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POVZETEK 

Razvoj globalizacije in internacionalizacije je omogočil, da se pomen mednarodnega 

poslovanja iz dneva v dan povečuje. V današnjem času morajo podjetja vstop na tuje trge 

natančno preučiti, za uspešno poslovanje morajo dobro poznati mednarodno poslovanje in 

modele vstopa na tuje trge ter izbrati tisti model vstopa, ki je za njih najbolj optimalen. V 

diplomski nalogi je predstavljena strategija vstopa na tuje trge podjetja CNC P&K, d. o. o., ki 

se ukvarja s proizvodnjo in prodajo visokokakovostnih kovinskih izdelkov. Aktivnosti in 

delovanje na tujih trgih je podjetju CNC P&K, d. o. o. omogočilo uspešno poslovanje, vendar 

brez nenehnega vlaganja v nove tehnologije in nenehnega izobraževanja zaposlenih 

poslovanje podjetja ne bi bilo tako uspešno. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, modeli vstopa, strategija, podjetje 

CNC P&K, d. o. o. 

SUMMARY 

The development of globalisation and internationalisation has increased the importance of 

international business. Nowadays companies need to thoroughly examine foreign markets 

before entering them. They also have to be familiar with the principles of international 

business and foreign market entry strategies in order to choose the entry model that is optimal 

for their business. 

The thesis presents the foreign market entry strategy of the company CNC P&K d.o.o., which 

produces and sells high-quality metal products. Its activity on foreign markets resulted in 

successful business, which would not be possible without constant investment in new 

technologies and regular training of employees. 

Keywords: globalisation, international business, market entry models, strategy, investments, 

CNC P&K d.o.o. 

UDK: 339.9:669.7(043.2)  
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1 UVOD 

V uvodu smo podrobneje predstavili in opredelili temo diplomske naloge, opredelili smo 

namene in cilje ter predpostavke in omejitve pri preučevanju problematike. Prav tako smo 

navedli, katere vrste metodologije smo uporabili pri pisanju diplomske naloge. 

1.1 Opredelitev problematike 

Makovec Brenčičeva (2011) pojasnjuje, da je pojem internacionalizacija večdimenzionalni 

proces naraščajočega vključevanja tako vhodnih kot tudi izhodnih aktivnosti podjetja izven 

meja domače države. 

Mednarodno poslovanje postaja pomembnejše za vse več podjetnikov in gospodarstev 

njihovih držav. Mednarodno podjetništvo – izvajanje podjetnikovih poslovnih dejavnosti prek 

državnih meja – se pojavlja v zgodnjem obdobju razvoja novih podjetij, saj se odpirajo nove 

priložnosti v hiperkonkurenčnem globalnem prostoru. Množica dejavnikov (gospodarstvo, 

stopnja gospodarskega razvoja, plačilna bilanca, vrsta sistema, politično – pravno, kulturno in 

tehnološko okolje) povzroča, da so odločitve v mednarodnem podjetništvu kompleksnejše od 

odločitev domačega podjetništva (Antončič idr. 2002, 123). 

Mednarodno poslovanje je kompleksnejše od poslovanja na domačem trgu, vendar podjetjem 

odpira nove priložnosti in prinaša nova znanja. K temu je veliko prispeval tudi hiter razvoj 

globalizacije, ki krajša razdalje med podjetji in podira meje. Povezovanje med podjetji je 

postalo lažje, saj je komunikacija enostavnejša in hitrejša. 

Ruzzier in Kesič (2011, 22) pravita, da globalizacija od podjetij zahteva, da si prizadevajo za 

globalno konkurenčnost delovanja in poslovanja, na načine, s katerimi povečajo svoje 

prihodke in tržne deleže, da razvijajo svojo tehnologijo in izdelke ter racionalizirajo 

stroškovni vidik poslovanja.  

Globalizacija je pospešila razvoj podjetij in tudi razvoj avtomobilske industrije, na katero se 

nanaša tema diplomske naloge. Podjetja se morajo truditi za konkurenčnost in ne smejo nikoli 

popustiti, vedno je treba investirati v inovacije in izumljati nove stvari ter iti s časom naprej. 

Avtomobilska industrija je danes v svetu vodilna visokotehnološka panoga, ki ustvari skoraj 

desetino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Vsako sedmo delovno mesto je 

neposredno ali posredno povezano s proizvodnjo vozil. Vsako leto je izdelanih 60 milijonov 

novih vozil, danes pa je na cestah več kot milijarda vozil. Avtomobilska industrija predstavlja 

motor razvoja Evropske unije (EU). EU je največji proizvajalec vozil na svetu, skoraj tretjina 

teh pa je narejenih v Uniji. Avtomobilska industrija v EU je največji naložbenik v privatnem 

sektorju, 70 odstotkov intelektualne lastnine je povezane z raziskavami in razvojem na 

področju proizvodnje vozil (Savšek 2010). 
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Podjetja, ki jim uspeva dobro poslovati v mednarodnih vodah, in podjetja, ki znajo vplive 

globalizacije obrniti v svoj prid, je treba spoštovati, saj poslovanje s tujimi podjetji zahteva, 

da gremo izven svojih meja in se soočimo z novim okoljem, ki nam prinaša nove jezike, nove 

kulture in nove izzive.  

V diplomski nalogi smo podrobneje preučili, analizirali in opredelili strategijo mednarodnega 

poslovanja podjetja v predelovalni dejavnosti za potrebe avtomobilske industrije. Dandanes 

na podjetja vpliva več dejavnikov kot v preteklosti, saj se globalizacija in mednarodno 

poslovanje iz dneva v dan vedno bolj razvijata in pridobivata na vrednosti ter povečujeta 

vlogo in pomen za poslovanje podjetij. Slovenski trg je zelo nasičen, torej morajo podjetja, če 

želijo biti uspešna in internacionalna, vstopati na tuje trge. 

V diplomski nalogi smo podrobneje raziskali strategijo mednarodnega poslovanja v 

družinskem podjetju CNC P&K, d. o. o., ki že od leta 1976 uspešno posluje s tujimi trgi, kot 

so Avstrija, Nemčija in Italija. Podjetje se ukvarja s proizvajanjem vgradnih komponent za 

potrebe avtomobilske industrije in je na svojem področju uspešno ter se dobro sooča s 

konkurenco in kar je še pomembnejše – vsa ta leta mu uspeva ostati na vrhu konkurenčnosti. 

V današnjem času, ko v Sloveniji vlada splošna kriza, je podjetje CNC P&K, d. o. o. 

pomagalo mnogim in jim kljub slabim razmeram ponudilo možnost zaposlitve in preživetja. 

Vodstvo podjetja se zaveda, da je pri izdelavi posameznih komponent in tudi pri dostavi blaga 

pomembna natančnost, načrtovanje celotnega procesa ima za njih velik pomen, saj njihovi 

kupci cenijo natančnost in kvaliteto. 

1.2 Namen in cilji  

Namen diplomske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

mednarodnega poslovanja podjetja CNC P&K, d. o. o., ki deluje v predelovalni dejavnosti za 

potrebe avtomobilske industrije in na osnovi preučevanja podati tudi priporočila za nadaljnji 

razvoj in poslovno prakso. 

Cilji: 

- preučiti vlogo in pomen globalizacije, 

- preučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

- preučiti vstopne strategije podjetij na tuje trge, 

- raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo mednarodnega poslovanja izbranega 

podjetja CNC P&K, d. o. o., ki deluje v predelovalni dejavnosti za potrebe avtomobilske 

industrije. 

- na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 
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1.3 Metodologija 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera, 

- metodo sinteze. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje: 

Ali ima izbrano podjetje CNC P&K, d. o. o. uspešno načrtovano in izvajano strategijo 

mednarodnega poslovanja? 

Izvedli smo tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnikom 

podjetja CNC P&K, d. o. o., s pomočjo katerega smo skušali preučiti in opredeliti strategijo 

mednarodnega poslovanja izbranega podjetja in odgovorili smo tudi na raziskovalno 

vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da je globalizacija proces, ki intenzivno poteka in vpliva na svetovno 

avtomobilsko industrijo, saj povzroča hitrejši razvoj in morajo podjetja slediti trendom ter 

skrbeti za konkurenčno poslovanje. Zaradi globalizacije se pritiski konkurence v današnjem 

času povečujejo, saj so podjetja po celotnem svetu povezana med seboj in sodelujejo, kar 

pomeni, da lahko podjetja izberejo dobavitelje, ki so znani po natančnosti in hitrosti. 

Poslovanje podjetij je dinamično in podvrženo tokovom mednarodnega poslovanja. Večjih 

omejitev pri izdelavi naloge nismo predvidevali. 
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2 VLOGA IN POMEN GLOBALIZACIJE 

V poslovnem svetu se izrazu globalizacija ne moremo izogniti, saj je globalizacija dejavnik, 

ki aktivno vpliva na poslovanje podjetij.  

Globalizacija je večdimenzionalen proces, ki vključuje ekonomske, politične, pravne in 

kulturne sestavine, kakršne skupaj tvorijo novo kakovost (Svetličič 1996, 78).  

V definiranju globalizacije lahko včasih pride do nesoglasij, saj si jo lahko vsak razlaga po 

svoje. Globalizacija se vsakodnevno spreminja in odkriva nove poti, zato moramo vedno biti 

v koraku s časom in slediti novim trendom. Treba se je zavedati, da nam globalizacija prinaša 

tako prednosti, kot tudi slabosti v poslovanju. S tem, ko nam je omogočeno, da se vklopimo 

na tuje trge in si s tem povečujemo naš trg poslovanja, tako je tudi drugim organizacijam 

omogočeno, da se vklopijo v naš lokalni trg. Torej se nam z globalizacijo ne samo poveča trg, 

temveč tudi konkurenca na trgu.  

Dubrovski (2005, 27) navaja, da lahko o globalizaciji govorimo na štirih ravneh: 

- na svetovnem nivoju se nanaša na povečano ekonomsko medodvisnost med državami, ki 

se kaže v mednarodni menjavi izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in know-howa, 

- na nivoju določene države se nanaša na obseg mednarodnih povezav gospodarstva te 

države s svetovnim gospodarstvom, 

- na nivoju določene industrije se nanaša na stopnjo odvisnosti in povezanosti 

konkurenčnega položaja take industrije iz ene države z industrijo drugih držav, 

- na nivoju določenega podjetja se nanaša na obseg širitve prihodkov in sredstev, ki ga 

podjetje doseže z udeležbo v mednarodnih tokovih izdelkov, kapitala, tehnologije in 

know-howa. 

Globalizacija ne vpliva samo na poslovanje podjetij, ampak tudi na vse posameznike, saj so 

nam zaradi globalizacije dostopni izdelki z vsega sveta. S pomočjo socialnih omrežij in 

interneta nasploh, ki je dostopen praktično vsem, si lahko naročimo izdelke z drugega konca 

sveta in nam jih dostavijo pred vrata. Globalizacijo lahko povežemo tudi s pojmom 

kapitalizem.  

V bistvu je globalizacija proces z intenzivnejšimi začetki in razvojem v dvajsetem stoletju, ki 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga razširi po svetu. Glede 

na lastnosti kapitalističnega sistema, ki jih ta nosi že od svojih zametkov pred industrijsko 

revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa kot 

podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma (Ruzzier in Kesič 2013, 19). 
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Slika 1: Vpliv globalizacije 

Vir: Damijan 2013. 

2.1 Značilnosti globalizacije 

Glavne značilnosti globalizacije so, da omogoča nov in drugačen način poslovanja od tistega 

v preteklosti. Meje med državami so vedno bolj zabrisane in trg postaja vedno bolj enoten ter 

posledično vedno bolj konkurenčen. Komunikacija in povezovanje med državami z različnih 

koncev sveta je omogočena in od podjetij zahteva inovativnost, konkurenčnost, iznajdljivost, 

saj je borba na trgu vedno večja.  

Globalni tržni prostor je dosegljiv za podjetja, ki želijo svoje izdelke predstaviti svetu. Cilji 

globalizacije so (Makovec Brenčič idr. 2009, 13–16): 

– pojav hitro rastočih segmentov trga, 

– večja konkurenčnost med organizacijami, 

– zmanjšanje ovir za vstop v globalno tržišče, 

– lažji dostop do določenih surovin, 

– spoznavanje drugih in novih kultur, 

– poslovanje s tujimi neposrednimi naložbami, 

– delitev deleža in lažji pretok denarja. 
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Slika 2: Vpliv globalizacije 

Vir: Globalizacija b. l. 

S pomočjo globalizacije lahko svoje izdelke lažje predstavimo svetu, kar je eden izmed njenih 

glavnih ciljev. Ovire za vstopanje na nove trge se zmanjšujejo in tako je dostopnost do 

globalnih trgov večja. Podjetja lahko s pomočjo globalizacije lažje dosegajo druge države in 

si povečujejo svoj trg. 

