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POVZETEK 

Kot odgovor na ameriški C-TPAT certifikat, ki ga je po terorističnem napadu 11. septembra 

2001 sprejelo ameriško Carinsko-trgovinsko partnerstvo proti terorizmu, je v letu 2008 

nastala evropska različica z imenom AEO (Authorized Economic Operator) – pooblaščeni 

gospodarski subjekt. Status si lahko v okviru prostovoljne pobude pridobijo vsa tista podjetja, 

ki predstavljajo vsaj enega od členov dobavne verige. Ker zahteve carinskih organov, ki 

certifikat podeljujejo, niso enostavne, morajo vsi zainteresirani zadostiti zahtevnim merilom 

poslovanja, zlasti na področju varnosti in varovanja. Tako kot v EU si tudi v Sloveniji številna 

podjetja prizadevajo k odličnosti poslovanja. Vedno več je tistih, ki AEO certifikat že imajo. 

Njegove prednosti se bodo vedno bolj izkazovale v smislu konkurenčne prednosti šele, ko bo  

število imetnikov večje od števila tistih, ki se za certificiranje ne bodo odločila. 

Ključne besede: AEO certifikat, dobavna veriga, varnost, varovanje, konkurenčna prednost, 

kakovost. 

SUMMARY 

In response to the American C-TPAT certificate, that was adopted after the terrorist attack on 

11 September 2001 by the United States Customs-Trade Partnership against Terrorism, in 

2008 EU created the European version named AEO (Authorized Economic Operator). Status 

can, in the context of voluntary initiatives, acquire all those companies that represent at least 

one of the parts of the supply chain. Since the requirements of the customs authorities about 

granting this status is not easy, all interested parties has to meet the demanding criteria of 

business, particularly in the field of safety and security. As in the EU, also in Slovenia, many 

companies strive for business excellence. The number of those who already have an AEO 

Certificate is increasing. Its advantages will be fully exploited in terms of competitive 

advantage only when the number of holders outnumber those, which will not decide to gain 

this status. 

Key words: AEO certificate, supply chain, safety and security, competitive advantage, 

quality. 
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1 UVOD 

Danes smo priča temeljitim spremembam po celem svetu. Kupci so postali zahtevni, saj so 

spoznali kaj je kakovost. Zato zahtevajo od ponudnikov vedno več. Kot posledica tem 

zahtevam je prišlo do revolucije na področju kakovosti. Ta je zajela praktično vsa področja 

proizvodnje in vse vrste najrazličnejših dejavnosti. Kljub dosedanji praksi, ki je ob višji 

kakovosti pomenila tudi višje stroške, se danes z višanjem kakovosti stroški ne le 

zmanjšujejo, hkrati se z zmanjševanjem stroškov povečuje produktivnost. Vzrok za to je 

način, kako povečevati kakovost z novimi sistemskimi ukrepi. Za nekatera podjetja pomenijo 

te spremembe veliko nevarnost, druga, ki pa te spremembe razumejo in sprejemajo, vidijo tu 

svojo priložnost. Ključ do uspeha je gotovo pogled v prihodnost, ne pa ukvarjanje s 

preteklostjo in stvarmi, ki so se že zgodile (Vujoševič 1992, 9). 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Mnoge proizvajalce je spoznanje, da v konkurenčnem boju za tržišče sploh ni več 

najpomembnejša cena, temveč mnogo drugih dejavnikov, med katerimi je na prvem mestu 

kakovost ponujenega izdelka, takoj zatem pa ugled ponudnika, prisililo k drugačnemu 

pojmovanju kakovosti. Kakovost je nedvomno postala najpomembnejši element gospodarske 

učinkovitosti in osnovno načelo, ki vodi vsa uspešna podjetja. To načelo, ki se je v razvitem 

svetu že potrdilo, se počasi in nezadržno uveljavlja tudi v našem gospodarstvu (Vujoševič 

1992, 9). 

V raziskovalni nalogi bomo podrobno predstavili AEO certifikat, ki je kljub precejšnji 

razširjenosti med podjetji s sedežem v EU, v Sloveniji malo poznan, pa čeprav vedno več 

podjetji širi svoje dejavnosti preko domačih meja.  

1. januarja 2008 je stopila v veljavo prostovoljna iniciativa vstopa v program AEO – 

pooblaščeni gospodarski subjekt – namenjena optimizaciji carinskih postopkov in izboljšanju 

varnosti. Do konca julija 2010, torej samo dobri dve leti po začetku iniciative, se je že 3000 

podjetij v evropski uniji vanjo vključilo in pridobilo status pooblaščenega gospodarskega 

subjekta (Ackerman 2010, 1). 

Pooblaščeni gospodarski subjekt (angl. Authorized Economic Operator) je opredeljen kot tisti 

gospodarski dejavnik, ki je na območju celotne Evropske unije, v smislu svojih carinskih 

operacij zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner, kar pomeni, da si zasluži in mu 

pripadajo določene ugodnosti na področju Evropske unije (Evropska komisija 2013a). 

Vsaka država članica Evropske unije lahko, ob izpolnjevanju skupnih meril glede kontrolnega 

sistema subjekta, finančne solventnosti in upoštevanja predpisov, posameznemu 

gospodarskemu subjektu dodeli status pooblaščenega gospodarskega subjekta (Uredba 

Evropskega parlamenta in Sveta št. 648/2005, Ur. l. EU, L 117/13). 
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AEO je povsem prostovoljna iniciativa. Podjetja, ki si ne želijo pridobiti tovrstnega 

certifikata, lahko še naprej povsem normalno nadaljujejo s poslovanjem. Evropska carinska 

uprava takim podjetjem zagotavlja, da se zanje poslovanje s carino oziroma carinskimi organi 

ne bo v ničemer spremenilo. Je pa dejstvo, da bodo podjetja, ki so se za AEO certifikat 

odločila deležna nekaterih olajšav in prednosti. Te prednosti bodo podjetjem omogočale 

prihranke pri stroških poslovanja, še posebej pa velike prihranke pri času, saj AEO certifikat 

zagotavlja krajše in hitrejše carinske postopke (Založnik 2010, 41). 

Pri presoji so glavne poteze primerljive z zbirko pravil in standardov učinkovitosti, ki temelji na 

uporabi postavljenih ocenjevalnih, kot tudi merilnih kriterijev, uporabi s strani tretje osebe, 

povzemanju sklepov o vseh presojanih dejavnostih na temeljih statističnih vzorcev. Presojo 

lahko do neke mere razširimo na vse dejavnosti družbe, ki se vodijo s pomočjo postavljenih 

pravil, kot na primer na kadrovanje ali logistiko. Večina velikih družb ima že vzpostavljeno 

funkcijo presoje, ki je odgovorna za pravilno izvajanje na vseh tistih področjih, za katere družba 

meni, da so zanjo ključnega pomena (Conti 1999, 5). 

Da pridobi status pooblaščenega gospodarskega subjekta mora podjetje, ki se za ta certifikat 

poteguje, izpolnjevati merila, kot sledi (CURS 2007): 

- zagotavljati mora ustrezno evidenco o skladnosti poslovanja s carinskimi zahtevami, 

- zagotavljati mora ustrezen sistem vodenja poslovnih in transportnih evidenc, ki carinskim 

organom omogočajo ustrezne kontrole, 

- dokazati mora svojo finančno solventnost ter 

- ustrezne varnostne in varstvene standarde poslovanja (pri potrdilu AEOS in AEOF).  

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjali s podjetji, ki delujejo na območju Republike Slovenije in 

tak certifikat že imajo. Razvrstili smo jih glede na panogo v kateri delujejo, velikost, njihovo 

osnovno dejavnost in tržno usmeritev. V nalogi želimo odgovoriti na raziskovalna vprašanja 

oziroma hipoteze, ki jih navajamo v nadaljevanju naloge. 

Posvetili smo se proučevanju vpliva uvedbe oziroma pridobitve AEO certifikata na poslovno 

uspešnost oziroma konkurenčno prednost imetnika. Ugotoviti smo želeli, ali certificirana 

podjetja, v očeh poslovnih partnerjev zato uživajo večje zaupanje in ugled. Ker je uspešno 

poslovanje pomembno, ne samo za posamezno podjetje, pač pa tudi širše, torej za celotno 

narodno gospodarstvo in družbo kot tako, nas je v nalogi zanimalo tudi, v kolikšni meri je AEO 

certificiranje pripomoglo k boljši organiziranosti znotraj podjetja in posledično uspešnosti v 

poslovanju. 

Da bi programi povečanja produktivnosti uspeli, je nujno da imajo trdne temelje v dobrih 

medosebnih odnosih. V okoljih, kjer želijo izboljševati poslovanje in reševati probleme zato, da 

bi jih rešili, morajo znotraj svojih podjetij ustvariti odprto družbo, v kateri sta osnovni pravili 

poštenost in objektivnost (Vujoševič 1992, 20). 
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1.2 Namen in cilj magistrske naloge 

Namen raziskovalne naloge je predstaviti AEO certifikat, ki je bil uveden v okviru sprememb 

Carinskega zakonika Evropske unije, ter ugotoviti kakšne so njegove konkurenčne prednosti.. 

Spremembe Carinskega zakonika Evropske unije se nanašajo predvsem na izboljšanje 

varnosti na zunanjih mejah, prav tako pa tudi na hitrejši pretok blaga. Vse to naj bi 

zagotavljale sodobnejše rešitve pri uporabi informacijske tehnologije in uporaba 

poenostavljenih carinskih postopkov. Uvedba AEO certifikata pomeni zagotavljanje varnosti 

celotne dobavne verige. Za pridobitev AEO certifikata lahko zaprosijo vsi členi v celotni 

dobavni verigi, torej proizvajalci, izvozniki, uvozniki, špediterji, imetniki skladišč, carinski 

zastopniki in tudi prevozniki. 

Cilji raziskave so: 

- preučiti domačo in tujo literaturo, ki obravnava zagotavljanje kakovosti poslovanja 

nasploh in še zlasti v mednarodni trgovini,  

- preučiti domačo in tujo literaturo, ki obravnava varnost in varovanje podjetji, ki se 

vključujejo v mednarodno dobavno verigo, 

- z raziskavo smo želeli ugotoviti kaj je bil glavni motiv podjetji, da so se odločila za 

pridobitev AEO certifikata,  

- analizirali smo ali so podjetja, ki so pridobila ta certifikat in imajo tudi certifikate drugih 

vrst, potrebovala manj prilagoditev poslovanja za pridobitev AEO certifikata, kot tista, ki 

certifikatov drugih vrst predhodno še niso imela.  

Z raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti: 

- ali je AEO certifikat ugodno vplival na preglednost organizacije, tako z vidika 

poslovanja, kot organiziranosti, pretoka informacij, tako znotraj same organizacije, kot 

tudi navzven, torej s poslovnimi partnerji,  

- analizirali smo vpliv AEO certifikata na količino posodobitev postopkov poslovanja, še 

zlasti morebitne spremembe na področju zajemanja podatkov iz poslovanja s pomočjo 

informacijske tehnologije. 

Da bi dosegli zastavljene cilje, smo si zastavili naslednje hipoteze: 

- H1: Večina podjetji s statusom AEO, delujočih na ozemlju RS, se je za pridobitev tega 

statusa odločila na pobudo tujih lastnikov. 

- H2: Status AEO je za večino imetnikov bolj stvar prestiža, kot pa stvar konkurenčne 

prednosti. 

- H3: Tista podjetja, ki so že imela certifikate za druga področja poslovanja, so za 

pridobitev Statusa AEO morala izvesti manj prilagoditev poslovanja, kot tista, ki drugih 

certifikatov še niso imela. 
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- H4: Zaradi zagotavljanja zahtev za pridobitev AEO certifikata, se je izboljšala 

preglednost organizacijske strukture, razvili so se boljši standardi poslovanja, izboljšala 

se je komunikacija znotraj podjetja in komunikacija s poslovnimi partnerji.  

1.3 Metode dela 

Celotno populacijo za raziskavo v okviru te naloge predstavljajo podjetja, s sedežem v 

Republiki Sloveniji, ki so do sedaj AEO certifikat že pridobila. Pojavljajo se v različnih 

gospodarskih panogah in kot bo razvidno iz raziskovalnega dela naloge so v večjem številu 

zastopana zlasti tista, ki delujejo na področju transporta in logistike. 

Zbiranje sekundarnih podatkov je potekalo s pomočjo javnih baz podatkov, zlasti preko baz 

Carinske uprave Republike Slovenije (CURS), Agencije Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES), ter Poslovnega imenika Bizi.si. 

Za poglobljeno raziskavo, v želji priti do verodostojnih primarnih podatkov, smo pripravili 

Anketni vprašalnik, ki smo ga posameznim gospodarskim subjektom posredovali v 

elektronski obliki. Ker je imetnikov AEO certifikata bilo v Sloveniji, na dan 28. 11. 2013, le 

81, smo pričakovali dobro odzivnost. Od vsakega gospodarskega subjekta naj bi dobili po en 

odgovor in sicer od osebe, ki je bila v največji meri pooblaščena in usposobljena za potek 

pridobivanja tega certifikata.  

Ker smo želeli zagotoviti vsaj 60 % odzivnost, smo se morali na mnoga podjetja obrniti tudi 

osebno, saj se je kljub majhnemu številu imetnikov AEO certifikata, za katere smo menili, da 

si bodo z veseljem vzeli nekaj minut za izpolnjevanje poslanega anketnega vprašalnika, 

izkazalo, da temu, žal, ni bilo tako. Raziskavo smo izvajali v času od konca novembra 2013, 

pa do konca januarja 2014.  

Da bi se izognili predolgemu in nepreglednemu anketnemu vprašalniku, smo ga razdelili v 

štiri sklope, ki so si sistematično sledili skozi proces oziroma potek pridobivanja AEO 

certifikata.  

V prvem delu smo respondente povprašali po splošnih, ekonomskih podatkih posameznega 

gospodarskega subjekta.  

V drugem delu so sledila vprašanja, ki so vezana na čas, ki je bil vložen v pridobivanja tega 

certifikata. 

Tretji del so sestavljala vprašanja v zvezi s potrebno količino dela oziroma napori, ki so bili 

potrebni za zagotovitev zahtev, skozi posamezne faze samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je 

v namen pridobivanja AEO certifikata pripravila Carinska uprava Republike Slovenije. Ta del 
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je sicer nekoliko daljši, vendar v celoti sledi poglavjem in vsebinam iz prej navedenega 

vprašalnika.  

Četrti, zadnji del, pa je bil namenjen času po uspešni pridobitvi AEO certifikata in v njem 

predvsem sprašujemo, kako zaposleni doživljajo ta status, za katerega je bilo predvidoma 

potrebnega kar veliko dela in napora večine poslovnih enot posameznega gospodarskega 

subjekta. 

Za predstavitev rezultatov empiričnega dela naše raziskave smo uporabili različne statistične 

metode. Pri preizkušanju zastavljenih hipotez smo uporabili opisno statistiko, t-test za 

preverjanje statističnih značilnosti, pri preverjanju H3 pa smo uporabili Metodo glavnih 

komponent (PCA), saj smo morali zaradi številnih spremenljivk, iz tretjega dela anketnega 

vprašalnika, te optimirati in oblikovati nekaj glavnih komponent, ki so nam služile za 

nadaljnjo obdelavo.  

Uporabljene metode bomo predstavili v raziskovalnem delu naloge, kjer bomo tudi nekaj več 

besed namenili samemu anketnemu vprašalniku.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Naloga sestoji iz teoretičnega dela, kjer obravnavamo internacionalizacijo poslovanja, vpliv 

globalizacije in njene ekonomske posledice v svetovnem merilu, pa tudi v tistem delu, ki 

zadeva razmere pri nas. Empirični del sestoji tudi iz dela, ki je v večji meri posvečen 

kakovosti, varnosti in obvladovanju tveganj znotraj podjetja, pa tudi v širšem družbenem 

okolju. 

V raziskovalnem delu naloge najprej predstavimo AEO certifikat in potrebne zakonske 

podlage. Prav tako predstavimo prednosti, ki so jih deležni imetniki tovrstnega certifikata, 

potek pridobivanja, vrste oziroma različice certifikata, ki so na voljo in koriščenje prednosti. 

Pretežni del naloge je namenjen izsledkom raziskave, kjer preko predstavitve načrta, opisa 

podatkov, opisa anketnega vprašalnika, navedbe raziskovalnih hipotez predstavimo rezultate 

raziskave, ki so nas v marsičem presenetili. 

Glede na dejstvo, da smo za raziskovalni del naloge uporabili anketni vprašalnik, se s tem v 

zvezi odpira kar nekaj možnih težav, ki so posledica splošne nezanesljivosti anket. Nekoliko 

nas skrbi neiskrenost pri podanih odgovorih, morda tudi slaba odzivnost, ki smo jo na koncu 

zagotovili z osebnim pristopom, in površnost pri odgovarjanju. Omejitev verodostojnosti 

analize vidimo v dejstvu, da so anketni vprašalnik izpolnjevali posamezniki, ki so bili aktivno 

udeleženi v procesu pridobivanja in so bili morda zato v svojih odgovorih nekoliko 

pristranski. 
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Pristranskost bi se v večji meri lahko odražala v delu odgovorov na vprašanja, ki so vezana 

predvsem na količino dela, pa tudi na količino porabljenih sredstev, ki so bila vložena v 

pridobitev tega statusa. Prav tako bi se lahko, do določene mere, pristranskost odrazila pri 

vrednotenju samega pomena certifikata. 

Zaradi razmer v slovenskem gospodarstvu, ki so vse prej kot dobre, velja poudariti, da 

zaključkov iz naloge nikakor ni mogoče posploševati na širše območje Evropske unije, saj gre 

za posebnosti slovenskega gospodarskega prostora in časa, v katerem je nastalo to magistrsko 

delo.  
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2 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA 

Tako na gospodarskem, finančnem, političnem, kulturnem in drugih področjih delovanja 

postajajo države sodobnega sveta vse bolj povezane med seboj in soodvisne. Sodobni svet 

postaja globalen, saj se v tem procesu nahajajo praktično vse države sveta. Hiter razvoj 

informacijske tehnologije, ki ponuja številne možnosti povezovanja in komunikacije med 

subjekti, ne glede na prostor in čas, je v pretežni meri vzrok za hiter vzpon globalizacijskih 

procesov. Drugi od pomembnih vzrokov pa je potreba nacionalnih gospodarstev poiskati in 

najti nova tržišča za ekspanzijo proizvodov, storitev in kapitala. Zaradi cenejšega transporta, 

torej zniževanja transportnih stroškov in pa napredka v razvejanosti transportnih kanalov je 

vse to mogoče (Matica 2007, 2). 

2.1 Globalizacija in njene posledice za države 

Od sredine devetdesetih let velja za eno najpogostejših tematik pogovora med različnimi 

družbenimi skupinami pojem globalizacije. Negativne posledice, ki jih prinaša ljudem so 

poslabšanje življenjskega okolja, izguba številnih delovnih mest, razpadanje socialnih mrež in 

zmanjševanje socialnih pravic. Prav tako se je zmanjšala moč javnega odločanja, pa tudi 

finančne krize v razvitem svetu so se poglobile. Kljub negativnim posledicam pa na drugi 

strani proces globalizacije ponuja številne priložnost za hitrejšo rast gospodarstva, ter bolj 

nepristransko, pravično in trajnostno porazdelitev svetovne blaginje (Mora in Siotis 2004, 1). 

2.2 Ekonomske posledice globalizacije 

Mednarodna ekonomska integracija se je začela s hitrim tempom razvijati po tem, ko so v 

osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja vlade posameznih držav začele rahljati 

politične ovire, saj so te do takrat močno omejevale investicije in mednarodno trgovino. Ta na 

novo nastala odprtost, ki je bila del splošnih sprememb, je pripeljala do večjega zaupanja v 

tržno in zasebno podjetništvo. Najvidnejši primeri tovrstnega ravnanja so ekonomske reforme 

na Kitajskem, miren razpad sovjetskega bloka in številne reforme v demokratični Indiji. 

