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Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani
špediciji
Magistrsko delo temelji na teoretičnih spoznanjih različnih avtorjev in na praktičnem
delu, sestavljenem iz konkretnih primerov. V uvodu je opredeljeno področje, ki je
predmet raziskave, predstavljeni so cilji, rezultati in predlagane metode magistrskega
dela.
V teoretičnem delu smo opredelili na organizacijo in potek procesov standardnih in
nestandardnih storitev, hkrati pa smo povzeli spoznanja po različnih avtorjih. Nato sta v
nadaljevanju podrobnejše predstavljeni vrednostna veriga organizacije cestnega prometa
in vrednostna veriga organizacije zbirnega prometa. Dve vrsti organizacije smo med
seboj primerjali in analizirali, saj gre za podobno organizacijo, vendar dve različni vrsti
storitev. Predstavili smo tudi rezultate primerjave in analize vrednostnih verig, ter
predstavili podjetje Intereuropa, d. d. in logistične stroške, ki nastajajo v različnih fazah
procesa organiziranja. V zadnjem delu pa smo predstavili predloge izboljšav, rezultate
primerjave in ocenili stopnjo izboljšav v prihodnosti.
Ključne besede: organizacija, transport, vrednostna veriga, stroški, logistični procesi.

The comparison of the value chain of standard and special services in the selected
forwarding company

Master thesis is based on the theoretical analysis of various authors and the practical
part, consisting of concrete examples. The introduction defines the scope, which is the
subject of research presented the objectives and results of the proposed method thesis.
In the theoretical part, we define the organization and conduct of processes of standard
and non-standard services, but we summarize the lessons learned by different authors.
Then, in more detail below value chain organization of road traffic and value chain
organizations groupage services. Two types of organizations are mutually compared and
analyzed, because it is a similar organization, but two different types of services. We
also presented the results of the comparison and analysis of value chains, and present
company Intereuropa and logistics costs that arise in various stages of the process of
organizing. In the last part, we present suggestions for improvement, the results of
comparisons and assess the level of improvement in the future.
Keywords: organization, transport, value chain, costs logistics process.
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UVOD
Magistrsko delo obravnava primerjavo vrednostne verige standardnih in nestandardnih
storitev v izbrani špediciji. Za to temo smo se odločili predvsem zaradi razmer na
svetovnem trgu, saj so podjetja s ponudbo logističnih storitev med seboj zelo
konkurenčna. Ker pa je vrednost na koncu tista, ki odtehta zadovoljstvo tako stranke kot
tudi organizatorja storitve, smo dali poudarek predvsem na poteku organizacije
standardnih in nestandardnih storitev, v katere sodijo organizacija cestnega in
organizacija zbirnega prometa.

V magistrskem delu bomo tako obravnavali potek organizacije standardnih in
nestandardnih storitev v podjetju Intereuropa, d. d. Po predstavitvi potekov organizacije
pa se bomo osredotočili na glavni del magistrske naloge, ki bo opredelil vrednostno
verigo na splošno, ter nato predstavili vrednostno verigo organizacije cestnega prometa
in vrednostno verigo organizacije zbirnega prometa.
Vrednostna veriga vključuje logistične podsisteme in logistične stroške, ki so med seboj
zelo povezani. Predstavili bomo logistične stroške podjetja Intereuropa, d. d. in
primerjali obe vrsti vrednostnih verig med seboj. Podali bomo primerjavo vrednostnih
verig, analizo ter predloge izboljšav vrednostne verige cestnega in zbirnega prometa.
Med seboj smo primerjali dve različni storitvi, ki pa sta si v samem poteku procesa in
pri oblikovanju vrednostne verige v celoto zelo podobni.
Na koncu podamo rezultate, ki smo jih skozi procese ugotavljali s pomočjo različnih
metod, nato pa omenili še omejitve pri nastajanju magistrske naloge in opredelili
možnosti za nadaljnji razvoj in izboljšave.

Opredelitev problema
Stroški transporta so eden izmed najpomembnejših vidikov organizacije transporta v
zadnjem času. Podjetja se čedalje bolj ukvarjajo z zmanjševanjem teh stroškov. Težave
nastanejo, ko zaradi različnih vplivov postanejo stroški organizacije standardnih in
nestandardnih storitev špedicij za naročnike storitev previsoki.
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Zato bomo v magistrski nalogi opredelili in primerjali ter analizirali vrednostno verigo
standardne in nestandardne storitve na primeru ter tako poskušali pokazati, kje lahko te
stroške minimiziramo.
Na ti dve področji smo se osredotočili predvsem zaradi stroškov, ki nastajajo pri
standardnih in nestandardnih storitvah ter pri organiziranju obeh vrst storitev. Stranke
so na koncu nezadovoljne zaradi stroškov, ki jih je treba poravnati ob koncu
organiziranja transporta standardne in nestandardne storitve, hkrati pa s tem upada
število strank v podjetju. Reševali bomo problem obvladovanja vrednostne verige,
prikazali, kakšne so razlike v stroških v primerjavi organizacije standardne in
nestandardne storitve, hkrati pa bomo prikazali potek organiziranja cestnega prometa in
proces organiziranja zbirnega prometa ter opredelili vrednostno verigo pri vsaki izmed
njiju.
S tem bomo v magistrski nalogi prikazali, kaj je boljše tako za podjetje kot tudi za
stranko, kje se lahko stroški minimizirajo, in podali celovit pogled na organizacijo dveh
primerov organizacije prometa v dveh različnih storitvah (standardna in nestandardna
storitev).

Opredelitev ciljev magistrske naloge
Cilji magistrskega dela so:
 predstaviti standardne in nestandardne storitve špedicije;
 primerjati in opredeliti vrednostno verigo na primeru standardne in nestandardne
storitve v špediciji;
 analizirati in podati rezultate primerjave vrednostne verige standardne in
nestandardne storitve konkretnega primera v eni izmed špedicij.

Predvideni rezultati magistrske naloge
Rezultati magistrske naloge bodo temeljili predvsem na predstavitvi in poteku
vrednostne verige organizacije cestnega in zbirnega prometa ter na analizi in primerjavi
analiz vrednostnih verig obeh organizacij prometa.
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Prav tako bodo rezultati predstavljali, katera izmed vrednostnih verig je primernejša za
podjetje in katera je bolj dobičkonosna ter primerna za stranke oziroma naročnike
storitev.

Rezultat magistrske naloge je primerjava organizacije cestnega prometa z organizacijo
zbirnega prometa, prikaz vrednostne verige na obeh primerih ter celoten proces, ki
nastaja v okviru organizacije. Prav tako bo rezultat naloge, katera izmed storitev je
primernejša tako za podjetje kot tudi za stranko, da je na koncu zadovoljstvo na obeh
straneh, tako na strani podjetja kot tudi na strani stranke.

Predlagane metode
Magistrsko delo bo nastalo na podlagi dinamične raziskave. Naloga bo vsebovala
najprej povzetek teoretičnih spoznanj ter predstavitev teoretičnih stališč in spoznanj
različnih avtorjev literature, ki bo narejen z deskriptivnim pristopom.
Drugi del bo predstavljal praktični del, pri katerem bomo uporabili analitični pristop.
Poleg tega bomo uporabili še metodo analize in sinteze ter komparativno metodo, s
katero bomo med seboj primerjali enake ali podobne procese. Uporabili bomo tudi
metodo opazovanja, s katero bomo opazovali proces vrednostne verige. Predstavili
bomo vrednostno verigo na primeru v špediciji.
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TEORETIČNE

NESTANDARDNIH

OSNOVE

STANDARDNIH

STORITEV

NASPLOH

IN

IN

V

ŠPEDICIJI PODJETJA INTEREUROPA, d. d.
Delitve standardnih in nestandardnih storitev so lahko zelo različne med posameznimi
špedicijami različnih podjetij. Kadar koli gre za organiziranje transporta, se po navadi
vprašamo, ali je primernejše, da vse transportne in špedicijske storitve za lastne potrebe
opravljajo izključno nelogistični poslovni sistemi, ali pa se odločimo, da bo vse storitve
opravilo izbrano logistično podjetje (na primer prevoznik ali izbrani špediter) proti
plačilu.

Oblak (1997, str. 168–169) pravi, da na zasnovo mednarodnega transporta vplivajo
številne omejitve, ki lahko precej ovirajo namen nekega podjetja pri izbiri nosilcev
prevoza. Pravi, da gre najprej za domicil oziroma za nastanitev podjetja ali njihovih
obratov in zunanjih skladišč ter za urejenost prometne infrastrukture v inozemstvu.
Godnič (2005, str. 53) pravi, da organiziran prevoz predstavlja premagovanje prostora s
prevoznimi sredstvi za prevoz tovora iz enega v drugi kraj, hkrati pa so naloge
organizacije prevoznega procesa predvsem:
 da se tovor preda v takšnem stanju, kot je bil sprejet;
 da se prevoz opravi z minimalnimi stroški;
 da se prevoz opravi v najkrajšem času;
 da se prevozno sredstvo uporablja racionalno.
Dejavnost podjetja Intereuropa, d. d. je organizirana v petih poslovnih področjih, ki
združujejo posamezne produkte (»Predstavitev podjetja« [Intereuropa, d.d.], 2012):
 kopenski promet (zbirni promet, ekspresni promet, cestni promet – polni in delni
nakladi ter železniški promet);
 terminalske storitve (skladiščenje, distribucija, sejemska dejavnost);
 carinske storitve (carinsko zastopanje, mejna odprava);
 pomorski promet (konvencionalni tovori, zabojniki, RO-RO) in pomorska agencija;
 zračni promet;
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 sejemske storitve.

Podjetje Intereuropa deli pri organizaciji transporta svoje storitve na standardne in
nestandardne, ki jih bomo podrobnejše opredelili v nadaljevanju.

1.1. Standardne storitve
Standardne storitve so tiste storitve, kjer se cene v vrednostni verigi za opravljeno
storitev podajo izključno po cenikih, ki so določeni za posamezno vrsto storitve. To
pomeni, da je cena za organizacijo transporta v okviru standardnih storitev že vključena
v prevozno ceno, ki je določena s cenikom za ekspresni promet (Intereuropa Express),
cenikom za zbirni promet in cenikom za pomorski zbirnik. Delitev standardnih storitev
podjetja Intereuropa, d. d. nam prikazuje spodnja slika (glej sliko 1).

Slika 1: Standardne storitve organiziranja transporta

Standardne storitve

Intereuropa Express

Zbirni promet

Pomorski zbirnik

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

1.1.1. Ekspresni promet
Express storitev je storitev, ki nam zagotavlja prevzem in dostavo pošiljk na področju
celotne Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Express promet deluje po načelu
»od vrat do vrat«. Hitrost, točnost, zanesljivost, sledenje pošiljkam, moderna
tehnologija in konkurenčne cene so izhodišča za učinkovitost Intereurope Express.
Strokovno in usposobljeno osebje ter lasten informacijski sistem omogočata nadzor
pošiljke na celotni poti od pošiljatelja do naslovnika (»Ekspresni promet«
[Intereuropa,d.d.], 2012).
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Poglavitne prednosti Intereurope Express (»Ekspresni promet« [Intereuropa, d. d.],
2012):
 lastna mreža distribucijskih centrov s ponudbo dodatnih storitev zaščite in opreme
blaga (embaliranje, etiketiranje, paletiranje itd.);
 prevoz pošiljk, ne glede na težo;
 prevoz pošiljk pod carinskim nadzorom;
 dostava pošiljk v Sloveniji naslednji delovni dan.
Osnovne značilnosti prometa Express so naslednje (»Ekspresni promet« [Intereuropa,
d.d.] 2012):
 dostava pošiljk naslednji delovni dan. Velja za področje celotne Slovenije. Pošiljke,
prevzete danes, bodo dostavljene v roku prvega naslednjega delovnega dne;
 dostava pošiljk do 11. ure naslednjega delovnega dne v delokrogu distribucijskega
centra do oddaljenosti 10 km;
 prevzem in dostava pošiljk isti delovni dan v delokrogu distribucijskega centra do
oddaljenosti 10 km. Velja za naročila, prejeta do 12. ure;
 za vse pošiljke, naročene do 14. ure, jamčijo prevzem še isti dan;
 dodatne storitve:
o dostava takoj (največ 6 ur). Velja za vse pošiljke, ne glede na težo, za področje
celotne Slovenije;
o predaja pošiljk po povzetju.
Značilnosti Intereurope Express na Hrvaškem so naslednje (»Ekspresni promet«
[Intereuropa, d. d.], 2012):
 v strankinem skladišču, trgovini … po telefonskem pozivu direktno prevzamejo in
dostavijo pakete v času 24 ur po načelu "od vrat do vrat";
 vsakodnevno so prisotni z lastnimi prevoznimi sredstvi v vseh večjih in manjših
mestih na področju Hrvaške;
 razvit, lasten informacijski sistem povezanih centrov Intereurope Zagreb omogoča,
da v vsakem trenutku vedo, kje se strankin paket nahaja;
 preko 100 vozil je vsakodnevno vključenih v izvajanje prevoza;
 lastna infrastruktura po vsej Hrvaški;
 posebej izobraženo osebje za te posle.
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Kako je razvita poslovna mreža, lahko vidimo na spodnji sliki (glej sliko 2).
Slika 2: Poslovna mreža podjetja Intereuropa, d. d.

Vir: » Poslovna mreža« [O podjetju Intereuropa, d. d.], 2012

Express storitev podjetja Intereuropa v BIH
Storitev Intereuropa Express je prisotna tudi na celotnem območju oziroma ozemlju
Bosne in Hercegovine. Pošiljke se prav tako prevzamejo in dostavijo v roku od 24 do 48
ur po načelu ''od vrat do vrat'', hkrati pa se storitev ekspresne dostave zagotavlja z
lastnim voznim parkom preko mreže distribucijskih centrov, povezanih preko
informacijskega sistema, ki omogoča popolni nadzor nad pošiljko.

Storitev Express v Sloveniji
Intereuropa Express je produkt, ki zagotavlja prevzem in dostavo pošiljk na področju
celotne Slovenije. Express promet kupcem omogoča (»Ekspresni promet« [Intereuropa
d.d.], 2012):
 prevoz pošiljk od vrat do vrat (pošiljke prevažajo od pošiljatelja do naslovnika);
 prevoz pošiljk, ne glede na težo (pošiljk normalnih dimenzij za cestni prevoz),
paketne pošiljke, kosovne pošiljke do 3 tone in več;
 prevoz pošiljk pod carinskim nadzorom;
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 dodatne storitve (dodatna zaščita blaga in opreme blaga (embaliranje, etiketiranje,
paletizacija …));
 izbiro hitrosti dostave necarinskih pošiljk;
 dostava pošiljk naslednji delovni dan. Velja za področje celotne Slovenije. Pošiljke,
prevzete danes, dostavljajo tekom prvega naslednjega delovnega dne;
 dostava pošiljk do 11. ure naslednjega delovnega dne v delokrogu distribucijskega
centra do oddaljenosti 10 km;
 prevzem in dostava pošiljk isti delovni dan v delokrogu distribucijskega centra do
oddaljenosti 10 km. Velja za naročila, prejeta do 12. ure;
 za vse pošiljke, naročene do 14. ure, jamčijo prevzem še isti dan;
 dostava takoj (največ 6 ur) – velja za vse pošiljke, težke do 800 kg, za področje
celotne Slovenije;
 predaja pošiljk po povzetju;
 zanesljivo storitev (sledljivost pošiljk in zavarovanje pošiljk do 5.000 € v ceni
prevoza).
Prevoz v sistemu Express največkrat poteka z dostavnimi vozili do skupne teže 3,5 tone.
Primer takšnega dostavnega vozila lahko vidimo na spodnji sliki (glej sliko 3).
Slika 3: Prevozno sredstvo za dostavo pošiljk v sistemu Express

Vir: » Ekspresni promet- intranet« [Intereuropa], 2012

1.1.2. Zbirni promet podjetja Intereuropa, d. d.
Zbirni promet je vrsta oziroma oblika transporta, pri katerem organizirajo prevoz pošiljk
(kontejnerskih, kosovnih) iz različnih delov sveta, pri tem pa ima vsaka pošiljka svojega
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pošiljatelja. Vse te pošiljke se zbirajo v določenih centrih, ki jih imenujemo zbirni
centri, kjer se formirajo večje enote teh pošiljk v eno pošiljko. Iz teh zbirnih centrov se
nato opravi prevoz s primernim transportnim sredstvom v namembni kraj ali državo, tu
pa se lahko ponovno oblikujejo nove pošiljke ali pa se pošiljka dostavi h končnemu
prejemniku (»Zbirni promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).
Gre za določen način sprejema in odpreme blaga, ki ga poimenujemo zbirni način.
Dejstvo je, da zbirnega načina odpreme blaga ne more organizirati vsako podjetje, saj
gre za specifični način, ki zahteva za to določene pogoje in zakonitosti, po katerih se
zbirni način transporta opravlja.
Zbirni promet je način transporta, namenjen prevozu manjših pošiljk, ki ne zasedajo
celotnega prostora prevoznega sredstva. Organizator zbirnega prometa zbira pošiljke
različnih pošiljateljev, ki so namenjene različnim prejemnikom v drugi državi. Le-te
odpremi kot skupino kosovnih pošiljk v enem prevoznem sredstvu do namembnega
terminala oziroma prejemnika.
Zbirni način odpreme ali prejema blaga omogoča prevozniku prihranek tako pri stroških
kot tudi pri prostoru, bistvo pri zbirnem načinu odpreme ali prejema blaga pa je, da
pošiljke dosežejo svojega končnega prejemnika. Pomembna pri zbirnem prometu je tudi
špedicijska dejavnost, saj je treba v odpremnem kraju organizirati zbiranje posameznih
kosovnih pošiljk različnih strank. Le-te pa se pozneje formirajo v skupno pošiljko, ki v
namembnem kraju dosežejo oziroma prispejo do končnih uporabnikov.
V podjetju Intereuropa, d. d. se za manjše pošiljke, ki ne zasedajo celotnega prostora
prevoznega sredstva, organizirajo prevozi v zbirnih linijah. S takšnim načinom prevoza
se uporabnikom nudi vrsta prednosti v primerjavi s samostojnim prevozom posameznih
pošiljk, kot so (»Zbirni promet« [Intereuropa, d. d.], 2012):
 hitrejša dostava;
 nižje cene;
 minimalna tveganja pri prevozu;
 popoln nadzor nad pošiljko na celotni prevozni poti.
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Za prevoz zbirnih pošiljk so vzpostavili mrežo rednih linij z vsemi evropskimi
državami. V Sloveniji preko mreže carinskih terminalov v vseh pomembnejših
gospodarskih središčih jamčijo dostavo oziroma prevzem v roku 12 ali 24 ur. Storitve
zbirnega prometa zagotavljajo tudi v povezanih družbah koncerna Intereuropa v
naslednjih državah (»Zbirni promet« [Intereuropa, d. d.], 2012):
 Hrvaška;
 Bosna in Hercegovina;
 Makedonija;
 Srbija;
 Črna gora;
 Francija;
 Nemčija;
 Kosovo;
 Ukrajina;
 Rusija.
Ločimo lahko več vrst zbirnega prometa:
 domači zbirnik;
 mednarodni zbirnik.

Postopek zbirnega prometa v podjetju Intereuropa, d. d. poteka po posameznih fazah, ki
jih bomo opredelili v nadaljevanju po shemi, ki je prikazana na naslednji strani (glej
sliko 4).
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Slika 4: Potek organiziranja zbirnega prometa
OPERATIVNA
PRODAJA
ZBIRNEGA
PROMETA
(IE-ZBI-1)

IZVOZ

OPERATIVNA
IZVEDBA

OBDELAVA
NAROČILA
(IE-ZBI-2)

UVOZ

OBDELAVA NAROČILA
(IE-ZBI-6)

NAŠA
ORG.TRANSPORTA
DO TERMINALA ?

ORGANIZACIJA
PREVZEMA BLAGA
(IE-ZBI-3)

DA

VHOD/IZHOD
V
(IE-OCP-1.7)

NE

PRISPETJE NA
TERMINAL
(IE-ZBI-4)

PRISPETJE
PREVOZNEGA
STREDSTVA NA
TERMINAL
(IE-ZBI-7)

ORGANIZACIJA
TRANSPORTA IZ
TERMINALA
(IE-ZBI-5)

OBDELAVA ZBIRNIH
POŠILJK
(IE-ZBI-8)

ORGANIZACIJA
DOSTAVE
(IE-ZBI-9)

OBRAČUN
STORITEV IN
PRIDOBITEV
PLAČILA
(IE-ZBI-10)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Prvi izmed korakov je operativna prodaja zbirnega prometa, ki je lahko kot uvozni ali
izvozni zbirnik. Pri uvoznem zbirniku je treba najprej obdelati naročilo, ki ga je podjetje
prejelo od naročnika, nato pa organizirati transport teh pošiljk do terminala. Ko je
naročilo obdelano in transport izvršen, prispe prevozno sredstvo na določen terminal, na
katerem se opravi obdelava zbirnih pošiljk, nato pa sledi organizacija dostave teh

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

11

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

pošiljk in na koncu obračun za opravljene storitve ter pridobitev plačila za izstavljen
račun stranki.
Pri izvoznem zbirniku pa je naprej treba pridobiti naročilo, ki se potem obdela, ter na
podlagi prejetega naročila organizira prevzem blaga in prispetje blaga na namembni
terminal. Razlika od uvoznega zbirnika je, da se organizira transport pošiljk iz terminala
in na koncu prav tako obračun storitev ter pridobite plačila za opravljene storitve. Kako
poteka posamezna faza operativne prodaje, pa si bomo pogledali v nadaljevanju (glej
sliko 5).
Slika 5: Postopek povpraševanja

VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-PRO-2.3)
(IE-PRO-2.4)

PREJEM
POVPRAŠEVA
NJA KUPCA
(IE-ZBI-1.1)

OPREDELITEV
POTREBE KUPCA
(IE-ZBI-1.2)

PREVERJANJE
BONITETE
(IE-ZBI-1.3)

BONITETA
OK?

NE

ZAV. PLAČIL?

NI POSLA
(IE-ZBI-1.7)

NE

DA

DA

PONUDBA KUPCU
(IE-ZBI-1.4)

PONUDBA
SPREJETA

USKLAJEVANJE
PONUDBE
(IE-ZBI-1.5)

NE

DA

IZHOD
V
(IE-ZBI-2)
(IE-ZBI-6)

SPREJEM
PONUDBE
(IE-ZBI-1.6)

DA

PONUDBA
SPREJETA

NE

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Prejem povpraševanja kupca je lahko na podlagi telefonskega pogovora, pisnega
sporočila ali na podlagi osebnega pogovora. Pri opredelitvi potrebe kupca je treba
najprej analizirati povpraševanje, iz katerega se:


ugotovi vrsta storitve (država, smer prevoza, pariteta …);



opredeli vrsta tovora, lastnosti tovora, roke dobav;



dopolni povpraševanje zaradi evidenčnih pomanjkljivosti podatkov povpraševanja;



prouči zavarovanje pošiljke na prevozu.

Pri preverjanju bonitete preverjajo obstoječa pogodbena razmerja, preverjajo bonitete na
osnovi meril za spremljanje kupcev in koristijo računalniško bazo podatkov o
komitentih iz programa SAP in G-link, ki so notranji viri podjetja. V primeru novega
kupca oziroma komitenta uporabljajo obrazec zunanjih organizacij z upoštevanjem
stroška pridobitve informacije. V primeru negativnega finančnega stanja kupca
zahtevajo avans, kar pomeni, da posel zavarujejo s finančnimi instrumenti ali pa ga v
najslabšem primeru odklonijo.

Sledi ponudba kupcu, pri kateri morajo ponudbo pripraviti takoj oziroma najpozneje v
roku treh dni, saj v nasprotnem primeru kupca obvestijo o roku posredovanja ponudbe.
Na osnovi izbranih podatkov in veljavnih cenikov ter tarif izdelajo ponudbo kupcu, za
standardne storitve pa lahko ponudbo posredujejo tudi v obliki ustnega posredovanja.
Po prejemu ponudbe se opravi usklajevanje le-te. V primeru, da stranka ne poda
nobenega odgovora na pisno ponudbo po preteku desetih dni, se preveri, v čem je vzrok
za takšno stanje. V primeru, da ponudba ni bila sprejeta, se poskušajo s stranko oziroma
kupcem pogoditi in uskladiti sporne točke ponudbe in pripravijo nove elemente, v
primeru neuspešnega usklajevanja pa se posel odkloni (v primeru, ko stranka zahteva
pogoje, ki so za podjetje nesprejemljivi). Kadar pa kupec ponudbo sprejme, dobijo
ustno ali pisno potrditev sprejema ponudbe.
Obdelava naročila – Izvoz
Pri izdelavi oziroma obdelavi naročila za izvoz je prav tako potreben najprej prejem
naročila. Kako si postopek sledi, nam prikazuje spodnja slika (glej sliko 6).
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Slika 6: Obdelava naročila za izvoz
VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-ZBI-1)
(IE-ZBI-8)

SPREJEM
NAROČILA
ZA PREVOZ
(IE-ZBI-2.1)

BONITETA IN
POGODBA
O.K.

DA

NE

NE

ZAV. PLAČIL ?

NE

NI POSLA
(IE-ZBI-2.2)

DA

PREVZEM
POTREBEN

DA

IZHOD
V
(IE-ZBI-4)

IZHOD
V
(IE-ZBI-3)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Sprejem naročila za prevoz. Na podlagi analize podatkov iz prejetega naročila in
kupoprodajne pogodbe ugotovijo vrsto blaga, količino (težo, število kosov, volumen),
smer prevoza, specifiko tovora, način natovora, termin dobave, čas in naslov prevzema
ter čas in naslov predaje pošiljke. Hkrati preverjajo boniteto in pogodbeno razmerje, če
tega niso naredili že prej. Poleg navedenega kalkulirajo stroške za transport pošiljke in
preverjajo organizacijo transporta do terminala. Pri tem morajo urediti tudi zavarovanje
blaga.
Pri organizaciji prevzema blaga je treba najprej določiti vrsto organizacije transporta,
kajti le na podlagi tega lahko opredelijo, komu posredovati.
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Ko pošiljka v zbirniku prispe na terminal, je treba izbrati ustrezno nadaljnjo obdelavo.
Treba je vedeti, ali se bo blago, ki je prispelo v sistemu zbirnik, carinilo (če prihaja iz
držav zahodne Evrope oziroma izven območja Evropske unije) na prevoznem sredstvu,
ali bo blago uskladiščeno ali pa se bo opravil pretovor pošiljk.

Kadar se opravlja carinjenje na prevoznem sredstvu, morajo vso spremno
dokumentacijo odstopiti carinskemu organu, špediciji ali drugi ustrezni ustanovi, ki bo
opravila carinjenje. V primeru, da se opravlja pretovor in je blago ocarinjeno, ga samo
prijavijo carinarnici in izdelajo nalog za pretovor. V nasprotnem primeru je treba
izdelati nalog za pretovor in vso spremno dokumentacijo podati v carinski postopek
špediciji ali carinskemu organu (glej sliko 7).
Slika 7: Prispetje pošiljke na terminal
VHOD
IZ
(IE-ZBI-2)

IZBIRA
USTREZNE
NADALJNE
OBDELAVE

CARINJENJE NA
PREVOZNEM
SREDSTVU
(IE-ZBI-4.1)

IZHOD V
(IE-CAR-1.8)

VSKLADIŠČENJE
(IE-ZBI-4.2)

PRETOVOR
(IE-ZBI-4.3)

IZHOD V
(IE-SKL-3.1.1)

IZHOD V
(IE-SKL-3.3.1)

NE

BLAGO
OCARINJENO?

DA

IZHOD
V
(IE-ZBI-5)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Najprej izdelajo nalog tistemu segmentu, ki bo transport iz odpremnega terminala
izvršil. Pripravijo vse potrebne dokumente (odpremo zbirno pozicijsko mapo, izdelajo
nakladalnico z vsemi podatki za prejemnega špediterja, izdelajo tranzitni ECL, zbranim
izdelanim dokumentom priložijo ostalo dokumentacijo in obvestijo prejemnega
špediterja o predvideni odpremi blaga iz terminala) in spremljajo potek transporta na
podlagi pridobljenih informacij, ki so jih analizirali.
V nadaljevanju je treba obvestiti kupce o možnih odstopanjih in o morebitnih ovirah pri
sami izvedbi transportnih instrukcij, hkrati pa ukrepati v skladu z možnostmi, ki jih
imajo na razpolago. Sledi predaja pošiljke in potrditev dokumentov (od izvajalca
prevoza zahtevajo potrditev prevoznih dokumentov o predaji blaga in na zahtevo kupca
le-tega obvestijo o predaji pošiljke končnemu prejemniku) ter potrjen prevozni
dokument vložijo v zbirno pozicijsko mapo.
Obdelava naročila
Naročilo se naredi na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz naročila, in nato preverijo
stroške za transport posamezne pošiljke. Preverijo še organizacijo transporta do
posameznega terminala in po potrebi urejajo še zavarovanje blaga. Stranko je treba o
gibanju pošiljke sproti obveščati, kar jih zavezuje tudi naročilo, ki so ga prejeli od
stranke oziroma naročnika.
Po prispetju prevoznega sredstva na terminal vsako pošiljko računalniško obdelajo,
pripravijo vse potrebne dokumente za carinski postopek (v primeru, da gre za blago iz
tretjih držav, ki ga je treba ocariniti), določijo prevozne in ostale stroške, ki nastanejo
pri samem prevozu, ter pripravijo vse potrebne dokumente.
Ko pošiljka prispe na terminal, je treba vedeti, ali se bo pošiljka ocarinila na prevoznem
sredstvu, ali se bo pošiljka uskladiščila, pretovorila ali pa bo dejansko šlo samo za
prenapotitev pošiljke na drugo razkladalno mesto. Za vsako od naštetih možnosti je
treba izdelati vse potrebne dokumente. Shematsko prikazan postopek nam prikazuje
spodnja slika (glej sliko 8).
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Slika 8: Postopek po prispetju prevoznega sredstva na terminal

VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-ZBI-6)

OBDELAVA
DOKUMENTOV
ZBIRNIH
POŠILJK
(IE-ZBI-7.1)

DOLOČANJE
USTREZNE
NADALJNE
OBDELAVE

CARINJENJE
NA
PREVOZNEM
SREDSTVU
(IE-ZBI-7.2)

IZHOD
V

(IE-CAR-1.8)

VSKLADIŠČEN
JE
(IE-ZBI-7.3)

PRETOVOR
(IE-ZBI-7.4)

IZHOD
V

IZHOD
V

(IE-CAR-1.8)
(IE-SKL-3.1.1)

(IE-CAR-1.8)
(IE-SKL-3.3.1)

PRENAKAZ
POŠILJKE
(IE-ZBI-7.5)

IZHOD
V

(IE-CAR-1.8 )

IZHOD V
POSTOPEK

(IE-ZBI-10)

IZHOD
V

(IE-ZBI-8)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Sledi obdelava pošiljk v zbirniku, pri katerem je treba najprej vse dokumente predati
(glej sliko 9):
 internemu carinskemu referatu oziroma tisti špediciji, ki bo blago tudi ocarinila;
 predati izvoznemu zbirnemu referatu, če gre za izvoz;
 predati drugemu (tujemu) špediterju (odstop pošiljk);
 predaja oddelku Express.
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Slika 9: Izbira postopka obdelave pošiljke v sistemu zbirnik
VHOD IZ
POSTOPKA

(IE-ZBI-7)

IZBIRA
USTREZNE
NADALJNE
OBDELAVE

PREDAJA INT. CAR.
REFERATU
(IE-ZBI-8.1)

PREDAJA IZVOZNEMU
ZB. REFERATU
(IE-ZBI-8.2)

IZHOD
V
(IE-ZBI-10)
(IE-CAR-1.8)

IZHOD
V
(IE-ZBI-2)
(IE-ZBI-10)

DOSTAVA
POTREBNA?

DA

PREDAJA DRUGEMU
ŠPEDITERJU
(IE-ZBI-8.3)

PREDAJA EXPRESSU
(IE-ZBI-8.4)

IZHOD
V
(IE-EXP-1.1)
(IE-ZBI-10)

IZHOD
V
(IE-ZBI-9)

NE

IZHOD
V
(IE-ZBI-10)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Tudi tukaj je treba pripraviti vse potrebne dokumente za uspešno izvedbo obdelave
pošiljk, ki so prispele v sistemu zbirnik. Nato pa sledi postopek organizacije dostave
pošiljk, pri katerem je treba vedeti, ali se bo blago odpremilo po sistemu Express ali pa
bo pošiljka dostavljena po sistemu lastni dvig.
Po vseh končanih postopkih je treba vse stroške, ki so nastali med samim postopkom,
podati na račun (faktura), katerega je potrebno poslati naročniku oziroma končnemu
prejemniku (če ni drugače navedeno).
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1.1.3. Pomorski zbirnik
Pri pomorskem zbirniku ločimo dve vrsti organiziranja, in sicer:
 morski zbirnik v odhodu;
 morski zbirnik v prihodu.