Globalizacija, v poslovnem smislu, z odpravljanjem carinskih in drugih necarinskih ovir med 

državami povečuje obseg potencialnih prodajnih in nabavnih trgov, istočasno pa prav zaradi 

tega intenzivira konkurenčni boj, v katerega se vključujejo tekmeci z vsega sveta. Zgolj 

lokalna (nacionalna, regionalna) konkurenčnost, v primeru odprtih trgovskih (uvoznih) 

možnosti za preživetje in razvoj, ni več dovolj. Globalizacija namreč zahteva globalno 

konkurenčnost (Dubrovski 2005, 25). 

Globalizacija daje pomen globalnemu poslovanju, saj ni več samo lokalni trg, ampak lahko 

poslujemo tudi globalno. S pomočjo globalizacije so se zabrisale meje med državami in 

omogočilo se je širjenje trga. Ampak to ne pomeni, da so pogoji za poslovanje enostavnejši, 

ampak ravno nasprotno, poslovanje je postalo kompleksnejše. Podjetja se soočajo z globalno 

konkurenčnostjo, ki zahteva veliko več od podjetij, saj morajo biti seznanjena s kulturo, z 

jezikom in nasploh z državo oz. trgom, na katerega vstopajo. 

Globalizacija predstavlja priložnost za povečanje splošne produktivnosti in življenjskega 

standarda, saj lahko vodi k boljši deljivosti dela med posameznimi državami. Na drugi strani 

pa je žal olajšala mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranje denarja, kar lahko poraja 

novo nasilje in nezaželeno porazdelitev sredstev. Nasprotniki globalizacije trdijo, da revne 

države v globaliziranem svetu izgubljajo (Dubrovski 2006, 53). 
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2.2 Razvojni trendi globalizacije 

Globalizacija, katere korenine segajo že v začetek 20. stoletja, s koncentracijami nekaterih 

industrij ter povečano meddržavno trgovino in pretokom investicij, je danes neizogibno 

izhodišče, ki ga podjetja v poslovanju morajo upoštevati, ne glede na to, kakšna je stopnja ali 

vrsta njihove internacionalizacije, za katero gospodarsko ali celo negospodarsko področje gre, 

ter za kakšno geografsko, ekonomsko ali politično integracijo gre (Dubrovski 2005, 24). 

Globalizacija se že dolga leta iz dneva v dan razvija in podira nove meje. Pretok informacij je 

vedno hitrejši in s tem se tudi potrebe odjemalcev vedno znova povečujejo. Globalizacija se je 

razvila tako močno, da jo morajo upoštevati praktično vsa podjetja, če želijo uspeti v 

današnjem konkurenčnem boju na trgu. Namreč, hkrati s tem, ko sem nam odpirajo nove 

meje, se tudi organizacijam iz drugih držav odpirajo meje na naš lokalni trg. 

Na sam razvoj globalizacije so vplivali naslednji dejavniki (Dubrovski 2005, 25): 

- povečanje števila držav, ki iz zaprtih družbeno-političnih in gospodarskih sistemov, ki so 

bili vrsto let ovira za sproščeno trgovino, prehajajo na mednarodne tržne sisteme, za 

katere je značilno zmanjšanje ali ukinjanje carinskih ovir, 

- gospodarska intenzivnost (ekspanzija), merjena s stopnjo rasti BDP, se preusmerja od 

razvitih držav v dežele v razvoju (npr. Vzhodna Azija), 

- stalni in intenziviran tehnološki razvoj izpolnjuje področje komunikacij – informacijska 

tehnologija, logistika, telekomunikacije, 

- odpiranje (carinskih) meja za pretok izdelkov, storitve, kapitala, tehnologije in know-

howa ne prinaša samo veliko priložnost za podjetja na novih trgih, temveč hkrati 

omogoča konkurentom, da vstopajo na domicilne trge teh podjetij, 

- povečevanje oziroma spreminjanje pričakovanj industrijskih in individualnih odjemalcev 

povsod po svetu glede kakovosti izdelkov, spremljajočih storitev in cen, 

- obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in izdelkov, 

strukture stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veščin ipd., kar vse pospešuje mednarodno 

izmenjavo in nastanek prilagojenih oblik sodelovanja (npr. strateška zavezništva in 

partnerstva). 
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3 VLOGA IN POMEN MEDNARODNEGA POSLOVANJA 

Mednarodno poslovanje iz dneva v dan pridobiva na svojem pomenu, saj je vedno bolj 

udeleženo v današnjih organizacijah, podjetjih in tudi v državah. Mednarodno poslovanje nam 

prinaša veliko priložnosti in novih izzivov, vendar pa je hkrati tudi zelo kompleksno in ni tako 

enostavno, kot deluje na prvi pogled. 

 

Slika 3: Razsežnosti mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga 

Vir: Dubrovski 2006, 17. 

Hrastelj (1990, 18) v svoji knjigi Mednarodno poslovanje ali poslovanje na tujem, pojav 

opisuje kot širši pojem, kar pojasni tudi s sliko. Mednarodno poslovanje pomeni izvajanje tudi 

drugih nalog organizacije, npr. proizvodnih nalog zunaj države, kjer ima ta sedež. 

Mednarodno poslovanje je najširši naziv, ki obsega tako trgovske kot tudi netrgovske načine 

poslovanja s tujino. 

Dejavnosti, ki so potrebne za ugotavljanje in zadovoljevanje potreb ter zahtev ciljnih 

potrošnikov, se pogosto izvajajo v več državah. Ko podjetnik izvaja svoj posel v več kot eni 

državi, to pomeni, da gre za mednarodno podjetništvo (Antončič idr. 2002, 109). 

Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko meja 

domače, nacionalne države in njenega poslovnega okolja. Cilji mednarodnega poslovanja so 

zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 6). 

Dubrovski (2006, 15) mednarodno poslovanje opisuje še bolj natančno, in sicer kot najširši 

pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki 

na trgovski način (premik izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovski 
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način (npr. proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več 

držav. 

Mednarodno poslovanje nastopi takoj, ko začne organizacija, podjetje ali država poslovati v 

več kot eni državi. Sodelovanje v več državah naredi mednarodno poslovanje kompleksnejše, 

saj se morajo podjetja prilagajati drugim kulturam, drugim jezikom, novim zakonom itd. Ko 

poslujemo z drugimi državami, se moramo prilagoditi njihovim zahtevam in spoštovati njihov 

način poslovanja. Če želi podjetje uspeti v mednarodnem poslovanju, se mora nenehno 

prilagajati spremembam na trgu, ponujati mora inovativen izdelek ali storitev, ki ponuja nekaj 

več in bo pritegnil kupce na tujem trgu. Najpomembnejše je, da se prilagaja potrebam na 

tujem trgu. 

Makovec Brenčič idr. (2009, 10) navajajo, da ko podjetja prestopajo nacionalne in regionalne 

meje, vstopajo v mednarodni trg, ki je drugačen z vidika ekonomske, politične, kulturne, 

okoljske, družbene in pravne tematike. Mednarodni trgi se med seboj razlikujejo po velikosti, 

strukturi, načinu vstopa, kulturi in veliko drugih značilnostih, ki so pomembna za podjetja, ki 

želijo vstopiti na določen trg. Podjetje, ki vstopa v mednarodni trg, mora preučiti celotni trg in 

se nenehno odzivati na spremembe, ki jih ta prinaša. 

3.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje omogoča podjetjem, ki delujejo v nasičenem domačem trgu, kjer 

zmanjkuje kupcev, da razširijo svoje poslovanje tudi na tuje trge, kjer si lahko najdejo nove 

kupce in povečajo svojo konkurenčnost na trgu. Mednarodno poslovanje ni dostopno samo 

velikim podjetjem, ampak lahko na mednarodnem trgu sodelujejo tudi manjša podjetja, z 

manj izkušnjami, saj obstajajo tudi oblike vstopa na tuje trge z manjšim tveganjem. 

Mednarodno poslovanje postaja vse bolj pomembno za podjetja vseh velikosti, ne le za nekaj 

največjih podjetij. Danes vsako podjetje tekmuje v hiperkonkurenčnem globalnem 

gospodarstvu. Ni dvoma, da mora biti današnji podjetnik sposoben usmeriti se v svet 

mednarodnega poslovanja. Uspešen podjetnik bo lahko le nekdo, ki povsem razume, kako se 

mednarodno poslovanje razlikuje od domačega poslovanja, in ki je sposoben ustrezno 

delovati (Antončič idr. 2002, 109). 

Delaney (2010) navaja, da tehnologija krči naš svet v manjše, bolj dostopno mesto za 

poslovanje in trdi, da bo temeljito preoblikovala naša življenja. Kot glavne dejavnike za 

mednarodno poslovanje navaja naslednjih deset razlogov: 

- povečanje prodaje in dobička, 

- boljše unovčenje naših temeljnih prednosti, večji donos, 

- povečanje proizvodnje, 

- povečanje lokalne konkurenčnosti in utiranje poti do večjih, bolj donosnih strank, 
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- ustvarjanje delovnih mest, zviševanje produktivnosti, 

- boljša prepoznavnost pri potencialnih vlagateljih, 

- manjša navezanost na lokalna sezonska nihanja in iskanje novih tržišč, kjer bi lahko 

prodali našo preseženo proizvodnjo, 

- nižji stroški proizvodnje skozi globalno zunanje izvajanje (outsourcing) in 

- boljši izkoristek davčnih ugodnosti. 

Makovec Brenčič idr. (2009, 19) navajajo, da vstop na tuje trge imenujemo 

internacionalizacija. Začetek internacionalizacije je, ko podjetje prestopi regionalne in 

nacionalne meje in na mednarodnem trgu ponudi svoje izdelke ali storitve. Globalizacija je 

gonilna sila internacionalizaciji, saj podjetja vedno nabirajo nove vire preko meja za boljšo in 

naprednejšo tehnologijo za proizvodno kapaciteto ter zbirajo znanja na mednarodnem tržišču 

za izboljšavo na administrativnem področju. 

Vendar pa kljub mnogim prednostim in z novimi priložnostmi mednarodno poslovanje ni tako 

enostavno, mednarodni trgi so tudi bolj kompleksni in zahtevni. Ko podjetje vstopi v drugo 

državo, se sooči z drugimi zakoni, jezikom, navadami in načinom poslovanja, vsemu temu se 

mora prilagoditi ter vedno preučiti trg, preden vstopi nanj. 

3.2 Vpliv mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje ima velik vpliv na poslovanje podjetij, organizacij in držav. Zaradi 

pojava mednarodnega poslovanja se je povečala konkurenčnost podjetij, saj imajo podjetja 

vstop na tuje trge in posledično ne tekmujejo samo na domačem trgu, temveč povečajo 

konkurenco tudi na tujih trgih. Na poslovanje moramo gledati globalno, saj se meje med 

državami brišejo in omogočajo mednarodno poslovanje. 

Velikokrat podjetje nima možnosti zagotavljanja svojega nadaljnjega obstoja in razvoja le s 

širjenjem in intenzivnejšo obdelavo domačega trga, temveč se mora na izbrani način vključiti 

v mednarodno poslovanje. V okviru izredno širokih in raznolikih možnosti, ki jih mednarodno 

poslovanje ponuja, pa je treba na sistematičen in načrten način izbrati tiste, ki omogočajo 

doseganje mednarodnih konkurenčnih prednosti (Dubrovski 2005, 94). 

Na splošno podjetja investirajo v tujini, da bi zavarovala ali si zagotovila dodatna tržišča, da 

bi si zagotovila ali razširila dostop do virov ali v cilju optimizacije svojih globalnih virov in 

sposobnosti s pomočjo izkoriščanja različnih virov in z izvajanjem integrirane proizvodnje in 

trženja ter nazadnje, da bi okrepila ali svoje strateške prednosti dopolnila s tistimi drugih 

podjetij v tujini (Jaklič in Svetličič 2005, 117). 

Globalizacija je zapleten pojem, ki predstavlja ekonomski, neekonomski in 

družbenoekonomski pogled na globalni trg. Na mednarodnem trgu se globalizacija kaže v 
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novih tehnoloških napredkih, rasti mednarodnega poslovanja in tujih neposrednih naložbah, 

prenosu znanja na globalno raven in trženju po mednarodnih pravilih. Največja težava 

podjetij, ki vstopajo na globalni trg, je konkurenca. V globalizaciji se podjetja borijo, da 

njihov izdelek ne vpliva na onesnaževanje okolja, torej skrbijo za vpliv na okolje. Pomembne 

so tudi tržne povezave s posebnostmi trga ter konkurenca, ki ima največji vpliv na razvoj 

podjetja. Razvoj globalizacije skrbi za konkurenčnost na trgu, saj podjetju ponuja nov tržni 

delež, najnovejšo tehnologijo ter nižje stroške prodaje in transporta (Ruzzier in Kesič 2011, 

22). 

Vstop na tuje trge nam poleg povečanja konkurenčnosti in prednosti poslovanja prinaša tudi 

veliko tveganj, saj uspeh ob vstopu ni vedno zagotovljen, podjetje mora biti dobro 

pripravljeno in preučiti, trg na katerega se odloči vstopiti.  

