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POVZETEK 

V teoreti�nem delu diplomske naloge smo predstavili, kako se mora podjetje pripraviti za 

vstop na tuji trg. Prou�ili smo strategije vstopa in tveganja, s katerimi se podjetje ob tem 

sre�uje. Opisali smo zna�ilnosti svetovne avtomobilske industrije in ugotovili, da dobavitelji 

prevzemajo zelo pomembno vlogo v njej. V empiri�nem delu smo podrobno raziskali in 

prou�ili mednarodno poslovanje podjetja Odelo Slovenija, d. o. o., in ugotovili, da je zaradi 

dobro za�rtane in izvedene strategije mednarodnega poslovanja prou�evano podjetje postalo 

eno od najuspešnejših v svoji panogi. 

Klju�ne besede: mednarodno poslovanje, strategija, avtomobilska industrija, dobavitelji, 

podjetje Odelo. 

SUMMARY 

In the theoretical part of the Diploma thesis, we presented how a company must prepare for 

entry into a foreign market. We researched market entry strategies and the associated risks for 

the company. We described characteristics of the automotive industry and found that 

suppliers play a very important role in it. In the empirical part, we conducted a detailed 

research and study on international operations of the company Odelo Slovenija, d.o.o., finding 

that a well-designed and implemented strategy for international operations has led the 

company to become one of the most successful businesses in its sector. 

Keywords: international operations, strategy, automotive industry, suppliers, Odelo Company. 
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1 UVOD 

V uvodu je opredeljena tematika diplomske naloge, ki je predmet raziskovanja. Predstavljena 

sta namen in cilje naloge. Navedene so tudi predpostavke in omejitve. Za�rtane so 

uporabljene metode raziskovanja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�nih izhodiš�

Številna slovenska podjetja so k sre�i že zdavnaj spoznala (prva že sredi šestdesetih let 

prejšnjega stoletja), da je že za zadržanje obstoje�ih tržnih deležev, kaj šele za njihovo 

pridobivanje ali pove�anje, treba internacionalizirati svojo dejavnost tudi z vlaganji ali 

drugimi oblikami delovanja v tujini (Jakli� in Svetli�i� 2005, 6). 

Internacionalizacije podjetja torej ne pogojujejo le priložnosti in ovire, ki jih predstavlja 

zunanje okolje, temve� tudi konkuren�nost podjetja oz. dejavniki v podjetju – notranje okolje. 

Hkrati velja tudi obratna povezava, saj lahko proces internacionalizacije vpliva na 

konkuren�nost podjetja, stopnja internacionalizacije pa dolo�a pomembnost dejavnikov 

zunanjega okolja (Makovec Bren�i� idr. 2006, 23). 

Poudariti je treba, da je obseg tveganj v mednarodnem poslovanju mnogo ve�ji in bolj 

kompleksen kot pri poslovanju na doma�em trgu. Vzroki za to so številni; podjetja v 

mednarodnem poslovanju poslujejo v manj poznanem poslovnem okolju: imajo slabši pogled 

v politi�no, ekonomsko in pravno ureditev v tuji državi, težje pridobijo relevantne informacije 

o tujem poslovnem partnerju ter težje preverjajo njegovo poslovno boniteto, kar predstavlja še 

dodatna tveganja, razdalje med poslovnimi subjekti so mnogo daljše, pomembno vlogo imajo 

tudi razli�ni politi�ni in ekonomski dejavniki (sprememba deviznih te�ajev, razli�ni politi�ni 

in regulatorni vplivi na poslovanje tujih podjetij) (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 21). 

Izdelek ne samo da mora biti brezhiben, odjemalcu prilagojene kakovosti, potrošniku mora 

biti dosegljiv v pravem �asu in na pravem mestu. Izdelek namre� nima za potrošnika nobene 

vrednosti, �e ga ta potrebuje v svoji delavnici, je pa v skladiš�u pri proizvajalcu, na primer, v 

neki drugi državi. Razpoložljivost izdelka ob pravem �asu na pravem mestu je danes že eden 

od najpomembnejših dejavnikov konkuren�nosti, ki se je razvil v znano na�elo just-in-time. V 

medorganizacijskem marketingu je v�asih cena že marginalnega pomena, medtem ko mora 

biti kakovost vrhunska, dobave pa �asovno, prostorsko in koli�insko natan�ne (Dubrovski 

2006, 249). 

V današnjem marketingu velikokrat govorimo že o na�elu just-before-time, ki pomeni biti z 

izdelkom že prisoten pri potrošniku, ko se potreba po njem šele razvija, ali celo vplivati na 

razvoj dolo�ene potrebe (Dubrovski 2006, 249). 
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Upravljanje medkulturnih razlik je proces razvijanja in implementacije strategij ter ustvarjanja 

operativnih sistemov, s katerimi se zagotavlja vzdržna konkuren�na prednost na globalnem 

trgu (Jelovac in Rek 2010, 101). 

V mednarodnem poslovanju je preu�evanje pomena in vpliva kulture v nekem okolju izjemno 

pomembno, ne samo za uspešen vstop podjetja na tuje trge, ampak predvsem za njegov 

trajnejši tržni uspeh v zahtevnem mednarodnem okolju (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 24). 

V gospodarski krizi je za obstoj podjetij še posebno pomembno, da pove�ujejo svoj tržni 

delež in se tako borijo proti ostri konkurenci. V diplomski nalogi je prou�evano, kako lahko 

podjetje vstopi na tuji trg. Predstavljene so vsebine in zna�ilnosti mednarodnega poslovanja, 

kakšne so pasti in kulturne razlike, na katere mora biti podjetje pozorno, ko se 

internacionalizira. Podrobneje smo se osredoto�ili na eno od najve�jih industrij na svetu, tj. 

avtomobilsko industrijo, kjer smo raziskali dobavitelje v njej.  

V diplomski nalogi je raziskana in prou�ena strategija internacionalizacije podjetja Odelo, d. 

o. o. (v nadaljevanju Odelo), ki je eden najuspešnejših proizvajalcev in dobaviteljev v 

segmentu avtomobilske industrije v Evropi. Je internacionalno podjetje, ki se lahko pohvali z 

najvišjimi priznanji. Ne nazadnje je v letu 2012 dobilo nagrado Foreign Investor of the Year 

in leta 2013 še prestižno nagrado Automotive Lean Production Award 2013 v kategoriji 

mednarodno srednje veliko podjetje.  

Podjetje Odelo v ve�ini proizvaja sisteme in komponente zadnjih lu�i za proizvajalce 

najprestižnejših znamk avtomobilov. Skupino sestavlja šest podjetij v Nem�iji in Sloveniji. 

Ima med 500 in 999 zaposlenih ter spada med srednje velika podjetja. Srce skupine je glavni 

sedež v Schwaikheimu. Danes je Odelo Slovenija v Preboldu najve�je proizvodno podjetje v 

skupini. Njihovo poslanstvo je povezava zahtevnega dizajna z multifunkcionalno tehniko. Ta 

osnovni princip je stalni spremljevalec njihovega vsakodnevnega razmišljanja in dela. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je raziskati, prou�iti in opredeliti strategijo internacionalizacije 

podjetja Odelo, ki deluje v globalni avtomobilski industriji. 

Cilji diplomske naloge so:  

− prou�iti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja; 

− raziskati možne strategije vstopa na tuje trge; 

− ugotoviti, kakšne so omejitve pri vstopu na tuje trge; 

− raziskati zna�ilnosti poslovanja v svetovni avtomobilski industriji; 

− raziskati in prou�iti internacionalizacijo podjetja Odelo, v segmentu dobaviteljev v 

avtomobilski industriji; 
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− prou�iti poslovni model podjetja in ugotoviti, kateri so klju�ni dejavniki njegovega 

uspešnega poslovanja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge  

Pri izdelavi diplomske naloge so uporabljene naslednje raziskovalne metode: 

− metoda opisovanja ali deskripcije; 

− metoda povzemanja ali kompilacije; 

− metoda primerjave ali komparacije; 

− metoda analize; 

− metoda študije primera; 

− metoda sinteze kon�nih ugotovitev. 

Kvalitativna raziskava je narejena v obliki intervjuja s predstavnikom podjetja Odelo, s 

pomo�jo katerega so opredeljene zna�ilnosti strategije internacionalizacije prou�evanega 

podjetja. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo, da: 

− je na mednarodnem trgu velika konkuren�nost v segmentu proizvodnje in dobave v 

avtomobilski industriji; 

− so v avtomobilski industriji medkulturne razlike v poslovanju; 

− je podjetje uspešno, ker je izbralo pravi pristop k internacionalizaciji poslovanja; 

− so informacije o podjetju na spletnih virih verodostojne. 

Omejitve pri obravnavanju problema so: 

− omejen dostop do podatkov, ker je podjetje v zasebni lasti; 

− zaradi obsega trga smo se osredoto�ili samo na proizvodnjo sestavnih delov in dobavo le 

teh v avtomobilski industriji; 

− zaradi nedosegljivosti strokovnih delavcev, ker so velikokrat službeno odsotni zaradi dela 

v tujini, bo osebni intervju težje izvedljiv; 

− ker je ve�ji del podjetja v tujini, bomo lahko dostopali do podatkov, ki nam jih bodo 

posredovali v podjetju Odelo, in tistih, ki so objavljeni na spletu. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE  

�e primerjamo poslovanje podjetja znotraj države in poslovanje, ki bi ga podjetje moralo 

razviti, �e bi želelo prodreti na mednarodni trg, lahko ugotovimo, da se razlikujeta v 

pomembnih stvareh. Mednarodno poslovanje je kompleksno zaradi ve�jega števila razli�nih 

trgov, ki se sre�ujejo na enem mestu. Intenzivnost konkurence je zato veliko ve�ja in s tem je 

ve�je tudi tveganje. 

