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POVZETEK 
V prvem, teoretičnem delu naloge se predstavi mednarodno poslovanje na splošno, 
dotakne se tudi problema globalizacije. Poglobi se v cestni transport, na katerega se 
navezujejo primeri, in pregleda temo distribucijskih kanalov. Podrobno se predstavi 
carinjenje ter njegovo vlogo v mednarodnem poslovanju. Zaradi lažjega pregleda se 
opišejo carinski postopki in njihove sestavine. Preučijo se listine, ki se uporabljajo pri 
carinskih postopkih in prevozu posebnega blaga. Seznani se s špediterskimi nalogami 
oziroma nalogami carinskih deklarantov. Navezujoč se na praktični del, se teoretično 
predstavi vse opisane carinske postopke, navajajoč se, kako potekajo v teoriji. V 
drugem, praktičnem delu, ki temelji na empiričnih izkušnjah, se pogleda, kako v praksi 
poteka tranzit, uvoz in izvoz blaga s posebnimi potrebami pri prevozu. Pregleda se 
natančen potek carinskega postopka in opredeli dokumentacija, zahtevana za 
opravljanje le tega. 

Ključne besede: posebno blago, špediter, transport, mejni prehod, mednarodno 
poslovanje, Carina, carinski postopek, dokument. 

SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis international business in general is presented. The 
problem of globalisation is pointed out as well. There is a detailed description of road 
transport illustrated with examples and a presentation of distribution channels. Customs 
clearance and its role in international business are presented in detail. For a better 
understanding customs procedures and their details are also defined. Documents which 
are used with customs procedures and transport of special goods are examined. 
Forwarder's tasks and the ones of customs declarants are introduced. All the described 
customs procedures are presented in relation to the practical part of the thesis. In the 
practical part based on empirical data transit, import and export of goods with special 
transport needs are introduced. The customs procedure and documents required are 
defined and examined. 

Key words: special goods, forwarder, transport, border crossing point, international 
business, Customs Office, customs procedure, document.
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Predmet raziskovanja v diplomski nalogi je carinski postopek pri prevozu 
posebnega blaga v mednarodnem poslovanju. Mednarodno poslovanje, torej poslovanje 
podjetij s tujino oziroma tretjimi državami, ter poslovne transakcije, ki jih podjetja 
opravljajo z drugimi državami, postajajo vedno bolj pomembne, prav tako vse 
spremljajoče aktivnosti (npr. prevoz posebnega blaga), ki omogočajo uspešno 
poslovanje v mednarodnem tržnem okolju. Pri svojem raziskovanju bom izhajala s 
predpostavke, da so pri vseh poslih postopki enaki, pa vendar se med seboj razlikujejo 
glede same izpeljave. Pri tem je vključenih večje število  udeležencev, pravila so 
drugačna, trgi so različni in tudi tveganja so večja. 

V diplomski nalogi načrtujem predstaviti carinske postopke, ki se uporabljajo v 
mednarodnem poslovanju v primerih, če posebno blago prečka cestni mejni prehod 
Republike Slovenije z ostalimi državami. Prav tako načrtujem predstaviti potrebne 
carinske postopke, udeležence in njihovo delo. Gre za raziskavo mednarodnega 
poslovanja, ki je izhodišče mojega diplomskega dela. Ta vključuje način zbiranja 
informacij, ki so pridobljene z delovnimi izkušnjami v špediterskem podjetju, 
pomembno vlogo pri tem imajo tudi vzorci podjetja, v mojem primeru bi bila to 
odločitev za izbiro in evaluacijo praktičnih primerov, ki potrjujejo teoretična izhodišča 
naloge. Ta opredeljujejo udeležence v carinskih postopkih, njihove naloge in 
pooblastila. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je opis, predstavitev in evaluacija aktivnosti, postopkov, 
ki jih opravljajo in izvajajo špediterskega podjetja, s posebnim poudarkom pri 
carinskem postopku pri prevozu posebnega blaga v mednarodnem poslovanju, njihovih 
nalog in pooblastil do Carinske uprave RS ter strank, ki želijo poslovati na mednarodnih 
trgih. Načrtujem tudi predstavitev Carinske uprave RS in njenega dela, postopkov in 
dokumentacije, ki se vodi v zvezi s carinjenjem, opis transportnih podjetij, ki so 
specializirana za transport posebnih prevozov, njihovo opremo in pooblastila, ki jih 
imajo glede prevoza do špediterja in svojega naročnika, to je naročnika prevoza blaga. 
Preučila in opredelila bom tudi opis carinskih postopkov, ki se nanašajo na konkreten 
primer, ki je prevoz alkohola in prevoz blaga živalskega porekla, opisala bom izvedbo 
praktičnega primera, njegovo analizo in predstavila rezultate. 

Cilj naloge je predstaviti pravilni postopek prehoda posebnega blaga preko državne 
meje z državami, s katerimi nimamo podpisanega Schengenskega sporazuma. 
Konkretno je to prevoz alkohola in prevoz živalskih proizvodov preko državne meje 
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Republike Slovenije in Republike Hrvaške na mednarodnem cestnem mejnem prehodu 
Obrežje. 

1.3 Predvidene metode raziskave za doseganje ciljev 

Pri raziskovanju rešitev problema bom uporabila več raziskovalnih metod, in sicer 
metode deskripcije, analize in primerjave. Uporabila bom različne vire v strokovnih 
knjigah in člankih v znanstvenih in strokovnih revijah ter vire in literaturo, ki je 
dostopna na svetovnem spletu. Uporabila bom tudi zapiske s predavanj mentorja 
diplomske naloge, prav tako bom uporabila literaturo, katere avtorji so predavatelji FM. 
V praktičnem delu diplome bom predstavila delo z literaturo špediterskega podjetja in 
uporabila svoje praktično znanje, ki sem ga pridobila pri opravljanju poklica špediter. 
Primerjala bom postopke carinjenja prevoza posebnega blaga in opravila analizo 
praktičnega dela naloge. 

Predvidene metode raziskovanja: deskripcija, analiza, primerjava. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavi problema 

Začetek mednarodnega poslovanja sega že v davnino, kasneje se je začelo 
mednarodno poslovanje razvijati in spreminjati, na trgu so se pojavila poslovna pravila 
in običaji. Oblikovale so se državne meje, ki ločujejo trge posameznih držav. Problem 
mednarodnega poslovanja je postal zanimiv tudi z vidika prehoda meja. Za njihov 
prehod je potrebno upoštevati poslovna in pravna določila, ki veljajo v posamezni 
državi. Nekatera so skupna za večino evropskih držav, ki so članice širše gospodarske 
asociacije Evropske skupnosti, ostale zakone pa je vsaka država oblikovala po svojih 
specifičnih merilih. Zato želim predpostavko in trditev, da je prehod preko državnih 
meja enak, ne glede na to kam gremo in od kod prihajamo, ovreči, prav tako želim 
ovreči miselnost, da je prehod preko državnih meja v vseh postopkih enostaven. Zato 
želim podrobno predstaviti postopek pravilnega prestopa državne meje na cestnem 
mejnem prehodu. 

Omejitve, ki se pojavljajo pri obravnavi problema, so predvsem varovanje in 
zaupnost podatkov, ki jih želim priložiti kot podporo praktičnemu delu naloge, ter tudi 
relevanten dostop do podatkov Carinske uprave Republike Slovenije in ostalih 
udeležencev v carinskih postopkih. 
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2 POMEN MEDNARODNEGA POSLOVANJA 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino vključuje vse poslovne transakcije 
(opravila), ki na trgovinski (premiki izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) 
ali ne-trgovinski način (npr. proizvodnja v tujini) zajemajo dve ali več držav. 

Mednarodno poslovanje je zato širši pojem kot mednarodna menjava (tudi zunanje 
trgovine, mednarodne trgovine), ki vključuje izvozne in uvozne posle v najširšem 
smislu, torej tudi posebne zunanjetrgovinske posle (Dubrovski 2000, 22). 

Skupne značilnosti notranje in mednarodne menjave so v tem, da pomenita obe 
številne menjalne posle izdelkov in storitev, ki jih posreduje domače ali tuje podjetje. 
Pri tem pa je pri vseh poslih podobna tehnika glede pridobitve, sklepanja in izpeljave 
poslov, podobna tehnika obračunavanja in plačevanja, prav tako pa so podobne 
dopolnilne dejavnosti, ki so vezane na izpeljavo poslov. Mednarodna menjava, ki 
poteka preko meja domače države, se loči od notranje predvsem zaradi večje 
zapletenosti okolja (oz. tujih okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti 
trgov in odjemalcev, intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja 
in tudi po avtonomnih zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo 
različne marketinške in administrativne pristope. 

