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POVZETEK 

Mednarodno poslovanje obsega dejavnosti mednarodne trgovine, mednarodnega trţenja in 

mednarodnega poslovodenja. Mednarodno poslovanje odpira veliko novih trgov in novih 

moţnosti za prodajo in razvoj, hkrati pa močno povečuje mednarodno konkurenco, zaradi 

katere se je treba stalno prilagajati razmeram na trgu. V diplomski nalogi smo raziskovali in 

proučevali mednarodno poslovanje špediterskega podjetja ALFA SP, d. o. o. Ugotovili smo, 

da je v domačem okolju premalo moţnosti za poslovanje in razvoj, zato je za podjetje zelo 

pomembno, da posluje v mednarodnem okolju, saj mu omogoča razvoj in napredek. Ugotovili 

smo, da podjetje ALFA SP, d. o. o., v večini deluje na mednarodnem trgu, zato sta vloga in 

pomen špedicije v tem podjetju zelo pomembna, saj brez mednarodnega poslovanja podjetje 

ne bi moglo uspešno delovati in poslovati.  

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, ovire, špedicija, podjetje ALFA SP, 

d. o. o. 

 

SUMMARY 

International business is interwined with international trade, international marketing and 

international management. International business opens many new markets and new 

opportunities for sales and development, while increasing strong international competition, 

which requires constant adaptation to market conditions. In diploma work we researched 

international business of freight forwarding company ALFA SP, d. o. o. We found out that in 

the domestic environment there is not enough opportunity for development, therefore it is 

very important for the company to operate in the international environment, as it enables the 

development and progress of the company. We found that ALFA SP, d. o. o. in the majority 

works on the international market, therefore, the role and significance of freight forwarding in 

this company is very important, because without international operations the company could 

not operate and do business successfuly. 

Keywords: globalization, international business, obstacles, freight forwarding, ALFA SP, 

d. o. o. 
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1  UVOD 

1.1 Opredelitev problematike in teoretična izhodišča 

Mednarodno poslovanje se je razvilo kot posledica globalizacije gospodarstva. Pomembnejši 

dejavniki, ki so vplivali na razvoj mednarodnega poslovanja, so npr. tehnološki prepad med 

drţavami, razpoloţljivost proizvodov, ekonomija obsega, zasičenost domačega trga, 

sprememba kupne moči strank oziroma dohodkovnih učinkov in s tem povpraševanja ter tudi 

drugi dejavniki.   

Globalizacija in mednarodno poslovanje lajšata ţivljenje potrošnikov ter omogočata 

podjetjem širitev na nove, dobičkonosne trge, pomagata krepiti njihovo konkurenčnost, 

pridobiti ideje za nove izdelke in inovacije ter omogočata dostop do najnovejših tehnologij 

(Šuštar 2009, 3). Mednarodno poslovanje je še posebej pomembno za Slovenijo, ki jo po 

velikosti uvrščamo med majhne drţave, ki so bolj odvisne od izvoza in uvoza kot velike 

drţave (Jaklič 1999, 42). Po slovenski osamosvojitvi sta se povečali zahtevnost in zapletenost 

dela v logistiki, predvsem zaradi preoblikovanja iz skladiščno-prevozne dejavnosti v sedanjo 

dejavnost. Slovenska logistika poskuša slediti evropskim in svetovnim usmeritvam, vendar na 

področju razvoja še nekoliko zaostaja (Urbancl 2010, 3). 

Špedicija je pomemben člen pri prevozu blaga (Ţvikart 2001, 13). Lahko tudi rečemo, da je 

špedicija prvi in zadnji korak v mednarodnem prometu blaga, kar potrjuje njeno pomembnost. 

Ţe ko blago zapušča skladišče tovarne, je treba poskrbeti za ustrezne označbe in dokazila za 

njegovo odpremo. Vse do končnega namembnega kraja dostave blaga sledijo številne različne 

dejavnosti, brez katerih v mednarodnem prometu ne gre.  

Cilj večine podjetij, ki se ukvarjajo z izmenjavo blaga, je prevoz in dostava blaga na končni 

namembni kraj v čim krajšem času. Špedicijska podjetja nosijo zato velik del odgovornosti, 

da v najkrajšem moţnem času organizirajo prevoz in uredijo ustrezno dokumentacijo, ki 

spremlja blago, tako da je naročniku dostavljeno v dogovorjenem terminu. Pri tem se soočajo 

z določenimi ovirami, ki lahko pomembno vplivajo na prevoz blaga, kot so vremenske 

razmere, zamude in nepopolna dokumentacija. Če nastale ovire niso odpravljene, lahko 

nastanejo teţave s carinskimi uradi, kar vpliva na povišanje stroškov prevoza in morebitne 

časovne zamude pri njem. Temu lahko sledi še nezadovoljstvo stranke, ki pa se včasih nanaša 

tudi na blago in ne storitev dostave. Dandanes veliko podjetij posluje s sistemom JIT (just in 

time), kar pomeni, da si z zagotavljanjem minimalnih zalog blaga in surovin zmanjšujejo 

stroške zaloge in s tem tudi stroške poslovanja. Zaradi takšnega načina poslovanja lahko 

enotedenska zamuda dostave blaga naročniku za podjetje pomeni ogromne stroške ter 

kasnejše posledice pri poslovnem rezultatu in odnosu s strankami. V špediciji sta zato 

pomembni vnaprejšnja koordinacija in organizacija bodočih dejavnosti, saj se le tako lahko 

zagotovi nemotena pretočnost blaga.  
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Veliko je dejavnikov, ki špedicijskim podjetjem omogočajo grajenje poslovnih odnosov s 

strankami, pridobitev njihovega zaupanja in uspešno delovanje v prihodnosti. 

Velikega pomena je tudi poznavanje zakonodaje, ne le domače drţave, v kateri špedicija 

deluje, temveč tudi vseh mednarodnih drţav, s katerimi podjetje opravlja posle (Ţvikart 2001, 

13). Zelo pomembne so sosednje drţave, s katerimi se veliko posluje. Dober primer je vstop 

Republike Hrvaške v Evropsko unijo. Z vstopom so se sprostile carine s Hrvaško in 

poenostavili carinski postopki – za razliko od preteklosti, ko Hrvaška ni bila članica Evropske 

unije. Ob tako strogih zakonih in mnogih uredbah, ki omejujejo in nadzirajo prehod blaga, je 

namreč treba biti zelo previden in natančen, saj se lahko blago minimalno razlikuje med 

seboj, za seboj pa nosi ogromno večje stroške.   

Vse večji mednarodni trg in zelo hiter pretok blaga silita špediterje v veliko novega učenja ter 

prilagodljivost pri reševanju tekočih teţav. Sposobnost prilagajanja na današnje hitre 

spremembe na trgu močno vpliva na poslovanje špediterskih podjetij, ki veliko poslujejo v 

mednarodnem prometu in so od njega tudi odvisni. Hiter in pozitiven odziv na spremembe je 

v današnjih časih potreben za preţivetje podjetij. V diplomski nalogi smo raziskali, proučili in 

opredelili vlogo ter pomen špedicije v mednarodnem poslovanju na primeru poslovanja 

izbranega slovenskega špediterskega podjetja ALFA SP, d. o. o., in na podlagi rezultatov 

raziskovanja podali tudi predloge za nadaljnji razvoj ter poslovanje proučevanega podjetja.   

 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti vlogo ter pomen špedicije v 

mednarodnem poslovanju na primeru poslovanja izbranega slovenskega špediterskega 

podjetja ALFA SP, d. o. o., in na podlagi rezultatov raziskovanja podati tudi predloge za 

nadaljnji razvoj ter poslovanje proučevanega podjetja.  

Cilji diplomske naloge so bili: 

 proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

 predstaviti različne ovire v mednarodnem poslovanju, 

 proučiti vlogo in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju,  

 raziskati, proučiti in opredeliti vlogo ter pomen špedicije v mednarodnem poslovanju na 

primeru poslovanja izbranega slovenskega špediterskega podjetja ALFA SP, d. o. o., 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati tudi predloge za nadaljnji razvoj in poslovanje 

proučevanega podjetja. 

1.3 Metode raziskovanja 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del naloge 

obsega predstavitev vloge in pomena mednarodnega poslovanja ter špedicije v njem. Za opis 
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dejstev in stanj smo uporabili metodo deskripcije, poleg tega še metodo povzemanja ali 

kompilacije, metodo analize, metodo študije primera ter metodo sinteze.  

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z raziskavo:  

Kakšna sta vloga in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju podjetja ALFA SP, d. o. o.? 

Empirični del diplomske naloge temelji na kvalitativni raziskavi. S pomočjo opravljenega 

polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom podjetja ALFA SP, d. o. o., smo poskušali  

odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljali smo, da je mednarodno poslovanje vse pomembnejše, saj se odpirajo novi trgi 

in nove priloţnosti, poleg tega pa je na trgu tudi večja konkurenčnost. Predpostavljali smo, da 

se špedicija s širitvijo mednarodnega poslovanja sooča z novimi priloţnostmi, ki se pojavljajo 

na trgu, kar predstavlja tudi izziv za prihodnost špedicijske dejavnosti. Predpostavljali smo, da 

zaradi nenehnih sprememb na zakonodajnem področju velik izziv predstavlja tudi neprestano 

prilagajanje podjetij, s čimer špedicijska podjetja nenehno napredujejo in se izobraţujejo na 

tem področju.  

Glavni omejitvi sta bili dostopnost potrebnih podatkov o poslovanju podjetja ALFA SP, 

d. o. o., in tudi iskrenost v intervjuvančevih odgovorih. 
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2 GLOBALIZACIJA IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

Peklar (1999, 8) se sprašuje o značilnostih pojava globalizacije: »Kako pojasniti pojem, eno 

najpogosteje uporabljenih besed v zadnjih letih. Tudi med največjimi umi današnjega sveta ni 

enotnega pogleda o tem, ali je bil proces načrtovan, produkt super intelekta ali pa se je zgodil 

spontano.« 

Za obe trditvi najdemo oporo v literaturi. Prva trditev govori o globalizaciji kot o doseţku 

zavestne in usmerjene politike. Druga pripoveduje o vračanju človeka k svojim še neodkritim 

sposobnostim. Pojav globalizacije označujejo različni dejavniki. Eden izmed njih je nastanek 

globalnega trga, ki je nastal na podlagi prostega regijskega trgovanja in vse večjega števila 

multinacionalk, kar je pripeljalo do večje globalne konkurence. S tem sta se začela hiter 

pretok kapitala ter laţja izmenjava proizvodov, tehnologij in predvsem informacij (Peklar, 

1999).  

Peklar (1999) v nadaljevanju govori tudi o procesu globalizacije kot nevarnem zaostrovanju 

obstoječe politične ureditve sveta in o velikem pomenu okolja na prilagajanje globalizacije za 

gospodarske subjekte. To je pogojeno z lastnimi političnimi, ekonomskimi, socialnimi in 

tehnološkimi dejavniki. Okolje namreč v veliki meri določa moţnosti, vire in sredstva, s 

katerimi lahko razpolagamo in pripravljamo lastno strategijo. 

Makovec Brenčičeva (2006, 14) opredeli globalizacijo kot: »Kompleksen pojav – tako 

ekonomski, druţbenoekonomski kot neekonomski. Kot večdimenzionalen proces, vključujoč 

ekonomske, politične, sociološke, in kulturne prvine, ustvarja nove kakovosti. V poslovnem 

okolju in procesih na mednarodnih trgih se kaţe v brezmejnih tehnoloških inovacijah, 

zmanjšanju trgovinskih in investicijskih ovir, predvsem pa v neizmerni, intenzivni in vse bolj 

globalni konkurenci. Globalizacija danes deluje kot povezanost vseh akterjev na trgih, kar 

pomeni globalno usklajevanje ter povezanost tako storitvenih kot proizvodnih dejavnosti in 

podjetij na povsem nov način.« 

Globalizacijo lahko opišemo kot hitro ekonomsko rast, velik napredek v razvoju, pojav 

neizprosne konkurence, globalnega trga in vse večjega mednarodnega poslovanja. 

»Mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, z 

namenom zadovoljevanja ciljev posameznikov, podjetij, institucij, tudi drţav.« (Makovec 

Brenčič 2006, 11) 

O mednarodnem poslovanju govorimo tudi takrat, ko so v središču transakcije in procesi, ki 

označujejo mednarodno poslovanje kot aktivno in dinamično poslovanje podjetja. V današnjih 

dinamičnih pogojih poslovanja se namreč nobeno mednarodno poslovanje podjetja ne sme 

oziroma si ne more privoščiti statičnega ali pasivnega delovanja, ampak mora biti usmerjeno 

k rasti in razvoju podjetja. Mednarodno poslovanje se od domačega razlikuje po tem, da se pri 
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mednarodnem poslovanju vse transakcije odvijajo preko meja. Vstop v mednarodno okolje in 

prestop nacionalne ali regionalne meje pomenita vstop v drugačno okolje tako z vidika 

ekonomskih kot tudi političnih, druţbenih, kulturoloških, okolijskih, tehnoloških in pravnih 

značilnosti. Mednarodno poslovanje je namreč kompleksno, raznoliko in dinamično, saj je 

pogojeno z različnostmi trgov/drţav, npr. kitajski, indijski, nemški in hrvaški trg se med seboj 

še vedno močno razlikujejo – tako po pravni regulativi, kulturoloških navadah uporabnikov in 

političnih situacijah kot tudi po ekonomski moči. Velika značilnost mednarodnega poslovanja 

so tudi spremembe. Primer sprememb je vstop Slovenije v Evropsko unijo, ki je prinesel za 

slovenska mednarodno delujoča podjetja ogromno sprememb v določenih načinih 

mednarodnega poslovanja (npr. uvedbo enotnega carinskega reţima do tretjih drţav – 

nečlanic Unije) (Makovec Brenčič 2006). 