Tveganja se največkrat pojavljajo kot izbor napačne odločitve, ki pa lahko terjajo velike ali 

manjše posledice. Če podjetje vstopi v mednarodno okolje nepripravljeno ali s premalo 

poznanstva in izkušenj, lahko to vodi do krize v podjetju ali celo zloma podjetja. Mednarodno 

poslovanje za podjetja predstavlja izziv, ki se ga je treba lotiti dosledno in načrtno, da lahko 

dosežejo zastavljene cilje (Dubrovski 2006, 148). 

Ne samo domači trg, predvsem tuji trgi prinašajo različna tveganja. Podjetja, ki poslujejo v 

mednarodnem okolju ali, ki bodo poslovala, se morajo zavedati, kakšna tveganja prinaša 

globalni trg. Predvideti morajo, kakšna tveganja jih lahko doletijo in kakšen je najbolj 

ustrezen način, da se izognejo tem tveganjem, oziroma jih skušajo vnaprej predvideti in čim 

bolj zmanjšati njihov učinek na poslovanje podjetja v mednarodnem poslovanju. V 

mednarodnem poslovanju so bolj uspešna podjetja, ki so zmožna hitreje in bolje od 

konkurence prepoznati, preštudirati in dojeti različna tveganja ter jih skušati čim bolj 

vsebinsko in strokovno obvladati. Na tveganja v mednarodnem poslovanju se podjetja 

odzivajo drugače, saj je vse odvisno od njihove finančne in poslovne podpore ter vključenosti 

v mednarodno poslovanje (Ruzzier in Kesič 2011, 83–84). 

Tveganja v mednarodnem poslovanju lahko delimo na tri skupine, in sicer (Ruzzier in Kesič 

2011, 84):  

- deželno tveganje, 

- finančno tveganje in 

- poslovno tveganje. 

Najprej mora podjetje dobro preučiti, kakšna tveganja ga čakajo, ko prestopi državno mejo, 

torej državno tveganje. Lahko bi ga imenovali tudi politično tveganje, saj zajema vse 

standarde države (ekonomske, pravne, finančne, družbene, politične itd.). Podjetje mora dobro 

poznati poslovanje v tujih državah, da se lahko pravočasno odzove na spremembe, torej mora 

slediti spremembam v zakonih in predpisih, dobro je slediti tudi tujim medijem ali 

posameznikom, s čimer sledijo političnem in ekonomskem dogajanju v državi. 
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Preden podjetje prestopi nacionalno in regionalno mejo, mora preučiti državno ali deželno 

tveganje v državi, v katero želi vstopiti ter v njej poslovati. Deželno ali državno tveganje 

zajema tudi razne predpise, carinske zakone, interese kupcev, cene itd. Za točno sliko razmer 

na tržišču države gostiteljice mora podjetje redno spremljati politične, ekonomske in 

neekonomske zadeve. Prav tako so pomembne spremembe zakonov, saj lahko te spremembe 

vplivajo na uvoz ali izvoz izdelkov ali storitev. Le na predpostavki teh spoznanj, ki morajo 

biti skrbno in dosledno priskrbljena v daljšem časovnem obdobju, lahko podjetje ugotovi, 

kakšen je pravzaprav trg, na katerega želi prodreti (Ruzzier in Kesič 2011, 85). 

Naslednje tveganje je finančno tveganje, ki je bistvenega pomena v mednarodnem 

poslovanju. Podjetje je izpostavljeno posledicam na trgu, na katere ne more vplivati. 

Poslovanje lahko spremenijo razna nihanja cen surovin ali padec obrestnih mer, poleg teh 

tveganj obstaja tudi tveganje, da je kupec nesposoben plačati izdelek ali storitev. 

Finančna tveganja lahko v grobem razvrstimo v dve skupini, in sicer na plačilna in tržna 

tveganja. Plačilno tveganje se pojavi takrat, ko kupec ni zmožen ali ne želi poravnati svojih 

pogodbenih obveznosti, kot je zapisano v pogodbi. Tržno tveganje pa se pojavi takrat, ko se 

pojavijo spremembe na trgu in je podjetje s tem izpostavljeno posledicam sprememb. Te 

spremembe so lahko povečana ali znižana obrestna mera, sprememba cene surovin, rast ali 

padec deviznega tečaja, delnice itd. (Makovec Brenčič idr. 2009, 130–132). 

V mednarodnem poslovanju lahko opredelimo različna finančna tveganja, in sicer (Ruzzier in 

Kesič 2011, 87–88): 

- plačilna nesposobnost poslovnega partnerja, 

- nelikvidnost, 

- nesolventnost, 

- stečajni postopek, 

- postopek sodne ali izvensodne poravnave, 

- likvidacija podjetja, 

- sprememba deviznih tečajev, 

- devalvacija valut (uradni ukrep vlade oz. finančnih organov države, ki uradno niža 

vrednost nacionalne valute v primerjavi s tujimi valutami), 

- revalvacija valut (uradni ukrep vlade oz. finančnih organov države, ki uradno viša 

vrednost nacionalne valute v primerjavi s tujimi valutami), 

- apreciacija valut (je tekoče dvigovanje vrednosti valute v primerjavi s tujimi valutami), 

- depreciacija valut (je tekoče izgubljanje vrednosti valute v primerjavi s tujimi valutami), 

- sprememba obrestnih mer, 

- sprememba cen končnih izdelkov, 

- sprememba surovin in repromaterialov. 
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Pomembno je tudi poslovno tveganje, ki je direktno povezano z vsemi poslovnimi 

dejavnostmi podjetja, ki sklene, da se bo vključilo v mednarodno poslovanje. Ruzzier in Kesič 

(2011, 90–91) navajata naslednja poslovna tveganja, ki podjetjem povzročajo težave v 

mednarodnem poslovanju: 

- različne tehnološke inovacije, 

- upravljanje s človeškimi viri, 

- raziskave in razvoj, 

- kreiranje in tržno uvajanje novega izdelka, 

- aktivnosti marketinga in prodaje ter 

- priprava različne dokumentacije.  

Operativna ali poslovna tveganja so tveganja, ki jih mednarodno delujoče podjetje sprejme, da 

bi povečalo premoženje delničarjev. Ta tveganja nastanejo v razponu procesov, ki se odvijajo 

v podjetju pri delovanju bistvene dejavnosti, ter vključujejo tveganja na področju tehnoloških 

inovacij oblikovanja izdelka in načrtovanja proizvodnega procesa, trženja, upravljanja s 

človeškimi viri ipd. (Tayeb 2005, 27). 
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4 MODELI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Podjetja se pri vstopu na tuje trge lahko odločijo za različne modele vstopa, ki jih morajo 

prilagoditi prednostim in slabostim svojega podjetja, da bi optimizirala mednarodno 

poslovanje. Idealne vstopne strategije ni, saj obstaja ogromno različnih trgov in morajo 

podjetja sprejeti odločitve na podlagi različnih dejavnikov. Pri izbiri modela vstopa morajo 

upoštevati dejavnike, ki jih Ruzzier in Kesič (2011, 55) ločita na notranje in zunanje 

dejavnike: 

- notranji dejavniki so: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu(-om) in potrebam lokalnega segmenta, 

- zunanji dejavniki so: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno 

tveganje, velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. 

Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne trge ter s tem povezane 

vstopne strategije, moramo hkrati opredeljevati tudi oceno tveganja, kontrole in 

prilagodljivosti nekega podjetja, s stališča izbranega načina in oblike vstopa na mednarodne 

trge. Podjetja so lahko vključena v mednarodno poslovanje z različno stopnjo aktivnosti in 

intenzivnosti, od najbolj enostavnih oblik (občasni izvoz), do najbolj kompleksnih in 

zahtevnih oblik (lastne entitete v tujini) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16). 

Različne oblike vstopa na tuje trge imajo različne stopnje intenzivnosti in aktivnosti, podjetja 

morajo oceniti tveganje, oceniti morajo, koliko nadzora jim ostane in kako je izbrana oblika 

vstopa prilagodljiva Pri izbiri vstopa podjetja na tuje trge moramo upoštevati, kateri način 

vstopa nam bo omogočil najbolje izkoristiti konkurenčnost našega podjetja in upoštevati 

moramo morebitna tveganja, ki bi se lahko pojavila. Prav tako se moremo zavedati, da pri 

vstopu na tuje trge velja druga politika, drug jezik, druga kultura – in se moramo pred 

odločitvijo vstopa o tem dobro pozanimati. Ko podjetje preuči vse dejavnike in cilje, se mora 

na podlagi tega odločiti za najustreznejšo obliko vstopa na tuje trge. 
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Slika 4: Oblike vstopa na tuje trge 

Vir: Ruzzier in Kesič 2013, 55. 

Ob zavedanju, da na tujih trgih niso le priložnosti, ampak tudi tveganja, ki lahko ogrozijo 

potencial in priložnosti, naj bi podjetja izbrala tisto obliko vstopa, ki jim najbolj ustreza z 

vidika stroškov, obvladovanja tveganja ter možnosti nadzorovanja in upravljanja dejavnosti 

(podjetja) v tujini (Hočevar 2013).  

Najbolj značilni in tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta izvoz in 

uvoz blaga ter storitev. Z intenziviranjem širšega pomena internacionalizacije celovitega 

poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne aktivnosti v mednarodnem 

poslovanju, kot so neposredne tuje investicije, različne pogodbene oblike mednarodnega 

poslovanja in tudi širitev raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, kreativnih, oblikovnih, 

skladiščnih, distribucijsko-logističnih in tudi drugih poslovnih aktivnosti v mednarodni tržni 

prostor (Kesič 2009). 

Ko opredeljujemo različne načine in oblike mednarodnega poslovanja, lahko govorimo o treh 

osnovnih oblikah mednarodnega poslovanja (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16): 

- izvozne oblike mednarodnega poslovanja (lahko so posredne, neposredne, kooperativne), 

- pogodbene oblike mednarodnega poslovanja in 

- investicijske oblike mednarodnega poslovanja. 
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Slika 5: Klasifikacija načinov in oblik vstopa na tuje trge 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 51. 

Podjetja morajo, preden izberejo model, s katerim bodo vstopila na tuj trg, dobro preučiti vse 

dejavnike, ki so pomembni za to odločitev. Izbrati morajo model, ki jim najbolj ustreza glede 

na velikost podjetja, način poslovanja, potrebe podjetja itd. Pomembno je tudi, da upoštevajo 

zmogljivosti podjetja. Dobro morajo preučiti razmerje med tveganjem, stopnjo nadzora ter 

fleksibilnostjo. Pomemben dejavnik je tudi, kako pogosto se podjetje odloča za mednarodno 

poslovanje, ali je to občasno ali pa vsakodnevno. 

4.1 Izvozni model vstopa na tuje trge 

Pri vstopu na tuje trge podjetja najprej izberejo izvoz, saj je izvoz najenostavnejša oblika 

vstopa na tuje trge ter ima relativno majhna tveganja. Podjetja odpošiljajo svoje izdelke 

kupcem v tujini, torej gre za prenos izdelkov iz domačega na tuj trg. Tudi izvoz ima različne 

intenzivnosti, zato poznamo več oblik izvoza. 

Izvozni načini vstopa so zaradi svoje enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih virov 

najpogostejši način vstopa malih podjetij. Sem štejemo domače nakupe, piggybacking, 

uvozno/izvozne hiše, agente in distributerje. Zaradi svoje preprostosti so izvozni načini vstopa 

in delovanja med najpogostejšimi tudi v praksi (Hočevar 2013). 

Ločiti moramo tudi med značilnostmi izbranih oblik vstopa na mednarodne trge, ob 

upoštevanju posebnih transakcijskih dejavnikov, oziroma vseh internaliziranih virov 

mednarodnega poslovanja. Tako ločimo naslednje izvozne oblike vstopa na tuje trge: posredni 

izvoz, neposredni izvoz in kooperativni izvoz (predvsem so to izvozna združenja in 

konzorciji) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16). 
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Poznamo tri oblike izvoza: 

Posredni izvoz 

Posredni izvoz običajno uporabljajo podjetja, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja v izvažanju, 

ali pa, če potrebujejo izvoz le občasno. Posredni izvoz je najenostavnejša in temeljna oblika 

vstopa na tuje trge. Prednost posrednega izvoza je, da ima majhno tveganje, vendar pa 

podjetje nima nadzora nad trženjskim spletom. 

Poznano naslednje načine (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16–17): 

- oprtni prevoz: oblika vstopa na tuji trg s pomočjo že uveljavljenega podjetja, ki želi svoje 

poslovanje še razširiti na izbranem tujem trgu in zato prevzame prodajo in trženje 

izdelkov drugega podjetja, 

- komisionar: lahko je nakupni ali prodajni; sklepa posle v svojem imenu, vendar na račun 

drugega podjetja, 

- posli a conto meta: vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli 

(posle posredujeta dva komisionarja, eden za uvoznika, drugi za izvoznika), 

- izvozni trgovec/posrednik: kupuje in prodaja izdelke v svojem imenu in za svoj račun, 

- izvozne trgovske družbe: trgovske družbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih ter 

- izvozna združenja in konzorcij: specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja. 