Izvozno (ali uvozno) poslovanje je potemtakem sestavni del mednarodne menjave 
ali še širšega mednarodnega poslovanja. Izvoz je bistven dejavnik stabilnosti in razvoja 
vsakega narodnega gospodarstva. Delež izvoza v družbenem produktu (ali v narodnem 
dohodku) je po posameznih deželah sicer različen, vendar pa je pri tem pomembno 
predvsem to, da predstavlja izvoz v razmerju z uvozom dejavnik učinkovitega 
vključevanja neke države v tokove mednarodne menjave in mednarodne delitve dela, s 
čimer si dežela zagotavlja lasten razvoj in krepi svojo mednarodno konkurenčnost. To 
pomeni, da se na izvozni strani praviloma pojavljajo predvsem tisti izdelki in storitve, ki 
so nosilci konkurenčnih prednosti, na uvozni strani pa izdelki, ki jih domače industrijske 
(in storitvene) organizacije ne morejo proizvesti, ali pa je proizvodnja teh izdelkov 
povezana s previsokimi stroški, neustrezno kakovostjo, tehnološko zrelostjo, itd. 
Mednarodna  trgovina torej nudi možnost, da se lahko posamezna država specializira v 
proizvodnji tistih dobrin in storitev, v katerih je relativno uspešna oz. ima primerjalne 
prednosti pred drugimi državami (Dubrovski 2006, 15-16). 

2.1 Globalizacija 

Z globalizacijo mednarodnega poslovanja, ko se izgubljajo ali zamegljujejo meje 
med državami ali regionalnimi področji in s tem klasična definicija izvora izdelka, se 
spreminjajo tudi dimenzije procesa konkuriranja. 

Zaradi načrtnega dislociranja proizvodne funkcije (t.i. proizvodni outsourcing), 
katere smer je odvisna od stroškov proizvajanja, in kompleksnosti izdelkov, katerih 
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sestavni deli izhajajo iz zelo različnih držav, se postopoma v globalnem gospodarstvu 
odpravlja pomen učinka države izvora (učinek »Made in …«), na veljavi pa pridobiva 
blagovna znamka oz. ugled lastnika (skrbnika) izdelka (učinek »Made by …). 

Globalni trg, s katerim se danes soočajo podjetja v svetovnem ekonomskem 
prostoru, je nastal v okviru mnogoplastnega in vseobsežnega svetovnega pojava – 
globalizma. Definicija globalizma je sicer dokaj široka, na ekonomskem področju pa 
pomeni predvsem krepitev zavesti o potrebi po odprtosti k mednarodnemu trgu. 
Globalni trg je ena izmed posledic znanstveno-tehnološkega razvoja, ki je omogočil 
postopen prehod v postindustrijsko, inovativno in intelektualno družbo, ta pa presega 
meje nacionalnih držav. 

Globalni trg predstavlja za podjetje najširše zunanje okolje, ki mu nudi več 
možnosti za izkoriščanje konkurenčnih prednosti, hkrati pa je toliko bolj občutljivo za 
pravilno izbiro (globalnih) strategij. Upoštevati je namreč potrebno, da je na globalnem 
trgu blagovna znamka pomembnejša od izvora izdelka, saj je izvor nacionalno težko 
določljiv (sestavine so iz celega sveta) ali pa celo prikrit. Segmenti niso več posamezne 
države, temveč deli svetovnega trga ne glede na nacionalne meje 
(Dubrovski 2000, 35-36). 

Globalizacija ima štiri ključne vzvode: 

− tržnega, 
− stroškovnega, 
− konkurenčnega, 
− okoljskega. 

Učinki globalizacije so evidentni: rast mednarodnega poslovanja in tujih 
neposrednih naložb, mednarodne trgovine, povečevanje pomena TNI in mednarodne 
proizvodnje, rast mednarodnih storitev (še hitrejša kot rast prodaje izdelkov), nastanek 
integriranih finančnih trgov, pomen ekonomije obsega in prihrankov, vse pomembnejši 
vpliv tehnologije in prenosa znanja na mednarodno poslovanje, težnja po poenotenju 
svetovne regulative (Kesič 2008, 65). 

2.2 Mednarodni distribucijski kanali 

Z distribucijo razumemo tisti sklop aktivnosti, s katerimi premostimo vse časovne 
in prostorske razlike med proizvodnjo doma in uporabo izdelkov v tujini. Distribucija je 
sestavljena iz dveh skupin aktivnosti: 

− marketinške distribucije, 
− logistične distribucije. 

V okviru prve se sprejemajo poslovne odločitve o izbranih distribucijskih kanalih in 
posrednikih, ki v njih sodelujejo. V okviru druge skupine pa gre za logistična vprašanja, 
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kako izdelke s pomočjo različnih spremljevalnih in podpornih storitev (skladiščenje, 
transport, carinjenje, embaliranje ipd.) na najcenejši, najkrajši in najbolj varen način 
dobaviti odjemalcu v tujini. V procesu distribucije lahko sodeluje več domačih in tujih 
posrednikov, ki za izvoznika izvajajo različne storitve, takšno verigo imenujemo 
distribucijska veriga ali distribucijski kanal. 

Distribucijski kanal je potemtakem »sistem, sestavljen iz marketinških organizacij, 
ki proizvajalca izdelka povezujejo s končnim uporabnikom ali potrošnikom na tujem 
trgu« (Dubrovski 2000, 258-259). 

V distribucijskem kanalu pride do pretoka (Dubrovski 2006, 366 ): 

− izdelkov (storitev, kapitala, znanja, tehnologije), 
− plačil, 
− lastništva, 
− informacij, 
− promocijskih sporočil. 

2.3 Mednarodni transport 

Danes lahko trgovec prevaža blago po cesti, po železnici, po morju, po celinskih 
vodah, po zraku ali s pošto. Prevoz lahko poteka po eni od teh poti ali pa v kombinaciji 
več poti. Trgovec se mora odločiti za ustrezno obliko prevoza in poiskati uglednega 
špediterja (Evropsko združenje za prosto trgovino 1995, 8). 

2.3.1 Železniški prevoz 

Železniški prevoz blaga iz ene države v drugo je precej zapletena zadeva. Oblike so 
lahko dokaj različne: tovor v posameznih vagonih ali v celih vlakovnih kompozicijah. 
Tovor je bil prevzet za prevoz na celotni poti. 

Z običajnim vagonom se lahko prepelje skoraj vse, kar gre vanj, razen (EZPT 1995, 
21-22): 

− živih živali ali rib, 
− hitro pokvarljivega blaga, 
− mrličev, 
− plemenitih kovin, dragega kamenja, bankovcev itd., 
− malih zabojnikov s prostornino preko 3 m3, 
− tovorov, daljših od 7 m, 
− tistega, kar je možno poslati po pošti. 
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2.3.2 Letalski prevoz 

Danes ima v mednarodni trgovini letalski prevoz zelo pomembno vlogo. Vse več 
blaga – predvsem blaga velikih vrednosti, blaga, ki ga je treba izročiti ob določenem 
času, in hitro pokvarljivega blaga – se prepelje z letali in vse več je blaga, primernega za 
letalski prevoz, in vse več se ga tudi dejansko prepelje z letali (EZPT 1995, 38). 

2.3.3 Prevoz po morju 

Glavna oblika mednarodnega prevoza je ladijski prevoz, po približni oceni okrog 
90 odstotkov količinskega obsega vse svetovne trgovine. K temu je največ pripomoglo 
načelo svobode morja, saj ladje vseh nacionalnosti lahko svobodno plovejo po 
mednarodnih trgovskih poteh. Pri prevozu blaga po morju sodeluje več strank, 
upoštevati je potrebno različne formalnosti glede postopkov in dokumentov, zaradi 
česar so komercialna in pravna vprašanja toliko obsežnejša in še bolj zapletena (EZPT 
1995, 31). 

2.3.4 Notranje vodne poti 

Po notranjih vodah že leta transportirajo vse vrste blaga. Tekom let so se te vodne 
poti povezovale z novimi prekopi, ladje pa so se prilagajale potrebam sodobnega 
transporta. Tovrstni prevoz ima mnoge prednosti, med njimi so: zavestno varovanje 
narave, sorazmerna varnost, varčevanje z energijo, sposobnost prilagajanja za prevoz 
vseh vrst blaga (EZPT 1995, 36). 

2.3.5 Poštni prevoz 

S pošiljanjem pošte so povezane številne storitve. Vzporedno s poštnimi storitvami 
tečejo še posebne kurirske službe, ki poskrbijo za čim hitrejšo izročitev stvari v 
namembnem kraju. Če upoštevamo tudi to, potem lahko pošiljke glede na hitrost 
izročitve razdelimo v tri kategorije (EZPT 1995, 42): 

− ekspresne, 
− prvorazredne, 
− drugorazredne. 