2.1 Vpliv globalizacije na poslovanje podjetij 

Vpliv globalizacije je moč čutiti na vseh področjih, še posebej močan vpliv pa ima na 

poslovanje podjetij. Veselko (2007) pravi, da so podjetja sebe in poslovne partnerje še 

nedavno opredeljevala kot samostojne nepovezane poslovne enote, torej s prodajalci kot 

zadovoljevalci povpraševanja in na drugi strani s kupci s kupno močjo. Povezovalci obeh so 

bili ponudniki logističnih storitev. Danes se podjetja povezujejo v tako imenovane logistične 

verige in ne nastopajo več kot samostojne nepovezane poslovne enote. Pojavlja se tesno 

povezovanje proizvodnje, distribucije in porabe v mreţe informacijskega ter fizičnega pretoka 

kapitala, storitev in blaga.  

Veselko (2007) je mnenja, da se morajo podjetja zavedati, da je glavni cilj zadovoljstvo 

kupca, ki odraţa uspešnost logistične verige. Poudarek mora biti na koordiniranju logistične 

verige kot celote. Z druge strani pa je treba posvečati pozornost pri zmanjševanju stroškov, 

izrabi sredstev in povečevanju dobička. Namen vsega skupaj je zadovoljevanje kupčevih 

potreb.  

Globalizacija prinaša predvsem hitre spremembe in nove logistične koncepte ter modele, ki so 

v svetu ţe razviti in uveljavljeni, ti pa povzročajo slovenskim podjetjem izgubljanje 

konkurenčne prednosti in nove poslovne priloţnosti. Posledično to pomeni, da se mora 

podjetje, če ţeli preţiveti oziroma še naprej širiti svojo logistično mreţo, prilagoditi novim 

metodam in spremembam. Takrat se v podjetjih začnejo porajati vprašanja: kaj in kako 

spremeniti, v kakšnem obsegu ter kdaj.  

Ena izmed glavnih potrebnih sprememb je hitrost standardnih procesov. Ključni element 

pospeševanja različnih faz logistične verige postaja standardizacija. Pretočnost in povezljivost 

se močno povečata s poenostavljanjem postopkov ter operacij.  
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Novi globalni trgi so v današnjih časih zelo pomembni. Za osvajanje in sledenje novim 

globalnim trendom je zelo pomembna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki nam 

prinaša nove informacije. Informacije so ključne za uspeh, saj zbliţujejo še tako oddaljene 

drţave in odstranjujejo meje med njimi. Za hiter dostop do informacij je tu internet. Z 

njegovim pojavom se je korenito izboljšala komunikacija med poslovnimi partnerji in podjetji 

v logistični verigi. Z njegovo uporabo lahko zdaj mnogo hitreje prejemamo nove informacije 

in podatke (Soros 2003). 

2.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Velik pomen v mednarodnem poslovanju predstavlja pojav globalizacije. To kaţejo naslednja 

dejstva (Makovec Brenčič idr. 2006): 

 deleţ tujih neposrednih investicij in mednarodno poslovanje se iz leta v leto večata, 

 povečuje se deleţ mednarodne trgovine v BDP, 

 povečal se je pomen mednarodne proizvodnje in neposrednih tujih invest icij, 

 nastanek integriranih finančnih trgov, 

 rast deleţa mednarodnih storitev, 

 vpliv tehnologije in prenosa znanja na mednarodno trgovino postaja vse bolj pomemben. 

Zato je potrebno poznavanje regulatornih sprememb in sprememb značilnosti kupcev ter 

odjemalcev pa tudi okolij, v katera vstopamo, zaznati in poznavati spremembe ter jih 

preoblikovati v ustrezne odločitve mednarodnega poslovanja. Mednarodno poslovanje je zelo 

povezano in prepleteno tudi z mednarodno trgovino, mednarodnim trţenjem in mednarodnim 

poslovodenjem (Makovec Brenčič idr. 2006). 

Dobiček je osnovni vzrok poslovanja podjetja, da se odloči za poslovanje na mednarodnih 

trgih. Podjetja imajo več motivov, ki jih vodijo v mednarodno poslovanje. Razdelimo jih na 

proaktivne in reagibilne. Makovec Brenčič idr. (2006, 22) ugotavljajo: »Proaktivni motivi 

predstavljajo vnaprejšnjo vzpodbudo za spremembo strategije podjetja in izvirajo iz lastne 

motivacije podjetja (notranjega okolja in virov), da izkoristi posebne sposobnosti in prednosti, 

ki jih poseduje (npr. posebna tehnološka znanja), prav tako pa tudi moţnosti trgov. Reagibilni 

motivi pomenijo odziv na zunanje pritiske, groţnje domačega in/ali tujega trga (konkurentov), 

ki se jim podjetja postopno (pogosto pasivno) prilagajajo. Zato je v današnjem dinamičnem 

poslovnem okolju pomembno, da so podjetja kar se da proaktivno naravnana, pri čemer 

seveda ne smejo zanemariti priloţnosti, ki nastanejo iz reagibilnih motivov.«  
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Preglednica 1: Proaktivni in reagibilni motivi mednarodnega poslovanja podjetij 

PROAKTIVNI MOTIVI REAGIBILNI MOTIVI 

 Dobiček 

 Nagnjenost managementa k 

mednarodnemu poslovanju 

 Tehnološke sposobnosti 

 Edinstven proizvod 

 Internacionalizacija kot strategija 

rasti 

 Trţne priloţnosti na tujih trgih 

 Ekonomija obsega in prihrankov 

 Davčne in druge spodbude 

 Ekskluzivne informacije o tujih 

trgih 

 Druge konkurenčne prednosti 

podjetja (R&R, financiranje …) 

 Konkurenčni pritiski 

 Domači trg: zasičen, majhen, v 

zatonu 

 Preseţna proizvodnja, nezasedene 

kapacitete 

 Nenadejana tuja naročila 

 Podaljševanje prodaje sezonskim 

izdelkom 

 Bliţina kupcev (psihološka 

razdalja) in logističnih centrov 

 Spremembe prej restriktivnih 

predpisov 

 Ugodna tečajna nihanja 

  

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 22. 
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3 OVIRE V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Naše mnenje je, da carine in carinski postopki predstavljajo oviro za mednarodno poslovanje, 

saj upočasnjujejo in oteţujejo prevoz ter dostavo blaga. Vendar brez carin in carinskih 

postopkov ne moremo, saj so osnova za plačilo carin ter carinski nadzor nad blagom in 

skrbijo za to, da se ne vnaša nedovoljeno blago.  

3.1 Carine 

Pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo so veljali zakoni, ki jih v nadaljevanju opisuje 

Mercina Šegina. 

Najpomembnejši narodni predpisi so bili: 

 Carinski zakon, 

 Zakon o carinski tarifi, 

 Zakon o carinski sluţbi (Mercina Šegina 1998). 

Poleg omenjenih treh zakonov so se uporabljali še mnogi podzakonski predpisi, ki so jih 

izdajali vlada in drugi organi na podlagi pooblastil iz zgoraj omenjenih zakonov. V našem 

carinskem sistemu uporabljamo mednarodne predpise, ki so razne mednarodne konvencije in 

sporazumi. Slednji so lahko bilateralni (bilateralni sporazum z Madţarsko, Poljsko, Slovaško, 

Češko) ali multilateralni (konvencije o karnetu ATA, karnetu TIR). Carinski sistem je bil del 

ekonomskega sistema vsake drţave, njegov sestavni pravni del pa je bil Carinski zakon. Z 

različnimi zakoni se prilagajamo gospodarstvu Evropske unije.  

Mercina Šegina (1998, 5) opisuje Carinski zakon kot zakon, ki: »Ureja pravice in obveznosti 

udeleţencev v carinskem postopku ter pooblastila carinskih organov v zvezi s prometom 

blaga med carinskim območjem Republike Slovenije in tujimi carinskimi območji. Temelji na 

naslednjih načelih:  

 uveljavlja primarno zaščitno funkcijo carine, 

 usklajuje carinski sistem s priporočili in pravili Evropske unije in Sveta za carinsko 

sodelovanje, 

 poenostavlja carinski postopek in ga usklajuje z novimi tehničnimi rešitvami (uvedba 

enotnega administrativnega dokumenta, računalniška izmenjava podatkov, poenostavljen 

uvozni, izvozni in tranzitni postopek itd.), 

 opredeljuje pravice in obveznosti udeleţencev v carinskem postopku.« 

Dne 1. maja 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije, so določeni 

zakoni, ki so prej urejali zunajtrgovinsko prakso Slovenije, prenehali veljati. To so bili: 

Carinski zakon, Zakon o carinski tarifi in Zakon o zunajtrgovinskem poslovanju. Omenjene 
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zakone je zamenjal Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), 

podlaga pa je Zakon o carinski sluţbi (Bovha Padilla idr. 2008). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski sluţbi, ki se uporablja od maja 2004, 

dopolnjuje zgoraj omenjeni Zakon o carinski sluţbi, ki je v veljavi od julija 1999 (Bovha 

Padilla idr. 2008). 

Mercina Šegina (1998) opisuje Zakon o carinski sluţbi kot zakon, ki opredeljuje dolţnosti in 

pravice carinskih organov na področju carinskega nadzora, zaračunavanja carine, carinjenja 

blaga in drugih uvoznih dajatev. 

Bovha Padilla idr. (2008, 60) govorijo o novem zakonu – Zakonu o izvajanju carinskih 

predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), ki ureja: »Izvajanje carinskih predpisov Evropske 

skupnosti, ki dajejo pooblastila drţavam članicam, da področje carinskih predpisov nadaljnje 

uredijo v nacionalni zakonodaji, ter ureja zadeve s tega področja, katerih ureditev ni v 

pristojnosti Skupnosti.« 

Med carinske predpise sodijo predpisi, ki urejajo: 

 uvedbo carinskega zakonika Skupnosti, 

 izvajanje carinskega zakonika, 

 skupnostni sistem carinskih oprostitev, 

 tarifno in statistično nomenklaturo ter skupno carinsko tarifo, 

 ukrepe za prepoved za sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prost promet, izvoz, 

ponovni izvoz ali za uvedbo odloţnega postopka (Bovha Padilla idr. 2008). 

Omenjeni zakon se uporablja na ozemlju Republike Slovenije tudi za plačevanje drugih 

dajatev, ki se pobirajo pri uvozu blaga, če ni s predpisi, ki dajatve določajo, drugače določeno 

(Bovha Padilla idr. 2008). 

Na carinskem področju se uporabljajo tudi naslednji carinski pojmi (Mercina Šegina 1998 in 

Bovha Padilla idr. 2008): 

 carinsko območje RS: obsega teritorialno morje in ozemlje Slovenije ter zračni prostor 

nad teritorialnim morjem in ozemljem Slovenije. S carinsko črto, ki je identična drţavni 

meji, je omejeno carinsko območje, 

 carinski organ: carinarnica ali njena organizacijska enota, vodenje carinskega postopka in 

postopka za carinske prekrške na prvi stopnji spada pod njeno pristojnost,  

 carinski dolg: obračunan znesek izvoznih ali uvoznih dajatev, 

 carinski dolţnik: oseba, zadolţena za plačilo carinskega dolga, 

 carinski nadzor: ukrepi carinskih organov, s katerimi se zavaruje istovetnost carinskega 

blaga in preprečuje neupravičeno ravnanje s carinskim blagom, 

 carinska kontrola: zagotavljanje pravilne uporabe carinskih predpisov z izvajanjem 

posebnih ukrepov in uradnih preiskav, 
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 carinska deklaracija: vloga, s katero na predpisan način in v predpisani obliki oseba 

zahteva izvedbo določenega carinskega postopka, 

 carinski deklarant: oseba, ki pri carinskem organu vloţi carinsko deklaracijo, 

 prepustitev blaga: carinski organ s tem dejanjem dovoli uporabo blaga v zahtevanem 

carinskem postopku, 

 carinska zalivka: votel kos aluminija, oblikovan na poseben način. Carinska ţica se 

napelje skozi zalivko, ki se stisne s carinskimi kleščami, ki na njej pustijo odtis. Uporablja 

se za zapiranje vozil, tovorkov ali prostorov, 

 carinski pečat: okrogel in izdelan iz plastične mase ali gume. Vsak pečat ima svojo 

številko in grb Republike Slovenije v sredini,  

 carinska nalepka: na njej sta carinski znak in številka, brez vidne poškodbe je ni mogoče 

odstraniti,  

 bančna garancija: instrument zavarovanja, ki jo izda banka s sedeţem v Republiki 

Sloveniji. Banka (garant) se z izdajo garancije zaveţe, da bo carinski dolţnik poravnal 

carinski dolg, ki bo nastal v času veljavnosti garancije. V primeru, da carinski dolţnik ne 

poravna dolga, ga mora namesto njega poravnati banka (garant), 

 carinska tarifa: seznam carin, ki so veljavne v drţavi,  

 carinjenje blaga: vsako uradno dejanje pri predloţitvi blaga v carinski postopek, 

 notranja meja: meja Republike Slovenije z drţavami članicami, 

 carinska meja: meja drţave članice s tretjimi drţavami,  

 tretja drţava: drţava, ki ni drţava članica. 