Poslovni sektor je dobil orodja, ki omogočajo prostorsko mobilnost sredstev in s tem 

izboljšanje pogojev menjave v primerjavi z drugimi sektorji družbe. Danes se lahko poslovni 

sektor, če se tako odloči, hitro premakne iz neperspektivnih okolji v osrednji tok globalizacije 

(Gray 1999, 96). 

2.3 Nova svetovna delitev dela  

V prihodnje lahko pričakujemo trend svetovne delitve dela, ki bo potekal predvsem med 

dvema poloma. Prvim, ki bo obsegal proizvode, storitve in tehnologije, ki bodo predstavljali 
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najvišji kakovostni razred na svojem področju in bodo globalni ter polom, ki bo namenjen 

izključno regionalnim in lokalnim trgom (Matica 2007, 16).  

Zaradi ohranjanja vodilnega položaja na določenem tržnem segmentu, ki zahteva celo vrsto 

zmožnosti in virov, ti pa presegajo sposobnosti kateregakoli posameznega podjetja, se 

podjetja združujejo v zveze. Take vrste pridobivanja virov in zmožnosti, torej s 

povezovanjem, omogočajo prožnost podjetji, ki je samo rešitve znotraj podjetja ne morejo 

zagotoviti. Če in ko se zahteve tržišča spremenijo in so potrebne nove zmožnosti in viri, lahko 

podjetja poiščejo nova partnerstva ter opustijo stara (Abell 1995, 123). 

Tako kot jutrišnja, tudi današnja vrhunska kakovost zahteva vizijo. Že sama zamisel o formuli 

uspeha, ki se je še kako oklepajo današnje odlične organizacije pomeni jasno vizijo o tem, 

kako je treba voditi poslovanje danes. Pomen vizije je zaradi njenega intuitivnega 

povezovanja s prihodnostjo pogosto težko dojeti oziroma razumeti, vendar pa imajo dobri 

managerji povsem jasno vizijo o tem, kako voditi svoje tekoče poslovanje za doseganje 

vrhunske kakovosti. Zato pa je potrebnega veliko truda, časa in znanja (Abell 1995, 169–

170). 

2.3.1 Dobavna veriga kot konkurenčna in strateška prednost  

Tržni voditelji razumejo, da je lahko dobavna veriga element strateškega razlikovanja. Nenehno 

iskanje novih načinov za dodajanje vrednosti premika meje zmogljivosti. Stalno izboljševanje 

svoje dobavne verige lahko pomeni biti in ostati korak pred konkurenco. Zavedati se je treba, da 

je današnja konkurenčna prednost lahko jutrišnja cena za vstop (Cohen in Roussel 2005, 9). 

Ciljni kupci so s podjetjem povezani preko tržnih poti, oskrbna oziroma dobavna veriga pa 

predstavlja daljšo pot, ki vključuje pot od surovin, prek sestavnih delov, vse do končnih 

izdelkov, ki so dostavljeni končnim kupcem (Kotler 2004, 14). 

Dobavna veriga je mreža raznovrstnih organizacij, ki sodelujejo v različnih postopkih in 

dejavnostih, da bi na koncu proizvedle vrednost v obliki proizvodov in storitev, ki so namenjene 

končnemu potrošniku (Christopher 1998, 15). 

Lahko bi tudi rekli, da dobavno verigo opredeljujemo kot mrežo povezanih in soodvisnih 

organizacij, ki medsebojno sodelujejo, nadzorujejo, upravljajo in izboljšujejo pretok blaga in 

informacij na poti od dobaviteljev surovin, pa vse do izdelka v rokah končnega uporabnika 

(Christopher 1998 19). 

2.3.2 Spreminjajoče se logistično okolje 

Ker se v smislu konkurenčnega boja poslovno okolje še vedno spreminja in s seboj prinaša 

nove smernice in kompleksne teme, lahko ugotovimo, da je vpliv tovrstnih sprememb na 
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področju logistike izjemen. Ob številnih strateških vprašanjih, s katerimi se ukvarjajo 

današnja podjetja, je prav področje logistike eno najbolj zahtevnih (Christopher 1998, 23). 

2.3.3 Nova pravila konkurenčnosti 

Sedaj vstopamo v obdobje konkurenčnosti dobavnih verig. Bistvena razlika od prejšnjega 

modela je, da podjetja ne morejo več delovati kot osamljen in neodvisen subjekt. Namesto 

tega je treba ustvariti vrednostne dobavne sisteme, ki zagotavljajo izjemno odzivnost na hitro 

spreminjajočih se trgih, še posebej pa morajo biti pri svoji dejavnosti dosledni in zanesljivi. 

Cilj uspešne dobavne verige je na najhitrejši in stroškovno optimiran način posredovati blago 

do končnih potrošnikov (Christopher 1998, 28). 

2.3.4 Storitveno usmerjeni logistični sistemi 

Vlogo logistike je mogoče videti predvsem v razvoju sistemov, ki zagotavljajo in podpirajo 

koordinacijske postopke med posameznimi poslovnimi subjekti, da zagotovijo take storitve, 

ki so v skladu s pričakovanji in zahtevami končnih potrošnikov. To je glavni cilj in ideja 

storitveno usmerjenih logističnih sistemov (Christopher 1998, 47). 

2.3.5 Sodelovanje vključuje cel spekter dejavnosti 

Potencialne partnerje, ki sodelujejo pri upravljanju dobavne verige lahko razdelimo na tri širše 

skupine – kupce, dobavitelje materiala, in ponudnike storitev, ki podpirajo poslovanje dobavne 

verige, kot na primer proizvodnjo in logistiko. Čeprav vsaka od prej naštetih skupin zahteva 

nekoliko drugačen pristop pri upravljanju, so odnosi vzpostavljeni in vzdrževani na podoben 

način (Cohen in Roussel 2005, 143). 

2.3.6 Pot do uspešnega sodelovanja 

Uspeh je odvisen tako od lastnih sposobnosti, kot tudi sposobnosti izbranega partnerja, da bi 

posel izvedli v skladu s sporazumom. Vsako partnerstvo je sicer drugačno, vendar naslednje 

smernice za uspeh veljajo za vse (Cohen in Roussel 2005, 148–149):  

- Izpopolniti je treba notranje sodelovanje, še preden se odločimo za delo z zunanjimi 

partnerji.  

- Določiti je treba ustrezno stopnjo sodelovanja, za vsakega od partnerjev v določenem 

segmentu.  

- Zavedati se je treba, da vsaka stranka doprinese svoj delež v rezultatih sodelovanja. Tako 

delež koristi, dobička, izgube, kot tudi delež tveganja.  

- Pripravljeni moramo biti na delitev informacij, ki so nekoč veljale za zaščitene. 

Medsebojno zaupanje je sestavni del uspešnega sodelovanja.  
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- Določiti je treba jasna pričakovanja za vsako od udeleženih strank.  

- Uporabiti je treba tehnologijo, v podporo odnosom medsebojnega sodelovanja. 

2.4 Multinacionalna podjetja 

Vizija izboljšane organizacijske strukture in vizija izboljšanega organizacijskega delovanja sta 

dve različni razsežnosti, ki predstavljata vizijo celotne organizacije (Abell 1995, 219). 

Sodobno poslovno okolje se zaradi dinamike svetovnih sprememb zelo razlikuje. Dinamiko 

konkurenčnega managerskega okolja je mogoče strniti na izzive, ki jih prinaša globalizacija in 

z njo globalna konkurenca, izzive preoblikovanja tradicionalnih organizacij v vitkejše in 

prožne, izzive, ki jih prinašajo številne nove tehnologije in elektronsko poslovanje, pa tudi 

izzive etike, morale in družbene odgovornosti (Dimovski, Penger in Žnideršič 2003, 300).  

Vedno večja odgovornost ljudi, ki delujejo na nižjih ravneh v organizacijski hierarhiji in nove 

zahteve, ki jih podjetjem postavljajo vedno bolj konkurenčni trgi, s katerimi se soočajo ali pa 

se bodo soočale v prihodnje, sta dve osnovni gonilni sili, ki delujeta v ozadju organizacijskih 

sprememb. Prav to pa pomeni, da pojem hierarhija za mnoge organizacije ni več primarnega 

pomena (Abell 1995, 227). 

Le jasno določena strategija, ki posveča zares veliko pozornosti dejavnikom, ki so odločilni 

za uspeh na točno določenih ciljnih trgih lahko zagotovi dolgoročno uspešno poslovanje. 

Prilagajanje in spreminjanje poslovanja, ki je namenjeno poslovanju v prihodnje, zahteva 

vizijo o tem, kakšna ta prihodnost bo in strategijo prilagajanja organizacije, da bo uspešna in 

prilagojena za izzive v prihodnosti (Abell 1995, 13). 

Razpoznavanje tekočih priložnosti in načrtovanje za danes ne sme ostati samo pri sedanjosti. 

Sedanjost bo hitro zamenjala prihodnost, zato mora podjetje skrbno izbrati svoje ciljne 

segmente in si zastaviti cilje, kako jih bo sposobno oskrbovati tudi jutri. Med danes in jutri je 

razlika v tem, da bodo nove priložnosti ustvarjene ali pa se bodo pokazale same, zato pa bodo 

potrebne nove zmožnosti za njihovo izkoriščanje (Abell 1995, 257). 

Spremembe so dano dejstvo. Razmere na trgu se spreminjajo, poslovne strategije se razvijajo, 

nastajajo pa tudi nove tehnologije. Če odgovorni v podjetju niso dovolj pozorni, lahko pade 

oskrbovalna veriga iz ravnotežja. Tako strategije dobavne verige, kot tudi ostale poslovne 

strategije, se morajo ves čas prilagajati (Cohen in Roussel 2005, 32). 

Za izbiro najboljšega ponudnika storitev je priporočeno preseči zgolj tehnična merila, upoštevati 

je treba celoten poslovni kontekst. Pretehtati moramo delež, ki ga predstavljamo v primerjavi s 

strategijo ponudnika storitev oziroma celotne velikosti posla. Morda bomo na koncu spremenili 

svojo odločitev o tem, katerega ponudnika storitev uporabiti, kako razdeliti delo med njimi, če 

jih je več, ali pa celo, ali sploh oddati delo zunanjim izvajalcem (Cohen in Roussel. 2005, 17). 
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2.5 Internacionalizacija slovenskega gospodarstva 

Internacionalizacija poslovanja pomeni učni proces, s katerim se posamezna družba pripravlja 

in usposablja za globalno konkurenco. Za družbo, ki nima dovolj izkušenj na mednarodnem 

odru, je vsak korak v tuje okolje velikanski izziv (Simon 2010, 92). 

Kar zadeva obvladovanje poslovnih in pravnih tveganj ter upoštevanje na globalnih trgih 

zahtevanih standardov raziskave kažejo, da so v primerjavi z velikimi podjetji mala in srednje 

velika podjetja veliko slabše pripravljena za delovanje na tujih trgih, pa čeprav naj bi kar 

okoli 25 % evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) v obdobju zadnjih treh let večji 

ali manjši delež prihodkov ustvarila prav na tujih trgih. Velik neizkoriščen tržni potencial po 

ocenah Evropske komisije predstavlja izvoz evropskih malih in srednje velikih podjetij. Ta 

neizkoriščeni potencial se kaže zlasti na trgih v hitro rastočih gospodarstvih Brazilije, Rusije, 

Indije in Kitajske, kamor trenutno izvaža le od 7 do 10 % mikro, malih in srednje velikih 

podjetij iz Evropske unije. Izsledki evropske raziskave iz leta 2009 so pomembno vplivali pri 

večjem zavedanju o pomenu internacionalizacije poslovanja malih in srednje velikih podjetij. 

Raziskava je nazorno pokazala, da podjetja, ki so izvozniki in razvijajo svoja partnerstva v 

tujini ter sodelujejo s tujimi poslovnimi partnerji na področju investicij in čezmejnega 

sodelovanja, rastejo mnogo hitreje. V raziskovalnem obdobju so podjetja, ki so sodelovala na 

mednarodnih trgih, beležila kar sedemodstotno rast, tista podjetja, ki na mednarodnih trgih 

niso bila dejavna, pa le enoodstotno rast (GZS 2012). 

Na Gospodarski zbornici Slovenije se zavedajo pomena mednarodne vpetosti mikro, malih in 

srednje velikih podjetij v mednarodne trgovinske tokove. V ta namen so za tovrstna podjetja 

pripravili poseben program »Go International SME«. Osrednji cilji programa so podpora rasti 

izvoza slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, razpršitev izvoznih trgov, 

povečanje števila izvoznikov ter s tem krepitev konkurenčnosti MSP na globalnih trgih. 

Pripravi MSP za vstop na tuje trge je z individualnim svetovanjem, iskanjem informacij o 

potencialnih poslovnih partnerjih in iskanju poslovnih priložnosti na tujih trgih posvečeno 

veliko pozornosti. Pozornost je namenjena tudi povezovanju podjetij za skupni vstop na tuje 

trge. Načrtovane aktivnosti temeljijo na rezultatih raziskave Gospodarske zbornice Slovenije, 

ki je bila namenjena predvsem pregledu o vključenosti mikro, malih in srednje velikih 

slovenskih podjetij v mednarodne trgovinske tokove. Z raziskavo so ugotavljali kje in katere 

so največje težave MSP pri poslovanju na tujih trgih. Prav tako je raziskava pokazala, kakšno 

pomoč MSP pričakujejo in potrebujejo od podpornih institucij v državi (GZS 2012). 

Celo naključne priložnosti so izkoriščene brez veliko obotavljanja, če se v družbi ustvari 

odločno voljo za internacionalizacijo družbe (Simon 2010, 103). 

Pomemben element zaznave tveganja je prepričanje o zmožnosti nadzora. Vsak od nas je do 

neke mere prepričan, da ima nadzor nad dogodki, v katere je vpleten. Običajno so ta 

prepričanja sicer razumna in izhajajo iz izkušenj, vendar pa so v določenih okoliščinah ljudje 
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sistematično prepričani, torej so pretirano samozavestni, da imajo nadzor nad dogodki, za 

katere je tak nadzor malo verjeten (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 46). 

Globalizacija lahko pripelje podjetje do tako kompleksnih razmer, da te zahtevajo nove 

organizacijske rešitve (Simon 2010, 189). 

Eden od pogojev in posledic internacionalizacije poslovanja je tudi širjenje kulturnih 

horizontov, ki jih mednarodno poslovanje vedno prinese s seboj (Simon 2010, 104). 

2.5.1 Razvijanje celostne arhitekture poslovnih procesov 

Podjetja s sinhroniziranim ustrojem dobavnih verig dosegajo boljšo splošno poslovno 

uspešnost. Njihove dobavne verige so primerne za svoj namen. Takšna podjetja je lažje 

upravljati in v njih izvajati delovne procese. In kar je morda najpomembnejše, lahko jih hitro 

preuredimo, glede na nove poslovne potrebe, kar je dragocen vir konkurenčne prednosti (Cohen 

in Roussel 2005, 49). 

Nekoč je delati prave stvari v veliki meri zagotavljalo uspeh na tržišču; delati prave stvari 

prav je uspeh skoraj zajamčilo. Ker pa je danes konkurenca ne samo bolj silovita, pač pa tudi 

hitrejša je treba prave stvari delati prav, za povrhu pa še hitreje kot konkurenti (Abell 1995, 

241). 

2.5.2 Oblikovanje organizacije za delovanje 

Integrirana organizacija zahteva nova znanja in nov način razmišljanja o organizacijski 

strukturi. Kompleksnost današnjih dobavnih verig in prihod visoko razvitih tehnologij sta v 

bistveni meri spremenila zahteve po spretnostih, potrebnih v organizaciji dobavne verige. Kot 

rezultat tega se podjetja soočajo s tremi glavnimi izzivi (Cohen in Roussel 2005, 101):  

- določanjem, kako strukturirati organizacijo,  

- opredelitvijo vlog in odgovornosti, ter  

- iskanjem pravih ljudi s pravimi spretnostmi. 

Da bi bile spremembe uspešne ne smejo ostati zaklenjene v sobo z vodilnim timom. Vsem je 

treba sporočiti smer, v katero peljejo spremembe, predvsem zato, da bi ljudje spremembe 

razumeli bolje in se zanje navdušili. Cilj sprememb je, da se v izvedbo vključi čim več ljudi 

zato, da vizija postane stvarnost (Kotter in Cohen 2003, 78). 

2.6 Samoocenjevanje družb 

Če želimo resno pristopiti k ocenjevanju družb mora tak pristop vedno upoštevati vse težave 

in tveganja, ki so lahko s tem povezane. Pri ocenjevanju je verjetnost, da bo prišlo do napak in 
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površnosti v veliki meri povezana z velikostjo in zapletenostjo družbe, ki jo ocenjujemo.  

Vzrok za določeno zaskrbljenost, še posebej ob samoocenjevanju, je vsakdanje obnašanje, ki 

se pogosto sprejme kot dano dejstvo (Conti 1999, 17). 

To sprejeto dejstvo je posledica organizacijske kulture, ki je pomemben dejavnik, zlasti kadar 

se v posamezni organizaciji dogajajo ali pa uvajajo določene spremembe. Organizacijska 

kultura je sistem vrednot, norm, ritualov in vedenjskih vzorcev, ki so značilni za določeno 

podjetje in ga tako enoznačno opredelijo (Drnovšek in Prodan 2005, 34). 

Tradicija je močna sila. Ob preskokih v prihodnost lahko kaj hitro zdrknemo nazaj v 

preteklost. Spremembe je moč ohranjati le, če ustvarimo novo, podporno in dovolj močno 

organizacijsko kulturo. Podporna kultura mora zagotavljati korenine za nove načine 

poslovanja. Le tako nas revolucionarna tehnologija, globalno orientirana organizacija, 

inovativne strategije in učinkoviti delovni procesi peljejo do zmage (Kotter in Cohen 2003, 

136). 

2.6.1 Pregledovanje družbe glede njenih poslanstev 

Običajno je osnovni namen samoocenjevanja ali vsaj določene vrste samoocenjevanja, 

pridobiti vhodne podatke za načrtovanje izboljšav, ki so namenjene uskladitvi sposobnosti 

družbe s tekočimi poslovnimi cilji, še bolj pa z njenimi srednjeročnimi cilji ter novimi 

strategijami. Zato mora model samoocenjevanja koristiti izboljševanju poslovanja, s pomočjo 

visoko diagnostičnega naboja. Cilj izbire modela samoocenjevanja je predvsem v tem, da 

družbi pomaga določiti prednosti in svoje, zlasti v odnosu do svojih poslovnih ciljev, ter da 

lahko načrtuje izboljšave in preveri rezultate, ki jih je družba že dosegla (Conti 1999, 19). 

2.6.2 Obvladovanje procesov 

Zaradi vedno boljšega poznavanja obvladovanja procesov se je v zadnjih letih močno 

povečala uporaba raznih kazalnikov. Kazalniki se uporabljajo celo na tistih področjih, ki so 

včasih veljala za nemerljiva. Danes se kazalniki za obvladovanje procesov tako uporabljajo v 

storitvenih, prodajnih, tržnih in administrativnih procesih, pa tudi širše (Conti 1999, 35). 

2.6.3 Notranja revizija 

Temeljna naloga notranje revizije je spremljati in spreminjati poslovanje na bolje. To lahko 

doseže le z uporabo verodostojno zasnovanih delovnih procesov in postopkov. S tem notranja 

revizija zagotavljanja povratne informacije o odzivu gospodarske družbe na določene 

dogodke ob enem pa zagotavlja tudi pravilna razkritja poslovnih informacij zainteresiranim 

skupinam (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 77). 
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2.6.4 Odnosi z družbo, okoljem in ustanovami 

Sovpliv na okolje imajo družbe, saj so to odprti sistemi. Odnosi družb na okolje so zelo 

različni. Poleg osrednjega, ki se neposredno osredotoča na poslovne interese, to je v prvi vrsti 

odnos s trgom, na katerem deluje, in s sodelavci znotraj družbe ima ta odnose tudi s socialnim 

in fizičnim okoljem, v katerega je vpeta (Conti 1999, 91). 