Najprej bomo pogledali, kako poteka prevoz tovora v pomorskem zbirniku v prihodu in
nato še pomorski zbirnik v odhodu.

Pomorski zbirnik v prihodu
Na osnovi naročila nalogodajalca vnesejo podatke v računalniški sistem in odprejo
pozicijsko mapo. Preko računalnika kontrolirajo boniteto stranke (samo domače
stranke), v primeru avansiranja posla izstavijo predračun na osnovi ponudbe. Na osnovi
naročila nalogodajalca in podatkov naredijo odpoklic blaga ter sklenejo zavarovanje, če
stran oziroma kupec to želi. Kako poteka postopek pomorskega zbirnika ob prihodu,
nam prikazuje spodnja slika (glej sliko 10).
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Slika 10: Postopek pomorskega zbirnika v prihodu
VHOD IZ OP.
PRODAJE
(IE-POM-1.7)

ODPIRANJE
POZICIJSKE MAPE
(IE-POM-2.1)

ODPOKLIC BLAGA
(IE-POM-2.2)

ZAVAROVANJE?

IZVEDBA
ZAVAROVANJA
(IE-POM-2.3)

DA

NE

PRIHOD BLAGA V
ZBIRNI CENTER
(IE-POM-2.4)

IZHOD V
VSKLADIŠČE
NJE
(IE-SKL-3.1.1)

SPREJEM BLAGA
(IE-POM-2.5)

CARINJENJE

DA

IZHOD V
CARINSKO
ZASTOP.
(IE-CAR-1.8)

NE

PREDAJA BLAGA
(IE-POM-2.6)

ODPOŠILJANJE
DOKUMENTACIJE
(IE-POM-2.7)

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PLAČ.
(IE-POM-11.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Nato naročijo kamionski prevoz in kupca obvestijo o predvidenem prispetju pošiljke v
skladišče Intereurope. Prav tako se je treba dogovoriti s kupcem o načinu in času
dostave ter prevzema pošiljke. Po prispetju blaga v skladišče je treba izdelati nalog za
skladiščenje. V primeru zahteve po izvedbi carinskega postopka posredujejo zahtevo in
dokumente v carinjenje. Po navodilih principala pridobijo od kupca nakladnico,
izstavijo nalog skladišču in opravijo odstop pošiljke drugemu špediterju (kadar blago
carini druga špedicija in ne Intereuropa), ter naročijo prevoz in izstavijo prevozni
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dokument. Če ni bila dokumentacija odposlana z blagom, jo dostavijo po nalogu
nalogodajalca.

Pomorski zbirnik v odhodu

Kadar gre za zbirnik v odhodu, poteka organiziranje po naslednjem postopku (glej sliko
11).
Najprej v računalnik po naročilu nalogodajalca vnesejo podatke in preko računalnika
kontrolirajo boniteto kupca. Če boniteta ni v redu, računalnik blokira delo (pravico do
deblokade imajo samo delavci od vodje oddelka in višje), v primeru avansiranja posla
pa izstavijo predračun na osnovi ponudbe. Po nalogu nalogodajalca, ki zahteva
zavarovanje, javijo zavarovalnici osnovne podatke za zavarovanje pošiljke ter sklenejo
predzavarovanje in/ali zavarovanje pošiljke. Po nalogu kupca posredujejo naročilo za
prevoz pošiljke in posredujejo nalog za uskladiščenje blaga carinskemu skladišču.
Skladišču dostavijo nalog za nakladanje in naročijo kamionski prevoz.
Izdelajo nakladnico (bordereau) ter izpišejo kamionski tovorni list na osnovi podatkov
in navodil, ki jih posreduje kupec. Treba je opraviti še obračun stroškov zbirnika.
Zaključijo ladijski prostor, skladišču dostavijo nalog za nakladanje ter naročijo prevzem
praznega kontejnerja na terminalu, dostavo kontejnerja na polnjenje, vračilo na
terminal, plombiranje in izdelajo zahtevano dokumentacijo. Izpišejo nalog naklada in ga
posredujejo agentu prevoznika. Na osnovi podatkov in navodil, ki jih posreduje kupec,
izdelajo nakladnico (ladijski tovorni list). Na osnovi podatkov o pošiljkah izdelajo
manifest, izdelajo obračun stroškov zbirnika in po izrecnem nalogu stranke izdelajo
FIATA nakladnico. S tem zaključijo ladijski prostor in disponirajo ustrezno polprikolico
in prevoznika, nato pa skladišču dostavijo nalog za nakladanje.
Za posamezno pošiljko izdelajo CMR in pregledajo vso spremno dokumentacijo
(fakture, packing liste, certifikate …). Izdelajo skupni CMR (po posamezni
polprikolici), kjer so navedene vse pošiljke, uredijo potrebno dokumentacijo za prevoz
polprikolice na RO-RO terminal (DVH, ECL) in obvestijo partnerje o naloženih
količinah (spisek polprikolic, z navedbo blaga, pogoji predaje in vračila prikolic). Na
osnovi seznama vseh pošiljk po polprikolici zavarujejo prevozniško odgovornost. Če je
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potrebno, izdelajo izhodno dispozicijo, referatu pa predajo kapitansko pošto, kopijo
skupnega CMR-ja, ki velja kot nalog za vkrcanje, in ustrezen carinski dokument. Vso
dokumentacijo pa odpošiljajo v skladu z navodili in zahtevami nalogodajalca.

Slika 11: Zbirnik v odhodu

VHOD IZ OP.
PRODAJE
(IE-POM-1.7)

ODPIRANJE
POZICIJSKE MAPE
(IE-POM-3.1)

ZAVAROVANJE

DA

IZVEDBA
ZAVAROVANJA
(IE-POM-3.2)

NE

ORGANIZACIJA
PREVOZA
(IE-POM-3.3)

IZHOD V
VSKLADIŠČE
NJE
(IE-SKL-3.1.1)

SPREJEM BLAGA
(IE-POM-3.4)

CARINJENJE

DA

IZHOD V
CARINSKO
ZASTOP.
(IE-CAR-1.8)

NE

NAČIN
ODPREME

KAMIONSKA
ODPREMA
(IE-POM-3.5)

IZDELAVA
DOKUMENTOV
(IE-POM-3.6)

KONTEJNERSKA
ODPREMA
(IE-POM-3.7)

IZDELAVA
DOKUMENTOV
(IE-POM-3.8)

FERRY ODPREMA
(IE-POM-3.9)

IZDELAVA
DOKUMENTOV
(IE-POM-3.10)

ODPOŠILJANJE
DOKUMENTACIJE
(IE-POM-3.11)

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PL.
(IE-POM-11.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Po končanem postopku vsakega izmed teh dve sledi še obračun stroškov, ki so nastali
med samim opravljanjem storitve. Sam postopek obračuna pa bomo prikazali v
podpoglavju organizacije pomorskega transporta, ki je identičen obračunu tako zbirnika
kot tudi vsem storitvam pomorskega transporta.

1.2 Nestandardne storitve
Nestandardne storitve so tiste storitve, kjer se prodajna cena določi šele po poznavanju
številnih elementov prevoza in lastnosti blaga. Cena za organizacijo različnih vrst
transporta v okviru nestandardnih storitev se vključi v prevozno ceno, ki se kupcu
posreduje s ponudbo.

Delitev nestandardnih storitev podjetja Intereuropa pa lahko vidimo na spodnji sliki
(glej sliko 12).

Slika 12: Nestandardne storitve podjetja Intereuropa, d. d.
Organizacija
cestnega prometa
Organizacija
pomorskega
prometa
Nestandardne
storitve

Organizacija
zračnega prometa
Organizacija
distribucijskih
centrov
Organizacija
železniškega
prometa

1.2.1. Organizacija cestnega prometa
Cestni prevoz je ena izmed najpogostejših vrst transporta nasploh. Cestni promet v
splošnem ločimo na cestni transport na kratke razdalje in cestni daljinski transport.
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Govorili bomo o transportu blaga in o organizaciji cestnega tovornega prometa, kajti v
nadaljevanju se bomo opredelili na podjetje Intereuropa, d. d., ki se v enem segmentu
ukvarja tudi z organiziranjem različnih vrst transporta. Ena izmed teh je organizacija
cestnega prometa, ki si ga bomo podrobnejše pogledali v nadaljevanju in v poglavju
Vrednostna veriga organizacije cestnega prometa.
Žohar (2005, str. 155) pravi, da je glavna prednost cestnega transporta njegova velika
dostopnost, ki jo omogoča razširjenost cestne mreže. Pomembni prednosti sta tudi
hitrost in relativna varnost v cestnem transportu. Zaradi direktnega prevoza odpadejo
vmesne manipulacije, zmanjšujejo se možnosti nastanka transportnih rizikov in njihovih
posledic, kot sta poškodba in izguba tovora. Cestne prevoznike odlikuje tudi velika
prilagodljivost za posebne zahteve uporabnikov transportnih storitev. Izvedejo lahko
prevoze specifičnih tovorov, na primer prevoze tovorov izrednega obsega.
Požar (1978b, str. 77) pravi, da moramo v splošnem reči, da je mogoče cestni transport
bolj individualizirati kot na primer železniški, ker se veliko lažje prilagodi času prevoza
obenem pa tudi samem prostoru prevoza. Poleg tega pravi, da je dandanes v transportu
hitrost takšnega pomena, da dobiva cestni promet vsak dan večjo veljavo in vrednost.
Cestni transport je v primerjavi z ostalimi vrstami transporta (železniški, morski, zračni)
v veliki prednosti zaradi svoje dostopnosti in možnosti prilagajanja transportnih
sredstev različnim potrebam transporta.
Prevozniška podjetja se v času svetovne gospodarske krize soočajo z velikimi problemi,
kako ohraniti podjetja v delovanju, saj je struktura podjetij in velikost le-teh odvisna
predvsem od transportnih zmogljivosti, ki jih podjetje premore. Dejstvo je, da imajo
prednost velika transportna podjetja, ki si lahko privoščijo konkurenčne cene transporta,
pri tem pa se mala podjetja soočajo s številnimi težavami.
Žohar (2005, str. 155) pravi, da imajo ekonomsko prednost načeloma večji poslovni
sistemi, saj jim večja koncentracija voznega parka omogoča, da imajo večjo
izkoriščenost vozil, pri tem pa cenejše vzdrževanje in predvsem zmanjševanje stroškov,
ki nastanejo pri samem poslovanju.
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Za opravljanje transporta po cesti potrebujejo prevozniki določeno dokumentacijo, ki je
obvezna po zakonu, katere odreja Mednarodna zveza za cestni transport (IRU). Eden
izmed najpomembnejših dokumentov za opravljanje cestnega transporta je dokument
CMR oziroma dovoljenje za mednarodni prevoz blaga po cesti. Poleg navedenega je
treba za vse prevoznike, ki niso državljani držav v območju Evropske unije, pridobiti
tudi licenco ali dovolilnico, s katero se prevozniku omogoči opravljanje transporta v
območju držav Evropske unije.
Za organiziranje cestnega prometa (v našem primeru govorimo o mednarodnem
cestnem prometu) je pomembno, da so vozila primerno opremljena za prevoz blaga, ki
ga opravljajo, hkrati pa dogovori ene ali več strani o varnosti samega prevoza,
dovoljenjih za prevoz ter dogovori o stroških, ki bodo nastali v sklopu celotnega
organiziranja cestnega transporta.
Pečnik (2010, str. 20) pravi, da tovorni list ne ureja samo razmerja med subjekti
prevoznega posla oziroma subjekti prodajne pogodbe. Pomemben je tudi pri
organiziranju in izvedbi transportnega procesa. Obsega navodila za izbiro prevozne
poti, za ravnanje s tovorom med prevozom, podatke o krajih za izvajanje raznih
administrativnih dejanj, o kraju in načinu predaje blaga prejemniku itd.
Cestni transport je predvsem ekonomično uporabljati na krajše razdalje in pri prevozih
kosovnega blaga. Dejstvo pa je, da je v cestnem transportu poraba energije bistveno
večja in produktivnost dela nižja kot v železniškem transportu, kar nam povzroči višje
prevozne stroške.

Omenili smo, da je najprej potrebno dovoljenje za prevoz. V mednarodnem cestnem
prometu je prevoz omejen z dovolilnicami in licencami, ki jih prevozniki morajo
pridobiti za opravljanje tovrstnih storitev pri Obrtni zbornici Slovenije (velja za fizične
osebe) ali pri Gospodarski zbornici Slovenije (velja za pravne osebe).
Naloga pošiljatelja in prejemnika je, da se dogovorita o prevoznih stroških, v kolikšnem
deležu si bosta te stroške delila. Vse te dogovore je treba določiti v cestni prevozni
pogodbi.
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Jelenc (1983, str. 89) pravi, da pride do sklenitve prevozne pogodbe v praksi tako, da
uporabnik prevoza naroči ustno ali pisno določeni prevoz pri izbranem prevozniku.
Prevozna pogodba v cestnem prometu prav tako vsebuje še cenik storitev, katere
storitve so vključene v organizacijo cestnega prometa ter pogoje plačila in dobavne
roke, ki jih po navadi predlaga pošiljatelj, razen v primeru, da želi prejemnik imeti
blago v posebnih terminih.
V cestnem prometu se uporabljajo, tako kot pri vseh ostalih vrstah transporta, določeni
dokumenti, ki služijo kot spremne listine blaga med samim opravljanjem storitve. Med
najpomembnejše dokument sodi prav tako tovorni list (CMR), ki se izda ob sami
sklenitvi prevozne pogodbe in izročitvi blaga v transport. Poleg navedenega je treba
imeti še dovolilnice oziroma licence za opravljanje storitev cestnega transporta, karnet
TIR in vse dokumente za carinsko blago (če je uvoz ali izvoz v in iz območja Evropske
unije).

Organiziranje cestnega prometa podjetja Intereuropa, d. d.

Podjetje Intereuropa, d. d. organizira prevoze v kopenskem prometu tako z lastnimi kot
tudi z najetimi vozili. Osnovna skrb pri organizaciji cestnega prometa podjetja
Intereuropa je predvsem hitrost in zanesljivost prevoza, ki sta danes ključnega pomena
za zadovoljstvo strank, hkrati pa se pozornost posveča tudi zagotavljanju prometne
varnosti in prevozu brez poškodb. Intereuropa, d. d. opravlja prevoze v domačem in
mednarodnem prometu.
Omenili smo že, da prevoze opravljajo v večini najeti prevozniki z najetimi vozili. Vsa
lastna vozila, kot tudi najeta vozila so opremljena za prevoz nevarnih snovi po
konvenciji ADR, hkrati pa so vsa vozila opremljena z najsodobnejšo tehnologijo v
telekomunikaciji. Le-ta jim omogoča sledenje vozil in pošiljk na lokacijah v točno
določenem trenutku.
Razvejana mreža prevoznikov kooperantov omogoča, da organizirajo prevoze manjših
pošiljk (hitra dostava od vrat do vrat), prevoz zabojnikov, avtomobilov, tovorov
izrednih dimenzij in drugega tovora, za katerega je treba zagotoviti specialna
transportna sredstva. Prevoze v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu
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organizirajo za in iz držav Evrope, Bližnjega vzhoda in države nekdanje Sovjetske
zveze (»Cestni promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).

Pri organiziranju mednarodnega cestnega prometa je najprej treba vedeti, ali gre za uvoz
ali izvoz blaga, ter se s stranko, ki želi njihove storitve (organizacijo cestnega prometa)
natančno dogovoriti, kje se bo pošiljka nakladala in kje je mesto razklada. Pri tem pa se
je treba dogovoriti tudi o stroških prevoza in o vseh potrebnih dokumentih za uspešno
organizacijo in opravljanje transporta.

Organizacijo cestnega prometa bomo podrobnejše opredelili v nadaljevanju, ko si bomo
v okviru organizacije cestnega prometa pogledali vrednostno verigo skozi celoten
proces organizacije.
1.2.2. Organizacija železniškega prometa
Železniški promet je izredno pomembna transportna panoga, saj nam omogoča transport
večjih količin različnega tovora.
Žohar (2005, str. 152) pravi, da prihaja do največje konkurenčne borbe prav med
cestnim in železniškim prometom. Pri presoji razdelitve dela med cestnim in
železniškim transportom je treba upoštevati različne dejavnike kakovosti transporta,
predvsem je treba pri tem upoštevati stroške tako cestnega kot tudi železniškega
transporta.
Jelenc (1983, str. 49) pravi, da se železniški transport uvršča med najstarejše transportne
panoge, saj so železniške proge začeli graditi z uporabo parnega stroja, kar je prej kot
gradnja sodobnih cest in cestnih povezav.

Jelenc (1983, str. 52) pravi, da je z vidika kakovosti transporta dobro organiziran
železniški transport precej neodvisen od vremenskih vplivov in zaradi tega relativno
točen. Prav tako lahko železnico štejemo za relativno hitro in varno vrsto transporta ter
pri večjih količinah blaga na daljših razdaljah tudi za zelo ekonomično.
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Prav stroški so tisti del, zaradi katerega se v zdajšnjem času močno poslužujemo
različnih teorij in praks, da bi stroški transporta bili čim manjši in se približali
optimalnim stroškom organizacije in izvedbe železniškega transporta.
Jelenc (1983, str. 52) pravi: »Pozitivni dejavnik kakovosti železniškega transporta je
tudi velika zanesljivost, ki jo zagotavlja sam način poslovanja (javnost prevoza, vozni
red), in pa razmeroma gosta mreža železniških prog in postaj. Negativni dejavnik
kakovosti železniškega transporta pa so zlasti manjša dostopnost (zlasti v primerjavi s
cestnim transportom) do pošiljateljev oziroma prejemnikov blaga ter s tem v zvezi tudi
manjša pogostnost.«
Jelenc (1983, str. 53) pravi, da ima železniški transport kot javni prevoznik blaga v
primerjavi z drugimi vrstami transporta še nekatere dodatne prednosti za uporabnika
storitev, saj je železnica obvezna sprejeti blago v prevoz, če uporabnik prevoza
izpolnjuje predpisane pogoje, razen predmetov, ki so iz naslova prevoza blaga po
železnici izključeni ali pa se tovor prevaža pogojno.
Ogorelc (1996, str. 83) pravi, da ima železniški transport v primerjavi s kontinentalnimi
transportnimi nosilci bistveno prednost pred ostalimi, ki se kaže v zmožnosti prevoza
množičnega tovora, hkrati pa je železnica relativno hiter prevoznik glede na vremenske
razmere, ki nas lahko presenetijo pri ostalih vrstah organizacije transporta. Železniški
prevozi nam omogočajo prevoze skoraj vseh vrst blaga (razen hitro pokvarljivega
blaga), hkrati pa nam zagotavlja zanesljiv in relativno varen prevoz pošiljk.
Požar (1978a, str. 3) pravi, da se z razvojem kontejnerizacije pošiljk po železnici
spreminja tudi struktura prevoženega blaga, saj se v kontejnerjih zbirajo končni
proizvodi oziroma izdelki, ki v železniškem transportu pridobivajo v primerjavi z
masovnim blagom čedalje večjo veljavo, s tem pa tudi čedalje večjo prednost transporta
večjih in težjih pošiljk.
Pri organizaciji železniškega transporta, ki je ena najpomembnejših vrst v
mednarodnem transportu, je izredno pomembno, na kakšen način se organizacija tega
transporta izvede in kakšne postopke je treba izvesti, hkrati pa moramo vedeti, katere
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vrste dokumentov je pri organizaciji transporta po železnici treba pridobiti za uspešno
izvedeno organizacijo od pošiljatelja do končnega prejemnika.
Dejstvo je, da je najprej treba skleniti železniško transportno pogodbo, v kateri se
določijo vsi parametri izvajanja transporta. Železniška transportna pogodba se sklene v
trenutku, ko se uporabniku prevoza izroči blago z vsemi potrebnimi dokumenti (v tem
primeru tovorni list) železnici.
Železniška transportna pogodba zavezuje prevoznika, da prevoz opravi do namembnega
kraja (končni prejemnik, če je možnost dostave do končne točke), pošiljatelj pa je
dolžan poravnati voznine in vse stroške, ki so v času transporta nastali, razen v primeru,
če je drugače dogovorjeno. Pogodba opredeljuje tudi cene transporta in način plačila.

Jelenc (1983, str. 59) pravi, da je eden od elementov prevozne pogodbe tudi transportna
pot, ki jo mora predpisati pošiljatelj na tovornem listu. Če pošiljateljevi podatki ne
zadostujejo za določitev transportne poti in tarife niso usklajene, je železnica dolžna
izbrati tisto transportno pot in tarife, ki so za pošiljatelja najugodnejše.
Pri organiziranju železniškega transporta je treba imeti vse dokumente za uspešno
izvedbo. V železniškem transportu je temeljni dokument tovorni oziroma vozni list, ki
služi kot dokaz o sklenitvi pogodbe med prevoznikom in uporabniki prevoza blaga v
železniškem prometu.

Ogorelc (2004, str. 432) je mnenja, da je v kopenskem transportu osnovna transportna
listina tovorni list. Tovorni list je dokument »na ime«. Z enim tovornim listom lahko
odpremi pošiljko samo ena oseba (pošiljatelj), ki jo naslovi na eno osebo (prejemnika).
Pošiljatelj ali prejemnik sta lahko fizična ali pravna oseba. Tovorni list služi kot dokaz,
da je bila sklenjena prevozna pogodba, da je bilo blago predano prevozniku in da so bili
plačani stroški prevoza.
Kadar ima podjetje možnost izgradnje industrijskega tira, nam pozneje ta infrastruktura
omogoči lažje organiziranje železniškega transporta do prejemnika, saj ni ovire za
dostopnost do končne točke. Prav zato si bomo v nadaljevanju podrobnejše pogledali
potek organiziranja železniškega transporta podjetja oziroma špedicije Intereuropa, d. d.
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v Celju, ki ima prav tako možnost nakladanja in razkladanja v skladišču zaradi
izgradnje industrijskih tirov, ki so poleg skladišč.
Medeot (2005, str. 61) pravi, da organizirano dejavnost železniškega prometa, katere
cilj je časovno in prostorsko premeščanje potnikov in tovora, imenujemo transportno
delo. Osnovna načela, s katerimi upravljamo, vodimo in izvajamo prevozni proces in
predstavljajo sestavine poslovne politike, pa so:
 zanesljivost;
 sposobnost prevoza masovnih tovorkov;
 varnost;
 rednost;
 točnost;
 udobnost;
 hitrost;
 ekonomičnost.
Medeot (2005, str. 62) pravi, da lahko transportni proces železniškega prometa
prikažemo kot množico podprocesov, in sicer v povezavi z delovanjem vsakega
posameznega procesa. Prav tako je odraz kakovosti prevoznega sredstva cena storitve,
ki se obračuna pri organizaciji železniškega prometa. Nizke cene prevoza pogosto
povzročijo, da se načela določenega prevoznega servisa ne morejo popolnoma
uresničiti.
Potek organizacije železniškega prometa podjetja Intereuropa, d. d.
Intereuropa organizira železniške in kombinirane prevoze vseh vrst blaga po vseh
evropskih državah, državah nekdanje Sovjetske zveze, po delu Azije ter Bližnjega
vzhoda z železniškimi in zasebnimi vagoni ter kontejnerji. Poleg prevozov uvoznoizvozne smeri organizirajo tudi prevoze v suhozemnem in luškem tranzitu. Če
prejemnik oziroma pošiljatelj nima industrijskega tira, po potrebi organizirajo prevzem
oziroma izročitev blaga s tovornjaki. Poskrbijo za začasno skladiščenje in distribucijo
blaga, prepeljanega po železnici (»Železniški promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).
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Strankam svetujejo glede uporabe ustreznih vagonov, poskrbijo za ustrezne vagone in
optimizirajo naklade. Ob prevozu zagotovijo sledenje pošiljk. Poseben poudarek dajejo
pošiljkam na V. in X. panevropskem koridorju. Na X. panevropskem koridorju
organizirajo prevoz blaga iz dežel zahodne Evrope preko Slovenije, kakor tudi blaga iz
Slovenije za prejemnike v Srbiji, Bolgariji, Turčiji, Makedoniji, Grčiji, Romuniji, Črni
gori, Albaniji in Bližnjem vzhodu (»Železniški promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).
Redne odpreme vlaka iz Zaloga skrajšujejo tranzitni čas pošiljk, hkrati pa so odpreme v
vlaku cenovno konkurenčne. Posebno prednost predstavlja možnost kombiniranega
prevoza. Pošiljke prevzemajo s tovornjakom na eni lokaciji, jih preložijo na vagon in
dostavijo stranki bodisi s tovornjakom bodisi z vagonom. Na V. panevropskem
koridorju imajo dolgoletne izkušnje. Z lastnimi podjetji v Ukrajini in Rusiji zagotavljajo
kakovostno storitev brez posrednikov. Organizirajo tako vagonske pošiljke, kakor tudi
kontejnerske pošiljke v najetih 20' in 40' kontejnerjih. V skladišču v Čehovem pri
Moskvi pa je možna tudi vagonska dostava pošiljk (»Železniški promet« [Intereuropa,
d. d.], 2012).
Železniški promet zajema vse storitve, povezane s prevozom blaga vagonsko ali
kontejnersko po železnici. Kupcem zagotavlja svetovanje in podporo pri izbiri
(»Železniški promet« [Intereuropa, d. d.], 2012):
 prevoznega sredstva;
 izbiri relacije in organizacije preklada;
 nakladu;
 spremljanju nahajanja pošiljke.

V nadaljevanju si bomo po shematskem prikazu (glej sliko 13) podrobnejše pogledali
potek organiziranja železniškega prometa podjetja Intereuropa, d. d. Najprej se je treba s
stranko, ki želi njihove storitve, dogovoriti in seznaniti, za kakšno pošiljko gre
(vagonsko ali kontejnersko) in temu primerno pripraviti tudi pogodbo ali ponudbo za
sodelovanje. V tej ponudbi so dorečene vse stvari, vključno z vso odgovornostjo, ki jo
nosita obe strani pri samem organiziranju, ter o dolžnostih ene in druge strani. Temu
procesu pravijo prodaja železniškega prevoza, ki ga vidimo na spodnji shemi kot prvega
v celotnem procesu. Nato je treba vedeti, ali gre za uvozno ali izvozno opravljanje
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železniškega transporta, nato pa po končani opravljeni storitvi predložiti še račun, ki je
sestavljen po cenah, dogovorjenih s stranko (v primeru, da je s stranko narejena
ponudba), v nasprotnem primeru pa po regularnem ceniku podjetja Intereuropa, d. d.
PROCES: ORGANIZACIJA ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA IE-OŽP-0

Slika 13: Potek organizacije železniškega prevoza
VHOD IZ
PROCESA
(IE-PRO-0)
(IE-SKL-0)
(IE-ZBI-0)

PRODAJA ŽEL.
PREVOZA
(IE-OŽP-1)

ORG.ŽEL.PREVOZA
UVOZ/ IZVOZ/
TRANZIT

IZVEDBA ORG.
ŽELEZNIŠKEGA
PREVOZA
V UVOZU
(IE-OŽP-2)

IZVEDBA ORG.
ŽELEZNIŠKEGA
PREVOZA
V IZVOZU
(IE-OŽP-3)

IZVEDBA ORG.
ŽELEZNIŠKEGA
PREVOZA
V TRANZITU
(IE-OŽP-4)

OBRAČUN IN
PRIDOBITEV
PLAČILA
(IE-OŽP-5)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Pri organizaciji železniškega prometa je treba najprej sprejeti povpraševanje, ki je lahko
telefonsko, pisno po faksu ali e-pošti. Minimalni zahtevani podatki pri povpraševanju so
teža in vrsta blaga ter relacija, na kateri se prevoz opravlja.
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V primeru, da povpraševanje kupca sprejmejo v filiali, povpraševanje posredujejo v
službo za železniški promet, ki je zadolžena za pripravo ponudbe. Nato analizirajo
podatke iz povpraševanja:
 vrsta blaga;
 relacija (obstoj infrastrukture, transportne omejitve);
 zahtevana vrsta prevoznega sredstva;
 cena;
 transportni čas.
Če katere koli zahteve ne moremo izvesti, poskušajo spremeniti naročilo v dogovoru s
kupcem. V nadaljevanju iščejo najugodnejšo ponudbo za prevoz pri železnicah oziroma
agentih, ki opravljajo storitve, in ko prejmejo ponudbe za zahtevani prevoz, naredijo
kalkulacije in izberejo najbolj ugodno. Izdelano ponudbo posredujejo filiali ali kupcu,
kopija ponudbe pa ostane v SŽP. Če kupec ni zadovoljen s ponudbo, proučujejo
možnost znižanja cene (zaslužka) oziroma transportnega časa. V primeru, da je kupec
zadovoljen z njihovo ponudbo, zahtevajo potrjeno ponudbo ali dispozicijo, v
nasprotnem pa zavrnejo povpraševanje kupca na pisni ali ustni način.
Izvedba organizacije železniškega prevoza v uvozu

Na spodnji sliki (glej sliko 14) lahko vidimo, kako se nadaljuje postopek izvedbe
železniškega prevoza podjetja Intereuropa, d. d. v uvozu.
Kot prvo je treba prejeto naročilo pregledati in preveriti skladnost podatkov s ponudbo.
V primeru odstopanja kontaktirajo kupca in se poskušajo uskladiti. Nato v dogovoru s
kupcem posredujejo novo pogodbo, ki jo je treba podpisati. V primeru skladnosti
podatkov o blagu in prevozu pa od Slovenskih železnic dobijo vsa potrebna transportna
navodila.
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Slika 14: Organizacija železniškega prevoza v uvozu

VHOD IZ
PRODAJE
ŽEL PREV.
(IE-OŽP-1.7)

PREGLED
POTRJENEGA
NAROČILA V FILIALI
(IE-OŽP-2.1)

ODPOKLIC BLAGA
(IE-OŽP-2.2)

ZAVARUJEMO
POŠILJKO?

DA

IZVEDBA
PREDZAVAROVANJA
POŠILKE
(IE-OŽP-2.3)

NE

SPREMLJANJE
POŠILJKE
(IE-OŽP-2.4)

MOTNJA?

DA

REŠEVANJE
MOTENJ
(IE-OŽP-2.5)

NE
PREVZEM POŠILJKE
OD SŽ, OBVEŠČANJE
KUPCA, ODP. POZ.
MAPE
(IE-OŽP-2.6)

CARINI IE

DA

IZHOD V
CARINSKO
ZASTOPANJE
(IE-CAR-1.8)

NE

PREDAJA POŠILJKE
PREJEMNIKU
(IE-OŽP-2.7)

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PLAČ.
(IE-OŽP-5.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Po pregledu potrebne dokumentacije in pridobitvi podatkov o transportu sledi odpoklic
blaga. Da evidentirajo odpoklic v knjigovodstvu, je treba odpreti evidenčno pozicijsko
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mapo, na katero se potem v nadaljevanju evidentirajo vsi ostali podatki o organiziranju
transporta, vključno z izstavljenim računom. Nato je treba kontaktirati dobavitelja
oziroma kupca, ki je iz tujine (mednarodno poslovanje) in na podlagi vseh prejetih
podatkov s strani tako kupca, kot tudi na podlagi transportnih navodil, posredovanih s
strani SŽ, izdelajo tako imenovan odpoklic blaga in ga pošljejo na pot.

Po samem odpoklicu blaga se posredujejo vsi podatki iz odpoklica pristojni
zavarovalnici za predzavarovanje ali zavarovanje pošiljke in se nato z zavarovalnim
agentom posvetujejo glede zavarovanja odpoklicane pošiljke, nato pa se ti podatki
posredujejo kupcu. Ta sporoči, ali se s poslanimi predlogi strinja in se nato izvede
predzavarovanje ali zavarovanje pošiljke po dogovoru z zavarovalnim agentom in po
dogovoru s kupcem poslanega blaga.
Vsako pošiljko je treba spremljati, kje se nahaja, da lahko stranko (v tem primeru
kupca) obveščamo o predvidenem prispetju pošiljke h kupcu, po telefonu ali pisno, kar
jim služi pozneje kot dokaz o izvedbi spremljanja pošiljke. Kadar pa kupec zahteva
sledenje na relaciji, se pošiljka sledi na tisti relaciji, ki je določena v ponudbi in
dogovorjena tako s strani kupca kot tudi dobavitelja (odvisno od plačila stroškov).
Vsako pošiljko pa je treba najaviti dobaviteljem železniškega prevoza na prevozni poti,
po kateri se pošiljka transportira.