Avtorica navaja: »Carinski nadzor pomeni ukrepe carinskih organov, s katerimi se preprečuje 

neupravičeno ravnanje s carinskim blagom in zavaruje njegovo istovetnost, dokler ni blago 

sproščeno v prost promet. Z njim se tudi zagotavlja spoštovanje drugih predpisov v zvezi s 

carinskim blagom. Pod carinskim nadzorstvom niso: 

 domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko zastavo, 

 ladje organov za notranje zadeve, 

 domača in tuja vojaška letala in helikopterji.« (Mercina Šegina 1998, 9) 

Vnašanje in iznašanje carinskega blaga je mogoče samo preko carinskih mejnih prehodov. 

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra za notranje zadeve določi 

carinske mejne prehode ter njihovo klasifikacijo. Le nekateri mejni prehodi so s posebnimi 

predpisi določeni za promet blaga, ki mora biti pregledano (veterinarska, fitopatološka in 

druga predpisana kontrola). V Sloveniji imamo naslednje carinarnice, ki na svojih izpostavah 

v blagovnem in potniškem prometu opravljajo carinske postopke: Koper, Seţana, Nova 

Gorica, Maribor, Jesenice, Murska Sobota, Dravograd, Celje, Ljubljana (Mercina Šegina 

1998). 
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Ko se blago vnese na carinsko območje, ga mora oseba, ki ga je vnesla, kakor hitro je 

mogoče, predloţiti carinskemu organu. Če predloţitev zaradi nepredvidenih okoliščin ali višje 

sile ni bila mogoča, mora oseba, ki je bila dolţna predloţiti blago, o tem takoj obvestiti 

najbliţji carinski organ. Povedati mora, kje in v kakšnem stanju je blago, ter navesti razlog za 

neizpolnitev obveznosti. Samo s soglasjem carinskega organa je dovoljeno predloţeno blago 

prekladati, raztovarjati ali premeščati. Takšno soglasje ni potrebno samo v primeru nenadne 

nevarnosti. Razloţitev ali razpakiranje blaga zaradi pregleda blaga ali prevoznega sredstva 

lahko carinski organ zahteva kadarkoli. Praviloma se blago predloţi v uradnih urah na 

uradnem prostoru carinskega organa (Mercina Šegina 1998). 

Ko carinski organ odkrije blago, katerega vnos je prepovedan na carinsko območje, izda 

odločbo. Z odločbo se prevozniku oziroma drugi osebi, ki je odgovorna za blago, naloţi 

določen rok, v katerem mora blago odpeljati s carinskega območja. 

Rok se določi glede na posamezni primer in njegove dejanske okoliščine, ne sme pa biti daljši 

od petih dni od dneva, ko je bila odločba vročena. Potnik ima pravico tako blago z 

dovoljenjem carinskega organa začasno shraniti v javno carinsko skladišče, če je to na 

mejnem prehodu. Prav tako lahko potnik zahteva, da se carinsko blago uniči pod nadzorom 

carine oziroma prepusti carinskemu organu, da z njim prosto razpolaga.  

V primeru, da se blago v predpisanem roku ne vrne v tujino, ga carinski organ odvzame in v 

večini proda naprej. Prodaja zaseţenega blaga poteka na javni licitaciji, izjemoma pa lahko 

vlada odvzeto blago tudi brezplačno odstopi drţavnim organom in človekoljubnim 

organizacijam za potrebe opravljanja njihove dejavnosti. Arheološke, kulturne, etnografske, 

zgodovinske, umetniške ali znanstvene vrednosti oziroma predmete lahko vlada odstopi tudi 

pristojnemu organu za spomeniško varstvo (Mercina Šegina 1998). 

3.2 Kvote 

Kvote lahko opredelimo kot: »Tarifna kvota je uvedena za določeno količino oziroma 

vrednost blaga, ki se lahko uvozi v določenem obdobju po zniţani carinski stopnji. Ko je ta 

količina oziroma vrednost preseţena, se blago še vedno lahko uvaţa, vendar zapade plačilu 

običajne carinske stopnje.« (Finančna uprava 2017) 

Za upravljanje s tarifnimi kvotami v Evropski uniji obstajata dva sistema. Po prednostni 

obravnavi prispelih zahtevkov in po sistemu uvoznih dovoljenj. Do uveljavljanja ugodnosti 

ukrepov ima pravico vsak uvoznik, ampak le če izpolnjuje predpisane pogoje. V naslednjem 

odstavku bomo na kratko povzeli potek za pridobitev pravice za črpanje količine tarifne kvote 

po sistemu prednostne obravnave prispelih zahtevkov (Finančna uprava 2017). 

Prvi korak uvoznika je, da vloţi zahtevek za črpanje količine tarifne kvote v pristojni krajevni 

carinski izpostavi. Ta mora dobljene zahtevke sprejeti in preveriti, ali ustrezajo, nato pa jih 



 

12 
 

pošlje v Center za TARIC in kvote. Center je na Carinskem uradu Jesenice. Center zbere 

zahtevke iz vseh izpostav in jih preveri. Takoj za tem jih pošljejo v elektronski obliki v 

postopek dodelitve na direktorat v Bruslju. Center nato prejme odgovore o dodelitvi črpanja 

količin tarifne kvote in jih posreduje carinskim izpostavam, ki pošljejo odgovore uvoznikom 

in jim obračunajo carinski dolg (Finančna uprava 2010). 

3.3 Embargo 

Avtor navaja: »Trgovinske ekonomske sankcije se lahko nanašajo na omejitve uvoza ali 

izvoza. To so najbolj pogosta oblika sankcij, kar je tudi razlog, da je ta termin velikokrat 

uporabljen kot sinonim za ekonomske sankcije. Glavni namen trgovinskih sankcij je 

povzročanje škode gospodarstvu sankcionirane drţave z omejevanjem trgovine.« (Dolenc 

2002) 

Pojem embargo označuje ekonomske sankcije, ki omejujejo izvoz izdelkov in storitev v 

sankcionirano drţavo. Redkokdaj se embargo nanaša na celoten izvoz določene ciljne drţave. 

Popolni embargo je bil uveden leta 1990 proti Iraku in leta 1992 proti Zvezni republiki 

Jugoslaviji. Popolni embargo pomeni, da so zajeti tudi izdelki, ki za sankcionirano drţavo 

niso pomembni in zato ne vplivajo na večjo učinkovitost sankcij, hkrati pa to pomeni dodaten 

strošek in napor za tistega, ki sankcionira. Tisti, ki sankcionirajo, se po navadi odločijo za 

delni embargo, ki prepoveduje izvoz posameznih izdelkov in storitev. Med njimi so najbolj 

pogosto vojaška oprema, oroţje in strateški izdelki ter surovine. Skrbno premišljen selektivni 

embargo zajema dobrine, ki naj bi bile za gospodarstvo ciljne drţave nepogrešljive (Dolenc 

2002). 

Drţave, ki sankcionirajo, se na splošno bolj pogosto odločijo za uvajanje izvoznih omejitev 

kot pa za omejevanje uvoza. Drţava na mednarodnem trgu, ki uporablja sankcije, ima v večini 

primerov glede na drţavo, ki je tarča sankcij, bolj dominanten poloţaj kot dobavitelj izvoznih 

dobrin kot pa odjemalec uvoznih dobrin. To pomeni, da drţava, ki sankcionira, prizadene 

večjo škodo ciljni drţavi z ukinitvijo izvoza (Dolenc 2002). 

3.4 Ostalo  

Poleg vseh ţe zgoraj omenjenih ovir v mednarodnem poslovanju v nadaljevanju sledi še nekaj 

pomembnih ovir, s katerimi se špediterji srečujejo vsakodnevno. 

3.4.1 Strog carinski postopek in njegovo izvajanje 

Carinski organi zaposlujejo specialiste, ki poznajo blago, saj to zahtevajo zamotani carinski 

predpisi in pisanost uvoza. To vpliva na počasnejše reševanje zadev, istočasno pa povzroča 

povečevanje stroškov uvoza. Čeprav se izvaja v duhu carinskega zakona, vseeno obremenjuje 
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uvoz. Carinski postopek je še večja ovira takrat, ko se za njim skriva teţnja po zaščiti 

posameznih sektorjev domačih gospodarskih dejavnosti (Krajnc 2004). 

3.4.2 Kontrola uvoza živali in živalskih izdelkov 

Klasičen primer upravnega protekcionizma (stroga kontrola, karantena, embargo) je zloraba 

sanitarnih predpisov pri uvozu mesa, mesnih izdelkov in mesa za ekonomske cilje. V primeru, 

ko je utemeljena s patološkimi razlogi, proti takim ukrepom ni pripomb. Veliko je primerov, 

ko postanejo ukrepi diskriminacijski proti drţavam, ki so v tej panogi – ţivinoreji ţe dolgo 

nazaj odpravile vse nevarnejše infekcijske bolezni (Krajnc 2004). 

3.4.3 Konvencije 

Konvencija CMR 

Konvencija CMR je nastala po drugi svetovni vojni kot posledica povečevanja mednarodnega 

prevoza tovora. S strani Mednarodnega inštituta za poenotenje zasebnega prava 

(UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law) iz Rima je prišla 

spodbuda za tako standardizacijo. Leta 1948 se je inštitut strinjal z Mednarodnim cestnim 

prevoznim zdruţenjem (IRU – International  Road Transport Union) in Mednarodno trgovsko 

zbornico (ICC – International chamber of Commerce), da je treba sestaviti komite 

strokovnjakov, ki bi pripravili predmetne konvencije. Leta 1956 je v Ţenevi deset evropskih 

drţav (Avstrija, Francija, Luksemburg, Poljska, Švedska, Švica, nekdanja Zahodna Nemčija, 

Nizozemska in nekdanja Jugoslavija) podpisalo konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz 

tovora po cesti (CMR). Kratica CMR pomeni: Convention relative au Contrat de Transport 

International de Merchandises par Route (Šker, Voglar in Simoniti 2005, 9).  

Leta 1961 je začela veljati konvencija CMR za drţave, ki so jo ratificirale. Cestni prevoz je 

bil tako med zadnjimi od vseh prevoznih vej standardiziran. Konvencija danes ureja 

mednarodni cestni prevoz v vseh evropskih drţavah z izjemo Albanije, Irske in Cipra. 

Dosegla je svoj cilj, saj je v Evropi bolj poenotila pogodbe o cestnem prevozu tovora. K temu 

je pripomoglo tudi to, da je uporaba konvencije veljavna tudi takrat, ko je le ena izmed drţav, 

na ozemlju katere se prevaţa tovor, podpisnica konvencije (Šker, Voglar in Simoniti 2005). 

Avtorji navajajo: »Cilj konvencije CMR ni reševati splošne pogodbene teţave, kot na primer 

določanje cene prevoza (četudi je to treba navesti v prevozni pogodbi), škode v primeru 

neprevzema tovora na prevoz, izgube ali poškodbe tovora na prevozu, določanje zamude pri 

dostavi, ki ni cestni prevoz, ali medsebojnih razmerij prevoznikov, ki ni v povezavi s 

poškodbo tovora. Reševanje te problematike ureja nacionalna zakonodaja oziroma druge 

mednarodne konvencije.« (Šker, Voglar in Simoniti 2005, 10) 
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V primeru, ko se uporablja konvencija CMR, določila, ki so z njo v nasprotju, ne veljajo. 

Določila veljajo le v delu, ki ga konvencija CMR ureja pomanjkljivo oziroma ga sploh ne 

ureja. Tudi za stranke, ki izvorno niso stranke prevozne pogodbe, pristopijo pa k njej pozneje 

med izvajanjem prevoza, ki ga ureja konvencija, je CMR veljaven. Konvencija CMR velja 

tudi pri kombiniranem prevozu, vendar le takrat, ko je izpolnjen pogoj. Pogoj je izpolnjen 

takrat, ko pride do škode na cestnem delu prevoza. Konvencija CMR ne ureja multimodalnega 

prevoza, kar je verjetno posledica datuma njenega nastanka (Šker, Voglar in Simoniti 2005, 

10). 

Na kratko smo povzeli sestavo konvencije, kot jo opisujejo Šker, Voglar in Simoniti (2005). 

Konvencija je razdeljena po poglavjih, ki naj bi sledila procesu sklepanja prevozne pogodbe. 

Uporabo konvencije in primere, v katerih konvencija ne velja, ureja prvo poglavje. V drugem 

poglavju je navedena odgovornost prevoznika za določene osebe. Tretje poglavje ureja 

izvršitev in sklenitev prevozne pogodbe ter tudi njeno obvezno vsebino. V četrtem poglavju je 

določena odgovornost prevoznika za poškodbe ali izgubo tovora ter za zamudo pri dostavi. V 

petem poglavju so določeni zahtevki in postopki ugotavljanja nastale škode. Določeni  so tudi 

roki, v katerih je oškodovanec dolţan prevozniku predloţiti ugotovitve o nastali škodi. Da je 

ugotovitev nastale škoda pravilna, so v tem poglavju predvideni tudi dejanja in postopki, ki 

jih je treba izpeljati. Šesto poglavje ureja zaporedne prevoze več prevoznikov. Sedmo 

poglavje določa, kdaj je kakršnakoli določba nična ali brez učinka, in sicer je to takrat, ko bi 

posredno ali neposredno spreminjala določbe konvencije CMR. V osmem poglavju so zajete 

končne določbe. 