Sodobne organizacije morajo v svojo kulturo vgraditi izzive etike, raznolikosti in družbene 

odgovornosti. Družbena odgovornost se deli na štiri podskupine, ki se po svojem relativnem 

pomenu razvrščajo, kot sledi (Dimovski, Penger in Žnideršič 2003, 302): 

- ekonomska odgovornost, ki predstavlja bistveno nalogo nekega podjetja, ki je, da 

proizvaja blago in storitve, ki jih širša družba potrebuje, in ob tem za lastnike in 

delničarje maksimira dobiček; 

- pravna odgovornost, ki definira kaj je za neko družbo ustrezno obnašanje podjetij; 

podjetja morajo svoje ekonomske cilje uresničevati znotraj dogovorjenih pravnih 

okvirov; 

- etična odgovornost – tukaj ne gre za nekaj zakonsko določenega, pač pa za obnašanje 

ljudi v podjetju, ki je v skladu z načeli enakosti, poštenosti in nepristranskosti; in še 

- diskrecijska odgovornost, ki predstavlja željo podjetja po prispevanju k družbi, v katero 

je s svojim delovanjem vpeto. 
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3 VARNOST, KAKOVOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJA  

Da bi dosegli želeno spremembo, se moramo najprej soočiti s stvarnostjo in jo sprejeti. Da bi 

se uspešno premaknili iz te točke, moramo najprej sprejeti svoj izhodiščni položaj. Dokler se 

ne nehamo boriti s sedanjostjo, ne bomo mogli zbrati energije za nov korak naprej in v 

prihodnost. Ko stvarnost sprejmemo in jo ponotranjimo, lahko vso preostalo energijo 

usmerimo v prihodnost in se posvetimo spremembam (Adizes 1996, 252). 

3.1 Opredelitev pojma varnost 

Danes predstavlja varnostna funkcija posameznega gospodarskega subjekta mnogo več, kot 

pa je le zagotavljanje varnosti posameznim izpostavljenim in ogroženim segmentom podjetja. 

V sodobni gospodarski družbi varnostna funkcija zajema vse dejavnosti in delovanja, ki se 

osredotočajo na vrsto varnostnih vprašanj, na organiziranje varovanja, pa tudi na druga 

varnostna področja. Varnostna funkcija v marsičem že presega tradicionalno pojmovanje 

zagotavljanja varnosti, kar pomeni varovanje s fizičnimi in tehničnimi sredstvi. Danes svoja 

področja delovanja razširja že na ekonomsko, poslovno in upravljavsko raven. Med novejša 

področja zagotavljanja varnosti se tako uvrščajo varnostno svetovanje, varnostni nadzor, 

varnostni inženiring, poslovna in varnostna etika, upravljanje s tveganji, tudi krizni 

management in druga področja (Čas 2007, 23). 

Vse oblike škodnega delovanja pomenijo izgubo za podjetje. Kot posledica se to kaže v 

zmanjšanem dobičku, povečevanju socialnih problemov, eden od stranskih produktov takega 

delovanja pa je tudi izguba oziroma okrnitev ugleda podjetja. Za vsako podjetje je torej 

škodljivo vse, kar za posledico prinaša poslovne, moralne in ne nazadnje finančne škode. Zato 

je lahko notranje trdno, uspešno, ugledno in konkurenčno podjetje le tisto, ki ima na sodoben 

način urejeno tudi varovanje oziroma varnostno delovanje (Vršec 1993, 15). 

3.1.1 Izhodišča za vzpostavitev učinkovitega varnostnega delovanja 

Sodobni manager, ki je uspešen in ugleden je lahko le tisti, ki zna, zmore in hoče povezati 

cilje in interese zaposlenih s cilji in interesi podjetja. Ob tem mora zaposlenim nuditi čim 

večjo in kvalitetno zaščito njihovih pravic (Vršec 1993, 119). 

Varnostna funkcija je posebna poslovna funkcija, ki je relativno samostojna. Z varnostnim 

konceptom, s profesionalnim varnostnim sistemom in s prodorno varnostno politiko v bistvu 

obvladuje temno plat delovanja v podjetju. Hkrati pa je varnostna funkcija izrazito 

interdisciplinarne narave, saj skrbi za čim bolj varen in nemoten potek preostalih poslovnih 

funkcij znotraj podjetja (Vršec 1993, 36).  
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Varnostna služba znotraj podjetja, ki je profesionalno organizirana, mora do potankosti 

poznati varnostne ukrepe in postopke, za katerih izvajanje so zadolženi posamezniki, kot so 

varnostniki, detektivi ali pa drugi pooblaščeni strokovnjaki, ki pokrivajo področje varnosti v 

podjetju (Vršec 1993, 109). 

3.1.2 Varnostni cilji in njihova prepletenost z ekonomskimi cilji 

Ker morajo biti varnostni cilji ves čas usklajeni z ekonomskimi cilji podjetja, prihaja v praksi 

do pogostih sprememb na področju operativnih varnostnih ciljev. To pride še zlasti do izraza 

v časih negotove ali tvegane ekonomske in socialne situacije pa tudi ob spremembah v ožjem 

ali širšem okolju, v katerem podjetje deluje (Vršec 1993, 89). 

3.1.3 Samozaščita kot neprofesionalni del varovanja in kulture podjetja 

Brez dvoma ekonomska, zaščitna in moralna učinkovitost varnostnega sistema podjetja 

temelji na profesionalni zaščiti. Ta vključuje fizično in tehnično zaščito, pa tudi kontrolo in 

revizijo ter ne nazadnje na ustreznem zavarovanju premoženja pri zavarovalnici. Vendar 

poleg prej naštetega obstaja še dejstvo, da noben varnostni sistem ne more biti popoln in 

učinkovit, če niso vanj v smislu samozaščite ali samovarovanja vključeni prav vsi zaposleni 

(Vršec 1993, 149). 

Cilj vsakega sodobnega varnostnega sistema v podjetjih je predvsem v preprečevanju škodnih 

pojavov. To pomeni zmožnost preprečevanja, zmanjševanja, omejevanja in obvladovanja 

morebitnih škod in izgub (Vršec 1993, 223). 

3.2 Opredelitev pojma kakovosti 

V preteklosti je bila glavna skrb podjetij in njihovih vodstvenih struktur osredotočena na 

zadovoljevanje potreb svojih delničarjev. Danes pa v uspešnih podjetjih to ni več prva in 

glavna skrb. Na poti do uspeha mora podjetje najprej opredeliti svoje deležnike in prepoznati 

njihove potrebe. V podjetjih so namreč spoznali, da brez upoštevanja kupcev, zaposlenih, 

dobaviteljev ali posrednikov pot do dobička za svoje delničarje ne bo uspešna (Kotler 2004, 

66). 

Tradicionalno pojmovanje kakovosti je bilo omejeno na kontroliranje kakovosti končnih 

produktov, preko kontrolne funkcije, ki je bila umeščena v okvir proizvodne. Sodobno 

pojmovanje kakovosti pa z vidika poslovnih ved presega področje proizvodne funkcije. Za 

zagotavljanje kakovosti je delovanje znotraj podjetja usmerjeno tako na materialne proizvode 

kot tudi nematerialne procese, ki so naloga vseh zaposlenih (Bregar in Ograjenšek 2008, 317). 
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3.2.1 Zagotavljanje kakovosti 

Cilj in namen vseh dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti je ljudi in delo organizirati 

na tak način, ki bo zagotavljal optimalen in nemoten potek delovnih procesov. Ničesar se ne 

sme prepustiti naključju, saj se bodo dobre stvari zgodile le, če bodo načrtovane, slabe pa se 

običajno zgodijo same od sebe. Zakaj bi torej trošili denar, čas in energijo v iskanju in 

popravljanju napak, če bi lahko s pravilno zastavljenimi postopki že prej preprečili sporni 

dogodek. Glavni namen zagotavljanja kakovosti je točno to, da moramo morebitno napako 

iskati v naprej in ne čakati, da se sama pojavi. Običajno je največkrat že prepozno, ko postane 

napaka splošno znana, zato je predvidevanje v naprej še kako pomembno (Vujoševič 1992, 

12). 

Podjetja se morajo ravnati tako, da ob zadostni stopnji zadovoljstva vseh deležnikov s svojimi 

omejenimi sredstvi posredujejo kupcem čim večje zadovoljstvo (Kotler 2004, 64).  

3.2.2 Odgovornost vodstva 

Danes biti samo marljiv delavec ne zadostuje več. Ker so zahteve po produktivnosti in 

ekonomičnosti poslovanja vedno večje, se od vodstvenih struktur zahteva in pričakuje vedno 

nove sistemske ukrepe za reševanje problemov. Poleg tega se morajo podjetja stalno 

prilagajati, s svojo organizacijsko zgradbo in ustrojem, novim zahtevam in pogojem dela 

(Vujoševič 1992, 16). 

Ustvariti je treba vzdušje vzajemnega zaupanja in spoštovanja v podjetju, pri čemer je treba 

oblikovati ustrezno strukturo, sporazumevanje in odločanje pa zahteva disciplinirane in zrele 

ljudi, ki odražajo spoštovanje in zaupanje (Adizes 1996, 268). 

Ker so organizacije izjemno kompleksne tvorbe, jih mora iz svojega zornega kota 

management poenostaviti, da bi jih lahko obvladoval (Bavec in Manzin 2012, 17). 

3.2.3 Odgovornosti in pooblastila 

Za vse delavce, ki opravljajo za kakovost pomembne dejavnosti in so neposredno ali posredno 

udeleženi pri določanju, izvajanju in verifikacijah končnih pregledov in preizkusov, morajo 

biti v dokumentirani organizacijski zgradbi in uvedenih potekih dela ter postopkih naloge 

posameznika, pa tudi njegove pristojnosti in odgovornosti ter medsebojne zveze točno 

določene (Vujoševič 1992, 157). 

Da bi bilo podjetje dolgoročno uspešno, mora vodstvo sprejemati take odločitve, ki bodo 

zadovoljile prihodnje potrebe klientov. Podjetje potrebuje take odločitve, ki bodo prinašale 

dolgoročno uspešnost, torej takšne, ki bodo predvidele in zadovoljile nove potrebe, za katere 
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verjamemo, da se bodo pojavile. Sprejeta odločitev mora organizaciji omogočiti proaktivnost, 

kar pomeni pripravljenost v naprej (Adizes 1996, 51). 

Postopki dela nudijo podroben opis poteka posameznih dejavnosti znotraj podjetja. Z njimi 

podjetje ubesedi kako in na kakšen način se posamezne dejavnosti izvajajo in je s tem podan 

organizacijsko tehnični know-how podjetja. Ker je know-how konkurenčna prednost podjetja 

je to seveda poslovna tajnost, ki se lahko preda oziroma razkrije zunaj podjetja le s posebnim 

dovoljenjem pooblaščene osebe (Vujoševič 1992, 212). 

Popis postopkov, ki so namenjeni za končne preglede in preizkuse, morajo glede na njihovo 

primernost pred izdajo pregledati in odobriti pooblaščene osebe. Prav tako mora nadzor nad 

dokumenti vedno zagotoviti, da so za končne preglede in preizkuse posameznim izvajalcem 

na voljo le veljavni dokumenti (Vujoševič 1992, 165). 

3.3 Obvladovanje tveganja 

Obvladovanje tveganja, kot sestavni del poslovnega odločanja je v veliki meri posledica 

razmer in razvoja dogodkov na svetovnih trgih. Za nemoteno zagotavljanje stabilnosti 

poslovanja, ohranjanje konkurenčne prednosti in vzdrževanje neprekinjenosti poslovnih 

procesov je postal nadzor tveganja bistvenega pomena. Ravno zato postaja obvladovanje 

tveganja bistvena sestavina vseh podjetniških procesov in funkcij. Dejavniki, ki v veliki meri 

povečujejo pomen obvladovanja tveganja so zlasti globalizacija, katastrofalne posledice 

propadov velikih podjetij in pritisk na povečevanje in ustvarjanje dobičkov za delničarje 

podjetij (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 48–49). 

Vsakršno nezaželeno zmanjšanje gospodarskih koristi podjetja lahko opredelimo kot tveganje. 

Tveganje je torej vsak nenačrtovan odmik od v naprej začrtanih ciljev podjetja. Lahko je 

posledica negotovosti ocen razvoja dogodkov v prihodnosti ali pa posledica nepopolnosti 

informacij, s katerimi je razpolagalo vodstvo ob sprejemanju poslovnih odločitev (Berk, 

Peterlin in Ribarič 2005, 9). 

3.3.1 Sistem za obvladovanje tveganja 

Da bi tveganja zmanjšali na minimum je smiselna uvedba sistema obvladovanja tveganja, 

vendar le ob predpostavki, da so stroški uvedbe takega sistema nižji od koristi obvladovanja 

tveganja. Da bi se lahko smotrno odločili o uvedbi se moramo v začetni fazi držati nekaterih 

načel. Cilje uvajanja sistema obvladovanja tveganja moramo za začetek razvrstiti po 

pomembnosti. Pri uvajanju se moramo osredotočiti predvsem na bistvena tveganja in z njimi 

povezan nadzor. Odgovornost za obvladovanje posameznih tveganj dodelimo posameznikom, 

ki so dovolj kompetentni za obvladovanje dodeljenih nalog, upravi pa moramo, s tem v zvezi, 

posredovati zgolj kratka in preprosta poročila, ki so očiščena nepotrebnega tehničnega 
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žargona in vsebujejo le tiste podatke, ki so za upravo relevantni (Berk, Peterlin in Ribarič 

2005, 63). 

3.3.2 Strategija obvladovanja tveganja 

Človeški dejavnik je ena od bistvenih in ključnih lastnosti strategije obvladovanja tveganja. 

Obravnavanje tveganja tako ne pomeni samo sprejetje ustreznih politik ali pravilnikov, 

obrazcev ali analiz, pač pa temelji na aktivnem sodelovanju vseh zaposlenih. Za uspeh 

obvladovanja tveganj je še zlasti pomembno, da so o njem seznanjeni in vanj aktivno 

vključeni vsi zaposleni in da je v podjetju vzpostavljena zdrava poslovna kultura, ki 

zagotavlja tudi prijetno delovno klimo, iz katere posledično izžareva miselnost analitičnega in 

strateškega presojanja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 81).  

Organizacijska struktura je ogrodje posameznega podjetja, njegove sisteme, slog in dušo pa 

mu dajo šele človeški elementi. Kljub temu, da je neko podjetje lahko dobro strukturirano, 

glede na svoje trge, pa mu zaradi pomanjkanja človeških elementov manjka tako življenjska 

sila, kot ustvarjalnost in prožnost (Abell 1995, 233). 

Svoje pristojnosti in odgovornosti morajo v celoti poznati vsi zaposleni. Med cilji in strategijo 

podjetja ter nalogami, ki so dodeljene zaposlenim, mora obstajati jasna povezava (Berk, 

Peterlin in Ribarič 2005, 83).  

Če sprejeto strategijo sprejmejo in ponotranjijo vsi zaposleni, ta pripelje do boljših vsebinskih 

rešitev, pa tudi do hitrejše implementacije (Simon 2010, 152). 

Prav nevednost je dokaj pogost vzrok neetičnega vedenja zaposlenih. Zato je podjetje dolžno 

ne samo posredovati zaposlenim zastavljene etične vrednote, pač pa jim mora tudi primere 

etičnega in neetičnega ravnanja ponazoriti. Etične standarde se običajno komunicira znotraj 

podjetja, s sprejetjem etičnega kodeksa (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 82). 

3.3.3 Strateško načrtovanje in tveganje 

Celovit proces dolgoročnega usmerjanja poslovnih aktivnosti podjetja je strateško 

načrtovanje, ki zajema oblikovanje in izvajanje načrtov. Prav tako mora vsebovati vse 

spremljajoče aktivnosti, ki so ključnega pomena za dolgoročni razvoj in obstoj podjetja (Berk, 

Peterlin in Ribarič 2005, 111). 

Da bi bila organizacija učinkovita jo je treba sistemizirati do te mere, da postanejo procesi 

rutina. Danes ne zadostuje le delati prave stvari, pač pa morajo biti te narejene s pravilno 

intenzivnostjo, v pravilnem vrstnem redu in še zlasti ob pravem času (Adizes 1996, 48). 
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Obvladovanje tveganja delovanja je sestavljeno iz faz. Ena od njih je faza prepoznave in 

merjenja tveganja, druga pa je faza ukrepanja. Obe fazi sta neločljivo povratno povezani z 

mehanizmom nadzora delovanja (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 167). 

Da bi se podjetje razlikovalo od svojih konkurentov mora razviti posebne zmožnosti. Te so 

značilne le za določeno organizacijo. Tiste, ki pomenijo glavne vzvode za uspešnost podjetja 

so bistvene zmožnosti in so edinstvene (Abell 1995, 121). 

Ponovno in v popolni meri se je razviti svet, še posebej pa ZDA, začel zavedati tveganja 

varnostnih sistemov, ob strašnih izgubah pri napadu na newyorška dvojčka 11. septembra 

2001 (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 127).  

Ker tovrstna tveganja žal sodijo k poslovanju, lahko podjetje zanje naredi največ z uvedbo 

decentraliziranih poslovnih prostorov in ustreznim oddaljenim arhiviranjem poslovne 

dokumentacije. Teh nekaj ukrepov lahko štejemo med ukrepe zagotavljanja splošne varnosti 

in so zelo primerni v smislu obvladovanja tovrstnih tveganj (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 

128). 

3.3.4 Načela obvladovanja tveganja 

Med osnovna načela obvladovanja tveganja sodijo varovanje in graditev ugleda podjetja, 

izboljševanje kontrolnih funkcij in procesov, razvijanje in izvajanje tako pozitivnih kot 

negativnih spodbud za zaposlene, med bolj pomembnimi pa so razpršitev in ločitev poslovnih 

procesov ter sredstev, razvijanje postopkov za obnovo poslovnih procesov po nesrečah, ter 

podpiranje že utečenih postopkov nadzora (Berk, Peterlin in Ribarič 2005, 174). 

3.3.5 Zaupanje je temelj uspešnega sodelovanja 

Da bi med partnerji preprečili sodelovanje, ki bi se sprevrglo v nekooperativno ali celo 

škodljivo, je treba vzpostaviti atmosfero zaupanja, ki je temelj dobrega dolgoročnega 

sodelovanja. Z drugimi besedami, potrebno je sodelovanje, ki temelji na zaupanju, ki 

omogoča rast vsem vpletenim stranem. Na tak način se gradi ugled, ki v veliki meri prispeva 

k dobrim poslovnim rezultatom. Zanesljivost v poslovnih odnosih je dragocena dobrina, saj 

povečuje možnost zaupanja v prihodnosti. Takšen mehanizem deluje najbolje, kadar je 

časovni razpon sodelovanja med strankami velik in ko so na voljo tudi informacije o 

preteklem poslovanju (Den Butter, Jianwei in Yao-Hua 2011, 265). 

3.3.6 Tveganje informacijske tehnologije in informacijske varnosti 

Eden od najpomembnejših in najvitalnejših delov poslovanja sodobnega poslovnega subjekta 

je informacijska tehnologija. Ravno zaradi tega je smiselno in treba tveganju nepravilnega ali 
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motenega delovanja informacijske tehnologije posvetiti posebno pozornost (Berk, Peterlin in 

Ribarič 2005, 125). 