2.3.6 Cestni prevoz 

Cestni prevoz je verjetno najpogosteje uporabljena, vsekakor pa najstarejša oblika 
prevoza blaga. Nenehno širjenje omrežja cest in avtomobilskih cest pomeni, da je to 
enostaven in ustrezen način prevoza blaga. Očitno pa cestni prevoz uravnava obilica 
pravil in predpisov. 

Obstajata dva osnovna tipa tovornjakov: avto vlak in cestni vlačilec s priklopnikom. 
Priklopnike razdelimo v različne kategorije (EZPT 1995, 8-9): 
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− priklopniki z odprto ploščadjo, 
− običajni priklopniki s kesonom, 
− izolirani priklopniki s kesonom (brez termostatov), 
− izolirani priklopniki s kesonom (s termostati), 
− cisterne za razne tekočine, 
− priklopniki s silosom za zrnje, žito itd., 
− zamenljivo tovorišče (za cestni/železniški prevoz). 

Pogodbe o prevozu pošiljk so lahko pisne ali pa sklenjene le z udarcem v roko. Če 
si zamislimo, kako težko je naknadno dokazovati krivdo kakšne članice za lom itd., 
svetujejo, da se sklepajo pogodbe v pisni obliki – zlasti še, če gre za nevarne snovi. Tudi 
tovorni list je lahko pogodba (EZPT 1995, 11). 

 
CMR – Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga so dograjevali 

več let. Ta konvencija zagotavlja, da bodo njene članice sklenile medsebojno pogodbo v 
enotni obliki. CMR je razdeljena na osem poglavij z 51. členi in obravnava: 

− veljavnost, 
− odgovornost špediterja za druge osebe, 
− izvrševanje in izpolnitev prevozne pogodbe, 
− špediterjeva odgovornost, 
− pritožbe in tožbe, 
− predpise za prevoz preko več zaporednih špediterjev, 
− neveljavnost dogovorov, ki niso v skladu s to konvencijo, 
− končne določbe. 

Vendar pa je prevoznik oproščen odgovornosti za izgubo, poškodbo ali zamudo, če 
je do tega prišlo zaradi: 

− nepravilnega ali malomarnega ravnanja pošiljatelja, 
− skritih napak na blagu, 
− zaradi okoliščin, katerim se ni mogel izogniti, in zaradi posledic, ki jih ni mogel 

preprečiti. 

Dokazno breme, da je do izgube ali zamude prišlo zaradi vzrokov, za katere 
prevoznik ni odgovoren, mora priskrbeti prevoznik. Če se ugotovi njegova odgovornost, 
znaša denarna omejitev za odgovornost 8,33 SDR (posebne pravice črpanja, kar je 
približno enakovredno 1,3457 USD iz l. 1988) za kg izgubljenega ali poškodovanega 
blaga, v primeru zamude pa v višini stroškov prevoza. Prevoznik pa ni upravičen do 
ugodnosti, ki jih predstavlja ta omejitev, v kolikor je napako zagrešil namerno (EZPT 
1995, 11-12). 
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Določila in pogoji v prevozni pogodbi 

V nadaljevanju bomo navedli nekaj pomembnejših splošnih določb in pogojev, ki 
bi jih bilo premišljeno vključiti v prevozno pogodbo: 

− Vozni red, vozilo in dobavni rok - prevoznik ni dolžan prevažati blaga po 
določenem voznem redu ali s posebnim vozilom ali jamčiti datuma dobave 
blaga v namembnem kraju. 

− Zamuda - v primeru zamude pri izročitvi blaga v namembnem kraju prevoznik 
ne more biti odgovoren za izgube, ki bi jih zaradi tega utrpela pošiljatelj ali 
prejemnik, na primer za izgubo trga itd.. 

− Izguba ali poškodba blaga na poti – v primeru, da se blago na poti izgubi ali 
poškoduje, je višina odškodninskih zahtevkov omejena z dejansko vrednostjo 
blaga ali s fakturirano vrednostjo, navedeno v odpremnih listinah. 

− Ovire na cesti – v primeru, da je promet na cesti oviran zaradi dežja, prometne 
nesreče itd. prevoznik ni odgovoren za zamudo in izgubo ali poškodbo blaga, ki 
bi zaradi tega nastala. Vendar mora prevoznik dokazati, da je napravil vse, kar 
je bilo potrebno, da se blago ne bi izgubilo ali poškodovalo zaradi njegove 
nepazljivosti. Odločitev prevoznika, da blago prepelje po najboljši razpoložljivi 
pomožni poti pod enakimi pogoji glede prevoznikove odgovornosti in za enako 
prevoznino, je dokončna. 

− Kategorija blaga – prevoznik lahko odkloni prevoz določenih kategorij blaga, 
ki mu je bilo izročeno za nadaljnjo odpremo, vendar pa mora sprejeti vsako 
kategorizirano blago, ki je v okviru njihove običajne poklicne dejavnosti. 

− Odgovornost – odgovornost prevoznika za blago, ki mu je bilo izročeno za 
nadaljnji prevoz in je shranjeno v njegovem skladišču, je odgovornost hranitelja 
ali skladiščnika. Od njega se pričakuje, da za blago primerno skrbi. 

− Trajanje prevoza – odgovornost prevoznika za blago se od trenutka, ko je blago 
naloženo na vozilo, pa do izročitve v namembnem kraju, šteje kot odgovornost 
javnega prevoznika. Prevoznik je polno odgovoren za izgubo blaga, za 
poškodbo ali poslabšanje kvalitete, razen če je do izgube, poškodbe ali 
poslabšanja kvalitete prišlo zaradi višje sile, sovražnih dejanj, civilnih državnih 
omejitev, napak, ki jih je zagrešil pošiljatelj ali prejemnik, ali zaradi naravne 
hibe na blagu. 

− Zaključek prevoza – po opravljenem prevozu je potrebno blago izročiti v roku, 
ki je naveden v pogodbi. Medtem ko je blago v skladišču prevoznika, je 
njegova odgovornost ponovno odgovornost hranitelja ali skladiščnika. Ko 
preteče čas brezplačnega skladiščenja, čez približno teden dni, in če blago ni 
bilo izročeno, je podvrženo plačilu skladiščnine, kasneje pa se ga  odstrani na 
odgovornost lastnika, seveda po tem ko je lastnik dobil ustrezno obvestilo. 
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− Karantena – kadar je potrebno dati blago v karanteno, ga prevoznik izroči 
ustreznim organom, nakar odgovornost prevoznika preneha. 

− Pokvarljivo blago – če je blago pokvarljivo in če pošiljatelj ali prejemnik 
pošiljke ne prevzame v določenem roku, recimo v 48 urah, lahko prevoznik 
blago proda na zasebni ali javni dražbi; v kolikor pa izvedba dražbe ni možna, 
blago enostavno proda in si iz izkupička poplača neplačane obveznosti. Ta 
postopek se lahko izpelje, ne da bi bilo potrebno pošiljatelja ali prejemnika o 
tem posebej obveščati. 

− Nepokvarljivo blago – če blago ni pokvarljivo in če pošiljatelj ali prejemnik ne 
prevzameta pošiljke blaga v določenem roku, lahko prevoznik blago proda na 
javni dražbi, potem ko je poslal ustrezno obvestilo. 

− Izkupiček od prodaje – prevoznik ima pravico uporabiti izkupiček od prodaje 
ali licitacije blaga, da si z njim poplača neplačano prevoznino, stojnino, 
skladiščnino ali druge upravičene stroške. 

− Odprema od lastnika do prevoznikove poslovalnice – kadar se blago odpremlja 
od lastnika do odpremnega mesta, pri tem pa špediter ni bil določen, se blago 
pošilja izključno na lastnikovo odgovornost. 

− Izročitev blaga – blago se izroči šele po predložitvi duplikata tovornega lista, v 
zvezi s katerim je banka, ki ga je negociirala, izpolnila vse obveznosti. 
Prevoznik lahko izroči blago šele potem, ko je od lastnika prejel plačilo vseh 
stroškov. 

− Višja voznina – prevoznik lahko zahteva višjo voznino za prevoz na svojo 
odgovornost. 

− Razstrelivo in nevaren tovor – odgovornost  lastnika je v tem, da natančno 
prijavi razstrelivo in drugo nevarno blago. Lastnik mora vedno povrniti 
prevozniku škodo, nastalo zaradi izgube ali poškodbe takega blaga, pa tudi 
uskladišči se vedno na odgovornost in stroške lastnika blaga. 

− Pravica do ponovnega tehtanja in ponovnega merjenja – prevoznik ima 
pravico, da blago v namembnem kraju ponovno stehta ali premeri, če je v 
odpravnem kraju prišlo do napake. Če je v tovornem listu vrsta blaga napačno 
deklarirana, lahko prevoznik blago prekvalificira in ponovno izračuna voznino. 