 

Slika 1: Primer obrazca CMR 

Vir: Allbiz 2017. 
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ADR – Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga 

Za varen prevoz nevarnega blaga so Zdruţeni narodi v petdesetih letih ustanovili odbor 

izvedencev. Oranţna knjiga, ki jo pripravlja omenjeni odbor, vsebuje priporočila in 

informacije za prevoz nevarnega blaga. Priporočila, ki se prevzamejo v predpise posameznih 

prometnih področij in za sprejetje v zakonodajo posamezne drţave, pripomorejo, da so po 

vsem svetu dokaj enotni standardi. ADR (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem 

prevozu nevarnega blaga) je mednarodni predpis za cestni prevoz nevarnega blaga (Goreta 

2007). 

Goreta (2007, 30) v svojem diplomskem delu opisuje ADR kot: »ADR (European Agreement 

Concerning the Internacional Carriage of Dangerous Goods by Road) je mednarodni 

sporazum, ki ga pripravlja Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji zdruţenih narodov 

v Ţenevi, s katerim je večina evropskih drţav določila sporazum o mednarodnem cestnem 

prevozu nevarnega blaga. Začel se je pripravljati po 2. svetovni vojni na podlagi Evropskega 

sporazuma o mednarodnem ţelezniškem prevozu nevarnega blaga, ki izhaja iz leta 1890. Gre 

za zelo kratek in preprost sporazum, ki je bil podpisan 30. septembra 1957. Vsebuje samo 17 

členov. Podrobnejša pravila, v prilogi A in B, so bila objavljena 12 let pozneje, leta 1969, ko 

je sporazum začel veljati. Priloga A in B vsebujeta podrobnejša pravila, kateri postopki 

morajo biti opravljeni ob prevozu nevarnega blaga. S sklepom o objavi prilog A in B k 

Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) (Ur. 1. 

RS, št. 9/03) sta prilogi postali obvezujoči za prevoze nevarnega blaga. ZPNB določa splošne 

zahteve, prilogi A in B ADR pa podrobno opisujeta postopke za varen prevoz nevarnega 

blaga.« V ADR je navedeno vse nevarno blago, ki ga je treba tudi prevaţati kot nevarno 

blago. Blago je razdeljeno v trinajst razredov. Nevarno blago je razdeljeno po stopnjah 

nevarnosti, od katerih je odvisna zahteva za embalaţo. 

Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga 

Nastala je leta 1980 na diplomatski konferenci, ki jo je na podlagi sklepa Generalne skupščine 

Zdruţenih narodov sklical generalni sekretar Zdruţenih narodov. Angleška okrajšava za 

omenjeno konvencijo je CISG (United nations convention on contracts for the International 

Sale of goods). Konvencija je začela veljati 1. januarja 1988. Na podlagi nasledstva 

konvencija velja za Republiko Slovenijo od 25. junija 1991 (Schlechtriem in Moţina, 2006). 

Razdeljena je na štiri dele. Prvi trije deli vsebujejo enotno ureditev prodajnega prava za 

čezmejne pogodbe o prodaji blaga, četrti pa mednarodnopravne končne določbe. Konvencija 

vsebuje (Schlechtriem in Moţina 2006): 

 določbe o predpostavkah veljave in področje uporabe konvencije, 

 splošne materialnopravne določbe o razlagi izjav volje, veljavi običajev, sedeţu in obliki 

pravnih poslov ali ravnanj, ki so jim podobna, 
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 predpise o sklepanju prodajnih pogodb, 

 ureditev pravic in obveznosti strank, 

 pravna sredstva v primeru izpolnitvenih motenj. 
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4 ŠPEDITERSKE AKTIVNOSTI V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

4.1 Vloga in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju 

Jakomin, Jelenc in Vlačič (2006, 89) ugotavljajo: »Dejavnost špedicije opravlja v blagovni 

menjavi po nalogu prodajalca ali kupca blaga funkcijo organizacije in koordinacije vseh 

poslov in aktivnosti v logističnem procesu oziroma v procesu premeščanja blaga iz 

odpravnega kraja v namembni kraj. Gre za organiziranje in koordiniranje vseh logističnih in 

drugih dejavnosti, ki zagotavljajo nemoteno gibanje blaga od prodajalca do kupca, to je 

predvsem dejavnosti prevoza oz. prevozov, uskladiščevanja, manipulacij, pakiranja, 

količinske in kakovostne kontrole, zavarovanja, carinskih in inšpekcijskih postopkov, 

velikokrat pa tudi financiranja logističnih in drugih stroškov v procesu blagovne menjave.« 

Špediterska dejavnost je v večini evropskih drţav urejena z nacionalnimi obligacijskimi ali 

trgovinskimi zakoni. Špediterji so povezani v okviru nacionalnih špediterskih zdruţenj. 

Špediterji v Sloveniji so organizirani v Sekciji špediterjev in skladiščnikov, ki spada v okvir 

Zdruţenja za promet pri Gospodarski zbornici (Jakomin, Jelenc in Vlačič 2006, 89). 

Nastanek špedicije je nastal v obdobju, ko se je prevozna dejavnost popolnoma osamosvojila 

od trgovine. Blago, ki so ga prej spremljali trgovci, so prepustili špediterjem, ki so se za to 

dejavnost specializirali. Z rastjo mednarodne menjave blaga, katere razlog je bil tudi razvoj 

prevoza, ki je omogočal prevoz velikih količin blaga na oddaljena trţišča preko morja, so 

špediterji pridobivali vse večjo veljavo. Kasneje so drţave pričele ščititi domače proizvajalce, 

zaradi česar se je mednarodno trgovinsko poslovanje še dodatno zapletlo. Posledično je prišlo 

do zahtev po posrednikih, ki naj bi dobro poznali carinske, plačilne, zavarovalniške in druge 

predpise. Špediter se je z dodatnimi nalogami, ki jih je pridobil, ţe zelo pribliţal dejavnosti 

današnjega špediterja. V 20. stoletju so se razvila nacionalna strokovna zdruţenja špediterjev, 

katerih naloga je bila spodbujanje razvoja špedicijske dejavnosti. Tako je bila leta 1926 na 

Dunaju ustanovljena »mednarodna federacija zdruţenj špediterskih in njim sorodnih 

organizacij« – FIATA (Federation internationale des associations des transitaires et 

assimiles). FIATA deluje kot posvetovalni organ in varuje interese svojih članic v 

mednarodnih odnosih. Špedicije lahko danes razdelimo po različnih vidikih (temeljna 

specializacija, po vrsti prevoza, po območju delovanja, po vrsti blaga, ki ga odpremlja, po 

regionalni usmerjenosti). Glede na vidik območja delovanja poznamo notranjo špedicijo, ki 

opravlja posle samo na območju ene drţave. Deli se na lokalno špedicijo (omejenost na isti 

kraj) in medkrajevno špedicijo (deluje na celotnem območju drţave). Poznamo mednarodno 

špedicijo, ki opravlja posle in organizirane prevoze blaga preko drţavne meje ter se deli na tri 

različne: izvozno špedicijo (organizira odpremo blaga v tujo drţavo), uvozno špedicijo 

(organizira dostavo blaga v lastno drţavo) in tranzitno špedicijo (organizira odpremo in 

dostavo blaga v tuje drţave preko svoje lastne drţave). Špedicija se deli tudi po temeljni 

specializaciji poslov. To je pomorska špedicija, ki uporablja morsko pot ter po njej organizira 
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odpravo in dostavo blaga. Druga smer, na katero se deli po specializaciji poslov, je 

kontinentalna špedicija, ki prevoz organizira po kopnem. Po vrsti prevoza ločimo špediterje, 

ki so specializirani za določen prevoz. To je lahko ţelezniški, zračni, cestni in prevoz po 

notranjih vodnih poteh. Glede na regionalno usmerjenost poznamo špedicije, ki so usmerjene 

na določeno zemeljsko območje (Evropa, Severna ali Juţna Amerika, Daljni, srednji ali 

Bliţnji vzhod). V določenih primerih se pojavljata tudi vmesna špedicija in podšpedicija. O 

tem govorimo, ko špediter zaupa organiziranje poslov delno ali v celoti drugim špediterjem, 

saj sam ne zmore vedno v celoti izpolniti vseh obveznosti iz komitentovega naloga. 

Obveznost vmesnega špediterja je opraviti del poslov oziroma vse posle na določenem delu 

poti v sodelovanju z glavnim špediterjem. Podšpediter opravlja posle v celoti in sodeluje s 

komitentom samostojno (Ogorelc 1996). 

4.2 Špediterske storitve v mednarodnem poslovanju 

Špediter mora za uspešno delovanje poznati trţišče, posebnosti blaga in zaščitne materiale, še 

posebej pa mora poznati domače ter tuje zavarovalne, pravne in finančne predpise, med 

katerimi so zelo pomembni tudi carinski predpisi. Obseg špediterskih storitev je odvisen od 

dogovora s komitentom. V nekaterih primerih prevzema vse, v določenih pa le del nalog 

(Ogorelc 1996). 

Ogorelc (1996, 154) kot glavne špediterske storitve navaja: 

 svetovanje, 

 instradacijo, 

 organiziranje prevozov, 

 preskrbovanje tovornega prostora in sklepanje prevoznih pogodb, 

 sklepanje pogodb za opravljanje manipulacijskih storitev, 

 sprejemanje blaga od komitenta (pošiljatelja) in predajo prevozniku, 

 posredovanje in sklepanje zavarovalnih pogodb, 

 posredovanje carinjenja blaga, 

 uskladiščevanje blaga, 

 organiziranje pregledov kakovosti in količine blaga, 

 opravljanje medpotnih storitev in manipulacij, 

 spremljanje in nadzor prevozov, 

 organiziranje obveznih pregledov in pridobivanje spričeval o pregledu, 

 izstavljanje špediterskih listin, 

 preskrbovanje prevoznih in drugih blagovnih dokumentov. 

Vendar pa vsak špediter ne izvaja vseh zgoraj naštetih storitev. Odvisno je od primera do 

primera, kot navaja tudi Ogorelc (1996, 155): »V delu mednarodnega špediterja je seveda 

obseg špediterskih storitev od primera do primera drugačen. Obseg špediterskih poslov v 

konkretnem primeru je odvisen od dogovora med špediterjem in komitentom. Bolj poredko bo 
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v enem poslu opravil vse navedene storitve, morebiti bo opravil samo nekatere od njih ali pa 

celo samo eno (npr. uskladiščenje blaga v svojem skladišču).« 

Izmed vseh storitev Ogorelc (1996, 156) kot pomembnejše špediterske storitve poudarja 

naslednje: 

 svetovanje,  

 instradacijo,  

 zbirni transport,  

 zavarovanje,  

 carinsko posredovanje,  

 distribucijo prek špediterjevih skladišč,  

 spremljanje prevozov,  

 zastopanje komitenta v primeru generalne havarije. 

Ker so zgoraj navedene špediterske storitve precej obširnega pomena, smo na kratko 

obrazloţili njihov pomen, kot to razlaga Ogorelc (1996, 156): 

Svetovanje: špediter lahko na osnovi dobrega poznavanja prevoznih moţnosti, finančnih 

predpisov, zunajtrgovinskih predpisov in zavarovalnih pogojev daje nasvete pri sklepanju 

pogodb ter sodeluje v trgovinskih pogajanjih. Na podlagi izkušenj in poznavanja blaga ter 

ozemlja, preko katerega potuje blago, lahko komitentu svetuje, kakšna naj bo embalaţa za 

laţje in učinkovitejše prenašanje nevarnosti na poti. 

Instradacija: stroški dostave blaga velikokrat vplivajo na konkurenčnost proizvoda na trţišču. 

Špediter mora kot poznavalec izbrati najprimernejšo prevozno relacijo. V primeru, da 

komitent ne navede določene poti, po kateri ţeli odposlati blago, je naloga špediterja, da 

izbere prevozno pot, ki bo za komitenta najbolj ekonomična, pri čemer upošteva naravo blaga 

ter nujnost odpreme in dostave. 

Zbirni transport: je zbiranje posamičnih kosovnih pošiljk različnih komitentov, ki omogočajo 

racionalnejše izkoriščanje prostora in zniţujejo prevozne stroške, saj se oblikujejo večje 

tovorne enote za določene prevozne smeri. Koristi zbirnega transporta imajo tako prevozniki 

kot uporabniki prevoznih storitev. 

Zavarovanje: med prevozom je blago izpostavljeno mnogim tveganjem, ki jih najbolj pozna 

ravno špediter, zato je priporočljivo zavarovanje skleniti s posredovanjem špediterja. Tudi pri 

morebitnih odškodninskih zahtevkih zna nuditi strokovno pomoč. Špediter pošiljke zavaruje 

le po dogovoru s komitentom. Če komitent ne zahteva zavarovanja oziroma zahteva le delno 

zavarovanje, nosi kasnejše škodljive posledice v primeru poškodovanja pošiljke. 

Carinsko posredovanje: carinjenje blaga močno olajša, če špediter dobro pozna carinske 

predpise in postopke. S strani komitenta vključitev špediterja pri carinjenju pomeni tudi 
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prihranek pri času in stroških. Komitent preda dispozicijo s podatki špediterju, ki po podatkih 

opravi carinjenje. Če ni drugače dogovorjeno, je ţe z dispozicijo dan nalog za carinjenje. 