Dejstvo je, da lahko med vsakim organiziranjem prevoza nastanejo nekatere motnje, ki
so lahko:
 poškodba pošiljke ali manko – pri prevozu ali manipulacije (od železnice prejmemo
komisijski zapisnik o dejanskem stanju pošiljke. Izdela ga železniška postaja, kjer je
bila ugotovljena poškodba ali manko. Kopija zapisnika je priložena tovornemu listu
do namembne postaje. Kupcu pošljemo kopijo komisijskega zapisnika o dejanskem
stanju pošiljke);
 nepravilno naložena pošiljka (posledica so zastoji in višji stroški) (od železnice
prejmemo obvestilo o nepravilnem nakladu in odpravi motnje (preobremenitev
glede na prevozno pot, glede na vrsto vagona, nepravilno naloženo blago …). S tem
dobimo obvestilo, da bodo nastali dodatni stroški. Kupca ustno ali pisno obvestimo
o motnji in možnih dodatnih stroških);
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 nepopolna, pomanjkljiva, napačna dokumentacija (od železnice prejmemo obvestilo
o pomanjkljivi dokumentaciji. V skladu z obvestilom po potrebi od kupca pridobimo
in dostavimo manjkajočo dokumentacijo);
 tehnološke ovire pri prevozu (okvara vagona, transportne omejitve na poti) (na
podlagi prejetega obvestila od železnice izpolnimo obrazec Naknadni zahtevek
prejemnika/pošiljatelja. Na obrazcu označimo vrsto ukrepa, ki ga bomo izvedli za
odpravo motnje).
Železnica ali dobavitelj sta dolžna obveščati o vseh motnjah, ki nastanejo na prevozni
poti. Železnica od podjetja zahteva vsako nadaljnje navodilo v zvezi s transportom,
razen v primerih, ko se zgodijo okvare vagona, s katerim se želi blago prepeljati s točke
A na točko B. Za vsako odpravo motnje, ki nastane, se je treba dogovoriti s kupcem, s
katerim se po dogovoru uvedejo določeni ukrepi.
Ko pošiljka prispe na namembni kraj, je o tem treba obvestiti prejemnika. Odpreti je
treba pozicijsko mapo in po nalogu kupca oziroma prejemnika odstopiti pošiljko v
postopek carinjenja izbrani špediciji (špedicija Intereuropa) ali pa odstopiti pošiljko v
carinjenje tuji špediciji. Če kupec posreduje nalog za carinsko zastopanje, se od
železnice prevzame s tovornim listom blago ter izda nalog carinskemu oddelku in
inšpekcijskim službam. V primeru, da se blago ocarini v špediciji Intereuropa, se po
vseh opravljenih postopkih v skladu s pariteto blaga in po navodilih blago dostavi do
kupca oziroma končnega dobavitelja blaga.
Izvedba organizacije železniškega prevoza v izvozu
Prvi korak pri organiziranju železniškega prometa v izvozu je odpiranje pozicijske mape
na posamezni filiali oziroma poslovni enoti. Po pridobitvi prejetega naročila pregledajo
in preverijo podatke s ponudbo. V primeru, da prihaja do kakršnega koli odstopanja, je
treba obvestiti kupca in s tem poskušati neusklajene podatke uskladiti. Nato se železnici
najmanj štiriindvajset ur pred natovorom blaga naroči dostava vagona na določeno
mesto. Pri tem je treba na predpisanih obrazcih naročiti vagone, hkrati pa je dolžnost
organizatorja, da preveri ustreznost vagona na predpisanem mestu naklada blaga in se o
tem posvetuje z železniško postajo.
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Na spodnji sliki (glej sliko 15) lahko vidimo postopek organizacije železniškega
prevoza v izvozu v podjetju Intereuropa, d. d.
Slika 15: Organizacija železniškega prevoza v izvozu
VHOD IZ
PRODAJE ŽEL.
PREVOZA
(IE-OŽP-1.7)

ODPIRANJE POZ.
MAPE V FILIALI
(IE-OŽP-3.1)

NAROČILO VAGONA
(IE-OŽP-3.2)

IZDELAVA
TRANSPORTNIH
DOKUMENTOV
(IE-OŽP-3.3)

IZVEDBA
ZAVAROVANJA
POŠILJKE
(IE-OŽP-3.4)

DA

CARINI ALI
ZAVARUJE IE ?

DA

IZHOD V
CAR.
ZASTOPANJE
(IE-CAR-1.8)

DA

REŠEVANJE
MOTENJ
(IE-OŽP-3.7)

NE

PREDAJA POŠILJKE
SŽ
(IE-OŽP-3.5)

SLEDENJE
POŠILJKE IN
AVIZIRANJE.
(IE-OŽP-3.6)

MOTNJA ?

NE

OBVEŠČANJE
KUPCA O
PRISPETJU BLAGA
(IE-OŽP-3.8)

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PLAČ.
(IE-OŽP-5.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

37

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Nato je treba izdelati vse potrebne dokumente za transport. Izdelajo tovorni list v skladu
z navodili, hkrati pa izdelajo povratne tovorne liste. Izpolniti je treba spremni list in
ostale dokumente, ki jih od njih želi prevoznik. V primeru, da gre za prevoz nevarnega
blaga, je treba s strani pošiljatelja pridobiti navodila, ki se priložijo k tovornemu listu
(CIM). Kadar pa gre za carinsko pošiljko (to pomeni, da se mora blago še predhodno
ocariniti), je treba nalog izdati carinskemu oddelku v pristojni carinski urad. Pošiljko
preventivno zavarujejo na zahtevo kupca, izpolnijo obrazec, nato pa vse skupaj pošljejo
zavarovalnici v potrditev.
Na železniški postaji je treba vložiti vse dokumente in s tem tudi predati blago železnici.
Ta v potrditev prejema blaga potrdi tovorni list z vpisom kontrolne številke. V primeru,
da kupec zahteva sledenje pošiljke, sledijo pošiljko na tisti relaciji, ki je določena v
ponudbi, hkrati pa se pošiljka najavi dobaviteljem železniškega prevoza na sami
prevozni oziroma transportni poti.
Na koncu sledi še reševanje motenj, ki lahko nastanejo med samo organizacijo
transporta in med samim prevozom pošiljke (blaga) ter obveščanje kupca o prispetju
pošiljke po prejemu obvestila na namembno postajo.
Izvedba organizacije železniškega prevoza v tranzitu
Tako kot pri uvoznem in izvoznem postopku organizacije železniškega transporta, je
tudi tukaj treba najprej preveriti vse podatke s ponudbo in ugotoviti, ali so skladni ali
ne, odpraviti neskladnosti, če do njih prihaja, in odpreti pozicijsko mapo za posamezen
posel. Izvedbo organizacije železniškega transporta v tranzitu nam prikazuje spodnja
slika (glej sliko 16).
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Slika 16: Organizacija železniškega prevoza v tranzitu

VHOD IZ
PRODAJE ŽEL.
PREVOZA
(IE-OŽP-1.7)

PREGLED
POTRJENEGA
NAROČILA V SŽP IN
ODPIRANJE POZ.
MAPE
(IE-OŽP-4.1)

IZDELAVA
TRANSPORTNIH
NAVODIL
(IE-OŽP-4.2)

PREJEM AVIZE
(IE-OŽP-4.3)

REEKSPEDICIJA
?

DA

REEKSPEDICIJA
(IE-OŽP-4.4.)

NE

SLEDENJE POŠILJKE
IN AVIZIRANJE
(IE-OŽP-4.5)

MOTNJA?

DA

REŠEVANJE MOTENJ
(IE-OŽP-4.6.)

NE

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PLAČ.
(IE-OŽP-5.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Treba je izdelati transportna navodila za kupca oziroma navodila za izpolnjevanje
železniškega tovornega lista. Ta navodila morajo vsebovati še prevozne pogoje vseh
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udeležencev, nato pa se ta navodila pošljejo kupcu. Potem je treba pridobiti obvestilo ali
potrdilo, da je bilo blago odpremljeno, in to potrdilo shraniti v pozicijsko mapo.

V primeru organizacije transporta v tranzitu je za razliko od uvoznega in izvoznega
organiziranja najavljanje pošiljke že vključeno v ponudbi in s strani kupca tudi
dogovorjeno. V skladu s prejetimi podatki in omenjenimi zahtevami se izdela nov
tovorni list, katerega je treba izpisati in na postaji ponovne odpreme ponovno predati
pošiljko železnici.
Če je s strani kupca zahtevano, da se pošiljka spremlja v času transporta, jo sledijo na
prevozni poti, ki je vnaprej določena. Na koncu takšnega postopka je potrebno opraviti
samo še reševanje motenj (v primeru, da je do njih prihajalo v času organizacije
transporta in prevoza pošiljke) in se o ukrepih za odpravo teh motenj dogovorijo s
kupcem.
Obračun storitev in pridobitev plačila
Na koncu celotnega postopka organizacije železniškega transporta podjetja Intereuropa,
d. d. je treba še storitve obračunati in pridobiti plačilo za opravljeno storitev (glej sliko
17). Postopek obračuna storitve se začne s sestavo in izpisom računa, ki je sestavljen na
podlagi sklenjene ponudbe, treba pa je poslati račun kupcu oziroma stranki, ki je
naročila organizacijo železniškega transporta.
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Slika 17: Obračun organizacije železniškega prometa
VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-OŽP-2.7)
(IE-OŽP-3.10)
(IE-OŽP-4.7)

KOO
POSREDOVA
NJE DOK. V
SRNRK
(DI.10.1)

KOO
DOSTAVA V
LIKCIDACIJO
(DI.1.3)

IZDELAVA
IZHODNEGA
RAČUNA
KUPCU
(IE-OŽP-5.1.)

KUPEC
PLAČA?

DA

KONTROLA IN
LIKVIDACIJA
VHODNEGA
RAČUNA
(IE-OŽP-5.2)

DA

VH. RAČUN
PRAVILEN?

NE

IZTERJAVA
(IE-OŽP-5.9)

NE

REKLAMACIJA
NA RAČUN?

NE
NE

NOV
RAČUN?

DA
IZHOD V
IZTERJAVA
TOL.
TERJATEV
(FI.1.3.1)

IZHOD V
IZTERJAVA
DEV.
TERJATEV
(FI.1.4.1)

STRANKA
PLAČA?

DA
IZHOD V
KOO
PREJEM LIK.
IN KON. R.
(DI.1,4)

NE

IZDELAVA
PREDLOGA ZA
IZVRŠBO- ODPIS
TERJATEV
(IE-OŽP-5.11)

KOO
POSR. DOK.
V SRNRK
(DI.10.1)

DA

REKLAMIRANJE
IZDAJATELJU
RAČUNA
(IE-OŽP-5.3)

DA

TOLARSKI
RAČUN?
IZDAJA
DOBROPISA
(IE-OŽP-5.10)

NE

PRIŠLI VSI VH.
RAČUNI?

NE

DA

KONTROLA
BREMENITEV PO
POZICIJI
(IE-OŽP-5.5)

IZDELAVA
OBRAČUNA PO
POZICIJAH
(IE-OŽP-5.4)

INTERNE
BREMENITVE
PRAVILNE?

PREJEM PK
DRUGIH RC
(DI.11.1)

NE

UGOTAVLJANJE
VZROKOV RAZLIKE
(IE-OŽP-5.7)

DA
IZHOD V
IZVRŠBA ALI
ODPIS
(FI.3.1.8)/(FI.3.1.10)

PREDAJA
PK- V REF.
(DI.11.5)
ZAKLJUČITEV
POSLA
(IE-OŽP-5.6)

REŠEVANJE
RAZLIKE MED
PONUDBO IN
BREMENITVIJO
(IE-OŽP-5.8)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Nato se opravi likvidacija in kontrola vhodnega računa. Potrebno je pridobiti vse
tovorne liste s strani železnice, ki je opravljala prevoz, nato pa te podatke vpisati v
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računalniški program. Ko so prejeti vsi vhodni računi s strani dobaviteljev, lahko
kontrolirajo obračun voznin glede na veljavno sklenjeno pogodbo z železnico in
ostalimi dobavitelji po veljavnih tarifah in podatkih na tovornem listu. S tem se račun
likvidira, kar pomeni, da se ugotovi, ali je znesek na računu pravilen ali ne.
V primeru, da je na računu nepravilnost, se račun zavrne z reklamacijo pri železnici in
za ugotovljeni sporni znesek pri izdajatelju vloži na predpisan način reklamacijo z
vsemi prilogami.
Opravijo obračun po posameznih pozicijah, izdelajo razbremenitev stroškov in po
prispelih obračunih vseh stroških železniških storitev primerjajo znesek skupnih
stroškov s skupnim zneskom na ponudbi. Ko je vse obračunano in plačilo pridobljeno in
so prejeti vsi vhodni računi, se lahko posel zaključi. Sledijo samo še določene
reklamacije, če se ugotovijo še kakšne neskladnosti, v nasprotnem primeru pa je posel v
celoti zaključen.

1.2.3. Organizacija pomorskega prometa

Slovenija je z odprtim morjem povezana preko edine slovenske luke, to je luka Koper,
ki opravlja tako manipuliranje z blagom kot tudi skladiščenje blaga.
Jelenc (1983, str. 101) pravi, da sodi pomorski transport med tradicionalne načine
transporta v mednarodni trgovini. Pomorski transport je ena izmed najbolj ekonomičnih
vej v transportu, predvsem v oddaljenih krajih.

Oblak (1997, str. 171) pravi, da je pomorski promet zelo pomemben nosilec
mednarodnega transporta, ki ga lahko nadomesti – ob bistveno višjih stroških – samo še
letalski prevoz.
Požar (1978b, str. 1) pravi, da pomorski transport povezuje med seboj narode in celine
ter ima vsekakor dober vpliv na mednarodne odnose. Hkrati pa je treba povedati, da v
pomorskem transportu niso potrebne investicije v infrastrukturo (razen prekopov in
pristanišč), kot je to potrebno v cestnem in železniškem transportu. Zaradi tega so
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posledično pomorski prevozi precej cenejši od kopenskih transportov, saj se izognemo
stroškom, ki so posledica vzdrževalnih del na infrastrukturi (morju).

Jelenc (1983, str. 107) pravi, da dejavnost manipuliranja z blagom (nakladanje,
razkladanje, zlaganje in sortiranje) pomeni neposredno povezavo z izvršitvijo prevozne
pogodbe, skladiščna dejavnost pa je v funkciji menjave dobrin, pri kateri prihaja do
prekinitve transporta.

Velika prednost pomorskega transporta pred ostalimi vrstami transporta je velika
nosilnost prevoznih sredstev, cenovna ugodnost in varnost. Na drugi strani pa je
značilnost tega transporta predvsem počasnost, težka dostopnost do končnih
prejemnikov in manjša točnost v primerjavi z ostalimi. Ne smemo pozabiti tudi na
vremenske razmere, ki lahko v času transporta blaga povzročijo veliko škodo tovora.

Tako kot pri ostalih vrstah transporta, je tudi tukaj pomembna pogodba o prevozu blaga
po morju, s katero se izbrani ladjar zavezuje, da bo prepeljal tovor z ladjo z začetne
točke (točka naklada v odpremni luki) do končne točke (točka razklada v namembni
luki), pri tem pa se naročnik prevoza zavezuje, da bo poravnal vse stroške oziroma
voznino.

Pri organiziranju pomorskega transporta je prav tako treba imeti vso dokumentacijo.
Najpomembnejši dokument v pomorskem transportu je nakladnica ali konosament.
Drugi izmed najpomembnejših dokumentov je ladjarska pogodba. Seveda je treba imeti
še nekatere druge dokumente, kot so:
 ladijski manifest;
 pristaniško potrdilo;
 odpremno potrdilo;
 častniško potrdilo;
 izročitveni nalog.

Kako poteka organiziranje pomorskega prometa v podjetju Intereuropa, d. d., pa si
bomo ogledali v nadaljevanju.
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Organizacija pomorskega prometa podjetja Intereuropa, d. d.

V podjetju Intereuropa ponujamo storitve pomorskih prevozov kontejneriziranih
tovorov in konvencionalnih tovorov (generalni, tekoči, razsuti tovori itd.). S
specializiranim in izkušenim osebjem podjetje Intereuropa, d. d. izvaja luško špedicijo
in carinske storitve v vseh pristaniščih vzhodne obale Jadranskega morja (Koper, Reka,
Split, Ploče, Bar in Drač). Poleg tega podjetje organizira tudi redne trajektne odpreme iz
Kopra za pristanišče Drač v Albaniji. Preko močne partnerske mreže pa se zagotavljajo
storitve tudi v ostalih pristaniščih sveta (»Pomorski promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).

Slika 18: Pomorski promet

Vir: »Pomorski promet« [Intereuropa, d. d.], 2012

Specializirano osebje organizira pomorski in kopenski prevoz generalnih, razsutih,
tekočih ter ostalih uvoznih, izvoznih in tranzitnih tovorov preko pristanišč vzhodne
obale Jadranskega morja. V Intereuropi organizirajo tudi prevoz podhlajenega tovora z
Bližnjega vzhoda in Sredozemlja. V navezi s kopenskim prometom dostavljajo tovor do
končnih destinacij v Evropi (»Pomorski promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).
Preko lastne in partnerske poslovne mreže organizirajo kontejnerske prevoze izvoznih,
uvoznih in tranzitnih tovorov v vseh svetovnih pristaniščih. S kombinacijo kopenskega
cestnega in železniškega transporta zagotavljajo kakovostne storitve od vrat do vrat.
Preko skladiščnih kapacitet podjetja pa izvajajo skladiščenje kontejnerskih pošiljk in
direktno distribucijo (»Pomorski promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).
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V Intereuropi se organizirajo izvozne in uvozne odpreme zbirnih pomorskih pošiljk za
vse celine sveta. Z zbirnimi kontejnerji se prevažajo manjše kosovne pošiljke, s tem pa
se zagotavlja cenovna učinkovitost prekomorskih prevozov manjših pošiljk. Velika
prednost so direktne linije z Daljnega vzhoda, kjer se preko partnerske mreže zagotavlja
hiter in fleksibilen prevoz (»Pomorski promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).

Podjetje Intereuropa, d. d. izvaja tudi organiziranje pomorskega transporta. Pomorski
transport (glej sliko 19) se organizira kot zbirnik v prihodu in izhodu, polni kontejnerski
nakladi, konvencionalni tovor v prihodu in izhodu ter »ferry« prevozi in prevoz
avtomobilov. Pomorski zbirnik v prihodu in odhodu smo že predstavili v enem izmed
prejšnjih poglavij, zato bomo v nadaljevanju predstavili samo organizacijo prihoda in
odhoda polnih kontejnerjev.
Pomorski promet se nanaša v glavnem na nestandardne storitve, ki pa običajno
vključujejo tudi standardne storitve, saj gre v večini primerov za povpraševanja od vrat
do vrat oziroma za zahtevo/storitev, ki jo na podjetje naslovi kupec in je vsako
povpraševanje predmet zase. Če je le mogoče oblikujejo ponudbo v »forfait« postavki.
Zgolj pri pošiljkah pomorskih zbirnikov in prodaji »ferry« ladijskega prostora gre za
standardne storitve, ker so vezane na samostojne cenike, vendar lahko tudi ta
povpraševanja vključujejo druge produkte oziroma storitve.
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Slika
19: Organizacija
pomorskega
zbirnika
PROCES:"
POMORSKI PROMET
IE-POM-0"

OPERATIVNA
PRODAJA
IE-POM-1

P. ZBIRNIK, POLNI
KONTEJNERJI,
KONVEN. TOVOR,
FERRY, ODPREMA
AVT. PORSCHE

POMORSKI
ZBIRNIK
- PRIHOD
IE-POM-2

POMORSKI
ZBIRNIK
- ODHOD
IE-POM-3

POLNI
KONTEJNERJI
(FCL) - PRIHOD
IE-POM-4

POLNI
KONTEJNERJI
(FCL) - ODHOD
IE-POM-5

KONVENCIONAL KONVENCIONAL
NI TOVOR NI TOVOR PRIHOD
ODHOD
IE-POM-6
IE-POM-7

FERRY
-PREVOZI
IE-POM-8

ODPREMA
AVTOMOBILOV
PORSCHE
IE-POM-10

FERRY
- ZAKLJUČEK
IE-POM-9

OBRAČUN
STORITEV IN
PRID. PLAČILA
IE-POM-11

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Za vsako organiziranje transporta je potrebno najprej povpraševanje, ki je lahko podano
na različen način (ustno, pisno, telefonsko …). Treba je preveriti posebnosti in za
kakšno vrsto tovora gre (nevarno blago, vozila …). Na osnovi ugotovljenih in
usklajenih zahtev iz povpraševanja je treba pripraviti povpraševanja podizvajalcem, če
je to potrebno, oziroma kalkulacijo na osnovi znanih cenikov in tarif.
Povpraševanja se lahko nanašajo na nekatere ali več podizvajalcev, kot so:
 luka;
 agenti/ladjarji/principal;
 prevozniki / cestni ali železnica;
 skladišča;
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 kontrolne hiše.
Po pregledu in uskladitvi kalkulacije posredujejo kupcu ponudbo z najmanj sledečimi
elementi:
 vrsta storitve;
 cena/kalkulacija – kaj zajema;
 plačilni pogoji;
 veljavnost ponudbe.
V primeru odziva na ponudbo lahko pride do naročila ali do zahtev po dodatnih
usklajevanjih na osnovi argumentov kupca in morda dodatnih podatkov, ki niso bili
znani (količina, frekvenca …). Pridobiti je treba nove pogoje tudi od podizvajalcev in
na podlagi le-teh opraviti ponudbo in jo poslati kupcu. Potrditev spremenjene ponudbe
je lahko formalna ali pa kar naročilo za posel. V primeru, da stranka vztraja pri
nesprejemljivih pogojih za Intereuropo, do posla ne pride, prav tako pa ne pride do
posla, če stranka ne potrdi ponudbe ali ne pošlje naročila/blaga. V primeru
dolgoročnejšega poslovnega sodelovanja ali večjih poslov se kupcu predlaga sklenitev
in podpis pogodbe, ki se pripravi v aplikaciji Pogodbe/Ponudbe, če gre za domačega
kupca, oziroma se pripravi pogodba v tujem jeziku z vsemi pravno-formalnimi
zahtevami, ki jih vsebujejo pogodbe iz aplikacije P/P. Možno je tudi, da stranka pripravi
osnutek pogodbe, ki se pregleda, uskladi in na koncu podpiše z obeh strani.
Potrditev posredovane ponudbe lahko prejmejo na različne načine, in sicer:
 pismeno;
 telefonsko sprejmejo potrdilo ponudbe, kar je treba na ponudbo z zapisom
formalizirati;
 sprejmejo dispozicijo;
 sprejmejo dokumente o pošiljki;
 sprejmejo obvestilo o odpremi pošiljke na osnovi dane ponudbe/pogodbe;
 pošiljka je dostavljena na njihov naslov.
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Polni kontejnerji v prihodu

Prvi korak pri organiziranju polnih kontejnerjev v prihodu je vnos podatkov v
računalnik na osnovi dokumentacije/naročila. V primeru avansiranja posla izstavijo
predračun na osnovi ponudbe, nato pa se na osnovi naloga zaključi odgovarjajoči
ladijski prostor. Agent ustno ali pisno potrdi prostor, na osnovi katerega naredijo
odpoklic blaga, pri tem pa od partnerja pridobijo podatke o gibanju oziroma statusu
pošiljke. Pošiljko po nalogu kupca zavarujejo, v primeru nepopolnih podatkov pa
pošiljko predzavarujejo. Skladno s prevozno pogodbo se pošiljka prevzame od ladjarja
in se po prejemu dokumenta brez zadržka lahko razpolaga z blagom.

Kako poteka organiziranje polnih kontejnerjev v prihodu, nam prikazuje slika na
naslednji strani (slika 20).
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Slika 20: Polni kontejnerji v prihodu

VHOD IZ OP.
PRODAJE
(IE-POM-1.7)

ODPIRANJE
POZICIJSKE MAPE
(IE-POM-4.1)

IZVEDBA
BOOKINGA
(IE-POM-4.2)

DA

BOOKING

NE

ODPOKLIC
BLAGA
(IE-POM-4.3)

DA

ODPOKLIC

NE

ZAVAROVANJE

DA

IZVEDBA
ZAVAROVANJA
(IE-POM-4.4)

NE
PREVZEM
POŠILJKE
(IE-POM-4.5)

PRIDOBITEV
USTREZNIH
DOKUMENTOV
(IE-POM-4.6)

DA

DODATNE
ZAHTEVE
BLAGA
NE

IZHOD V
CARINSKO
ZASTOP.
(IE-CAR-1.8)

DOSTAVA NA
PRAZNJENJE
(IE-POM-4.7)

VRAČILO
KONTEJNERJA
(IE-POM-4.8)

ODPOŠILJANJE
DOKUMENTACIJE PO
NALOGU
(IE-POM-4.9)

IZHOD V
OBRAČUN
IN PRID. PL.
(IE-POM-11.1.)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Od dodatnih zahtev blaga je odvisno, ali/in kakšne dokumente je treba pridobiti in/ali
kakšne preglede je treba izvesti. Nato pridobijo ustrezne dokumente za izvedbo
ustreznega carinskega postopka in izdelajo vse potrebne naloge, namenjene
kontejnerskemu terminalu. Izdelajo naročilo za prevoz in glede na način prevoza
izdelajo dokumentacijo ter kontejner prepeljejo do mesta praznjenja ob dogovorjenem
času. Glede na mesto praznjenja in izvajalca izdelajo njemu ustrezno dokumentacijo ter
prazen kontejner z vsemi ustreznimi dokumenti prepeljejo na kontejnerski terminal.
Izdelajo potrebno zahtevano vhodno dokumentacijo in pridobijo dokument o prevzemu
kontejnerja na terminal. Vso dokumentacijo o izvedenem poslu je treba poslati še kupcu
oziroma prejemniku, in sicer v skladu z navodili in zahtevami kupca.

Polni kontejnerji v odhodu

Tako kot pri prihodu polnih kontejnerjev je tudi tukaj najprej potreben vnos podatkov v
sistem na osnovi pridobljenega naročila oziroma dokumentacije ter v primeru
avansiranja izstavijo predračun. Nato na osnovi naloga zaključijo odgovarjajoči ladijski
prostor in od agenta pridobijo potrditev v pisni ali ustni obliki. Pošiljko na željo kupca
še zavarujejo ali uredijo predzavarovanje pošiljke (glej sliko 21).
Nato izdelajo vse potrebne naloge kontejnerskemu terminalu in uredijo naročilo za
prevoz. Ugotovijo ustreznost kontejnerja, hkrati pa prevzemnik opravi vizualni pregled
kontejnerja (preveri čistost, suhost, poškodovanost). V primeru neustreznosti
kontejnerja zahtevajo ustreznega, glede na način prevoza pa izdelajo dokumentacijo in
kontejner prepeljejo do mesta polnjenja ob dogovorjenem času. Prav tako je treba glede
na mesto polnjenja izvajalcu izdelati ustrezno dokumentacijo. Kontejner po končanem
polnjenju in eventualnem carinjenju z ustreznim dokumentom (CMR, odpremnica,
dobavnica, ECL) pripeljejo na kontejnerski terminal in izdelajo zahtevano vhodno
dokumentacijo ter pridobijo dokument o prevzemu kontejnerja na terminal.
Od dodatnih zahtev blaga je odvisno, ali/in kakšne dokumente je treba pridobiti in/ali
kakšne preglede je treba izvesti. V primeru carinjenja v kraju nakladanja poiščejo
ustreznega podizvajalca (najprej filiala Intereurope), dajo nalog in pošljejo dokumente
za carinjenje. V primeru, da carinijo sami, pripravijo vse zahtevane dokumente in
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opravijo carinski postopek. Pred samim nakladom kontejnerja na ladjo pa poskrbijo še
za plombiranje kontejnerja.

Slika 21: Postopek organiziranja polnih kontejnerjev v odhodu
VHOD IZ
OPERAT.
PRODAJE
(IE-POM-1.7)

ODPIRANJE
POZ.MAPE
(IE-POM-5.1)

IZVEDBA
BOOKINGA
(IE-POM-5.2)

DA

BOOKING

NE

ZAVAROVANJE

DA

IZVEDBA
ZAVAROVANJA
(IE-POM-5.3)

NE
DOSTAVA NA
POLNJENJE
(BV 5.4)

DOSTAVA POLNEGA
KNTEJNERJA
NA KONTEJNERSKI
TERMINAL
(IE-POM-5.5)

PRIDOBIVANJE
USTREZNE
DOKUMENTACIJE
(IE-POM-5.6)

DA

DODATNE
ZAHTEVE
BLAGA
NE

IZHOD V
CARINSKO
ZASTOP.
(IE-CAR-1.8)

PRIPRAVA NA
CARINJENJE
(IE-POM-5.7)

PLOMBIRANJE
(IE-POM-5.8)

PRIDOBIVANJE B/L
(IE-POM-5.9)

ODPOŠILJANJE
DOKUMENTACIJE PO
NALOGU
(IE-POM-5.10)

IZHOD V
OBRAČUN IN
PRID. PL.
(IE-POM-11.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Pregledajo naročilo in drugo razpoložljivo dokumentacijo ter pripravijo osnutek naloga
natovora in ga pošljejo komitentu v odobritev. Izpišejo naloge naklada in jim priložijo
zahtevane priloge, po izpolnitvi dogovorjenih obveznosti pa prevzamejo B/L in po
izrecnem nalogu stranke izdelajo FIATA nakladnico. Dokumentacijo o izvedenem
poslu pošljejo kupcu oziroma prejemnikom v skladu z navodili in zahtevami kupca.
Obračun storitev
Po vseh končanih postopkih je treba opraviti še obračun opravljene storitve, pri kateri je
prav tako pomemben postopek, po katerem se obračun storitev pripravlja. V
nadaljevanju bomo prikazali postopek obračuna storitev za organiziranje pomorskega
transporta (velja za zbirnik, polne kontejnerje in vse ostale storitve v pomorskem
transportu) (slika 22).
Na osnovi pogodb, ponudb, tarif in paritet obračunajo storitve kupcu ali izvršijo interni
obračun. V primeru pravilnosti vhodnih računov/dokumentov izvršijo likvidacijo, kadar
pa gre za ugotovljene nepravilnosti računa oziroma dokumenta, pa z utemeljitvijo
zavrnejo in kopijo posredujejo računovodstvu. Preverijo avtomatsko prejete bremenitve
na poziciji (carina, zbirne bremenitve …) in kontrolirajo posamezne postavke
(minimalno enkrat mesečno) izpisa tranzitorija, ki ga dostavi računovodstvo. Razrešijo
nepravilne postavke tranzitorija s predlogom za popravek (z zapisom zneska v izpis) in
z izstavitvijo računov. Razrešene odprte postavke tranzitorija s podpisom odobri vodja
oddelka in jih dostavi nazaj računovodstvu.
Kadar pa gre za kakršno koli reklamacijo, je treba preveriti upravičenost prejete
reklamacije, ter glede na ugotovitve izstavijo dobropis ali pa račun stornirajo in
prefakturirajo. V nasprotnem primeru reklamacijo zavrnejo in vložijo odškodninski
zahtevek. Na osnovi prejetih odprtih postavk ugotavljajo zapadle terjatve. V primeru
odločitve o izvršbi ali tožbi pripravijo potrebno dokumentacijo in jo po odobritvi
direktorja filiale pošljejo v sektor za finance oziroma pravno službo. Za terjatve do
kupcev, ki so prišli v stečaj ali pa bi bili stroški pravnih postopkov previsoki, predlagajo
odpis terjatev.
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Slika 22: Obračun storitev pomorskega zbirnika

VHOD IZ
POSTOPKOV
(IE-POM-1.0IE-POM-10.0)

OBRAČUN STORITEV
(IE-POM-11.1)

KONTROLA IN
LIKVIDACIJA VHODNIH
RAČUNOV
(IE-POM-11.2)

V/I IZ
POSTOPKA
KOO
(DI.1.3)

REGULIRANJE
TRANZITORIJA
(IE-POM-11.3)

DA

KUPEC PLAČA

NE

REKLAMACIJA

IZTERJAVA
(IE-POM-11.5)

NE

DA

REŠEVANJE
REKLAMACIJE
(IE-POM-11.4)

PRAVNI
POSTOPEK
(IE-POM-11.6)

NE

STRANKA
PLAČA

DA

NE

ODPIS TERJATEV
(IE-POM-11.7)

ZAKLJUČITEV
POSLA
(IE-POM-11.8)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

1.2.4. Organizacija zračnega prometa
Zračni promet je primeren predvsem za prevoz hitro pokvarljivega blaga, v primerjavi z
že predstavljenimi organizacijami prometa pa je – z vidika stroškov – tudi precej
cenovno visok.
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Ogorelc (1996, str. 81–82) pravi, da je prednost zračnega transporta v njegovi hitrosti,
kar se še zlasti odrazi pri velikih razdaljah med pošiljatelji in končnimi prejemniki.
Hkrati pa pravi, da prevladujejo v zračnem transportu mednarodni linijski prevozi,
hkrati pa veliki uporabniki letalskih storitev organizirajo tudi transport samo za lastne
potrebe.
Pri organizaciji zračnega prometa je treba povedati, da ima poleg visokih stroškov, ki
jih prinaša takšna vrsta transporta (glede na ostale že opredeljene), tudi svoje prednosti,
ki so naslednje:
 hitrost;
 večja dostopnost v primerjavi s pomorskim transportom;
 pogostost prevozov;
 varnost prevozov;
 zanesljivost dobave v čim krajšem času.
Požar (1978a, str. 85) pravi, da so prednosti zračnega transporta predvsem:
 hitrost in neodvisnost od topografskih priložnosti;
 varnost;
 preprostost (predvsem zaradi možnosti prepeljati blago v čim bolj oddaljene dele
sveta z enim samim zračnim tovornim listom);
 gospodarnost zračnega prevoza.
Pri organizaciji zračnega prometa je treba pogledati, kakšni so stroški samega prevoza.
Znano je, da je zračni transport eden izmed dražjih prevozov, vendar je treba pogledati
celovito sliko in upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na samo organizacijo zračnega
transporta.
Požar (1978a, str. 85–86) pravi, da ima zračni transport izredno ugoden vpliv na stroške,
ki nastanejo pri organizaciji, in sicer predvsem zaradi:
 hitrosti, pri kateri se zmanjšajo kapitalne investicije, v surovinah in gotovih
proizvodih in se zaradi tega zmanjšajo pasivne obresti;
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 zaradi hitrega dostavljanja surovine ob vsakem času, pri tem pa se delovna sila bolj
intenzivno izkorišča, hkrati pa se zmanjšajo zaloge gotovih proizvodov oziroma
končnih izdelkov;
 hitrejšega obračanja kapitala in s tem prihranki na obrestih;
 povečane prodaje s hitro dostavo blaga;
 hitrejšega obračanja zalog, kar posledično zmanjša potrebe po skladiščnih
površinah;
 preprostejšega pakiranja, ki zmanjša uporabo delovne sile, volumen in težo blaga;
 zmanjšanja transportnih škod in tatvin, ker je manj manipulacij;
 nižje premije zavarovanja v transportu;
 manjših stroškov manipulacij z blagom in carinskih formalnosti;
 pogostosti zračnega transporta.
Organizacija zračnega prevoza zahteva skozi postopek, da poznamo vse dolžnosti in
obveznosti tako pošiljatelja kot tudi prejemnika. Vse zahteve v zvezi s prevozom so
navedene v zračni prevozni pogodbi, s katero prevoznik prevzame odgovornost, da bo
pošiljko blaga prepeljal z začetne točke na končno točko z letalom, naročnik prevoza pa
je dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo skozi proces organizacije zračnega
prevoza. V zračni oziroma letalski prevozni pogodbi je treba navesti tudi ceno
prevoznine, ki jo bo pokril prejemnik blaga.
Štor, Mušinovič in Urbancl (2011, str. 72) pravijo: »Prevozna pogodba je sklenjena
takrat, ko prevoznik prevzame s pogodbo o prevozu blaga obveznost, da bo blago
prepeljal z letalom, naročnik pa prevzame obveznost, da bo blago prepeljal z letalom,
naročnik pa prevzame obveznost, da bo plačal voznino. Zračna pogodba je sklenjena, ko
zračni tovorni list podpišeta pošiljatelj in prevoznik.«
Poleg prevozne pogodbe, ki je osnovni dokument, na podlagi katerega lahko začnemo z
organizacijo zračnega transporta, so pomembni še nekateri drugi dokumenti, ki
spremljajo tovor med prevozom. Eden izmed teh je letalski tovorni list, na katerem je
treba navesti kraj odpreme in kraj dostave blaga, datum in kraj izdaje letalskega
tovornega lista, hkrati pa mora vsebovati še natančne podatke o pošiljatelju in
prejemniku ter popolne podatke o blagu in listinah, ki so blagu priložene.
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Kako poteka proces organizacije zračnega prometa, je lahko odvisno od tega, kdo je
organizator celotnega procesa. Dejstvo je, da je to proces, v katerem je treba poleg
dokumentov in prevozne pogodbe upoštevati še marsikaj.
Štor, Mušinovič in Urbancl (2011, str. 73) pravijo, da ima organizacija zračnega
prevoza naslednji postopek priprave, in sicer:
 priprava dokumentacije;
 označevanje tovorov;
 pakiranje;
 opremljanje tovorov z nalepkami;
 pošiljateljeva izjava za nevarne snovi;
 pošiljateljeva izjava za žive živali.
Oblak (1997, str. 174–175) pravi, da se od drugih vrst transporta loči po:
 krajšem prevoznem času na daljše razdalje;
 manjši tovorni zmogljivosti v primerjavi z drugimi nosilci prevoza;
 visokih prevoznih stroških;
 sorazmerno redki mreži, kar pomeni osredotočenje na določena krajevna središča.
Oblak (1997, str. 175) pravi tudi, da se stroški letalskega tovornega prometa lahko za
uporabnike zmanjšajo z uporabo storitev transporta blaga, ki ga organizirajo špediterji
letalskega transporta, lahko tudi po načelu »od hiše do hiše«.
Organizacija zračnega prevoza v podjetju Intereuropa, d. d.