− Posebna pogodba za prevoz po cesti – čeprav so cestna transportna podjetja, ki 
opravljajo javne prevozne storitve, javni prevozniki in zanje veljajo ustrezni 
notranje državni zakoni, pa lahko podjetja in pošiljatelji svobodno sklepajo 
posebne pogodbe in določajo pogoje, za katere so se medsebojno dogovorili. 
Take pogodbe se sklepajo, kadar mora pošiljatelj prepeljati velike količine 
tovora in kadar mora pošiljatelj prepeljati tovor v rednih časovnih presledkih v 
daljšem časovnem obdobju. Pošiljatelj ponavadi sklene take pogodbe šele 
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potem, ko je na prostem trgu zbral več ponudb in se je za voznino in druge 
pogoje pogajal z veliko podjetji. Sklenitev take pogodbe ponavadi pomeni nižjo 
voznino kot pri javnih transportnih podjetjih na drobnoprodajnem trgu in tudi 
dogovor o naslednjih pogojih: tip vozila in njegova maksimalna starost, vozni 
red, pogoji za plačilo voznine, dopusten čas za nakladanje in razkladanje in 
odškodnina za čas čakanja vozila na nakladanje ali razkladanje. V takih 
primerih se šteje, da prevozniki nastopajo kot pogodbeni prevozniki, v 
pogodbah pa je običajno navedeno, da zanje ne veljajo pravice in odgovornosti 
javnih prevoznikov.  Dolžnost pogodbenega prevoznika je običajna dolžnost 
hranitelja, da ravna z razumno skrbnostjo (EZPT 1995, 12-15). 

Za učinkovit, gospodaren in hiter prevoz blaga po cesti je potrebna ustrezna 
infrastruktura: primerne in dobro vzdrževane ceste, ki so dovolj trdno zgrajene, da je po 
njih možno prevažati težke tovore. Kapaciteta terminalov, kamor spada tudi oprema za 
varno in hitro nakladanje in razkladanje, zadostno število ploščadi za nakladanje in 
razkladanje tovornjakov, ustrezni stroji in oprema za manipulacijo z blagom, dovolj 
parkirišč, skladišča za shranjevanje blaga, tehtnice, tirne tehtnice itd. Zadostno število 
vozil, tovornjakov in prikolic za prevoz raznih vrst blaga. Dovolj servisnih postaj in 
ustrezna oskrba z rezervnimi deli. Ceste, po katerih vozijo tovorna vozila, tudi težki 
tovornjaki, in še posebej vozila za prevoz zabojnikov, bi morale ustrezati fizičnim in 
tehničnim zahtevam glede širine, vzpona, najmanjše dopustne višine itd. Tudi mostovi 
bi morali biti za tak namen ustrezno zgrajeni (EZPT 1995, 15-16). 

Slika 2.1 MP Obrežje, pogled z mostu 

 

10 



 

3 VLOGA CARINE V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Do leta 1961 so imele pri nas carine postranski pomen. Omejene so bile na privatni 
potniški in poštni promet. Leta 1961 je začasna carinska tarifa nadomestila do takrat 
veljavne izvozne in uvozne koeficiente, ki so se kot sistem uporabljali skoraj deset let. 

Zaradi pisanosti in zamotanosti carinskih predpisov morajo carinski organi 
zaposlovati specialiste, ki poznajo blago, običajno se zadeve rešujejo počasneje, vse to 
pa povečuje stroške uvoza itd. To samo po sebi obremenjuje uvoz, četudi se izvaja v 
duhu carinskega zakona. Še večja ovira za uvoz je carinski postopek, kadar se za njim 
skriva zavestna težnja po večji zaščiti posameznih sektorjev domačih gospodarskih 
dejavnosti (Hrastelj 1987, 147-149). 

S polnopravnim članstvom Slovenije v EU (1. 5. 2004) je z vidika tehnike 
opravljanja poslov nastalo novo tržno področje, ki se razlikuje tako od domače menjave 
kakor tudi od menjave s tretjimi državami, torej tistimi, ki niso članice EU. Temu 
tržnemu področju, kjer gre za prestop državne meje, ne pa tudi carinske meje, pravimo 
intrakomunitarna menjava ali intrakomunitarni promet, sestavljen iz znotrajskupnostne 
pridobitve in znotrajskupnostne dobave blaga. Ta menjava ima tako na eni strani 
deloma značilnosti »domače« menjave, ko pri poslovanju ne pride do prestopa carinske 
in državne meje, in deloma tudi mednarodne menjave, ko vendarle gre za precej 
drugačno poslovno okolje kot velja na domačem trgu, predvsem pa je bistvena sestavina 
poslov na tem področju prestop carinske meje, ki pomeni pripravo in izvedbo za to 
potrebnih postopkov, dokumentov in plačila nastalih obveznosti (Dubrovski 2006, 16). 

Temeljne naloge carine so (CURS 2009): 

− opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora nad blagom ter carinjenje 
blaga;  

− opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo 
izpolnjevanja obveznosti, določenih s carinskimi, trošarinskimi in drugimi 
predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba;  

− preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih 
kaznivih ravnanj, določenih s predpisi, za nadzor nad izvajanjem katerih je 
pristojna carinska služba;  

− kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi;  
− pobiranje, vključno s prisilno izterjavo, uvoznih in izvoznih dajatev, drugih 

dajatev, ki se pobirajo ob uvozu in izvozu, trošarin, proizvodnih dajatev na 
sladkor ter drugih dajatev, za pobiranje katerih je pristojna carinska služba;  

− izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike;  
− izvajanje predpisov Evropske skupnosti in mednarodnih pogodb z delovnega 

področja carinske službe. 
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3.1 Zunanjetrgovinski postopki 

Z vstopom v EU delimo promet na (Kesič 2008, 18): 

− uvoz iz tretjih držav in tretjih ozemelj, 
− izvoz v tretje države in tretja ozemlja, 
− interkomunitarni promet: odpreme skupnostnega blaga članicam Skupnosti in 

pridobitve skupnostnega blaga iz članic Skupnosti. 

Zaradi tega ločimo (Kesič 2008, 18): 

− uvozne posle, 
− pridobitve skupnostnega blaga iz članic skupnosti, 
− izvozne posle, 
− dobave skupnostnega blaga članicam skupnosti. 

3.2 Osnove carinjenja 

Carina je znesek v domači valuti, ki ga država pobere od lastnika blaga pri 
njegovem prevozu oz. prenosu čez državno mejo. Carine imajo zaščitni in fiskalni 
učinek, ščitijo domače gospodarstvo in imajo vpliv na državni proračun (Kesič 2008, 
73). 

3.2.1 Carinska tarifa 

Carinska tarifa je cenik za plačevanje carin. V Sloveniji imamo z Zakonom o 
carinski tarifi predpisano carinsko tarifo, po kateri se plačuje carina na uvoženo blago; 
ostale kompenzatorne, preferencialne, protidumpinške in dopolnilne carine, ki jih 
sprejema vlada z odloki. Carinska tarifa je instrument carinske politike, ki jo sprejema 
parlament z zakonom in vsebuje tarifne številke, tarifna imena in carinske stopnje. 

Tarifne številke predstavljajo štirimestne številke, ki se členijo na podštevilke do 
devetega mesta, od katerih je zadnja označba nacionalne razčlembe in ta se lahko med 
posameznimi državami razlikuje. V Sloveniji se od 1996 uporablja t. i. kombinirana 
nomenklatura carinske tarife; ima osem številčnih mest, z devetim pa lahko blago 
podrobneje opredelimo v skladu z lastnimi željami (Kenda 2001, 311-312). 

3.2.2 Carinska vrednost blaga 

Carinska vrednost blaga je osnova za uporabo carinske tarife in rabi za izvajanje 
drugih ukrepov carinske politike. V večini primerov je to dogovorjena cena, ki jo je 
treba dejansko plačati v Sloveniji za namensko kupljeno blago iz uvoza. V carinsko 
vrednost se poleg dogovorjene cene prištejejo še stroški prevoza, transportnega 
zavarovanja, skladiščenja med prevozom, stroški običajne in posebne embalaže, 
provizije, zakupnine ter davščine in takse, ki bremenijo blago v tujini. Ne štejejo pa se v 
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to vrednost rabati, davščine in takse, ki se vrnejo prodajalcu, stojnine in zamudnine, 
obresti za tuje kredite, stroški montažnih del in stroški carinskega skladiščenja (Kenda 
2001, 312). 

Slika 3.1 Tarifni modul Taric 

 
Vir: Trinet informatika 2009.