Carinjenje blaga se lahko opravi pri pošiljatelju (izvoz), prejemniku (uvoz) oziroma na 

določeni točki vmes (luka).  

Distribucija prek špediterjevih skladišč: za komitenta je dobra izbira tudi dostava in odprema 

blaga prek špediterjevih skladišč, saj to zanj pomeni razbremenitev lastnih skladišč. Pozitivna 

stran distribucije prek špediterjevih skladišč je, da je blago dosegljivo praktično vsak trenutek 

ter primerno uskladiščeno in zavarovano. 

 

Slika 2: Primer sodobnega skladišča 

Vir: Luka Koper 2017. 

Spremljanje prevozov: v primeru, da pride med prevozom do morebitne motnje, ima špediter 

ustrezne telekomunikacije in strokovnjake s tega področja za pravočasno posredovanje. 

Učinkovit informacijski sistem pomaga pri uspešnem nadzoru in spremljanju prevoza. 

Posledica tega je hitrejši pretok informacij, kar vpliva na skrajšanje časa prevoza blaga. 

Zastopanje komitenta v primeru generalne havarije: postopek generalne havarije opravlja 

strokovna oseba (likvidator), vendar je vloga špediterja pri zastopanju komitenta kljub temu 

pomembna. Špediter v primeru generalne havarije opravlja različne posle od obveščanja 

komitenta o stanju tovora pa do kontrole postopka ter prilaganja potrebne dokumentacije. 

Špediter nastopa kot agent, kar pomeni v imenu in za račun komitenta. 

Ţvikart (2001, 45) navaja enajst osnovnih poslov mednarodnega špediterja: 

 strokovni nasveti in sodelovanje pri pogovorih zaradi sklepanja pogodbe o mednarodni 

kupoprodaji, 

 instradacija, 

 odpoklic blaga, 
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 sklepanje pogodbe o prevozu blaga, 

 prevzem blaga zaradi odprave, 

 sklepanje pogodbe o natovarjanju, raztovarjanju in pretovarjanju blaga, 

 sklepanje pogodbe o prevoznem zavarovanju, 

 sklepanje pogodbe o skladiščenju in uskladiščenju blaga, 

 izstavljanje ali nabavljanje prevoznih in drugih listin, 

 opravljanje poslov v zvezi s carinjenjem blaga, 

 informiranje nalogodajalca. 

Poleg osnovnih poslov špediterjev poznamo tudi mnogo specialnih oziroma dodatnih storitev. 

V nadaljevanju jih bomo nekaj omenili in opisali tako, kot navaja Ţvikart (2001, 64). 

Nadzor kakovosti 

Nadzor kakovosti je pogodbeni nadzor, ki se opravlja na osnovi pogodbe med stranko in 

špediterjem ali nadzorno organizacijo. Naloga nadzora je ugotovitev kakovosti in lastnosti 

blaga, ki se morajo ujemati s kupoprodajno pogodbo. Špediter mora izdati pisno potrdilo – 

certifikat o opravljenem nadzoru kakovosti. Špediter mora biti za opravljanje nadzora 

registriran. Če ni registriran, lahko z dovoljenjem komitenta pooblasti drugega špediterja.  

Poleg pogodbenega obstaja tudi drţavni nadzor kakovosti blaga, ki opravlja dela, predpisana s 

strani drţave. V takih primerih nadzor opravlja drţavni trţni inšpektor, ki mora izdati 

certifikat kot dokazilo o nadzoru. 

Priprava blaga za prevoz 

Če tako zahteva pogodba, mora transportni oddelek priskrbeti prevozno embalaţo in pakirati 

blago. V primeru, da blago pakira komitent, špediter ne odgovarja za morebitno škodo. 

Priprava blaga za prevoz mora biti pravočasna, tako da se ne prekorači izročilni rok po 

pogodbi. 

Namena embalaţe sta zaščita pred poškodbami, razsipavanjem in onesnaţenostjo ter laţja 

manipulacija. Kot embalaţa se štejejo vsa sredstva za pakiranje blaga. Poznamo komercialno 

in transportno embalaţo. 

Komercialna embalaţa se proda skupaj z blagom, transportna pa se uporablja samo pri 

prevozu. 
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Slika 3: Priprava blaga za prevoz  

Vir: Facebook ALFA SP 2017. 

Jemanje vzorcev 

Z  vzorcem blaga se ugotovi kakovost po kupoprodajni pogodbi. Za jemanje vzorca ni treba, 

da je špediter registriran, je pa jemanje vzorcev točno predpisano, saj mora pošiljatelj v 

prevoznem listu navesti izjavo. Jemanje vzorcev se lahko opravlja v mednarodnem prometu, 

na mestu, kjer se opravlja carinjenje. Na vmesnih postajah v notranjem prometu jemanje 

vzorcev ni dovoljeno. Količina, ki je dovoljena kot vzorec, je največ deset komadov, katerih 

masa ne sme presegati treh kilogramov. Jemanje vzorcev se navede v prevozno listino, opravi 

pa se v prisotnosti prevoznika. 

Spremljanje prevoza 

Po nalogu komitenta lahko špediter tudi fizično spremlja posamezni prevoz blaga. 

Spremljanje lahko zahteva tudi kdo drug, ki je naveden v prevozni pogodbi, oziroma organ za 

notranje zadeve (npr. pri cestnem prevozu). Spremljevalec mora biti naveden na voznem listu. 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O VLOGI IN POMENU ŠPEDICIJE V 

MEDNARODNEM POSLOVANJU IZBRANEGA PODJETJA ALFA SP, D. O. 

O. 

5.1 Predstavitev podjetja ALFA SP, d. o. o.  

Špedicijsko podjetje ALFA SP, d. o. o., je sodobno logistično podjetje na področju 

mednarodne logistike in najstarejše slovensko logistično podjetje v zasebni lasti, saj posluje 

ţe od leta 1989. Glavna dejavnost podjetja je organiziranje vsakršne vrste prevoza, tako po 

cesti, vodi, zraku kot tudi po ţeleznici, s prednostjo hišnega carinskega zastopanja in urejanja 

raznovrstnih dokumentarnih ter drugih postopkov pri uvozu in izvozu blaga (ALFA SP 2016). 

5.1.1 Ladijski prevoz 

Transportni oddelek podjetja ALFA SP, d. o. o., organizira po izredno konkurenčnih cenah 

delne (LCL) in kompletne (FCL) kontejnerske prevoze. Opravlja tudi prevoze od vrat do vrat, 

vključno z vsemi carinskimi, skladiščnimi, veterinarskimi in sanitarnimi storitvami (ALFA SP 

2016). 

Organizirajo vse vrste ladijskih prevozov (ALFA SP 2016): 

 polne kontejnerje (FCL), 

 zbirne kontejnerje (LCL) – zbirni ladijski transport, 

 IMO/ADR (nevarne) in izredne tovore ter prevoze, 

 Ro-Ro transporte pošiljk (avtomobile) z rednimi trajektnimi linijami, 

 selitve in prevoz osebnih predmetov iz Slovenije ter v Slovenijo. 

 

Vse storitve so podprte s carinskimi postopki in vse opravijo znotraj podjetja. 

5.1.2 Letalski prevoz 

Letalski prevoz omogoča podjetju sodelovanje s številnimi tujimi partnerji ter zanesljiv in 

preverjen prenos pošiljke s kateregakoli letališča na svetu. Znanja in dolgoletne izkušnje 

pripomorejo k stroškovni in časovni optimizaciji poti ter k spremljanju pošiljke na vsakem 

koraku. Za stranke uredijo vse postopke, ki vključujejo morebitne carinske, sanitarne ali 

fitosanitarne preglede (ALFA SP 2016). 

Organizirajo vse vrste letalskega CARGO transporta (ALFA SP 2016): 

 redne letalske linije z Letališča Joţeta Pučnika, 

 redne letalske linije do Letališča Joţeta Pučnika, 

 letalske kurirske storitve in hitre pošte od vrat do vrat, 

 selitve in prevoz osebnih predmetov, 
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 posebne reţime: temperaturne reţime in pošiljke na suhem ledu (dry ice), »fragile« (lahko 

lomljivo), nevarno (ADR), hitro pokvarljivo blago (PER), 

 Air Charte Service za izredne tovore in/ali destinacije, 

 pobiranje EXW v drţavi izvoza in dostavo DDU/DAP/DDP v drţavo uvoza, 

 vse morebitne inšpekcijske in carinske postopke ter preglede.  

5.1.3 Cestni prevoz  

V podjetju imajo cestno-transportni oddelek, ki organizira delne in kompletne prevoze na 

področju celotne Evrope. Največ prevozov opravijo na relacijah z Nemčijo, Italijo, Francijo, 

Švico, Avstrijo, Poljsko, Češko, Slovaško, Madţarsko ter na področju bivše Jugoslavije. 

Posebnost podjetja je tudi servis, ki s področij Avstrije, Nemčije in severne Italije za stranke 

pripelje delne pošiljke v največ 48 urah po sprejetju naročila (ALFA SP 2016). 

Organizirajo vse vrste kamionskih prevozov (ALFA SP 2016): 

 polne kamione, 

 delne naklade in doklade, 

 hladilnik (frigo), 

 zbirnike, 

 nevarno blago (ADR), 

 izredne prevoze, 

 prevoze kontejnerjev in prikolic. 

5.2 Poslovanje podjetja 

Podjetje trenutno izvaja carinsko posredovanje za stranke iz Slovenije in tujine. Deleţ vseh 

carinskih posredovanj predstavljajo tranziti, ki so v majhni drţavi, kot je Slovenija, zelo 

pogosti, saj mnogo strank ţeli svoje blago samo pripeljati do svoje drţave, kjer kasneje 

opravlja vse carinske formalnosti. Drugi največji deleţ predstavlja izvozno carinjenje. Veliko 

manjših drţav, kot je Slovenija, ima namreč zelo velik odstotek izvoza. Podjetje izvaja tudi 

uvozno carinjenje, ki pa zahteva več dela, saj je treba prilagati veliko dokumentacije ter imeti 

na voljo več časa in znanja na tem področju (ALFA SP 2016). 

 

Podjetje je zelo aktivno tudi pri urejanju potrebne dokumentacije za luške manipulacije, kot 

so razlaganje blaga iz kontejnerjev v skladišča, sortiranje blaga v kontejnerje, odprema blaga s 

tovornjaki in ostale manipulacije. Deleţ poslovanja obsega tudi izredne tovore ter specifične 

generalne tovore, kot sta les in papir (ALFA SP 2016). 

Za uspešno in mirno poslovanje morajo podjetja sprejeti notranje (interne) akte. Določeni so 

na podlagi zakonodaje obvezni, nekateri pa zgolj priporočljivi zaradi varnosti poslovanja in 

organiziranosti (Setnikar 2014): 

 Pravilnik o zagotavljanju varstva in zdravja pri delu, 
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 Akt o sistemizaciji delovnih mest, 

 Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, 

 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

 Pravilnik o delovnem času, letnih dopustih, bolezenskih in drugih odsotnostih, 

 Pravilnik o nagrajevanju in napredovanju delavcev. 

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

Za vsako blago, ki vstopa v določeno skupnost oziroma drţavo ali jo zapušča, je treba opraviti 

določene formalnosti. Za blago moramo uvesti določen postopek, ki je najbolj primeren za 

njegovega lastnika. Postopke imenujemo carinski postopki. To so navodila, kako ravnati pri 

carinjenju blaga. Poznamo tri osnovne postopke, to so uvoz, izvoz in tranzit. Mesto carinjenja 

se določi po dogovoru oziroma z zahtevo pošiljatelja, špediterja ali prevoznika. Na vseh 

mejnih postajah, prehodih in morskih lukah imamo carinarnice oziroma carinske izpostave. 

Carinarnice so lahko tudi v notranjosti drţav, po navadi v večjih gospodarskih mestih, na 

letališčih in v rečnih pristaniščih. Carinska dela se lahko opravijo na mestih, ki so predpisana 

v carinskem zakoniku. Poznamo več carinskih postopkov, v nalogi pa bomo natančneje 

razloţili osnovne tri. Carinske postopke bomo opisovali na primeru Slovenije. 

5.3.1 Uvoz 

Z uvozom se carini blago, ki prihaja iz tretjih drţav oziroma članic drugih skupnosti. Blago iz 

drugih drţav/skupnosti (neskupnostno blago) pridobi z uvozom status skupnostnega blaga 

(domače blago). S tem se sprosti v »prost promet«, kar pomeni, da lahko potuje po Evropski 

skupnosti brez drugih carinskih postopkov. Preden se blago sprosti v prost promet, je treba 

poravnati carinski dolg blaga in davek. Ko se blago vnese na področje Skupnosti, velja, da je 

pod carinskim nadzorom. Prikazali in opisali bomo primer uvoza ter sprostitve blaga, ki 

prispe v Luko Koper, v prost promet. 

Špediter za pričetek uvoza potrebuje uvozno dispozicijo, ki jo prejme od uvoznika. Uvozna 

dispozicija je hkrati tudi nalog za carinjenje blaga. Vsebovati mora naslednje podatke o blagu: 

njegov opis, količino, vrednost, carinsko (TARIC) tarifo in poreklo. 