Neposredni izvoz 

Uspešnejša podjetja pogosteje uporabljajo neposredne oblike izvoza, saj si tako pridobijo 

neposredni stik s trgom, vendar pa imajo pomanjkljiv nadzor nad ceno. 

Uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja uporabljajo predvsem neposredne oblike 

izvoza (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17). Neposredni ali direktni izvoz nastopi takrat, ko 

podjetja sama pripravijo in izvedejo izvozno transakcijo in razvijejo za to potrebna znanja in 

veščine (raziskava trga, navezava stikov z lokalnimi kupci, negovanje stikov, obvladovanje 

distribucije, priprava cenikov in vodenje politike cen, izvozno carinjenje ipd.). Vse to se lahko 

kasneje centralizira v posebnem izvoznem oddelku.  

Možne oblike neposrednega izvoza so (Ruzzier in Kesič 2013, 56): 

- enkratna, enotna izvozna naloga, 

- poseben izvozni oddelek, če se obseg izvoza povečuje, 

- skušajo izvažati preko izvozne prodajne službe, 

- lahko ustanavljajo sestrska podjetja/podružnice v tujini, 

- organizirajo lastno prodajo s potniki na tujih trgih, 

- lahko izvažajo s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 

- imajo neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 
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Dubrovski (2006, 189) pravi, da neposredni izvoz predstavlja zrelejšo stopnjo 

internacionalizacije poslovnega procesa, ki ima za razliko od posrednega izvoza naslednje 

prednosti: 

- neposreden stik s tujimi odjemalci, 

- zagotovljen dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij, 

- izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim, 

- izvajanje lastnih strategij in 

- krepitev lastnega imidža.  

Preglednica 1: Prednosti in slabosti posrednega ter neposrednega izvoza 

 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 57. 

Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz uporabljajo manjša podjetja brez izkušenj in virov.  

Kooperativni izvoz običajno vključuje različne odgovore o možnem sodelovanju z drugimi 

podjetji. Običajno so to izvozno-marketinške družbe (export marketing groups), ki vodijo 

celotno izvedbo izvoznih in tudi marketinških aktivnosti in različne posle v mednarodnem 

poslovanju za nekatera druga podjetja. To so običajno manjša podjetja, ki nimajo dovolj 

lastnih izkušenj in virov za poslovanje v mednarodnem tržnem prostoru (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 17). 

Prednosti kooperativnega izvoza so celovitost nastopa, izkušnje, delitev stroškov, njegove 

slabosti pa pogosta različnost poslovnih interesov sodelujočih (Ruzzier, Kesič in Mevlja 

2008, 17). 

4.2 Pogodbene oblike vstopov na tuje trge 

Razlika med vstopom na trg z izvoznimi oblikami in pogodbenimi oblikami je velika. V 

primeru izvoznih oblik namreč izdelke/storitve proizvedemo doma, na ozemlju tretje države 

ali pa v prosti carinski coni, nato pa jih podjetje posredno/neposredno ali kooperativno proda 

na tujem trgu. S pogodbenimi oblikami poslovanja pa se najpogosteje prenese proizvodnja 
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oziroma znanje na njen razvoj; to pomeni, da izvoz (ali uvoz) sploh ni več potreben, saj na 

izbrane tuje trge ne prenašamo storitev/izdelkov, temveč proizvodnjo, procese ali znanja glede 

njihovega nastanka (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 149). 

Bolj zahtevne so pogodbene oblike vstopov na tuje trge (intermediate), ki hkrati zahtevajo 

tudi večje vključevanje poslovnih aktivnosti samega izvoznika. Pri tem so glavni vzvodi za 

odločitev o izbiri pogodbenih oblik vstopov na tuje trge naslednji: biti bližje kupcem, 

zniževanje stroškov proizvodnje, skrajšanje tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, 

izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge (carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na 

trgu kot »domači proizvajalec ali ponudnik« ter možnost uveljavljanja raznih oblik 

pospeševanja lokalne proizvodnje (subvencije, različne spodbude za tuja vlaganja) (Ruzzier, 

Kesič in Mevlja 2008, 17–18).  

Razlogi za pojav pogodbenih oblik so želja po zmanjšanju stroškov proizvodnje (iskanje 

držav s cenejšo delovno silo), biti bližje kupcem (odjemalcem), skrajšati prodajne poti in 

znižati stroške transporta (geografska lega), izogibanje omejitvam vstopa (carinske in 

necarinske omejitve). Bistvo te oblike je torej prenos proizvodnje in ne le izdelkov na tuje 

trge (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 147). 

Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 18–19) kot najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov na 

tuje trge navajajo naslednje: 

- Pogodbena proizvodnja – razmerje, kjer dajalec pogodbe stopa v poslovni odnos 

(proizvodnja) s kooperantom na tujem trgu, medtem ko vse ostale oblike vodi on sam. 

- Licenčno poslovanje – sporazumi med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic 

in znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. Licenca je dovoljenje, ki ga 

da nosilec določene pravice industrijske lastnine drugi osebi za opravljanje določenih 

dejavnosti ali tudi uporabo know-howa. 

- Franšizing – je sistem trženja blaga, storitev ali tehnologije, ki je zasnovan na tesnem in 

stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji. 

- Skupna vlaganja – kot oblika vstopa na tuje trge so lahko pogodbena skupna vlaganja in 

lastniška skupna vlaganja. 

- Strateške zveze/strateška zavezništva/zaveze – so podjetja, ki s sodelovanjem na 

globalnih trgih dosegajo skupne cilje. So nekapitalska oblika skupnih vlaganj. 
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Preglednica 2: Pogodbene oblike vstopa na tuje trge 

 

Vir: Ruzzier in Kesič 2013, 61. 

4.3 Naložbeni ali investicijski model vstopa na tuje trge 

Zadnja skupina oblik vstopov so investicijske/naložbene/hierarhične oblike vstopa, pri katerih 

podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Pri teh 

oblikah vstopa se pojavi predvsem vprašanje, do kakšne stopnje naj podjetje kontrolira 

delovanje lastnih oblik nastopov na tujem trgu. Nadzor je odvisen predvsem od razdelitve 

odgovornosti med matico (matičnim podjetjem) in hčerjo (lastno enoto), v skladu s 

sposobnostmi, razdeljenimi področji dela in cilji razvoja mednarodnega poslovanja (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 104). 

Investicijski načini vstopa vsebujejo neposredne investicije in lastništvo objektov v ciljni tuji 

državi. Slednji lahko služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. Mala in 

srednja podjetja (MSP) so kot mali investitorji večinoma vključena v proizvodnjo vmesnih ali 

sestavnih delov končnih proizvodov in večinoma sledijo internacionalizaciji večjih podjetij v 

strahu, da ne izgubijo svojih glavnih kupcev. Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo 

na popolno oziroma delno lastništvo, kjer gresta dva ali več podjetij zaradi lastništva 
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specifičnih znanj in zmanjševanja tveganja ter investicij v skupne naložbe (Ruzzier in Kesič 

2013, 60). 

Root (1994, 143) navaja tri razloge, zakaj se podjetja odločajo za investicijske oblike: 

- pridobiti dostop do surovin, 

- nižji stroški proizvodnje ali 

- lažja penetracija lokalnega trga. 

Med tipičnimi oblikami investicijskih načinov in oblik vstopa na tuje trge ločimo naslednje: 

prodajni zastopnik/distributer, rezidenčni prodajni zastopnik, prodajne podružnice, lastne 

prodajne enote na tujem trgu, lastna razvojna in proizvodna enota na vstopnem trgu, 

sestavljalnica, skladišče, regionalni center, začetne investicijske naložbe, prevzemi (Ruzzier, 

Kesič in Mevlja 2008, 19–20). 

Pri naložbenem ali investicijskem modelu vstopa ločimo (Ruzzier in Kesič 2013, 62–64): 

- Tuje neposredne naložbe (investicije – TNN, TNI): predstavljajo pomemben vidik 

globalizacijskih trendov in mednarodnega poslovanja. Glavni nosilci tujih neposrednih 

naložb so multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi aktivnostmi povečujejo 

globalno prisotnost in tudi različne oblike mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj 

samih multinacionalnih podjetij v okviru strukturne poslovne mreže njihovih odvisnih 

družb in afiliacij. 

- Investicijske/naložbene oblike vstopa: podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad 

obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike: prodajni zastopniki/distributerji, 

rezidenčni prodajni zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

lastna proizvodna in razvojna enota na vstopnem trgu, sestavljalnica, skladišče, regionalni 

centri, začetne investicijske naložbe, prevzemi. 

- Skupna vlaganja: lahko so pogodbena skupna vlaganja in lastniška (kapitalska) skupna 

vlaganja. Skupna vlaganja so partnerstvo med dvema ali več podjetij, ki ima deljeno 

lastništvo. Primerna so za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva 

ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. Glavni vzroki so manjši proizvodni in 

marketinško-prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in hiter vstop na trg. 

Ruzzier in Kesič (2011, 60) navajata, da investicijski načini vstopa na tuje trge vsebujejo 

neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v ciljni tuji državi. Slednji lahko 

služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MEDNARODNEGA 

POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA CNC P&K, D. O. O. 

V empiričnem delu smo preučili, analizirali in raziskali strategijo mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja CNC P&K, d. o. o. Preučili smo, kako se spopadajo s tujimi trgi, kot so 

Nemčija, Avstrija in Italija. Najprej smo predstavili podjetje, nato preučili, kakšne so njihove 

strategije za spopadanje z mednarodnimi trgi, in na koncu podali predloge za nadaljnji razvoj 

in poslovno prakso. 

5.1 Predstavitev podjetja 

 

Slika 6: Upravna stavba podjetja CNC P&K, d. o. o. 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. se nahaja v majhnem mestu Radlje ob Dravi, na severu Slovenije. 

Usmerjeno je v mednarodno poslovanje in je eno izmed uspešnejših podjetij daleč naokrog. 

Zaradi dobrih strategij in vlaganj v razvoj novih tehnologij se podjetje nenehno razvija in 

povečuje ter s tem omogoča zaposlitev mnogim. 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo 

visokokakovostnih kovinskih izdelkov. Vrednote podjetja (pravočasnost, visoka kakovost, 

dobra komunikacija med zaposlenimi in kupci, prilagodljivost in odprtost za nove izzive) 

omogočajo njegovo uspešno poslovanje, uresničevanje zadanih kratkoročnih in dolgoročnih 

ciljev ter ugled na trgu (CNC P&K 2015). 

Vodstvo podjetja CNC P&K, d. o. o. je leta 2003, skupaj s svojim možem Juretom, prevzela 

Helena Pušnik Knez, ki nam je v intervjuju zaupala, da je bila njena primarna strategija 

poslovanja podjetja ob prevzemu vodstva izvajanje ukrepov za ohranitev uspešnosti in 

nadaljnji razvoj, ukrepi za širitev podjetja, nenehno vlaganje v razvoj in novo tehnologijo ter 

seveda vlaganje v kader (Pušnik Knez 2016). 
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Slika 7: Notranjost delovnega poslopja podjetja CNC P&K, d. o. o. 

V preglednici so predstavljeni osnovni podatki podjetja CNC P&K, d. o. o.: 

Preglednica 3: Osnovni podatki o podjetju CNC P&K, d. o. o. 

Ustanovitev podjetja 29. 10. 2003 

Matična številka 1876007 

Naziv CNC P&K, d. o. o. Proizvodnja in trgovina, d. o. o. 

Skrajšano ime CNC P&K, d. o. o. 

Sedež Mariborska cesta 56, 2360 Radlje ob Dravi 

Ustanovitelj Helena Pušnik Knez 

Direktorica Helena Pušnik Knez 

Osnovna dejavnost DJ/25.620 

- proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za 

mehanski prenos energije 

G/51.600 

- trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji v tranzitu 

- proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 

Število redno zaposlenih  
31. 12. 2014 
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Velikost podjetja srednje veliko podjetje 

Telefon 02 88 79 670 

Faks 02 88 79 672 

Identifikacijska številka za 
DDV 

SI19413084 

TRR 0247 0025 4051 951 (NLB) 

0600 0010 0010 597 (BANKA CELJE) 

1010 0004 4119 184 (BANKA KOPER) 

E-mail info@cncpusnik.si 

Spletna stran www.cncpusnik.si 

Vir: CNC P&K 2015. 
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Časovna razporeditev zgodovine podjetja CNC P&K, d. o. o. (CNC P&K 2015): 

- 1976: podjetje CNC Pušnik je ustvaril Ervin Pušnik v garaži svoje stanovanjske hiše. 

CNC P&K, d. o. o. je družinsko podjetje, ki v kovinsko predelovalni industriji uspešno 

posluje že od leta 1976.  