3.2.3 Ravnanje z blagom 

Vnos oz. iznos blaga na carinsko območje je možen izključno preko mejnih 
prehodov, in to v času, ko so odprti za promet; te prehode določi vlada. S posebnimi 
predpisi so določeni tudi mejni prehodi za blago, ki je zavezano posebnim postopkom 
(veterinarski, fitosanitarni in drugi pregledi). Vlada lahko tudi omeji ali celo prepove 
vnos posameznih vrst blaga preko določenih mejnih prehodov. Carinsko blago je pod 
carinskim nadzorom od trenutka vnosa do sprostitve v prost promet, do vnosa v prosto 
cono, do ponovnega izvoza, do prepustitve carinskemu organu v prosto razpolaganje z 
njim ali do uničenja pod carinskim nadzorom. 

Predložitev blaga carinskemu organu je obvezna takoj po prispetju. Če je oseba, ki 
je vnesla blago, hkrati ne vloži tudi carinske deklaracije, mora predložiti skupno prijavo, 
ki rabi carinskemu organu kot osnovna informacija o blagu. Po predložitvi blaga in 
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skupne prijave mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo za začetek carinsko 
dovoljene rabe v predpisanem roku (20 dni). 

Za čas od predložitve blaga do začetka carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga 
lahko carinski organ dovoli hrambo blaga pod carinskim nadzorom. Za začasno hrambo 
odobri carinski organ ustrezen prostor, kar ni isto kot carinsko skladiščenje. V tem 
primeru se dovoljujejo le operacije, da se blago ohrani v nespremenjenem stanju (Kenda 
2001, 312-313). 

Slika 3.2 Prikaz tarife 

 
Vir: Trinet informatika 2009. 

3.3 Spremljajoči dokumenti 

Pri prevozu blaga moramo zagotoviti vrsto mednarodnih pravil za razpolago v 
mednarodni trgovini najpogosteje uporabljenih trgovinskih klavzul. Omejujejo se na 
vprašanja pravic in obveznosti pogodbenih strank v prodajni pogodbi, ki je del 
spremljajočih dokumentov glede dobave prodanega blaga (Kesič 2008, 33). 

Najpogosteje uporabljene klavzule (Kesič 2008, 37-50): 
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− EXW – prodajalec izpolni svojo obveznost, ko da blago na razpolago kupcu v 
svojih prostorih, izvozno neocarinjeno in nenaloženo. Prodajalec ni odgovoren 
za natovarjanje blaga na vozilo, ki ga zagotovi kupec, izvozno carinjenje blaga, 
razen če ni drugače dogovorjeno. Kupec nosi vse stroške in tveganje odpreme 
blaga do želenega mesta namembnosti. Klavzula se uporablja za vse vrste 
prevoza. 

− FCA – prodajalec izpolni svojo obveznost, ko preda blago izvozno ocarinjeno 
prevozniku, ki ga je določil kupec, na dogovorjenem mestu. Če dobava poteka 
v prodajalčevih prostorih, je ta tudi odgovoren za nakladanje blaga. Klavzula se 
uporablja za vse vrste prevoza, tudi multimodalni. 

− CPT – prodajalec dobavi blago prevozniku, ki ga je določil sam, vendar mora 
prodajalec plačati stroške prevoza, ki so potrebni, da se blago pripelje do 
navedenega namembnega kraja. Vso nevarnost za izgubljeno ali poškodovano 
blago kot tudi naknadne stroške zaradi dogodkov, ki so nastali po trenutku, ko 
je bilo blago dobavljeno, od takrat dalje nosi kupec. Če se uporablja več 
prevoznikov, nevarnost preide ob predaji blaga prvemu prevozniku. Prodajalec 
ocarini blago zaradi izvoza. Uporablja se za vse vrste prevoza, vključno z 
multimodalnim. 

Tabela 3.1 Pregled Incoterms klavzul 

Skupina E Odhod 
 EXW   Franko tovarna 
Skupina F Glavni prevoz ni plačan 
 FCA   Franko prevoznik 

FAS   Franko ob ladji 
FOB   Franko na ladijski krov 

Skupina C Glavni prevoz je plačan 
 CFR   Stroški in prevoznina 

CIP   Prevoz in zavarovanje plačana do 
CPT   Prevoz plačan do 
CIF   Stroški, zavarovanje in prevoznina 

Skupina D Prihod 
 DAF   Dobavljeno na meji 

DES   Dobavljeno na ladji 
DEQ   Dobavljeno na obali 
DDU   Dobavljeno neocarinjeno 
DDP   Dobavljeno ocarinjeno 

Vir: Kesič 2008, 36.
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− DAF – prodajalec blago dobavi, ko ga da na razpolago kupcu na prevoznem 
sredstvu, s katerim je pripeljano, nerazloženo, izvozno ocarinjeno na navedeni 
točki in kraju na meji, pred carinsko mejo sosednje države. Ta klavzula se 
uporablja ne glede na način prevoza, če je blago potrebno dobaviti na kopenski 
meji. 

3.3.1 Listine, ki se uporabljajo v cestnem prevozu blaga 

V cestnem prevozu blaga se uporabljata dva glavna dokumenta – špeditersko 
potrdilo o prevzemu in nadaljnji odpremi blaga in potrdilo o odpremi blaga. 

Namen prvega je izračunati prevozno tarifo na osnovi podatkov iz dokumenta in 
kot dokazilo o sklenjeni pogodbi med prevoznikom in pošiljateljem. Potrdilo o odpremi 
blaga se uporablja kot potrdilo o prevzemu blaga za odpremo, dokaz o sklenjeni 
pogodbi med pošiljateljem in prevoznikom, s katerim prevoznik potrjuje, da bo 
prepeljal blago, ki mu ga je v ta namen in po določilih in pogojih iz te listine izročil 
pošiljatelj; ob izstavitvi potrdila o odpremi blaga mora v obrazec vpisati podatke o 
pošiljki, namembni kraj, prevozne stroške, skupno prevoznino in druge stroške, navesti, 
ali so prevozni stroški plačani vnaprej ali bodo v namembnem kraju, in pogodbena 
določila in pogoje. V ta namen se uporablja tudi CMR vozni list (EZPT 1995, 16-17). 

3.3.2 Odprava blaga 

Del dokumentov je potrebno pripraviti pred in del med odpravo blaga. Pred 
odpravo je treba pripraviti: 

− komercialno fakturo (kot dokazilo kupca o lastnini, namenjeno za plačilo in 
carinjenje), 

− ev. konzularno fakturo (ta potrjuje istovetnost s komercialno fakturo v jeziku 
uvoznika), 

− izvozno dovoljenje (za posebne vrste blaga), 
− izvozno deklaracijo, 
− izvorno spričevalo (za uveljavljanje preferenčnih sporazumov), 
− specifikacijo blaga (po merskih enotah, teži, količini, pakirnih enotah ipd.), 
− zavarovalno polico, 
− inšpekcijsko potrdilo (to potrjuje istovetnost blaga neodvisne institucije s tem, 

kar je naznačeno v naročilu), 
− fitosanitarno potrdilo (nanaša se na rastline, prehrambene izdelke ipd., s čimer 

se potrjuje, da pošiljka ustreza uvoznim karantenskim predpisom). 

Med odpravo je uporabljena naslednja dokumentacija: 
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− špediterska dispozicija (z njo specificiramo prevoz in odpravo blaga) 
Dispozicija špediterju je v bistvu nalog domačemu špediterskemu podjetju za 
izvedbo odpreme blaga v tujino, seveda, če ni samo usposobljeno za izvedbo 
špediterskih del. V tem primeru opravi večino del špediter, organizacija 
prevoza, izstavitev in vložitev carinske deklaracije, izstavljanje tovornih listov, 
zavarovalnih polic itd., razen seveda nakladanja, izstavljanja definitivnih 
računov, dokazila o režimskih pravicah, izvornih spričeval ipd. (Kenda 2001, 
334), 

− domicilni tovorni list (za dostavo do meje), 
− dostavna navodila špediterja cestnemu ali železniškemu prevozniku o dostavi 

blaga, 
− pristaniško potrdilo, 
− izvozni tovorni list, 
− tranzitni tovorni list (zlasti v okviru multimodalnih transportnih sporazumov, 

ko prevoznik prevzame odgovornost odprave blaga od izvora do destinacije) 
(Kenda 2001, 293-294). 

3.4 Špediterske aktivnosti 

Špedicija vključuje prevoz in zavarovanje blaga, izvedbo vseh obmejnih 
formalnosti oz. v širšem smislu vseh potrebnih postopkov od prevzema blaga v eni 
državi do predaje v drugi, vključno s svetovanjem. Lahko deluje tudi kot strateg ali kot 
institucija, ki ureja plačila, za manjša podjetja pa tudi kot zunanji odpravni oddelek. 
Špediter omogoča nalogodajalcu (izvozniku) podrobnejše informacije o stroških 
odprave in s tem osnovo za določanje prodajne cene (Kenda 2001, 293). 