Nujne priloge poleg zgoraj navedenih, na osnovi katerih se izračuna carinski dolg, so še 

uvozna faktura, podatki o stroških prevoza in zavarovanja blaga ter informacije o pakiranju 

blaga. 

Oseba v špediciji, ki je usposobljena za posredovanje med špedicijo in carinskim organom, je 

carinski deklarant. Deklarant mora naročnika storitve opozoriti na vsa pomembna dejstva, ki 

so potrebna za izpeljavo carinskih formalnosti. Ko je carinska deklaracija pripravljena, jo 

vloţi na pristojni carinski organ. Dandanes so dispozicije elektronske, s čimer ima deklarant 

več časa za pripravo vse potrebne dokumentacije za carinjene blaga. Kljub temu mora biti 
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dispozicija tudi v pisni obliki zaradi pravno formalnih odnosov, ki bi lahko nastali v primeru, 

če carinski organ ugotovi prekrške oziroma nepravilnosti.   

Carinska deklaracija je dejanje, s katerim deklarant v špediciji navede, da ţeli določeno blago 

dati v carinski postopek. Za vsako blago, ki naj bi bilo dano v carinski postopek, je treba 

vloţiti carinsko deklaracijo. Moderniziran carinski zakonik (EUR-lex 2013) navaja, da bi 

deklaracije v pisni obliki morale biti izjema, pravilo pa, da so obdelave podatkov in 

deklaracije elektronske. 

Drţava in tudi carinski postopki se vedno bolj usmerjajo k brezpapirnemu poslovanju, vendar 

je iz prakse razvidno, da je še vedno ogromno papirnega poslovanja. Veliko je namreč 

primerov, ko pristojni carinski organ zahteva predloţitev listin za njihov pregled. Poleg tega 

mora imeti podjetje vso dokumentacijo tudi v pisni obliki. Dokumentacije je zelo veliko 

(trgovski računi, dobavnice, ladijski tovorni listi, cestni tovorni listi, izjave dobavitelja, izjave 

prejemnika) in podjetje mora vso hraniti določeno obdobje.  

Na podlagi deklaracije (Slika 4: Uvozna deklaracija) bomo opisali in obrazloţili, kako je 

sestavljena ter kaj vsebuje listina, na podlagi katere uvoznik blago uvozi v Republiko 

Slovenijo oziroma Evropsko unijo. Deklaracija je sestavljena iz 54 polj. Katera polja se 

izpolnijo, je odvisno od veliko različnih dejavnikov in pogojev, ki zajemajo določeno blago. 

Opisali bomo polja, ki so po našem mnenju ključna in pomembna za uvoz blaga (ALFA SP 

2016). 

Polje 1:  prvo podpolje vsebuje IM, kar označuje IMPORT – uvoz. 

Polje 2: vsebuje identifikacijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ za davčne, statistične ali 

druge namene, ter polno ime in naslov pošiljatelja blaga. Zaradi zagotavljanja zasebnosti smo 

podatke v polju 2 izbrisali. 

Polje 5: vsebuje število 1, kar pomeni 1 postavka, torej deklaracija vsebuje samo eno vrsto 

blaga. 

Polje 6: vsebuje podatek o številu tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko. 

Polje 8: vsebuje identifikacijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ za davčne, statistične ali 

druge namene, ter polno ime in naslov prejemnika blaga. Zaradi zagotavljanja zasebnosti smo 

podatke v polju 8 izbrisali. 

Polje 14: vsebuje davčno številko zastopnika ter njegovo polno ime in naslov. Oznaka 

številka 3 označuje vrsto zastopanja, to je posredno zastopanje. To pomeni v svojem imenu 

(ALFA SP, d. o. o.) za tuj račun (za prejemnika, ki ni podjetje ALFA SP, d. o. o.). 

Polje 15: vsebuje drţavo, iz katere se je blago odpremilo/izvozilo.  
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Polje 17: vsebuje namembno drţavo, kamor se blago pošilja. 

Polje 18: vsebuje podatke o prevoznem sredstvu, na katero je bilo blago naloţeno. V našem 

primeru je to kontejnerska ladja Cape Falster. 

Polje 20: vsebuje dobavne pogoje – klavzule incoterms, lokacija in številka 1 označujeta, da 

kraj leţi na ozemlju zadevne drţave članice, torej na ozemlju Republike Slovenije. 

Polje 22: prvo podpolje vsebuje šifro valute, v kateri je sestavljen račun. V drugem podpolju 

je vpisan znesek računa za deklarirano blago. 

Polje 23: vsebuje veljavni menjalni tečaj, med valuto, ki jo ima račun, in evri. 

Polje 26: označuje, kako bo blago zapustilo carinsko območje in nadaljevalo pot v notranjost 

drţave. V našem primeru je to številka 2, kar pomeni ţelezniški prevoz. 

Polje 30: vsebuje podatke lokacije blaga, kjer se lahko pregleda. V našem primeru je to Luka 

Koper, KT pa označuje kontejnerski terminal. 

Polje 31: vsebuje natančen opis blaga in njegovo uporabo. Poleg tega se vpišejo še številke 

zabojnikov, v katerih je blago, številko tovorkov, v katerih je zapakirano blago (BG – oznaka 

za vreče), in v našem primeru še teţa blaga. 

Polje 33: vsebuje tarifno oznako blaga iz kombinirane nomenklature. 

Polje 34: vsebuje drţavo porekla blaga, torej drţavo, v kateri je bilo blago proizvedeno. 

Polje 35: vsebuje bruto maso blaga v kilogramih. 

Polje 37: vsebuje šifro postopka, za katerega se blago deklarira. V našem primeru je to 

postopek 4000, kar pomeni, da je to blago, ki prihaja iz tretje drţave (ne drţave iz Evropske 

unije in Skupnosti), in je potrebno plačilo carinskih dajatev ter DDV (davka na dodano 

vrednost), saj se bo sproščalo v prost promet v Republiki Sloveniji. 

Polje 38: vsebuje neto teţo blaga v kilogramih. Neto teţa je teţa blaga brez embalaţe. 

Polje 44: vsebuje vse dodatne informacije, listine, ki so priloţene deklaraciji, ter vsa potrdila 

in dovoljenja. Podatki dokumentov se vpišejo s posebnimi šiframi. Na kratko bomo opisali, 

katere priloţene listine vsebuje naš primer: 

3CV01 – carinsko vrednost blaga, 

3G001 – šifro zavarovanja zastopnika,  
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3L001 – šifro za kontrolo licenc za opravljanje poslov zastopanja in dovoljenja za opravljanje 

zastopanja v carinskih poslih, 

3O99 – ostale priloţene dokumente, 

N271 – dobavnico,   

N705 – ladijski tovorni list, 

N935 – račun, na podlagi katerega se prijavlja carinska vrednost blaga, 

N954 – potrdilo o gibanju blaga EUR1.1 

Polje 47: vsebuje obračun dajatev. V našem primeru imamo šifro B00 – DDV. Osnova za 

izračun DDV je vrednost fakture v evrih, stopnja davka je 22-odstotna ter znesek davka v 

evrih. 

Polje 54: vsebuje kraj in datum, kdaj je bila deklaracija vloţena v carinski sistem. Vsebovati 

mora tudi polno ime in naslov zastopnika, funkcijo (poloţaj) v podjetju ter davčno številko. 

Na deklaracijo v pisni obliki je treba obvezno odtisniti pečat firme.  

 

   

                                                 

1
 EUR1. Potrdilo o gibanju blaga: se uporablja za dokazovanje porekla pri trgovanju z drţavami, s 

katerimi je Evropska skupnost sklenila trgovinske sporazume ali avtonomne preferencialne ureditve. 

Potrdilo izdajo carinski organi drţave izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika in ko se izdelki 

lahko štejejo za izdelke s preferencialnim poreklom ter izpolnjujejo druge zahteve protokolov o 

poreklu blaga. Izpolnjeno mora biti v skladu z navodili, podpisano s strani odgovorne osebe izvoznika 

in carinskega delavca ter potrjeno z ţigom, ki je bil objavljen kot ţig za potrjevanje potrdil o poreklu. 

Izdelano mora biti na posebnem obrazcu, ki ima za osnovo vzorec (»guilloche«) zelene barve. Vir: 

(Finančna uprava 2015). 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Podrocja/Poreklo_blaga/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Preferencialno_poreklo.pdf
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Slika 4: Uvozna deklaracija 

Vir: ALFA SP 2016. 
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5.3.2 Izvoz 

»Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s carinskega območja Unije v tretjo drţavo (drţava ali 

ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje 

ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije.« (Carinska uprava 2014) 

Blago je lahko namenjeno dokončnemu pa tudi začasnemu izvozu na oplemenitenje, obisk 

sejma ipd. Za unijsko blago, ki se prevaţa iz ene v drugo drţavo članico preko carinskega 

območja tretjih drţav, se izvozni postopek ne uporablja. Preden blago zapusti carinsko 

območje Unije, je treba vloţiti izvozno carinsko deklaracijo pri finančnem uradu, ki je 

pristojen za carinski nadzor, bodisi na sedeţu izvoznikovega podjetja bodisi na mestu, kjer je 

blago, pripravljeno za izvoz. Izvozno deklaracijo vlagamo v elektronski obliki s priloţenimi 

dokumenti, ki so predpisani za izvedbo izvoznega carinskega postopka. Z vloţitvijo izvozne 

carinske deklaracije preide blago pod carinski nadzor. Izvoznik je oproščen plačila davka za 

izvoţeno blago, kar dokazuje z dokazilom o izstopu blaga s carinskega območja Unije. V 

določenih primerih ni treba vlagati elektronske carinske deklaracije, ker zadostuje ţe ustno 

deklariranje. Tak način prijave velja v primeru nekomercialnega blaga v osebni prtljagi 

potnika, ko gre za komercialno blago, pa je omejitev do zneska 1000 EUR (Carinska uprava 

2014). 

Preden blago zapusti carinsko območje Unije, carinski organi preverijo, ali ustreza podatkom 

v deklaraciji. Ugotovitev primanjkljaja se zabeleţi kot pripomba. Pri ugotovitvi viška izstop 

ni dovoljen, dokler izvozni carinski postopek ni opravljen za vse blago (Turk in Špec 1996). 

Polje 1:  prvo podpolje vsebuje EX, kar označuje EXPORT – izvoz. 

Polje 2: vsebuje identifikacijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ za davčne, statistične ali 

druge namene, ter polno ime in naslov pošiljatelja blaga. Zaradi zagotavljanja zasebnosti smo 

podatke v polju 2 izbrisali. 

Polje 8: vsebuje identifikacijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ za davčne, statistične ali 

druge namene, ter polno ime in naslov prejemnika blaga. Zaradi zagotavljanja zasebnosti smo 

podatke v polju 8 izbrisali. 

Polje 14: vsebuje davčno številko zastopnika ter njegovo polno ime in naslov. 

Polje 15: vsebuje drţavo, iz katere se je blago odpremilo/izvozilo.  

Polje 17: vsebuje namembno drţavo, kamor se blago pošilja. 

Polje 18: vsebuje podatke o prevoznem sredstvu, na katero je bilo blago naloţeno. V našem 

primeru je to kontejnerska ladja WMS Harlingen. 

Polje 29: vsebuje podatek urada izhoda (v katerem kraju bo zapustilo EU). 
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Polje 30: vsebuje podatke lokacije blaga, kjer se lahko pregleda. V našem primeru je to Luka 

Koper, KT pa označuje kontejnerski terminal. 

Polje 31/1: vsebuje število tovorkov. 

Polje 31/2: vsebuje natančen opis blaga in njegovo uporabo. Poleg tega se vpiše še število 

kosov blaga. 

Polje 31/3: vsebuje številko zabojnika, v katerega je naloţeno blago. 

Polje 33: vsebuje tarifno oznako blaga iz kombinirane nomenklature. 

Polje 35: vsebuje bruto maso blaga v kilogramih. 

Polje 37: vsebuje šifro postopka, za katerega se blago deklarira. V našem primeru je to 

postopek 1000, kar pomeni običajni izvoz skupnostnega blaga v tretje drţave. 

Polje 38: vsebuje neto teţo blaga v kilogramih. Neto teţa je teţa blaga brez embalaţe. 

Polje 44/1: vsebuje vse dodatne informacije, listine, ki so priloţene deklaraciji, ter vsa 

potrdila in dovoljenja. Podatki dokumentov se vpišejo s posebnimi šiframi. Na kratko bomo 

opisali, katere priloţene listine vsebuje naš primer: 

N380 –  račun, na podlagi katerega se prijavlja carinska vrednost blaga, 

N730 – cestni tovorni list. 

Polje 45: statistična vrednost (vrednost blaga glede na klavzulo incoterms). 
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Slika 5: Izvozna deklaracija 

Vir: ALFA SP 2016. 
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5.3.3 Tranzit 

Jakomin, Jelenc in Vlačič (2006, 134) navajajo: »Tranzitni carinski postopek je postopek, v 

okviru katerega carinsko blago pripeljemo preko carinskega območja ali pa od enega do 

drugega kraja na carinskem območju. Začne se pri odpravnem carinskem organu s sprejemom 

tranzitne carinske deklaracije in konča pri namembnem carinskem organu z uvedbo novega 

carinskega postopka.«   

Za tranzitno blago ni potrebno plačevanje uvoznih dajatev. Poznamo več vrst tranzitnih 

postopkov. Zunanji skupnostni tranzitni postopek (T1) se uporablja za neskupnostno blago, 

notranji skupnostni tranzitni postopek (T2) pa za skupnostno blago (Carinska uprava 2016). 