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

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

državi, gre za mednarodno podjetništvo (Anton�i� idr. 2002, 109). 

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

širjenjem ter intenzivnejšo obdelavo doma�ega trga, temve� se mora na izbrani na�in vklju�iti 

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

poslovanje ponuja, pa je treba na sistemati�en in na�rten na�in izbrati tiste, ki omogo�ajo 

doseganje mednarodnih konkuren�nih prednosti (Dubrovski 2005, 94). 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vklju�uje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski (premiki 

izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski na�in (npr. proizvodnja v 

tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali ve� držav. Netrgovinski na�in, 

ki hkrati ne bi bil nelo�ljivo povezan še z medsebojnim trgovanjem, je v poslovni praksi zelo 

redek primer. Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi 

zunanje trgovine, mednarodne trgovine), ki vklju�uje izvozne in uvozne posle v najširšem 

smislu, torej tudi posebne zunanjetrgovinske posle (Dubrovski 2005, 15).  

Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, govorimo o transakcijah, pa tudi o procesih zato, 

da se zavemo, da je mednarodno poslovanje dejaven in dinami�en na�in poslovanja podjetij. 

Nobeno mednarodno poslovanje podjetja v današnjih dinami�nih pogojih poslovanja ne sme 

in ne more biti stati�no ali pasivno, �e je podjetje oziroma njegov management vsaj malo 

usmerjeno k rasti (Makovec Bren�i� idr. 2006, 11). 

Mednarodno podjetništvo je, preprosto re�eno, proces, ko podjetnik izvaja poslovne 

dejavnosti prek državnih meja. To vklju�uje izvoz, podeljevanje licenc, prodajno pisarno v 

drugi državi ali nekaj tako preprostega, kot je mali oglas v pariški izdaji Herald Tribune

(Anton�i� idr. 2002, 108). 

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

najve�jih podjetij. Danes vsako podjetje tekmuje v hiperkonkuren�nem 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 
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mednarodno poslovanje razlikuje od doma�ega in je sposoben ustrezno delovati (Anton�i�

idr. 2002, 109). 

Na splošno podjetja investirajo v tujini, da bi zavarovala ali si zagotovila dodatne trge, da bi si 

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

sposobnosti, s pomo�jo izkoriš�enja razli�nih virov ter izvajanjem integrirane proizvodnje in 

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

drugih podjetij v tujini (Jakli� in Svetli�i� 2005, 117). 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Kesi� (2010) je na spletni strani med drugimi napisal:  
Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko meja 

doma�e, nacionalne države in njenega poslovnega okolja. Potrebno se je zavedati, da podjetja z 

vstopom v mednarodno poslovno okolje vstopajo v druga�na poslovna, finan�na, zakonodajna, 

pravno-regulatorna, kulturna, menedžerska, tržna in sprememb polna okolja, kar daje poslovanju 

v mednarodnem okolju druga�no konotacijo, težo, zahtevnost in pomen.  

Mednarodno poslovanje je skoraj nujno za podjetja, �e želijo priti med najboljša podjetja na 

svetu. Konkurenca dobro vpliva na razvoj in kakovost izdelkov, saj tekmovalnost med 

podjetji spodbuja inovativnost in stremljenje k boljšemu proizvodu. 

Dubrovski (2006, 91) pravi, da je nagibov (motivov, vzrokov), zakaj se podjetja odlo�ajo za 

mednarodno poslovanje, ve�, razlikujejo pa se od podjetja do podjetja ali celo od izdelka do 

izdelka, med njim pa zaradi prepletenosti ostrih lo�nic ni mogo�e postaviti. Naštejemo lahko 

najpogostejše: 

− pove�anje prihodkov (premajhna absorpcijska mo� doma�ega trga); 

− ve�ja izkoriš�enost poslovnih oz. proizvodnih zmogljivosti in s tem znižanje stroškov na 

enoto izdelka (iskanje prednosti, ki izvirajo iz bolje zasedenih zmogljivosti); 

− pove�anje ali vzdrževanje obsega zaposlitve; 

− znižanje stroškov na enoto izdelka; 

− skrajšanje amortizacijske dobe stroškov raziskav in razvoja (R&D stroški); 

− podaljšanje življenjskega cikla izdelkov (odmaknitev faze odmiranja izdelka); 

− izmenjava zasi�enih in ekspanzivnih trgov (kombiniranje krivulj ponudbe in 

povpraševanja po posameznih trgih); 

− porazdelitev in razpršitev tveganja (odprava nevarne odvisnosti od enega ali nekaj 

partnerjev); 

− pridobljena znanja in izkušnje iz drugih okolij; 

− odprava sezonskih vplivov, ki so zna�ilni za doma�i trg; 

− ogroženost tržnega položaja zaradi vstopa tujih konkurentov na doma�i trg; 

− izboljšanje konkuren�ne sposobnosti (mednarodni konkurenti in kupci zahtevajo nenehno 

izboljševanje konkuren�nosti); 



6 

− iskanje strateškega partnerja in vklju�evanje v mrežne povezave (reševanje obstoje�ih 

problemov in izkoriš�anje novih tržnih priložnosti); 

− iskanje ugodnih nabavnih virov; 

− iskanje priložnosti za prenos poslovnih funkcij (npr. proizvodnje, logistike, IT); 

− inovacije poslovnega sistema (mednarodno okolje zahteva in omogo�a ve� inovacij); 

− sledenje klju�nim odjemalcem v tujino; 

− razvoj in rast (temeljni ali kon�ni vzrok). 

2.2 Opredelitev internacionalizacije 

V teoriji mednarodnega poslovanja obstajajo razli�ne definicije internacionalizacije. V 

najširšem smislu se internacionalizacija nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega 

sodelovanja. Predstavlja vklju�evanje podjetij v mednarodno menjavo in mednarodno 

proizvodnjo oziroma postopno geografsko širjenje ekonomskih aktivnosti podjetij preko 

nacionalnih meja, razvoj operativnih oblik na tujem in naravnost k izvozu (Makovec Bren�i�

idr. 2006, 18). 

Pove�anje aktivne udeležbe v mednarodnem poslovanju ozna�ujemo z internacionalizacijo 

poslovanja ali podjetja. Internacionalizacija podjetja, ki zahteva prilagajanje podjetniške 

miselnosti, strategij, struktur in procesov mednarodnemu okolju, predstavlja proces razvoja 

mednarodnega poslovanja podjetja, v okviru katerega se to z vedno ve�jim obsegom vklju�uje 

v mednarodna poslovna razmerja. Internacionalizacija pa ni samo proces razvoja, temve� tudi 

(kon�ni, prehodni) rezultat takšnega procesa in na�in (poslovnega) razmišljanja (Dubrovski 

2005, 34). 

Internacionalizacija vklju�uje procese notranjega in zunanjega okolja podjetja ter razvoj virov 

podjetja. Pri�ne se, ko podjetje svojo proizvodnjo, raziskave, razvoj, prodajo in ostale 

aktivnosti razširi na mednarodne trge (Hollensen 1998, 35).  

Tako internacionalizacija kot globalizacija sta danes soodvisno povezani, saj globalizacija 

omogo�a rast internacionalizacije podjetij in obratno. Globalizacija namre� omogo�a, da 

podjetja preko meja iš�ejo svoje vire in širijo svojo proizvodnjo ter razvijajo trženjske 

strategije na razli�nih trgih (Makovec Bren�i� idr. 2006, 17). 

Internacionalizacija je torej lahko pot (proces) h globalizaciji (stanje), a hkrati tudi z 

marketinškega vidika k fragmentaciji (Dubrovski 2005, 34). 

V ožjem pomenu besede je internacionalizacija opredeljena kot delovanje oziroma rast 

podjetja na tujih trgih, s pomo�jo neposrednih naložb v tujini, ki so obi�ajno najprej 

usmerjene v ustanovitev prodajnih podružnic, z naraš�anjem obsega prodaje na dolo�enem 

trgu pa se pojavljajo tudi v obliki proizvodnih podružnic. Internacionalizacija naj bi se tako 

pri�ela šele z neposrednimi naložbami v tujino (Trtnik 1999, 7). 
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Z vidika smeri in poteka procesov ter transakcij jo delimo na (Makovec Bren�i� idr. 2006, 

18–19): 

− vhodno internacionalizacijo (naravnana navznoter): obi�ajno je posledica vpliva tujih 

konkurentov na doma�em trgu. Predstavlja vstop ali širjenje in rast obsega poslovanja 

tujih podjetij na doma�em trgu, najpogosteje z uvozom, licencami in skupnimi vlaganji v 

doma�i državi. Z vidika vklju�evanja podjetij predstavlja vhodno internacionalizacijo 

nabava surovin in polizdelkov pri tujih dobaviteljih, strateška partnerstva na tehnološkem 

ter logisti�nem podro�ju in podobno; 

− izhodno internacionalizacijo (naravnana navzven): predstavlja najbolj tradicionalno 

pojmovanje internacionalizacije, to je rast in razvoj poslovanja doma�ih podjetij preko 

nacionalnih meja. Prvi vstop podjetja na tuji trg je najosnovnejši pogoj za�etka procesa 

internacionalizacije podjetja; 

− kooperativno internacionalizacijo: to je oblika nekapitalskih povezav, kot so strateške 

povezave, sporazumi o sodelovanjih in partnerstva, ki imajo v mednarodnem poslovanju 

podjetij visoko stopnjo rasti. 