- 1978: Podjetje se je preselilo na današnjo lokacijo, v delavnico s ca. 200 m2 proizvodne 

površine. 

- 1985: Povečanje proizvodne površine na 350 m2. 

- 1988: Pridobitev prvih naročil iz tujine – Avstrije in leto kasneje še iz Nemčije. 

- 2000: Zaradi dobrega poslovanja je bila potrebna izgradnja nove proizvodne hale s 700 

m2 proizvodne površine. 

- 2004: Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:2000 ter prenos poslovanja podjetja 

CNC Pušnik, Pušnik Ervin s. p. na leto prej ustanovljeno podjetje CNC P&K, d. o. o. 

- 2006: Izgradnja nove proizvodne hale s 1200 m2 proizvodne površine ter ca. 350 m2 

novih upravnih prostorov. 

- 2007: Pridobitev novih strojev. 

- 2010: Nakup zemljišča ter izgradnja nove proizvodne hale s 1200 m2 proizvodne 

površine. 

- 2011: Pridobitev nove specialne opreme, izgradnja dodatne hale s 300 m2 proizvodne 

površine ter pridobitev okoljskega certifikata ISO 14000:2004. 

- 2014: Nakup novih proizvodnih prostorov (bivši Prevent) in vzpostavitev linije novih 

strojev. 

- 2015: Nadaljevanje izgradnje nove proizvodne hale v velikosti 2800 m2 z novo 

transformatorsko postajo. 

- Danes: Podjetje vodi Helena Pušnik Knez s svojim možem Juretom Knezom in v 

triizmenskem delu zaposluje 233 delavcev, ki prihajajo iz bližnje in daljne okolice. 

Podjetje je danes specializirano za serijsko obdelavo visoko preciznih komponent, 

predvsem za potrebe avtomobilske industrije. Do danes se je razvilo v moderno srednje 

veliko podjetje, ki ima vidno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Ob splošni krizi, ki vlada 

v Sloveniji, je podjetje CNC P&K d. o. o. eno redkih, ki iz leta v leto povečuje število 

zaposlenih in omogoča nova delovna mesta ljudem daleč naokrog.  

Delo v proizvodnji poteka na več kot 200 CNC krmiljenih strojih, stružnih centrih, rezkalnih 

strojih, robotih ter laserju, kjer obdelujejo vse vrste kovin s premerom od 8 do 250 mm. Letno 

obdelajo približno 6000 t najrazličnejših vgradnih komponent za potrebe avtomobilske 

industrije, kar 95 % teh pa izvozijo v države Evropske unije (Nemčija, Italija, Avstrija). 

Kakovost izdelkov podjetja CNC P&K, d. o. o. temelji na dolgoletnih bogatih izkušnjah, 

nenehnemu posodabljanju tehnologije in tehnoloških procesov ter znanju zaposlenih. 

Doseganje kakovosti pa izkazujemo tudi s pridobljenimi certifikati (ISO 9001, ISO 14001 in 

drugi) (CNC P&K 2015, 9).  
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Strojno opremo podjetja predstavljajo (CNC P&K b. l.c): 

- CNC samoposluževalne vertikalne stružnice za kosovno obdelavo  

36 strojev (EMAG, Frontor, Scherer) 

- CNC dvovretenske stružnice za kosovno obdelavo  

9 strojev (EMAG, Frontor) 

- CNC stružnice za paličasto obdelavo  

12 strojev (Okuma, Index, Citizen, Gildemeister) 

- CNC obdelovalni centri  

16 strojev (Deckel Maho, Mazak, Bridgeport, Axa, Fadal, Eagle) 

- CNC laserski rezalnik (Trumpf) 

 

 

Slika 8: Primer delovnega stroja 

V podjetju ustvarjen dobiček investirajo v razvoj, pridobivanje novih znanj ter nakup nove 

opreme za proizvodnjo. S tem zagotavljajo povečanje proizvodnje, boljši izkoristek 

proizvodnih kapacitet ter povečujejo število zaposlenih. Proizvodnja je do okolja prijazna in 

energetsko manj potratna (CNC P&K 2015, 9). 

V podjetju se zavedajo, da je vlaganje v nove tehnologije ključnega pomena, zato veliko 

sredstev vlagajo v ta namen in si s tem zagotavljajo močno konkurenčno prednost na trgu. 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. je verodostojno podjetje. Vredno mu je zaupati, saj odgovorno 

ravna v primeru porajajočih se težav. Ravna se po zahtevah različnih družbenih skupin (kupci, 

zaposleni ipd.) in ponudi rešitve težav v primerih, ko to zmore in zna (pomoč zaposlenih pri 

osebnih in finančnih težavah, donacije, sponzorstva ipd.). Redno vzpostavlja stike z javnostjo 

(odgovori na povpraševanja, intervjuji ipd.), javnosti posreduje resnične informacije, 

zaposlenim, poslovnim partnerjem in dobaviteljem pa dopušča lastno mnenje. Njegova 
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inovativnost se kaže v uvajanju in nenehnem posodabljanju delovnih postopkov na področju 

uprave in proizvodnje (CNC P&K 2015, 5).  

Vsi zaposleni v podjetju so kot velika družina, ki sodeluje in si pomaga med seboj. Podjetje 

spodbuja tudi druženje izven podjetja, zato organizira razne piknike, zaključke itd. Domače 

vzdušje pripomore k boljši motivaciji zaposlenih, saj če podjetje pomaga njim (donacije, 

pikniki, sponzorstva, finančne težave), potem tudi zaposleni delujejo bolj produktivno in v 

prid njemu. 

5.2 Značilnosti poslovanja preučevanega podjetja 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. je podjetje, ki se zaveda, da je treba za dobro in uspešno 

poslovanje nenehno vlagati v nove tehnologije in v razvoj podjetja. Z novimi tehnologijami si 

pridobijo konkurenčno prednost na trgu in zato se vedno znova odpirajo novi trgi. Zavedajo 

se, da morajo za dobro poslovanje imeti tudi dober kader, zato zaposlene motivirajo za boljše 

delovanje in vlagajo v njihovo izobraževanje ter nadgradnjo znanja. 

Vodstvo podjetja nam je v intervjuju zaupalo ukrepe za uspešno izvajanje poslovanja 

podjetja. Zaradi vedno večjih zahtev po kvaliteti, novih tehnologijah in obdelavah izdelkov je 

nujno redno in dodatno usposabljanje kadra. Usposabljanja so za podjetje zelo pomembna, če 

želi slediti novim trendom in biti konkurenčno. Usposabljanja izvajajo na vseh področjih 

podjetja. Začnejo se pri delavcih v proizvodnem procesu, nadaljujejo v kontroli in seveda tudi 

v upravi podjetja. Del usposabljanja se izvaja v podjetju samem, del pa tudi pri kupcih 

(Pušnik Knez, 2016). 

V mednarodnem poslovanju je treba poznati tudi pomen standardizacije in diferenciacije 

izdelkov, kar je neposredno povezano s poslovnimi cilji in strategijami posameznih svetovnih 

podjetij. Standardizacija je običajno povezana s stroškovno učinkovitostjo podjetja, 

diferenciacija (razlikovanje) pa je posledica spodbujanja razlik v uporabniških sistemih 

kupcev, na katere vpliva več različnih faktorjev, kot so kulturne razlike, oblike uravnavanja in 

slogovne značilnosti kupcev (Ruzzier in Kesič 2011, 127). 

Kakovost obdelave in vodenja v podjetju dokazujejo s certifikatom ISO 9001:2000, ki so ga 

pridobili konec leta 2004 in z odlično opremljeno merilnico, ki premore CNC 3D MERILNO 

MIZO DEA in najsodobnejši merilnik kontur CONTRACER CV-3100 MITUTOYO (CNC 

P&K b. l.c).  

Na sliki je prikazan certifikat ISO 9001:2000: 
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Slika 9: Certifikat ISO 9001:2000 

Vir: CNC P&K b. l.a. 

Na naslednji sliki je prikazana merilna miza DEA, ki je bila velika pridobitev v podjetju in 

omogoča večjo natančnost in kvaliteto izdelkov. 

 

Slika 10: Merilna miza DEA in najsodobnejši merilnik 

Vsako podjetje mora slediti svoji viziji in strategiji, da lahko dosega svoje cilje za dolgoročen 

in kratkoročen razvoj. Svoje izdelke mora proizvajati tako, da je konkurenčno drugim 

podjetjem in da se njegovi izdelki razlikujejo od izdelkov konkurence. Podjetje CNC P&K, d. 

o. o. svoje investicije usmerja v razvoj tehnologije in v kvaliteto izdelkov. Z nenehnim 

preverjanjem kontrole svojih izdelkov si povečuje svojo konkurenčnost in tako obdrži 

zvestobo svojih kupcev in njihovo vračanje. Svojo konkurenčnost si zagotavlja tudi z 

natančnim načrtovanjem in pravočasno proizvodnjo – trudi se, da so naročila pripravljena in 

dostavljena pravočasno, brez zamujanja.  

Zavedajo se, da je prodajna uspešnost podjetja odvisna od spremljanja rasti zahtev kupcev. 

Zadovoljevanje njihovih želja in potreb uresničuje s proizvodnjo in prodajo kakovostnih 

izdelkov in s konkurenčnimi cenami. Z rezultati kakovostnega dela je doseglo zaupanje tujih 
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naročnikov na zahtevnem avtomobilskem trgu, to daje podjetju priznanje in elan za vlaganje v 

posodobitve in razvoj tudi v prihodnje (CNC P&K 2015, 9). 

V podjetju se zavedajo, da ni dovolj vlagati in investirati samo danes. Dobri rezultati so 

namreč zgolj dobra podlaga za nadaljnje poslovanje, želijo si dolgoročno ostati med 

najboljšimi. S kvalitetnim delom in dobrimi odnosi s strankami so si pridobili njihovo 

zaupanje, kar pa dokazujejo njihove dolgoletne stranke. 

Spoštovanje poslovnih partnerjev in zaupanje končnih uporabnikov jih zavezujeta, da se bodo 

še naprej prizadevali dosegati nove razvojne, proizvodne in prodajne uspehe (CNC P&K 

2015, 9). 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. se zaveda, da je okoljska politika podjetja eden pomembnejših 

dejavnikov, predvsem v proizvodnji avtomobilske industrije. Okoljska politika obravnava 

ravnanje z okoljem, ki pa je bistvenega pomena. Avtomobilska industrija je nagnjena k 

onesnaževanju in zato je pomembno, da se stvari izvajajo po predpisih, ki so najbolj 

pomembni za okolje. Trudijo se zmanjšati količino odpadkov ter jih reciklirati. Pomembno je 

tudi pravilno ravnanje z emisijami v zrak, z izpusti v tla ter s porabo energentov; vsi ukrepi 

glede ravnanja s temi dejavniki so navedeni v okoljski politiki podjetja. 

Strašek (1998, 34–35) navaja, da ima okoljska politika ali izjava za podjetja dvojno vlogo in 

odraža aktivno politiko podjetja. Najprej predstavlja pomembne točke, h katerim se podjetje 

zaveže, da jih bo upoštevalo in uresničevalo. Okoljska politika mora biti dostopna javnosti, 

saj lahko javnost ob morebitnem odstopanju takoj opozori na napako. Pomembno je, da je 

razumljiva, jasno zapisana in je temelj za popolno in kvalitetno ravnanje z okoljem. Vodstvo 

podjetja določi okoljsko politiko, ki zagotavlja, da je primerne narave glede na dejavnost 

podjetja. Vključuje nenehno izboljšavo in preprečitev onesnaževanja, spoštuje zakonske 

zahteve in druge zahteve, ki so v povezavi z ravnanjem z okoljem. Okoljska politika mora biti 

dokumentirana in vzdrževana, če je to potrebno. Poznati jo morajo vsi zaposleni in 

zainteresirana javnost. 

Moto podjetja je: VAROVANJE OKOLJA; naša dolžnost, skrb in obveza (CNC P&K b. l.b). 
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Slika 11: Vpliv podjetja na okolje 

Vir: CNC P&K b. l.b.  

Z delovanjem podjetja vplivajo na okolje z: 

- odpadki, ki so posledica delovanja proizvodnega procesa, 

- izpusti – emisijami v zrak (filtrirna naprava), 

- izpusti v tla (meteorne vode, komunalna voda) in 

- porabo energentov (elektrika, kurilno olje, voda). 

Podjetje pojasnjuje svojo politiko do okolja na sledeč način: zaveda se, da je za obstoj in rast 

podjetja poleg konkurenčnosti treba znati ravnati tudi z okoljem. Zagotavlja, da se zaradi 

dejavnosti podjetja kakovost bivanjskega okolja ne bo poslabšala. Nenehno izboljševanje in 

nadgradnja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem omogoča podjetju, da ostane dobra 

konkurenca. Njegova prioriteta je, da so v proces izboljšanja vključeni vsi zaposleni; poleg 

tega upošteva in spodbuja predloge in nasvete vsakogar. 