3.4.1 Naloge špedicij 

Temeljne naloge, ki jih opravljajo špedicije (Hrastelj 1987, 294-295): 

− določanje prevozne poti in skrb glede naročila prevoznih sredstev, 
− dostava pošiljk do prevoznih sredstev in nakladanje blaga, 
− pošiljanje blaga na osnovi prevoznih in spremnih dokumentov, 
− prevzem pošiljke v namembnem kraju in dostava osebam, ki jim je pošiljka 

namenjena, 
− uskladiščenje in hramba pošiljke, kolikor bi bilo potrebno grobo sortiranje in 

manipuliranje, 
− opravljanje carinskih formalnosti, ponekod tudi obračun carine pri izvozu, 

uvozu in tranzitu, 
− razne kreditne in zavarovalne dejavnosti, garantni posli itd., 
− izdajanje špediterskih potrdil, 
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− zbiranje drugih dokumentov, ki jih potrebuje izvoznik itd. 

 
Carinski deklarant (običajno špediter) lahko vloži deklaracijo: 

− v svojem imenu in za svoj račun, 
− v svojem imenu in za tuj račun (posredno zastopanje), 
− v tujem imenu in za tuj račun (neposredno zastopanje). 

V zadnjih dveh primerih mora izpolnjevati minimalne pogoje za opravljanje 
posredovanja v carinskem postopku in pridobiti licenco (dovoljenje) Carinske uprave za 
opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Kenda 2001, 313). 
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4 CARINSKI POSTOPEK PRI PREVOZU POSEBNEGA BLAGA 

Postopek carinjenja blaga se začne na zahtevo stranke v postopku s pisno prijavo ali 
predložitvijo dispozicije. Pisna dispozicija je obrazec, ki vsebuje določene podatke, ki 
izkazujejo lastništvo, podatke o prevozniku, podatke o vozilu, tarifno oznako blaga, 
Incoterms- klavzule oz. paritetne klavzule, pogoje plačila zavarovanja.  

Stranka mora najprej skleniti pogodbo s špediterjem, potem se lahko začne 
nadaljnje poslovanje. Špedicije preverijo, ali je klient oz. podjetje, ki je želelo s 
špedicijo poslovati, plačilno sposoben. Če je že v kakšnih nesmotrnih dolgovih, se 
špediterju ne splača sklepati pogodb na odlog plačila. 

4.1 Uvoz blaga 

Uvoz blaga iz tretjih držav in nekdanji uvoz tj. pridobitev skupnostnega blaga iz 
držav članic skupnosti. Zanj je značilno, da ni čakanja na mejnih prehodih, ni carine in 
špediterjev in ni EUL, namesto njega se uporablja le sistem evidentiranja Intrastat 
(Kesič 2008, 15). 

4.1.1 Potek uvoza blaga 

Uvozni posel poteka v naslednjem zaporedju: ugotavljanje potreb, povpraševanje, 
izbor dobavitelja, sklenitev pogodbe, plačilo blaga, evidenca, dispozicija za odpoklic, 
carinjenje in sprejem ter obračun uvoza (Kenda 2001, 327). 

4.1.2 Carinjenje 

Po prihodu blaga v kraj carinjenja pripravi špediter na enotnem administrativnem 
dokumentu (ECL) carinsko deklaracijo za izbrani carinski postopek. Če se uvoznik 
odloči za takojšnje carinjenje, izpolni špediter obrazec ECL (v skladu z določbami 
»sprostitve blaga v prost promet«) ali carinsko deklaracijo ter jih skupaj z ostalimi 
potrebnimi dokumenti (račun dobavitelja, prevozna listina, dovoljenje, soglasje, 
certifikat, atest itd.) predloži pristojni carinarnici. Ko carinarnica opravi postopek, vrne 
deklarantu potrjeno deklaracijo, blago pa prepusti uvozniku. Plačilo carine in drugih 
dajatev (DDV ali trošarine) se opravi ob predložitvi katerega od instrumentov 
zavarovanja carinskega dolga (Kenda 2001, 328-329). 

4.2 Izvoz blaga 

Izvozne oblike vstopa na trg (Kesič 2008, 22): 

− neposredni izvoz, 
− posredni izvoz, 
− kooperativni izvoz (izvozna združenja in konzorcij). 
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4.2.1 Potek izvoza blaga 

Izvozni posel bomo obravnavali v naslednjem zaporedju: povpraševanje iz tujine, 
ponudba, tarifiranje, naročilo iz tujine, odpoklic naročila, nalog za odpremo, izdaja 
računa, priprava dokumentacije, carinjenje, dispozicija špediterju, dostava kupcu, 
razdolževanje, plačilo, evidentiranje deviznega priliva in usklajevanje razlik v vrednosti 
(Kenda 2001, 332). 

4.2.2 Carinjenje 

Carinski postopek se začne, ko je zbrana vsa potrebna dokumentacija. Operativna 
izvedba je odvisna od vrste prevoza, od oblik izvoza (redni, izvoz na oplemenitenje, 
brezplačni, tranzitni, reeksport) in od tega, ali gre za redni ali poenostavljeni postopek. 
Carinski postopek zajema predvsem naslednje faze (Kenda 2001, 334): 

− vložitev carinske deklaracije pri carinarnici, predložitev blaga, pregled carinske 
deklaracije in ostale dokumentacije ter medsebojno kontrolo podatkov, pregled 
blaga in transportnega sredstva ter primerjavo z izstavljeno dokumentacijo, 

− zapečatenje prevoznega sredstva s carinsko plombo, 
− obračun carine in ostalih izvoznih dajatev, 
− kontrolo prehoda pošiljke v tujino čez carinsko črto, 
− izročitev dokumentov prevozniku: računa, tovornega lista, izvozne carinske 

deklaracije (EX1) in drugih s kupcem dogovorjenih dokumentov. 

4.3 Tranzit blaga 

Tranzitni postopek: 

− zunanji tranzit (neskupnostno blago v tranzitu znotraj skupnosti), 
− notranji tranzit (skupnostno blago v tranzitu znotraj skupnosti). 

V letu 2004 je Carinska uprava prešla na računalniško podprt tranzitni postopek-
NCTS (New Computerised Tranzsit System) (Kesič 2008, 28). 

V okviru tranzitnega postopka se lahko prenese od enega do drugega kraja na 
carinskem območju: 

− carinsko blago, ki ni zavezano plačilu uvoznih dajatev, 
− domače blago, ki je predmet posebnih ukrepov zaradi izvoza. 

Tranzitni postopek blaga je mogoč z uporabo ECL, z uporabo nakladnice ali z 
uporabo zvezka - karneta ATA kot tranzitnega dokumenta. Za blago v tranzitu je 
potrebno za plačilo uvoznih dajatev za primere, če bi nastal carinski dolg, predložiti 
instrument zavarovanja (bančna garancija, gotovinski polog). Tranzit se šteje za odložni 
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postopek, to je kot storitev in ne kot blagovni promet, kar je pomembno zaradi 
pravilnega knjiženja (Kenda 2001, 317-318). 

Slika 4.1 MP Obrežje, mejni prostor ponoči 
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5 PRIMERI CARINSKIH POSTOPKOV PRI PREVOZU POSEBNEGA 
BLAGA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Za vse carinske postopke velja, da ko prevozno sredstvo z naloženim blagom 
pripelje do mejnega prehoda, vstopi v medmejni prostor. Na mejnem prehodu Obrežje, 
kjer sem kot sodelavka v špediterskem podjetju nekaj let opravljala delo carinskega 
deklaranta, je to urejeno tako, da dobi prevoznik ob vstopu na parkirišče terminala bel 
kartonček, na katerem sta zabeležena registrska številka kamiona in prikolice oz. 
prevoznega sredstva, datum vstopa in čas vstopa, na drugi strani pa je magnetni trak, ki 
omogoča izstop z dvigom zapornice. Ta kartonček je pomemben z vidika časovne 
evidence, kajti prevozno sredstvo ne sme biti v terminalu več kot 24 ur. Če carinski 
postopek ni opravljen v 24 urah, mora pred potekom tega časa  v prevoznikovem imenu 
špediter vložiti dokumentacijo, z namenom carinskega vodenja evidence. V primeru, da 
tega ne stori, je za prekršek določena kazen v denarni odškodnini, leta 2007 je ta znašala 
64 EUR. Prav tako carinik ob vstopu v terminal žigosa CMR z datumom, ta izvod v 
originalu se uporablja pri carinskih postopkih. 

5.1 Primer A – tranzit etilnega alkohola v cisternah 

Tranzit je storitev. Ta postopek omogoča, da odložimo uvozno carinjenje na 
kasnejši čas v drugem kraju ali državi. 

Primer tranzita etilnega alkohola je zunanji tranzit in predstavlja neskupnostno 
blago v tranzitu znotraj skupnosti. 