2.3 Razlogi za vstop podjetja na tuji trg in razli�ne vstopne strategije 

Preden podjetje vstopi na tuji trg, mora raziskati in preveriti razloge, ki so v prid boljšemu 

stanju podjetja, �e bi poslovalo mednarodno. 

�e se odlo�imo za vstop na novi trg, se moramo hkrati zavedati tudi tveganja in stroškov, ki 

jih vstop prinaša. Pred slednjim je tako treba preveriti (Ho�evar 2013):  

− dostop do tehnologij, procesov, razli�nih virov (�loveških, finan�nih, raziskave in 

razvoja); 

− pravne in carinske ovire; 

− kakšni so transportni stroški; 

− regulacijo trgov (zaš�ita doma�ih trgov); 

− dostop do tržnih poti, dobaviteljev; 

− ali imamo dovolj informacij za oceno in analizo tujih trgov; 

− lojalnost blagovnim znamkam, tujo konkurenco; 

− kakšne investicije v trženjsko komuniciranje bodo potrebne. 

Osnovni razlogi za vstop podjetja na tuji trg so ponavadi ve�ja prepoznavnost podjetja, ve�ji 

prihodek, sodelovanje z novimi poslovnimi partnerji, bližina glavnim dobaviteljem, 

zmanjšanje transportnih stroškov in prodaja svojih izdelkov na mednarodnem trgu. 

V literaturi lahko najdemo veliko razli�nih strategij, ki jih lahko podjetja uporabijo za vstop 

na tuji trg. 

Strategije glede na smer so (Pu�ko, �ater in Rejc Buhovac 2006, 68): 
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− strategija vodoravne integracije, 

− strategija navpi�ne integracije, 

− strategija koncentri�ne diverzifikacije in 

− strategija konglomeratne diverzifikacije. 

Pu�ko, �ater in Rejc Buhovac (2006, 68–70) trdijo, da horizontalna oz. vodoravna integracija 

pomeni v gospodarstvu priklju�itev ali združitev podjetja s pomembnim tekmecem. Vendar 

podjetje, s katerim se združiš, ne predstavlja vedno najmo�nejše konkurence. Prednosti 

združitve so pove�anje tržnega deleža, olajšan vstop na tuji trg in s tem zmanjšanje tveganj, 

povezanih z vstopom. Povezani viri in zmožnosti ter doseganje u�inkov ekonomije obsega, 

vse to prinaša konkuren�no prednost. Slabosti pa sta manjša fleksibilnost in pove�anje 

stroškov z logistiko, saj se pove�ajo razdalje med proizvodnjo in njeno porabo. 

Pu�ko in drugi razlagajo navpi�no integracijo kot priklju�itev podjetij, ki sta med seboj v 

razmerju proizvajalec oz. dobavitelj in kupec teh dobrin, ki jih uporabi za nadaljnjo 

proizvodnjo. Ta strategija je primerna za podjetja v zrelih letih, saj povzro�a manjšo 

fleksibilnost.  

Strategija koncentri�ne diverzifikacije omenja uvajanje novih izdelkov, ki so povezani s 

starimi, v tem smislu, da so jih izboljšali. Konglomeratna diverzifikacija pa opisuje kot 

podjetje, ki nastopi na tujem trgu s povsem novim izdelkom, ki ni povezan s starimi 

proizvodi. Ta strategija je nevarna, ker se želi podjetje uveljaviti v novi panogi, ki je še ne 

pozna. Ponavadi se za to odlo�ijo podjetja, ki imajo dobi�ek, ki ga želijo vložiti v rast podjetja 

(Pu�ko, �ater in Rejc Buhovac 2006, 68–70). 
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Preglednica 1: Strategije za podjetja iz dežel v razvoju 

Strategija Jedro strategije Ciljne prednosti Slabosti Primeri 

Ceneni izdelki Poceni delovna 

sila ali poceni 

material. 

Doseganje 

dodatne prodaje 

in izvoza. 

Nižji stroški 

delovne sile 

drugod. 

�aj, igra�e. 

Proizvodnja za 

tujo blagovno 

znamko 

Dobaviteljski vir 

za znane blagovne 

znamke. 

Razvoj novih 

znanj, 

spoznavanje 

potrošnikovih 

preferenc. 

Omejene marže, 

možnost odhoda 

odjemalcev. 

Potrošna 

elektronika, 

obutev. 

Proizvajalec 

komponent 

Dobavitelj 

komponent 

sestavljavcu. 

Dostop do novih 

tehnologij, 

pridobivanje 

novih izkušenj. 

Visoka stopnja 

odvisnosti od 

odjemalca. 

Avtomobilski 

deli, ra�unalniške 

komponente. 

Stroškovni leader Razvoj izdelkov z 

ugodnim 

razmerjem med 

stroški in 

vrednostjo 

izdelka. 

Vklju�itev novih 

trgov in tržnih 

segmentov. 

Paziti je treba na 

stroške; dodatni 

stroški za razvoj 

in vzdrževanje 

vrednostne verige.

Ra�unalniki, 

potrošna 

elektronika. 

Osredoto�enost 

na poseben 

segment 

Prenos obstoje�e 

tehnologije in 

izdelkov na druge 

trge. 

Izkoriš�anje 

obstoje�ih 

zmožnosti, 

širjenje tržnega 

obmo�ja. 

Omejene 

priložnosti. 

Pnevmatike za 

velika vozila, 

namakalne 

naprave. 

Usmerjenost v 

nišo 

Uporaba 

tehnoloških in 

drugih znanj za 

nišo v svetovnem 

merilu. 

Prevzemanje 

celotne vrednosti 

po vrednostni 

verigi. 

Višji stroški za 

razvoj in 

vzdrževanje 

vrednostne verige.

Homeopatski 

pripomo�ki, 

zeliš�na 

kozmetika. 

 Vir: Dubrovski 2006, 173. 

Hrastelj (1995, 48–51) pravi, da je mednarodno poslovanje nadaljevanje vojn z drugimi 

sredstvi in obstajajo strategije, ki imajo podlago v vojaških vedah: 

− Frontalni napad je, ko podjetje napade drugo podjetje prav tam, kjer je to najboljše.  

− Napad z bokov je strategija napada tam, kjer je konkuren�no podjetje premalo zaš�iteno.  

− Gverilska strategija je, ko podjetje po daljših napadih premaga konkuren�no podjetje in 

prevzame vodstvo nad cenami.  

− Obvozni napad je, ko podjetje vztraja na doma�em trgu in osvaja nove trge z izdelki, ki 

so izboljšani tradicionalni izdelki ter niso zanimivi za konkurenco.  
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− Nišna strategija pomeni, da podjetje poiš�e trg kupcev za neki izdelek, za katerega se 

konkurenca ne zanima zaradi druga�nosti izdelka in s tem povezanimi stroški 

preusmerjanja proizvodnje le-teh.  

− Obkrožitvena strategija pomeni napad na dolo�eni trg tekmecev, da odkrijejo njihove 

slabosti poslovanja.  

2.4 Pasti pri vstopu na tuje trge 

Vsaka trgovinska dejavnost je povezana s tveganji, vendar pa je zunanjetrgovinska dejavnost 

še posebej tvegana zaradi razli�nih dejavnikov. Ponavadi so ti posli ve�jega obsega ali 

vrednosti in lahko že nizka stopnja negotovosti povzro�i ve�je izgube. Potem so tukaj še 

druga tveganja, npr. spremembe vrednosti valute, nepoznavanje tujih obi�ajev, prevozna 

tveganja itd. Pomembno je, da poskuša podjetje ugotoviti �im ve� možnih nepri�akovanih 

dogodkov, jih vnaprej izmeriti in ugotoviti, v kakšni meri se lahko pojavijo, predvideti, na kaj 

lahko vplivajo ter kako pogosto se pojavljajo (Hrastelj 1990, 318). 

Podjetja se morajo na vstop na tuje trge dobro pripraviti, kar se ne zgodi '�ez no�' in lahko 

traja tudi nekaj let. Pomembno je, da prou�ijo trg, na katerega se nameravajo podati – kakšna 

je kupna mo� prebivalca, kdo bo njihova ciljna skupina, kakšna je konkurenca … Vedeti 

morajo, kaj se na trgu že da dobiti in kaj so njihove prednosti. Prou�iti je treba tudi širše 

razmere v državi, v katero se podjetja podajajo – kakšen je politi�ni sistem, ali gre za 

politi�no stabilno državo (primer arabske pomladi), poznati morajo tamkajšnjo kulturo in 

obi�aje komuniciranja, jezik in vero, prou�iti morajo morebitna valutna tveganja, ne nazadnje 

pa tudi pravosodni sistem, prakso glede zaš�ite intelektualne lastnine ter razširjenost pla�ilne 

nediscipline (Zagorc 2013). 