Današnje shranjevanje podatkov presega tradicionalne podatkovne baze. Na računalnikih se 

lahko beležijo in shranjujejo vsi transakcijski podatki, ki omogočajo sledljivost, kdo je kdaj in 

kaj naredil preko računalnika (Bavec in Manzin 2012, 67). 

Obstoj interneta in mrežnih povezav močno prispeva z izboljšanju pretoka informacij znotraj 

korporaciji. S širitvijo tovrstnih tehnologij je pričakovati, da bo znanje in informiranost v 

prihodnje v večjem ravnotežju, saj bo to dostopno tako rekoč na vsakem koraku (Gray 1999, 

95). 
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4 PREDSTAVITEV AEO CERTIFIKATA 

Strokovnjaki se vse bolj zavedajo, da imajo carinski organi pomemben vpliv na gospodarstvo, 

saj spodbujajo ali pa ovirajo mednarodno trgovino. Na mejah EU in širše se ukvarjajo s 

prehodom velike količine različnih proizvodov, kjer vsak dodatni pregled zaradi carinskih ali 

varnostnih postopkov pomeni izgubo časa in bistveno vpliva na hitrost pretoka blaga, ter 

posledično na njihovo kakovost in ceno. Vsak časovni zamik pomeni dodatno breme tako za 

logistiko, infrastrukturo, zaposlene, finance in druge vire (Cedilnik 2013, 15). 

4.1 Zakonska podlaga 

Evropa se hitro spreminja, in če kaj, je tempo sprememb vse hitrejši. Veliko stvari, ki so bile 

še pred desetimi ali petnajstimi leti nepredstavljive, se v resnici dogajajo in vplivajo na 

vsakdanje življenje državljanov (Tsoukalis 2005, 1).  

Skupno evropsko upravljanje temelji na delovanju skupnih institucij in združevanju vlog. 

Nepopolni skupni trg blaga je bil dopolnjen s prvimi poskusi skupne politike na področju 

konkurence, predvsem protimonopolnega značaja, ki se zgleduje po ameriških izkušnjah ter 

skupno trgovinsko politiko, ki je zavezovala članice skozi Splošni sporazum o carinah in 

trgovini (GATT) (Tsoukalis 2005, 15). 

S pomočjo evropskega monetarnega sistema (EMS) in zdaj veliko bolj s pomočjo ekonomske 

in monetarne unije (EMU), je EU pridobila to, čemur ekonomisti rečejo, stabilizacijsko 

funkcijo. Evropska integracija se je začela z ekonomskimi inštrumenti in tako EU še vedno 

ostaja v glavnem ekonomska organizacija (Tsoukalis 2005, 19). 

Pravzaprav je bila integracija zamišljena na temeljnih vrednotah kot so mir in demokracija ter 

v nekoliko manjšem obsegu tudi blaginja. Te vrednote pa bi ščitili s pomočjo tesnega 

povezovanja in sodelovanje preko nacionalnih meja (Tsoukalis 2005, 44). 

Močan vpliv na spreminjanje vloge in delovnih obveznosti carinskih uprav ima globalizacija 

trgovine, kar pomeni ogromen pretok blaga. Še v drugi polovici dvajsetega stoletja je 

običajno vse prijavljeno blago pregledal carinski delavec, danes pa bi takšen način dela 

predstavljal nemogočo delovno obremenitev. Zato je danes izvajanje kontrole pošiljk blaga 

osredotočeno predvsem na uporabo sodobnih metod analize tveganja in kontrolo na podlagi 

revizij. Na ta način se močno skrajša sam čas obdelave, znižujejo pa se tudi stroški 

zagotavljanja skladnosti za zakonito trgovino. S takšnim načinom tudi carinske uprave 

prispevajo h konkurenčnosti gospodarskih subjektov Evropske unije v svetovnem merilu in 

ob enem omogočajo razporejanje carinskih virov na tista področja, kjer so najbolj potrebni 

(Evropska komisija 2013b). 
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Status AEO zagotavlja ugodnosti na področju carinskih kontrol glede varstva in varnosti vsem 

tistim gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo merila in pogoje. Zagotavlja pa jim tudi 

poenostavitve v skladu s carinskimi predpisi. Uvedba statusa AEO je del svetovne pobude, z 

namenom zagotavljanja varnosti celotne dobavne verige, ki jo sestavljajo členi, kot so 

proizvajalec, izvoznik, špediter, imetnik skladišča, carinski zastopnik, prevoznik in uvoznik 

(Evropska komisija 2006). 

4.2 Poslovna priporočila 

Za povečanje ugleda AEO certifikata morajo vlade razumeti potrdilo AEO kot neke vrste 

standard kakovosti. Le tako bo potrdilo AEO mogoče videti in razumeti kot pozitiven signal o 

usposobljenosti za upravljanje in trgovanje na mednarodnih trgih. Ko podjetja poslujejo med 

seboj, naj bi bilo potrdilo AEO sposobno zagotoviti, da je vsak gospodarski subjekt, imetnik 

takega potrdila, usposobljen za poslovanje na mednarodnih trgih in da v celoti izpolnjuje 

merila in kriterije, ki jih tako potrdilo zahteva (Den Butter, Jianwei in Yao-Hua 2011, 272). 

Na mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko znatno vpliva tudi krepitev pravne ureditve 

varnosti. Majhna in srednje velika podjetja imajo na splošno manj znanja, sposobnosti, pa tudi 

finančnih sredstev, kar lahko vpliva na njihovo sposobnost izpolnjevanja povečanih 

varnostnih standardov. Pri določanju novih  varnostnih zahtev se morajo regulatorji tega 

zavedati in sprejemati ukrepe, ki ne poslabšujejo položaja malih in srednje velikih podjetji, saj 

so ta v precejšnji meri vključena v mednarodno trgovino (Papa 2013, 76). 

4.3 Prednosti imetnika AEO certifikata 

Pooblaščeni gospodarski subjekti so sicer odgovorni samo za svoj del dobavne verige, za 

blago, ki ga imajo v hrambi, in za objekte, ki jih upravljajo, vendar pa so odvisni tudi od 

varnostnih standardov, ki jih uporabljajo njihovi poslovni partnerji (Janovska-Bucka 2008, 

459). 

AEO certificiranje je ključnega pomena za izboljšanje varnosti vseh udeležencev v dobavni 

verigi. AEO certifikat je do neke mere podoben sorodnemu certifikatu, ki so ga uvedli v ZDA 

(C-TPAT). Podobnost je v tem, da občutno pospešuje gibanje tovora, ki je na poti, tako v, kot 

tudi iz ozemlja EU. Razlika v primerjavi z ameriškim certifikatom pa je, da morajo imetniki 

AEO certifikata zagotavljati točno določene evidence, preko katerih lahko posamezne 

carinske uprave sledijo poslovnim dogodkom (Edmonson 2005, 18). 

Zaradi razlik med evropskim AEO certifikatom, ki vključuje komponento trgovinske 

skladnosti, sta morali EU in ZDA razrešiti to razlikovanje, saj trgovinska skladnost ni del 

ameriškega C-TPAT Certifikata (Edmonson 2006, 27). 
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4.4 Vrste AEO certifikata 

Carinski organi lahko po vložitvi zahtevka gospodarskega subjekta, v skladu s 14. členom 

izvedbene uredbe, dodelijo naslednje vrste potrdil (Uredba Evropske komisije št. 1875/2006, 

Ur. l. EU, L 360/64, po Jere in Podbregar 2009, 2): 

- Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve« (AEOC): izdaja se za gospodarske subjekte, ki 

zaprosijo za ugodnosti na področju poenostavitev carinskih predpisov; 

- Potrdilo »AEO – varstvo in varnost« (AEOS): izdaja se za gospodarske subjekte, ki 

zaprosijo za ugodnosti na področju olajšav pri carinskih kontrolah v zvezi z varstvom in 

varnostjo pri vnosu ali iznosu iz carinskega območja Skupnosti; 

- Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve / varstvo in varnost« (AEOF): izdaja se za 

gospodarske subjekte, ki zaprosijo za ugodnosti iz obeh zgornjih področij. 

4.5 Priprava in preverjanje zahtevka in pogojev – proces pridobivanja statusa 

Kot smo že prej ugotovili so lahko prosilci za pridobitev tega certifikata vsi sodelujoči v 

dobavni verigi, ki deluje na mednarodnih trgih. Po vložitvi zahtevka za izdajo potrdila 

pooblaščenega gospodarskega subjekta pri krajevno pristojnem carinskem uradu mora vložnik 

le-temu zagotoviti, poleg izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika, tudi nekatera druga 

zahtevana potrdila.  

4.5.1 Zahtevek za izdajo potrdila  

Pri krajevno pristojnem carinskem uradu je treba vložiti zahtevek za izdajo potrdila 

pooblaščenega gospodarskega subjekta, Evropska komisija pa priporoča še vprašalnik za 

izvedbo samoocenitve gospodarskih subjektov. Namen vprašalnika za samoocenitev AEO je 

pomagati pri upoštevanju zahtev, povezanih s pridobitvijo statusa pooblaščenega 

gospodarskega subjekta (AEO), in pristojnemu carinskemu organu zagotoviti dodatne 

informacije o podjetju, poleg tistih, ki so že posredovane v zahtevku samem (CURS 2008).  

Carinska uprava pričakuje, da bo podjetje/prosilec dosegalo pričakovane standarde, zato so 

navodila za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika lahko v pomoč, saj usmerjajo k 

posameznim temam, kako odgovoriti na vprašanja, da bi dokazali skladnost z zahtevami in 

tako uspešno pridobili potrdilo AEO (CURS 2008).  

Podjetjem, ki so že imetniki mednarodno priznanih standardov, se le-ti upoštevajo pri 

obravnavi zahtevka v tistem delu, kjer so zahteve AEO enake ali primerljive. Če je podjetje, 

ki je vložilo zahtevek, že imetnik določenih poenostavitev ali olajšav oziroma mednarodno 

priznanih standardov, je to treba v zahtevku navesti, in s tem v zvezi ustrezno odgovoriti na 

vprašanje v samoocenitvi. Če je podjetje, poleg prej naštetega, imetnik katere koli 

akreditacije/standarda, ki je pomembna za samoocenitev, priznava pa jo samo določena 
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država članica, se tudi to vključi v odgovore pri relevantnih vprašanjih. Med postopkom za 

izdajo potrdila AEO je dokaze o prej naštetem treba predložiti (CURS 2008). 

Pogoji in merila za potrdilo AEO za ustrezno kategorijo podjetja se uporabljajo za vsa 

podjetja, ne glede na njihovo velikost. Spreminjal se bo standard skladnosti, ki bo sorazmeren 

z velikostjo in zapletenostjo podjetja, vrsto blaga, s katerim se to ukvarja, itd. Na primer, vsi 

vložniki, ki želijo potrdilo o varstvu in varnosti, bodo morali dokazati ustreznost fizičnega 

varovanja svojih prostorov (CURS 2008). 

V vsakem gospodarskem subjektu je treba določiti organizacijske in tehnične povezave med 

različnimi skupinami znotraj podjetja. Vse relevantne in potrebne informacije je treba 

dokumentirati, redno pregledovati in posodabljati, nujno pa jih je tudi pravilno posredovati 

(Vujoševič 1992, 57). 

4.5.2 Merila za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta 

Merila, ki jih mora izpolnjevati posamezni gospodarski subjekt, da bi lahko pridobil status 

pooblaščenega gospodarskega subjekta, so naslednja (CURS 2007): 

- ustrezna evidence o zagotavljanju skladnosti s carinskimi zahtevami; 

- zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo ustrezne 

carinske kontrole; 

- dokazana finančna solventnost; 

- ustrezni varnostni in varstveni standardi (pri potrdilu AEOS in AEOF). 

4.5.3 Sprejem zahtevka 

Ko carinski organ sprejme sklep, da je zahtevek vsebinsko popoln, torej vsebuje vse tiste 

podatke, ki so za carinski organ relevantni, vložnika obvesti o datumu sprejema zahtevka in 

popolnosti le-tega. Točen datum sprejema je zelo pomemben, saj s tem datumom začnejo teči 

pomembni roki. Najprej petdnevni rok za vnos zahtevka v centralni sistem AEO – to pomeni 

obveščanje drugih držav članic o vloženem zahtevku. Drugi pomembni rok je petintrideset 

dni za posredovanje podatkov s strani drugih držav članic in tretji rok, ki šteje devetdeset 

koledarskih dni, za izdajo potrdila o status pooblaščenega gospodarskega subjekta oziroma 

tudi za zavrnitev zahtevka (CURS 2007). 

4.6 Koriščenje oz. ugodnosti za imetnika AEO certifikata 

Ugodnosti v zvezi z varnostjo v podjetju, ki jih je deležen nosilec statusa pooblaščenega 

gospodarskega subjekta lahko strnemo v tri sklope (Evropska komisija 2013a): 
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- Podoba varstveno in varnostno zanesljivega poslovnega partnerja. AEO certificirano 

podjetje velja za varstveno in varnostno zanesljivega partnerja v dobavni verigi, kar 

pomeni, da se mu na ta način povečuje ugled in možnosti, da je izbran za poslovnega 

partnerja s strani drugih gospodarskih subjektov. 

- Vzajemno priznavanje. Cilj Skupnosti je doseči vzajemno priznavanje pooblaščenih 

gospodarskih subjektov s potrdili o varstvu in varnosti med vsemi državami, ki izvajajo ta 

ali podoben enakovreden program. Na svetovni ravni to pomeni večjo predvidljivost 

mednarodnih trgovinskih dejavnosti in tudi višjo stopnjo varnosti na podlagi poenotenih 

varnostnih zahtev. 

- Posredne ugodnosti. Izboljšave na področju varstvenih in varnostnih standardov lahko 

pozitivno vplivajo na pozitivno prepoznavnost imetnika, varnost zaposlenih, varnostno 

preverjenost in večjo stopnjo zavezanosti zaposlenih organizaciji, razvoj standardov, 

varnost transporta, skladnost z varstvenimi predpisi, večjo varnost in boljšo komunikacijo 

med partnerji v celotni dobavni verigi. 

Druge koristi status pooblaščenega gospodarskega subjekta so navedene v AEO pilotnem 

poročilu (Evropska komisija 2006), in vključujejo (Cedilnik, Podbregar in Jere 2010, 148): 

- povečanje preglednosti in sledljivosti,  

- varnost osebja, 

- razvoj dobrih poslovnih praks, 

- skrbna izbira dobaviteljev in investicij, 

- izboljšana komunikacija znotraj dobavne verige, 

- varnostna ustreznost, 

- izboljšana varnost tovora na poti, 

- manjše zamude z dobavami, 

- boljše planiranje, 

- zveste stranke, 

- pripadnost zaposlenih, 

- preprečevanje kriminala in vandalizma, 

- vlaganje v dobre varnostne sisteme in prakse. 
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5 RAZISKAVA O PODJETJIH Z AEO CERTIFIKATOM 

Kot izhaja iz naslova magistrskega dela, smo z raziskavo želeli preveriti, ali je AEO certifikat, 

poleg mnogih drugih, samo še eden v vrsti raznorodnih certifikatov, ki k uspešnosti imetnika 

kaj malo pripomore, če v podjetju ni prave poslovne usmerjenosti, prave organizacijske 

kulture, ki ljudi navdihuje in jih vodi k inovativnemu in produktivnemu delu. Seveda nas je 

ob tem zanimalo še mnogo drugih stvari, predvsem smo se osredotočali na čas pred, med in 

po uspešni pridobitvi certifikata.  

5.1 Načrt raziskave 

Da bi lahko prišli do ustreznih primarnih podatkov, ki bi omogočili nadaljnjo statistično 

obdelavo, s katero bi, ob pravilni izbiri metode, lahko odgovorili na v nalogi zastavljene 

hipoteze, smo se odločili za izdelavo anketnega vprašalnika.  

Da bi lahko poslali anketni vprašalnik naši ciljni populaciji, torej vsem imetnikom AEO 

certifikata v Republiki Sloveniji, smo si pomagali s sekundarnimi podatki, ki so na voljo na 

internetnih povezavah EU, kjer je na razpolago spisek imetnikov za Republiko Slovenijo. Da 

bi lahko v nadaljevanju anketne vprašalnike poslali na prave elektronske naslove, smo 

uporabili bazo podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES), spletnih strani podjetij, če so bile dostopne, bazo podatkov poslovnega spletnega 

portala Bizi.si ter podatke, ki so bili na voljo na spletni strani Carinske uprave Republike 

Slovenije.  

5.2 Opis podatkov 

Celotno populacijo v raziskavi sestavljajo vsi imetniki AEO certifikata, v Republiki Sloveniji, 

na dan 28. 11. 2013. Teh je bilo po podatkih dostopnih na spletnih straneh EU, 81. Vsakemu 

od respondentov je bil poslan en anketni vprašalnik, prav tako smo od vsakega respondenta 

želeli en odgovor. V spremnem tekstu smo prejemnika elektronskega sporočila prosili, da 

vprašalnik posreduje osebi v podjetju, ki je bila v največji meri vpletena v pridobivanje 

certifikata. Raziskava je potekala od konca novembra 2013, pa do konca januarja 2014. Iz 

spodnje preglednice je razvidno, da je bila kljub pričakovanju dobre odzivnosti, ta zelo 

povprečna, saj smo do konca leta 2013 prejeli le 33 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, kar 

je glede na celotno populacijo, torej 81 imetnikov, pomenilo šele 40,74 % odzivnost. Da bi 

zagotovili vsaj 60 % odzivnost, ki predstavlja prag verodostojnosti analiz, smo se na nekatera 

podjetja obrnili osebno, podaljšali obdobje prvotno načrtovanega trajanja raziskave še za en 

mesec in tako smo do konca januarja prejeli 56 popolnoma izpolnjenih anket, kar predstavlja 

69,13 % celotne populacije.  
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Preglednica 1:  Termini prejema izpolnjenih vprašalnikov 

 N Delež Veljaven delež Kumulativni delež 

28. 11. 2013 3 5,4 5,4 5,4 

29. 11. 2013 2 3,6 3,6 9,0 

30. 11. 2013 1 1,8 1,8 10,8 

4. 12. 2013 7 12,5 12,5 23,3 

5. 12. 2013 2 3,6 3,6 26,8 

6. 12. 2013 3 5,4 5,4 32,2 

9. 12. 2013 2 3,6 3,6 35,8 

10. 12. 2013 1 1,8 1,8 37,5 

11. 12. 2013 1 1,8 1,8 39,3 

12. 12. 2013 1 1,8 1,8 41,1 

17. 12. 2013 4 7,1 7,1 48,3 

18. 12. 2013 1 1,8 1,8 50,0 

23. 12. 2013 2 3,6 3,6 53,6 

24. 12. 2013 2 3,6 3,6 57,2 

27. 12. 2013 1 1,8 1,8 59,0 

2. 1. 2014 1 1,8 1,8 60,8 

8. 1. 2014 4 7,1 7,1 67,9 

10. 1. 2014 2 3,6 3,6 71,5 

13. 1. 2014 1 1,8 1,8 73,3 

20. 1. 2014 4 7,1 7,1 80,4 

21. 1. 2014 2 3,6 3,6 84,0 

22. 1. 2014 2 3,6 3,6 87,5 

23. 1. 2014 4 7,1 7,1 94,7 

24. 1. 2014 3 5,4 5,4 100,0 

Skupaj 56 100,0 100,0   

 

5.3 Opis anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili v elektronski obliki, sestavljajo štirje deli, ki si 

sistematično sledijo skozi proces oziroma potek pridobivanja AEO certifikata.  

Prvi del je namenjen predvsem splošnemu spoznavanju populacije. V tem delu nas zanimajo 

predvsem podatki, kot je statistična regija, v kateri je sedež družbe imetnika. Sprašujemo po 

velikosti podjetja, torej v katero kategorijo se podjetje uvršča, po številu zaposlenih. V 

nadaljevanju nas zanima še, kateri člen dobavne verige predstavlja osnovna dejavnost 

imetnika.  
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Zanima pa nas tudi, kakšno je splošno mnenje o AEO certifikatu, zlasti v smislu pomembnosti 

in vplivu le-tega na poslovanje. V prvem delu anketirance sprašujemo tudi o morebitnih 

drugih certifikatih, ki jih podjetje že ima, pa tudi za katero vrsto AEO potrdila so zaprosili.  