5.1.1 Potek tranzita blaga 

V uvodnem delu poglavja sem opisala, kako poteka prihod blaga na mednarodni 
mejni prehod. 

Z dokumentacijo, ki jo je prejel pri nakladanju in od izvoznika, gre voznik do 
špediterja, s katerim ima ena od sodelujočih strank, najpogosteje prevoznik, pogodbo o 
opravljanju tranzitnih postopkov. Ta pogodba omogoča obema strankama razne 
ugodnosti. Špediterju varnost, da bo blago uvozno ocarinjeno in s tem razdolženo, 
prevozniku pa finančne ugodnosti, saj mu špediter nudi brezplačno - gratis storitev 
glede na skupno število opravljenih storitev. Za špediterja je razdolževanje tranzita 
pomembno zato, ker je zavaroval blago z bančno garancijo za  poplačilo carinskega 
dolga. 

Špediter opravi storitev tranzita v računalniškem sistemu NCTS, ki ga ima v 
povezavi s carino. Vnese podatke o prevozniku, pošiljatelju, prejemniku, opis blaga in 
količino, izračuna carinski dolg, zanj jamči z bančno garancijo in vnese carinarnico, 
pristojno za uvozno carinjenje. Podatki se s potrditvijo prenosa dostavijo carini. 
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Nato prevoznik zapelje s prevoznim sredstvom do carinikove kabine, kjer ta 
pregleda, če so podatki pravilni, ali se ujemajo podatki s kartončka in tistimi, ki so 
posredovani s špediterjeve strani, zapečati blago z novo zalivko in napoti prevoznika do 
naslednje zapornice, kjer uporabi kartonček, da lahko izstopi iz terminala. Pri izstopu iz 
terminala mu je določena MRN številka, ki spremlja blago do carinjenja. Tako nadaljuje 
pot do izbrane carinarnice v notranjosti EU ali prejemnikovega podjetja, če ima hišno 
carino. Tam blago uvozno ocarini in razdolži bančno garancijo, s katero je bilo 
zavarovano blago do carinjenja. 

Slika 5.1 Vnos glave obrazca NCTS 

 
Vir: Trinet informatika 2009. 

5.1.2 Potrebna dokumentacija za opravljanje tranzita 

Prevoznik mora špediterju dostaviti: 

− CMR – mednarodni tovorni list, 
− fakturo izvoznika, 
− prevoznikovo izjavo. 

24 



Primeri carinskih postopkov pri prevozu posebnega blaga 
 

Slika 5.2 Prikaz odpreme pošiljk blaga pri tranzitu 

 
Vir: Trinet informatika 2009. 

CMR je tiskan v več izvodih, ki se kopirajo. Original dobi izvoznik, prvi izvod 
kopije dobi prejemnik blaga, drugi izvod kopije je namenjen prevozniku, vse ostale 
kopije so za špediterje in carino. CMR je pisan v dveh jezikih, jeziku izvoznika in 
francoščini. Vsebuje 24 polj zaradi lažje preglednosti, vsako polje ima določeno 
vsebino. Izpolni ga izvoznik blaga, lahko pa tudi prevoznik (na zadnji strani so tiskana 
navodila za izpolnjevanje), saj le-ta tudi odgovarja za navedeno. Čedalje pogosteje se 
pojavlja, da imajo izvozniki ali prevozniki svoje CMR in ne uporabljajo standardnih 
obrazcev. 

Polje: 
1. polni naziv in naslov pošiljatelja, 
2. polni naziv in naslov prejemnika, 
3. kraj, država in datum raztovora, 
4. kraj, država in datum nakladanja, 
5. spremni dokumenti, 
6. opis blaga (oznake), 
7. število pakiranj, 
8. vrsta embalaže, 
9. vrsta blaga, 
10. tarifna številka, 
11. bruto teža, 
12. volumen, 
13. pošiljateljeva navodila carini in ostalim, 
14. Incoterms, 
15. povzetje, 
16. polni naziv in naslov prevoznika, 
17. ostali prevozniki, 
18. prevoznikove omejitve, 
19. posebni dogovori, 
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20. prevozni stroški, 
21. kraj in datum izpolnitve CMR, 
22. pošiljateljev podpis in žig, 
23. prevoznikov podpis in žig, 
24. kraj in datum prevzema pošiljke. 
Izvoznikova faktura naj bi vsebovala klasične elemente vsake fakture, kot so naziv 

in naslov izvoznega podjetja, davčna številka in številka bančnega računa, telefonska in 
faks številka, prav tako elektronski naslov. Razviden mora biti kraj in datum izstavitve 
fakture, rok in način plačila, številka fakture, opis blaga, količina blaga, število pakiranj 
in vrsta embalaže. Cena blaga in morebitni popusti, rabati in končna cena. Prav tako 
mora vsebovati kupčeve podatke: naziv in naslov. Določeni morajo biti Incotermsi in 
prevoznik (ime voznika, registrska številka kamiona in prikolice). Prav tako mora biti 
originalno tiskana, podpisana in žigosana. 

Prevoznikova obveznost je izpolniti izjavo, s katero se obvezuje, da bo uvozno 
carinil blago, ki ga je prijavil. V njej navede podatke voznika in prevoznega podjetja, s 
katerimi v primeru nepravilnosti špediter kontaktira prevoznika. 

 
Špediter vloži na carini: 
− kopijo fakture, 
− kopijo CMR, 
− izračun CD, 
− obrazec Form A. 
Za izračun CD je program, ki ima vstavljene parametre, ki se nanašajo na 

posamezno blago. Z njim lahko izračunamo CD za sladkor, alkohol, sadje, tobak… Pri 
etilnem alkoholu vnašamo količino v litrih, koncentracijo alkohola in vrednost blaga. 
Program nam določi trošarino, znesek carine, DDV in CD. 

Obrazec Form A predložimo CURS-u, ta obrazec je tiskana oblika podatkov, ki so 
računalniško obdelani in posredovani carini preko sistema NCTS. Vsebuje registrsko 
številko kamiona, namembno carinarnico, carinarnico opravljanja tranzita, pošiljatelja 
in prejemnika blaga, vrsto in količino blaga ter odgovornega špediterja, njegov podpis 
in žig špedicije. Za sledenje se tranzitni storitvi določi LRN številka, pri prehodu preko 
zapornice pa dobi še MRN številko. 

 
Špediter izroči prevozniku: 
− kopijo fakture, 
− kopijo CMR, 
− obrazec Form A. 
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5.2 Primer B – uvoz surovega nestrojenega krzna 

Uvozni posel sledi tranzitnemu, zanj je pomembno, da razbremeni bančno garancijo 
špediterja, ki je blago zavaroval vse do mesta carinjenja ali razkladanja, prav tako se 
odvede davek za carinjeno blago. 

5.2.1 Potek uvoza blaga 

V uvodnem delu poglavja sem opisala, kako poteka prihod blaga na mednarodni 
mejni prehod. 

Z dokumentacijo, ki jo je prejel pri nakladanju in od izvoznika, gre voznik do 
špediterja, s katerim ima ena od sodelujočih strank pogodbo o opravljanju uvoznih 
poslov. Špediter oz. carinski deklarant v računalniški sistem, ki ga ima v povezavi s 
carino, vnese podatke o prevozniku, registrsko številko prevoznega sredstva, o 
pošiljatelju, o prejemniku, opis blaga in količino blaga, pakiranje in vrsto embalaže, 
težo blaga (bruto in neto), vrednost blaga, dobavne pogoje oz. Incoterms, poreklo blaga, 
kje se trenutno nahaja blago, tarifno številko/oznako in ostale predložene listine (CMR, 
fakturo izvoznika, dobavnico, veterinarsko spričevalo…). Podatki se s potrditvijo 
prenosa dostavijo carini. S pomočjo elektronskega sistema izmenjave podatkov Trinet 
smo tako lahko sproti obveščeni o trenutnem statusu, ne da bi morali narediti fizični 
premik. 

Pred carinskim pregledom blaga je potreben v našem primeru veterinarski pregled. 
Veterinarska uprava RS ima svoj računalniški sistem izmenjave podatkov s špedicijo, 
tako da v aplikacijo vnesemo iste podatke kot v Trinet, s tem da dodamo še številko 
zalivke, datum in uro nakladanja, datum in uro prispetja vozila na MP Obrežje. Podatke 
posredujemo VURS-u, ki jih obdela in nas pokliče na fizični pregled blaga. Pred 
pregledom je potrebno pri CURS-u vložiti prošnjo za predpregled blaga, s tem 
obvestimo, da bomo na vozilu uničili zalivko. Ko je pregled s strani VURS - veterine 
opravljen, nam pristojni veterinar izda pisni veterinarski dokument, ki potrjuje vstop v 
ES. 