Zmanjševanje vplivov na okolje dosega s sistematičnim pristopom, kar pomeni:  

- širjenje zavesti o ravnanju z okoljem med sodelavci,  

- javna objava Politike ravnanja na medmrežju,  

- realizacija okvirnih in konkretnih okoljskih ciljev,  

- ustrezno ukrepanje v primeru izrednih razmer,  

- ločevanje, kot tudi zmanjševanje nastalih odpadkov,  

- načrtovanje in uvedba tehnologij in proizvodov, da je obremenjevanje okolja pri 

proizvodnji, uporabi, odlaganju, čim manjše,  



30 

- tehnološka prenova procesov v smislu minimiziranja porabe naravnih virov in zniževanje 

nastajanja odpadkov ter 

- zniževanje porabe energije za enak učinek.  

Podjetje pri realizaciji proizvoda uporablja sodobne, v praksi preizkušene tehnologije, strojno 

opremo, naprave in postopke, ki omogočajo: nižji odpad/izmet, energetsko varčnost, 

regeneracijo, reciklažo itd. 

Za podjetje je sistem celovitega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem primarna 

naloga vodstva, sistem je zasnovan na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno 

odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih. 

Vodstvo podjetja:  

- podpira nenehne okoljske izboljšave podjetja, tudi na področju varstva pri delu,  

- spremlja izvajanje zavezujočih zakonodajnih zahtev, zahtev kupcev in zainteresiranih 

strank,  

- izpolnjuje pričakovanja zainteresiranih strank (javnost, sosedje …).  

V podjetju se zavedajo pomena okolja in se trudijo zmanjšati vpliv nanj na minimum. 

Zavedajo se, da niso popolni, vendar se ob svojih napakah učijo in se trudijo izboljšati. 

Okoljska politika podjetja CNC P&K, d. o. o. nam razkrije vzdušje v podjetju – vsi skupaj se 

trudijo za uspešno poslovanje in tudi zaposleni sodelujejo s svojimi predlogi, ki pa jih vodstvo 

vedno sprejme in preuči. Okoljsko politiko podjetja pa spoštujejo tudi njihovi kupci, saj je 

okoljsko ozaveščanje zelo pomembno. 

5.3 Mednarodno poslovanje preučevanega podjetja 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. se usmerja zgolj na tuje trge, saj je od tam tudi največ 

povpraševanja. Zaveda se, da Slovenija žal ni dovolj velik trg za ponudnike obdelave 

izdelkov za avtomobilsko industrijo. Ključni trg za podjetje CNC P&K, d. o. o. je Nemčija, 

saj je ena izmed vodilnih držav v razvoju avtomobilske industrije. Skozi leta uspešnega 

poslovanja in sodelovanja si je na tujih trgih ustvarilo stalne partnerje, s katerimi skupaj kot 

partner vstopa v nove projekte segmentov ter komponent za potrebe avtomobilske industrije. 

Ukvarja se zgolj z izvozom in uvozom in nima določenih načrtov za proizvodnjo na tujem 

trgu (Pušnik Knez, 2016). 

Ciljni kupci podjetja so vsi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo posameznih sklopov za potrebe 

avtomobilske proizvodnje in proizvajalci avtomobilov. V podjetju CNC P&K d. o. o. se 

zavedajo, da je konkurenca na trgu velika, zato se trudijo zadovoljiti potrebe kupcev. 

Pomembno je, da dosegajo visoko kakovost in kvaliteto proizvodov in pa seveda, da cilje 

dosežejo v danem časovnem okvirju, saj jih kupci časovno omejijo. Da podjetje doseže 
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visoko kakovost izdelkov, imajo merilne postaje po celotni proizvodnji, s pomočjo katerih 

izločijo izdelke, ki ne ustrezajo kriterijem kakovosti.  

 

Slika 12: Merilna postaja podjetja CNC P&K, d. o. o. 

V podjetju ne izvajajo in ne načrtujejo izvajanja marketinških aktivnosti na tujih trgih. Na 

vprašanje, kako iščejo nove kupce, je direktorica v intervjuju odgovorila, da praviloma kupci 

najdejo njih. Podjetje je znano po svojem dobrem in kvalitetnem delu, kar pomeni, da samo 

privablja kupce. 

Savšek (2010) avtomobilsko industrijo opisuje kot vodilno visokotehnološko panogo v svetu, 

ki ustvari skoraj desetino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Vsako sedmo 

delovno mesto je neposredno ali posredno povezano s proizvodnjo vozil. Vsako leto je 

izdelanih 60 milijonov novih vozil, danes pa jih je na cestah več kot milijarda. Avtomobilska 

industrija predstavlja motor razvoja Evropske unije (EU). EU je največji proizvajalec vozil na 

svetu, skoraj tretjina teh pa je narejenih v Uniji. Avtomobilska industrija v EU je največji 

naložbenik v privatnem sektorju, 70 odstotkov intelektualne lastnine je povezane z 

raziskavami in razvojen na področju proizvodnje vozil. 
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Slika 13: Struktura prodaje po trgih v podjetju CNC P&K, d. o. o. 

Vir: CNC P&K, 2015. 

Kot je razvidno iz slike, se podjetje ukvarja zgolj z izvozom, saj se zaveda, da je Slovenija 

premajhen trg (predstavlja zgolj 5 % prodaje podjetja). Največji trg mu predstavlja Nemčija z 

69 % prodaje, sledita ji Italija z 19 % in Avstrija s 7 % prodaje. 

Ostali kupci predstavljajo manjše deleže v prodaji. Zahteve kupcev so vedno večje, predvsem 

po popolni tehnološki obdelavi, zato podjetje CNC P&K, d. o. o. svoje razvojne projekte 

usmerja predvsem v tehnologijo obdelave. 

Dejavnost podjetja je serijska proizvodnja kovinskih, visoko preciznih komponent za potrebe 

avtomobilske industrije. Podjetje proizvaja za BMW, VW, Audi, Toyota, Opel itd. 

Podjetje se ukvarja zgolj z izvozom, saj je izvoz najpogostejša oblika vstopa na tuje trge ter 

velja za najenostavnejšega z majhnim tveganjem. Podjetje se samo neposredno ukvarja z 

izvozom, samo izvede transakcijo, saj ima tako neposreden stik z odjemalci, lahko uporablja 

lastno strategijo, si zagotovi povratne informacije od svojih odjemalcev ter si krepi ugled 

podjetja. 

Avtomobilska industrija ima visoko stopnjo konkurenčnosti, zato se morajo podjetja nenehno 

izboljševati in nadgrajevati. Podjetje CNC P&K, d. o. o. se mora truditi, da zadovolji vse 

potrebe kupcev ter da se nenehno razvija in raste. Cene materialov in surovin so visoke in s 

tem tudi proizvodni stroški. Ker je pogajalska moč z dobavitelji šibka, se mora kvaliteta 

izdelkov vedno izboljševati, saj se le zadovoljni kupci vračajo. Konkurenčnost podjetja 

temelji na znanju. Podjetje nove sodelavce usposablja za razumevanje potreb in zahtev 

kupcev, saj se zavedajo, da le z dovolj dobro usposobljenim kadrom lahko izpolnjujejo in 

dosegajo zastavljene cilje. 
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Avtomobilska industrija je dokaj kompleksen in zahteven trg, pravo konkurenco podjetju 

predstavljajo le velika svetovna podjetja, ki pa niso številčna. Razvojna služba podjetja CNC 

P&K, d. o. o. je usmerjena v segmente razvoja, ki jih najbolj obvlada. Tako tudi podjetje 

enakovredno nastopa kot ponudnik segmenta kovinskih komponent in si s hitro odzivnostjo in 

razmeroma nizkimi stroški zagotavlja konkurenčno prednost (Pušnik Knez, 2016). 

 

Slika 14: Pisarna v podjetju CNC P&K, d. o. o. 

V letnem poročilu podjetja (CNC P&K 2015, 14) je pojasnjeno, da s kupci v podjetju CNC 

P&K, d. o. o. ne sodeluje samo vodstvo podjetja, s kupci posredno sodelujejo vsi v podjetju:  

- Direktorica sprejema poslovne odločitve v smislu vodenja podjetja, analizo 

povpraševanja in ponudbe ter v zvezi z marketingom podjetja.  

- Tehnični direktor se ukvarja s tehničnimi rešitvami ter usklajuje in rešuje reklamacije. 

- Vodja informatike skrbi za kontrolo in razvoj kakovosti ter za področje razvojnih 

projektov. 

- Vodja prodaje prevzema povpraševanja, naročila, potrditev naročil ter skrbi za 

zadovoljstvo kupcev. 

V podjetju vsi sodelujejo od prihoda naročila do dostave blaga kupcu. Pomembno je, da je 

vsako delo izvedeno natančno, kar omogoča pravočasno izvedbo naročila. Tudi vodstvo je 

vključeno v proizvodnjo, saj delavci in vodstvo nenehno sodelujejo med sabo ter rešujejo 

nastale težave. Pomembno je, da je izdelek visoke kakovosti in dostavljen pravočasno.  

5.4 Raziskava o strategiji mednarodnega poslovanja proučevanega podjetja 

Čeprav po svetovnih cestah kar mrgoli različnih vrst avtomobilov, pa globalni avtomobilski 

trg dejansko obvladuje manj kot 15 velikih avtomobilskih koncernov, ki obvladujejo kar 95 

odstotkov svetovnega trga. Že prvih pet si jemlje 60 odstotkov trga. Kljub velikim 

spremembam in pretresom na trgu se koncentracija tržnih deležev še povečuje. Visoki stroški 

razvoja novih avtomobilov in želje kupcev po novotarijah izpodrivajo manjše in finančno 

šibkejše (Lipnik 2015). 
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Podjetje CNC P&K, d. o. o. ima večino kupcev na tujih trgih, zaradi njegovega uspešnega in 

kvalitetnega poslovanja so njegovi kupci stalni in se vračajo. Kot model vstopa na tuje trge 

podjetje uporablja zgolj izvoz.  

Ko se podjetje odloči za izvozno poslovanje oz. aktivno sodelovanje v mednarodnem 

poslovanju, se mora soočiti s štirimi osnovnimi strateškimi vprašanji (Vezjak 1987, 14–21): 

- Zakaj mednarodno poslovati in kaj plasirati na svetovni trg? 

- Katere tuje trge vključiti? 

- Kako vstopiti na tuji trg? 

- Kako nastopiti na tujem trgu? 

Iz teh vprašanj je mogoče razviti model mednarodnega poslovanja, katerega izhodišče je v 

tem primeru IZVOZ. Odgovor na osnovna strateška vprašanja pa ni mogoče pripraviti brez 

načrtnega in sistematičnega pristopa, ki zajema (Jurše 1993, 307): 

- strateško analizo mednarodnega okolja in lastnih zmožnosti ter potencialov podjetja, ki 

morajo odkriti osnovne tržne priložnosti na tujih trgih, tveganja in ovire, na drugi strani 

pa jasno naznačiti ključne prednosti in slabosti podjetja kot internega okvirja za 

izkoriščanje tržnih priložnosti in krepitve lastnih zmožnosti; 

- strateško načrtovanje ciljev in strategij, ki so vpete v okvir zmožnosti podjetja in 

prepoznanih pogojev delovanja v okolju; 

- izvedbo in organiziranost marketinških aktivnosti, ki naj zagotovijo uresničevanje 

zastavljenih strategij za doseganje opredeljenih ciljev in tudi sprotno prilagajanje 

spremembam v okolju; 

- strateški nadzor, ki zagotavlja odziv iz okolja v proces strateškega menedžmenta 

mednarodnega marketinga za sprotno preverjanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev ter 

tekočega usmerjanja in prilagajanja marketinških načrtov in ugotovljenih sprememb v 

mednarodnem okolju. 

Ključna strategija mednarodnega poslovanja je za podjetje CNC P&K, d. o. o. osnovno vodilo 

poslovanja, med katere spadajo odlična kvaliteta izdelkov in dobri poslovni odnosi s kupci in 

partnerji. Podjetje že od vsega začetka uspešno posluje na tujih trgih. Na podlagi uspešnega 

poslovanja je pri določenih kupcih sodelovanje že tradicija, ki se je razvila izključno iz 

njegove kvalitete dela. Njegov cilj je to tradicijo sodelovanja ohraniti oziroma jo v 

prihodnosti še dodatno razširiti. V podjetju CNC P&K, d. o. o. se zavedajo, da je pogoj 

uspešnega poslovanja na tujih trgih nenehno vlaganje v nove in najsodobnejše tehnologije, ki 

jim omogočajo odločilno prednost pred konkurenco iz azijskih dežel ter dežel vzhodne 

Evrope (Pušnik Knez, 2016). 