Zadnje vprašanje v prvem delu se nanaša na lastniško strukturo podjetja. 

Drugi del anketnega vprašalnika je namenjen obdobju pridobivanja AEO certifikata. Najprej 

nas zanima, kako so današnji imetniki AEO certifikata, zanj sploh izvedeli. Zanima nas tudi 

od kje oziroma s strani koga je prišla pobuda za pridobitev tega certifikata. Tretje vprašanje je 

v bistvu kontrolno vprašanje, ob bok vprašanju iz prvega dela. Ker se v nalogi sprašujemo ali 

je biti imetnik tovrstnega certifikata stvar prestiža ali resna konkurenčna prednost, z odgovori 

na to vprašanje preizkusimo iskrenost pri odgovorih na prejšnjo tovrstno misel. V tem delu so 

respondenti že močneje čustveno vpleteni v dogajanje znotraj podjetja, ob pridobivanju 

certifikata, zato predpostavljamo, da se tokrat odgovori v nekoliko razlikujejo od prejšnjih. V 

tem delu nas zanima še trajanje procesa samega, višina stroškov, ki so s pridobivanjem in 

morebitnimi spremembami v načinu poslovanja nastali, ter v kolikem času se bodo stroški, 

kot konkurenčna prednost, ali v kakšni drugi obliki, vrnili v podjetje. 

Tretji del vprašalnika s svojimi glavnimi kategorijami v bistvu sledi samoocenitvenemu 

vprašalniku, ki so ga morali imetniki AEO certifikata pred njegovo pridobitvijo izpolniti. Deli 

se na tri področja, pri vsakem od njih pa nas prvenstveno zanima, koliko prilagoditev v načinu 

poslovanja je bilo potrebnih, za zadostitev kriterijem in zahtevam iz samoocenitvenega 

vprašalnika CURS-a. Ker smo v prvem delu vprašalnika anketirance povprašali ali njihovo 

podjetje že ima katerega od drugi certifikatov, pričakujemo, da bomo z odgovori na ta 

vprašanja lahko preizkusili tretjo hipotezo. Prvo področje obravnava organizacijsko strukturo, 

znanje iz IT področja, zajemanja podatkov o obsegu prodaje, carinskih dajatvah, trošarinah, 

DDV-ju ob uvozu, tarifiranju blaga, poreklu blaga in politiki zagotavljanja kakovosti. Drugo 

področje je namenjeno računovodskim in logističnim sistemom v podjetjih imetnikov. Tukaj 

sprašujemo o količini prilagoditev v zvezi z zagotavljanjem revizijske sledi, računovodskega 

sistema, sistema notranjega nadzora, zanimajo nas prilagoditve v zvezi z blagovnim tokom, 

carinskimi postopki, nadalje postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, umik ali arhiviranje 

poslovne dokumentacije ter kako je z zaščito računalniških sistemov. 

Četrti, zadnji del anketnega vprašalnika pa je namenjen času po uspešni pridobitvi AEO 

certifikata. V tem delu nas predvsem zanima kako, koliko in na kakšen način so bili izvajalci 

procesa pridobivanja, ki je od njih gotovo zahtevalo veliko dela in napora, nagrajeni in kako 

je pri procesu samem sodelovalo vodstvo podjetja. V čisto zadnjem nizu trditev pa želimo od 

respondentov izvedeti ali se je poslovanje kaj spremenilo, kaj jim ta certifikat pomeni in v 

kolikšni meri, če sploh, se je izboljšalo/optimiralo poslovanje in komunikacija tako znotraj 

podjetja, kot tudi z zunanjimi partnerji. 
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5.4 Predstavitev rezultatov empiričnih analiz 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate empiričnih analiz, ki smo jih opravili na našem 

vzorcu.  

5.4.1 Osnovna statistika 

Da bi lahko čim bolje spoznali vzorec respondentov, vključenih v našo raziskavo, na katerih 

bomo v nadaljevanju preverjali zastavljene hipoteze, smo pripravili nekaj preglednic, s 

katerimi respondente predstavimo.  

Naši respondenti so se razvrstili, kot prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2:  Statistična regija sedeža gospodarske družbe 

 N Delež Veljaven delež Kumulativni delež 

Osrednjeslovenska 20 35,7 35,7 35,7 

Savinjska 4 7,1 7,1 42,9 

Gorenjska 6 10,7 10,7 53,6 

Dolenjska 3 5,4 5,4 58,9 

Tujina 1 1,8 1,8 60,7 

Podravska 7 12,5 12,5 73,2 

Pomurje 1 1,8 1,8 75,0 

Notranjsko-kraška 1 1,8 1,8 76,8 

Obalna 8 14,3 14,3 91,1 

Zasavska 3 5,4 5,4 96,4 

Koroška 2 3,6 3,6 100,0  

Skupaj 56 100,0 100,0  

 

Preglednica 3:  Velikost podjetja 

 N Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativni 

delež 

Mikro: do 10 zaposlenih 8 14,3 14,3 14,3 

Malo: 11 do 50 zaposlenih 11 19,6 19,6 33,9 

Srednje veliko: 51 do 250 

zaposlenih 

13 23,2 23,2 57,1 

Veliko: nad 250 zaposlenih 24 42,9 42,9 100,0  

Skupaj 56 100,0 100,0  
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Slika 1: Statistična regija sedeža gospodarske družbe 

 

 

Slika 2: Velikost podjetja 

 

Preglednica 4:  Vrste AEO certifikata 

 N Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativni 

delež 

Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve« 
(AEOC) 

13 23,2 23,2 23,2 

Potrdilo »AEO – varstvo in varnost« (AEOS) 4 7,1 7,1 30,4 

Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve / 

varstvo in varnost« (AEOF) 

39 69,6 69,6 100,0 

Skupaj 56 100,0 100,0  
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Slika 3: Vrste AEO certifikata 

 

Preglednica 5:  Vrsta glavne dejavnosti 

 N Delež Veljaven delež Kumulativni delež 

Proizvajalec blaga (MF) 24 42,9 42,9 42,9 

Izvoznik (EX) 2 3,6 3,6 46,4 

Carinski deklarant (CB) 1 1,8 1,8 48,2 

Prevoznik (CA) 8 14,3 14,3 62,5 

Špediter (FW) 16 28,6 28,6 91,1 

Upravljavec terminala (TR) 2 3,6 3,6 94,6 

Imetnik skladišča (WH) 3 5,4 5,4 100,0 

Skupaj 56 100,0 100,0  
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Slika 4: Vrsta glavne dejavnosti 

 

Preglednica 6:  Lastniška struktura 

 N Delež 
Veljaven 

delež 

Kumulativni 

delež 

Podjetje je v večinski tuji lasti 23 41,1 41,1 41,1 

Podjetje je v večinski domači lasti 33 58,9 58,9 100,0 

Skupaj 56 100,0 100,0  

 

 

Slika 5: Lastniška struktura 
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Preglednica 7:  Čas pridobivanja AEO certifikata 

Kako dolgo je potekalo pridobivanje AEO certifikata? 

 N Delež 

Nekaj mesecev 13 23 % 

Do 1 leta 22 39 % 

Nad 1 letom do 2 let 19 34 % 

Več kot 2 leti 2 4 % 

Skupaj 56 100 % 

 

 

Slika 6: Čas pridobivanja AEO certifikata 

 

Preglednica 8:  Poraba sredstev  

Koliko stroškov je imelo vaše podjetje s pridobivanjem statusa AEO? 

 N Delež 

Do 10.000 EUR 50 89,29 % 

Nad 10.000 EUR do 50.000 EUR 6 10,71 % 

Skupaj 56 100,00 % 
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Slika 7: Poraba sredstev 

Preglednica 9:  Čas, v katerem se bodo vložena sredstva vrnila 

V kolikem času se bodo stroški, kot konkurenčna prednost ali v kakšni drugi obliki, vrnili v 

vaše podjetje? 

 N Delež 

V zelo kratkem obdobju 17 30,36 % 

V obdobju do 2 let 16 28,57 % 

V obdobju nad 2 leti do 5 let 11 19,64 % 

V obdobju nad 5 let 6 10,71 % 

Nikoli 6 10,71 % 

Skupaj 56 100,00 % 

 

 

Slika 8: Čas, v katerem se bodo vložena sredstva vrnila 
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Z uporabo frekvenčne distribucije oz. frekvenčne porazdelitve (pogostnostne porazdelitve) 

prikazujemo sestavo populacije. Vsebinsko gledano frekvenčne porazdelitve prikazujejo  

porazdelitev vrednosti številske spremenljivke med enotami populacije in s tem tudi variiranje 

njene vrednosti (Pfajfar in Arh 2005, 75). 

Podjetji, ki so se s popolno izpolnjenim anketnim vprašalnikom odzvala na povabilo o 

sodelovanju v naši raziskave, je 56, kar predstavlja 69,13 % celotne populacije imetnikov 

AEO certifikata, ki jih je bilo 28. novembra 2013 81. Ker predstavlja naš vzorec več kot 60 % 

celotne populacije, ga lahko obravnavamo kot reprezentančnega. 

Iz preglednic je razvidno, da se več kot tretjina (35,7 %) podjetij, ki delujejo na mednarodnih 

trgih, nahaja v osrednjeslovenski regiji. Omeniti je smiselno tudi precej podjetji iz obalne 

(14,3 %), podravske (12,5 %) in gorenjske (10,7 %) regije, saj je bližina meje oziroma 

pristanišče verjetno pripomogla k poznavanju oziroma odločitvi za pridobitev AEO 

certifikata.  

Podjetja se po velikosti uvrščajo v večini med velika, torej nad 250 zaposlenih (42,9 %), 

srednje velika so v raziskavi zastopana skoraj četrtinsko (23,2 %), v nekoliko manjši meri pa 

mala (19,6 %) in mikro (14,3 %) podjetja. 

Kar v dobrih dveh tretjinah (69,6 %) so se podjetja odločala za pridobitev celostnega 

certifikata, torej za področje carinskih poenostavitev in varstvo oz. varnost. Druga večja 

skupina (23,2 %) so podjetja, ki so izbrala samo AEO certifikat, ki zagotavlja carinske 

poenostavitve, le v manjši meri (7,1 %) pa so se podjetja odločala za certifikat AEOS, torej za 

področje varstva in varnosti. 

Po dejavnosti, v katero se uvršajo sodelujoča podjetja, je treba omeniti proizvajalce (42,9 %), 

takoj za njimi so špediterji (28,6 %) in prevozniki (14,3 %). Druge dejavnosti, s katerimi se 

ukvarjajo sodelujoča podjetja pa so zastopane v manjši meri, zato jih ne navajamo. 

Po lastniški strukturi se podjetja v skoraj dvotretjinskem deležu uvrščajo med podjetja v 

večinski domači lasti (58,9 %), ostalo (41,1 %) pa predstavljajo podjetja v večinski tuji lasti. 

Čas, ki so ga podjetja porabila za pridobitev AEO certifikata je bil v anketnem vprašalniku 

razdeljen na štiri kategorije. Le pri dveh sodelujočih podjetjih je pridobivanje certifikata 

trajalo več kot 2 leti, čas do 2 let je potrebovalo 19 podjetij (34 %), manj od enega leta kar 22 

(39 %), celo 13 (23 %) pa le nekaj mesecev.  

Stroški, ki so nastali v procesu pridobivanja AEO certifikata se v večinski meri gibljejo v 

okviru do 10.000 EUR (89,29 %), le 6 (10,71 %) imetnikov certifikata pa je potrošilo več kot 

10.000 EUR. 
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Ob vprašanju, v kolikšnem času se bodo stroški v kakršnikoli obliki vrnili v njihova podjetja, 

smo dobili naslednje odgovore. Kar slaba tretjina (30,36 %) jih meni, da v zelo kratkem času, 

za obdobje do dveh let se je izreklo 16 (28,57 %) imetnikov, 11 (19,64 %) jih meni, da se 

bodo stroški vrnili v obdobju do 5 let, nad 5 leti naj bi se stroški vrnili pri 6 (10,71 %) 

podjetjih, v enaki meri, torej pri 6 (10,71 %) respondentih, pa menijo, da se jim stroški nikoli 

ne bodo povrnili. 

Na vzorcu populacije imetnikov AEO certifikata, ki smo jo predstavili, bomo testirali spodaj 

navedene hipoteze: 

- H1: Večina podjetji s statusom AEO, delujočih na ozemlju RS, se je za pridobitev tega 

statusa odločila na pobudo tujih lastnikov. 

- H2: Status AEO je za večino imetnikov bolj stvar prestiža, kot pa stvar konkurenčne 

prednosti. 

- H3: Tista podjetja, ki so že imela certifikate za druga področja poslovanja, so za 

pridobitev Statusa AEO morala izvesti manj prilagoditev poslovanja, kot tista, ki drugih 

certifikatov še niso imela. 

- H4: Zaradi zagotavljanja zahtev za pridobitev AEO certifikata, se je izboljšala 

preglednost organizacijske strukture, razvili so se boljši standardi poslovanja, izboljšala 

se je komunikacija znotraj podjetja in komunikacija s poslovnimi partnerji.  

5.4.2 Hipoteza 1 

Večina podjetji s statusom AEO, delujočih na ozemlju RS, se je za pridobitev tega statusa 

odločila na pobudo tujih lastnikov. 

Ker je AEO certifikat in njegove prednosti v tujini naletel na zelo dober odziv, saj so se 

številna podjetja znotraj EU odločila za pridobitev le-tega, smo predpostavljali, da so se v 

Sloveniji delujoča podjetja, tista, ki že imajo AEO certifikat in so v tuji lasti, v večji meri 

odločala za pridobitev le-tega, na osnovi pobude s strani vrhnjega managementa. 

Za preverjanje H1 smo v prvem delu, 7. vprašanje, anketirance povprašali po lastniški 

strukturi podjetja, kar nam je omogočilo, v nadaljevanju razdeliti obravnavanih 56 podjetji na 

dve skupini. Prvo, ki predstavlja podjetja v tuji lasti (23 oz. 41 %), in drugo, ki sestoji iz 

podjetij v domači lasti (33 oz. 59 %). 

V drugem delu smo v namen preverjanja H1 zastavili drugo vprašanje, kjer nas je zanimalo, 

na čigavo pobudo se je podjetje v pretežni meri odločilo za pridobitev AEO certifikata. 

Respondenti so lahko izbirali med več pobudniki. Več možnosti smo jim ponudili zato, ker je 

običajno odločitev o določenih aktivnostih znotraj podjetja rezultat pobud z več strani.  
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Izbirali so lahko med naslednjimi pobudniki: 

- zunanji poslovni partnerji, tujina, 

- zunanji poslovni partnerji, domači, 

- vrhnji management, tujina, 

- vrhnji management, domači, 

- Carinska uprava RS nas je povabila v pilotni projekt, 

- pobuda je prišla od operativnega osebja našega podjetja. 

Frekvenčno porazdelitev izbranih odgovor prikazuje spodnja preglednica 10.  

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev odgovorov 

 N Delež 

Zunanji poslovni partnerji, tujina 17 19,3 % 

Vrhnji management, tujina 21 23,9 % 

Vrhnji management, domači 17 19,3 % 

Carinska uprava RS nas je povabila v pilotni projekt 8 9,1 % 

Pobuda je prišla s strani operativnega osebja našega podjetja 25 28,4 % 

Skupaj 88 100,0 % 

 

Da bi lahko preverili našo hipotezo, smo v nadaljevanju obravnavani vzorec razdelili glede na 

lastniško strukturo respondentov, kar je razvidno iz spodnje preglednice 11. 

Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov glede na lastniško strukturo 

Izberite vrsto lastniške 

strukture vašega podjetja: 

Podjetje je v 

večinski tuji 

lasti 

Delež 
pobudnika 

Podjetje je v 

večinski domači 
lasti 

Delež 
pobudnika 

Zunanji poslovni partnerji, 

tujina 

11 25,58 % 6 13,33 % 

64,70 %   35,30 %   

Vrhnji management, tujina 21 48,84 % 0 0,00 % 

100,00 %   0,00 %   

Vrhnji management, domači 0 0,00 % 17 37,78 % 

0,00 %   100,00 %   

Carinska uprava RS nas je 

povabila v pilotni projekt 

3 6,98 % 5 11,11 % 

37,50 %   62,50 %   

Pobuda je prišla s strani 
operativnega osebja našega 
podjetja 

8 18,60 % 17 37,78 % 

32,00 %   68,00 %   

Skupaj   100,00 %   100,00 % 
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Za našo raziskavo so relevantni samo deleži pobudnikov, ki so označeni z ležečo pisavo, saj 

želimo preveriti, ali je odločitev za pridobitev AEO certifikata v podjetjih, ki so v večinski 

tuji lasti, prišla na pobudo vrhnjega managementa. Iz preglednice lahko preberemo, da je 

pobuda za pridobitev AEO certifikata v podjetjih, ki so v večinski tuji lasti (23 podjetij oz. 

41 % – odgovori na vprašanje 7 – 1. del), v največji meri sicer prišla s strani vrhnjega 

managementa (48,84 %), prav tako so veliko k odločitvi prispevali tudi poslovni partnerji iz 

tujine (25,58 %), v manjši meri je pobuda prišla s strani operativnega osebja (18,60 %), 

najmanj pa je k odločitvi prispevala CURS s svojim povabilom v pilotni projekt (6,98 %). 

Za podjetja v domači lasti (33 podjetij oz. 59 % – odgovori na vprašanje 7 – 1. del) je 

situacija precej drugačna. Pobuda za pridobitev AEO certifikata je v domačih podjetjih prišla 

v enaki meri tako od vrhnjega managementa kot od operativnega osebja (37,78 %, 37,78 %). 

Za potrditev naše hipoteze ali sprejem ničelne ta del sicer ni relevanten, je pa vredno omeniti, 

da je prispevek operativnega osebja v domačih podjetjih (37,78 %) občutno večji kot v tujih 

(18,60 %). Prispevek k odločitvi s strani tujih poslovnih partnerjev je bil 13,33 %, pa tudi 

CURS je s povabilom v pilotni projekt prispevala svojih 11,11 %. 

Zaključek: V podjetjih v tuji lasti, se izkazuje, da je pobuda za pridobitev AEO certifikata 

sicer v veliki meri prišla s strani vrhnjega managementa (48,84 %), vendar to ne predstavlja 

večine, zato H1 ne moremo potrditi in sprejmemo ničelno hipotezo o enakosti.  

5.4.3 Hipoteza 2  

Status AEO je za večino imetnikov bolj stvar prestiža, kot pa stvar konkurenčne prednosti. 

Da bi lahko preverili to hipotezo smo v anketnem vprašalniku pripravili dve vprašanji s 

podobno vsebino. Prvo smo postavili v okvir prvega dela, ki je bolj splošen, drugo (testno) 

vprašanje s podobno vsebino pa smo vključili tudi v drugi del, ki se nanaša na čas 

pridobivanja AEO certifikata. Razlog, da smo postavili dve skoraj identični vprašanji je bil 

predvsem v tem, da bi preverili ali se bodo odgovori respondentov razlikovali.  

V prvem vprašanju smo postavili trditve, kaj AEO certifikat podjetjem prinese in respondenti 

so se na lestvici od 1 do 5 odločali, katere od navedenih trditev najbolj oziroma najmanj 

držijo.  

Trditve, ki so jih imeli na voljo so:  

- Prestiž in prepoznavnost na mednarodnih trgih. 

- Koristi, v smislu višje stopnje varnosti in učinkovitosti poslovanja.  