Šele po končanem veterinarskem pregledu se na vložišče vloži mapa z dokumenti v 
obdelavo carini. Ko nam sistem Trinet določi status pregled, prevoznik zapelje s 
prevoznim sredstvom do carinikove kabine, kjer ta pregleda blago, in če so podatki 
pravilni ali se ujemajo podatki s kartončka in tistimi, ki so posredovani s špediterjeve 
strani. V prisotnosti deklaranta in voznika pregleda in  zapečati blago z novo zalivko in 
napoti prevoznika do naslednje zapornice, kjer uporabi kartonček, da lahko izstopi iz 
terminala. Tako nadaljuje pot do mesta razkladanja. 
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Slika 5.3 Glava aplikacije EUL 

 
Vir: Trinet informatika 2009. 

5.2.2 Potrebna dokumentacija za opravljanje uvoza 

Prevoznik mora špediterju dostaviti: 
− CMR – mednarodni tovorni list, 
− fakturo izvoznika, 
− veterinarsko spričevalo dežele izvora blaga, 
− dobavnico, 
− številko zalivke, 
− ostalo izvozno dokumentacijo. 
Veterinarsko spričevalo vsebuje podatke o pošiljateljevem naslovu, prejemnikovem 

naslovu in naslovu uvoznika blaga, podatke o prevozniku in prevoznem sredstvu; 
državo porekla blaga, vrsto pakiranja blaga, opis in količino blaga, težo blaga, tarifno 
številko blaga, latinsko ime in namen nadaljnje uporabe blaga. Navedejo zadovoljivost 
izdelka in kdo je pristojni veterinar, prav tako navedejo špedicijo in deklaranta, ki je 
vložil zahtevo za veterinarski pregled blaga. 

Dobavnica je specifikacija blaga po postavkah, vsebuje pošiljateljeve in 
prejemnikove podatke, vrednost blaga, količino blaga, lahko tudi tarifne številke. 
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Špediter dostavi mejni veterinarski postaji: 
− kopijo fakture izvoznika, 
− veterinarsko spričevalo dežele izvora blaga, 
− prošnjo za veterinarski pregled blaga. 

 
Carinski deklarant vloži na carini: 
− CMR – mednarodni tovorni list, 
− fakturo izvoznika, 
− veterinarsko spričevalo ES, 
− prošnjo za predpregled blaga. 
Prošnja za predpregled blaga vsebuje podatke o prevozniku, prevoznem sredstvu, 

osnovne podatke o pošiljatelju in prejemniku ter o blagu. 
 
Špediter izroči prevozniku: 
− preostanek dokumentov (višek CMR, faktur, dobavnic…), 
− žigosan CMR s strani CURS, 
− veterinarsko spričevalo ES, 
− elektronsko potrdilo. 

5.3 Primer C – izvoz svežih bukovih hlodov 

Opisani primer ne poteka po cesti, ampak sem izbrala drugo logistično povezavo - 
železnico. V načelu so postopki podobni, razlikujejo se priloge: namesto CMR imamo 
CIM (železniški tovorni list), faktura je v drugačni obliki (število vagonov, številke 
vagonov). Razlika je tudi v tem, da je takšna oblika prevoza počasnejša, ker se običajno 
čaka na sestavo vlakovne kompozicije zaradi finančne racionalizacije prevoza. 

5.3.1 Potek izvoza blaga 

Za vse carinske postopke velja, da ko vlakovna kompozicija z naloženim blagom 
pripelje do mejnega prehoda, vstopi v medmejni prostor. Na mejnem prehodu Obrežje 
ni možnosti prevoza blaga po tirih, zato poteka to na železniški postaji Dobova, kjer je 
železniški mejni prehod. Pa vendar se vsi postopki v zvezi z železnico opravljajo preko 
špedicij na MP Obrežje. 
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Slika 5.4 AES imenovanje 

 
Vir: Trinet informatika 2009. 

Izvoznik preko elektronske pošte ali faxa dostavi kopije dokumentov, potrebnih za 
opravljanje carinskega postopka izvoza. Špediter nato sestavi vlogo za inšpekcijski 
pregled blaga, ki ga opravi fitosanitarna inšpekcija. V njej navede podatke o vagonih, 
izvozniku blaga, prejemniku blaga, vrsti blaga in njeni količini in vrsti pakiranja. 
Inšpektor opravi pregled ob prisotnosti strojevodje in predstavnika CURS. Če blago 
ustreza, izdajo fitosanitarno spričevalo, ki dovoljuje izstop blaga iz območja ES. 

Carinski deklarant v programu Trinet vnese podatke o izvozniku, prejemniku blaga. 
Vpiše številke vagonov, urad izstopa in kje se nahaja blago, dobavne pogoje in priloge k 
izvozni deklaraciji. Opiše vrsto blaga, količino in vrednost, prav tako pa navede vrsto in 
število pakiranja. Carina pregleda dokumentacijo in blago izvozno ocarini, če se ujema 
z dejanskim stanjem. Vlakovna kompozicija nato lahko nadaljuje pot preko meje ali pa 
počaka, da se ji dodajo še dodatni vagoni. 

 

30 



Primeri carinskih postopkov pri prevozu posebnega blaga 
 

5.3.2 Potrebna dokumentacija za opravljanje izvoza 

Izvoznik mora špediterju dostaviti: 
− CIM-e – železniške tovorne liste, 
− fakturo izvoznika, 
− prevoznikovo izjavo. 
CIM vsebuje podatke o pošiljatelju in prejemniku, njune izjave, številki vagona in 

kraju izročitve blaga. Opisana je vrsta blaga in njegova teža, oblika in pakiranje. 
Določena je prevozna pot, ki mora biti napisana. CIM mora biti podpisan in požigosan. 

 
Špediter dostavi fitosanitarni inšpekciji: 
− kopijo fakture izvoznika, 
− vlogo za pregled blaga. 
 
Carinski deklarant vloži na carini: 
− CIM-e, 
− fakturo izvoznika, 
− fitosanitarno spričevalo ES. 
Fitosanitarno spričevalo izda pristojni fitosanitarni inšpektor, ki opravi pregled 

blaga na lokaciji, kjer se ta nahaja. Navede ime in naslov izvoznika ter prejemnika 
blaga, oznako prevoznega sredstva, kraj porekla blaga in kam je namenjeno. Opiše vrsto 
blaga in njegovo težo. 

 
Špediter izroči izvozniku: 
− elektronsko potrdilo. 
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6 SKLEP 

Skladno s cilji te diplomske naloge sem se poglobila v teorijo, ki se nanaša na 
mednarodno poslovanje. Razširila sem splošno in ozko znanje o carinskih postopkih s 
teoretičnega vidika, prav tako o vseh udeležencih in njihovem delu.  

V diplomski nalogi sem pregledala carinske postopke pri prevozu posebnega blaga 
v mednarodnem poslovanju. Na podlagi pregleda ugotavljam, da je pri posebnem blagu 
pomembno spoštovanje veljavne zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na takšen 
prevoz. Moje predpostavke, dane v uvodu, se po večini skladajo z doseženimi rezultati. 

Problem globalizacije je pokazal, da je pri carinjenju posebnih vrst blaga potrebno 
veliko usklajevanja med državami zaradi različne zakonodaje. Ugotavljam, da je pri 
poslovanju s tujimi trgi pomembna transparentnost poslovanja, odprto delovanje 
podjetij, dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje in predpisov, ki veljajo zanje. 

Menim, da je zaradi težavnosti poslov za podjetja bolje, da prepustijo opravljanje 
carinskih postopkov izbranim pooblaščencem oziroma špediterjem. Kot ugotavljam, se 
je večina svetovnih podjetij že odločila tako, saj so uvozne in izvozne posle prepustili v 
outsourcing mednarodnim špedicijam. V praksi se je izkazalo, da je narava dela in 
pristop k uradnim službam za običajnega človeka, ki prestopa mednarodni mejni 
prehod, veliko težji in zapleten, kot pa za špediterje, ki se s tem ukvarjajo vsakodnevno 
in so tudi primerno seznanjeni z veljavnimi predpisi in zakonodajo. 

Mednarodni mejni prehod Obrežje rešuje probleme prehoda iz Republike Slovenije 
v Republiko Hrvaško in obratno s široko mrežo sodelavcev. Ta vključuje velik mejni 
prehod, ločen za potniški in tovorni promet, ter veliko število zaposlenih na CURS-u, 
veterinarske in fitosanitarne službe, policijo in preko 20 špediterskih podjetij. Njihovo 
sodelovanje je tesno in zato prehodi preko mednarodnih meja potekajo gladko, hitro in 
brez večjih zastojev. 

V priloge sem uvrstila nekaj vzorčnih dokumentov, na katere sem se sklicevala v 
diplomski nalogi. Zaradi korektnega spoštovanja konkurenčnosti in tajnosti podatkov 
sem prekrila vrednosti in udeležence v mednarodnih poslih. 
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