Dubrovski (2002, 60–61) pravi, da se podjetje z internacionalizacijo poslovanja spreminja in 

posledi�no razvija. Spremembe, ki so nujne, lahko tudi negativno vplivajo na nadaljnji razvoj 

podjetja. S poznavanjem razvojnih modelov se lahko kriznim situacijam tudi izognemo. 

Omenja tudi Bleicherjev model razvoja, ki poteka v šestih zaporednih fazah, med fazami pa 

vedno nastopi kriza, zaradi katere lahko podjetje propade. 

2.5 Tveganje v mednarodnem poslovanju 

Ruzzier in Kesi� (2011, 84) pravita, da lahko tveganja v mednarodnem poslovanju razdelimo 

na tri glavne skupine: 

− državna, 

− finan�na in 

− poslovna tveganja. 
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Vsako podjetje je pri poslovanju na doma�em ali tujem trgu izpostavljeno razli�nim 

tveganjem. Tveganje je negotovost z bodo�imi dogodki, ki lahko vplivajo na zmanjšanje 

verjetnosti doseganja na�rtovanih ciljev in lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja. 

Poudariti je treba, da je obseg tveganj v mednarodnem poslovanju mnogo ve�ji in bolj 

kompleksen kot pri poslovanju na doma�em trgu. Vzroki za to so številni: podjetja v 

mednarodnem poslovanju poslujejo v manj poznanem poslovnem okolju, zaradi tega imajo 

slabši pregled v politi�no, ekonomsko in pravno ureditev v tuji državi, težje pridobijo 

relevantne informacije o tujem poslovnem partnerju ter težje preverjajo njegovo poslovno 

boniteto, kar predstavlja še dodatna tveganja, razdalje med poslovnimi subjekti so mnogo 

daljše, pomembno vlogo imajo tudi razli�ni politi�ni in ekonomski dejavniki, kot so 

sprememba deviznih te�ajev in razli�ni politi�ni ter regulativni vplivi na poslovanje tujih 

podjetij. Zato je pomembno, da se podjetja, ki poslujejo v mednarodnem tržnem okolju, v 

celoti zavedajo, kakšnim tveganjem so izpostavljena in na kakšen na�in jih obvladujejo, da se 

izogibajo tveganjem v �im ve�ji možni meri, oziroma jih skušajo predvidevati in minimizirati 

njihove vplive na njihove poslovne aktivnosti v mednarodnem poslovanju (Ruzzier, Kesi� in 

Mevlja 2008, 21). 

2.5.1 Državna tveganja 

Makovec Bren�i� idr. (2006, 80) navajajo, da deželna tveganja zajemajo vsa tveganja, ki 

nastanejo zaradi politi�nih, pravnih in ekonomskih sprememb v državi gostiteljici ter 

negativno vplivajo na poslovanje podjetja. 

Ruzzier in Kesi� (2011, 84) menita, da lahko država klju�no vpliva na pogoje poslovanja tujih 

podjetij in jih lahko spodbuja ali pa zavira. 

Kenda (2001, 99–101) je med drugim napisal, da je deželno tveganje tveganje izvoznika, da 

ne bo dosegel želenega rezultata pri prodaji zaradi gospodarske, finan�ne ali socialne 

nestabilnosti druge države, v katero bo izvažal. Pravi, da je to tveganje zna�ilno za nerazvite 

in nestabilne države.  

Deželno (ali državno tveganje) zajema vse ekonomske, politi�ne, pravne, finan�ne in 

družbene vidike, ki vplivajo na poslovanje mednarodno delujo�ih podjetij. Deželno tveganje 

se lahko tako pojavi npr., ko država nacionalizira dolo�ena podjetja v tuji lasti, ko uvede 

prepoved pla�il v tujino ali ko sprejme zakonodajo, ki otežuje zaposlovanje tuje delovne sile. 

Vsak izmed navedenih ukrepov lahko torej na kratek rok oslabi poslovne rezultate tujih 

podjetij, na dolgi rok pa onemogo�i repatriacijo dobi�kov v mati�no državo. Zato je 

sposobnost spremljanja ter pravo�asnega odzivanja na vladne ukrepe in druge spremembe v 

državi gostiteljici izredno pomembna ter lahko za podjetje predstavlja pravo konkuren�no 

prednost na trgu. To velja še posebej pri poslovanju v državah v razvoju in na t. i. rasto�ih 

trgih (angl. emerging markets), kjer je obseg tveganj ve�ji. Pri poslovanju z razvitimi 
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državami je deželno tveganje manj izrazito. Kljub temu je poznavanje deželnega tveganja 

izredno pomembno, saj �edalje ve� podjetij iš�e vzvode rasti prav na novih, rasto�ih in 

razvijajo�ih se trgih (kjer je to tveganje še prisotno) (Makovec Bren�i� idr. 2006, 81). 

Ruzzier in Kesi� (2011, 85) menita, da morajo podjetja pred vsakim vstopom na tuji trg 

izdelati kvalitetno analizo državnega tveganja, ker ne poznajo dovolj države, ustave, zakonov 

in predpisov. Zapisala sta, da je treba za pridobitev �im bolj relevantne in popolne slike o 

nekem tujem trgu redno in sistemsko spremljati dogajanja v tuji državi, predvsem njeno 

politi�no, makroekonomsko in mikro ekonomsko stanje, zakonodajno-pravno (predpisi, 

dav�na zakonodaja, ustanavljanje lastnih podružnic in podjetij tujih firm, zaš�ita industrijske 

lastnine, tuja vlaganja, zaš�ita kupcev, regulacija cen, carinska zakonodaja), finan�no, pa tudi 

širše družbeno-tržno okolje. 

V poslovni praksi se ve�ina podjetij ukvarja predvsem z analizo deželnih (politi�nih) tveganj. 

Tako so možna razli�na tveganja, in sicer vojne ter drugi politi�ni spori, terorizem in 

ugrabitve, izsiljevanja, odvzem lastniških pravic, korupcija, spremembe vladnih politik, 

monetarni ukrepi, transferna tveganja – prepoved pla�il v tujino, moratorij (odlog), prepoved 

konverzije valut ali elementarne nesre�e. Pred vstopom na tuji trg morajo podjetja izdelati 

kvalitetno analizo deželnega (državnega) tveganja. Zato je nujno redno in sistematsko 

spremljanje dogajanja v deželi (politi�no, ekonomsko, zakonodajno) (Ruzzier, Kesi� in 

Mevlja 2008, 21). 

2.5.2  Finan�na tveganja 

Makovec Bren�i� idr. (2006, 80) pravijo, da finan�na tveganja zajemajo vsa tveganja, ki 

vplivajo na vrednost premoženja podjetja. 

V splošnem lahko re�emo, da se finan�no tveganje pojavi, ko tokovi nepri�akovanih prilivov 

in odlivov niso pokriti oz. niso terminsko, valutno in obrestno izena�eni (Dubrovski 2006, 

153). 

Finan�na tveganja zajemajo nepri�akovane spremembe vrednosti sredstev in obveznosti do 

virov sredstev mednarodno delujo�ega podjetja, ki se pojavijo zaradi nihanja vrednosti 

posameznih finan�nih instrumentov (npr. devizni te�aj, obrestna mera, cene dobrin široke 

porabe ipd.) (Makovec Bren�i� idr. 2006, 88).  

Podjetja se lahko v mednarodnem poslovanju sre�ujejo tudi s finan�nim tveganji. To so lahko: 

pla�ilna nesposobnost poslovanja partnerja (ste�ajni postopek, postopek sodne, zunajsodne 

poravnave), spremembe deviznih te�ajev, obrestih mer, cen surovin in repromateriala. 

Podjetja zato uporabljajo razli�ne mehanizme zaš�ite pred finan�nimi tveganji, ki obsegajo: 

zavarovanje, klavzulo tuje valute, efektivno pla�ilo v tuji valuti s ciljem zavarovanja svojih 

sredstev (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 21). 
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Makovec Bren�i� in idr. (2009, 130) navajajo, da finan�na tveganja navadno delimo na 

pla�ilna, tržna in cenovna. Menijo, da pla�ilno tveganje predstavlja ve�je tveganje v smeri, da 

pla�ilni zavezanec ne bo mogel ali ne bo želel poravnati svojih pogodbenih obveznosti ob 

zapadlosti ter skladno s sklenjeno pogodbo. Tržna tveganja opredeljujejo kot verjetno izgubo, 

ki lahko nastane zaradi izpostavljanja spremembam tržnih razmer, kot so obrestne mere, cene 

surovin, devizni te�aji, te�aji delnic in izvedeni finan�ni instrumenti.  

Dubrovski (2006, 153) tržno tveganje deli na obrestno, devizno in cenovno tveganje. Pri vseh 

navaja, na kaj moramo biti pozorni, da se izognemo prevelikemu tveganju. Obrestno tveganje 

je lahko nevarno, �e se med procesom poslovanja spremeni obrestna mera valut. Pri deviznem 

tveganju moramo biti pozorni na spreminjanje medvalutnih razmerij. Pri cenovnem tveganju 

pa se lahko pojavijo razlike med vhodnimi in izhodnimi cenami proizvodov podjetja.  