Podjetje Intereuropa ponuja organizacijo prevozov blaga z letalom po vsem svetu. Pri
tem organizira transport pošiljk z rednimi letalskimi linijami ali najem celotnega
letalskega prostora (full charter). Poleg tega zagotavlja redne uvozne linije zračnega
zbirnega prometa s preko 100 državami. Razvejana mreža mednarodnih povezav z več
kot 50 letalskimi prevozniki in s številnimi letališči po vsem svetu omogoča nenehen
nadzor nad pošiljkami, saj v organizacijo transporta vključujejo razvejano partnersko
mrežo. Tako lahko kjer koli po svetu organizirajo ekspresno dostavo do naslovnika. Na
območju Slovenije pa zagotavljajo dostavo v časovnem roku, ki ga izberejo stranke
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same (takojšnja dostava, dostava v roku 24 ur) (»Zračni promet« [Intereuropa, d. d.],
2012).
Za povezavo z Daljnim vzhodom je poskrbljeno z zračno-morsko linijo (sea-air
transport). Takšen prevoz je hitrejši v primerjavi z običajnim ladijskim in cenejši v
primerjavi z letalskim prevozom. V specializiranih poslovnih enotah za zračni promet
poleg osnovne dejavnosti ponujajo tudi organizacijo prevoza posebnih tovorov, kot so
žive živali in nevarne snovi (radioaktivne snovi, strupi, vnetljive tekočine itd.),
pokvarljivo blago in osebni predmeti. Visoko kakovost storitve zagotavljajo z osebjem,
ki poseduje vse potrebne mednarodne certifikate in se nenehno usposablja tako v
Sloveniji kot tudi v tujini (»Zračni promet« [Intereuropa, d. d.], 2012).

Podjetje Intereuropa, d. d. je letalski logist oziroma letalska cargo agencija, to je
posrednik med pošiljatelji, letalskimi družbami in prejemniki blaga. Predstavlja
pomembno vez med svetovno trgovino in prevozniško industrijo. Nastopa kot prodajni
zastopnik letalskih družb, zbirni agent, carinski posrednik … Glavna naloga letalskega
cargo agenta je prodaja letalskih transportnih storitev. V nekaterih primerih je to najbolj
ekonomična vrsta prevoza, v drugih primerih je pogojen s kupoprodajno pogodbo ali pa
zaradi časovnega dejavnika predstavlja edino še preostalo možnost, ne glede na ceno.
Prav tako podjetje Intereuropa, d. d. organizira letalski transport v uvozu in v izvozu
(slika 23).
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Slika 23: Organizacija letalskega prometa
VHOD IZ
POSTOPKOV
(IE-PRO-2.3)
(IE-PRO-2.4)

OPERATIVNA
PRODAJA
(IE-AVI-1)

OPERATIVNA
IZVEDBA

AVIO UVOZ
(IE-AVI-2)

AVIO IZVOZ
(IE-AVI-3)

OBRAČUN IN
PRIDOBITEV
PLAČILA
(IE-AVI-4)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009

Operativna prodaja storitev zračnega prometa
Pri vseh do sedaj opredeljenih in predstavljenih postopkih organiziranja različnih vrst
transporta so najprej pridobili povpraševanje. Enako je pri organizaciji zračnega
transporta. Po pridobljenem povpraševanju povpraševanje analizirajo, opredelijo vrsto
tovora, njegove lastnosti, roke dobav in dopolnijo povpraševanje zaradi eventualne
pomanjkljivosti podatkov povpraševanja. Za transportna povpraševanja določijo
prevozno pot, sredstvo ter njihovo optimalno kombinacijo, prevozne cene, pogoje in
norme. V primeru standardnih storitev morajo ponudbo pripraviti takoj, vendar
najpozneje v roku 3 dni. Ker pa je v primeru nestandardnih storitev rok za pripravo
ponudbe daljši od 3 dni, morajo kupca obvestiti, kdaj naj pričakuje ponudbo, vendar ne
dlje od 1 tedna.

Pri samem izboru letalskega prevoznika je izbor odvisen od destinacije, cene in vrste ter
dimenzije tovora. V primeru nestandardne storitve posredujejo povpraševanje kupca
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produktnemu vodji ter vse potrebne podatke za sprejem pravilne in najugodnejše
odločitve za izdelavo ponudbe Kalkulacija na osnovi cenikov ekspresnega prometa ali
na osnovi ponudb partnerja v tujini izvedejo izračun stroškov za prevzem ali distribucijo
pošiljk. Shematski prikaz nam prikazuje spodnja slika (slika 24).

Slika 24: Operativna prodaja storitev
VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-PRO-2.3)
(IE-PRO-2.4)

PREJEM IN ANALIZA
POVPRAŠEVANJA
ALI NAROČILA
(IE-AVI-1.1)

POMOČ PRODUKTNEGA
VODIJE
(IE-AVI-1.3)

NE

STANDARDNA
STORITEV?

DA

IZBOR AVIO PREVOZNIKA
(IE-AVI-1.2)

PREVZEM /
DISTRIBUCIJA
POŠILJKE

DA

IZRAČUN STROŠKOV ZA
PREVZEM/ DISTRIBUCIJO
POŠILJKE
(IE-AVI-1.4)

NE

PONUDBA KUPCU
(IE-AVI-1.5)

USKLAJEVANJE PONUDBE
(IE-AVI-1.6)

NE

PONUDBA
SPREJETA?
DA

USPEŠNO
SKLEPANJE

DA

POTRDITEV
NAROČILA ALI
PODPIS POGODBE
(IE-AVI-1.7)

NE

KONEC
AKTIVNOSTI

IZHOD V
POSTOPKA
(IE-AVI-2.1)
(IE-AVI-3.1)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Na osnovi izbranih podatkov in veljavnih cenikov, tarif, nakupnih pogojev ter pogojev
dela izdelajo ponudbo kupcu. Za standardne storitve lahko ponudbo posredujejo tudi v
ustni obliki, sicer pa izdelajo ponudbo v pisni obliki, kjer:
 opredelijo cene;
 opredelijo plačilne pogoje;
 opredelijo veljavnost ponudbe;
 ponudbo v pisni obliki pošljejo kupcu;
 preverjajo sprejemljivost ponudbe.
Če kupec ničesar ne odgovori na odposlane pisne ponudbe, po preteku 10-dnevnega
roka ponovno telefonsko preverijo situacijo pri kupcu. V primeru, da ponudba ni
sprejeta, poskušajo s kupcem uskladiti tiste točke, ki so eventualno sporne. Nato pa
pripravijo nove elemente ponudbe tudi z razgovori s kupcem, jo izpišejo in jo pošljejo
kupcu. Če kupec vztraja pri nesprejemljivih pogojih za Intereuropo, odklonijo posel.
Preverijo podatke in obveznosti ter analizirajo zadolžitve iz naročila za organizacijo
transporta in carinsko zastopanje. Usklajujejo in dopolnjujejo manjkajoče podatke v
naročilu ter zahtevajo pisno potrditev ustno ali telefonskega prejetega naročila. V
primeru nesprejemljivih zahtev za Intereuropo zaustavijo izvršitev posla, sprejemljivo
naročilo pa predajo v operativno izvedbo v referat. Kadar pa je situacija takšna, da
imajo s kupcem že sklenjeno veljavno špeditersko pogodbo, sklenejo aneks k pogodbi s
točno opredeljenimi obveznostmi in zahtevami. To pogodbo podpiše direktor filiale
oziroma v tej aktivnosti spoštujejo ustrezno matriko odgovornosti in pristojnosti filiale.

Organizacija letalskega transporta v uvozu

Kadar gre za organiziranje letalskega transporta v uvoznem postopku, je treba najprej iz
prejete dispozicije eventualne nejasnosti razjasniti z nalogodajalcem in pridobiti
dodatna navodila. O pomembnejših spremembah naročila napravijo zapis in ga
posredujejo nalogodajalcu kot potrditev dogovora. Pri blagu, ki zahteva poseben tretma
(droge, orožje, nevarne snovi …), preverijo, če ima nalogodajalec ustrezna dovoljenja,
nato pa z instradacijo določijo prevozno pot, izbiro prevoznika in predvsem pri
pošiljkah z neplačano voznino tudi izbiro njihovega partnerja, kjer je to mogoče.
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Nato evidentirajo odpoklicno pozicijo. Za odpremo pošiljke je odpoklic pošiljke nalog
pošiljatelju. Kjer dovoljujejo kupoprodajni pogoji (paritete: EXW, FOB), vključijo
njihovega inozemskega partnerja, kateremu dajo navodila za odpremo. Če
nalogodajalec

naroči

transportno

zavarovanje,

izvršijo

prijavo

transportnega

zavarovanja s kopijo tovornega lista na podjetje Interzav. Če niso znani vsi podatki o
pošiljki, ki so potrebni za sklenitev zavarovanja oziroma izstavitev police in obračuna,
pripravijo predprijavo zavarovanja in jo posredujejo Interzavu.
Pošiljke prevzamejo na osnovi naloga ali generalnega pooblastila nalogodajalca. S
prevzemom pošiljke pri prevozniku pridobijo na pošiljki razpolagalno pravico, pri
prevzemu pa je treba obvezno preveriti, ali obstaja kakšna nepravilnost s pošiljko
(zapisnik). V primeru ugotovljenih nepravilnosti zahtevajo zapisnik o ugotovljenem
stanju pošiljke.
Pozicijsko mapo odprejo z vnosom podatkov v računalnik na osnovi prevzetega
voznega lista, naloga nalogodajalca in razpoložljivih podatkov. V računalniku preverijo
boniteto nalogodajalca in ugotovijo, kako je z zavarovanjem plačila. Po potrebi
zahtevajo BON obrazec. Po prejemu vseh potrebnih dokumentov od nalogodajalca in
pridobljenih dovoljenjih inšpekcijskih služb uredijo dokumente in pristopijo k postopku
carinjenja. Če jim nalogodajalec naroči samo organizacijo transporta, za carinski
postopek pa želi drugega špediterja, v tem primeru predajo pošiljko drugemu špediterju.
Dokaz o predaji je kopija tovornega lista ali odstop pošiljke, podpisan s strani
špediterja, ki je pošiljko prevzel, špediterju pa predajo tudi potrjen dokument carinskega
skladišča. Glede na vrsto blaga in v skladu s predpisi vključijo predpisane inšpekcijske
službe (veterinarska, fitosanitarna, tržna, sanitarna) ter izvršijo ustrezno obvestilo o
prispetju določenih pošiljk, ki imajo poseben tretma (orožje, droge, nevarne snovi …).
Po prejemu vseh potrebnih dokumentov od nalogodajalca in pridobljenih dovoljenjih
inšpekcijskih služb uredijo dokumente in pristopijo k postopku carinjenja.
Po izvršenem carinskem postopku nalogodajalca obvestijo stranko (po telefonu, faksu
ali e-pošti), da je pošiljka sproščena v prost promet. Po nalogu nalogodajalca pošiljko
po končanem carinskem postopku dostavijo na zahtevani naslov. Predajo pošiljke
dokumentirajo s podpisom prejemnika na dostavnici ali drugem prevoznem dokumentu
in organizirajo dostavo pošiljke s prometom Express.
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Kupcu predajo dokument o sproščeni pošiljki (od carine potrjen skladiščni nalog), s
katerim prevzame blago v carinskem skladišču, predajo pošiljke pa dokumentirajo s
podpisom prevzemnika na kopiji dostavnice. Celoten postopek v shematski obliki nam
prikazuje slika na naslednji strani (slika 25).
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Slika 25: Organizacija letalskega prometa v uvozu

PREVERITEV
DISPOZICIJE IN
DOKUMENTOV
(IE-AVI-2.1)

VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-AVI-1.8)

INSTRADACIJE
POŠILJKE
(IE-AVI-2.2)

DA

ORGANIZACIJA
PREVOZA?
NE

ODPOKLIC POŠILJK
(IE-AVI-2.3)

ZAVAROVANJE
POTREBNO?

PREVZEM POŠILJKE OD
PREVOZNIKA
(IE-AVI-2.5)

ODPRTJE POZICIJE IN
PREVERJANJE
BONITETE
(IE-AVI-2.6)

NE

DA
OBVEŠČANJE
NALOGODAJALCA
(IE-AVI-2.7)

ZAVAROVANJE
(IE-AVI-2.4)

CARINJENJE
PREKO NAS?

NE

PREDAJA
POŠILJKE
DRUGEMU
ŠPEDITERJU
(IE-AVI-2.8)

DA
VKLJUČEVANJE
INŠPEKCIJSKIH SLUŽB
(IE-AVI-2.9)

DA

INŠPEKCIJSKI
PREGLED
NE
UREDITEV
DOKUMENTACIJE
(IE-AVI-2.10)

IZHOD /
VHOD V
(IE-CAR-0)

VHOD
/IZHOD V
(IE-EXP-0)

OBVESTILO O
OCARINJENI POŠILJKI
(IE-AVI-2.11)

DOSTAVA
POREBNA?

DA

DOSTAVA
POŠILJKE
(IE-AVI-2.12)

NE
PREDAJA
POŠILJKE
STRANKI NA
LETALIŠČU
(IE-AVI-2.13)

IZHOD V
POSTOPEK
(IE-AVI-4.3)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Organizacija letalskega transporta v izvozu

Organiziranje letalskega transporta v izvozu pa se začne s pregledom prejetega naročila
delodajalca in morebitne nejasnosti takoj uredijo z nalogodajalcem. Doseženi dogovor
in dopolnitev naloga zabeležijo na naročilu in ga pisno potrdijo nalogodajalcu. Prav
tako je treba kontrolirati ustreznost in popolnost priložene dokumentacije. Na osnovi
naročila nalogodajalca ter razpoložljivih podatkov odprejo pozicijsko mapo in vse
prispele dokumente ter zapise ustrezno sortirajo.
V računalniški bazi preverijo na osnovi izpisa odprtih postavk stanje terjatev naročnika
in preverijo zavarovanje plačila storitev. Pregledajo seznam instrumentov za
zavarovanje plačila in po potrebi zahtevajo BON obrazec. V primeru naloga za
zavarovanje pošiljko zavarujejo po nalogu nalogodajalca pri Interzavu. Pri večji
vrednosti oziroma pri rizičnih vrstah blaga in destinacijah dodatno svetujejo
nalogodajalcu zavarovanje blaga.
Nato organizirajo prevzem pošiljke po nalogu stranke s prometom Express. Izdajo nalog
za uskladiščenje in prejeto blago uskladiščijo. Blago mora ustrezati pogojem za prevoz
ter mora biti pravilno in ustrezno označeno. Na osnovi podatkov, informacij iz naročila
nalogodajalca in na podlagi razpoložljivih kapacitet ter cen prevoznika določijo
prevozno pot in prevoznika. Rezervacijo letalskega prostora opravijo pri letalskem
prevozniku, in sicer lahko:
 osebno s predstavnikom letalskega prevoznika;
 telefonsko;
 po faksu.
Nato izstavijo vozni list na osnovi dispozicije in opravijo carinjenje pošiljke.
Spremembo rezervacije opravijo v naslednjih primerih, in sicer:
 v primeru, ko pošiljka ni bila pravočasno ocarinjena;
 v primeru višje sile/zamenjave tipa letala oziroma odpovedi leta;
 v primeru, če ne dobimo potrjene prve rezervacije.
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O novi rezervaciji obvestijo nalogodajalca. Ko je blago v carinskem skladišču, opravijo
predajo pošiljke s predajo voznega lista, kateremu so priložene vse carinske listine,
vključno z nalogom za skladiščenje. Kopijo voznega lista (list številka 9) pa zadržijo
kot potrdilo o predaji pošiljke (to kopijo potrebujemo za agenta). Postopek v
shematskem prikazu nam prikazuje naslednja slika (slika 26).
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Slika 26: Organizacija letalskega prometa v izvozu

PREVERITEV
DISPOZICIJE IN
PODATKOV
(IE-AVI-3.1)

VHOD IZ
POSTOPKA
(IE-AVI.1.8)

ODPRTJE POZICIJE IN
PREVERJANJE
BONITETE
(IE-AVI-3.2)

ZAVAROVANJE
POTREBNO?

DA

ZAVAROVANJE
(IE-AVI-3.3)

NE

INSTRADACIJE POŠILJKE
(IE-AVI-3.5)

NE

IZHOD
/VHOD V
(IE-EXP-0)

DA

ORGANIZACIJA
PREVOZA?
NE

SKLADIŠČENJE NA
LETALIŠČU
(IE-AVI-3.4)

PREVOZNIK
DOLOČEN?
DA

REZERVACIJA
PROSTORA
(IE-AVI-3.6)

PROSTOR JE

NE

DA

IZSTAVITEV VOZNEGA
LISTA
(IE-AVI-3.7)

IZHOD /
VHOD V
(IE-CAR-O)

PRAVOČASNO
OCARINJENJE
POŠILJKE

SPREMEMBA
REZERVACIJE
(IE-AVI-3.8)

NE

DA
PREDAJA
POŠILJKE
PREVOZNIKU
(IE-AVI-3.9)

IZHOD V
POSTOPEK
(IE-AVI-4.3)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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Obračun storitev in pridobitev plačila

Po opravljenih storitvah pregledajo vse vhodne dokumente in potrdijo pravilnost
obračunov ter vpišejo številko pozicije (ne velja za račune skladišča in letalskih družb).
Potrjene vhodne račune dostavijo v računovodstvo zaradi knjigovodskega knjiženja. V
primeru ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu vhodnih računov z utemeljitvijo
zavrnejo dokument in kopijo korespondence pošljejo v računovodstvo (slika 27).
Kupcu po opravljeni storitvi izstavijo račun (evrski za domače kupce ali devizni za
kupce v tujini). Na računu je določen rok plačila in podani so osnovni podatki o pošiljki.
Po carinjenju prevzamejo na carini ECL z vsemi prilogami. Na referat prihajajo ostali
dokumenti (od inšpekcijskih služb, zavarovalne police …). Nato pa vse dokumente
skupaj z računom dostavijo nalogodajalcu. Mesečne izpise odprtih postavk pregledajo
po kupcih, nato pa pri kupcih z odprtimi postavkami začnejo z izterjavo dolgov.
V primeru, da stranka reklamira račun, preverijo upravičenost reklamacije in na podlagi
pozitivnega odgovora izstavijo dobropis. Pri vsakem zamujanju s plačili stranko
kontaktirajo in se z njo dogovorijo po telefonu ali pisno o plačilu odprtih postavk. Če
kupec na urgiranje za plačilo računa le-tega ni plačal, vložijo tožbeni zahtevek, katerega
pismeni predlog poda direktor filiale, poleg tega pa tožbeni zahtevek vložim šele takrat,
ko so izčrpane vse ostale možnosti za pridobitev plačila. Pozicijsko mapo pregledajo
komercialno in finančno in jo skupaj z dokumenti arhivirajo.
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Slika 27: Pridobitev plačila organizacije letalskega prometa

VHOD IZ
POSTOPKOV
(IE-AVI-2.8)
(IE-AVI-2.12)
(IE-AVI-2.13)
(IE-AVI-3.9)

VHOD IZ
POSTOPKOV
(IE-RAČ-1.3)

KONTROLA IN
LIKVIDACIJA
VHODNIH
RAČUNOV
(IE-AVI-4.1)

RAČUN O.K.?

DA

IZHOD V
POSTOPEK
(IE-RAČ-1.4)

IZSTAVITEV
RAČUNA KUPCU
(IE-AVI-4.3)

IZHOD V
POSTOPEK
(IE-RAČ-10.1)

PREVERJANJE PO
ODPRTIH POSTAVKAH
(IE-AVI-4.4)

VHOD IZ
POSTOPKOV
(IE-FIN-1.1)
(IE-FIN-1.2)

NE

ZAVRNITEV
RAČUNA
(IE-AVI-4.2)

DA

KUPEC PLAČA

NE

UPRAVIČENA
REKLAMACIJA
NA RAČUN

IZHOD V
POSTOPEK
(IE-RAČ-1.3)

DA

NE

DOBROPIS?

DA

IZSTAVITEV DOBROPISA
(IE-AVI-4.5)

NE

IZTERJAVA
(IE-AVI-4.6)

DA

KUPEC
PLAČA
NE
IZHOD /
VHOD IZ/V
POSTOPEK
(IE-FIN-1.3.1)

TOŽBA
(IE-AVI-4.7)

KUPEC
PLAČA?

NE

ODPIS TERJATEV
(IE-AVI-4.8)

DA

ZAKLJUČEK
POSLA
(IE-AVI-4.9)

Vir: Intereuropa, d. d., 2009
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1.2.5. Organizacija distribucijskih centrov

Distribucija je namenjena ciljnemu trgu, ki zahteva vsakodnevno oziroma intervalno
oskrbovanje strankinih prodajnih mest ali ostalih prodajnih mest. V distribucijo je
vedno vključena storitev skladiščenja in razvoz, ter na željo kupca še ostali produkti.
Intereuropa je pravi naslov za izbiro prevoza oziroma prevoznih sredstev. Odprte so vse
možnosti, od zračnega, pomorskega, cestnega ali železniškega prometa. Stranka lahko
glede na zahteve odjemalcev sama izbere tudi hitrost prevoza (»Distribucija«
[Intereuropa, d. d.], 2012).

Oblak (1997, str. 52) pravi, da je zaradi potrebe po gospodarnosti distribucije naloga
distribucijske logistike poiskati in uvesti takšne vzajemne odnose med samimi stroški
proizvodnje in pakiranja na eni strani in stroški distribucijske logistike na drugi strani,
da so odprte organizacijske možnosti za njihovo skupno optimiziranje ne samo v okviru
poslovnega sistema, kot takšnega, ampak tudi na njegovi med organizacijski ravni.

Jakomin et al. (2002, str. 67) so ugotovili, da distribucijska logistika predstavlja tok
gotovih proizvodov od proizvajalca oziroma prodajalca do končnih potrošnikov, tako da
pride proizvod v roke potrošnika v zahtevani količini in kakovosti, ob pravem času in na
pravem kraju, nepoškodovano in z optimalnimi stroški. V okvir delovanja distribucijske
logistike štejemo skladiščenje gotovih proizvodov, zunanji transport, vključevanje
špediterjev v proces transporta, potrebne manipulativne operacije in s tem povezana
administrativna dela.
Rojšek in de Costa Iča (1979, str. 5) sta mnenja, da učinke sistema distribucijske
logistike opredeljujemo s cilji sistema. Temeljni cilj distribucijske logistike je dobaviti
proizvode kupcem v zahtevani količini, zahtevani kakovosti in ob pravem času. V tej
zvezi govorimo o nivoju postrežbe kupcev ali dobavnega servisa.
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2 METODE RAZISKAVE
V magistrski nalogi so predstavljeni rezultati obstoječega stanja primera standardne in
nestandardne storitve ter primerjava analize vrednostne verige standardnih in
nestandardnih storitev, ki smo jih pridobili z različnimi metodami raziskave. V uvodu
smo že omenili, da so v magistrski nalogi uporabljene različne metode raziskave
(metoda analize in sinteze, komparativna metoda, metoda opazovanja, primerjalna
metoda), v naslednjih podpoglavjih pa smo opredelili posamezne faze poteka
raziskovanja vrednostne verige in primerjavo le-teh ter sam potek pridobivanja
podatkov in njihove obdelave.

2.1 Strategija raziskovanja
Samega raziskovanja področja vrednostne verige organizacije cestnega in zbirnega
prometa smo se lotili predvsem na konkretnih in resničnih primerih, izključno s
pomočjo pridobljenih podatkov (ceniki, interno gradivo, izkušnje in informacije o
samem poteku zaposlenih v Filiali Celje) na poslovni enoti Celje, kjer smo s pomočjo
zaposlenih lahko definirali celotne procese in poteke organiziranja. Prav tako smo lahko
prikazali potek vrednostne verige s stroškovnega vidika, kajti na podlagi tega smo lahko
okvirno prikazali, kateri izmed načinov organiziranja je optimalnejši in dobičkonosnejši
za podjetje, hkrati pa v zadovoljstvo strank.

2.2. Obseg raziskave
Pri raziskavi v magistrski nalogi smo se opredelili na področje vrednostnih verig pri
organiziranju cestnega in zbirnega prometa podjetja Intereuropa, d. d., kjer smo se
osredotočili konkretno na sodelovanje s poslovno enoto Filialo Celje. Pri tem bomo
upoštevali izključno cenike poslovne enote Celje in podali primer sodelovanja med
stranko in Filialo Celje. Skratka, opredelili smo se na področje kopenskega prometa, in
sicer na primerjavo vrednostne verige organizacije cestnega prometa in organizacije
zbirnega prometa.
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2.3. Metoda zbiranja podatkov
Pri zbiranju podatkov smo se opredelili na sodelavce Filiale Celje, na interne vire
podjetja Intereuropa, d. d., hkrati pa iz lastnega dela poskušali prikazati čim več
informacij. Poleg navedenega smo podatke zbirali s pomočjo statističnih podatkov,
predstavljene primere pa smo na podlagi prikazanih postopkov podprli še s cenami, ki
so zaradi zaupnih podatkov nekoliko prirejene. Uporabili smo cenik poslovne enote
Celje, hkrati pa smo podatke pridobili iz konkretnih, že opravljenih storitev različnih
poslovnih partnerjev.

2.4 Metoda obdelave podatkov
Z uporabljenimi različnimi metodami skozi magistrsko nalogo smo analizirali obstoječi
proces organizacije cestnega in zbirnega prometa ter na podlagi tega podali dva primera,
ki prikazujeta potek organizacije cestnega in zbirnega prometa z vrednostno verigo (to
pomeni, da so predstavljeni stroški skozi logistične faze poslovanja). Prav tako smo
pridobljene podatke opazovali na poteku konkretnih primerov (sprotno delo ter
sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji) in iz lastnih izkušenj pri delu na
področju organiziranja.
Podatke smo med samo obdelavo tudi primerjali med seboj, kar se kaže kot rezultat
vrednostne verige organizacije cestnega in zbirnega prometa, pri tem pa smo zajeli
izključno podatke, ki temeljijo na resničnih primerih in poteku organizacije med
poslovnimi partnerji (stranko) in Filialo Celje.
S pomočjo primerjalne metode lahko vse opazovane procese standardnih in
nestandardnih storitev primerjamo med seboj. Ta primerjava pa nam lahko pokaže,
katera storitev je za podjetje najboljša (dobičkonosna, optimalna, najhitrejša) in kje se
pokažejo slabosti v posameznih delih vrednostne verige. V našem primeru bomo med
seboj primerjali vrednostno verigo zbirnega prometa in vrednostno verigo organizacije
cestnega prometa v izrabi špediciji (podjetje Intereuropa, d. d.). Tako bomo podali
rezultate primerjanih analiz vrednotnih verig obeh storitev (standardne in nestandardne
storitve) in s tem našli rešitve za nastale probleme.
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3 PREDSTAVITEV VREDNOSTNE VERIGE NA PRIMERU
STANDARDNE

IN

NESTANDARDNE

STORITVE

PODJETJA INTEREUROPA, d. d.
3.1 Predstavitev podjetja Intereuropa, d. d.
Intereuropa, d. d. je obvladujoča družba, ki ima sedež v Kopru, Vojkova 32, kjer posluje
preko mreže osem poslovnih enot. Koncern Intereuropa pa poleg obvladujoče družbe
sestavlja še 19 povezanih družb v 12 državah, kjer ima lastna podjetja z omrežjem
poslovnih enot in logističnih terminalov. V Sloveniji ima Intereuropa posamezne
poslovalnice, ki se imenujejo filiale. Vsaka od filial ima drugačne pogoje poslovanja,
vsaka ima različna skladišča in velikost skladiščnih površin, poleg tega pa se ceniki
poslovanja med poslovalnicami zelo razlikujejo (»Predstavitev podjetja« [Intereuropa
d.d.], 2012).
Logistične rešitve v drugih državah Evrope in po svetu pa zagotavlja z omrežjem
zanesljivih poslovnih partnerjev. Lastna poslovna mreža je prisotna v državah, kot so:
Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija, Črna gora, Rusija,
Francija, Avstrija, Ukrajina, Nemčija, Kosovo in Albanija (»Predstavitev podjetja«
[Intereuropa d.d.], 2012).
Podjetje Intereuropa opravlja vse logistične storitve, ki vključujejo organizacijo
transporta od vrat do vrat, organizacijo zračnih in pomorskih povezav, organizacijo in
izvajanje kopenskih prevozov, organizacijo neposrednih linij zbirnega prometa z vsemi
evropskimi državami ter skladiščenje in distribucijo na notranjih trgih posameznih
držav. Poleg vsega tega opravlja še špediterske dejavnosti, carinske postopke, saj lahko
za eno stranko oziroma komitenta opravlja vse od organizacije prevoza, do manipulacij,
carinjenja, špediterskih storitev, skladiščenja, pa vse do odpreme blaga do končnega
dobavitelja (»Predstavitev podjetja« [Intereuropa d.d.], 2012).
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Intereuropa skrbi za prevoze ekspresnih in kurirskih pošiljk, carinsko posredovanje,
storitve mejne odprave, cestni transport blaga itd. Opravlja in ponuja tudi storitve, ki so
potrebne za učinkovito reševanje logističnih potreb kupcev. Organizirajo tudi prevoze z
najetimi vozili. Pogodbeni partnerji so skrbno izbrani in izpolnjujejo vse kakovostne
normative Intereurope (»Predstavitev podjetja« [Intereuropa d.d.], 2012).
Pri ekspresnem prometu je značilnost ta, da podjetje zagotavlja ekspresno dostavo v
Sloveniji (Express storitve), Bosni in Hercegovini in Hrvaški. Zbirna linija pomeni, da
za tiste pošiljke, ki niso dovolj velike, da bi jim podjetje organiziralo svoj prevoz,
poskrbi za njih tako, da jim priskrbi linijo. Podjetje je povezano z vsemi evropskimi
državami tako, da lahko poskrbi za zbirni promet (»Predstavitev podjetja« [Intereuropa
d.d.], 2012).
Terminalske storitve pa vključujejo skladiščenje, distribucijo, sejemsko dejavnost itd.
Prevoze v mednarodnem cestnem in kombiniranem prometu organizirajo za države
Evrope, Bližnjega vzhoda in države SND ter iz njih (»Predstavitev podjetja«
[Intereuropa d.d.], 2012).

