja/naroča 
formalnosti/storitve pri odhodu ladje, vključno s pilotom, vlačilci in osebjem za odvez ladje. 
Ladjarjev agent ima pravico do nadomestil za carinske formalnosti, dnevno asistenco in 
dodatek za nadurno delo.  

Pripomba 



Ladjarjev agent bo, če ni drugače dogovorjeno, poskrbel za predujem za plačilo 
vseh pristaniških taks, agentovih nagrad in drugih stroškov. Iz tako dobljenega predujma 
ladjarjev agent garantira in poravna stroške najemnikovega agenta.  

Osebje, zadolženo za posamezno ladjo obeh agencij, mora sodelovati v primeru 
nesoglasij, vodje agencij morajo storiti vse, da se doseže sporazum.  