2.5.3 Poslovna tveganja 

Tveganja pravilne priprave dokumentacije so v mednarodnem poslovanju prav tako 

intenzivnejša, saj je število dokumentov obsežnejše. Poleg tega pri poslu obi�ajno nastopajo 

posamezne finan�ne in druge institucije (npr. banke, izvozno-kreditne agencije, 

zavarovalnice, carinske službe, faktorji ipd.), ki so še posebej pozorne na pravilnost priložene 

dokumentacije. �e ugotovijo nepravilnosti, lahko zaustavijo potek mednarodnega posla. Za 

to, da bi se podjetja izognila tovrstnim nevše�nostim, morajo biti še posebej pozorna na 

popolnost in pravilnost posameznih dokumentov. Zato morajo svoje zaposlene primerno 

izobraziti in strokovno usposobiti. Poleg tega morajo podjetja vzpostaviti tudi kontrolne 

mehanizme za preverjanje popolnosti in pravilnost izpolnitve dokumentacije (Makovec 

Bren�i� idr. 2006, 98). 

Ruzzier in Kesi� (2011, 90–91) navajata, da poslovno tveganje predstavlja vse poslovne 

dejavnosti podjetja, ki se vklju�ijo v mednarodno poslovanje, kot so razli�ne tehnološke 

inovacije, upravljanje s �loveškimi viri, raziskave in razvoj, tržno uveljavljanje izdelka, 

dejavnosti marketinga in prodaje, ter pripravo razli�ne dokumentacije, ki je potrebna v 

mednarodnem poslovanju in podjetjem velikokrat povzro�a težavo.  

Makovec Bren�i� idr. (2006, 80) navajajo, da poslovna tveganja nastanejo v okviru procesov, 

ki se odvijajo pri opravljanju osrednje dejavnosti podjetja.  

2.6 Kulturne razlike v mednarodnem poslovanju 

Od za�etka obstoja je kultura imela pomembno vlogo v �lovekovem boju za preživetje. Njena 

funkcija je bila omogo�iti posameznikom družbeno življenje znotraj urejene skupnosti 

(Jelovac in Rek 2010, 16). 
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Ruzzier, Kesi� in Mevlja (2008, 24) opredeljujejo kulturo kot skupek standardov varovanja, 

vedenja, percepcije in obnašanja, ki je zna�ilno za neko skupino ljudi in narodov. Pravijo tudi, 

da je preu�evanje kulture v mednarodnem poslovanju za podjetja zelo pomembno za daljši 

obstoj podjetja na trgu. Med drugim izpostavljajo, da je vedno treba natan�no preu�iti pomen 

razli�nih kultur v nekem okolju in njihov vpliv na poslovanje podjetja. Poznati je treba tudi, 

na kakšen na�in razmišljajo potrošniki na trgu, na katerega vstopaš. 

Poslovni svet ni zasnovan le na pravilih, ekonomskih in finan�nih dejavnikih, ki so pogosto 

omenjeni kot bistvo in kon�ni cilj poslovanja, za katere se predpostavlja, da bi lahko brez 

težav bili standardizirani v globalnih razsežnostih. Poslovanje je v veliki meri odvisno tudi od 

kakovosti �loveških in družbenih odnosov, katerih univerzacija je vprašljiva zaradi razli�nih 

pomenov, ki se interakciji in med�loveškim odnosom pripisujejo v posameznih kulturah. 

Upoštevati je treba okolje, v katerem organizacija posluje, in sicer tako zunanje kot tudi 

notranje okolje organizacije in njeno kulturo (Jelovac in Rek 2010, 23–24). 

Vsako svetovno kulturološko okolje je svet zase in je specifi�no, zato je treba, še preden 

podjetje za�ne razmišljati o mednarodnem poslovanju, dosledno preu�iti specifi�na svetovna 

kulturološka okolja in njihove zna�ilnosti ter poiskati na�ine, kako se jim optimalno 

prilagoditi. Napori, narejeni v to smer, podjetjem, ki želijo uspešno poslovati v mednarodnem 

tržnem okolju, vedno dajejo ugodne rezultate in jih je treba narediti v cilju doseganja 

ugodnega poslovnega uspeha. Pri tem je treba preu�iti predvsem naslednje elemente (Ruzzier, 

Kesi� in Mevlja 2008, 25): 

− jezik države, v katero želimo izvažati svoje izdelke ali storitve oziroma nastopiti z višjimi 

oblikami poslovnega delovanja na tem trgu (lastna podjetja, naložbe); 

− kakšne so navade in percepcije potrošnikov; 

− katere vrednote potrošniki najbolj cenijo; 

− kakšni so na�in življenja in obi�aji; 

− kako se potrošniki in poslovneži obnašajo; 

− kako sklepajo posle; 

− kako komunicirajo; 

− kako se pogajajo; 

− kakšne so percepcije o pomenu �asa, dogovori o rokih, terminih; 

− kaj pomenijo obljube in kaj na�elni dogovori; 

− kakšne so navade pri poslovnem komuniciranju; 

− kakšne so vloge in navade lokalnih podjetij, distributerjev, prodajnih mrež na debelo in 

drobno; 

− kako se obnašajo konkurenti ipd. 
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3 NA�INI IN OBLIKE MEDNARODNEGA POSLOVANJA 

Ko opredeljujemo razli�ne na�ine in oblike mednarodnega poslovanja, lahko govorimo o treh 

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

− izvozne oblike (lahko so posredne, neposredne, kooperativne), 

− pogodbene in 

− investicijske. 

Ko opredeljujemo na�ine 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 stališ�a izbranega na�ina ter oblike vstopa na mednarodne 

trge. Podjetja so lahko vklju�ena v mednarodno poslovanje z razli�no stopnjo dejavnosti in 

intenzivnosti, od najbolj enostavnih (ob�asni izvoz) do najbolj celovitih in zahtevnih oblik 

(lastne entitete v tujini) (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 16). 

Kesi� (2008, 17) pravi, da se države kandidatke ponavadi ocenjujejo po treh merilih:  

− privla�nost države, 

− tveganja in 

− konkuren�na prednost. 

3.1 Izvozne oblike vstopa na trg 

Anton�i� idr. (2002, 115) navajajo, da je izvoz za�etek mednarodnega poslovanja, saj ta 

ponavadi vklju�uje odpošiljanje izdelkov na tuji trg.  

Lo�iti moramo tudi med zna�ilnostmi in posebnostmi izbranih oblik vstopa na mednarodne 

trge, ob upoštevanju posebnih transakcijskih dejavnikov oziroma vseh internaliziranih virov 

mednarodnega poslovanja. Tako lo�imo naslednje izvozne oblike vstopa na tuje trge (Ruzzier, 

Kesi� in Mevlja 2008, 16):  

− posredni izvoz,  

− neposredni izvoz, 

− kooperativni izvoz (predvsem so to izvozna združenja in konzorciji). 

3.1.1 Posredni izvoz 

Dubrovski (2005, 185–187) prepoznava posrednike kot zunanje sodelavce podjetja. Ti 

nadomeš�ajo pomanjkanje lastnih potencialov podjetja, kot so kadri, informacije, dostop in 

prednost doma�ega trga. �e bi podjetje namesto posrednikov vse storitve želelo opraviti 

samo, bi imelo ve� stroškov, kot �e pla�ajo posrednikom, ki so specializirani za to dejavnost.  
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Makovec Bren�i� idr. (2009, 77) navajajo, da proizvajalec in kon�ni uporabnik nimata 

neposrednih odnosov, saj izvozne aktivnosti prevzamejo druga podjetja, ki se ukvarjajo samo 

s to dejavnostjo. 

3.1.2 Neposredni izvoz 

Šenk Ilerši� (2013, 229) pravi, da pri tej obliki podjetje izpelje izvozni posel od za�etka do 

konca. Podjetje mora poskrbeti za raziskave trga, obdelave kupcev, realizacije naro�il, 

morebitno potrebne carinske formalnosti, organizacijo transporta in servis. 

Makovec Bren�i� idr. (2009, 77) opredeljujejo neposredni izvoz kot neposreden stik 

proizvajalca in odjemalca na ciljnem trgu.  

Ruzzier in Kesi� (2011, 56) prepoznavata slabost pri neposrednem izvozu, to je 

pomanjkljivost nadzora nad cenami. 

Neposredni izvoz predstavlja zrelejšo stopnjo internacionalizacije poslovnega procesa, ki ima 

v nasprotju s posrednim izvozom naslednje prednosti (Dubrovski 2006, 189): 

− neposredni stik s tujimi odjemalci; 

− zagotovljen je dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij; 

− izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim; 

− izvajanje lastnih strategij; 

− krepitev lastnega imidža. 

3.1.3 Kooperativni izvoz 

Šenk Ilerši� (2013, 246) opisuje kooperativni izvoz kot obliko sodelovanja z drugimi podjetji 

izvozniki. Med drugim navaja, da se podjetja dogovorijo za to, da izvozno poslovanje poteka 

prek skupne specializirane izvozne službe ali prek konzorcijev. Takšno sodelovanje je posebej 

privla�no za majhna podjetja, ki nimajo niti izkušenj niti znanja, potrebnega za neposredni 

izvoz svojih izdelkov.  

Sodobna dogajanja v mednarodni menjavi in prou�evanje konkuren�nosti vedno bolj 

poudarjata pomen prenosa funkcij ali aktivnosti zunaj organizacije (outsourcing). Takšno 

funkcijo prevzame drugo podjetje (podizvajalec, pogodbeni izvajalec, kooperant, 

subkontraktor), ki to opravi kakovostnejše, hitrejše in cenejše (Dubrovski 2006, 194).  