3.2. Opredelitev vrednostne verige
V tem poglavju bomo najprej opredelili pojem vrednostna veriga, ki je zelo obširen in
vključuje celovit skupek posameznih aktivnosti.
Godnič (2005, str. 53) pravi, da vsako načrtovanje prevoznega procesa poteka po
določenih načelih, ki omogočajo, da se prevoz opravi v čim krajšem možnem času. Na
čas prevoznega procesa vpliva tudi izbira transportne poti, ki jo izbere lastnik blaga ali
pa sam prevoznik. Prav tako so pomembni tudi stroški. Prevoz oziroma organizacija
prometa se mora opraviti z minimalnimi stroški, kar predstavlja v končni ceni
minimalni transportni strošek. Minimalni stroški prevoznega sredstva pa se prikažejo s
porabo goriva, maziva in pnevmatik prevoznega sredstva.
Na poslovanje organizacije oziroma njen položaj v panogi in posledično atraktivnost
panoge vpliva pet tekmovalnih sil (Porter, 1980, str. 4):
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 pretnja novincev;
 stopnja tekmovalnosti tekmecev;
 pritisk nadomestnih proizvodov;
 pogajalska moč kupcev;
 pogajalska moč dobaviteljev.

Tekmovalne sile pri poslovanju organizacije nam prikazuje spodnja slika (glej sliko 28),
iz katere je razvidna povezanost posameznih sil med seboj.

Slika 28: Tekmovalne sile pri poslovanju organizacije

Vir: Porter, 1980, str. 4.

Podjetje lahko uporabi tri različne strategije, s katerimi obvladuje zgoraj naštete sile in
ohranja svoj položaj v panogi (Porter, 1980, str. 35):
 strategija nižjih stroškov;
 strategija razločevanja (diferenciacije);
 strategija tržne usmeritve (segmentacije).
Kovačič et al. (2004, str. 26) pravijo, da jedro Porterjevega modela vrednostne verige
predstavlja organizacija, vpeta v poslovno okolje. Organizacijo sestavljajo notranje
poslovne aktivnosti, ki jih lahko predstavimo z notranjo vrednostno verigo, navzven pa
je organizacija povezana s širšo okolico, kar lahko ponazorimo z zunanjo vrednostno
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verigo. Vrednostno verigo lahko tako razdelimo na dva samostojna, a medsebojno
povezana in odvisna dela.

Rihter (2009, str. 71) pravi, da je Porterjeva vrednostna veriga instrument, s katerim
lahko analiziramo vrednost informacijskih sistemov v sodobnem poslovnem svetu.
Poslovni sistem obravnavamo kot niz podjetij (zunanja vrednostna veriga) oziroma niz
poslovnih procesov (notranja vrednostna veriga).

Vrednostno verigo lahko definiramo tudi kot skupek nekih celovitih aktivnosti, s
pomočjo katerih podjetja oziroma organizacije ustvarjajo vrednost za končnega
potrošnika.

Rosi in Sternad (2011, str. 5) pravita, da je vrednost opredeljena kot znesek, ki ga je
kupec pripravljen plačati za določen izdelek ali storitev in nastane kot percepcija koristi,
ki jo kupec dobi pri nakupu določenega izdelka ali storitve. Pravita, da je vrednost
opredeljena z enačbo, in sicer:
Percepcija

Vrednost

= koristi
Stroški
lastništva

Rosi in Sternad (2011, str. 5) pravita tudi, da vrednost nastane v očeh kupca, saj imajo
ljudje različni percepcijski spekter in se vrednosti med seboj razlikujejo. To nam
prikazuje spodnja enačba.

Vrednost

=

Kakovost x storitev
Kakovost x čas

Rosi in Sternad (2011, str. 14) pravita, da se uspešnost celotne oskrbovalne verige
zagotavlja od nabavnega tržišča do prodajnega tržišča. Logistika in logistični procesi
lahko pomembno vplivajo na konkurenčno prednost, kjer lahko preko ekonomičnih
logističnih tokov oblikujejo vrednostno verigo, ki po eni strani zadovoljuje kupce, na
drugi pa pozitivno vpliva na dobavitelje. V celoviti oskrbovalni verigi je treba
zagotoviti povezave med podjetjem, kupci in konkurenco.
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Skratka, vrednostna veriga se ustvarja v samih logističnih procesih skozi logistične
podsisteme, za katere je značilno, da se transportni in skladiščni procesi med seboj
prepletajo. Pri tem so zelo pomembni blagovni tokovi, ki predstavljajo mrežo, po kateri
se določene storitve opravljajo oziroma se objekti premikajo. Bistveno tukaj je, da ni
pomembno, kaj se premika, ampak gre v vsakem primeru za logistični sistem.
Rosi in Sternad (2011, str. 19) pravita, je temeljna funkcija logističnih sistemov
prostorsko-časovna sprememba blaga. V zvezi s to temeljno funkcijo je vključena tudi
funkcija količinskih in sortimentnih sprememb blaga.
Da lahko v nadaljevanju prikažemo potek vrednostne verige, je treba predstaviti
povezanost logističnih podsistemov med seboj, kajti na podlagi tega lahko potem
prikažemo model vrednostne verige in povezanost aktivnosti med seboj. Povezanost
logističnih sistemov je vse od nabavnega do prodajnega tržišča, vmes pa se nahajajo
nabavna, notranja, distribucijska in poprodajna logistika, ki so med seboj povezane s
transportom. To povezanost med seboj nam prikazuje spodnja slika (glej sliko 29).
Slika 29: Povezanost logističnih podsistemov

Nabavno

Prodajno tržišče

tržišče

Poprodajna logistika

Transport
Nabavna
logistika

Transport
Notranja
logistika

Distribucijska
logistika

Vir: Rosi & Sternad, 2011, str. 20

Na spodnji sliki (glej sliko 30) lahko vidimo, da ima vrednostna veriga dve vrsti
aktivnosti, in sicer (Rosi & Sternad, 2011, str. 201):
 primarne aktivnosti;
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 sekundarne aktivnosti oziroma podporne aktivnosti.
Vsaka izmed teh se deli še na ostale aktivnosti, ki jih prikazuje spodnja slika (glej sliko
30). Te aktivnosti pa predstavljajo ustvarjanje vrednosti pri izdelku oziroma pri storitvi.

Slika 30: Porterjev model vrednostne verige

Vir: Rosi & Sternad, 2011, str. 201

Nabavna logistika

Knez, Cedilnik in Semolič (2007, str. 144) pravijo takole: »Nabavna logistika, kot
podsistem poslovnega sistema logistike, skrbi za njegovo oskrbo s prostorsko
določenimi dejavnostmi prevzema in dostave potrebnega blaga v dani količini in
kakovosti. Blago predstavljajo vse potrebne surovine, materiali, polizdelki in izdelki, ki
jih poslovni sistem potrebuje za izvedbo svojega proizvodnega programa. Vključuje
predvsem zunanji transport, morebitno skladiščenje in potrebne manipulativne operacije
z blagom«.

Kaltenekar (1993, str. 183) je mnenja, da sta osnovna cilja nabavne logistike:
 preskrbovati vse porabnike v podjetju z ustreznimi količinami in kakovostmi
potrebnega materiala (kamor vključujemo tudi surovine) ob načrtovanih časovnih
terminih;
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 pri tem težiti k čim večji gospodarnosti celotne dejavnosti.
Knez, Cedilnik in Semolič (2007, str. 144) so ugotovili, da je raven servisnih storitev
nabavne logistike tako odvisna od pogojev dobaviteljev in od pogojev odjemalcev. Sam
način dobave pa je odvisen od treh dejavnikov: načina naročila, načina odpreme in
informacij. Da bi nabavna logistika dosegala zastavljene cilje, mora nabavna služba
ugotoviti in določiti nabavne potrebe v podjetju glede na:


vrsto potrebnega materiala;



predpisano kakovost materiala;



potrebno količino materiala;



čas, v katerem je treba material dostaviti.

Gattorua et al. (1994a, str. 64) so ugotovili, da mora sam proces nabave vedno težiti k
racionalizaciji, ki se dosega predvsem z izvajanjem naslednjih temeljnih aktivnosti:
vnaprejšnjo določitvijo in ocenitvijo nabavnih potreb, identifikacijo morebitnih
dobaviteljev, preučevanjem dobaviteljevih ponudb, izbiro dobaviteljev, ponovnim
pregledom, povzetkom in analizo izbranih dobaviteljev, uporabo ustreznih analitičnih
tehnik z določanjem cen in stroškov, pogajanjem, selekcijo izbranih dobaviteljev in
podpisom pogodb, nadzorom nad dobavitelji, sklenitvijo nakupnih poslov.

Jakomin et al. (2002, str. 65) so ugotovili, da lahko pri izvajanju nabavne funkcije
izbiramo med tremi načini nabave:


prvi način se nanaša na nabavo določenega blaga takrat, ko se le-to rabi. Uveljavitev
tega načina je v praksi pokazalo določene prednosti in slabosti. Prednosti najdemo
predvsem v tem, da odpade potreba po skladiščenju in s tem povezanimi stroški. Po
drugi strani pa lahko uporaba tega načina pripelje do zastoja v proizvodnji, če
material ne dospe pravočasno na zahtevano mesto, hkrati pa povzroči tudi
prekoračitev dobavnega roka in neracionalno izrabo proizvodnih zmogljivosti. Zato
lahko v praksi uveljavimo ta način le za nabavo tistega blaga, ki je na trgu vedno na
voljo, in za tisto blago, ki ga potrebujemo nepričakovano in ga zato nismo
upoštevali v načrtu nabave;



drugi način predstavlja nabava blaga na zalogo, tako da je material vedno
pripravljen, ko ga potrebujemo v proizvodnji. S tem se poslovni sistem zavaruje
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pred riziki zunanje preskrbe, ki se nanašajo na tržna nihanja ponudbe za to blago in
na dobavno nezanesljivost pri dobaviteljih. Pri tem načinu narastejo stroški vezave
sredstev za zaloge in stroški skladiščenja. S stroškovnega vidika nastaja potreba po
ugotovitvi optimalnih naročenih količin materiala;


tretji način preskrbe materiala je sinhronizirana izdelava ali dobava materiala, s
čimer se skušajo odpraviti slabosti prejšnjih dveh načinov. Gre za tako imenovani
sistem časovno točnega oskrbovanja. Dobavitelj mora dobaviti blago v točno
določenem roku, ki je opredeljen s potrebami po tem materialu v proizvodnji
poslovnega sistema. Vsakdanje potrebe po materialu se prekrivajo z dobavo, pri
kateri je značilno, da se material dostavlja iz transportnega sredstva neposredno na
proizvodna mesta. S tem se doseže najkrajši čas pretoka materiala. Poslovni sistem
ima tako le varnostne zaloge, tako da so stroški vezave sredstev in skladiščenja kar
se da nizki, potrebni pa so zanesljivi dobavitelji. Med dobavitelji in prejemnikom
blaga prihaja tudi do poglobljenega poslovnega sodelovanja. Podjetje se mora
odločiti za tisti način, ki mu glede na razvejanost proizvodnega programa, bližino
trga in povezanost z njim ter glede na ostale pogoje najbolj ustreza.

Notranja logistika oziroma intralogistika

Pahor (2006, str. 19–20) pravi, da notranja logistika zajema vse aktivnosti logistike v
okviru podjetja (pretok materiala od njegovega prevzema do odpreme gotovih
proizvodov). Gre v bistvu za načrtovanje, organiziranje in kontrolo vseh aktivnosti
premikanja in skladiščenja znotraj delovne organizacije z namenom optimiziranja
procesa proizvodnje. Med prvine notranje logistike prištevamo tako delovno silo,
notranji transport, transportne poti, transportna sredstva in naprave, skladišča in
skladiščenje, pakiranje,

paletiziranje in

pretovorne manipulacije,

kakor tudi

komisioniranje blaga. Prostorska razporeditev strojev in naprav ter notranja logistika
morata zagotoviti gospodaren potek proizvodnje. Prav notranji transport mora
premostiti napake slabega prostorskega načrtovanja tovarne. Osnovno načelo notranje
logistike je čim boljše izkoristiti prostor ter skrajšati poti in čas pretoka materiala.
Oblak (1987, str. 39–40) je mnenja, da se funkcija notranje logistike začenja s
količinskim in kakovostnim prevzemom blaga, ki ga je nabavna logistika pripeljala v
podjetje z oddaljenih domačih in tujih trgov. Blago se razvrsti. Po količinskem in
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kakovostnem pregledu se uskladišči, pri čemer so poleg stroškov skladišč in
skladiščenja pomembni tudi stroški delovne sile in vezanih obratnih sredstev v zalogah.
Notranja logistika mora vzdrževati primerno dobavno pripravljenost vhodnih materialov
za proizvodni proces, skrbeti mora tako za notranji transport in medfazno skladiščenje
materiala (ali polizdelkov), kakor tudi za transport izdelkov iz proizvodnje v skladišče
izdelkov. Ti morajo biti ustrezno pakirani in obstajati mora primerna dobavna
pripravljenost teh izdelkov, da jih lahko distribucijska logistika s svojimi aktivnostmi
dostavi odjemalcem.

Jakomin et al. (2002, str. 66) so ugotovili, da so poglavitne dejavnosti notranje logistike
torej smotrno urejen notranji transport in skladiščenje ter potrebne manipulativne
operacije

(nakladanje,

razkladanje,

premeščanje,

paletizacija,

kontejnerizacija,

pakiranje, razpakiranje itd.).

Distribucijska logistika

Jakomin et al. (2002, str. 67) so ugotovili, da distribucijska logistika predstavlja tok
gotovih proizvodov od proizvajalca oziroma prodajalca do končnih potrošnikov, tako da
pride proizvod v roke potrošnika v zahtevani količini in kakovosti, ob pravem času in na
pravem kraju, nepoškodovano in z optimalnimi stroški. V okvir delovanja distribucijske
logistike štejemo skladiščenje gotovih proizvodov, zunanji transport, vključevanje
špediterjev v proces transporta, potrebne manipulativne operacije in s tem povezana
administrativna dela.
Oblak (1987, str. 41) pravi, da distribucijska logistika skrbi za izročitev določenega
blaga uporabniku v zahtevani količini in kakovosti, v določenem času in na kraju, ki ga
je določil v kupni pogodbi. Prav tako gre za enkratne, občasne ali pa kontinuirane
dostave blaga, hkrati pa s parametri, kot so dobavni čas, dobavna pripravljenost in
dobavna zanesljivost, prilagodi ponudnik svojo dobavo blaga včasih sorazmerno
nepreglednim časovnim potrebam kupcev.
Oblak (1987, str. 41) je mnenja, da na učinkovitost distribucijske logistike vplivajo
različni subjektivni in objektivni dejavniki. Na dobavni čas vpliva tako čas, v katerem
prispe naročilo od kupca do proizvajalca, čas obdelave naročila in izbira naročenega
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blaga v skladišču, čas oblikovanja pošiljk in njihovega nakladanja na transportno
sredstvo, kot tudi čas transporta blaga do kupca. Na sam transportni čas pa vpliva izbira
prometnih poti in sredstev ter razvitost prometne infrastrukture in ostalo.
Vložki v sistem distribucije so pravzaprav stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti
fizične distribucije, ki nastajajo pri transportu, kontroli zalog, skladiščnih in
distribucijskih centrih, pri pripravljanju pošiljk za prevoz ter pri obdelavi naročil in
posredovanju informacij.
Rojšek (1979, str. 5) je mnenja, da učinke sistema distribucijske logistike opredeljujemo
s cilji sistema. Temeljni cilj distribucijske logistike je dobaviti proizvode kupcem v
zahtevani količini, zahtevani kakovosti in ob pravem času. V tej zvezi govorimo o
nivoju postrežbe kupcev ali dobavnega servisa.
Potek distribucijske logistike oziroma vseh sodelujočih v procesu distribucijske
logistike prikazuje spodnja slika (slika 31).
Slika 31: Udeleženci sistema distribucijske logistike
Veleprodajni
distribucijski centri

Dobavitelji

Proizvajalci

Maloprodajni
distribucijski
centri

Prodajalci
na drobno

Porabniki

Vir: Knez, Cedilnik & Semolič, 2007, str. 147

Oblak (1987, str. 41) je mnenja, da je zaradi potrebe po gospodarnosti distribucije
poslovnega sistema naloga distribucijske logistike poiskati in uvesti takšne vzajemne
odnose med stroški proizvodnje in pakiranja na eni strani in stroški distribucijske
logistike na drugi strani, da so odprte možnosti organiziranja za njihovo skupno
optimiziranje, ne samo v okviru poslovnega sistema, temveč tudi na njegovi med
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organizacijski ravni. Drugi vidik, ki je seveda enako pomemben, kot so nizki logistični
stroški, je logistični servis, ki je potreben za logistične storitve pri distribuciji
določenega blaga in njegovem dobavnem servisu.

Oblak (1987, str. 41–42) je mnenja, da se distribucijska logistika torej ukvarja z
zasnovo logističnih kanalov pretoka blaga (logistična infrastruktura) in z izvajanjem teh
procesov. Input, kot element distribucijskega sistema, zajema v glavnem:


načrtovanje skladišč, skladiščenje, transport, pakiranje in potekanje naročil;



informacije iz sistemov, ki so potrebni za dosego cilja;



krmilne aktivnosti, ki krmilijo in uravnavajo sistem po načelu povratne zveze.

Poprodajna logistika oziroma razbremenilna logistika
Jakomin et al. (2002, str. 68) so ugotovili, da je logistika dejavnost, ki prežema vsa
področja poslovanja in se dotika različnih podjetniških interesov v notranjosti podjetja,
kot tudi interesov drugih udeležencev na trgu, so njeni splošni cilji v podjetju znani, in
sicer:
 logistične procese je treba oblikovati tako, da bodo skupni stroški logistične verige
najnižji;
 zaloge je treba optimizirati glede na zahteve proizvodnje in prodaje;
 na voljo morajo biti popolne, zanesljive in pravočasne informacije;
 definirana mora biti stopnja uporabe outsourcinga;
 zagotovljena mora biti potrebna prilagodljivost sistema.
Oblak (1987, str. 43) je mnenja, da ločimo aktivnosti poprodajne logistike na
poprodajne servisne storitve prodajalca in razbremenilno logistiko. Prvo zajema
aktivnosti, kot so montaža in poskusno delovanje strojev, servisno, tekoče in
investicijsko vzdrževanje in dostava rezervnih delov. Razbremenilna logistika pa
vključuje vračanje pomožnih transportnih sredstev (palet, kontejnerjev, embalaže za
večkratno uporabo ipd.) ponovno v uporabo ali uničenje odpadkov oziroma ostankov iz
proizvodnega procesa in reklamacije za poškodovano ali nepravilno dostavljeno blago.
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3.2.1 Zunanja vrednostna veriga
Kovačič et al. (2004, str. 27) pravi, da so v zunanji vrednosti generirani dobiček, dodana
vrednost in stroški kategorije, ki imajo učinke tako za posamezen člen v vrednostni
verigi, kot tudi integralno za celotno verigo. Zato strategija, ki jo organizacija uporabi v
boju za mesto v panogi, ni odvisna le od lastne vrednostne verige, ampak od celotne
zunanje verige. Strategija nižjih stroškov ni omejena le na strategijo organizacije,
ampak na celotno vrednostno verigo.
Rihter (2009, str. 72) pravi, da podobno kot definiramo dobičkonosnost celotne
vrednostne verige (kot razliko med dodano vrednostjo in stroški celotne verige), lahko
dobičkonosnost posamezne organizacije opredelimo z dodano vrednostjo in stroški,
generiranimi v posameznem členu verige, pri čemer se od konca proti začetku verige
pretakajo informacije o povpraševanju, v nasprotni smeri pa se pretakajo informacije o
stroških oziroma ponudbi. Zunanja vrednostna veriga je prikazana na spodnji sliki (glej
sliko 32).
Slika 32: Zunanja vrednostna veriga

Vir: Kovačič et al., 2004, str. 27

3.2.2 Notranja vrednostna veriga
Rihter (2009, str. 73) pravi, da loči notranja vrednostna veriga primarne ali temeljne
procese in zaledne ali podporne procese.

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

83

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Kovačič et al. (2004, str. 30) pravi, da primarni procesi organizaciji omogočajo
zadovoljiti vlogo, ki jo ima v tako imenovani zunanji vrednostni verigi, to je posredno
ali neposredno zadovoljiti potrošnika. Pri proizvajalni organizaciji delimo procese na
(glej sliko 33):
 vhodno logistiko;
 proizvodnjo;
 izhodno logistiko;
 prodajo in trženje;
 poprodajne procese.
Kovačič et al. (2004, str. 30) pravi, da imajo zaledni procesi vlogo podpore primarnim
procesom organizacije. Omogočajo kontrolo in razvoj primarnih procesov, s čimer, za
razliko od primarnih procesov, posredno zvišujejo dodano vrednost. Zaledni procesi so
močno odvisni od organizacijske strukture organizacije. Delimo jih na (glej sliko 33):
 pravne aktivnosti;
 računovodske in finančne aktivnosti;
 kadrovanje;
 raziskave in razvoj.

Slika 33: Shematska razdelitev notranje vrednostne verige

Vir: Kovačič et al., 2004, str. 3
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3.3 Logistični podsistemi Filiale Celje
Intereuropa, d. d. je koncern, ki se ukvarja s storitveno dejavnostjo. Prav takšno
poslovanje imajo tudi vse filiale oziroma poslovne enote v Sloveniji.
Vsaka od filial ima podobne, če ne vsaj iste procese poslovanja. Vsaka ima skladiščne
površine (ki se med seboj razlikujejo), parkirne prostore, prostore za komisioniranje,
raznovrstna skladišča …

3.3.1 Nabavna logistika

Na poslovni enoti pod pojmom nabavne logistike smatrajo dobavo blaga, ki se po
prispetju potem v nadaljevanju skladišči, manipulira in odpremlja v druge kraje. Filiala
Celje ima v svojih prostorih ogromno podnajemnikov, ki imajo svoje blago v skladiščih
poslovne enote. Z vsemi sodelujočimi partnerji je po večini sklenjena pogodba, v kateri
je točno določeno, kakšno blago se skladišči pod kakšnimi pogoji in za kakšno količino
blaga imajo rezervirano oziroma najeto površino skladišča.

V to nabavno logistiko sodijo tudi vsi prevozi, ki jih Intereuropa kot pogodbeni partner
opravlja za svoje stranke, razen če ni drugače dogovorjeno.

Primer:
Stranka X ima v filiali najeto skladišče. Intereuropa, d. d. opravlja vse storitve za to
stranko, kar pomeni, da zanjo organizira prevoz, dostavo, razkladanje, pregled blaga in
odvzem vzorca, razklad blaga, uskladiščenje in hrambo blaga za časovno obdobje, ki ga
določi stranka oziroma je tako določeno v pogodbi med obema komitentoma, ter nato
izskladiščenje blaga v določeni količini, natovor blaga in nato dostavo do prejemnika
blaga v kateri koli državi ter vse carinske storitve, če gre za carinsko blago (na primer
alkoholne pijače).
Ta primer (gre za primer zbirnega prometa) bomo obravnavali za opis vseh logističnih
podsistemov v storitveni dejavnosti.
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V ta podsistem se obravnava na poslovni enoti predvsem dobava točno določene vrste
blaga, v točno določeni količini, na poslovno enoto.

Da se ta proces lahko izvede, se je najprej treba s pogodbeno stranko dogovoriti o blagu,
kaj je treba za to narediti, na kakšen način se opravlja prevoz in s kakšnim prevoznim
sredstvom. Treba je določiti rok dobave in seveda na koncu tudi ceno, v kateri so
obračunane storitve, ki se opravljajo. Te procese nabavne logistike je treba organizirati
tako, da bodo stroški čim manjši in storitev opravljena kakovostno.

Naloga nabavne logistike je oskrbeti podjetje z blagom in s storitvami, ki so potrebne za
izvajanje storitev. Tu je treba najprej ugotoviti nabavne potrebe, naročiti material,
urediti transport, preveriti kakovost in količino materiala ter ga uskladiščiti, dokler ga
ne bo potrebovala naslednja stranka, ki bo naročila blago za lastne potrebe in bo to
blago treba stranki tudi dostaviti pod določenimi pogoji.
Postopek se začne z najavo blaga, nato po informacijskem sistemu to najavo v
elektronski obliki dobijo v nabavno službo, katera posreduje informacije v skladiščno
pisarno. Prevoz organizira Intereuropa, kar pomeni, da z lastnimi prevoznimi sredstvi to
blago natovori, pripelje do poslovne enote in ga na poslovni enoti tudi raztovori. Ko
voznik oziroma prevoznik dostavi blago na poslovno enoto do vratarja, mora najprej
pridobiti dovolilnico za vstop na območje filiale. Nato se javi z vsemi dokumenti,
vključno s transportnimi, v oddelek komerciale ali skladiščno pisarno, kjer se pripravi
nalog za uskladiščenje. Če je blago carinsko, mora voznik dokumentacijo o blagu, ki ga
je dostavil, dostaviti najprej na špedicijo Intereurope, kjer se opravijo špediterske
storitve blaga in šele na podlagi tega se naredi nalog za uskladiščenje, ki ga voznik odda
pozneje skladiščniku v skladišču.
Najpogosteje se prevozi opravljajo po cesti s tovornjaki ali kombiji (če količina ni
velika), drugače pa se prevoz blaga po predhodni najavi opravi tudi po železnici v
sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Predvsem stranka Borovo opravlja prevoze po
železnici, saj blago prihaja v kontejnerjih in je za to potreben drugačen pristop.
Ko je pripravljen nalog za uskladiščenje, se posreduje vozniku in se ga napoti na točno
določeno mesto, kjer se bo blago raztovarjalo (to so predvsem mesta oziroma
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razkladalne rampe pred vhodi v skladišče, ki je namenjeno tistemu tovoru, ki ga voznik
pripelje, na primer, če pripelje olje, se postavi pred skladišče olja).
Prevzem materiala se izvrši na podlagi dokumentacije, kot so prevzemnice, povratnice,
interne dobavnice, ki jo je voznik dobil v skladiščni pisarni. Najprej skladiščnik preveri
na podlagi pridobljene dokumentacije (prevzemnice, naloga za uskladiščenje), ali
ustreza vrsta blaga navedeni na dokumentih, nato preveri, ali je dostavljeno blago v
takšni količini, kot je napisana, in preveri tudi težo tega blaga, ki se je dostavilo. Če je
blago novo, se opravi odvzem vzorca, ki ga po navodilih odvzame uslužbenec carine (če
je blago carinsko), in se preveri, ali je blago ustrezno ali ne. V primeru, da blago ne
ustreza oziroma se ne ujema s količinami in podatki na dokumentih, se opravi zapisnik
o blagu, ki ga izpolni skladiščnik, lahko pa se blago zavrne.
Tu se faza nabavne logistike konča. Naslednji od podsistemov je notranja logistika. Da
pa do te faze pridemo, je vmes še proces transportiranja do skladišča.

3.3.2. Transport kot povezava med nabavno in notranjo logistiko
Ta transport se opravlja od mesta, kjer se blago razklada, do končnega polja v skladišču,
kjer se blago skladišči. Da se transport opravi, potrebujejo delovna sredstva. Na
poslovni enoti imajo različne vrste delovnih strojev, kar pomeni, da se za paletizirano
blago uporabljajo viličarji, za tovor, kot je na primer jeklo, pa se uporabljajo posebni
viličarji s posebnimi vilicami za prevoz oziroma premeščanje kolutov tega jekla, kajti
jeklo je pakirano na kolutih in se ga z navadnimi viličarji ne da premeščati.
Slika 34: Primer težkih kolutov kovin

Vir: »Koluti jekla« [Export pages], 2012
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Slika 35: Viličarji za nakladanje ali razkladanje paletnega tovora

Vir: »Dodatna dela v skladišču« [Intereuropa, d. d.], 2012

Intereuropa kot koncern ima 459 lastnih tovornjakov in ostalih dostavnih vozil, vse
ostalo pa je outsourcing.

3.3.3 Notranja logistika

Notranja logistika v storitvenem podjetju ima nalogo, da zagotovi optimalen pretok
storitev skozi celoten proces, od vhodnega oziroma začetnega skladiščnega prostora do
distribucijskih skladišč.
Kot smo omenili, skladiščnik preveri celotno blago. Nato nastopi faza notranje
logistike, kar pomeni, da se blago uskladišči na točno določeno lokacijo pod točno
določenimi pogoji. Naloga notranje logistike je predvsem skrbeti za to, da se opravlja
notranji transport, saj ga v prvi vrsti potrebujejo, da lahko raztovorjeno blago premestijo
na lokacijo, kjer se bo blago skladiščilo. V notranji logistiki so pomembna tudi
skladišča (kakšna so skladišča, kapaciteta skladišč, urejenost skladišč in transportnih
poti …). V tem delu se opravlja skladiščenje blaga. Poskrbeti je treba, da blago ostane v
prvotnem stanju (v stanju, ki ga je blago imelo v času dostave blaga), v enaki količini in
pod ustreznimi pogoji, da blago ohrani kakovost.
Poskrbeti je treba tudi za manipulacijo tovora, razkladanje in nakladanje na drugačne
transportne enote ter tudi premeščanje samega blaga z enega skladiščnega polja na
drugo (na primer iz kontejnerjev na palete, palete je treba postaviti v regale, če je
skladišče regalno …).
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Notranja logistika pa zelo veliko pripomore k stroškom, saj lahko veliko prihrani in
optimizira proces, po drugi strani pa s slabo organizacijo lahko povzroči dodatne
stroške.
Notranja logistika je vmesna dejavnost oziroma nekakšen vmesni člen v storitveni
dejavnosti, ki se razprostira med prej omenjeno nabavno logistiko in med prodajno
logistiko, ki jo bomo opredelili kot naslednjo po vrsti.
Ko govorimo o notranji logistiki, se nam poraja misel na skladišče. Zato bomo v
nadaljevanju pod okriljem notranje logistike predstavili tudi vrste skladišč v poslovni
enoti Filiale Celje in na ostalih filialah, vendar samo kot primerjavo, saj drugače
podrobnejše obravnavamo Filialo Celje.
3.3.4 Skladišča in skladiščenje v Filiali Celje
Skladiščenje – kot ena izmed logističnih storitev Intereurope – se opravlja na različnih
lokacijah koncerna. Prednost so prostorsko enakomerno razporejena skladišča,
koncentrirana v velike logistične centre. Skladišča so specializirana za posamezne
skupine blaga, kot so nevarne snovi, prehrambni izdelki v zahtevanih temperaturnih
režimih (vzpostavljen HACCP sistem v hladilnici s podhlajenim temperaturnim
režimom v Mariboru, s hlajenim temperaturnim režimom v Celju ter v kondicioniranih
skladiščih v Dravogradu in Celju) in druge blagovne skupine s statusom domačega,
carinskega ali trošarinskega blaga.