- Konkurenčno prednost, ker neposredni konkurenti tega Statusa še nimajo.  

- Poenostavitve pri carinskih postopkih in s tem možnost optimiziranja dobavnih rokov.  

- Znižanje stroškov poslovanja. 
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V drugem vprašanju nas je zanimalo kateri od navedenih vzrokov je v največji oziroma 

najmanjši meri prispeval, k odločitvi za pridobitev AEO certifikata.  

Vzroki, ki so jih morali respondenti razvrstiti na lestvici od 1 do 5 so:  

- Koristi, ki jih prinaša v smislu višje stopnje varnosti in učinkovitosti poslovanja.  

- Konkurenčne prednosti, saj naši neposredni konkurenti, tega Certifikata še nimajo.  

- Prestiža in prepoznavnosti, ki ga AEO certifikat prinese podjetju na mednarodnih trgih.  

- Poenostavitev pri carinskih postopkih in s tem optimiziranje dobavnih rokov.  

Ker nas v postavljeni hipotezi zanima ali je biti imetnik AEO certifikata bolj stvar prestiža ali 

konkurenčna prednost smo med seboj primerjali, kakšno pomembnost so znotraj obeh 

vprašanj respondenti pripisali bodisi prestižu bodisi konkurenčni prednosti.  

Preglednica 12:  Aritmetične sredine odgovorov na pare vprašanj 

 
Preizkus dvojic Povprečje N 

Standardni 
odklon 

Par 1 Prestiž in prepoznavnost na mednarodnih trgih. 3,63 56 0,885 

Konkurenčno prednost, ker neposredni konkurenti 

tega statusa še nimajo. 
3,39 56 0,867 

Par 2 Prestiža in prepoznavnosti, ki ga AEO certifikat 
prinese podjetju na mednarodnih trgih.  

3,91 56 0,640 

Konkurenčne prednosti, saj naši neposredni 
konkurenti, tega certifikata še nimajo. 

3,66 56 0,815 

 

Zgornja preglednica predstavlja aritmetične sredine odgovorov na dve trditvi znotraj vsakega 

od prej navedenih vprašanj.  

Najbolj pogosto uporabljana srednja vrednost je aritmetična sredina ali povprečje (povprečna 

vrednost). Izračunana je iz vseh vrednosti spremenljivke in jo lahko izražamo le za številske 

spremenljivke. Po značaju morajo biti spremenljivke razmernostne ali vsaj intervalne, da bi 

bilo izračunavanje sploh smiselno (Pfajfar in Arh 2005, 112).  

Da bi preverili ali je ta razlika statistično značilna, smo uporabili t-test. T-test je statistična 

metoda, ki se uporablja takrat ko želimo med seboj primerjati dve skupini (njuni aritmetični 

sredini) in ugotoviti ali sta skupini statistično različni. V našem primeru je ta metoda še 

posebej primerna, saj je najpogostejša uporaba te metode prav primerjava dveh aritmetičnih 

sredin. Razlog, zakaj je sploh treba opraviti dodaten test pri primerjanju dveh aritmetičnih 

sredin je v tem, da je treba upoštevati tudi njuno variabilnost (Trochim 2006). 
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Preglednica 13:  Preverjanje sig. za aritmetične sredine odgovorov na pare vprašanj 

 
Preizkus dvojic 

Razlike parov 
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Par 

1 

Prestiž in prepoznavnost na mednarodnih 
trgih. 

0,232 0,894 0,119 2,26 55 0,047 

Konkurenčno prednost, ker neposredni 
konkurenti tega statusa še nimajo. 

      

Par 

2 

Prestiža in prepoznavnosti, ki ga AEO 
certifikat prinese podjetju na mednarodnih 

trgih.  

0,250 0,667 0,089 2,80 55 0,007 

Konkurenčne prednosti, saj naši 
neposredni konkurenti, tega certifikata še 
nimajo. 

      

 

Vzroki oziroma trditve, ki so nas ob preverjanju naše hipoteze zanimali, so v zgornjem tekstu 

zapisani z ležečo pisavo. Iz preglednice parov vprašanj je razvidno, da so se respondenti pri 

obeh vprašanjih v večji meri odločali za prestiž. Konkurenčna prednost sicer ni slabo 

ocenjena, vendar je ocenjena slabše kot prestiž. Ker so respondenti na obe vprašanji 

odgovarjali po Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer pri prvem vprašanju, kjer nas zanima 

predvsem dojemanje AEO certifikata v očeh imetnikov, 1 predstavlja trditev, ki za AEO 

certifikat najmanj drži, 5 pa tisto, ki drži najbolj oziroma pri drugem vprašanju, kjer nas 

zanima vzrok za pridobitev AEO certifikata in predstavlja 1 tisto točko, ki je v najmanjši meri 

prispevala k odločitvi za pridobitev tega certifikata, 5 pa tisto ki je prispevala v največji meri, 

smo postavili vrednost 3,5 kot mejo, v kateri se respondenti že strinjajo s trditvijo oziroma 

vzrokom. V prvem paru je dobil prestiž oceno 3,63, v drugem pa celo 3,91. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da je prestiž pri obeh vprašanjih bolje ocenjen, saj obakrat presega vrednost 

3,5, česar za izbire odgovorov pri konkurenčni prednosti, ne moremo trditi.  

S t-testom smo preverili ali sta razliki v ocenah (0,232 in 0,250) statistično značilni. V obeh 

primerih se je izkazalo, da je statistična značilnost manjša od 0,05 (sig < 0,05), kar je pogoj za 

relevantnost odgovorov. 

Zaključek: Ker je v obeh primerih statistična značilnost pod 0,05, kar pomeni, da sta razliki 

statistično značilni, ugotavljamo, da je AEO certifikat, v očeh imetnikov, v večji meri stvar 

prestiža kot pa same konkurenčne prednosti. Ničelno hipotezo o enakosti zato zavrnemo in 

potrdimo H2. 
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5.4.4 Hipoteza 3 

Tista podjetja, ki so že imela certifikate za druga področja poslovanja, so za pridobitev 

Statusa AEO morala izvesti manj prilagoditev poslovanja, kot tista, ki drugih certifikatov še 

niso imela. 

Preverjanje te hipoteze smo opravili z uporabo odgovorov na vprašanje iz drugega dela 

anketnega vprašalnika, kjer smo respondente vprašali ali že imajo katerega od certifikatov, ki 

smo jih ponudili v nadaljevanju. Izbirali so lahko med certifikati, kot sledi:  

- ISO 9001:2000 – Quality Management Systems,  

- ISO 14001 – Environmental Management Standard,  

- ISO/IEC 17799 – Information Security,  

- ISO/PAS 28001:2006 – Security Management Systems for the Supply Chain,  

- OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Standard,  

- Model 20 ključev,  

- BSC – Balanced Scorecard,  

- Pridobljen imamo drug standard kakovosti: 

- Navedite: ____________________, 

- Nobenega. 

Ker imajo podjetja, ki se za certificiranja odločajo, običajno več pridobljenih certifikatov, 

smo respondentom omogočili prosto izbiro med ponujenimi možnostmi. 

Drugi del, s pomočjo katerega smo preverjali našo hipotezo pa so številna vprašanja oziroma 

odgovori, ki se nanašajo na prilagoditve poslovanja, ki so v tretjem delu anketnega 

vprašalnika razdeljena na področja, kot so zastavljena v samoocenitvenem vprašalniku, ki je, 

s strani prosilca izpolnjen, ob vložitvi zahtevka za pridobitev AEO certifikata, in ga CURS 

zahteva kot predpogoj za pristop k certificiranju. Vprašanja iz tretjega dela so se nanašala na 

količino prilagoditev poslovanja, ki so bile potrebne na področjih: 

- informacije o družbi, 

- računovodski in logistični sistem, 

- varnostne in varstvene zahteve. 

Za vsako od področji, v okviru katerega so bila združena področja dela v podjetju, so 

respondenti odgovarjali nanje z uporabo lestvice od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo, da prilagoditev 

niso potrebovali, 5 pa, da je bilo prilagoditev treba izvesti veliko. 

Zaradi množice spremenljivk, ki smo jih morali smiselno povezati smo se odločili za uporabo 

Metode glavnih komponent (PCA).  

Metodo glavnih komponent (PCA – Principal Component Analysis) predstavita Jesenko in 

Jesenko (2007, 13) kot statistično tehniko, ki analizira soodvisnost spremenljivk z namenom, 



43 

da se število le-teh zmanjša. Ta metoda se izkaže zlasti ko skušamo analizirati veliko število 

spremenljivk, z relativno majhnim številom enot. Osnovni nabor spremenljivk se skrči v 

množico novih, ki jih imenujemo glavne komponente. Te, novo nastale spremenljivke se 

izrazijo kot linearna kombinacija osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno 

variabilnost. 

Metoda se izkaže za uspešno, ko z glavnimi komponentami pojasnimo velik del, to je vsaj 

60 % in več celotne variance osnovnih spremenljivk. 

Odločitev, ali je smiselno izhodiščne spremenljivke nadomestiti z glavnimi komponentami, 

nam da Bartlettov test (sig < 0,05) in KMO mera, ki mora biti večja od 0,6. Prav tako so 

pomembne komunalitete, s katerimi določimo delež variance posamezne spremenljivke, ki je 

pojasnjen z vplivom glavnih komponent. Le-ta mora biti nad 0,5, torej nad 50 %. 

Kakšna oziroma kolikšna je povezanost glavnih komponent z vhodnimi spremenljivkami, 

nam pove matrika faktorskih uteži (korelacij). Vrednosti le-teh morajo biti vsaj 0,5. Za 

optimalno povezanost pa morajo vrednosti segati od 0,7 do 1. 

V našem primeru je Metoda glavnih komponent razpoznala sedem glavnih komponent, iz 

tretjega dela anketnega vprašalnika, ki so se na osnovi Bartlettovega testa, KMO mere, 

izračunanih komunalitet, ter faktorskih uteži izkazale kot verodostojne. Podrobni izračuni za 

posamezno glavno komponento se nahajajo med prilogami (priloga 3).  

Glede na strukturo posameznih glavnih komponent smo jih poimenovali, kot sledi. 

Prvi dve novo nastali komponenti je PCA metoda razpoznala v okviru odgovorov iz sklopa 

Informacije o družbi: 

- Znanje in organizacija, ki sestoji iz področji organizacijske strukture v podjetju, 

pridobivanju dodatnega znanja iz IT področja, ter morebitnih sprememb na kadrovskem 

področju, v zvezi z novimi imenovanji odgovornih oseb za carinsko področje.  

- Zagotavljanje celovitosti podatkov, ki sestoji iz zajemanja podatkov o obsegu prodaje, 

oceni zneska za carine, trošarine in DDV ob uvozih, ter zagotavljanja podatkov, kot so 

npr. tarifiranje blaga, preferencialno poreklo blaga. 

Naslednji dve novo nastali komponenti je PCA metoda razpoznala v okviru sklopa 

Računovodski in logistični sistemi: 

- Sledljivost poslovnim dogodkom, je sestavljena iz področji zagotavljanja revizijske sledi, 

računovodskega sistema, sistema notranjega nadzora in carinskih postopkov. 

- Varnost dokumentacije in rač. sistemov je sestavljena iz postopkov za varnostno 

kopiranje, obnovitev, umik in arhiviranje poslovne dokumentacije, zaščite računalniških 

sistemov in varnosti dokumentacije. 
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V okviru sklopa Varnostne in varstvene zahteve, pa je PCA metoda razpoznala kar tri glavne 

komponente. Poimenovali smo jih: 

- Fizična varnost in varovanje, ki sestoji iz ocene tveganja in zagotavljanje varnosti, 

dostopa do objektov, fizične varnosti objektov, fizične varnosti tovornih enot in varnosti 

logističnih procesov. 

- Varnost blaga je sestavljena iz varnosti vhodnega blaga, skladiščenja, proizvodnje in 

natovarjanja blaga 

- Varnost osebja, kot zadnja glavna komponenta pa je sestavljena iz varnostnih zahtev za 

poslovne partnerje, varnosti zaposlenih in varnosti pri uporabi zunanjih 

storitev/izvajalcev. 

Glede na dejstvo, da so se respondenti odločali o količini potrebnih prilagoditev, po 

posameznih področjih, na lestvici od 1 do 5, lahko iz spodnje tabele preberemo, da so imela 

podjetja s prilagoditvami kar nekaj dela, tako tista, ki so predhodno že imela kakšen certifikat, 

kot tudi tista, ki certifikatov še niso imela. 

Preglednica 14:  Aritmetične sredine odgovorov na glavne komponente  

Glavne komponente  N Povprečje 

Znanje in organizacija noben standard kakovosti 20 2,0810 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,4711 

Zagotavljanje celovitosti 

podatkov 

noben standard kakovosti 20 1,8924 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,0454 

Sledljivost poslovnim 

dogodkom 

noben standard kakovosti 20 2,0219 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,1993 

Varnost dokumentacije in rač. 
sistemov 

noben standard kakovosti 20 2,8535 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,4811 

Fizična varnost in varovanje  noben standard kakovosti 20 1,9288 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,0742 

Varnost blaga noben standard kakovosti 20 1,5137 

vsaj eden standard kakovosti 36 1,7824 

Varnost osebja noben standard kakovosti 20 2,6869 

vsaj eden standard kakovosti 36 2,5052 
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Preglednica 15:  Preverjanje sig. za aritmetične sredine odgovorov na glavne 

komponente 

Test neodvisnih vzorcev 
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Znanje in organizacija EVA 0,287 0,594 -1,648 54 0,105 -0,39011 0,23672 

EVNA   -1,610 36,77 0,116 -0,39011 0,24230 

Zagotavljanje 

celovitosti podatkov 

EVA 0,016 0,900 -0,802 54 0,426 -0,15303 0,19083 

EVNA   -0,806 40,03 0,425 -0,15303 0,18975 

Sledljivost poslovnih 

dogodkov 

EVA 0,104 0,748 -1,070 54 0,289 -0,17748 0,16579 

EVNA   -1,025 34,64 0,313 -0,17748 0,17318 

Varnost dokumentacije 

in rač. sistemov 

EVA 3,09 0,084 1,425 54 0,160 0,37245 0,26128 

EVNA   1,352 33,70 0,185 0,37245 0,27554 

Fizična varnost in 
varovanje  

EVA 0,130 0,720 -0,828 54 0,412 -0,14543 0,17573 

EVNA   -0,822 38,56 0,416 -0,14543 0,17698 

Varnost blaga EVA 0,799 0,375 -1,871 54 0,067 -0,26871 0,14360 

EVNA   -1,862 38,78 0,070 -0,26871 0,14434 

Varnost osebja EVA 5,59 0,022 0,835 54 0,407 0,18168 0,21760 

EVNA   0,767 30,85 0,449 0,18168 0,23678 

Legenda: EVA – Enakost varianc je predpostavljena; EVNA – Enakost varianc ni predpostavljena.  

Pri večini glavnih komponent nas rezultati presenečajo, saj kažejo na dejstvo, da so tista 

podjetja, ki so v preteklosti že pridobila kakšen certifikat v zvezi s poslovanjem, mogla izvesti 

več prilagoditev poslovanja, kot tista, ki kakšnih drugih certifikatov, še niso imela. Edino pri 

komponenti Varnost dokumentacije in računalniških sistemov in komponenti Varnost osebja, 

so podjetja brez poprejšnjih certifikatov morala opraviti več prilagoditev poslovanja, v 

primerjavi z drugimi, res pa je, da iz rezultatov lahko sklepamo, da so tako eni kot drugi imeli 

le nekaj dela s prilagoditvami poslovanja. Iz preglednice 15 je torej razvidno, da razlike 

obstajajo, vendar bomo šele z naslednjim testom ugotovili, ali so razlike statistično značilne. 

Ker domnevamo, da je ena skupina večja od druge je to enostranski test, kar pomeni da 

moramo statistično značilnost (sig) deliti z 2. Izkaže se, da so vse statistične značilnosti 

(razdeljene na pol), razen pri Varnosti blaga, še vedno večje od 0,05, iz česar sledi, da ničelne 

hipoteze o enakosti ne moremo zavrniti. 
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Zaključek: Pri pretežni večini glavnih komponent lahko sklepamo, da se skupine, ki se 

razlikujejo glede na število v preteklosti že pridobljenih certifikatov, ne razlikujejo po količini 

potrebnih prilagoditev poslovanja.  

Edina glavna komponenta, pri kateri nastane razlika, ki je statistično značilna, je komponenta 

Varnost blaga. Pri tej komponenti gre sicer za statistično značilno razliko (sig. 

0,067/2 = 0,0335 < 0,05), ki pa je v popolnem nasprotju z zastavljeno hipotezo. Na področjih, 

ki jih vključuje glavna komponenta Varnost blaga, so morala tista podjetja, ki imajo že kakšen 

predhoden certifikat opraviti več prilagoditev poslovanja, kot tista podjetja, ki predhodnih 

certifikatov še niso imela. H3 torej lahko v celoti zavrnemo. 

5.4.5 Hipoteza 4 

Zaradi zagotavljanja zahtev za pridobitev AEO certifikata, se je izboljšala preglednost 

organizacijske strukture, razvili so se boljši standardi poslovanja, izboljšala se je 

komunikacija znotraj podjetja in komunikacija s poslovnimi partnerji.  

Kot smo pri preverjanju prejšnje hipoteze ugotovili, je bilo treba pri vsaki od glavnih 

komponent, ki jih je Metoda glavnih komponent oblikovala, na osnovi številnih spremenljivk, 

izvesti vsaj nekaj prilagoditev poslovanja. V preverjanju tokratne hipoteze pa želimo ugotoviti 

ali so te prilagoditve poslovanja pozitivno vplivale na dogajanje znotraj podjetja, imetnika 

AEO certifikata.  

Anketirancem smo v četrtem delu v presojo ponudili nekaj trditev o pozitivnih učinkih na 

poslovanje po pridobitvi AEO certifikata, ki jih bomo, z namenom preverjanja naše hipoteze, 

testirali. Zanima nas, ali dosegajo zadovoljiv nivo. 

Preglednica 16:  Aritmetične sredine odgovorov, na trditve o pozitivnih učinkih uvedbe 

 N Povprečje 

V podjetju se zavedamo pomena AEO statusa 56 3,96 

V podjetju se je poslovanje, zaradi AEO statusa, izboljšalo in postalo 
bolj urejeno in pregledno 

56 3,61 

V podjetju smo izboljšali sledljivost delovnim procesom 56 3,66 

V podjetju smo izboljšali tako notranjo, kot tudi komunikacijo z 
zunanjimi partnerji 

56 3,68 

V podjetju smo povečali varnost poslovanja 56 3,79 

V podjetju smo optimizirali stroške poslovanja 56 3,16 

V podjetju že opažamo pozitivne učinke AEO statusa 56 3,30 

V podjetju smo ponosni, da smo imetniki AEO statusa 56 4,36 
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Opisna statistika nam pokaže, da dosega rezultat pri večini trditev  zadovoljiv nivo, torej nad 

3,5, ki smo jo postavili kot mejo, le pri dveh trditvah – optimiranju stroškov poslovanja in pri 

opažanju splošnih pozitivnih učinkov AEO statusa – je nivo odgovorov pod zastavljeno mejo 

(ležeča pisava). 

Na Likertovi lestvici, ki je od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se 

strinjam, predstavlja vrednost 3,5 tisto točko, v kateri anketiranci že opažajo pozitivne učinke 

AEO certifikata in se s ponujeno trditvijo strinjajo.  

Da bi ugotovili ali gre za statistično značilne odgovore, bomo rezultate preveri še s t-testom. 

Ker je naš test enostranski, saj nas zanima le ali je povprečje večje od 3,5, je treba izračunano 

statistično značilnost (sig.) deliti z 2. 