Ruzzier in Kesi� (2011, 57) navajata, da kooperativni izvoz obi�ajno vklju�uje razli�ne 

dogovore o možnem sodelovanju z drugimi podjetji. Ponavadi gre za izvozno-marketinške 

družbe, ki skrbijo za celotno izvedbo izvoznih in marketinških dejavnosti. Ti ponavadi skrbijo 

tudi za mednarodne posle manjših podjetij, ki nimajo še dovolj znanja in izkušenj. Kot 
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prednosti kooperativnega izvoza izpostavljata celovitost nastopa, izkušnje in delitev stroškov. 

Kot slabost pa navajata konfliktnost med poslovnimi interesi sodelujo�ih. 

Proizvodna kooperacija, in na tej osnovi kooperacijski izvoz, je ena izmed najbolj pogostih 

na�inov vstopa v mednarodno poslovanje za mala podjetja, ki se najve�krat pojavljajo v vlogi 

proizvajalca (Dubrovski 2006, 195). 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti izvoznih oblik

Neposredni – direktni izvoz 

Prednosti: 

− neposreden dostop do kupcev, 

− krajši distribucijski kanal (manjše število 

�lenov), 

− višja stopnja pla�ilnega in poslovnega 

tveganja, 

− ve�ja fleksibilnost. 

Slabosti: 

− višja stopnja poslovnega in pla�ilnega 

tveganja, 

− potrebno dobro poznavanje trga 

(raziskave trga, visoki stroški), 

− nižja stopnja nadzora, 

− zahteva po izkušenih kadrih, 

− potrebno znanje tujih jezikov. 

Posredni – indirektni izvoz 

Prednosti: 

− nizko poslovno in pla�ilno tveganje, 

− niso potrebne izkušnje v mednarodnem 

poslovanju, 

− niso potrebne raziskave trga (nižji 

stroški). 

Slabosti: 

− ni stikov s kupci, 

− ni povratnih informacij s trga, 

pomanjkanje znanja o trgu, 

− ni nadzora nad celotnim trženjskim 

spletom, 

− višji stroški zaradi posrednikov. 

Kooperativni izvoz

Prednosti: 

− delitev poslovnih in pla�ilnih tveganj, 

− zagotovitev distribucijskih kanalov in 

poprodajnih storitev. 

Slabosti: 

− problem usklajevanja odnosov, 

− odvisnost od sodelujo�ih 

partnerjev/podjetij, 

− ni neposrednega poznavanja trga in 

kupcev. 

Vir: Makovec Bren�i� in Hrastelj 2003, po Šenk Ilerši� 2013, 246.

3.2 Pogodbene oblike vstopov na trge 

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

tudi ve�je vklju�evanje poslovnih dejavnosti izvoznika. Pri tem so glavni vzvodi za odlo�itev 

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

stroškov proizvodnje, skrajšanje tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, izogibanje 
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omejitvam vstopa na tuje trge (carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na trgu kot t. i. 

doma�i proizvajalec ali ponudnik ter možnosti uveljavljanja razli�nih oblik pospeševanja 

lokalne proizvodnje (subvencije, razli�ne spodbude za tuja vlaganja) (Ruzzier, Kesi� in 

Mevlja 2008, 17–18). 

Šenk Ilerši� (2013, 247) izpostavlja, da je za pogodbene oblike sklenjena pogodba s 

poslovnim partnerjem osnova za prenos proizvodnje na tuji trg. Prenos je lahko neposreden in 

vklju�uje tudi izvoz kapitala. 

Ruzzier in Kesi� (2011, 58) naštevata pozitivne lastnosti, zaradi katerih bi se podjetja 

odlo�ala za pogodbene oblike vstopov na tuje trge. Ti so: biti bližje kupcem, zniževanje 

stroškov proizvodnje, skrajševanje tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, izogibanje 

omejitvam vstopa na tuje trge, biti prisoten na tujem trgu kot t. i. doma�i proizvajalec oziroma 

ponudnik, možnost uveljavljanja razli�nih oblik pospeševanja proizvodnje (subvencije, 

razli�ne spodbude za tuja vlaganja). 

Najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 

18): 

− licen�no poslovanje, 

− franšizing, 

− skupna vlaganja,  

− strateške zveze/zaveze/povezave in 

− pogodbena proizvodnja. 

3.2.1 Licen�no poslovanje 

Ruzzier in Kesi� (2011, 58) opisujeta licen�no poslovanje kot sporazum med dajalcem in 

prejemnikom licence za odstop pravic ter znanja, ki ima dolo�eno vrednost, pod dolo�enimi 

pogoji. Navajata, da je licenca dovoljenje, ki ga da nosilec dolo�ene pravice industrijske 

lastnine drugi osebi za opravljanje dolo�enih dejavnosti ali za uporabo know-howa. 

Dubrovski (2006, 200) navaja, da je z licen�nim sodelovanjem mišljeno mednarodni prenos 

tehnologije oziroma prenos tržno usmerjenih inovacij. Licenca je potemtakem dovoljenje za 

gospodarsko uporabljanje predvsem industrijske inovacije, ki jo je razvil dajalec licence, 

prejemnik licence pa se je dogovoril za njeno uporabo. Pravica oziroma dovoljenje je lahko 

ekskluzivno za dolo�ena podro�ja ali pa je generalno.  

Hollensen (2004, 327) navaja kot slabost dajanja licence manjši nadzor nad jemalcem kot nad 

lastno proizvodnjo. Nevarnost je tudi, da jemalec licence postane njegov tekmec, ko pogodba 

med njima pote�e. Temu se lahko izogne tako, da je njegov glavni dobavitelj.  
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Preglednica 3: Prednosti in slabosti licen�nega poslovanja za posamezne akterje 

Dajalec licence Prejemnik licence

Prednosti: Prednosti:

hiter vstop na trg, skrajšanje �asa uvajanja izdelka,

ne zahteva neposredne kapitalske investicije, zmanjšanje izdatkov za RR,

porazdelitev izdatkov za RR, pridobivanje novih znanj, tehnologij,

podaljševanje življ. dobe krivulje izdelka. izognitev napakam pri RR in proizvodnji.

Slabosti: Slabosti:

lahko si vzgojimo konkurenta, licen�na pogodbena omejitev,

omejen nadzor nad proizvodnjo in marketingom, licence lahko pogojuje spremembe v cenah 

inputov/dobave.

omejena celovitost poslovanja.

Vir: Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 18. 

3.2.2 Franšizing 

Ruzzier in Kesi� (2011, 59) opisujeta franšizing kot sistem ožjega poslovanja med dvema 

neodvisnima podjetjema. Franšizor daje pravico in odgovornost svojim franšizijem, da 

poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom; ta pravica hkrati pooblaš�a in zadolžuje 

posameznega franšizija, da v zameno za neposredno ali posredno nadomestilo uporablja 

franšizorjevo trgovsko ime in/ali blagovno znamko in/ali znamko storitvene dejavnosti, 

know-how, poslovne in tehni�ne metode, sistem postopkov ter druge pravice. 

Gre torej za poslovno obliko, ki je prvenstveno sestavljena iz podjetja, ki razpolaga s tržno 

uveljavljenim poslovnim paketom, temelje�im na izdelku ali storitvi, ki vstopi v kontinuirano 

razmerje z jemalcem franšize, obi�ajno samostojno in finan�no neodvisno majhno podjetje, ki 

deluje pod blagovno znamko franšizorja za proizvodnjo ali marketing izdelkov in storitev, 

opredeljenih v franšizni pogodbi (Dubrovski 2006, 197). 

3.2.3 Skupna vlaganja 

Makovec Bren�i� idr. (2009, 98) opredeljujejo skupna vlaganja kot sodelovanje med podjetji, 

ki si delijo lastništvo. Skupno lastništvo pa omogo�a vstop na tuji trg z manjšimi stroški in 

nižjim kapitalom. 

Skupna vlaganja kot oblika vstopa na tuje trge so lahko pogodbena in lastniška (kapitalska). 

Skupna vlaganja so partnerstvo med dvema ali ve� podjetji, ki imajo deljeno lastništvo 

(Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 19).  
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Dubrovski (2006, 190) navaja, da ima takšen pristop svoje prednosti, ki se kažejo predvsem v 

krepitvi skupnih potencialov, vendar tudi težave, ki so povezane z usklajevanjem sodelovanja.  

Hollensen (2004, 317) opozarja, da imajo skupna vlaganja lahko pomanjkljivost v tem, da 

pride do konfliktov med vlagatelji glede skupnih naložb, trženja ali drugih politik poslovanja.  

Ruzzier, Kesi� in Mevlja (2008, 19) še poudarjajo, da so skupna vlaganja primerna za trge, ki 

imajo visoko stopnjo zaš�ite doma�ega gospodarstva ali tuja vlaganja celo prepovedujejo.  

3.2.4 Strateške zveze/strateška zavezništva/zaveze 

Makovec Bren�i� idr. (2009, 102) navajajo, da strateške zveze potekajo med podjetji, ki na 

globalnem trgu s poslovnim sodelovanjem dosegajo skupne strateške cilje.  

Ruzzier, Kesi� in Mevlja (2008, 19) omenjajo, da ta podjetja nimajo lastniške kooperacije ali 

je ta minimalna. So nekapitalska oblika skupnih vlaganj.  