Filiala Celje obsega kar 35.000 kvadratnih metrov, od tega je 20.000 kvadratnih metrov
odprtih površin. Poleg carinskega in ostalih vrst skladišč ima na razpolago tudi zbirno
skladišče za izvozno blago (Šmid, osebna komunikacija 12. september 2012).
Poleg osnovne logistične dejavnosti partnerjem in pogodbenim strankam nudijo tudi
naslednje dodatne storitve na blagu:
 komisioniranje;
 sestavljanje novega artikla;
 pretakanje nevarnih kemikalij;
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 embaliranje;
 razdeljevanje;
 kompletiranje;
 etiketiranje;
 uničevanje;
 zlaganje.
V Filiali Celje je osnovna razdelitev hal po črkah, in sicer A, B in C. Vse tri hale imajo
več vrat, ki so označena po številkah od 1 do 18. Vsaka od teh številk ima nakladalnorazkladalno rampo, na kateri se izvaja manipulacija oziroma natovarjanje in
raztovarjanje blaga. Tako se na primer ve, da je v hali A, vrata 8, skladiščeno nevarno
blago in olja. Za vse primere je označeno po istem sistemu, kar pomeni, da se voznika
tovornjaka, ki vozi blago, pošlje na točno določeno mesto, kjer se to blago skladišči.
Določena skladišča so prirejena tudi na takšen način, da v hale vodijo industrijski tiri
(določene pošiljke prihajajo po železnici). To omogoča, da se vagoni in vagonske
pošiljke raztovarjajo v halah samih in se nato blago z viličarji ali drugimi delovnimi
sredstvi dostavi na določeno polje v skladišču, odvisno od vrste blaga. Vsaka od hal pa
ima različne vrste skladišč, ki so namenjena različnim vrstam tovora in so razporejena
tudi po podnajemnikih, ki imajo skladišča v najemu.
Filiala Celje ima različne vrste skladišč za različne vrste blaga. Vrste skladišč v filiali:


pokrita skladišča;



odprta skladišča;



carinska skladišča,



skladišče s hlajenim temperaturnim režimom;



ograjena pokrita skladišča;



skladišča za nevarni tovor (kemikalije …);



trošarinsko skladišče;



specialna skladišča.
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Slika 36: Primer skladišča Intereurope, d. d.

Vir: »Logistični projekti Intereurope, d. d.« [Intereuropa, d. d.], 2012

Pokrita skladišča so hale, v katerih so regali za paletna mesta, namenjena tovoru na
EURO paletah. Ti regali so lahko tudi prirejeni glede na vrsto tovora, kar pomeni, da se
v paletnih regalih lahko skladišči tudi blago v big bag vrečah, postavljenih na paletah.
Odprta skladišča so namenjena tovoru, ki ne potrebujejo posebnih navodil za
skladiščenje, na primer gradbeni material.
Carinska skladišča so ograjena skladišča, varovana z mrežo do stropa in ključavnico,
saj se v teh skladiščih hrani predvsem carinsko blago večjih vrednosti, na primer
posebne vrste tovora – bolniške postelje, različni motorji za avtomobile, avtomobili …
Skladišče s hlajenim temperaturnim sistemom je hladilnica, ki ima temperaturo,
namenjeno skladiščenju mlečnih izdelkov, zelenjave, sadja, sladoleda … se pravi živil,
ki morajo biti v hladilnicah, razen svežega mesa in hitro pokvarljivih živil.
Ograjena pokrita skladišča so skladišča, ki so ograjena z mrežo ali na kakšen drug
način, ter so pokrita s streho. Namenjena so skladiščenju določenih gospodinjskih
aparatov, bele tehnike …
Skladišča za nevarni tovor so skladišča, ki so varovana z mrežo in imajo dostop do
njega samo za to usposobljeni delavci (delavci z licenco za nevarne snovi), in so
namenjena skladiščenju nevarnih snovi, kemikalij, olja, strupenih snovi …
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Trošarinsko skladišče je namenjeno predvsem alkoholnim pijačam in tobaku (žgane
pijače, pivo, posebne vrste vina in peneče vino …), za katere se v Republiki Sloveniji
plačuje trošarina na alkoholno pijačo in tobak.
Specialno skladišče je skladišče brez paletnih regalov, ampak ima sistem talnega
odlaganja, kar pomeni, da je tovor postavljen na tla (koluti jekla oziroma težki tovori).
Med prehodom iz notranje v distribucijsko skladišče je prav tako potreben transport. Ta
transport je viden na drugačen način kot v značilnih proizvodnih podjetjih, saj ne
smemo pozabiti, da je Filiala Celje poslovna enota, ki se ukvarja s storitveno
dejavnostjo.
Slika 37: Primer prevoza avtomobilov

Vir: Avto logistika [Intereuropa, d. d.], 2012

3.3.5. Transport kot povezava med notranjo in distribucijsko logistiko
Ta transport se odvija od polja v skladišče, kjer je postavljeno blago, do mesta za
komisioniranje oziroma mesta nakladanja. Transport blaga od paletnih mest do
nakladalnih ramp se opravlja z delovnimi viličarji, ročnimi viličarji …

Avsec (2005, str. 15) pravi, da transport zajema premikanje surovin, polproizvodov,
nedokončanih proizvodov, gotovih izdelkov in drugih materialov znotraj delovne
organizacije. Vključuje torej transport med skladišči. Pri urejanju notranjega transporta
mora podjetje upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost izvajanja njegovih
nalog.
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3.3.6 Distribucijska (prodajna) logistika

Distribucija je namenjena ciljnemu trgu, ki zahteva vsakodnevno oziroma intervalno
oskrbovanje strankinih prodajnih mest ali ostalih prodajnih mest. V distribucijo je
vedno vključena storitev skladiščenja in razvoz ter na željo kupca še ostali produkti
(»Distribucija« [Intereuropa], 2012).

V filiali se distribucijska logistika ukvarja z nalogo, da je blago dostavljeno v pravi
količini, teži, kakovosti, na točno določenem kraju ob določenem času (če je tako
dogovorjeno s pogodbeno stranko) in posledično tudi z minimalnimi stroški, ki pri vsem
tem nastanejo.
Distribucijska logistika se praviloma začne, ko pride oziroma ko prispe najava po
elektronski pošti ali po dogovoru po telefonu. Najprej je treba pridobiti dokumentacijo,
na podlagi katere se lahko pripravi nalog za izskladiščenje. Stranka, kateri bo blago
dostavljeno, pošlje najavo v obliki dokumenta, na katerem je navedeno:
 katero blago se bo dostavljalo;
 kam je blago namenjeno (v katero državo);
 kakšna vrsta prevoza je potrebna (cestni, železniški …);
 kakšno prevozno sredstvo je potrebno za prevoz (tovornjak do 3,5 t ali nad 3,5 t,
dostavno vozilo …);
 količina tovora.
Stranka lahko naroči celo paleto določenega blaga (če gre za paletni tovor), lahko pa se
odloči, da želi imeti več različnih vrst blaga v različnih količinah. Takrat pa je treba
blago komisionirati.
Komisioniranje opravljajo delavci ročno na palete. To blago je treba zložiti na palete in
te palete pripraviti na transport tako, da se med prevozom in manipuliranjem ne
poškodujejo. To zahteva tudi nekaj časa, ki pa je povezano tudi s številom delavcev in
obsegom tovora, ki ga je treba komisionirati.
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Distribucijska logistika se opravlja v skladu z navodili, ki so navedeni v pogodbi. Filiala
Celje ima distribucijski kanal dostopen šele v Kopru, tako da lahko s tovornjaki ali z
vagoni iz Celja pride direktno do luke Koper, kjer je ta kanal, ki odpira vrata v svet.
Dejstvo pa je, da železniške prevoze opravlja podjetje Slovenske železnice in ne
Intereuropa sama.

3.3.7 Razbremenilna logistika
Na poslovni enoti se razbremenilna logistika kaže predvsem v skladiščenju odpadnih
izdelkov določenih pogodbenih strank (na primer pokvarjeni gospodinjski aparati,
polomljene palete, katere potem popravijo in jih prodajo). Razbremenilna logistika v
Filiali Celje je vidna v sodelovanju s podjetjem Dinos, katero odvaža odpadni material
(kartonska embalaža in ostale smeti), in v sodelovanju s strankami, katere odkupujejo
polomljene palete.
Vse do sedaj smo govorili o logističnih sistemih v Filiali Celje na splošno, na
konkretnem primeru, v primeru, da pa prevoz opravlja stranka sama, pa se fakture in vsi
računi obračunajo po drugačni ceni. To bomo obravnavali v nadaljevanju.

3.4 Oblikovanje cen pri organiziranju cestnega in zbirnega prometa
Rosi in Sternad (2011, str. 35) pravita, da je oblikovanje cen eno od osnovnih orodij
marketinškega spleta. V tržnem gospodarstvu podjetja sama oblikujejo cene. Določanje
cene je v podjetju odraz poslovnih ciljev, ki si jih podjetje zastavi (preživetje, vodstvo v
kakovosti, vodstvo v tržnem deležu), pozicije, ki jo podjetje želi imeti na trgu, stroškov
poslovanja, obsega ponudbe in povpraševanja na trgu, gibanja stroškov pri različni
izrabi proizvodnih zmogljivosti, cen konkurenčnih podjetij, zaznavanja cen in vrednosti
s strani kupcev, vrednot in potreb odjemalcev, zakonodaje, etike, tehnologije in drugo.
Vse to so dejavniki, ki omogočajo podjetju, da pravilno oblikuje cene.
Poznamo več načinov oblikovanja cen (Rosi, 2009):
 pristop na osnovi stroškov (določanje cen na osnovi stroškov je najbolj znana
metoda določanja cene. K stroškom, ki jih ima podjetje s proizvodnjo, se doda
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standardni pribitek v višini želenega dobička. Metoda ni najprimernejša, ker
izključuje zakon delovanja ponudbe in povpraševanja in s tem konkurence. Takšen
način določanja cen je zastarel, saj podjetje želi s ceno pokriti stroške, s čimer lahko
prikrije tudi nizko produktivnost, tehnološko zaostalost in slabo izrabo zmogljivosti.
Stroški se spreminjajo z obsegom prodaje. Za določanje cene na ta način podjetja
ugotovijo točko preloma. Ta nam pove potrebne prodane količine storitev po
določeni ceni, ki pokrijejo ustrezne fiksne in variabilne stroške za proizvodnjo);
 pristop na osnovi ponudbe in povpraševanja (oblikovanje cen na osnovi ponudbe in
povpraševanja je tržno oblikovanje cen. Tržna cena je običajno nekje vmes, med
ceno, ki je tako nizka, da z njo ne bi dosegali dobičkov, in cene, ki je tako visoka, da
bi odvrnila kupce);
 določanje cen ob ponudbi na natečaju (oblikovanje cen ob ponudbi na natečaju je
pisna ponudba podjetja na javni razpis (javna dela, koncesije …). Običajno podjetje
določi ceno na osnovi cen, ki jih pričakuje od konkurence, in ob tem ne upošteva
lastnih stroškov. Na natečaju je po navadi izbran ponudnik, ki ima najnižjo ceno. V
praksi podjetja običajno v ponujeno ceno vkalkulirajo pričakovan dobiček).

Pri organizaciji cestnega ali zbirnega prometa se cene prav tako oblikujejo na omenjene
tri načine, razlika pri ponudbi oziroma oblikovanju cene zbirnega in cestnega prometa
pa je, ali je v ozadju ponudba, kjer je cena že vnaprej dogovorjena ali pa se cena
oblikuje na koncu opravljenega procesa, kjer se upoštevajo vse opravljene vmesne
storitve med samo organizacijo cestnega prometa ali zbirnega prometa. Od tega je
odvisna tudi vrednostna veriga, saj pri organizaciji cestnega prometa nimamo notranje
logistike (se ne upošteva skladiščenje blaga), medtem ko organizacija zbirnega prometa
vključuje tudi skladiščne stroške oziroma notranjo logistiko v samem procesu
organiziranja.

3.5 Logistični stroški organizacije cestnega in zbirnega prometa
podjetja Intereuropa, d. d.
Pri organiziranju cestnega prometa v podjetju Intereuropa, d. d., podrobnejše v Filiali
Celje, nastajajo logistični stroški, ki so zajeti v ceno, ki se posreduje stranki oziroma
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naročniku storitve že na samem začetku procesa, torej ob posredovanju ponudbe na
prejeto povpraševanje.

Ker gre za primer organiziranja cestnega prometa iz Rusije v Slovenijo in nasprotno,
bomo v nadaljevanju predstavili stroške po posameznih fazah procesa organiziranja,
tako da bomo na koncu lahko imeli popolno podobo vrednostne verige konkretnega
primera, ki je zaradi tajnosti in zaupnosti podatkov nekoliko prirejen.
Že v prejšnjih poglavjih smo opisali logistične procese storitvene dejavnosti
konkretnega podjetja. V vsakem od teh smo predstavili, kako poteka delo oziroma
kakšni postopki so, tako da bomo v tem delu v tabelah predstavili prednosti in slabosti
posameznega logističnega procesa.
V današnjem času se politika gospodarske krize odraža predvsem v stečajih podjetij. Če
imajo srečo, končajo v rdečih številkah, le malo pa je takšnih, ki končajo nekje na
pozitivni ničli ali v zelenih številkah.
Logistični stroški so zelo pomembni in obsegajo precejšen del stroškov podjetja. Da bi
lahko te stroške optimizirali ali pa jih vsaj zmanjšali, moramo imeti pregled nad
celotnimi stroški podjetja v vseh segmentih in sektorjih. V vseh podjetjih tega na žalost
ni, vendar verjamemo, da jih večina ima.
V segmentu logističnih stroškov so izredno pomembni stroški transporta in stroški
skladiščenja, saj se velikokrat zgodi, da prav v tem delu postanejo ti stroški lahko zelo
veliki, pa se tega sploh ne zavedamo.
Pri analiziranju stroškov je potreben pogled na logistiko kot celoto. Optimalnih učinkov
ne bomo dosegli, če bomo zniževali samo na primer stroške transporta, ob tem pa
pozabili na stroške skladiščenja in manipulacij. Praviloma velja, da če podjetje zniža
stroške transporta, mu na drugi strani hkrati narastejo stroški skladiščenja.
Intereuropa, d. d. ima opredeljene logistične stroške na stroške, ki so vezani na
skladiščenje, transport, manipulacije, zaloge, v končni fazi pa tudi sejemske stroške in
stroške, ki nastanejo pri dokumentaciji oziroma pri pripravi le-teh.
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Logistični stroški Intereurope, d. d. se ločijo na način, kot vsi ostali:
 stroški nabave;
 stroški transporta;
 stroške skladiščenja in zalog;
 ostale stroške, ki nastajajo pri izvajanju logističnih dejavnosti (stroški, ki nastanejo
pri sejemskih storitvah …).
3.5.1 Stroški nabave
Knez, Cedilnik in Semolič (2007, str. 136) pravijo, da med nabavne stroške štejemo
stroške same nabavne dejavnosti. Nabavni stroški torej zajemajo stroške delovanja same
nabavne funkcije in stroške, ki nastanejo pri posameznih nabavnih akcijah. Lahko so
fiksni ali pa variabilni. Delitev na fiksne in variabilne stroške je težka, zato največkrat
evidentiramo skupne stroške nabavne dejavnosti in jih le redko skušamo razdeliti.
Nabavni stroški podjetja Intereuropa se kažejo predvsem v nabavi materiala, ki je
potreben predvsem v pisarniškem delu organizacije cestnega in zbirnega prometa, kar
pomeni nabavo materiala, potrebnega za pripravo dokumentov, ki spremljajo predvsem
voznike na poti od točke A do točke B.
3.5.2. Stroški transporta
Rushton et al. (2005) pravijo, da stroški transporta predstavljajo v veliko podjetjih
poglaviten delež vseh stroškov, ki so povezani z logistiko. Dobro zajemanje stroškov
nam omogoča natančen pregled nad transportnimi viri in ustrezno zaračunavanje naših
storitev do kupcev. To zadnje še posebej velja za podjetja, ki opravljajo logistične
naloge za svoje naročnike. Stroške transporta delimo na fiksne in variabilne. Fiksni
stroški so tisti, na katere ne vpliva obseg transporta. Sem uvrščamo stroške zavarovanja,
amortizacijo in registracijo vozila, bruto plačo voznika, stroške cestnin, hranjenje vozil
in podobno. Med variabilne stroške pa sodijo stroški za gorivo, olje, avtoplašče,
nadomestne dele, servise, popravila, dnevnice ipd. Variabilni stroški nastajajo takrat, ko
se opravlja prevoz blaga. Sem sodijo predvsem stroški goriva, pnevmatik in motornega
olja.
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Za podjetje, ki opravlja transport z lastnimi prevoznimi sredstvi, je pomembno, da zna
izračunati stroške, ki jih ima s posameznim tovornim vozilom. Najprej mora oceniti
predviden obseg transporta čez leto. To lahko stori na podlagi preteklih podatkov in
predvidene uporabe vozila. Kadar pa podjetje nima lastnega voznega parka, se
izstavljajo fakture in računi komitentu, za katerega je bil transport opravljen.
Intereuropa, d. d. te stroške krije samo v primeru, da je naročnik in izvajalec transporta
pogodbeni partner ali nekdo drug.

Kadar pa Intereuropa opravlja transport med natovorom, raztovorom in je izvajalec
transporta podjetje samo, takrat se po regularnem ceniku ali po pogojih, določenih v
pogodbi (če je ta sklenjena), izstavi faktura ali račun stranki, za katero so bile storitve
opravljene.
Knez, Cedilnik in Semolič (2007, str. 137) pravijo, da bi transportne stroške čim boljše
zajeli, moramo nujno poznati tok materiala. Pomagamo si z analizo toka materiala.
Stroški, ki ji določimo s to analizo, nam omogočajo vsaj delni vpogled v vzroke
njihovega nastanka in omogočajo lociranje skritih rezerv oziroma možnosti
racionalizacije v transportu.
3.5.3. Stroški skladiščenja
Stroške skladiščenja lahko delimo v tri skupine (Kaltenekar, 1993, str. 271):
 stroški uskladiščenega materiala (stroški uskladiščenega materiala so tisti stroški, ki
nastanejo kot posledica zalog materiala. Material veže nase določena obratna
sredstva, obresti za ta sredstva pa predstavljajo strošek. Sem sodijo tudi stroški
zavarovanja uskladiščenega materiala in stroški, ki jih imamo zaradi poškodb,
okvar, razsipa in staranja uskladiščenega materiala. Stroški uskladiščenega materiala
predstavljajo tudi do 80 % skupnih skladiščnih stroškov. Ti stroški so variabilni);
 stroški skladiščnega prostora (stroški skladiščnega prostora so predvsem
amortizacija zgradb ali najemnina, amortizacija v skladišču vgrajene fiksne opreme,
stroški vzdrževanja prostora ter stroški zavarovanja in čuvanja. Ti stroški se
obravnavajo kot fiksni stroški);

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

98

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

 stroški delovanja skladišča (stroški delovanja skladišč so stroški delovne sile in
stroški skladiščnih naprav. Prav tako štejemo sem tudi stroške, povezane z
upravljanjem skladišč ter vodenjem evidenc in kontrole nad zalogami v skladišču. Ti
stroški so variabilni. Podjetja stroške skladiščenja le redko točno zajemajo, zato je
mogoče o natančni višini le-teh le ugibati. Vendar postaja za podjetja poznavanje teh
stroškov bistvenega pomena. Zato tem stroškom posvečamo vedno večjo pozornost.
Ocene strokovnjakov glede tega, koliko premoženja imajo podjetja vezana v
zalogah, so različne).
Stroški skladiščenja filiale Celje
Intereuropa, d. d. Filiala Celje, kot storitveno podjetje, stroške skladiščenja zaračuna
komitentu oziroma pogodbeni stranki, za katero je blago uskladiščeno. Samo podjetje
nima zaradi tega težav, ki bi botrovale v izgubo, saj blago ni naše (od Filiale Celje),
ampak od pogodbene stranke (če je med obema sklenjena pogodba). V primeru, da
pogodba ni sklenjena, pa se vsi stroški obračunajo po regularnem ceniku Intereurope, d.
d., ki temelji na posameznih načelih in postavkah, ki so točno določene in določajo, kaj
in na kakšen način se določene storitve obračunajo, pa naj bo to faktura ali račun za
opravljeno storitev.
Peterčič (2009, str. 19–20) pravi, da s stroški uskladiščenega materiala mislimo
predvsem na stroške, ki nastanejo kot posledica zalog materiala. Stopnja skladiščnih
stroškov je običajno določena relativno (v odstotkih) glede na vrednost (ceno)
uskladiščenega predmeta, ki lahko predstavlja enoto uskladiščenega materiala, sestavnih
delov ali končnih izdelkov. Najbolj pogosto merilo za merjenje učinkovitosti zalog je
koeficient obračanja zalog, ki je določen z razmerjem med prodajo in povprečnim
nivojem zaloge. Merimo ga lahko s stroški ali z maloprodajno ceno.
Cena skladiščenja pa je odvisna tudi od količine, vrednosti in kakovosti blaga. Namreč,
višja kot je vrednost blaga in večja kot je količina, večji so stroški hrambe oziroma
skladiščenja.
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3.5.4 Stroški zalog
Vsaka zaloga za podjetje predstavlja tudi strošek, višina teh stroškov pa je odvisna od
količine zalog. Intereuropa, d. d. Filiala Celje ima v skladišču material, ki ga hrani za
pogodbene stranke. Kot storitveno podjetje je to za filialo dobro, saj za to dobi določena
denarna sredstva, ki jih morajo plačati stranke, od katerih je blago.
Tako da samo podjetje s stroški zalog nima ravno problema. Se pa zgodi, ko stranka ne
dostavi pravočasno blaga na zalogo v Intereuropo Filialo Celje, kar pa je posledica tega,
da Intereuropa, kot vmesni člen med pogodbenima partnerjema, ne more izdati blaga
stranki, katera je blago naročila.
Na Intereuropi se zgodi, da blago, ki je najavljeno, ne prispe pravočasno, v tem času pa
stranka hoče to najavljeno blago imeti naslednji dan. Takrat pa se zgodi, da je treba
priskrbeti dodatno delovno silo, če je potrebno delo ob sobotah, nedeljah, praznikih ali
po uradnem delovnem času. Delovno silo potrebujemo zato, da se blago po prispetju
raztovori, preveri, uskladišči in se ga hrani, dokler ni najave za izdajo blaga. Tokrat pa
so stroški skladiščenja zalog bistveno večji, kot v normalni situaciji.

3.6 Analiza stroškov poslovanja
Zaradi poslovne tajnosti bilančnega stanja po posameznih sektorjih oziroma po
posameznih poslovnih enotah in njihovih podsistemih ne moremo narediti prikaza
prihodkov in odhodkov po posameznih procesih.

Na ravni koncerna je bilo v devetih mesecih leta 2010 ustvarjenih za 139,7 milijonov
evrov prihodkov od prodaje, pri čemer smo za načrtovano prodajo zaostali za 7
odstotkov. V primerjavi s primerljivim prodajnim rezultatom leta 2009 smo obdobje
zaključili z 2 odstotka nižjo prodajo. Še vedno smo najboljše poslovali na poslovnem
področju kopenskega prometa, na največ težav pa smo naleteli pri uresničevanju
prodajnih načrtov pri storitvah avtomobilske logistike. V obvladujoči družbi
Intereuropa, d. d. smo v enakem obdobju dosegli 71,1 milijonov evrov prihodkov od
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prodaje in zabeležili 4-odstotni upad glede na lansko obdobje in načrt (Intereuropa,
2009).
Hkrati smo z optimizacijo poslovanja, s krčenjem stroškov in z dezinvestiranjem uspeli
izboljšati izid iz poslovanja tudi ob izločitvi prodaje nepremičnin in ostalih enkratnih
dogodkov. Na ravni koncerna smo obdobje zaključili z 8,2 milijona evrov izida iz
poslovanja in minimalnim čistim dobičkom, v obvladujoči družbi pa s 5,5 milijona
evrov izida iz poslovanja ter 1milijonom evrov čistega dobička (Intereuropa, 2009).

3.7 Organizacija zbirnega prometa
Zbirni promet sodi v skupino standardnih storitev. Mnenj o tem, kaj je zbirni promet, je
več, vendar lahko rečemo, da je zbirnik skupek ali zbirka pošiljk, katere se zbirajo v
zbirnih centrih in se odpremljajo v točno določenih terminih. Termini so odvisni
predvsem od linije prevzem in odpreme blaga. Smotrnost zbirnika je v tem, da se čim
več blaga zbere skupaj na določeni liniji odpreme ali prihoda blaga v zbirni center.
Organizacija zbirnega prometa oziroma zbirnika poteka izključno iz zbirnega centra.
Podjetje Intereuropa sestavljajo določene organizacijske enote (Filiala Ljubljana, Filiala
Maribor in Filiala Celje), ki opravljajo organizacijo zbirnika.

V nadaljevanju bomo predstavili organizacijo zbirnega prometa v Filiali Celje na enem
od primerov in poskušali skozi potek organizacije zbirnika predstaviti vrednostno
verigo stroškov, ki nastanejo. Skratka, gre za zbirni promet oziroma organizacijo
transporta manjših kosovnih pošiljk po sistemu, da se pošiljke iz različnih odpremnih
krajev in od različnih pošiljateljev združijo v določenem zbirnem centru, ter se v tem
centru oblikujejo večje pošiljke, na primer kamionske, vagonske ali letalske pošiljke. Te
skupne pošiljke se nato odpremijo v drugi kraj, kjer se ponovno oblikujejo nove zbirne
pošiljke. Obstaja možnost, da se posamezna pošiljka dostavi prejemniku. Načeloma
zbirno pošiljko pošilja špediter iz določenega kraja v odpremni državi drugemu
špediterju v kraj namembne države. Kako je organiziran zbirni promet oziroma kako
potekajo smeri pošiljk v zbirnem prometu, to nam prikazuje spodnja slika (slika 38), pri
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kateri so A, B, C, D in E pošiljke, ki potekajo v smeri proti zbirnemu centru in nato
dalje preko distribucijskih centrov do končnih prejemnikov zbirnih pošiljk.
Slika 38: Shematičen prikaz organizacije zbirnih pošiljk
A

A

B

B

C

ZBIRNI
CENTER

A, B, C, D, E

DISTRIBUCIJSKI
CENTER

C

D

D

E

E

V nadaljevanju bomo predstavili organizacijo zbirnega prometa v podjetju Intereuropa,
d. d. na primeru in poskušali skozi potek organizacije zbirnika predstaviti vrednostno
verigo stroškov, ki nastanejo.
Organizacija zbirnega prometa oziroma zbirnika poteka izključno iz zbirnega centra.
Podjetje Intereuropa ima določene organizacijske enote (Filiala Ljubljana, Filiala
Maribor in Filiala Celje), ki opravljajo organizacijo zbirnika.
Poleg navedenega se v podjetju Intereuropa, d. d. zbirni promet deli na dva načina. Prvi
način je delitev glede na prevozno sredstvo, s katerim se bo zbirna pošiljka odpremila:
 kopenski (kamionski, vagonski);
 kombinirani;
 pomorski;
 zračni.
Drugi način pa je glede na samo smer gibanja zbirne pošiljke:
 uvozni zbirnik;
 izvozni zbirnik;
 zbirnik v tranzitu;
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 domači zbirnik oziroma Express.

Glavna lastnost organizacije zbirnega prometa je predvsem v tem, da je vsaka zbirna
pošiljka tista pošiljka, ki na prevoznem sredstvu ne zavzame celotnega prostora, hkrati
pa je predmet zbirnega prometa majhna pošiljka. Pri organizaciji zbirnega prometa
naročniki po navadi dosežejo boniteto, medtem ko določena nagrada pripada
organizatorju zbirnega prometa. Omeniti moramo, da v tranzitnem zbirnem prometu
oblikujemo iz uvoznih zbirnih pošiljk nove zbirne pošiljke, ki se odpremljajo potem
naprej. Hkrati pa je lastnost organizacije zbirnega prometa tudi redna uvozna in izvozna
zbirna linija z vsemi evropskimi državami, lahko pa tudi širše.

3.7. 1. Prednosti zbirnega prometa
Tako kot vsako organiziranje ima tudi organizacija zbirnega prometa določene
prednosti. Prednosti organizacije zbirnega prometa so (Mejač, osebna komunikacija 12.
september 2012):
 v boljšem izkoriščanju delovnih in tehničnih zmogljivosti prevoznikov, saj s tem
znižujemo transportne stroške, ki so lahko izredno visoki;
 zbirni promet namreč temelji na degresivnosti voznin glede na težo pošiljke in glede
na razdaljo, po kateri bomo prepeljali pošiljko;
 večja hitrost gibanja in premikov posamezne zbirne pošiljke;
 varnost transporta, ker pošiljka v zbirniku ni izpostavljena manjšim rizikom med
samim transportom;
 hitrejše, varnejše in cenejše premeščanje zbirnih pošiljk, predvsem zaradi fizičnih,
pravnih in drugih operacij, ki sledijo v samem procesu.

Pri organiziranju zbirnega prometa je pomembno, da je le-ta zelo dobro organiziran.
Šele takrat imajo od dobro organiziranega zbirnika določene koristi vsi sodelujoči pri
organiziranju zbirnika. Sodelujoči v samem procesu so lastnik blaga (prejemnik ali
pošiljatelj), špediter in prevoznik zbirne pošiljke. Koristi se kažejo predvsem za kupca
blaga oziroma za naročnika storitve, ki pa so lahko (Mejač, osebna komunikacija 12.
september 2012):
 nizki stroški pri premeščanju blaga;
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 nižji stroški manipulacij, saj se pošiljka odpremi v zbirniku in ne posamično;
 hitra dostava zbirnih pošiljk;
 manj administrativnih stroškov med samim procesom organiziranja zbirnega
prometa;
 minimalno tveganje poškodb med prevozom;
 nadzor nad gibanjem pošiljke;
 kupec se dogovarja samo z eno osebo (ta oseba ureja tako prevoz kot tudi carinjenje
in dostavo).

3.7.2 Organizacija zbirnika po sistemu vhodnega zbirnika (Iz Irana v Slovenijo)

Najprej si bomo pogledali proces organiziranja zbirnega prometa iz Irana v Slovenijo,
nato pa organizacijo zbirnega prometa v izvozu. Skozi pregled poteka bomo poskušali
prikazati, kje se pojavljajo stroški oziroma kakšna je vrednostna veriga organizacije
zbirnega prometa.
Organizacija zbirnega prometa se začne na osnovi ponudbe ali povpraševanja, ki je
lahko podano po elektronski pošti ali po telefonu. Zaželeno je, da se ponudba pošlje
pisno, ter služi kot dokaz in naročilo za organizacijo zbirnega prometa hkrati. V
povpraševanju morajo biti opredeljene potrebe kupca (ali gre za zbirnik ali dokladanje
blaga, kakšna je cena, kakšen je tranzitni čas …). Pri tem je treba tudi določiti plačnika,
ki bo plačal stroške, ki bodo nastali med organizacijo zbirnega prometa. Kdo bo plačal
stroške, je odvisno od paritete dostave in je odvisno od dogovora med kupcem in
prodajalcem.
Po prispelem naročilu in po potrjenem naročilu s strani stranke je treba začeti z
izvajanjem zbirnega prometa. Vse prevoze opravljajo večinoma pogodbeni prevozniki.
Ti prevozniki potrebujejo določene dokumente, kot so:
 uvozna dispozicija (kadar gre za uvoz blaga);
 izvozna dispozicija (kadar gre za izvoz blaga).

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

104

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Iz uvoznih oziroma izvoznih dispozicij so razvidni pomembni podatki za organiziranje
zbirnega prometa:
 podatki o prejemniku blaga;
 podatki o pošiljatelju blaga;
 podatki o količini blaga;
 kontakti oseb prejemnika oziroma pošiljatelja (odvisno od odpreme ali odpoklica
blaga iz tujine).
V odpremnem kraju oziroma državi se blago naloži na transportno sredstvo, pri tem pa
je treba izdelati vse potrebne dokumente (nakladnico, odpremnice, tovorni list, v
primeru tranzita tudi carinsko dokumentacijo za tranzit in morebitne druge dokumente),
nato pa se nakladnica pošlje prejemnemu špediterju. Nakladnica nam služi kot najava,
iz katere lahko referenti predvidimo vse potrebne postopke ob prihodu blaga na
namembni terminal, torej predvsem obveščanje prejemnikov zbirnih pošiljk o samem
prihodu blaga na terminal in razvoz blaga. Ko vozilo s pošiljkami prispe na terminal v
notranjosti države, je treba dovoliti takojšnji raztovor blaga, ne glede na to, kakšen vrste
je blago, od kod je blago (blago iz držav članic Evropske unije ali izven območja EU).
Skratka, treba je blago predhodno najaviti oziroma prijaviti carinarnici, katera potem na
podlagi prijave blaga zabeleži prihod pošiljke in potrdi vsebino na prevoznem sredstvu
z žigom na skupni prijavi oziroma dodeli kontrolno številko, pod katero se vodi uvoz
zbirne pošiljke iz tujine.