Svetovno avtomobilsko industrijo v grobem delimo predvsem na tri največje avtomobilske 

trge. Delimo jih na ameriški, evropski in azijski trg. Vsak izmed teh trgov ima vodilno 

podjetje, ki krasi prva tri mesta svetovne avtomobilske industrije. Pri ključnih svetovnih trgih 
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je treba opredeliti predvsem razliko med proizvajalnimi in prodajalskimi zmogljivostmi. Na 

eni strani Evropa še vedno velja za trg, kjer so kupci najbolj zahtevni in morajo industrije 

vlagati še posebej veliko denarja v razvoj, na drugi strani pa je kitajski trg, kjer je predvsem 

bistvo narediti preprosto vozilo, ki ga lahko dobivaš v čim večjem številu, saj gre za izjemno 

velik trg potencialnih kupcev, podobno velja tudi za Južno Ameriko (Lipnik 2015).  

Kar 91 odstotkov proizvodnje podjetja CNC P&K, d. o. o. je namenjenih za potrebe 

avtomobilske industrije. Zaradi uspešnosti v avtomobilski industriji podjetje niti ne razmišlja 

o vstopu na nove tuje trge. Njegova skrb je ohranjati in izboljševati to, kar je v preteklih letih 

poslovanja doseglo (Pušnik Knez, 2016). 

Na naslednjih slikah je prikazano, kako podjetje dosega visoko kakovost izdelkov in kako si 

zagotavlja uspešno mednarodno poslovanje. Prikazano in dobro razvidno je, kako v izbranem 

podjetju CNC P&K, d. o. o. natančno skrbijo za pakiranje izdelkov. Da izdelki pridejo do 

pakiranja, morajo ustrezati vsem merilom, ki jih izvajajo med postajami na merilnih postajah, 

ter meritvam v merilnici podjetja. Z merjenjem zaposleni izločijo izdelke, ki ne ustrezajo 

standardom. Pomembno je, da so izdelki med transportom dobo zaščiteni, da se ne 

poškodujejo in da ohranijo svojo kakovost.  

 

Slika 15: Izdelki natančno zloženi v zaboj 

Vsi zaboji se prevažajo s tovornjaki, nekateri so v lasti podjetja, nekateri pa so od sodelavcev 

podjetja. 
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Slika 16: Naložen kamion 

Pripravljeni zaboji, ki ne gredo takoj za izvoz, se skladiščijo v prostorih podjetja. 

 

Slika 17: Komponente pripravljene za izvoz  

Svetovni trg je preplavljen s številnimi ponudniki kovinskih komponent za avtomobilsko 

industrijo. Avtomobilska industrija je znana po izrednem dinamičnem razvoju, zato je 

razvojno zahtevna, s tem pa tudi tržno zanimiva. Glede na to, da je proizvodnja avtomobilov 

dokaj kompleksna, pravo konkurenco predstavljajo le velika svetovna podjetja, ki pa jih ni 

veliko. Za delovanje razvojnih služb posameznih podjetij je značilna specializacija, kar 

pomeni, da so usmerjene v segmente razvoja, ki jih najboljše obvladujejo. Vsa navedena 

dejstva so značilna tudi za proizvajalce posameznih komponent, ki si s hitro odzivnostjo in 

razmeroma nizkimi stroški zagotavljajo konkurenčno prednost pred konkurenti. 

5.5 Značilnosti strategije mednarodnega poslovanja proučevanega podjetja 

Svetovni potrošniki ne kupujejo skupka fizičnih komponent izdelka, ampak predvsem 

njegovo uporabnost, praktičnost, funkcionalnost, zadovoljevanje svojih potreb in predvsem 

iščejo možnost za kakovostno reševanje svojih težav. Zato v sodobnem svetu vedno bolj 

govorimo o pomenu kakovostne in konkurenčne ponudbe, ki jo potrošnikom lahko ponudijo 

posamezni izdelki in storitve na svetovnem trgu (Ruzzier in Kesič 2011, 121). 
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V letnem poročilu podjetja (CNC P&K 2015) je navedeno, da se podjetje zaveda, da je za 

poslovni uspeh nujno potrebno strateško načrtovanje. V podjetju se zavedajo, da s pomočjo 

strateškega načrtovanja lažje dosegajo zastavljene poslovne cilje. 

V skladu s poslovnimi cilji imajo oblikovane naslednje strategije (CNC P&K 2015, 5): 

Temeljne strategije podjetja: 

- V zvezi s konkurenco: strategija inovacij in s tem ofenzivnega pristopa h konkurenci. 

- V zvezi s ponudbo: širjenje svoje ponudbe na trge drugih evropskih držav. 

- V zvezi z lastnim delovanjem: optimizacija dobička z doseganjem tržne uspešnosti. 

- V zvezi z resursi: fleksibilna oskrba podjetja z resursi glede na potrebe, specializirana 

opremljenost podjetja. 

Splošna strategija: 

- Razvoj in rast podjetja CNC P&K, d. o. o. 

Poslovna strategija: 

- Stroškovna učinkovitost in tržna niša. 

Podjetje se zaveda, da mora svojim kupcem predstaviti predvsem prednosti svojih izdelkov in 

storitev, zato je to tudi temeljni del strategije podjetja. Dobro zastavljene strategije so temelj 

uspešnega poslovanja podjetij. Podjetje CNC P&K, d. o. o. dobro sledi svojim strategijam in 

jih upošteva na vseh korakih poslovanja, kar mu omogoča tako uspešno poslovanje.  

SWOT analiza predstavlja primerjavo lastnega podjetja, njegovih delov, procesov ali izdelkov 

s konkurenti ali z drugačno primerljivo osnovo. Na osnovi tako ugotovljene skladnosti je 

mogoče pozicionirati sedanji položaj lastnega podjetja ali izdelka med konkurenčnimi ali 

sorodnimi. Odločitve v zvezi s konkurenčnim pozicioniranjem tvorijo jedro marketinške 

strategije podjetja (Dubrovski 2006, 259). 



38 

Preglednica 4: SWOT analiza podjetja CNC P&K, d. o. o. 

PREDNOSTI SLABOSTI 

- številni uspehi projektov na področju 

R&R 

- dobra strokovna usposobljenost in 

izkušenost kadra 

- stabilno lastništvo 

- dobra lokacija podjetja  

- visoka stopnja dinamičnosti v 

organizaciji proizvodnje in trženja 

- zadovoljstvo kupcev 

- nizka stopnja financiranja R&R 

projektov 

- slaba tehnično tehnološka opremljenost 

na določenih segmentih proizvodnje  

- preobremenjenost strokovnega kadra z 

različnimi projekti 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- povečanje proizvodnje in 

produktivnosti ter kakovosti 

- povečanje avtomatizacije tehnoloških 

postopkov 

- visoko izobražen strokovni kader za 

področje razvoja 

- znanje tujih jezikov in osebni stiki s 

kupci 

- skupna rast in razvoj s poslovnimi 

partnerji 

- nezadostno vlaganje v tehnološko 

opremljenost  

- odhod ključnega kadra 

- pomanjkanje usposobljenega 

strokovnega kadra 

- hiter razvoj avtomobilske industrije 

Vir: CNC P&K 2015, 15. 

V preglednici je predstavljena SWOT analiza podjetja CNC P&K, d. o. o., ki prikazuje 

položaj podjetja na trgu, njegove možnosti za nadaljnji razvoj in nevarnosti, ki prežijo na 

njegovi poslovni poti. Uporablja se za načrtovanja strategij, lahko pa jo uporabimo tudi pri 

samoanalizi pred začetkom kakšnega projekta. V bistvu gre za metodo, ki le strukturira to, kar 

sicer običajno že sami intuitivno počnejo – preverjajo, kje so dobri, slabi, kaj lahko naredijo 

in kaj jim grozi (CNC P&K 2015, 15). 

5.6 Ugotovitve proučevanja strategije mednarodnega poslovanja izbranega podjetja 

Ob preučevanju in analiziranju poslovanja podjetja smo ugotovili, da poslovanje podjetja 

napreduje kljub zahtevnem in konkurenčnem trgu. V svetu avtomobilske industrije na 

poslovanje vpliva veliko dejavnikov. Globalizacija je eden izmed dejavnikov, ki ima glavno 

vlogo. Zaradi globalizacije se je spremenil pogled na svet, podjetja so morala svoje strategije 

prilagoditi spremembam. Podjetja so morala preučiti, kako se soočiti z novimi izzivi in 

priložnostmi ter celotno strategijo prilagoditi globalizaciji. 
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Sturgeon in Richard (2000) sta značilnosti in vplive globalizacije v avtomobilski industriji 

strnila v nekaj ključnih točk: 

- spremenila se je »gospodarska geografija« v državah; 

- ustvarjanje novih izzivov in priložnosti za podjetja; 

- globalizacija ima pomembno vlogo pri spreminjanju strukture industrije in 

- ima številne učinke na količino in kakovost delovnih mest. 

Z razvojem globalizacije se je moralo podjetje prilagoditi novim razsežnostim poslovanja. Po 

eni strani so se stvari poenostavile, saj je globalizacija zabrisala določene meje in naredila tuje 

trge dostopnejše. Po drugi strani pa so se stvari zaostrile, saj se je s tem, ko se nam je 

povečala dostopnost, dostopnost povečala tudi drugim državam, kar pa pomeni, da se je 

močno povečala konkurenca. Globalizacija je podjetju CNC P&K, d. o. o. ustvarila nove 

izzive in priložnosti, ki jih je podjetje dobro izkoristilo. Zaradi dobrega poslovanja se mu je 

čez leta nenehno povečeval obseg dela, ki pa je zahteval povečanje proizvodnih površin, ki jih 

je podjetje omogočilo z izgradnjo dodatnih proizvodnih hal. Globalizacija je vplivala tudi na 

strukturo industrije ter je močno vplivala na povečanje delovnih mest v podjetju. 

V podjetju CNC P&K, d. o. o. imajo večinoma zveste in stalne kupce, na tak način imajo 

zmanjšano tveganje pri poslovanju. Največje in edino tveganje, ki ga podjetje lahko občuti, je 

nenaden upad naročil kupcev zaradi upada prodaje na svetovnih trgov (Pušnik Knez, 2016). 

Kakovost izdelka oziroma storitve je pomemben in ključen pogoj konkurenčne prednosti v 

mednarodnem poslovanju (Ruzzier in Kesič 2011, 125). 

Podjetje si je z dobrim in uspešnim delom pridobilo zveste in stalne kupce, ki cenijo njegov 

trud, ki ga vlaga v nenehen razvoj novih tehnologij – ta razvoj mu omogoča, da so izdelki 

kvalitetni in kakovostni ter v koraku s časom. 

V podjetju se trudijo, da se kupci počutijo domače in sproščeno, saj je večina kupcev stalnih 

in nekateri s podjetjem sodelujejo že od vsega začetka. Domačnost se vidi po lepi sprejemnici, 

ki je prikazana na spodnji sliki.  
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Slika 18: Sprejemnica podjetja CNC P&K, d. o. o. 

Domačnost je vidna tudi po razstavljenih izdelkih, kot je videti na spodnji sliki. Kupci lahko 

svoje izdelke vidijo in si tako dobro predstavljajo kvaliteto in natančno izdelavo, ki jo 

podjetje ponuja. 

 

Slika 19: Razstavljene komponente 

5.7 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. posluje uspešno, saj se vodilni v podjetju zavedajo, da je 

uspešnost podjetja treba vzdrževati, kar pomeni, da svoje zaposlene izobražujejo in dodatno 

usposabljajo. Uspešnost podjetja je videti tudi po gradnji novih proizvodnih hal iz leta v leto, 

saj se je podjetje samo v zadnjih letih razširilo za dve veliki proizvodni hali.  

Ker je imelo podjetje CNC P&K, d. o. o. v preteklih štirih letih zabeleženo zavidljivo rast na 

vseh kazalnikih poslovanja, si v prihodnosti želi obdržati stanje, kot ga je doseglo, saj se 

zaveda, da je nekje treba postaviti mejo (Pušnik Knez, 2016). 
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Podjetju CNC P&K, d. o. o. predlagamo, naj nadaljuje po svojem poslovnem načrtu še naprej, 

saj mu prinaša dobre rezultate. Podjetje mora nenehno spremljati razmere na trgu. Tega se 

podjetje CNC P&K, d. o. o. zaveda, saj je razvidno, da kljub uspešnosti poslovanja ni ničesar 

prepustilo naključju, vendar je še vedno skrbno postavljalo nove strategije, prilagojene novim 

pogojem. 

Razvoj svetovnega avtomobilskega trga v prihodnosti vidijo v smeri okolju prijaznih goriv, 

zato se zavedajo, da se je že sedaj treba pripraviti na ta trenutek (Pušnik Knez, 2016). 

Podjetju predlagamo, naj še naprej spoštuje in nadgrajuje svojo okoljsko politiko, ki mu 

prinaša prednosti pri kupcih. Pri okoljski politiki je treba biti v koraku s časom in vlagati v 

razvoj in nove trende. Podjetje se tudi samo zaveda, da bo v prihodnosti moralo raziskovati v 

smeri okolju prijaznih goriv, za zmanjšanje emisij in vplivov na okolje. 