Na področju tranzitnega postopka je prišlo s preskokom na računalniško podprt tranzitni 

postopek (New Computerised Transit System – NCTS) leta 2004 do velikih sprememb, saj 

novi sistem ukinja papirno poslovanje, kar omogoča hitrejše postopke in zmanjšuje čakalne 

dobe. Poleg tega ima carina večji nadzor nad pošiljkami, podjetja pa nad gibanjem pošiljk 

(Makovec Brenčič idr. 2006). 

Polje 1:  vsebuje podatek, za katero vrsto postopka gre (v našem primeru T1 – tranzit). 

Polje 2: vsebuje identifikacijsko številko, ki jo dodeli pristojni organ za davčne, statistične ali 

druge namene, ter polno ime in naslov pošiljatelja blaga. Zaradi zagotavljanja zasebnosti smo 

podatke v polju 2 izbrisali. 

Polje 8: vsebuje polno ime in naslov prejemnika blaga.  

Polje 15: vsebuje drţavo, iz katere se je blago odpremilo/izvozilo.  

Polje 17: vsebuje namembno drţavo, kamor se blago pošilja. 

Polje 18: vsebuje podatke registracije in drţave prevoznega sredstva ob odhodu (v našem 

primeru registracijo tovornjaka). 

Polje 31/1: vsebuje število tovorkov. 

Polje 31/2: vsebuje natančen opis blaga. 

Polje 31/3: vsebuje številko zabojnika, v katerega je naloţeno blago. 

Polje 35: vsebuje bruto maso blaga v kilogramih. 

Polje 44/1: vsebuje vse dodatne informacije, listine, ki so priloţene deklaraciji, ter vsa 

potrdila in dovoljenja. Podatki dokumentov se vpišejo s posebnimi šiframi. Na kratko bomo 

opisali, katere priloţene listine vsebuje naš primer: 
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N380 – račun, na podlagi katerega se prijavlja carinska vrednost blaga, 

N730 – cestni tovorni list. 
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Slika 6: Spremna tranzitna varnostna listina 

Vir: ALFA SP 2016. 
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Slika 7: Spremna tranzitna varnostna listina 1 

Vir: ALFA SP 2016. 
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5.4 Raziskava o vlogi in pomenu špedicije v podjetju ALFA SP, d. o. o. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja z direktorjem podjetja ALFA SP, 

d. o. o., gospodom Kristijanom Stamatovićem. Z intervjujem smo ţeleli natančneje spoznati 

podjetje, njegovo delovanje, vpliv mednarodnega poslovanja nanj in odgovoriti na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje.  

G. Stamatović ţe šesto leto vodi operativno in prodajno dejavnost podjetja. Skrbi za dnevno 

organizacijo dela, tako na operativni kot na komercialni strani. Skrbi za velike stranke ter so-

odloča o vseh strateških in drugih vprašanjih na ravni uprave podjetja. Podjetje ima petnajst 

zaposlenih za polni delovni čas.  

Zanimalo nas je, kako direktor vidi razvoj podjetja in kakšna je njihova vizija. Povedal nam 

je, da bo podjetje še naprej skušalo ponujati vse logistične storitve na najvišji ravni kakovosti 

in da se bodo še naprej bolj individualno posvečali svojim strankam, ki jim čedalje bolj 

zaupajo organizacijo prevoza za svoje blago. To počnejo z nadstandardno interno organizacijo 

dela, temeljitim načinom uvajanja novih sodelavcev in njihovim rednim izobraţevanjem, 

dnevnim nadzorom kakovosti izvajanja storitev ter stalnim nadzorom nad stroški in prihodki. 

Na trgu so razpoznavni kot kakovosten in zaupanja vreden člen v prevozni verigi, obenem pa 

obvladujejo z vsemi orodji, vključno z močno svetovno mreţo partnerjev, ki jim omogočajo 

premikanje blaga po vsem svetu. Poleg vsega tega ogromno vlagajo v delavcu prijazno, 

pozitivno in stimulativno delovno okolje, ki omogoča njegov razvoj in konstantno učenje ter 

spoznavanje širokega spektra znanj na logističnem področju. Vizija podjetja je dopolniti svojo 

logistično ponudbo z lastnimi skladiščnimi kapacitetami in v naslednjih letih povečati obseg 

poslovanja ter število zaposlenih za 75–100 %. 

Glede na to, da je konkurenčnost na trgu vedno večja, smo ţeleli izvedeti, kolikšen del 

prodaje podjetje dosega na mednarodnih trgih in katere so njihove prednosti. Na to vprašanje 

je direktor odgovoril: »Naše podjetje 100-odstotno deluje na mednarodnih trgih, saj se z 

domačo distribucijo blaga ne ukvarjamo. Naše stranke so pa tako domači kot tuji kupci, tako 

direktni uvozniki in izvozniki kot tudi trgovci, preprodajalci in predvsem proizvodna podjetja. 

Večina strank izvira iz območja EU. Naša prednost je, da smo ravno prav veliki, da lahko 

ponujamo 'globalni logistični servis', vendar na zelo prilagodljiv in oseben način. Smo 

izjemno odzivni, učinkoviti, obenem pa izjemno strokovno podkovani na vseh področjih 

prevoza, vključno s carinskimi postopki. Pretok informacij znotraj našega podjetja je izjemno 

hiter, saj delujemo kot zelo homogena in usklajena ekipa strokovnjakov na vseh področjih, 

čeprav sedimo v treh enotah po Sloveniji. Stranke to občutijo in cenijo. Za razliko od večine 

domačih ponudnikov tovrstnih storitev nismo nišni ponudniki in ponujamo ter organiziramo 

vse tipe prevoza. Pri večini domačih ponudnikov je teţava, da so usmerjeni zgolj v en 

proizvod in s stranko ne razvijejo več kot zgolj transakcijsko razmerje. Za razliko od tujih 

ponudnikov, ki delujejo na našem trgu, pa smo izjemno bolj strokovni, prilagodljivi, 

zanesljivi in odzivni. 'Veliki', tuji ponudniki stavijo na svojo velikost, ponujajo produkte 
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(pre)poceni, s kadrom, ki je prevečkrat premalo strokovno podkovan in premalo izkušen. 

Kriza je prisilila podjetja, da se osredotočajo predvsem na stroškovno plat, zato iščejo 

predvsem najcenejše rešitve, četudi pridejo v paketu slabe storitve, pomanjkanja znanja in 

svetovanja ter velikokrat skrivanja za drobnim tiskom. Dejansko je trenutno okolje idealno za 

rast ravno takšnih podjetij, vendar ocenjujem, da je to vendarle kratkoročna strategija s 

kratkoročnimi pozitivnimi učinki. Stranke na slovenskem trgu postajajo čedalje bolj 

strokovno in tehnično podkovane tudi na logističnem področju in verjamem, da bodo v 

naslednjih letih same izločile ponudnike, ki za zahtevna logistična vprašanja in storitve 

zaposlujejo kader 'na študentsko napotnico'. Poleg vsega tega pa smo najstarejše logistično 

podjetje v zasebni lasti v Sloveniji. Pri številnih strankah nam je ravno to odprlo vrata, saj 

vedo, da tradicija pomeni tudi kakovost.«  

Podjetje ALFA SP, d. o. o., ima velik razpon špediterskih storitev, med katere se uvršča tudi 

letalski prevoz. Iz pogovora smo izvedeli, da je letalski prevoz pomemben proizvod znotraj 

logistične palete storitev in gre z roko v roki z ladijskim prevozom. Je veliko manj frekventen 

in manj voluminozen, vendar ključen za podjetja, ko morajo hitro prepeljati blago iz točke A 

v točko B. Velikokrat gre za situacije, ko proizvodnja zamuja in lahko povzroči posledice 

kupcu ali pa gre za pomanjkanje določenih surovin ali delov za proizvodnjo, brez katerih bi 

stroški ustavljene proizvodnje večkrat presegli prevozni strošek. Zadnja kategorija so 

visokokakovostni in visoko cenovni proizvodi z veliko dodano vrednostjo. To so proizvodi, ki 

prenesejo visoko ceno prevoza, saj je to relativno še zmeraj majhen odstotek vrednosti blaga. 

Čeprav na tem področju ne opazijo splošne rasti povpraševanja, je integralni del njihove 

palete storitev, saj ţelijo biti »one stop shop«. Če bo Slovenija postala čedalje bolj usmerjena 

k visoko cenovnim proizvodom z veliko dodano vrednostjo, bodo verjetno opazili kakšne 

korenitejše premike v rasti. 

Na vprašanje, kako bi definirali vlogo in pomen špedicije, je direktor odgovoril: »Špedicija je 

storitvena dejavnost, ki je nezamenljiv del vseh logističnih verig. Vedno je in vedno bo igrala 

vlogo facilitatorja mednarodne trgovine. Dokler bodo narodi trgovali med seboj, bo špedicija 

vedno igrala pomembno vlogo pri tem. Špedicija oziroma logistika je najbolj 'outsourcan' 

segment dejavnosti v podjetjih, bolj kot npr. računovodstvo ali IT, to pomeni, da podjetja ne 

ţelijo interno razvijati teh sposobnosti in znanj, pač pa jih zaupati v upravljanje zunanjim 

ponudnikom. Dokler bo tako, bo špedicija čedalje bolj pomembna dejavnost.« 

Podjetje deluje tako na domačem kot na mednarodnem trgu, to pa prinese tudi določene 

teţave oziroma ovire, s katerimi se podjetje, ki deluje v velikem mednarodnem okolju, tudi 

konstantno srečuje. G. Stamatović je mnenja, da so glavne razlike predvsem v znanju in 

tehnični podkovanosti deleţnikov v prevozu. V Sloveniji izjemno primanjkuje znanja na vseh 

področjih prevoza in logistike, tako akademskega kot praktičnega. V tujini se na tem področju 

dogajajo konstantne inovacije, napredek, razvoj novih proizvodov, pogledov in pristopov, 
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doma pa za njimi ne samo, da zaostajamo, temveč zaostajamo tudi pri uvajanju novitet in 

novih pristopov, ki se v tujini uporabljajo ţe več let.  

Nadalje je omenil tudi teţavo premajhne prepoznavnosti Slovenije, premajhen obseg 

gospodarstva in relativno nepomembnost v gospodarskem ter političnem smislu. Poudaril je, 

da je skladno s tem izjemno teţko promovirati predvsem Koper kot izjemno vstopno in 

izstopno točko za celotno centralno evropsko regijo. Če bi nam to uspelo, ne bi pridobili samo 

Koper, ladijski prevoz in obalno gospodarstvo. Kot je omenil ţe prej, bi s tem lahko razvijali 

še drugo logistično ponudbo in infrastrukturo, tako skladiščne kapacitete kot tudi letalske. Kot 

primer je navedel Singapur in Dubaj, ki sta majhni drţavi z relativno zanemarljivo velikostjo 

gospodarstva (v tem smislu, da to ni bilo gonilo rasti njunih letališč in pristanišč), pa vendar 

imata največja letališča in pristanišča na svetu.  

Na vprašanje, ali se podjetja v Sloveniji uspešno razvijajo in prilagajo vedno večjemu vplivu 

mednarodnega poslovanja, smo dobili pritrdilen odgovor, in sicer: »Vsekakor se, čeprav 

mislim, da nekoliko zapoznelo. Te priloţnosti in moţnosti so imela ţe prej, vendar je bila 

potrebna svetovna gospodarska kriza, da so bili praktično primorani povečati mednarodno in 

predvsem medcelinsko poslovanje in globalno razmišljanje.« 

Za zaključek nas je zanimalo še, kako v tujini gledajo na slovenska špediterska podjetja. 

Ponovno je potrdil, da nam manjka predvsem boljša prepoznavnost Slovenije v tujini. Po 

njegovem mnenju je veliko nezaupanja v kakovost storitev, zanesljivost kot partnerja in 

stabilnost gospodarskega okolja. Nekateri ljudje namreč še zmeraj mislijo, da tu poteka vojna, 

in na ţalost bi to teţko pripisali njihovi ignoranci ali nerazgledanosti. Kot primer je navedel 

Švico, Luksemburg in Dansko, ki so majhne drţave, pa vendar imajo ljudje o njih popolnoma 

drugačno mnenje. Po njegovem prepričanju bi morali v naslednjih desetletjih povečati 

investicije v šolstvo, pripeljati strokovnjake iz tujine, se od njih učiti in naučiti, nato pa 

samostojno razvijati inovacije in visokokakovostne proizvode. Povedal je še, da če ne bomo 

začeli spreminjati miselnosti in zadev pri mladi generaciji, potem večjega napredka v 

Sloveniji nikoli ne bo.  

Naš pogovor se je zaključil z vprašanjem, kje vidi moţnosti za nadaljnji razvoj in izboljšanje 

poslovanja špedicijskega podjetja na mednarodni ravni. Njegovo mnenje je, da bo to šlo z 

roko v roki glede na nadaljnji razvoj naše drţave. Če se bo gospodarstvo okrepilo, če bomo 

prepoznali logistično dejavnost kot eno ključnih panog, v katero bomo vlagali, potem se bodo 

lahko tudi slovenska podjetja povzpela na evropski, morda celo svetovni ravni. Če imajo 

lahko Danci, Švicarji in Avstrijci svetovna logistična podjetja, ne vidi razloga, zakaj jih ne bi 

mogli imeti tudi Slovenci. Če bodo podjetja ostala na podobnih ravneh, kot so sedaj, bodo 

slovenska podjetja vedno zgolj nestrateški člen v verigi, relativno nepomemben in obroben.  