Izdelava dokumentacije organizacije zbirnega prometa
Voznik je dolžan ob prispetju na terminal referentom dostaviti vso spremno
dokumentacijo (tovorni list, skupna nakladnica, nakladnica za vsako posamezno
pošiljko, original izvod trgovske fakture, razna potrdila o poreklu blaga, potrdila
sanitarne in veterinarske inšpekcije …). Omenili smo, da je treba najprej ob prihodu na
terminal prijaviti blago pristojni carini, kjer s prijavo carinarnica razdolži blago, ki je
prispelo s prevoznim sredstvom. Izdelati je treba nov tranzitni dokument za posamezne
postopke, na primer:
 za pretovor kompletne pošiljke na drugo prevozno sredstvo;
 za raztovor pošiljke v skladišče;
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 za prenapotitev blaga na vozilu;
 za carinjenje blaga na prevoznem sredstvu (tovornjaku).

Kadar pa se nov tranzitni dokument ne izdela, je treba narediti skupno prijavo blaga za
vse zgoraj navedene postopke. Vsi ti postopki so potrebni, kadar blago prihaja iz tretjih
držav, se pravi izven območja Evropske unije. V primeru, da je blago znotraj območja
Evropske unije, pa vsi zgoraj našteti postopki niso več potrebni, saj gre za tako
imenovano menjavo blaga znotraj evropske skupnosti.
Naloga referenta je, da po prejetju vseh zahtevanih in potrebnih dokumentov pošiljke v
zbirnem prometu vnese vse potrebne podatke v informacijski sistem WexLog oziroma
G-link na oddelku skladiščenja, poleg tega je potrebno odpreti še pozicijsko mapo.
Podatki se vnašajo v dve mapi, in sicer v:
 zbirno mapo;
 pozicijsko mapo.
V zbirno mapo se vnašajo podatki:
 naziv partnerja;
 partnerjeva številko zbirnika;
 vrsta prevoznega sredstva in registrska številka prevoznega sredstva;
 število tovorkov, skupno težo in volumen blaga;
 datum prihoda blaga;
 opombe.
V pozicijsko mapo pa se vnašajo podatki za vsako pošiljko v sistemu zbirnika. Poleg
vseh podatkov, ki se vnesejo v zbirno mapo, je treba v pozicijsko mapo vnesti še
podatke:
 pošiljatelja;
 prejemnika;
 pariteta dostave (Incoterms 2010 – klavzule);
 vrsta blaga;
 število, vrednost in bruto težo posameznih kosov blaga (tovorkov);
 o dokumentih oziroma listinah, ki spremljajo pošiljko.
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Nato se v nadaljevanju omenjene mape izpišejo, naredi se razkladalnica in vse
dokumente razvrstimo glede na postopek, po katerem se bo blago odpremilo v sistemu
zbirnik naprej (tranzitni postopek, izvozni zbirnik, domače pošiljke v dostavi Express
po Sloveniji, pošiljka, carinjena na vozilu, pošiljka, predana drugim špediterjem …).
Lahko pa potekajo še drugi postopki, med katerimi so:
 odpoklici blaga;
 obveščanje partnerja (partnerja se po navadi obvešča o prispetju pošiljke in se mu
sporočajo predviden datum prihoda blaga, morebitne nastale poškodbe pošiljke ali
pomanjkljivosti blaga);
 obveščanje prejemnikov blaga o pošiljki (o prispetju blaga na terminal se praviloma
obveščajo stranke. Glede na strankine želje (čas dostave, carinjenje) ter glede na
vrsto in količino blaga se predvidijo vsi potrebni nadaljnji postopki);
 odstop pošiljk (kadar pošiljko carini tuji špediter in špediterji Intereurope, d. d.);
 manipulacije in skladiščenja ter prevoz.
Pri odpoklicu blaga je treba v zbirnem referatu izvršiti odpoklic za vse prispele pošiljke
v sistemu zbirnik. Komitent oziroma stranka je dolžna dostaviti nalog za organizacijo
pošiljke na določeni relaciji. Nalog mora vsebovati vse potrebne podatke za uspešno
izvršitev dostave, in sicer:
 kje (naslov, kontaktna oseba, telefon, telefaks, e-pošta) in kdaj (dan) je blago
pripravljeno za prevzem;
 opis pošiljke (teža volumen, vrsta blaga, embalaža, količina …);
 številka fakture, naročila oziroma dokumenta pošiljke, ki naj se prevzame pri
komitentovem dobavitelju;
 morebitna druga posebna navodila glede rokov, zavarovanja, načina dostave;
 priloženih dokumentov.
Nato mora špediter odpoklicati blago, direktno ali preko vmesnega špediterja v tujini,
od tujega dobavitelja, ki nastopa kot odpremni špediter, vendar vse po navodilih
špediterja, ki blago uvaža. S tem odpoklicem, ki ga je treba izdati na posebnem obrazcu,
je treba naročiti tujemu dobavitelju, kdaj je potrebno blago pripraviti za odpremo, hkrati
pa je treba tujemu špediterju naročiti še, kako in kam je potrebno blago odpremiti.
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Kopijo odpoklica špediter pošlje hkrati uvozniku in tujemu špediterju. Pri samem
odpoklicu je treba upoštevati vse zahteve naročnika organizacije zbirnega prometa in
vsa navodila, ki jih naročnik poda.
Z razkladanjem je možno začeti šele, ko carinski organ to dovoli, torej potrdi prijavo
blaga, kadar gre za carinsko blago, kadar pa gre za skupnostno blago, pa to ni potrebno.
Vsak zbirnik se kvantitativno in kvalitativno pregleda. Tukaj je mišljen pregled po
številu prijavljenih kosov pošiljke in pregled zunanje embalaže. V primeru
pomanjkljivosti se sestavi zapisnik. Pri tem je treba spremljati še morebitni višek,
manko blaga, poškodbe blaga in embalaže. Zapisnik potrdi tudi carinarnica, kar mu daje
večjo verodostojnost. Ugotovljene pomanjkljivosti se vpišejo na tovorni list, voznik pa
jih potrdi s svojim podpisom. Lokacija (polje) blaga se vnese v informacijski sistem.
Pošiljke se razvažajo bodisi preko utečenega sistema Express bodisi z direktnimi
dostavami z manjšimi vozili, če stranke zahtevajo hitrejšo dostavo oziroma pri večjih ali
posebnih pošiljkah.
Kadar pridejo stranke pošiljko same iskat v skladišče, se postopek organizacije
uvoznega zbirnika zaključi. Treba je sestaviti še stroške, ki so nastali v celovitem
sistemu organizacije, izstaviti račun plačniku in pridobiti plačilo storitev. Ko so vsi
stroški poravnani, se organizacija uvoznega zbirnika zaključi v celoti.

3.7.3 Postopek organizacije izvoznega zbirnega prometa (iz Slovenije v Srbijo)

Pri organizaciji zbirnega prometa v izvozu so prav tako kot pri uvoznem postopku
potrebni določeni dokumenti in dogovori. Skratka, postopki za uspešno izvedeno
organizacijo zbirnega prometa so zelo podobni postopkom v uvoznem zbirniku. Razlika
je v tem, da so pošiljke namenjene izvozu iz Slovenije v območje Evropske unije ali v
območje izven evropskega območja.
Pošiljke, ki so namenjene za izvoz v izvoznem zbirniku, so predvsem tiste pošiljke, ki
jih izvozno ocarinijo oddelki posamezne filiale Intereurope ali pošiljke tistih filial, ki
prispejo v sistemu Express. Lahko pa so to pošiljke, ki so bile prevzete znotraj domače
distribucije direktno pri posameznih strankah in se ne carinijo. V izvozni zbirnik pa se
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odpremijo tudi pošiljke, ki so prispele v sistemu uvoznega zbirnika (uvoz iz tretjih
držav, torej izven območja Evropske unije).
Za vsako pošiljko pri izvoznem zbirniku so potrebni dokumenti:
 faktura;
 dobavnica;
 carinska tranzitna dokumentacija;
 drugi dokumenti.

Posamezne pozicije se odpirajo v izvoznem oddelku ali v samem referatu zbirnika.
Sestavi se zbirnik in izpišejo pozicijske mape, skupna nakladnica ter posamezne
nakladnice. Izpisati je treba tranzitni dokument za prevoz blaga od odpremnega
terminala do končnega oziroma namembnega prejemnega špediterja. Nato se glede na
potrebe oziroma glede na vrsto blaga in količino naroči prevozno sredstvo. Naročilo
prevoznega sredstva mora biti izvedeno en dan pred odpremo blaga, torej, ko je znano,
koliko blaga se bo odpremilo v izvoznem zbirniku. Pred vsako odpremo blaga v
zbirniku je treba izpolniti še tovorni list, ki ga je treba potrditi, nato pa se izroči
prevozniku. Prevoznik s potrjenim tovornim listom prevzema vso odgovornost za blago.
Prevoznik nato odpelje s svojim prevoznim sredstvom pošiljko (zbirnik) do
namembnega kraja v tuji državi. Ko prispe do namembnega terminala v namembnem
kraju, je postopek organizacije izvoznega zbirnika končan.
Treba je narediti še obračun vseh nastalih stroškov in pridobiti plačilo računa. Ko so vsi
računi oziroma vsi stroški poravnani, se celoten postopek organizacije zbirnega prometa
zaključi.
Tarife in obračun stroškov
Obračun storitev v organiziranju zbirnega prometa poteka na dva različna načina, in
sicer:
 obračun storitev med partnerjema;
 obračun storitev strankam.
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Pri oblikovanju tarif veljajo naslednje splošne značilnosti:
 cene so praviloma degresivne glede na težo in razdaljo;
 obračunska teža se praviloma zaokrožuje na zgornjo stotico:
 zaokroževanje 100 kg/100 kg (na primer pošiljka v teži 101 kg se obračuna po
stavku za 200 kg);
 posebne določbe veljajo za volumensko blago (če pošiljka majhne teže zavzema
velik volumen, se praviloma preračunava volumen v težo (praviloma 1 cbm = 330
kg));
 podobno velja tudi za »dolžinsko« blago, na katerega ni možno nalagati dodatnega
tovora;
 praviloma je 1 dolžinski meter = 1.650 kg;
 posebnosti so pri vagonskem zbirnem prometu, kjer cena prevoza posamezne
pošiljke zavisi tudi od skupne teže vseh odpremljenih pošiljk;
 dodatek za prevoz ADR blaga.
V pripravi obračuna se strankam običajno ponudi cena v pavšalu, včasih tudi ločeno po
posameznih postavkah. Cena je podana glede na težo tovora, število palet ali po številu
kartonov. Redko se zgodi, da se obračuna cena storitve glede na volumen pošiljke.
Med samim procesom organiziranja nastanejo stroški tudi na strani špediterjev.
Odpremni in prejemni špediter obračunata stroške glede na pariteto dostave. Špediterji
obračunajo naslednje stroške:
 stroške prevzema blaga;
 izvozno carinjenje;
 carinske prenapotitve blaga drugemu špediterju;
 skladiščne manipulacije;
 prevoz na relaciji terminal–terminal (organizator prevoza bremeni drugo stran);
 uvozno carinjenje;
 dostava blaga.
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3.8. Vrednostna veriga organizacije cestnega prometa in njegova
opredelitev
Organizacija cestnega prometa je ena izmed storitev dejavnosti podjetja Intereuropa, d.
d. Izredno veliko tovora se transportira po cesti, zato je izrednega pomena, kako si
transport po cesti organiziramo, da so na koncu prisotni čim manjši stroški, hkrati pa
zagotovimo najhitrejšo dostavo blaga iz točke A v točko B preko vmesnih postaj, ki jih
je treba obiskati zaradi vseh uradnih zadev v zvezi z dokumentacijo.
Pri organizaciji cestnega prometa imajo prav tako izredno veliko vlogo stroški, ki so
lahko izredno visoki za določene operacije z blagom med točko A in točko B. Vsi ti
stroški v celoti tvorijo vrednostno verigo, ki je sestavljena kot mozaik posameznih delov
tehnoloških operacij (manipulacije z blagom, priprava dokumentov, transport blaga,
upoštevanje pogodbe in vseh predpisov …).

3.8.1 Potek organizacije cestnega prometa podjetja Intereuropa, d. d. in
vrednostna veriga organizacije cestnega prometa
Organizacija cestnega prometa špedicije Intereuropa, d. d. sodi v skupino nestandardnih
storitev. V nadaljevanju bomo predstavili potek organizacije cestnega prometa podjetja
Intereuropa, d. d. in skozi primer poskušali predstaviti, kje nastanejo stroški ter na
podlagi česa se dela kalkulacija cene, ki jo skozi vrednostno verigo lahko opredelimo.

Najprej bomo predstavili postopek organizacije cestnega prometa v primeru, ko blago
uvažamo iz Rusije v Slovenijo, nato pa še za primerjavo med samim postopkom, kadar
gre za izvoz blaga iz Slovenije v Rusijo.
Cena za organizacijo transporta v okviru standardnih storitev je že vključena v prevozni
ceni, ki je določena s cenikom za ekspresni promet (Intereuropa Express), cenikom za
zbirni promet in cenikom za pomorski zbirnik.
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Nestandardne storitve so storitve, kjer se prodajna cena določi šele po poznavanju
številnih elementov prevoza in lastnosti blaga. Cena za organizacijo transporta v okviru
nestandardnih storitev se vključi v prevozno ceno, ki se kupcu posreduje s ponudbo.
Cena za organizacijo transporta Filiale Celje običajno vključuje postavke:
 svetovanje pri sklepanju transportnih pogodb;
 izdelava predhodnih kalkulacij transportnih in ostalih stroškov;
 potrditev prejema in kontrola dispozicije;
 posredovanje pri predhodnem in definitivnem zavarovanju blaga proti rizikom,
navedenim v dispoziciji;
 instradacije pošiljke;
 dajanje transportnih inštrukcij pošiljatelju;
 angažiranje tujih špediterjev;
 pismeno in telefonsko obveščanje o gibanju pošiljke;
 posredovanje pri uskladiščenju, izskladiščenju, pretovoru in odpremi blaga;
 posredovanje pri agentih za rezerviranje vseh vrst prevoznih sredstev;
 naročanje potrebnih del pri luških, skladiščnih in prekladalnih podjetjih;
 organizacija količinskega/kakovostnega pregleda blaga po nalogu in pooblastilu
kupca.

Vse dodatne storitve, ki niso zajete v zgoraj navedenih postavkah in se posebej
zaračunavajo, morajo biti navedene v pogodbi oziroma ponudbi, če je ta sklenjena.

3.8.2 Uvoz iz Rusije v Slovenijo
Iz Rusije želimo v Slovenijo uvoziti 32 vreč plastičnega granulata, pakiranega v vrečah
po 700 kilogramov, za podjetje X v Sloveniji. Teža tega blaga je 22.400 kilogramov,
vrednost tega blaga pa znaša 137.000 evrov. Pošiljatelj je naročnik organizacije
cestnega prevoza iz Slovenije v Rusijo, kjer je prejemnik blaga in razkladalno mesto.
Kakšen je torej postopek organizacije cestnega prometa pri uvozu iz Rusije v Slovenijo?
V nadaljevanju bomo opredelili celoten potek organizacije od povpraševanja do končne
izvedbe organizacije in plačila stroškov. Pri organizaciji cestnega prevoza blaga iz
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Rusije, ki je tretja država, v Slovenijo je za uspešno opravljeno organizacijo cestnega
prometa treba poznati tako organizacijske postopke kot tudi carinske postopke med
samim procesom.
Da lahko uspešno opravimo celoten proces organiziranja cestnega prometa, je prvi
korak pridobitev naročila ali povpraševanja stranke o naročilu prevoza blaga iz Rusije v
Slovenijo, ki ga stranka posreduje mednarodnemu kopenskemu prometu Filiale Celje.
Povpraševanje oziroma naročilo je največkrat pridobljeno pisno po elektronski pošti, saj
je to za nas pisno navodilo, ki nam služi kot dokaz o naročilu prevoza, kajti v primeru
ustnega povpraševanja in ustnega naročila prevoza nimamo nobene podlage kot dokaz
povpraševanja prevoza blaga v Rusijo. Naročilo se smatra kot pogodba, po kateri se bo
organizacija cestnega prometa dejansko izvedla in po kateri se bodo po končanem
postopku obračunali stroški, ki so med prevozom nastali, kar bomo skozi potek procesa
tudi predstavili.
Naročilo oziroma povpraševanje s strani kupca mora vsebovati naslednje podatke:
 vrsta blaga;
 podatke o pošiljatelju;
 podatke o prejemniku blaga;
 podatke o blagu;
 kraj razklada in naklada blaga;
 predvidena vrednost blaga.

Po prejemu teh podatkov se na oddelku mednarodnega kopenskega prometa kreira
ponudba, v kateri se navede tudi cena oziroma vrednost prevoza, za katero se bo
organizacija izvedla. Stranka oziroma plačnik vseh stroškov skozi celotno vrednostno
verigo mora potrditi poslano ponudbo.
Ko prejmemo s strani stranke potrjeno ponudbo, lahko začnemo z iskanjem prevoznika,
ki bo opravljal prevoz iz Rusije v Slovenijo. Prevoze največkrat opravljajo pogodbeni
prevozniki. Po dogovoru s prevoznikom o opravljanju prevoza prevoznika napotimo na
podlagi naloga za prevoz v odpremni kraj v Rusiji, kjer bo blago nakladal.
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Nalog za prevoz kreiramo v informacijskem sistemu WexLog. V tem programu se na
oddelku mednarodnega kopenskega prometa kreira novo naročilo (glej sliko 39).
Slika 39: Kreiranje naročila v programu WexLog

Pri kreiranju naročila je treba izpolniti rubrike:
 produkt (vrsta produkta je odvisna od vrste organizacije. Lahko gre za oddelek
carinsko zastopanje, oddelek mednarodnega ali domačega prometa, oddelek Express
… V našem primeru gre za produkt mednarodnega kopenskega prometa.);
 INCOTERMS (pariteta dostave je prav tako odvisna od dogovora s stranko oziroma
plačnikom organizacije cestnega prometa);
 prva operacija (izberemo tisto operacijo, ki bo prvi korak pri cestnem prevozu).
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Nalog za prevoz, ki ga dobi prevoznik od podjetja Intereuropa, d. d., mora vsebovati
naslednje podatke:
 mesto naklada;
 prejemnik;
 pošiljatelj;
 podatki o uvoznem/izvoznem carinjenju;
 podatke o blagu (teža blaga, vrsta blaga, lastnosti blaga, vrednost blaga, pakiranje
blaga …);
 vrednost prevoza.

Voznika, ki bo opravljal prevoz iz Rusije v Slovenijo, se skupaj z nalogom za prevoz
napoti na nakladalno mesto v Rusiji. Po nakladu je treba urediti izvozno carinjenje iz
Rusije. Izvozno carinjenje največkrat opravijo sami. Poleg tega uredijo vse potrebne
dokumente za prevoz blaga iz Rusije preko vseh meja do Slovenije. Poleg izvoznih
carinskih dokumentov mora prevoznik oziroma voznik blaga pridobiti še dokumente,
kot so:
 cestni tovorni list (CMR);
 fakture o blagu;
 certifikate blaga;
 TIR karnet.

Z vsemi temi dokumenti voznik pripelje blago do Slovenije v Celje na poslovno enoto
Filialo Celje, kjer se blago najprej uvozno ocarini na špediciji Intereuropa. Voznika se
pošlje z dokumenti v oddelek komerciale, kjer se v informacijskem programu Wexlog
opravi pregled pošiljke (teža, količina blaga) in se naredi nalog za uskladiščenje. Po
vseh postopkih pa se blago raztovori v skladišče.
Z uskladiščenjem blaga je postopek organizacije cestnega prometa iz Rusije v Slovenijo
končan. Po končanem postopku se naredi obračun stroškov. Omenili smo že, da je cena
same organizacije določena vnaprej v sami ponudbi, ki jo je potrdil naročnik
organizacije prevoza. Ta cena je odvisna od vrednosti blaga, ki se je uvažal in predvsem
od količine ter vrste blaga. Vmes svoje stroške podajo še carinski oddelek, kjer se je
blago uvozno carinilo, in oddelek skladišča oziroma komerciale, kjer se obračuna
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manipulacija, vendar se ti stroški ne obračunajo prevozniku oziroma naročniku
organizacije prevoza, ampak tistim oddelkom, ki so podali nalog za uskladiščenje.

3.8.3 Izvoz iz Slovenije v Rusijo

Prav tako kot pri uvozu blaga v Slovenije je za izvoz blaga iz Slovenije treba najprej
pridobiti povpraševanje. To povpraševanje je lahko po telefonu ali po elektronski pošti.
Pri prejetem povpraševanju je treba imeti vse podatke o blagu (vrednost blaga, teža
blaga, količina blaga, vrsta blaga, pošiljatelj, prejemnik, točen naslov razklada oziroma
naklada, kdo je plačnik stroškov), nato pa se na podlagi teh podatkov prav tako kreira
ponudba, ki se posreduje naročniku oziroma stranki, ki je povpraševala po organizaciji
cestnega prometa. Stranka mora ponudbo potrjeno vrniti, saj je to edina podlaga, na
kateri se potem lahko začne proces organizacije izvoza blaga iz Slovenije v Rusijo.

Razlika med samim uvozom in izvozom blaga po cesti Slovenija–Rusija je ta, da je pri
izvozu potrebno veliko več pozornosti pri pripravi dokumentov, da so le-ti pravilno in
popolno izpolnjeni, da ni poznejših nesoglasij na mejnih prehodih vse do namembnega
kraja v Rusiji.
Prav tako je pri izvozu izredno pomembna vrednost blaga, ki se bo prevažal, saj je od
tega odvisna tudi končna cena prevoza. Predvsem takrat, kadar gre za poznejši tranzitni
postopek iz Rusije v Ukrajino, nastanejo dodatni stroški zaradi tako imenovanega
konvoja v prometu.

Pri organizaciji cestnega prometa v izvozu je treba imeti naslednje dokumente:
 TIR karnet (obvezen dokument);
 CMR (pri izpolnjevanju cestnega tovornega lista je treba obvezno izpolniti, poleg
pošiljatelja, prejemnika, razkladalnega mesta in podatkov o teži, še rubriko 13,
tarifno številko blago ter številko računa);
 fakture blaga;
 tranzitni dokument;
 če gre za nevarno blago (ADR), je treba dodati še varnostne liste, ki jih pridobimo s
strani lastnika blaga;

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

116

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

 certifikat o poreklu blaga;
 analizni certifikat blaga.
Kadar prejemnik blago uvozno carini, je treba imeti še vsa uvozna dovoljenja.
Prejemnik mora pošiljatelju sporočiti, katere dokumente potrebuje, da lahko potem v
namembnem kraju brez zadržkov blago uvozno ocarini.

Blago je treba pred odhodom iz Slovenije izvozno ocariniti. Omenili smo dokument
TIR karnet, ki ga mora imeti prevoznik, potrjuje pa ga pristojna carinarnica.
Pri samem izvozu blaga iz Slovenije v Rusijo se pojavlja veliko več težav kot pri
samem uvozu iz Rusije. Do tega prihaja zaradi več vrst tarifnih številk, ki jih je treba
navesti na fakture, saj je treba specificirati blago po vseh tarifnih številkah (vrsta blaga,
neto teža, bruto teža, vrednost blaga), fakture in specifikacije tarifnih številk pa je treba
specificirati v tujem jeziku (angleščina, ruščina). Dejstvo je, da so pogoji uvoza blaga v
Rusijo veliko strožji kot pri izvozu, zato največkrat prihaja do zapletov na mejnih
prehodih.
Ko voznik pripelje blago čez vse mejne prehode do namembnega kraja v Rusiji (na
primer Moskva), to blago po predaji dokumentov uvozno ocarinijo. Na zadnjem
mejnem prehodu pred namembno državo zaposleni na mejnih prehodih prevozniku k
dokumentu TIR karnet pripnejo vse ostale dokumente, jih dajo v kuverto, zavihajo
kuverto oziroma dokumente, kamor dajo žig čez vse dokumente. S tem dajo
dokumentom nekakšno zaščito, da jih prevoznik oziroma voznik ne more razpeti
narazen, saj bi se v tem primeru videlo, da niso vsi potrebni dokumenti prispeli na kraj
razklada. To je zagotovilo, da so vsi potrebni dokumenti skupaj, ko pride do uvoznega
carinjenja.

Kadar je vrednost blaga nad 120.000 oziroma 130.000 EUR, je treba pri kalkulaciji
stroškov organizacije cestnega prometa dodati še strošek konvoja. Konvoj je skupek več
enakih prevoznih sredstev s spremstvom, ki zagotavlja varen prevoz blaga iz
odpremnega v namembni kraj. Ko se v Rusiji blago uvozno ocarini, se blago raztovori v
skladišče. S tem se postopek organizacije prevoza fizično zaključi. Sedaj je treba na
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podlagi predhodnega dogovora o stroških organizacije izstaviti račun in ga poslati
plačniku. S tem se tudi vrednostna veriga organizacije cestnega prometa zaključi.
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4 ANALIZA LOGISTIČNIH PROCESOV ORGANIZACIJE
CESTNEGA PROMETA IN ORGANIZACIJE ZBIRNEGA
PROMETA
V tem poglavju bomo predstavili analizo vrednostne verige skozi procese logističnih
stroškov pri organizaciji cestnega prometa in pri organizaciji zbirnega prometa. Pri
predstavitvi analiz logističnih procesov bomo predstavili prednosti in slabosti
posameznih logističnih procesov.

4.1 Analiza logističnega procesa nabave
Analiza logističnega procesa nabave nam prikazuje prednosti in slabosti nabave, kar
prikazuje spodnja tabela 1.

Tabela 1: Prednosti in slabosti v procesu nabave
PREDNOSTI

SLABOSTI

Najave blaga

Nepravočasna dostava najavljenega blaga

Prilagodljivost pogodbenim strankam

Dodatna delovna sila in organizacija

Opravljanje transporta z lastnimi
prevoznimi sredstvi

Nastanejo stroški vzdrževanja transportnih
sredstev

Stranke opravljajo prevoze z lastnimi
transportnimi sredstvi

Stranke same postavljajo termine
nakladanja/razkladanja glede na potrebe

Carinski postopki ob prejemu blaga

Cenovno nizke storitve carinskih
postopkov

4.2 Analiza skladiščnega poslovanja
Pri skladiščnem poslovanju se prav tako pojavljajo prednosti in slabosti, ki nam jih
prikazuje spodnja tabela 2.
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Tabela 2: Prednosti in slabosti skladiščnega poslovanja
PREDNOSTI

SLABOSTI

Velike površine za skladiščenje blaga

Padanje cen skladiščnih storitev

Visoka kakovost skladiščenja zalog

Nizke cene skladiščenja

Kakovostna skladiščna infrastruktura

Pomanjkanje delovnih sredstev (strojev)

4.3 Analiza transportnega procesa v sistemu notranje logistike
Spodnja tabela nam prikazuje prednosti in slabosti v sistemu notranje logistike v
podjetju Intereuropa, d. d.

Tabela 3: Prednosti in slabosti v sistemu notranje logistike
PREDNOSTI

SLABOSTI

Kratke transportne poti

Pomanjkanje viličarjev

Nakladanje in razkladanje na mestu pred
skladiščem na razkladalno-nakladalnih
rampah

Velika gneča tovornjakov zaradi
čakanja na razklad

Transport, določen po ceniku ali po
pogodbi

Nenehen pritisk velikih kupcev na
zniževanje prevoznih cen

Hitrost transporta med skladiščem in
nakladalnimi rampami

Visoki stroški eksploatacije in relativno
nizke prevozne cene

4.4 Analiza logističnega procesa manipulacij
Poleg logističnega procesa nabave in skladiščnega poslovanja ter procesa notranje
logistike je treba predstaviti tudi prednosti in slabosti logističnega procesa manipulacij,
ki se pri organiziranju tako cestnega prometa kot tudi zbirnega prometa razlikujejo med
seboj, saj organizacija cestnega prometa vmesnih manipulacij ne zajema. Te prednosti
in slabosti nam prikazuje spodnja tabela 4.
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Tabela 4: Prednosti in slabosti manipulacij
PREDNOSTI

SLABOSTI

Hitrost manipulacij

Dodajanje delovne sile zaradi ročnih
prekladanj

Manipuliranje z ene na drugo
transportno enoto

Poraba časa brez dodane vrednosti
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5 ANALIZA VREDNOSTNE VERIGE ORGANIZACIJE
CESTNEGA PROMETA IN ORGANIZACIJE ZBIRNEGA
PROMETA
Skozi poglavja, ki smo jih predstavili do sedaj, smo spoznali potek organizacij vseh vrst
prometa, ki sodijo v standardno in nestandardno skupino storitev, predstavili metode, ki
so uporabljene za različne načine pridobivanja podatkov, prav tako pa smo predstavili
logistične stroške v splošnem in logistične stroške, ki nastajajo v podjetju Intereuropa,
d. d.

V tem poglavju bomo analizirali vrednostno verigo skozi potek organizacije cestnega
prometa in organizacije zbirnega prometa, nato pa analizo primerjali v naslednjem
poglavju in podali predloge izboljšav.

5.1 Vrednostna veriga organizacije cestnega prometa
Pri predstavitvi organizacije cestnega prometa smo predstavili uvoz blaga iz Rusije v
Slovenijo in izvoz iz Slovenije v Rusijo. Podali bomo primer, na podlagi katerega bomo
opredelili vrednostno verigo.
Primer bo temeljil na prevozu carinskega blaga (na primer prevoz plastike – granulatna
zrna, pakirana v vrečah količine 700 kg).
Stranka želi, da podjetje Intereuropa opravlja organizacijo prevoza iz Rusije v
Slovenijo. Gre za 32 vreč BIG BAG po 700 kg (na paletah dimenzije 1.200 x 8.00 mm
– EURO palete) iz 1.500 km oddaljenega kraja. Omenili smo, da je organizator prevoza
oziroma cestnega prometa podjetje Intereuropa, d. d. Blago se bo uvozilo iz Rusije v
Slovenijo (v Filialo Celje), kjer se bo blago nato raztovorilo v skladišče ali pa
pretovorilo na drugo tovorno vozilo. Skupna teža blaga je približno 22.400 kilogramov
neto, vrednost tega blaga pa znaša 137.000 evrov. Pri nakladanju v Rusiji se porabi
približno ena ura za naklad tovornjaka (nosilnosti več kot 7,5 tone), pri razkladanju pa
se porabi približno ena ura in pol za pregled in razklad blaga s pomočjo dveh delavcev
in enega tehničnega vodje. Poleg tega je treba odvzeti vzorec, ki ga opravi carinsko
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osebje. Blago se uskladišči na lokacijo in se hrani v skladišču 3 delovne dni, nakar se
najavi odprema blaga v drugo državo. Med prevozom se porabi približno 500 litrov
dizelskega goriva po ceni 1,424 €/liter. Od tu naprej pa pridejo blago iskat lastniki blaga
sami, kar pomeni, da prevoz opravi stranka sama in ne Intereuropa. Tu se bo proces
vrednostne verige organizacije cestnega prometa končal.

Blago se bo transportiralo s tovornjaki nad 3,5 tone. Ker sodi organizacija cestnega
transporta med nestandardne storitve, je cena opravljene storitve temu prilagojena.
Cena za organizacijo transporta v okviru nestandardnih storitev se vključi v prevozno
ceno, ki se kupcu posreduje s ponudbo. Cena za organizacijo transporta Filiale Celje
običajno vključuje naslednje postavke:


svetovanje pri sklepanju transportnih pogodb;



izdelava predhodnih kalkulacij transportnih in ostalih stroškov;



potrditev prejema in kontrola dispozicije;



posredovanje pri predhodnem in definitivnem zavarovanju blaga proti rizikom,
navedenim v dispoziciji;



instradacije pošiljke;



dajanje transportnih inštrukcij pošiljatelju;



angažiranje tujih špediterjev;



pismeno in telefonsko obveščanje o gibanju pošiljke;



posredovanje pri uskladiščenju, izskladiščenju, pretovoru in odpremi blaga;



posredovanje pri agentih za rezerviranje vseh vrst prevoznih sredstev;



naročanje potrebnih del pri luških, skladiščnih in prekladalnih podjetjih;



organizacija količinskega/kakovostnega pregleda blaga, po nalogu in pooblastilu
kupca.

Vse dodatne storitve, ki niso zajete v zgoraj navedenih postavkah in se posebej
zaračunavajo, morajo biti navedene v pogodbi oziroma ponudbi, če je ta sklenjena.
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To pomeni, da se bodo pri opravljanju storitve transporta, če ni sklenjena pogodba,
zaračunali:


sestava FIATA špediterskih dokumentov v vrednosti 29,21 €;



sestava prevoznih dokumentov (CMR): 6,26 €;



sestava dispozicije: 4,17 €;



nakladanje, razkladanje, prekladanje, pakiranje in jemanje vzorcev: 9,60 € na vsako
začeto uro na delavca;



prevoz pošiljke: po dogovoru (40 % od veljavne cene litra goriva);



vodenje evidence blaga na zalogi v tekočem mesecu: 0,05 % od vrednosti
odpremljenega blaga.