Preglednica 17:  Preverjanje aritmetičnih sredin odgovorov na trditve o pozitivnih 

učinkih uvedbe 

 

Testna vrednost = 3,5  

t df 
Značilnost (2-

stranska) 

V podjetju se zavedamo pomena AEO statusa 6,085 55 0,000 

V podjetju se je poslovanje, zaradi AEO statusa, izboljšalo 
in postalo bolj urejeno in pregledno 

1,062 55 0,293 

V podjetju smo izboljšali sledljivost delovnim procesom 1,475 55 0,146 

V podjetju smo izboljšali tako notranjo, kot tudi 
komunikacijo z zunanjimi partnerji 

1,694 55 0,096 

V podjetju smo povečali varnost poslovanja 3,144 55 0,003 

V podjetju smo optimizirali stroške poslovanja -3,880 55 0,000 

V podjetju že opažamo pozitivne učinke AEO statusa -1,932 55 0,059 

V podjetju smo ponosni, da smo imetniki AEO statusa 9,950 55 0,000 

 

Iz prejšnje preglednice z odgovori bi lahko sklepali, da gre za šest verodostojnih trditev, kjer 

je rezultat odgovorov nad mejo 3,5 in bi lahko zato potrjevale našo zastavljeno hipotezo, 

vendar nam test statistične značilnosti pokaže, da to velja samo pri štirih trditvah. 

Trditve pri katerih je povprečje odgovorov nad mejo 3,5 in so v zadostni meri statistično 

značilne, so naslednje: 

- V podjetju se zavedamo pomena AEO statusa.  

- V podjetju smo izboljšali tako notranjo, kot tudi komunikacijo z zunanjimi partnerji. 

- V podjetju smo povečali varnost poslovanja. 

- V podjetju smo ponosni, da smo imetniki AEO statusa. 
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Zaključek: Na osnovi rezultatov odgovorov, ki smo jih prejeli od respondentov, naše hipoteze 

H4, o pozitivnih učinkih na poslovanje po pridobitvi AEO certifikata, ne moremo v celoti 

potrditi. Potrjuje se sicer pri zgoraj navedenih trditvah, pri vseh ostalih pa ničelne hipoteze o 

enakosti ne moremo zavrniti.  
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6 ZAKLJUČEK 

Globalizacijski procesi v veliki meri spreminjajo sodobno podobo sveta. To se odraža v 

sodelovanju držav iz vseh mogočih delov naše celine. Prepletajo se različne kulture, družbene 

značilnosti, zlasti pa so spremembe opazne na ekonomskem in političnem področju.  

Proces globalizacije se je močno dotaknil tudi slovenskega gospodarstva in podjetja delujoča 

na ozemlju Republike Slovenije vedno bolj, s svojimi proizvodnimi programi in storitvenimi 

dejavnostmi, prodirajo na tuje trge, ki pa so zahtevni, saj pričakujejo prave stvari ob pravem 

času. Zaradi časa, ko se ne moremo izviti iz primeža recesije, in je boj za tržni delež krut in 

neusmiljen, si podjetja na vse načine prizadevajo, da bi bila v hudem konkurenčnem boju 

uvrščena čim višje na lestvici uspešnih, zato se prilagajajo razmeram po svojih najboljših 

močeh.  

V magistrski nalogi smo se posvetili predvsem predstavitvi AEO certifikata, ki je od leta 2008 

evropski odgovor na C-TPAT, ki je bil s strani ameriškega Carinsko-trgovinskega partnerstva 

proti terorizmu, uveden v ZDA po terorističnem napadu 11. septembra 2001. Oba se v veliki 

meri osredotočata na varstvena in varnostna vprašanja na področjih, ki zadevajo mednarodno 

poslovanje, torej pretok blaga izven meja posameznih držav oziroma skupnosti. V času naše 

raziskave je 81 podjetji, delujočih na ozemlju Republike Slovenije, AEO certifikat že 

pridobilo. Kar dobri dve tretjini se jih je vključilo v našo raziskavo, ki je bila namenjena 

predvsem spoznanju ali biti imetnik AEO certifikata res prinaša konkurenčno prednost ali pa 

je bolj povezan s prestižem. Ker smo skozi analizo ugotavljali, da so v procesu pridobivanja 

prav vsi vložili kar nekaj dela in truda, smo si močno želeli, da bi se certifikat izkazal, kot 

prava konkurenčna prednost. Res je, da je tukaj še veliko prostora, saj se lahko prave 

dimenzije konkurenčne prednosti certifikata pokažejo šele takrat, ko ga pridobijo vsi členi 

dobavne verige. Na žalost se v naši raziskavi AEO certifikat v smislu konkurenčne prednosti 

ni ravno izkazal, saj ga imetniki bolj povezujejo s prestižem, je pa tukaj še veliko možnosti 

nadaljnjega razvoja, zlasti če se bo vedno več podjetji vključevalo v to, sicer prostovoljno 

pobudo. Velik prispevek k optimalni uporabi prednosti, ki jih prinaša AEO certifikat 

imetnikom, bi doprinesla tudi urejena infrastruktura, kar pomeni, da bi na mejnih prehodih 

vzpostavili posebne koridorje za tista transportna sredstva, ki so v lasti podjetji, imetnikov 

certifikata. Na ta način bi dosegli boljšo pretočnost in s tem hitrejši prihod blaga do 

namembnega kraja. 

Kljub nekoliko slabši oceni, ki jo je certifikat dobil na področju konkurenčne prednosti, pa so 

izboljšave na številnih drugih področjih, ki so nastale v procesu pridobivanja zelo 

optimistične, zato bi bil naš napotek vsem podjetjem, ki se vključujejo v mednarodno 

trgovino, da se za pridobitev AEO certifikata pogumno odločijo, saj bodo vse njegove 

prednosti razpoznane šele, ko bo podjetji z AEO certifikatom več od tistih, ki certifikata ne 

bodo imela.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. del: AEO certifikat – splošno, ekonomski podatki 

1. vprašanje: Navedite, v katero statistično regijo spada vaša gospodarska družba. Če se vaše 

podružnice nahajajo v več statističnih regijah, izberite tisto, kjer se nahaja sedež družbe.  

Izberite regijo: 

¡ Osrednjeslovenska ¡ Savinjska ¡ Gorenjska 

¡ Dolenjska ¡ Tujina ¡ Podravska 

¡ Pomurje ¡ Notranjsko-kraška ¡ Obalna 

¡ Goriška ¡ Zasavska ¡ Koroška 

¡ Spodnjeposavska 

2. vprašanje: Navedite, v katero kategorijo se po velikosti uvršča vaše podjetje. Če gre za 
mednarodno gospodarsko družbo, navedite število zaposlenih izključno na območju 
Republike Slovenije. 

Izberite kategorijo: 

¡ Mikro: do 10 zaposlenih ¡ Malo: do 50 zaposlenih 

¡ Srednje veliko: do 250 zaposlenih ¡ Veliko: nad 250 zaposlenih  

3. vprašanje: Navedite za pridobitev katere vrste AEO certifikata, ste se v vašem podjetju 
odločili. 

Izberite vrsto statusa / potrdila: 

¡ Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve« (AEOC) 

¡ Potrdilo »AEO – varstvo in varnost« (AEOS) 

¡ Potrdilo »AEO – carinske poenostavitve / varstvo in varnost« (AEOF) 

4. vprašanje: Ker se AEO certifikat podeljuje vsem udeležencem v mednarodni dobavni 
verigi, navedite, kateri člen dobavne verige predstavlja osnovna/glavna dejavnost vašega 
podjetja. 

Izberite dejavnost: 

¡ Proizvajalec blaga (MF) ¡ Uvoznik (IM) 

¡ Izvoznik (EX) ¡ Carinski deklarant (CB) 

¡ Prevoznik (CA) ¡ Špediter (FW) 

¡ Združevalec pošiljk (CS) ¡ Upravljavec terminala (TR) 

¡ Imetnik skladišča (WH) ¡ Drugo: ______________________ 
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5. vprašanje: Katera od spodaj navedenih trditev, po vašem mnenju, najbolj in katera 

najmanj drži za AEO certifikat?  

Trditve razvrstite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 drži najmanj in 5 najbolj.  

AEO certifikat podjetju prinese ...: 

¡ Prestiž in prepoznavnost na mednarodnih trgih 

¡ Koristi v smislu višje stopnje varnosti in učinkovitosti poslovanja 

¡ Konkurenčno prednost, ker neposredni konkurenti tega statusa še nimajo 

¡ Poenostavitve pri carinskih postopkih in s tem možnost optimiziranja dobavnih rokov 

¡ Znižanje stroškov poslovanja 

6. vprašanje: Ker je AEO certifikat povezan z zagotavljanem kakovosti in varnosti v 

mednarodni dobavni verigi, navedite ali je vaše podjetje v preteklosti že pridobilo katerega od 
navedenih certifikatov kakovosti. 

Izberite certifikat (možnih je več odgovorov): 

¡ ISO 9001:2000 – Quality Management Systems 

¡ ISO 14001 – Environmental Management Standard 

¡ ISO/IEC 17799 – Information Security 

¡ ISO/PAS 28001:2006 – Security Management Systems for the Supply Chain 

¡ OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Standard 

¡ Model 20 ključev 

¡ BSC – Balanced Scorecard 

¡ Pridobljen imamo drug standard kakovosti. Navedite: ____________________ 

¡ Nobenega 

7. vprašanje: Izberite vrsto lastniške strukture vašega podjetja: 

Izberite eno od možnosti. 

¡ Podjetje je v večinski tuji lasti ¡ Podjetje je v večinski domači lasti 

2.del: AEO certifikat – pridobivanje 

1. vprašanje: Kako ste izvedeli za možnost pridobitve AEO certifikata.  

Izberite način (možnih je več odgovorov): 

¡ Skrbno spremljamo vse novosti na področju mednarodnega poslovanja 

¡ Iz medijev 

¡ Obvestila nas je Carinska uprava RS 

¡ Obvestili so nas tuji poslovni partnerji 

¡ Opazili smo, da status že imajo naši neposredni konkurenti 
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2. vprašanje: Pobuda za pridobitev AEO certifikata je prišla s strani: 

Izberite pobudnika (možnih je več odgovorov): 

¡ Zunanji poslovni partnerji, tujina 

¡ Zunanji poslovni partnerji, domači 

¡ Vrhnji management, tujina 

¡ Vrhnji management, domači 

¡ Carinska uprava RS nas je povabila v pilotni projekt 

¡ Pobuda je prišla od operativnega osebja našega podjetja 

3. vprašanje: Kateri od spodaj navedenih vzrokov je v največji oziroma v najmanjši meri 

prispeval k odločitvi za pridobitev AEO certifikata?  

Trditve razvrstite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 drži najmanj in 5 največ.  

Za AEO certifikat smo se v podjetju odločili 

zaradi … 

5 4 3 2 1 

Zelo 

drži 
Drži Niti/niti Ne drži 

Sploh 

ne drži 

koristi, ki jih prinaša v smislu višje stopnje varnosti 
in učinkovitosti poslovanja 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

konkurenčne prednosti, saj naši neposredni 
konkurenti, tega certifikata še nimajo 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

prestiža in prepoznavnosti, ki ga AEO certifikat 

prinese podjetju na mednarodnih trgih 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

poenostavitev pri carinskih postopkih in s tem 

optimiranje dobavnih rokov 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

4. vprašanje: Kako dolgo je potekalo pridobivanje AEO certifikata v vašem podjetju? 

Izberite kategorijo: 

¡ Nekaj mesecev ¡ Do 1 leta 

¡ Nad 1 letom do 2 let ¡ Več kot 2 leti 

5. vprašanje: Ocenite, koliko stroškov je imelo vaše podjetje s pridobivanjem statusa AEO. 
Zanimajo nas stroški dela, stroški z zunanjimi izvajalci in stroški, ki so nastali kot 

posledica tehničnih prilagoditev za izpolnjevanje meril. 

Izberite kategorijo: 

¡ Do 10.000 EUR ¡ Nad 10.000 EUR do 50.000 EUR ¡ Nad 50.000 EUR 

6. vprašanje: V kolikšnem času se bodo stroški kot konkurenčna prednost ali v kakšni drugi 
obliki vrnili v vaše podjetje.  

Izberite obdobje: 

¡ V zelo kratkem obdobju ¡ V obdobju do 2 let 

¡ V obdobju nad 2 leti do 5 let ¡ V obdobju nad 5 let 

¡ Nikoli  
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3.del: AEO certifikat – Samoocenitveni vprašalnik 

Samoocenitveni vprašalnik AEO je namenjen pomoči pri lažjem razumevanju zahtev, 

povezanih s pridobitvijo statusa, ter zagotovi carini podatke o vas in vašem podjetju, poleg 
tistih, ki so bila navedena v zahtevku samem.  

Sledi niz vprašanj, ki se nanašajo na stopnjo prilagoditev obstoječega poslovanja, ki so bile 
potrebne, da bi zadostili merilom in zahtevam za AEO certifikat. 

Količino prilagoditev ocenite na lestvici od »zelo veliko« do »nič«, kjer 5 pomeni zelo veliko, 

1 pa, da prilagoditve niso bile potrebne. 

Koliko prilagoditev je bilo potrebnih na spodaj navedenih področjih: 

Informacije o družbi 
5 4 3 2 1 

Zelo 
veliko 

Veliko Nekaj Malo Nič 

organizacijske strukture v podjetju ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

imenovanju novih odgovornih oseb za carinsko 

področje 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

pridobitvi znanja s področja IT ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

zajemanja podatkov o obsegu prodaje ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

oceno zneska za carine, trošarine in DDV ob uvozu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

zagotavljanja podatkov, kot so npr. tarifiranje 

blaga, preferencialno poreklo blaga 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

politika zagotavljanja kakovosti ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

Računovodski in logistični 
5 4 3 2 1 

Zelo 
veliko 

Veliko Nekaj Malo Nič 

revizijska sled ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

računovodski sistem ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

sistem notranjega nadzora ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

blagovni tok ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

carinski postopki ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, umik 

in arhiviranje poslovne dokumentacije 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

zaščita računalniških sistemov ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnost dokumentacije ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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Varnostne in varstvene zahteve 
5 4 3 2 1 

Zelo 
veliko 

Veliko Nekaj Malo Nič 

ocene tveganja in zagotavljanja na področju 
varnosti 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

dostop do objektov ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

fizična varnost objektov ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

fizična varnost tovornih enot ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnost logističnih procesov ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

delo z blagom z dvojno rabo in/ali blagom, za 

katerega so potrebna uvozna dovoljenja 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnost vhodnega blaga ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

skladiščenje blaga ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

proizvodnja blaga ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

natovarjanje blaga ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnostne zahteve za poslovne partnerje ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnost zaposlenih ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

varnost pri uporabi zunanjih storitev/izvajalcev ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

4.del: AEO certifikat – po pridobitvi 

Sledita še zadnji dve vprašanji. Za posamezne trditve v okviru vsakega vprašanja označite na 

lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se z njimi strinjate. Na lestvici 5 pomeni popolnoma se 

strinjam in 1 sploh se ne strinjam.  

Naše vodstvo … 

5 4 3 2 1 

Popolnoma 
se strinjam 

Se 
strinjam 

Niti/niti 
Se ne 

strinjam 

Sploh se 
ne 

strinjam 
je tvorno sodelovalo pri skupnem projektu ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

nas je motiviralo za konstruktiven pristop ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

nas je ustrezno nagradilo za dobro delo ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

nas je povabilo na svečano podelitev certifikata ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

ki ga je organizirala RS MF, CURS, GCU ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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V podjetju … 

5 4 3 2 1 

Popolnoma 
se strinjam 

Se 
strinjam 

Niti/niti 
Se ne 

strinjam 

Sploh se 
ne 

strinjam 
se zavedamo pomena AEO statusa ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

se je poslovanje, zaradi AEO statusa ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

izboljšalo in postalo bolj urejeno in pregledno ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

smo izboljšali sledljivost delovnim procesom ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

smo izboljšali tako notranjo kot tudi 

komunikacijo z zunanjimi partnerji 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

smo povečali varnost poslovanja ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

smo optimirali stroške poslovanja ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

že opažamo pozitivne učinke AEO statusa ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

smo ponosni, da smo imetniki AEO statusa ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

Za vami je težko in naporno delo tako s pridobivanjem AEO certifikata kot z izpolnjevanjem 

pričujočega vprašalnika. Za vaš trud se vam najlepše zahvaljujem. 

Pripravila: Veronika Lemut 

 



Priloga 2 

 

 

SEZNAM PODJETIJ Z AEO CERTIFIKATOM, NA DAN 28. 11. 2013 

 
Imetnik Tip certifikata 

Datum 
pridobitve 

Dejavnost 

1. Acroni, podjetje za proizvodnjo 

jekla in jeklenih izdelkov, d. o. o. 

Cesta Borisa Kidriča 44  

4270 Jesenice 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

9. 4.  
2013 

C24.100 – 
Proizvodnja surovega 

železa, jekla, 
ferozlitin 

2. ADK, d. o. o. 

Miklavška cesta 59 

2311 Hoče 

AEOF – Carinske 

poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

30. 3. 

2010 
C28.220 – 

Proizvodnja 
dvigalnih in 

transportnih naprav 

3. Aerodrom Ljubljana, d. d. 

Zgornji Brnik 130a 

4210 Brnik 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

21. 3. 
2011 

H52.230 – 
Spremljajoče 
storitvene dejavnosti 
v zračnem prometu 

4. Akrapovič, podjetje za 

proizvodnjo, trgovino in storitve, 

d. d. 

Malo Hudo 8a 

1295 Ivančna Gorica 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

22. 4. 
2013 

C29.320 – 
Proizvodnja drugih 

delov in opreme za 

motorna vozila 

5. ALFA SP, d. o. o. 

Letališka cesta 16 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

11. 5. 
2011 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

6. AS Domžale moto center, d. o. o. 

Blatnica 3a 

1236 Trzin 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

19. 4. 
2012 

G45.400 – Trgovina, 
vzdrževanje in 
popravila motornih 

koles; trgovina z 
njihovimi deli in 

opremo 

7. Avto Triglav, d. o. o. 

Dunajska cesta 122 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

17. 7. 
2009 

G45.110 – Trgovina 
z avtomobili in 

lahkimi motornimi 
vozili 

8. BLG CarShipping Koper. d. o. o. 

Ankaranska cesta 5b 

6000 Koper 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

30. 12. 
2011 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

9. BSH hišni aparati, d. o. o. 

Savinjska cesta 30 

3331 Nazarje 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

2. 2.  
2010 

C27.510 – 
Proizvodnja 

električnih 
gospodinjskih naprav 
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10. Boxmark Leather, proizvodnja in 

trgovina, d. o. o. 

Industrijsko naselje 10 

2325 Kidričevo 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

3. 6.  
2011 

C15.120 – 
Proizvodnja 

potovalne galanterije, 
sedlarskih in 

jermenarskih 

izdelkov 

11. Cargo-partner, transport in 

logistika, d. o. o. 

Leskoškova cesta 9e 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 

poenostavitve 
6. 9.  

2010 
H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

12. CMA CGM pomorska agencija 

Slovenije, d. o. o. 

Vojkovo nabrežje 30 

6000 Koper 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

21. 11. 
2011 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

13. DAJ mednarodna špedicija, d. o. o. 

Irje 32 

3250 Rogaška Slatina 

AEOC – Carinske 

poenostavitve 
23. 5. 

2011 
H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

14. DHL ekspres (Slovenija), d. o. o. 

Špruha 19 

1236 Trzin 

AEOF – Carinske 

poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

25. 11. 

2008 
H53.200 – Druga 

poštna in kurirska 
dejavnost 

15. DHL logistika, d. o. o. 

Zgornji Brnik 130a 

4210 Brnik – aerodrom 

AEOC – Carinske 

poenostavitve 
4. 1.  

2012 
H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

16. DPD, kurirska in paketna 

distribucija, d. o. o. 

Celovška cesta 492 

1210 Ljubljana-Šentvid 

AEOF – Carinske 

poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

5. 3.  