Podjetje je že doseglo uspešno ime in visoko konkurenčnost med ostalimi tekmeci, zato mu 

svetujemo, naj še naprej dobro sledi svojim strategijam in da pred vsako veliko odločitvijo 

pregleda SWOT analizo podjetja, s katero natančneje preleti svoje prednosti in tudi slabosti 

pred tekmeci. Na ta način se bo podjetje najbolje pripravilo na morebitne negativne posledice 

na mednarodnem trgu. 

Pri konkurenčnosti podjetja mora podjetje upoštevati vse ravni konkurenčnosti. Dubrovski 

(2006, 100) nazorno opisuje konkurenčnost v mednarodnem poslovanju, saj jo deli na tri 

ravni: 

- konkurenčnost mednarodnega gospodarstva (države izvora); 

- konkurenčnost podjetja med podjetji v istem narodnem gospodarstvu (domača 

konkurenčnost) ali izven njega (mednarodna konkurenčnost); 

- konkurenčnost izdelka (storitve). 

Podjetje mora pri svoji konkurenčnosti upoštevati vse ravni. Spremljati mora, kako je s 

konkurenčnimi podjetji v domači državi. Pri tem CNC P&K, d. o. o. nima veliko konkurence, 

saj je med redkimi tako uspešnimi in velikimi podjetji, ki se ukvarja z avtomobilsko 

industrijo, na slovenskem trgu. Vendar mora biti podjetje toliko bolj pozorno na konkurenco v 

mednarodnih vodah. Pozorno mora biti, da vzdržujejo kakovost svojih izdelkov in da vzdržuje 

lastnosti podjetja, ki ga delajo najbolj konkurenčnega. Prav konkurenčnost izdelka je 

pomembna raven pri konkurenčnosti, saj mora imeti tudi izdelek sam konkurenčno prednost. 

Kljub uspešnemu poslovanju z izbranim načinom vstopa na tuje trge, z izvozom, bi podjetju 

predlagali, naj dobro preuči možnost investicijskih oblik vstopa na tuje trge, pri katerih 

podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Glavni 

razlogi investicijskih oblik so pridobivanje dostopa do surovin, nižji stroški proizvodnje in 

lažja penetracija lokalnega trga. 
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Podjetju predlagamo, naj razvije lastno razvojno ali proizvodno enoto na vstopnem trgu ali pa 

samo skladišče, ki  bi lahko tudi olajšalo povezavo med kupci in podjetjem. Podjetju bi lahko 

poslovanje olajšalo lastništvo objekta v ciljni tuji državi, ki bi lahko služil proizvodnji, prodaji 

ali pa zgolj skladiščenju proizvodov.  
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6 SKLEP 

Glavna vzroka za visoko stopnjo tekmovalnosti na današnjih trgih sta globalizacija in 

internacionalizacija. Podjetja morajo nenehno tekmovati s konkurenti, konkurenca na trgih je 

vedno večja, torej morajo podjetja vlagati v razvoj in biti uspešna ter aktivna na področju 

inovacij. Ob veliki konkurenci obstajajo tudi v Sloveniji podjetja, ki so uspešna in cenjena na 

tujih trgih. Takšen je primer preučevanega podjetja, saj si je podjetje CNC P&K, d. o. o. v 

času uspešnih let poslovanja ustvarilo dobro ime in visoko konkurenčnost. 

Treba se je zavedati, da je avtomobilska industrija zelo zahteven in konkurenčen trg. Na trgu 

avtomobilske industrije vlada boj med konkurenti, v tem boju lahko preživiš le, če se zavedaš 

pomembnosti vlaganja v tehnologijo in vlaganja v razvoj, kakovost in trženje. Podjetje CNC 

P&K, d. o. o. je podjetje, ki uspešno raste in se razvija na omenjenem trgu. 

V diplomski nalogi smo raziskovali, preučevali in predstavili strategijo poslovanja podjetja na 

mednarodnem trgu. Mednarodno poslovanje predstavlja vse poslovne aktivnosti in 

transakcije, ki potekajo preko meja domače države. Podrobneje smo predstavili izvoz, ki je 

glavna oblika vstopa na tuje trge izbranega podjetja. 

Razlog, da smo se odločili za preučevanje prav tega podjetja, je spremljanje podjetja že od 

otroštva, saj sem vnukinja Ervina Pušnika, ki je leta 1976 ustanovil podjetje. Kot ožji 

družinski član sem seznanjena z vrednotami podjetja, načinom poslovanja ter s proizvodnjo, 

katere del sem bila z opravljanjem študentskega dela v proizvodnji podjetja. 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da je strategija mednarodnega 

poslovanja podjetja uspešna. Uspeh mednarodnega poslovanja je viden po tem, da podjetje 

letno obdela 6000 ton najrazličnejših vgradnih komponent za potrebe avtomobilske industrije, 

kar 95 % teh pa izvaža v države Evropske unije (Nemčija, Italija, Avstrija). 

S preučevanjem strategije mednarodnega poslovanja podjetja CNC P&K, d. o. o. smo 

ugotovili, da se je podjetje z vključitvijo na tuje trge moralo spopasti z mnogimi dejavniki, 

kot so nova kultura, tehnološko okolje, novi pravni sistemi itd. Podjetje se je moralo soočiti z 

novimi zahtevami trga, sprejeti njihov način poslovanja ter se prilagoditi potrebam na tujem 

trgu. Z nastopom mednarodnega poslovanja postanejo odločitve podjetij kompleksnejše, 

vendar pa jim hkrati omogočajo nove priložnosti in nova znanja. 

Za vstop na tuje trge je podjetje CNC P&K, d. o. o. izbralo obliko izvoza. Izvoz je 

najpogostejša oblika vstopa na tuje trge, podjetju predstavlja majhno tveganje ter enostavnost. 

Podjetje samo izvaja transakcijo ter si s tem omogoča neposreden stik s tujimi odjemalci, 

lahko uporablja lastne strategije, torej se prilagodi svojim potrebam in zmogljivostim, hkrati 

pa si podjetje z izvozom krepi svoj ugled. 
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Uspešno poslovanje podjetja CNC P&K, d. o. o. je mnogim dalo možnost zaposlitve, kar je 

dandanes težko, saj je znano, da je Slovenija v splošni krizi. Nova delovna mesta so kazalnik 

na dobro poslovanje, pokažejo nam, da se je podjetje uspešno prebilo na tuj trg. Ker je 

slovenski trg nasičen, je možnost poslovanja s tujim državami še toliko bolj pomembna.  

Podjetja se globalizaciji ne morejo izogniti, saj aktivno vpliva na gospodarstvo. Globalizacija 

nam omogoča nove načine poslovanja, trg postaja vedno bolj enoten, vendar pa stvari ne 

poenostavi, saj od podjetij zahteva inovativnost, konkurenčnost ter iznajdljivost. Podjetja 

morajo biti toliko bolj močna, saj globalizacija in mednarodno poslovanje intenzivirata 

konkurenčni boj na trgu. Globalizacija krajša razdalje in podira meje med državami, kar 

omogoča hitrejšo komunikacijo. 

Podjetje CNC P&K, d. o. o. ima sicer na mednarodnem trgu veliko konkurence, saj sodeluje 

na trgu avtomobilske industrije, ki je ena od vodilnih svetovnih tehnoloških panog, ki ustvari 

desetino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Avtomobilska industrija je močan in 

pomemben trg, zato uspešnost podjetja CNC P&K, d. o. o. dokazuje, da je njegova strategija 

mednarodnega poslovanja uspešna. Podjetje svojo uspešnost dokazuje s stalno in vzdržno 

rastjo in razvojem, povečanjem števila delovnih mest, s povečanjem proizvodnega prostora, 

povečevanjem števila zadovoljnih kupcev, posledičnim povečevanjem števila naročil in tudi 

krepitvijo svoje poslovne konkurenčnosti v mednarodnem tržnem prostoru. 
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INTERVJU Z DIREKTORICO PODJETJA CNC P&K, d. o. o., GOSPO HELENO 

PUŠNIK KNEZ  

1.) Kdaj ste prevzeli vodstvo podjetja CNC P&K, d. o. o.?  

Vodstvo podjetja sem skupaj z možem prevzela leta 2003. 

2.) Kakšna je bila primarna strategija poslovanja podjetja, ko ste prevzeli vodstvo? 

Kakšni so bili vaši prvi trije ukrepi za nadaljnje uspešno poslovanje podjetja? 

Ukrepi za ohranitev uspešnosti in nadaljnji razvoj, širitev podjetja, nenehno vlaganje v razvoj, 

novo tehnologijo, kvaliteto in kader. 

3.) Zakaj se usmerjate zgolj na tuje trge? Ali v Sloveniji ni dovolj velik trg 

avtomobilske industrije?  

Od tam je največ povpraševanja. Slovenija žal ni dovolj velik ponudnik obdelave izdelkov za 

avtomobilsko industrijo.  

4.) Kakšen model vstopa na tuje trge ste uporabili? 

Kot vam je znano, je podjetje že v preteklosti uspešno poslovalo s tujimi trgi. Pri določenih 

kupcih bi lahko rekli, da je sodelovanje že tradicija, ki se je razvila izključno iz naše kvalitete 

dela. Naš cilj je to tradicijo sodelovanja ohraniti oziroma razširiti. Pogoj, da ostaneš na tujih 

trgih pa je nenehno vlaganje v nove in najsodobnejše tehnologije, ki nam omogočajo 

odločilno prednost pred konkurenco iz azijskih dežel ter dežel vzhodne Evrope. 

5.) Kateri so vaši ključni tuji trgi in zakaj?  

Naš ključni trg je Nemčija, saj so ena izmed vodilnih držav v razvoju avtomobilske industrije. 

6.) Ali imate na tujih trgih stalne partnerje? Kako vstopate na tuje trge, imate v tujini 

svojo proizvodnjo ali se ukvarjate zgolj izvozom in uvozom? 

Na tujih trgih imamo stalne partnerje, s katerimi skupaj kot partnerji vstopamo v nove 

projekte segmentov ter komponent za potrebe avtomobilske industrije. 

7.) Avtomobilska industrija je zahteven trg. Kako se spopadate s tujimi konkurenti?  

Avtomobilska industrija je dokaj kompleksna, pravo konkurenco predstavljajo le velika 

svetovna podjetja, ki pa niso številčna. Razvojne službe podjetij so usmerjene v segmente 

razvoja, ki jih najbolj obvladajo. Tako tudi naše podjetje enakovredno nastopa kot ponudnik 

segmenta kovinskih komponent in si s hitro odzivnostjo in razmeroma nizkimi stroški 

zagotavlja konkurenčno prednost. 
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8.) Ali se ukvarjate samo s komponentami za avtomobilski industrijo? Ali razmišljate 

tudi o vstopu na nove tuje trge, katere in zakaj? 

Kar 91 % naše proizvodnje je za potrebe avtomobilske industrije. Ne razmišljamo o novih 

trgih, naša skrb je ohranjati oziroma izboljševati to, kar smo v teh letih poslovanja dosegli. 

9.) Kakšno strategijo mednarodnega poslovanja izvajate in zakaj ? 

Lahko rečem, da je naše osnovno vodilo kvaliteta izdelkov in zelo dobri poslovni odnosi.  

10.) Ali načrtujete in izvajate tudi marketinške aktivnosti na tujih trgih?  

Ne. 

11.) Kako iščete nove kupce?  

Praviloma kupci najdejo nas. 

12.) Kakšni so vaši ukrepi za izvajanje uspešnega poslovanja podjetja? Ali pošiljate vaše 

uslužbence na usposabljanje?  

Usposabljanja so za nas zelo pomembna, tako pri delavcih v proizvodnem procesu, kontroli in 

v upravi podjetja. Zaradi vedno večjih zahtev po kvaliteti, novih tehnologijah in obdelavah 

izdelkov je nujno redno usposabljanje kadra. Del usposabljanja se izvaja v podjetju, del pa 

tudi pri kupcih.   

13.) Kako obvladujete različna tveganja v mednarodnem poslovanju? 

Ker imamo zveste kupce, do sedaj posebnega tveganja pri poslovanju nismo čutili. Edino 

tveganje, ki ga prevzemamo je nenaden upad naročil kupcev zaradi upada prodaje na 

svetovnih trgih.  

14.) Kakšni so vaši načrti za prihodnost in kakšne ukrepe boste uporabili za realizacijo 

le teh? 

Glede na pretekla štiri leta, ko smo beležili zavidljivo rast na vseh kazalnikih poslovanja, si 

trenutno želimo samo obdržati stanje takšno, kot smo ga dosegli. Nekje je potrebno postaviti 

mejo.  

15.) Kako ocenjujete razvoj svetovnega avtomobilskega trga v prihodnosti in kje vidite 

priložnosti za vaš bodoči razvoj? 

Razvoj avtomobilskega trga bo verjetno v smeri okolju prijaznih goriv. Že sedaj se je 

potrebno pripravljati na ta trenutek. 