Makovec Bren�i� idr. (2006, 72) še pravijo, da lahko strateške zveze opredelimo kot zvezo 

med podjetji, pogosto nekdanjimi tekmeci, v katerih združene mo�i partnerjev omogo�ajo 

ustvarjanje boljših pozicij na globalnih trgih. Pravijo, da je osnovni predpogoj uspešnega in 

u�inkovitega delovanja takšnih zvez temeljito medsebojno poznavanje partnerjev in njihovih 

podjetniških kultur ter enotnost ciljev takšnih zvez. Skupna vizija, cilj, jasna razmejitev 

sodelovanja in konkurence ter doseganje dogovorov o klju�nih vprašanjih so izhodiš�a za 

u�inkovito delovanje tovrstnih zvez.  

3.2.5 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je razmerje, kjer dajalec pogodbe vstopa v poslovni odnos s 

kooperantom na tujem trgu, medtem ko vse ostale aktivnosti vodi sam (Ruzzier, Kesi� in 

Mevlja 2008, 18). 

Dubrovski (2006, 207–208) navaja, da je pri nas to precej pogosta oblika sodelovanja med 

podjetji. Do sodelovanja pride, ko podjetje meni, da bi lahko del njegove proizvodnje druga 

pogodbena stranka opravljala bolje, hitreje in ceneje ter bolj kvalitetno. Interesi dajalca 

takšnega posla so v tem, da pove�a svojo konkuren�nost, interesi prevzemnika pogodbene 

proizvodnje pa so v zapolnitvi njegovih proizvodnih zmogljivosti in zagotovitvi primernih 

prihodkov. Nevarnost za izvajalca je lahko, da je preve� odvisen od enega naro�nika. 

Naro�nik pa tvega, �e njegov izvajalec nima znanja in opreme, ki bi izdelovala proizvode po 

njegovih merilih.  

Hollensen (2004, 310) med drugimi navaja, da v primeru, ko podjetje nima dovolj virov za 

proizvodnjo doma ali pa vidi bistvene prednosti proizvodnje na izbranem tujem trgu, vstopi v 
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pogodbeni odnos s kooperantom na tem trgu. Vse ostale poslovne funkcije (raziskave in 

razvoj, trženje, distribucija, prodaja, poprodajne storitve) izvaja kontraktor sam, le proizvodno 

funkcijo prenese na izbrani trg, ki nudi ustrezne vire prednosti. 

3.3 Investicijske ali naložbene oblike vstopa 

Ruzzier in Kesi� (2011, 60) navajata, da investicijski na�ini vstopa zahtevajo v kratkem 

�asovnem obdobju veliko mednarodnih znanj, spretnosti in velikih investicij. Zato so 

investicijski na�ini vstopa primerni za ve�ja podjetja. 

Investicijske na�ine vstopa glede na lastništvo in nadzor delimo na (Šenk Ilerši� 2013, 261):  

− tuje neposredne naložbe in 

− skupna vlaganja. 

Med tipi�nimi oblikami investicijskih na�inov in oblik vstopa na tuje trge lo�imo naslednje: 

prodajni zastopnik/distributer, reziden�ni prodajni zastopnik, prodajne podružnice, lastne 

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

sestavljalnica, skladiš�e, regionalni center, za�etne investicijske naložbe in prevzemi 

(Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 19–20). 

Šenk Ilerši�eva (2013, 264) poudarja, da so neposredne tuje naložbe primerne za podjetja, ki 

želijo uresni�iti svoje zahteve v mednarodnem poslovanju in mu omogo�ajo na eni strani 

nadzor poslovanja v tujini, na drugi pa raznolikost poslovanja ter s tem ustvarjanje dobi�ka. 

Ruzzier in Kesi� (2011, 63) lo�ita skupna vlaganja, kot oblika vstopa na tuje trge pa so lahko 

pogodbena in lastniška. Skupna vlaganja opisujeta kot sodelovanje med dvema ali ve�

podjetij, ki pa imajo deljeno lastništvo. Ta oblika vlaganj je primerna za trge, ki visoko š�itijo 

doma�e gospodarstvo ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. Glavni vzroki so manjši 

proizvodi in marketinško-prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije ter hiter vstop na 

trg. 

Razlogi, ki morajo biti izpolnjeni za skupna vlaganja, so (Šenk Ilerši� 2013, 258): 

− partnerji morajo biti iz razli�nih držav; 

− partnerji skupaj organizirajo in upravljajo na novo ustanovljeno podjetje; 

− skupaj delijo nastali dobi�ek in izgubo; 

− pravice in obveznosti so urejene s pogodbo o skupnem vlaganju; 

− gre za dolgoro�no poslovno sodelovanje. 
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Slika 1: Razli�ne oblike vstopa podjetij na tuje trge 
Vir: Makovec Bren�i� in Hrastelj 2003, po Šenk Ilerši� 2013, 228.
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4 SVETOVNA AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših panog v svetovnem merilu. V tej industriji 

se uporablja najnovejša tehnologija v proizvodnji, saj si uporabniki avtomobilov želimo 

vedno ve� udobja in varnosti. Ta industrija oskrbuje veliko delovnih mest po vsem svetu in 

združuje še veliko drugih industrij, ki so posredno ali neposredno povezane z njo.  

Vplivi globalizacije pripomorejo, da se razli�ni deli enega avtomobila proizvajajo po celem 

svetu, in tukaj se vidi povezanost podjetij med seboj, saj so proizvajalci avtomobilov odvisni 

od svojih dobaviteljev. Šele ko vse dele dobijo na eno mesto, lahko sestavijo avtomobil. 

Avtomobilska industrija je odvisna od energetske industrije, kot so cena in zaloge goriv na 

trgu, pa tudi od cene delovne sile. �e je delovna sila predraga, potem selijo svoje proizvodne 

obrate na trge, kjer je življenjski standard nižji in je posledi�no nižja tudi cena delovne sile. 

Dobavitelji avtomobilskih delov pa proizvodnjam avtomobilov sledijo, da si zmanjšajo 

stroške, saj so pogosto odvisni od avtomobilskega proizvajalca. Kakovost pa morajo obdržati 

oziroma so z razvojem tehnologije prisiljeni to stalno nadgrajevati. 

Na podro�ju proizvodnje avtomobilov delujejo predvsem velika podjetja, z Volkswagnom na 

�elu, ki ima najmo�nejši položaj na trgu. Podjetja na velikih, a zrelih trgih so si prizadevala 

pove�ati svoj tržni delež s prevzemi zaradi omejenih možnosti organske rasti. Volkswagen je 

odli�en primer, saj ima v lasti številne blagovne znamke, kot sta Seat, Škoda in nadzorstveni 

delež pri treh proizvajalcih premijskih avtomobilov: Audi, Lamborghini in tudi Porsche. 

Svetovna gospodarska kriza je negativno vplivala na prodajo avtomobilov, saj so se kupci 

težko odlo�ali za drage nakupe, kot je nakup novega avtomobila (Izvozno okno 2014). 

4.1 Zna�ilnosti globalne avtomobilske industrije 

Globalna avtomobilska industrija je postavljena pred pomembne zahteve in izzive na 

podro�ju ekologije, varnosti ter zanesljivosti. Slovenija ima v tej zgodbi pomembno vlogo, saj 

je industrija avtomobilskih komponent po kakovosti in inovacijah v svetovnem vrhu. Veliko 

povpraševanje, hiter razvoj panoge in potrebe po številnih inovacijah prinašajo velik potencial 

tega gospodarskega segmenta in visoko dodano vrednost celotne panoge (ACS 2010). 

Zna�ilnosti globalne avtomobilske industrije so (Savšek 2011): 

− visokotehnološka industrija; 

− 9-odstotni delež svetovnega družbenega proizvoda; 

− vsako sedmo delovno mesto; 

− 70 milijard evrov letno investiranih v razvoj; 

− 783 evrov razvojnih stroškov na vozilo; 

− 60 milijonov proizvedenih vozil letno; 

− milijarda vozil na cestah. 
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Amann (2005, 2) navaja, da je število samostojnih avtomobilskih proizvajalcev od leta 1930, 

ko jih je bilo ve� kot 300, padlo na 42 v letu 1960 in na samo 11 do leta 2004.  

Najve� prodanih avtomobilov v prvih mesecih leta 2014 je imela Toyota. Sledita ji 

Volkswagen in General Motors. Na to, ali bo Toyota tudi leto 2014 kon�ala kot najve�ji 

avtomobilski proizvajalec na svetu, bo vplival kitajski avtomobilski trg, na katerem imata 

najve�jo prodajo slednja dva (Gregor�i� 2014). 

Slika 2: Globalni tržni delež proizvodnih obratov v avtomobilski industriji 
Vir: Market Realist 2014. 

Proizvodnja avtomobilov se je v zadnjih letih v svetu mo�no pove�ala. Uspešnost 

avtomobilske industrije se razlikuje od regije do regije, trenutno je rast obsega proizvodnje 

najvišja na azijsko-pacifiškem obmo�ju. Stabilna rast je napovedana tudi v obdobju do leta 

2018. Svetovna avtomobilska proizvodnja je v letu 2013 dosegla skupne prihodke v višini 668 

milijard evrov, skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2009–2013 pa je znašala 4,6 %. 