Torej, kakšna je vrednostna veriga organizacije cestnega prometa, bomo videli v
izračunu, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. Povedati je treba, da je izračun
približen. Obračun temelji na določenih postavkah, ki so zaradi zaupnosti podatkov
tajne.

Cena organizacije prevoza je dogovorjena vnaprej v pogodbi oziroma v ponudbi in
vsebuje že vse zgoraj naštete postavke. Voznika se pošlje na naklad v Rusiji, kjer se
blago naloži na tovornjak in se prepelje preko meja do Slovenije, natančneje do Filiale
Celje. Glede na to, da je vrednost blaga 135.000 € izredno velika, je treba dodati še
strošek konvoja, ki pa je odvisen od dogovora oziroma stroškov, ki nastanejo pri
prevozu blaga. Ta znesek je prištet k celotni ceni organizacije cestnega prometa,
določenega v ponudbi, ki je poslana vnaprej.

Izračun:
Cena prevoza znaša nekje od 3.000 do 4.000 € na organizacijo, odvisno od dogovora
med stranko oziroma naročnikom storitve in podjetjem Intereuropo, d. d. Nato si sledijo
še ostali stroški, ki so izračunani spodaj.
Izračun špedicijskih stroškov znaša:
29,21 € + 6,26 € + 4,17 € + (9,60 € x 1 ura x 1 delavec) = 49,24 € + 0,4952 x 240 litrov
+ 0,84 € = 168,928 €
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Blago se dostavi na poslovno enoto Filiale Celje. Voznik se najprej javi z vsemi
dokumenti na špedicijo, ker gre za carinsko blago, se izdelajo uvozni dokumenti in se
blago uvozno ocarini, nato pa je treba podati nalog za uskladiščenje in ta dokument
prinesejo v komercialno pisarno ali v skladiščno pisarno. Voznik se napoti v določeno
halo na določeno razkladalno rampo, kjer se bo blago raztovarjalo.

Najprej je treba palete raztovoriti s tovornjaka, nato pregledati ves tovor, ali je vse tako,
kot je navedeno po prevoznih in ostalih dokumentih, ali ne. Treba je poklicati enega
delavca iz carine, da se opravi jemanje vzorca. Med tem časom se tudi v pisarni v
program vnese, katero blago je prispelo, v kakšni količini, in se naredi knjigovodski
vpis blaga ter prevzemnica, katero pozneje skladiščnik podpiše v skladu z navodili.
Omenili smo, da sta pri raztovarjanju potrebna dva delavca in tehnični vodja, saj je
treba blago raztovoriti z viličarjem, pregledati dokumente, ali ustrezajo prispelemu
blagu, in prepeljati blago na točno določeno mesto v skladišču (če gre za skladiščenje
blaga). Blago se uskladišči na točno določeno lokacijo in se hrani tri delovne dni, nato
pa je treba to blago ponovno nakladati in pripraviti na odpremo, ki jo bo izvršila stranka
sama.
Po najavi za izskladiščenje blaga se pripravi dispozicija za izskladiščenje in ta nalog
prevzame voznik, katerega je stranka napotila na poslovno enoto po blago, katero je bilo
uskladiščeno.
Ker organizacija cestnega prometa ne vključuje stroškov skladiščenja in se postopek z
raztovorom na razkladalno rampo zaključi, ne smemo obračunati skladiščnih stroškov,
ki nastanejo.
Če povzamemo, pri organizaciji cestnega prometa se pri obračunu storitev obračunajo:
 stroški prevoza (vnaprej določeni v pogodbi oziroma ponudbi);
 stroški konvoja (vrednost blaga je nad 130.000 € in je dogovorjena s stranko);
 stroški carinskih in špedicijskih storitev (približno 169 € neto).
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To je bil celotni postopek vrednostne verige na primeru, v katerem smo pokazali, kaj in
na kakšen način se obračuna in kako so postavljene cene. Vse navedene cene so cene po
regularnem ceniku podjetja Intereuropa, d. d. Filiala Celje.

Vrednostna veriga organizacije cestnega prometa je tako v celoti dogovorjena vnaprej,
dodamo samo špedicijske in carinske stroške, ki pa so največkrat odvisni prav od
dogovora oziroma po ceniku. Skupaj znaša vrednost organizacije cestnega prometa
nekje med 3.000 in 5.000 €, odvisno od teže, vrednosti in količine blaga ter vseh
dogovorjenih postopkov, ki si sledijo med samo organizacijo.
Natančnih podatkov nismo mogli pridobiti, ker gre pri vsakem primeru za specifiko in
je vsak primer nekaj posebnega, poleg tega pa je vrednost organizacije cestnega
prometa, kot smo že omenjali skozi postopek, vnaprej dogovorjena s stranko.

5.2 Vrednostna veriga organizacije zbirnega prometa
Pri organizaciji zbirnega prometa pa je vrednostna veriga organizacije zbirnega prometa
malo drugačna od vrednostne verige organizacije cestnega prometa.
Razlikuje se v tej meri, da so vključeni v vrednostno verigo tudi stroški skladiščenja
(notranja logistika). To pomeni, da je sestavljena iz:
 stroškov prevoza do razkladalne rampe v Filiali Celje;
 stroškov manipulacij;
 stroškov skladiščenja (če gre za skladiščenje);
 stroškov pretovora (če gre za blago, ki je odpremljeno direktno brez skladiščenja);
 špedicijskih in carinskih stroškov;
 stroškov izvoznih postopkov;
 stroškov prevoza do namembnega kraja v tuji državi.

Vrednostno verigo bomo opredelili in prikazali na primeru organizacije zbirnega
prometa za stranko X.
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Primer:
Stranka X želi, da je organizator zbirnega prometa podjetje Intereuropa, d. d. Iz
zahodnega dela, natančneje iz Irana, želi dostavo blaga v Slovenijo (Filiala Celje), nakar
se blago v skladišču razloži, hrani v skladišču pet delovnih dni, nato pa to blago
komisioniramo in ga odpremimo naprej v Srbijo.
Gre za zbirko pošiljk iz zahodnega sveta (blago se naklada na več lokacijah), predvsem
pa so vse pošiljke iz Irana. To blago je raznovrstno, vendar so vse pošiljke neocarinjene.
Poiščemo ustreznega prevoznika, ki ga opremimo z vsemi dokumenti, ki mu jih
posredujemo na nakladalna mesta in nato po nakladu dostavi vse pošiljke v Slovenijo
(zbirni center v Filiali Celje). Blago je pakirano v kartonastih škatlah, ki so zložene na
paletah dimenzije 1.200 x 800 mm (EURO palete). Na eni paleti je približno 35
kartonov različnih velikosti. Na tovornjaku je približno 22 palet v skupni teži 21.300
kilogramov (neto teža). Po prispetju na razkladalno mesto v Sloveniji je treba pošiljko
najprej uvozno ocariniti, kar pomeni, da gre voznik z vsemi spremnimi dokumenti (ki
smo jih omenili pri poteku organizacije zbirnega prometa) na oddelek špedicije
Intereurope, d. d., kjer se uvozno carinjenje tudi opravi. Nato voznika pošljemo na
razklad blaga v carinsko skladišče. Oddelek špedicije dostavi nalog za uskladiščenje
blaga v skladiščno pisarno, kjer se naredi zaznamek v računalniško aplikacijo G-Link
(vpis blaga v sistem), nato pa te dokumente damo v skladišče (glej sliko 40).

Slika 40: Osnovna slika informacijskega programa G-Link
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Blago je treba razložiti z viličarji (blago je na paletah), nato pa narediti komisione.
Komisioniranje je potrebno zato, ker se pošiljka odpremi v sistemu zbirnika v izvozu (iz
Slovenije v Srbijo) v državo, ki ni v območju Evropske unije.
Blago raztovarjata dva delavca z dvema viličarjema. Pri komisioniranju pa sodeluje na
primer pet delavcev, saj je treba celotno pošiljko pripraviti tako, da bo v Srbiji razložena
na petih lokacijah. Blago bo v skladišču 3 delovne dni, nato pa gre pošiljka v celotnem
sestavu naprej v Srbijo.
En dan pred odhodom zbirnika je treba naročiti tovornjak, da je na dan odhoda vse
pripravljeno. Na dan odpreme se mora voznik javiti tudi na oddelku špedicije, kjer
blago izvozno ocarinijo, ga pošljejo v skladiščno pisarno, kjer se naredi prav tako nalog
za izskladiščenje. Po vseh formalnostih in ureditvi dokumentov pa gre voznik na naklad
blaga v skladišče. Ko je tovornjak naložen z odpremno pošiljko, lahko zapusti skladišče
in se odpravi na pot proti Srbiji. Po prispetju v Srbijo mora voznik pošiljke dostaviti na
točno določena razkladalna mesta, ki so bila najavljena vnaprej in so navedena tudi na
dokumentih, ki spremljajo blago.
Po dostavi vseh pošiljk je prevoz zbirnih pošiljk končan. Treba je pridobiti vse podatke,
ali so vmes nastali še kakšni stroški in na podlagi vseh opravljenih storitev se naredi
obračun.
Glede na vrednostno verigo se stroški zaračunajo stranki z enim samim računom, kar
pomeni, da vsa vmesna stroškovna mesta podajo cene opravljenih storitev oddelku
mednarodnega transporta, ki je glavni organizator zbirnega prometa in ima stik z
naročnikom storitve.

Torej, cena prevoza je dogovorjena vnaprej, prav tako kot pri organizaciji cestnega
prometa. Pri tem je treba poleg stroškov prevoza v Slovenijo zaračunati še stroške
skladiščenja, stroške manipulacij pri raztovoru in natovoru, ter stroške prevoza iz
Slovenije v Srbijo. Poleg vsega navedenega je treba dodati še stroške špedicijskih in
carinskih storitev, ki se obračunajo na podlagi špedicijskega cenika in je te zneske treba
javiti oddelku mednarodnega transporta, da se lahko naredi obračun.
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V našem primeru, ko uvažamo blago v sistemu uvoznega zbirnika v Slovenijo, blago v
Sloveniji skladiščimo in nato v sistemu izvoznega zbirnika odpremimo naprej v Srbijo,
velja, da se ne glede na pariteto bremeni zbirnik v Celju po ceni 0,70 € na začetih 100
kilogramov. Ta cena vključuje razklad blaga iz vozila v skladišče, skladiščnino do tri
dni in nato naklad iz skladišča na zbirniško vozilo v izvozu (v primeru, da gre za interni
obračun med filialami).
Torej je cena skladiščnega dela pri internem obračunu 149,10 €. Ta cena je 0,70 € na
začetih 100 kg, ki je 0,70 € x 213 kg.
Kadar pa gre za obračun, ki je sestavljen direktno, pa bo izračun za takšno opravljeno
storitev znašal (cene storitev so prilagojene zaradi zaupnosti podatkov) po naslednjem
sestavu:


raztovor/uskladiščenje in natovor/izskladiščenje (za težo nad 10.000 kg): 450 €



skladiščnina za carinsko blago v zaprtem skladiščnem prostoru:
o za pošiljke do 5.000 kg: 0,25 €/100 kg/dan;
o za pošiljke nad 5.000 kg: 0,12 €/100 kg/dan;



odstopanje delovne sile:
o transportni delavec: 9 €/ura;
o transportni delavec specialist: 13 €/ura;
o tehnični vodja: 15 €/ura;



delo s tehničnimi sredstvi:
o viličar nakladalec do 1,5 t: 13 €/ura;



dela v skladišču:
o odvzem vzorca: 1,50 €/vzorec;
o sortiranje blaga: po tarifi za odstop delovne sile;
o obdelava dispozicije: 2,30 €/dispozicijo.

Nato je v vrednostno verigo vključena tudi špedicijska dejavnost, iz katere se obračuna
carinsko zastopanje v vrednosti 12 € na deklaracijo. Ker je treba narediti uvozno
carinjenje in nato še izvozno carinjenje, se obračuna dvojna deklaracija v vrednosti 24
€.

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

129

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Prevoz od nakladalnega mesta v Sloveniji do zbirnega mesta v Srbiji se prav tako
obračuna po dogovoru. Pri vrednostni verigi zbirnega prometa imamo torej vpogled v
stroške skladiščnega in špedicijskega dela, medtem ko prevoznih stroškov zaradi
dogovora stranke z organizatorji nimamo. Vrednostna veriga zbirnega prometa znaša:
 stroški skladiščnega dela: 149,10 €;
 špedicijske storitve: 24 €;
 prevozni stroški, ki nam niso vidni.

To je bil celotni postopek vrednostne verige na primeru, v katerem smo pokazali, kaj in
na kakšen način se obračuna in kako so postavljene cene. Vse navedene cene so cene,
prilagojene ceniku podjetja Intereuropa, d. d., saj zaradi internih zaupnih podatkov
nismo pridobili pravih cen in so zato prilagojene.
Lahko pa povemo, da v primeru, kadar podjetja pošljejo povpraševanje po logističnih
storitvah, prejmejo na podlagi tega povpraševanja konkretne podatke in cene, prav tako
se podjetjem posredujejo ponudbe na realnih podatkih. Vendar v nalogi nismo mogli
vključiti realnih podatkov zaradi navodil, ki smo jih prejeli pri pridobivanju podatkov.
Čeprav smo cene prilagodili, jih podjetja prejmejo v realnem stanju, vendar izključno na
podlagi povpraševanja.
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6 PRIMERJAVA STORITEV IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
V tem poglavju bomo najprej primerjali storitev organizacije cestnega prometa z
organizacijo zbirnega prometa, nato pa podali na obstoječo primerjavo obeh vrednostnih
verig še predloge izboljšav (na katerih delih organiziranja bi se dalo kaj izboljšati
oziroma popraviti, da bi proces bolj tekoče stekel).

6.1 Primerjava vrednostne verige zbirnega prometa in organizacije
cestnega prometa
Pri analizi vrednostne verige organizacije cestnega in organizacije zbirnega prometa
smo predstavili, kaj vsaka izmed njiju vsebuje v končnem stroškovnem delu. Ugotovili
smo, da vrednostna veriga organizacije cestnega prometa ne vsebuje logističnih
stroškov skladiščenja in logističnih stroškov izvoznih špedicijskih storitev (ker se z
razkladom pošiljke na terminal proces konča).

Kaj vsebuje vrednostna veriga cestnega in kaj vrednostna veriga zbirnega prometa, pa
nam prikazuje spodnja tabela, iz katere je razvidno, kje so prednosti in kje slabosti ene
ali druge vrednostne verige standardne in nestandardne storitve (glej tabelo 5).
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Tabela 5: Primerjava vrednostnih verig organizacije cestnega in zbirnega prometa
VREDNOSTNA VERIGA
ORGANIZACIJE CESTNEGA
PROMETA

VREDNOSTNA VERIGA
ORGANIZACIJE ZBIRNEGA
PROMETA

Stroški prevoza v uvoznem delu

Stroški prevoza v uvoznem in izvoznem
postopku

Stroški špedicijskih storitev

Stroški špedicijskih storitev

Stroški konvoja

Stroški priprave vhodnih carinskih
dokumentov

Stroški priprave dokumentov

Stroški skladiščenja

Stroški carinskih storitev

Stroški manipulacij

Stroški prevoza v izvoznem delu (če gre
za izvoz)

Stroški komisioniranja
Stroški priprave izvoznih carinskih
dokumentov

Iz stroškovnega vidika pa lahko vidimo primerjavo vrednostne verige v naslednji tabeli
(glej tabelo 6).
Tabela 6: Stroškovne vrednosti vrednostnih verig organizacije cestnega in zbirnega
prometa
STORITEV
ORGANIZACIJE
CESTNEGA
PROMETA

CENA
STORITEV
STORITVE ORGANIZACIJE
ZBIRNEGA
PROMETA

CENA
STORITVE

Stroški prevoza v
uvoznem delu

Po dogovoru Stroški prevoza v
uvoznem in izvoznem
postopku

Po dogovoru

Stroški konvoja

Odvisno od
vrednosti
blaga

Stroški špedicijskih
storitev

Odvisno od
storitve

Stroški carinskih in
špedicijskih storitev

169 €

Stroški priprave vhodnih
carinskih dokumentov

12 € na
deklaracijo
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Stroški prevoza v
izvoznem delu (če gre za
izvoz)

Po dogovoru Stroški skladiščenja,
manipulacij,
komisioniranja, delovne
sile
Stroški priprave izvoznih
carinskih dokumentov

149,10 €

12 € na
deklaracijo

Iz tabele je razvidno, da pri vrednostni verigi organizacije cestnega prometa niso vidni
stroški prevoza izvoznega ali uvoznega postopka, prav tako ni vidno, koliko znaša
stroške konvoja. Povedali smo že, da se strošek konvoja računa takrat, kadar vrednost
blaga presega 130.000 €. Ker pa je znesek konvoja odvisen tudi od dogovora s stranko,
tega nismo mogli prikazati.
Pri vrednostni verigi organizacije zbirnega prometa pa so vidni vsi logistični stroški, ki
nastanejo pri manipulacijah, raztovoru in natovoru blaga iz prevoznega sredstva, stroški
špedicijskih in carinskih postopkov, medtem ko prav tako niso vidni stroški prevoza, saj
se cena za opravljeno storitev prevoza dogovori s stranko že v posredovani ponudbi na
samem začetku celotnega organizacijskega procesa.

6.2 Predlogi izboljšav organizacije cestnega in zbirnega prometa
Skozi pregled logističnih sistemov, procesov, analizo stroškov smo ugotovili, da bi se
lahko na določenih sistemih in procesih dalo izboljšati veliko stvari.
Kot prvi korak v predlog izboljšav bi bilo treba poudariti, da bi bile cene primernejše
trenutnim razmeram na svetovnem trgu, čeprav je od tega odvisno preživetje podjetja,
ki je organizator želene storitve, kar pomeni, da predlagamo znižanje cen na tem
področju in s tem omogočiti konkurenčnost podjetja na omenjenem področju. Na
posameznih delih, to je predvsem pri cenah samega prevoza, bi morali določiti točno
določeno ceno prevoza, ki naj ne bi bila odvisna od dogovora s stranko, ampak kot
nekakšen cenik teh storitev, razen v primerih, ko se s stranko podpiše pogodba za
določeno obdobje.
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Predlogi izboljšav pri vrednostnih verigah so naslednji:
 uvedba cenika stroškov prevoza za vse stranke, ki nimajo podpisane pogodbe za
določeno obdobje (to bi nam omogočilo nekakšno varnost organiziranja prevoza, saj
bi stranka bila, glede na ponudbo, zavezana k večkratnemu sodelovanju pri
opravljanju različnih storitev);
 sprememba oziroma nižje cene za stranke, ki se odločijo za podpis pogodbe z
izbrano špedicijo (v našem primeru podjetje Intereuropa, d. d.);
 možnosti olajšav oziroma možnost dodatnih dogovorov glede stroškovnega dela za
stranke, ki naročajo celovite storitve (opravljanje celotne organizacije logističnih
storitev, kot na primer opravljanje prevoza, ureditev vseh dokumentov, skladiščenje,
dostava blaga …);
 izboljšanje kakovosti storitev (opravljanje organizacije brez napak, obveščanje
strank o točni lokaciji pošiljke, spremljanje celovitega postopka);
 treba bi bilo vzpostaviti stik z večjimi strankami v tujih državah, ki bi nam
omogočile opravljanje storitev po konkurenčnejših cenah v primerjavi s cenami
logističnih storitev na svetovnem trgu;
 treba bi bilo uskladiti cenike med posameznimi filialami v Sloveniji, saj ima vsaka
svoj cenik in vsaka drugače obračuna storitve. Tu se potem razhajajo poslovalnice
med seboj, namesto da bi bile enotne in tako lažje usklajevale delo v celotnem
koncernu Intereurope, d. d., ne samo v Sloveniji in po posameznih sektorjih, ampak
tudi v ostalih družbah, povezanih v ta koncern izven naših meja.
Pri logističnih stroških skladiščenja pa bi bilo treba uvesti predvsem zagotavljanje
izskladiščenja blaga po pridobljenih dokumentih, kajti zgodi se lahko, da gre blago
(carinsko ali domače blago) iz skladišča pred pridobljenimi potrebnimi dokumenti.
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7 REZULTATI PRIMERJAVE
Po analizi in primerjavi vrednostnih verig organizacije cestnega prometa in organizacije
zbirnega prometa smo ugotovili, da je vsekakor pri organizaciji cestnega prometa manj
komplikacij, manj vmesnih postopkov med samim procesom organiziranja, hkrati pa je
končna cena, ne glede na število vmesnih opravljenih postopkov, večja in bolj
dobičkonosna za podjetje, ki organizira storitev po navodilih stranke.

Prav tako smo ugotovili, da je pri vrednostni verigi organizacije cestnega prometa treba
zagotoviti na podlagi vnaprej poslanih podatkov o blagu, določiti takšno vrednost
storitve, da bodo v njej upoštevani, poleg stroškov prevoza, vsi carinski in špedicijski
postopki, ter zagotoviti sprotno obveščanje stranke o lokaciji pošiljke blaga. Ne smemo
pozabiti, da se v končnem obračunu opravljene storitve pri cestnem prometu zaračunajo
tudi stroški konvoja, ki pa jih natančno ne moremo predvideti in jih na koncu postopka
po pridobitvi vseh dokumentov lahko obračunamo k ostalim nastalim stroškom.

Pri vrednostni verigi organizacije zbirnega prometa pa smo ugotovili, da gre za
kompleksnejšo zadevo, saj je treba zagotoviti prevoz blaga v uvoznem in izvoznem
postopku, pripraviti vse potrebne vhodne in izhodne carinske dokumente ter vmes
opraviti še manipulacije blaga in skladiščenje, kadar pošiljka ne gre v istem dnevu
naprej v izvoz.
Pri organizaciji zbirnega prometa ceno prevoza določimo vnaprej, prav tako se
dogovorimo o stroških prevoza v izvoznem postopku. Razlika pri zbirnem prometu je
ta, da se na koncu obračunajo k osnovni dogovorjeni ceni prevoza še vmesni logistični
stroški (stroški manipulacij, skladiščenja, špedicijskih in carinskih postopkov, stroški
delovne sile in jemanja vzorcev).
Rezultati primerjave so pokazali tudi, da so stroški organizacije cestnega prometa in
organizacije zbirnega prometa različni, saj se cene v veliki meri dogovarjajo vnaprej in
so od vsakega posameznega primera oziroma naročnika storitve odvisne od dogovora s
stranko (odvisno od tega, za kakšno vrsto blaga gre, vrednost in teža blaga, oddaljenost
države od terminala Filiale Celje).
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Kakšna je razlika med obema vrednostnima verigama, smo že opredelili, vendar lahko
podrobnejše to razliko, predvsem z vidika stranke, vidimo v spodnjih tabelah (glej
tabelo 7 in tabelo 8).

Tabela 7: Organizacija cestnega prometa
ORGANIZACIJA CESTNEGA
PROMETA

CENA

Stroški prevoza v uvoznem delu

Po dogovoru

Stroški konvoja

Odvisno od vrednosti blaga

Stroški carinskih in špedicijskih storitev

169 €

Stroški prevoza v izvoznem delu (če gre
za izvoz)

Po dogovoru

Pri organizaciji cestnega prometa smo že omenili, da bi bilo treba točno postaviti cene
za vse storitve, brez kakršnih koli dogovorov o ceni storitve. To bi nam podalo bolj
jasno sliko o vrednostni verigi organizacije, kajti v tem primeru je ta cena odvisna
predvsem od vrste in vrednosti blaga ter od zahtev stranke. Gre za to, da je pri vsakem
organiziranju pri takšnih dogovorih različna vrednost storitve, kajti končna cena je
odvisna že od začetnega dogovora s stranko.

Tabela 8: Organizacija zbirnega prometa
ORGANIZACIJA ZBIRNEGA
PROMETA

CENA

Stroški prevoza v uvoznem in izvoznem
postopku

Po dogovoru

Stroški špedicijskih storitev

Odvisno od storitve

Stroški priprave vhodnih carinskih
dokumentov

12 €/deklaracijo

Stroški skladiščenja, manipulacij,
komisioniranja, delovne sile

149,10 €

Stroški priprave izvoznih carinskih
dokumentov

12 €/deklaracijo
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Pri organizaciji zbirnega prometa bi bilo prav tako treba definirati in postaviti cene za
uvozni in izvozni postopek, brez dogovorov s stranko vnaprej. Prav tako bi morale biti
znane cene vseh špedicijskih storitev. Tudi tukaj bi nam postavljene cene za posamezno
storitev podale celovit pogled na stroške, s katerimi bi lahko natančneje prikazali, v
primerjavi z organizacijo cestnega prometa, vrednostno verigo zbirnega prometa.

Po danih podatkih, ki so znani, lahko vidimo, da je predvsem z vidika stranke
primernejša storitev organizacije zbirnega prometa, saj so stroški organizacije samega
prevoza, ne glede na dogovor, nižji od organizacije cestnega prometa. Kadar pa
gledamo z vidika podjetja, pa je razvidno, da je dobiček večji pri organiziranju cestnega
prometa, kar pomeni posledično slabo voljo stranke zaradi visoke cene, ki jo mora
plačati na koncu opravljene storitve.

Andreja Pečnik: Primerjava vrednostne verige standardnih in nestandardnih storitev v izbrani špediciji

137

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

DISKUSIJA
Pregled ciljev in raziskav
V magistrski nalogi smo si zadali cilj, ki stremi k primerjavi vrednostne verige na
primeru standardne (organizacija zbirnega prometa) in na primeru nestandardne storitve
(organizacija cestnega prometa). Naš cilj je bil tudi predstaviti poteke procesov vseh
standardnih in nestandardnih storitev izbrane špedicije. Izbrali smo si podjetje
Intereuropa, d. d., saj je to podjetje, ki opravlja celovite logistične storitve od začetne
točke A do končne točke B, vključno z vsemi vmesnimi logističnimi procesi. Nato pa je
bil cilj analizirati vrednostno verigo organizacije zbirnega in cestnega prometa skozi
logistične procese na primerih, ki so zaradi tajnosti in zaupnosti podatkov nekoliko
prirejeni.

Skratka, cilj magistrske naloge je predvsem analiza in primerjava vrednostne verige
dveh organizacij, ki sodita v dve različni vrsti storitev, hkrati pa sta si zelo podobni v
samem poteku organiziranja storitve.
Prav tako smo podali nekaj predlogov, kaj bi bilo na področju vrednostne verige dobro
spremeniti ali dopolniti, saj lahko le na podlagi konkurenčnih cen za opravljene storitve
nastopamo na trgu kot uspešno podjetje s celovitimi rešitvami za stranke, ki potrebujejo
organizacijo procesa za lastne namene oziroma potrebe ali pa samo v delnem sistemu
organiziranja.
Pri predlogu uvedbe cenika stroškov prevoza za tiste stranke, ki nimajo podpisane
pogodbe, bi bilo potrebno le-tega pripraviti na takšen način, da bi imelo podjetje
dobiček, na drugi strani pa stranko, ki bi bila zadovoljna z opravljenimi storitvami in bi
te storitve večkrat uporabljala (večkratno sodelovanje).
Pri predlogu nižjih cen za stranke, ki imajo podpisano pogodbo, bi bilo prav tako treba
znižati cene in jih postaviti tako, da bi bile primernejše ostalim sorodnim podjetjem, saj
bi to strankam dalo zadovoljstvo in ne občutek, da sodelujejo s podjetjem, ki ima zelo
drage storitve v primerjavi z ostalimi podjetji v isti panogi.
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Prav tako je treba izboljšati samo kakovost storitev, predvsem na natančnejših podatkih
o lokaciji pošiljke, dostavi in organiziranju brez napak, ter sodobnejše spremljanje
celovitega postopka s pomočjo informacijske tehnologije, ki jo je treba nadgraditi.
Treba bi bilo uveljaviti možnost olajšav za stranke, s katerimi podjetje večkrat sodeluje,
jim ponuditi ugodnosti pri dogovoru o stroških organizacije (predvsem za tiste stranke,
katere naročijo celovite storitve).

Podali smo tudi predlog za uskladitev cenikov med filialami v Sloveniji. To je ena
izmed prvih stvari, katero bi moralo podjetje uskladiti, saj bi bilo potem za stranke
sprejemljivejše, da sodelujejo s katero koli izmed filial, kajti danes ima vsaka poslovna
enota svoj cenik, odstopanja med njimi pa so zelo velika. Dejstvo je, da mora imeti
podjetje, kot celota, enotno poslovanje in enotne cenike, brez odstopanja med
posameznimi enotami po Sloveniji in tudi po svetu.

Ocena rezultatov magistrske naloge
Magistrska naloga zajema vse od predstavitve procesov standardnih in nestandardnih
storitev, pa vse do predstavitve, analize in primerjave dveh različnih vrednostnih verig.
Rezultati primerjave so podani v prirejenih cenah, postopki pa so resnični in temeljijo
na dejanskem procesu organiziranja (brez priredb).
Ker smo podali tudi nekaj predlogov za izboljšave, menimo, da so rezultati primerjave
in analiziranja vrednostne verige zadovoljivi in temu primerno tudi predstavljeni.
Ti rezultati nam služijo predvsem pri naslednjih organizacijah za lažjo osredotočenost,
katera izmed možnosti je optimalnejša predvsem za potrebe stranke in podjetja samega.
Uporabnost rezultatov se bo pokazala v praksi pri samem izvajanju procesov, ko se bo
dejansko pokazalo, katera možnost je boljša. Z vidika stroškov je treba dobro premisliti,
za katero se bomo odločili. Iz rezultatov lahko vidimo, da je za stranko primernejši
zbirni promet, ker je cenovno ugodnejši, vendar za primer, na katerem smo prikazali
vrednostno verigo.
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Omejitve v okviru priprave magistrske naloge
Vsa podjetja imajo večinoma veliko literature zaupnega značaja in je poslovna
skrivnost, kar nam je onemogočalo v določenih fazah dostop do realnih podatkov, vseh
pa nismo dobili, ker je poslovna tajnost in ni za javnost. Prav tako so pri izdelavi
magistrske naloge obstajale ovire, saj zaradi odsotnosti oseb s področja mednarodnega
transporta in pomanjkanja časa zaposlenih ni bilo mogoče pridobiti vseh podatkov,
hkrati pa smo priredili tudi cenik podjetja Intereuropa, d. d. zaradi zaupnega značaja.

Možnosti razvoja in izboljšav v prihodnosti
Glede na stanje, ki je trenutno na svetovnem trgu, ima podjetje Intereuropa, d. d. dobre
možnosti za razvoj v prihodnosti. Predvsem zaradi izvajanja celovitih logističnih
rešitev, kjer stranke lahko dobijo vse na enem mestu, kar potrebujejo (opravljanje in
organiziranje vseh vrst prevoza, zagotovitev špediterskih in carinskih postopkov,
skladiščenja, sejemskih storitev, dostava pošiljk v sistemu Express) za uspešno in
pravočasno dostavljeno pošiljko.
Povedati je treba, da nobena analiza, primerjava ali podana rešitev ni tako dobra, da se v
prihodnosti ne bi mogla posodabljati in razvijati v še boljše storitve, predvsem zaradi
hitrega razvoja tehnoloških in informacijskih sistemov, ki so potrebni za zagotovitev
dostave blaga brez poškodb z največjo možno kakovostjo opravljene storitve in v
najkrajšem možnem času, z optimalnimi stroški, ki so sprejemljivi tako za stranko na
eni strani, kot tudi dobičkonosni za podjetje na drugi strani.
Vrednostna veriga in logistični stroški, ki jih le-ta zajema, pa je ena izmed
najpomembnejših v celotnem postopku, kajti, če je za stranko opravljena storitev po
njegovem pričakovanju in z optimalnimi stroški, je dobro tudi za podjetje, saj to
pomeni, da je stranka zadovoljna, podjetje pa je pridobilo dobiček in ne izgubo.
Skratka, če povzamemo, možnosti razvoja obstajajo v posodabljanju trenutnih
organizacijskih procesov in v posodobitvi cen za razmere na trgu, da je podjetje s
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svojimi storitvami lahko konkurenčno podjetjem na svetovnem trgu tudi v času
gospodarske krize.
Z vidika upravljanja vrednostne verige lahko podjetje Intereuropa, d. d. izboljša svoje
poslovanje predvsem na ponujenih konkurenčnejših cenah, ki so trenutno previsoke,
hkrati pa bi bilo treba obstoječim poslovnim partnerjem ponuditi boljše ponudbe
oziroma pogodbe, v okviru katerih bi prav tako zagotavljali vse storitve, s tem pa bi bilo
zadovoljstvo na strani strank večje kot sedaj. Torej, treba je znižati cene, posodobiti
procese organiziranja prometa in se predstaviti na trgu kot logistično in špedicijsko
podjetje, primerno konkurenci na trgu.
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