Na podlagi opravljenega intervjuja smo naredili tudi analizo SWOT podjetja ALFA SP, 

d. o. o. Tovrstna analiza lahko podjetju omogoči najlaţji in najpreglednejši način, s katerim 
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lahko ugotovi svoje prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti trga oziroma okolja, v katero 

vstopa. 

Preglednica 2: Analiza SWOT podjetja ALFA SP, d. o. o. 

PREDNOSTI: 

 dolgoletne izkušnje, 

 opravljanje vseh storitev znotraj 

podjetja, 

 fleksibilnost in individualno prilagajanje 

strankam, 

 svetovno razširjena mreţa partnerjev,  

 ponudba različnih prevozov (letalski, 

cestni, pomorski). 

SLABOSTI: 

 relativno majhno podjetje glede na 

svetovna merila, 

 majhen deleţ prepeljanega blaga v 

uvozu,   

 podjetje nima lastnega voznega parka. 

 

 

PRILOŢNOSTI: 

 vzpostavitev novih partnerstev po svetu, 

 razvoj in rast mednarodnega poslovanja, 

 povečanje prometa na uvozu, 

 povečanje dejavnosti pri iskanju novih 

strank na območju zahodne Evrope in 

Balkana,  

 moţnost dodatne ponudbe – skladiščenje 

blaga. 

NEVARNOSTI: 

 svetovna gospodarska kriza, 

 nestabilne politične razmere,   

 povečanje konkurence, 

 višanje cen prevoza, 

 zmanjšanje pretovora blaga preko Luke 

Koper,  

 povečevanje naravnih nesreč in 

terorizma. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja  

Z izvedenim intervjujem z direktorjem podjetja ALFA SP, d. o. o., smo ugotovili, da je 

podjetje kakovosten in zaupanja vreden člen v prevozni verigi na mednarodnem trgu, saj ima 

močno svetovno mreţo partnerjev, kar jim omogoča premikanje blaga na vse konce sveta. O 

tem govori tudi Ogorelc (1996), in sicer o pojavljanju vmesne špedicije in podšpedicije, ko 
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glavni špediter ne zmore sam v celoti izpolniti vseh obveznosti in zato delno ali v celoti zaupa 

organiziranje poslov drugim špediterjem. 

Nadalje Ogorelc (1996) navaja, da pri spremljanju prevozov večkrat prihaja do morebitnih 

teţav. V takem primeru je pomembno, da ima špediter ustrezno telekomunikacijo in učinkovit 

informacijski sistem. Še posebej je treba imeti strokovnjake s tega področja za pravočasno 

reševanje teţav in spremljanje prevoza. To posledično privede tudi do hitrejšega pretoka 

informacij, kar vpliva tudi na krajši čas prevoza blaga.  

Z zgoraj omenjenim se sooča tudi podjetje ALFA SP, d. o. o., v poslovni praksi. Njihova 

prednost je v tem, da so ravno prav veliki, da lahko ponujajo globalni logistični servis ter pri 

tem še vedno ohranjajo zelo hitro komunikacijo, odzivnost in učinkovitost. Obenem so zelo 

prilagodljivi in strokovno podkovani na vseh področjih prevoza in pri vseh carinskih 

postopkih. Prednost podjetja je tudi, da ne ponujajo samo določenih storitev, temveč 

organizirajo vse tipe prevozov. Kot je omenil g. Stamatović, je pri večini domačih 

ponudnikov teţava, da so usmerjeni zgolj v eno vrsto prevoza. V zvezi s tem omenja tudi tuje 

ponudnike na slovenskem trgu, ki so po njegovem mnenju premalo prilagodljivi, odzivni, 

zanesljivi in se preveč zanašajo na svojo velikost. Poleg tega ponujajo prepoceni proizvode in 

imajo zaposlene, ki naj ne bi bili dovolj strokovno podkovani in izkušeni. 

Enakega mnenja je tudi Makovec Brenčič (2006), ki pravi, da je treba biti v današnjih 

dinamičnih pogojih poslovanja usmerjen k rasti in razvoju podjetja, ne pa delovati statično in 

pasivno. 

Tudi Soros (2003) pravi, da se morajo slovenska podjetja prilagajati novim metodam in 

spremembam, če ţelijo preţiveti na mednarodnem trgu in ostati konkurenčna. Meni tudi, da z 

globalizacijo prihajajo na domači trg hitre spremembe in novi logistični koncepti ter modeli, 

ki so v svetu ţe razviti in uveljavljeni, pri nas pa še ne. To povzroča slovenskim podjetjem 

teţave, zaradi katerih se morajo prilagajati. 

Tudi intervjuvanec je meni, da kljub temu, da so podjetja v Sloveniji dobro strokovno 

podkovana in prilagodljiva, v primerjavi s tujino še vedno zaostajajo, še posebej pri uvajanju 

novitet, razvoju novih proizvodov, pristopov in pogledov, kar v tujini počnejo ţe mnogo let. 

Podjetje ALFA SP, d. o. o., je v primerjavi z mednarodnimi podjetji še vedno zelo majhno, 

vendar na podlagi veliko izkušenj, ki si jih je nabralo v svoji dolgi zgodovini, posluje dobro. 

V zadnjih letih je opazna visoka rast podjetja, kljub temu pa ima še veliko potenciala za rast 

in razvoj. Ena izmed smeri razvoja je tudi moţnost lastnega skladišča. Ravno relativna 

majhnost podjetja je odlična za oseben pristop do strank. Poleg tega se vse faze postopka 

izvajajo v podjetju in nobena dejavnost ni zaupana zunanjim izvajalcem, kar omogoča visoko 

kakovost celotne logistične storitve. Velika prednost podjetja je tudi ponudba letalskega 

prevoza. Strankam je tako ponujena dodatna moţnost izbire, takšno storitev pa v Sloveniji 



 

42 
 

ponuja malo tovrstnih podjetij. Stranke to zelo cenijo, saj se v mnogih primerih zaradi 

časovne stiske namesto za ladijski odločijo za letalski prevoz, s čimer močno skrajšajo 

tranzitni čas. Ker še vedno zaostajamo za tujino, ima podjetje veliko manevrskega prostora za 

napredek. Slaba stran je, da je Slovenija slabo prepoznavna v svetu in bo potrebno še veliko 

truda za uveljavitev na svetovnem logističnem zemljevidu. Drţava je tista, ki bo morala več 

vlagati v razvoj gospodarstva, še posebej logistike. 

Z raziskavo in izvedbo intervjuja smo dobili tudi odgovor na raziskovalno vprašanje. 

Ugotovili smo, da sta vloga in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju podjetja zelo 

pomembna, saj omogočata njegov razvoj, napredek in širjenje. V domačem okolju je namreč 

premalo moţnosti za razvoj in v tem primeru bi podjetje stagniralo. Dokler bodo podjetja 

poslovala in trgovala, bo špedicija igrala pomembno vlogo v mednarodnem poslovanju in bo 

čedalje bolj razširjena dejavnost.  

5.6 Predlogi in priporočila za nadaljnji razvoj ter poslovno prakso podjetja 

Priporočilo za naprej je razširiti področje prodaje za pridobivanje novih strank, kar bi še 

dodatno povečalo rast podjetja. Menimo, da bi z dodatnim izobraţevanjem zaposlenih okrepili 

ţe tako učinkovit kader in zadovoljstvo strank. Pomembno se nam zdi predvsem to, da 

podjetje kljub rasti ne sme pozabiti na ohranjanje osebnega odnosa s strankami, saj mu prav to 

prinese dodano vrednost. 
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6 SKLEP 

Vloga in pomen mednarodnega poslovanja v sodobnem svetu predstavljata precej novosti, s 

tem pa tudi teţave, na katere moremo biti pozorni pri poslovanju. Poznati moramo okolje, v 

katero vstopamo, in značilnost kupcev. Tukaj je treba omeniti predvsem pojav globalizacije, 

ki je z razvojem trga ter vse večjim povezovanjem med drţavami in podjetji pripeljala tudi do 

vzpostavitve ovir v mednarodnem poslovanju.  

Ena izmed pomembnejših ovir so carine, ki varujejo domače gospodarstvo, stremijo k 

posodabljanju carinskih sistemov za hitrejši prehod, laţji nadzor in sledljivost blaga. Tudi 

vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo predstavlja nekakšno oviro, saj so potrebna 

različna prilagajanja s strani zakonodaje. Mednarodno poslovanje omejujejo tudi kvote in 

različne konvencije, ki jih je treba spoštovati in se jim prilagajati, saj imajo velik vpliv na 

logistične procese, kot je organizacija prevoza.  

V diplomski nalogi smo raziskovali in proučevali vlogo ter pomen špedicije v mednarodnem 

poslovanju. Vloga špedicije je logistični proces premeščanja blaga in obsega vse dejavnosti, 

ki nastanejo v procesu. Špediterska dejavnost je v večini evropskih drţav urejena z 

nacionalnimi zakoni. Špedicija je nastala takrat, ko se je prevozna dejavnost popolnoma 

osamosvojila od trgovine.  

V diplomski nalogi smo raziskali in proučili vlogo ter pomen špedicije v mednarodnem 

poslovanju špediterskega podjetja ALFA SP, d. o. o., ki se ukvarja s špedicijsko in prevozno 

dejavnostjo. Velika prednost podjetja je precejšen izbor dejavnosti. Na voljo ima vse vrste 

prevozov (ladijski, letalski, cestni), s katerimi je mnogo bolj konkurenčno, saj zagotavlja 

dostavo od vrat do vrat. Odlikujejo jih tudi dolgoletne izkušnje, ki zagotavljajo kakovostno in 

hitro dostavo blaga. Podjetje ima v prihodnosti še veliko moţnosti za razvoj in širjenje, saj 

deluje po celem svetu. 

Ugotovili smo, da sta vloga in pomen špedicije v mednarodnem poslovanju podjetja ALFA 

SP, d. o. o., zelo pomembna. Podjetje namreč deluje večinoma na mednarodnem trgu, saj bi v 

nasprotnem primeru, samo s poslovanjem na domačih tleh, imelo premajhne moţnosti za 

napredek in razvoj oziroma jih skoraj ne bi imelo. Brez mednarodnega poslovanja ne bi 

delovalo oziroma bi bilo zelo omejeno. 

Menimo, da je dandanes treba biti vse bolj hiter, kar pa nam uspe doseči s standardizacijo 

procesov in hitro komunikacijo. Treba je imeti tudi močno prodajno ekipo in podjetje, ki ima 

tako cenovno ugodno kot tudi najvišjo moţno kakovost storitve. 

Zaključimo lahko s tem, da je na današnjem svetovnem trgu v mednarodnem poslovanju 

vsekakor velika konkurenca. Preţivi in uspe lahko le podjetje, ki lahko ponudi in opravlja vse 
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špediterske storitve, saj le tako poteka pretok podatkov bolj hitro, s čimer sta omogočena 

boljša informiranost stranke in preprečevanje zastojev pri prevozu. 

Vodstvo podjetja se zaveda pomembnosti razvoja, zato tudi stremi k izobraţevanju zaposlenih 

in širjenju ponudbe. Priloţnost za razvoj podjetja vidimo v odprtju lastnega skladišča, kar bi 

zagotovo še dodatno pritegnilo nove stranke, vključno z večjimi mednarodnimi špediterji, saj 

je podjetje na zelo privlačni geografski lokaciji. 
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PRILOGE 

Priloga 1      Vprašalnik za intervju z g. Stamatovićem, direktorjem podjetja ALFA SP, d. o. o.  

 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK  ZA INTERVJU 

1. Koliko časa ţe delate v logistični dejavnosti in kakšne so vaše zadolţitve v podjetju 

ALFA SP, d. o. o.? 

2. Koliko je zaposlenih v podjetju? 

3. Kako vidite razvoj podjetja in kakšna je njegova vizija? 

4. Kolikšen del podjetja deluje na mednarodnih trgih? 

5. Konkurenčnost je na trgu vedno večja. Katere so prednosti, zaradi katerih menite, da 

ste boljši od drugih?  

6. V podjetju ponujate tudi letalski prevoz. Kakšno mnenje imate glede nadaljnjega 

razvoja tega prevoza?  

7. Kako bi definirali vlogo in pomen špedicije? 

8. Glede na to, da delujete tako na domačem kot na mednarodnem trgu, kakšne so glavne 

razlike med njima z vidika špedicije? 

9. Katere so največje teţave oziroma ovire, s katerimi se soočate v velikem 

mednarodnem okolju? 

10. Kako osebno vidite razvoj špedicije v mednarodnem poslovanju v prihodnosti? 

11. Ali menite, da se podjetja v Sloveniji uspešno razvijajo in prilagajajo vedno večjemu 

vplivu mednarodnega poslovanja? 

12. Kako po vašem mnenju, glede na to, da vaše podjetje veliko posluje z mednarodnimi 

trgi, na slovenska špediterska podjetja gledajo v tujini? 

13. Kje vidite moţnost za nadaljnji razvoj in izboljšanje poslovanja špedicijskega podjetja 

na mednarodni ravni? 

 

 