2013 
H53.200 – Druga 

poštna in kurirska 
dejavnost 

17. DSV transport, d. o. o. 

Struževo 90 

4000 Kranj 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 5.  
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

18. Engrotuš, podjetje za trgovino, 

d. d. 

Cesta v Trnovlje 10a 

3000 Celje 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

28. 10. 
2011 

G47.110 – Trgovina 
na drobno v 

nespecializiranih 
prodajalnah, pretežno 
z živili 

19. ETI elektroelement, d. d., Izlake 

Obrezija 5 

1411 Izlake 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

2. 4.  
2012 

C27.120 – 
Proizvodnja naprav 

za distribucijo in 
krmiljenje elektrike 

20. ETOL, tovarna arom in eteričnih 
olj, d. d. (Frutarom) 

Škofja vas 39 

3211 Škofja vas  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

11. 2. 
2010 

C20.530 – 
Proizvodnja eteričnih 
olj 

 



Priloga 2 

 

 

21. F.A.MAIK, transport, špedicija, 
skladiščenje, d. o. o. 

Zgornja Voličina 75b 

2232 Voličina  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

19. 5. 
2009 

 H49.410 – Cestni 
tovorni promet 

22. Feniksšped, podjetje za 

mednarodno špedicijo, uvoz-izvoz 

in notranjo trgovino, d. o. o., Brnik 

Zgornji Brnik 130e 

4210 Brnik 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

4. 6.  
2012 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

23. Fersped, d. d., mednarodna 

špedicija 

Parmova 37 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

24. 7. 
2009 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

24. GEA, d. d.,tovarna olja 

Trg svobode 3 

2310 Slovenska Bistrica  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

17. 2. 
2009 

 C10.410 – 
Proizvodnja olja in 

maščob 

25. Geberit – sanitarna tehnika, d. o. o. 

Smolnik 17 

2342 Ruše  

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

14. 12. 
2012 

 C22.290 – 
Proizvodnja drugih 
izdelkov iz plastičnih 
mas 

26. Gebruder Weiss, d. o. o. 

Celovška cesta 492 

1210 Ljubljana-Šentvid 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

31. 12. 
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

27. GEFCO, prevozništvo in logistika, 

d. o. o. 

Ankaranska cesta 7b 

6000 Koper 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

4. 1.  
2012 

H49.410 – Cestni 
tovorni promet 

28. Gemini izvoz -uvoz špedicija Bilje, 

d. o. o.  

Bilje 142a 

5292 Renče 

AEOF – Carinske 

poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

1. 7.  

2011 
H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

29. Gorenje, gospodinjski aparati, d. d. 

Partizanska cesta 12 

3320 Velenje 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

4. 7.  
2008 

C27.510 – 
Proizvodnja 

električnih 
gospodinjskih naprav 

30. Grieshaber logistika d. o. o. 

Velika vas pri Krškem 68 

8273 Leskovec pri Krškem 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 2.  
2011 

C25.619 – Druga 
površinska in 
toplotna obdelava 

kovin 

31. Helios, tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d. o. o.  

Količevo 65 

1230 Domžale  

AEOF – Carinske 

poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

30. 3. 

2012 
C20.300 – 

Proizvodnja barv, 
lakov in podobnih 

premazov, tiskarskih 

barv in kitov 
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32. Henkel Slovenija, d. o. o.  

Industrijska ulica 23 

2000 Maribor 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

13. 10. 
2010 

C20.410 – 
Proizvodnja mil in 

pralnih sredstev, 
čistilnih in polirnih 

sredstev 

33. I.T. transporti, d. o. o. 

Rjava cesta 1a 

1260 Ljubljana-Polje 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

23. 3. 
2012 

 H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

34. Impol, d. o. o.  

Partizanska ulica 38 

2310 Slovenska Bistrica 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

13. 7. 
2009 

C25.500 – Kovanje, 
stiskanje, vtiskovanje 

in valjanje kovin; 
prašna metalurgija 

35. Iskra Mehanizmi, d. o. o. 

Lipnica 8 

4245 Kropa 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

22. 8. 
2012 

C27.900 – 
Proizvodnja drugih 

električnih naprav 

36. Intereuropa, globalni logistični 
servis, d. d. 

Vojkovo nabrežje 32 

6000 Koper 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

26. 4. 
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

37. Kovinoplastila Lož, d. d. 

Cesta 19. oktobra 57 

1386 Stari trg pri Ložu 

AEOC – Carinske 

poenostavitve 
30. 12. 

2011 
C25.720 – 

Proizvodnja 
ključavnic, okovja 

38. Kozmetika Afrodita, d. o. o., 

Rogaška Slatina 

Kidričeva ulica 54 

3250 Rogaška Slatina 

AEOC – Carinske 

poenostavitve 
15. 11. 

2011 
C20.420 – 

Proizvodnja 
parfumov in toaletnih 

sredstev 

39. Krka, tovarna zdravil, d. d. 

Šmarješka cesta 6 

8000 Novo mesto 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

16. 4. 
2009 

C21.200 – 
Proizvodnja 

farmacevtskih 

preparatov 

40. Kuss, d. o. o., Ribnica  

Kolodvorska ulica 22 

1310 Ribnica 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

31. 12. 
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

41. Lisca, d. d., Sevnica 

Prešernova 4 

8290 Sevnica 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

14. 6. 
2012 

C14.140 – 
Proizvodnja 

spodnjega perila 

42. Lek, d. d.  

Verovškova ulica 57 

1000 Ljubljana  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

11. 2. 
2013 

C21.200 – 
Proizvodnja 

farmacevtskih 

preparatov 

43. Luka Koper, pristaniški in 
logistični sistem, d. d. 

Vojkovo nabrežje 38 

6000 Koper 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

17. 3. 
2011 

H52.240 – 
Pretovarjanje 
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44. Maersk Adria, d. o. o. 

Letališka cesta 29a 

1000 Ljubljana  

AEOS – Varstvo in 
varnost 

22. 7. 
2010 

H52.220 – 
Spremljajoče 
storitvene dejavnosti 
v vodnem prometu 

45. Majcen Euroterminal, d. o. o. 

Vilharjeva ulica 3 

3000 Celje 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

8. 9.  
2011 

 H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

46. Mercator, d. d.  

Dunajska cesta 107 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

21. 10. 
2009 

G47.110 – Trgovina 
na drobno v 

nespecializiranih 

prodajalnah, pretežno 
z živili 

47. Merkscha furnirnica, d. o. o. 

Mariborska cesta 116 

3000 Celje 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

13. 6. 
2011 

C16.100 – Žaganje, 
skobljanje in 

impregniranje lesa 

48. Metal Ravne, podjetje za 

proizvodnjo plemenitih jekel, 

d. o. o. 

Koroška cesta 14 

2390 Ravne na Koroškem 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

9. 4.  
2013 

C24.100 – 
Proizvodnja surovega 

železa, jekla, 
ferozlitin 

49. MSC Koper, d. o. o. 

Ulica 15. maja 2b 

6000 Koper 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

23. 5. 
2011 

H50.200 – Pomorski 
tovorni promet 

50. Novem Car Interior Design, d. o. o. 

Ložnica pri Žalcu 53a 

3310 Žalec 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

2. 12. 
2011 

C16.290 – 
Proizvodnja drugih 

izdelkov iz lesa, 

plute, slame in protja 

51. Pacorini Ltd., d. o. o.  

Vojkovo nabrežje 32 

6000 Koper 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

25. 10. 
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

52. Paloma – Sladkogorska tovarna 

papirja, d. d., Sladki Vrh 

Sladki Vrh 1 

2214 Sladki Vrh 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

18. 6. 
2009 

C17.220 – 
Proizvodnja 

gospodinjskih, 

higienskih in 

toaletnih potrebščin 
iz papirja 

53. Perutnina Ptuj, d. d. 

Potrčeva cesta 10 

2250 Ptuj 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

18. 5. 
2009 

C10.120 – 
Proizvodnja 

perutninskega mesa 

54. Pfeifer prevozništvo, trgovsko in 
lesno-predelovalno podjetje, 

d. o. o. 

Prihova 21 

3331 Nazarje 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

16. 11. 
2010 

H49.410 – Cestni 
tovorni promet 
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55. Pivovarna Laško, d. d. 

Trubarjeva 28 

3270 Laško 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 12. 
2010 

C11.050 – 
Proizvodnja piva 

56. Pivovarna Union, d. d.  

Pivovarniška ulica 2 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

12. 7. 
2010 

C11.050 – 
Proizvodnja piva 

57. Petrol, slovenska energetska 

družba, d. d., Ljubljana 

Dunajska cesta 50 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 6.  
2012 

G47.301 – Trgovina 
na drobno z lastnimi 

motornimi gorivi 

58. Quehenberger logistika, d. o. o. 

Letališka cesta 16 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

10. 2. 
2010 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

59. Revoz, d. d.  

Belokranjska cesta 4 

8000 Novo mesto 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

13. 10. 
2011 

C29.100 – 
Proizvodnja motornih 

vozil 

60. S. Oliver slo, d. o. o. 

Stritarjeva ulica 7 

1000 Ljubljana 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 7.  
2010 

G46.420 – Trgovina 
na debelo z oblačili 
in obutvijo 

61. Savatech, d. o. o. 

Škofjeloška cesta 6 

4000 Kranj 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

1. 7.  
2009 

C22.190 – 
Proizvodnja drugih 

izdelkov iz gume 

62. Schenker, d. d. 

Brnčičeva ulica 51 

1231 Ljubljana-Črnuče 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

24. 11. 
2008 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

63. Schäferrolls, d. o. o., 

Škofjeloška cesta 6 

4000 Kranj 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

14. 8. 
2009 

C22.190 – 
Proizvodnja drugih 

izdelkov iz gume 

64. Secop kompresorji, d. o. o. 

Ulica heroja Stariha 24 

8340 Črnomelj 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

7. 7.  
2010 

C28.130 – 
Proizvodnja črpalk in 
kompresorjev 

65. SG Automotive, d. o. o. 

Mestni trg 5b 

3210 Slovenske Konjice 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

11. 4. 
2012 

C29.310 – 
Proizvodnja 

električne in 
elektronske opreme 
za motorna vozila 

66. Sloven Inter, d. o. o.  

Kidričeva ulica 38 

3000 Celje 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

27. 5. 
2011 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 
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67. Slovenske železnice – tovorni 

promet, družba za opravljanje 
prevoza blaga v notranjem in 

mednarodnem železniškem 
prometu, d. o. o.  

Kolodvorska ulica 11 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

20. 3. 
2012 

H49.200 – Železniški 
tovorni promet 

68. Slovenske železnice, d. o. o. 

Kolodvorska 11 

1506 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

29. 7. 
2011 

M70.100 – Dejavnost 
uprav podjetij 

69. Steklarna Hrastnik, družba za 
proizvodnjo steklenih izdelkov, 

d. d. 

Cesta 1. maja 14 

1430 Hrastnik 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

12. 1. 
2012 

C23.130 – 
Proizvodnja votlega 

stekla 

70. Swatycomet, d. o. o. 

Titova cesta 60 

2000 Maribor  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

13. 9. 
2010 

C23.910 – 
Proizvodnja brusilnih 

sredstev 

71. T.P.G. logistika, d. o. o., Koper 

Vojkovo nabrežje 30a 

6000 Koper 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

21. 11. 
2011 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

72. Talum, d. d., Kidričevo 

Tovarniška cesta 10 

SI-2325 Kidričevo 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 
varstvo in varnost 

7. 7.  
2010 

C24.420 – 
Proizvodnja 
aluminija 

73. TKI Hrastnik, d. d. 

Za Savo 6 

1430 Hrastnik 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

4. 11. 
2011 

C20.130 – 
Proizvodnja drugih 
anorganskih 

osnovnih kemikalij 

74. TNT Express Worldwide, d. o. o. 

Šmartinska cesta 152 

1000 Ljubljana  

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

29. 11. 
2011 

H49.410 – Cestni 
tovorni promet 

75. Transglob, d. o. o.  

Slovenska cesta 54 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

12. 1. 
2009 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

76. Transport Kokalj, d. o. o. 

Goličnikova 5 

3330 Mozirje 

Brezje 31 

3330 Mozirje 

AEOS – Varstvo in 
varnost 

15. 11. 
2011 

H49.410 – Cestni 
tovorni promet 

77. Trimo, d. d.  

Prijateljeva cesta 12 

8210 Trebnje 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

16. 6. 
2009 

C25.110 – 
Proizvodnja 

kovinskih konstrukcij 
in njihovih delov 
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78. Unior, d. d.  

Kovaška cesta 10 

3214 Zreče 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

23. 6. 
2011 

C25.731 – 
Proizvodnja ročnega 
orodja 

79. UPS Adria (S) Ekspres, kurirske 

storitve, d. o. o. 

Zgornji Brnik 130 

4210 Brnik 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

10. 5. 
2013 

H53.200 – Druga 
poštna in kurirska 
dejavnost 

80. Šped-Agenc, d. o. o. 

Letališka cesta 16 

1000 Ljubljana 

AEOC – Carinske 
poenostavitve 

27. 7. 
2009 

H52.290 – Špedicija 
in druge spremljajoče 
prometne dejavnosti 

81. Špedicija Goja, špeditersko in 
transportno podjetje, d. o. o. 

Rajšpova ulica 22 

2250 Ptuj 

AEOF – Carinske 
poenostavitve ter 

varstvo in varnost 

30. 6. 
2009 

H49.410 – Cestni 
tovorni promet 

Vir: Evropska komisija 2013c. 
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REZULTATI PCA ANALIZE 

PCA/ Informacije o družbi 1 – Znanje in organizacija 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,770 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 57,808 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

organizacijske strukture v podjetju 0,750 

imenovanju novih odgovornih oseb za carinsko področje 0,610 

pridobitvi znanja iz IT področja 0,806 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

 % of 

Variance Cumulative % Total 

 % of 

Variance Cumulative % 

1 2,166 72,205 72,205 2,166 72,205 72,205 

2 0,552 18,393 90,598    

3 0,282 9,402 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

organizacijske strukture v podjetju 0,866 

imenovanju novih odgovornih oseb za carinsko področje 0,781 

pridobitvi znanja iz IT področja 0,898 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q28a organizacijske strukture v podjetju 0,400 

Q28b imenovanju novih odgovornih oseb za carinsko področje 0,361 

Q28c pridobitvi znanja iz IT področja 0,415 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Component Scores. 
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PCA/ Informacije o družbi 2 – Zagotavljanje celovitosti podatkov 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,753 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 47,009 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

zajemanja podatkov o obsegu prodaje 0,623 

oceno zneska za carine, trošarine in DDV ob uvozih 0,833 

zagotavljanja podatkov, kot so npr. tarifiranje blaga, preferencialno poreklo blaga 0,529 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

 % of 

Variance Cumulative % Total 

 % of 

Variance Cumulative % 

1 1,985 66,163 66,163 1,985 66,163 66,163 

2 0,730 24,335 90,498    

3 0,285 9,502 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

zajemanja podatkov o obsegu prodaje 0,789 

oceno zneska za carine, trošarine in DDV ob uvozih 0,913 

zagotavljanja podatkov, kot so npr. tarifiranje blaga, preferencialno poreklo 

blaga 

0,727 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q28d zajemanja podatkov o obsegu prodaje 0,398 

Q28e oceno zneska za carine, trošarine in DDV ob uvozih 0,460 

Q28f zagotavljanja podatkov, kot so npr. tarifiranje blaga, preferencialno 

poreklo blaga 

0,366 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Component Scores. 
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PCA/ Računovodski in logistični sistem 1 – Sledljivost poslovnim dogodkom 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 71,962 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

revizijska sled 0,603 

računovodski sistem 0,792 

sistem notranjega nadzora 0,498 

carinski postopki 0,597 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

 % of 

Variance Cumulative % Total 

 % of 

Variance Cumulative % 

1 2,490 62,257 62,257 2,490 62,257 62,257 

2 0,705 17,613 79,870    

3 0,529 13,237 93,107    

4 0,276 6,893 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

revizijska sled 0,777 

 računovodski sistem 0,890 

sistem notranjega nadzora 0,706 

carinski postopki 0,773 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q30a revizijska sled 0,312 

Q30b računovodski sistem 0,357 

Q30c sistem notranjega nadzora 0,283 

Q30e carinski postopki 0,310 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Component Scores. 
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PCA/ Računovodski in logistični sistem 2 – Varnost dokumentacije in rač sistemov 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,745 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 113,091 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, umik in arhiviranje poslovne 

dokumentacije 

0,809 

zaščita računalniških sistemov 0,866 

varnost dokumentacije 0,878 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

 % of 

Variance Cumulative % Total 

 % of 

Variance Cumulative % 

1 2,553 85,098 85,098 2,553 85,098 85,098 

2 0,281 9,361 94,459    

3 0,166 5,541 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, umik in arhiviranje poslovne 

dokumentacije 

0,899 

zaščita računalniških sistemov 0,931 

varnost dokumentacije 0,937 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q30f postopki za varnostno kopiranje, obnovitev, umik in arhiviranje poslovne 

dokumentacije 

0,352 

Q30g zaščita računalniških sistemov 0,365 

Q30h varnost dokumentacije 0,367 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Component Scores. 
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PCA/ Varnostne in varstvene zahteve 1 – Fizična varnost in varovanje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,795 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 171,420 

df 10 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

ocene tveganja in zagotavljanja na področju varnosti 0,631 

dostop do objektov 0,815 

 fizična varnost objektov 0,808 

fizična varnost tovornih enot 0,790 

varnost logističnih procesov 0,709 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

1 3,433 68,660 68,660 3,433 68,660 68,660 

2 0,765 15,290 83,950    

3 0,389 7,777 91,727    

4 0,280 5,600 97,327    

5 0,134 2,673 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

ocene tveganja in zagotavljanja na področju varnosti 0,642 

dostop do objektov 0,903 

fizična varnost objektov 0,899 

fizična varnost tovornih enot 0,889 

varnost logističnih procesov 0,842 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q32a ocene tveganja in zagotavljanja na področju varnosti 0,162 

Q32b dostop do objektov 0,263 

Q32c fizična varnost objektov 0,262 

Q32d fizična varnost tovornih enot 0,259 

Q32e varnost logističnih procesov 0,245 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Component Scores. 
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PCA/ Varnostne in varstvene zahteve 2 – Varnost blaga 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,765 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 56,845 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

varnost vhodnega blaga 0,628 

skladiščenje blaga 0,624 

proizvodnja blaga 0,567 

natovarjanje blaga 0,601 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

1 2,420 60,496 60,496 2,420 60,496 60,496 

2 0,622 15,551 76,047    

3 0,534 13,338 89,385    

4 0,425 10,615 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

varnost vhodnega blaga 0,792 

skladiščenje blaga 0,790 

proizvodnja blaga 0,753 

 natovarjanje blaga 0,775 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q32g varnost vhodnega blaga 0,327 

Q32h skladiščenje blaga 0,326 

Q32i proizvodnja blaga 0,311 

Q32j natovarjanje blaga 0,320 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Component Scores. 
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PCA/ Varnostne in varstvene zahteve 3 – Varnost osebja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,706 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 66,245 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Extraction 

 varnostne zahteve za poslovne partnerje 0,693 

varnost zaposlenih 0,810 

varnost pri uporabi zunanjih storitev/izvajalcev 0,765 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

1 2,268 75,595 75,595 2,268 75,595 75,595 

2 0,451 15,026 90,620    

3 0,281 9,380 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

varnostne zahteve za poslovne partnerje 0,832 

varnost zaposlenih 0,900 

varnost pri uporabi zunanjih storitev/izvajalcev 0,875 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 

Q32k varnostne zahteve za poslovne partnerje 0,367 

Q32l varnost zaposlenih 0,397 

Q32m varnost pri uporabi zunanjih storitev/izvajalcev 0,386 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Component Scores. 

 