Za primerjavo, v tem obdobju sta evropska in azijsko-pacifiška regija dosegli 5,4- in 10,1-

odstotno skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegli vrednost 231,4 in 296,4 milijarde 

evrov v letu 2013. Koli�insko je svetovna proizvodnja avtomobilov v obdobju 2009–2013 

rasla s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) 8,4 % in dosegla skupno 62,8 milijona enot v letu 

2013. Za leto 2018 napovedujejo, da bo svetovna proizvodnja avtomobilov dosegla vrednost 
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920,9 milijarde evrov, kar je 30,6 % ve� kot leta 2013. Za obdobje 2013–2018 je napovedana 

skupna letna stopnja rasti (CAGR) v višini 5,5 % (Izvozno oko 2014). 

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

desetino svetovnega bruto doma�ega 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 ve� kot milijarda vozil. Avtomobilska industrija predstavlja 

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

teh pa je narejena v EU. Avtomobilska industrija v EU je najve�ji naložbenik v zasebnem 

sektorju, 70 % intelektualne lastnine je povezane z raziskavami in razvojem na podro�ju 

proizvodnje vozil (Savšek b. l.). 

Tudi avtomobilsko industrijo se je dotaknila finan�na kriza. Nekateri proizvajalci s prodanim 

avtomobilom ne služijo, temve� celo ustvarjajo izgubo. Podatki ameriškega neodvisnega 

inštituta CAR kažejo, da denimo Ford Europe, Opel, PSA, Seat in Renault pri vsakem 

avtomobilu izgubijo po ve� sto evrov, kar pa je še vedno ceneje, kot da bi zapirali tovarne. 

Zanimivo pa so med najve�jimi zaslužkarji globalni Ford Auto, Volkswagen, Audi in Nissan, 

ki imajo vsi podružnice ali sestrske naveze med izgubarji. Po zaslužku na prodani avtomobil 

dale� najbolj prednja�i Porsche, ki je lani s prodanim modelom in po popla�ilu celotne 

proizvodne verige v povpre�ju zaslužil 17.056 evrov (A. L. 2014). 

Ker smo ljudje danes bistveno bolj ozaveš�eni in je avtomobilska industrija globalno 

prepletena, na proizvodnjo novih avtomobilov vplivajo naslednje smernice (Savšek b. l.):  

− Ekološko prijazna vožnja: nevtralni CO2 emisijski odtis, lažji materiali v vozilih, hibridni 

in v popolnosti elektri�ni koncepti vozil, napredni motorji z notranjim izgorevanjem ter 

izposoja in skupna uporaba vozil. 

− Varna in pametna vožnja: interakcija med vozili ter med vozili in prometno 

infrastrukturo, inteligentno upravljanje prometa, napredno opozarjanje, na primer o 

vremenskih razmerah, o zastojih na cestah itd., ter lahka in v prometnih nesre�ah še 

vedno varna vozila. 

− Osnovna vozila, ki si jih kupci lahko privoš�ijo: nizko tehnološki motorji za trge z 

manjšo kupno mo�jo, uporaba starejših proizvodnih generacij za izvoz na razvijajo�e se 

trge ter specifikacija osnovnega interjerja v vozilih. 

− Modularnost: motorji razli�nih mo�i, fleksibilna nadgradnja za zadovoljitev 

uporabnikovih potreb oziroma želja ter integracija in uporaba umetne inteligence. 

− Udobje potnikov: avtomatska ali delno avtomatska vožnja, integracija ra�unalniških 

naprav v vozilih s cestnimi infrastrukturnimi IKT-sistemi ter široko podro�je 

prilagodljivih sistemov v notranjosti ali zunaj vozila. 

− Cenovno u�inkovita vozila: zmanjševanje stroškov vozil skozi celoten življenjski cikel 

ter modularni koncept vozil. 
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− U�inkovitost vozila: pogoni novih generacij, kakovostna proizvodnja in operativno 

vzdrževanje, aerodinamika in nizek kotalni upor ter razli�ni dodatki in materiali, ki 

pove�ujejo u�inkovitost vozila. 

− Logisti�na u�inkovitost: na�rtovanje poti, odprte IKT-platforme, e-tovor ter modularna 

tovorna prevozna sredstva. 

− U�inkovitost voznika in transporta: avtomatska ekovožnja, kooperativni varnostni 

sistemi, (delno) avtomatska vožnja, transport 'brez papirja'. 

− U�inkovitost terminalov: rokovanje, nadzor, avtomatsko nakladanje/razkladanje ter 

optimizirana transportna vozliš�a.  

Slika 3: Bodo�i koncept vozil 
Vir: Savšek b. l.  

4.2 Povezovanje avtomobilskih proizvajalcev z dobavitelji 

�e predpostavimo, da je v vsakem avtomobilu kar 80.000 delov in jih morajo dobavitelji 

priskrbeti proizvajalcem avtomobilov, da lahko potem tega sestavijo, potem je jasno, da so 

proizvajalci avtomobilov mo�no povezani s svojimi dobavitelji avtomobilskih delov (ACS 

2010). 

Proizvajalci avtomobilov od dobaviteljev zahtevajo vedno ve�jo kakovost, u�inkovitost, nove 

in boljše materiale ter to�nost dostave. Ker je na trgu relativno majhno število proizvajalcev 

avtomobilov in veliko proizvajalcev avtomobilskih delov, lahko le najboljši sodelujejo 

neposredno s proizvajalci avtomobilov. Ker se avtomobili med seboj razlikujejo tudi po 

kakovosti vgrajenih materialov in delov, se za najprestižnejše znamke potegujejo dobavitelji, 

ki so vodilni v svoji panogi.  
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�e pogledamo ceno avtomobila in jo raz�lenimo, vidimo, da le nekaj odstotkov cene dobijo 

izdelovalci vozil, ostalo pa si razdelijo dobavitelji, delovna sila in država. To potrjuje, da so 

dobavitelji mo�nejši �len v proizvodnji vozil. �e odmislimo državo in vzamemo za izhodiš�e 

še t. i. surov avtomobil, je 78 % cene pred obdav�itvijo v povpre�ju namenjene stroškom 

izdelave avtomobila, med katerimi so najvišji materialni stroški, ki zasedejo skoraj polovico 

postavke. Ve�ina gre za popla�ilo dobaviteljem sestavnih delov. Preostalo gre za popla�ilo 

delovne sile, proizvodnih prostorov in strojev, kakor poro�a nemški Express, ki se sklicuje na 

raziskavo nemškega Inštituta za avtomobilsko dejavnost. Nadalje gre 16,5 % cene avtomobila 

za maržo trgovca, s katero mora ta popla�ati svoje delovanje in še kaj zaslužiti. Preostalih         

5,5 % cene pa je povpre�ni �isti zaslužek proizvajalca na avtomobil, ugotavljajo pri inštitutu 

(A. L. 2014). 

Slika 4: Procesi v proizvodnji avtomobilske industrije 
Vir: Hitachi b. l. 

4.3 Dobavitelji avtomobilskih delov  

Dobavitelji prevzemajo vlogo v avtomobilski industriji. Vse ve� delov proizvajajo sami, 

proizvajalci avtomobilov pa postajajo samo sestavljavci teh. 
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Slika 5: Velikost globalnega avtomobilskega trga dobaviteljev (v milijardah evrov) 
Vir: Statista 2014. 

Sepi (2009, 3) navaja, da imajo dobavitelji v avtomobilski industriji široko podro�je 

dejavnosti: od delov motorja, proizvodnje elektri�ne opreme za motorje in vozila, proizvodnje 

lakov za avtomobilsko industrijo, proizvodnje pnevmatik, izdelkov iz umetne mase in 

tekstilnih izdelkov, proizvodnje klimatskih naprav, akumulatorjev ter merilnih instrumentov 

za avtomobile. Akterji na trgih na koncu prodajne verige so proizvajalci vozil, njihovi 

dobavitelji in neodvisni ponudniki na podro�ju opravljanja storitev, nadomestnih delov ter 

opreme in na podro�jih proizvodnje, distribucije ter maloprodaje. Te gospodarske dejavnosti 

imajo klju�no vlogo za evropsko gospodarstvo, saj zajemajo veliko število panog in so zelo 

pomembne z vidika politike zaposlovanja. 

Dobavitelje avtomobilskih delov lahko razdelimo na proizvajalce originalnih delov, 

proizvajalce originalnih nadomestnih delov, proizvajalce neoriginalnih nadomestnih delov in 

proizvajalce prilagojenih delov.  

Proizvajalci originalnih delov 

Sem spadajo dobavitelji, ki so vodilni proizvajalci prvih vgradnih delov za proizvodnjo 

avtomobilov. Ta podjetja tesno sodelujejo s proizvajalci avtomobilov in imajo najve�jo 

razvojno ter tehnološko opremo. Manjši dobavitelji si vedno nove tehnologije ne morejo 

privoš�iti, saj tehnologija in razvoj v proizvodnji avtomobilov hitro napredujeta. Zlasti 

proizvajalci opreme in orodja, primernega za ve� blagovnih znamk (Multibrand Tools), 

potrebujejo posebne informacije (npr. posebne diagnosti�ne informacije za generi�no 
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diagnosti�no opremo, da zagotovijo širok obseg funkcij). Brez opreme in orodja, ki je 

generi�no ali primerno za ve� blagovnih znamk, so majhna podjetja za vsako znamko vozila, 

ki bi ga morda morala popravljati, prisiljena kupiti posebne komplete orodij. Za to pa so 

potrebni nakupi, ki bi presegali njihove finan�ne zmožnosti. Za to, da lovijo korak z vse 

številnejšimi elektronskimi sistemi, ki se vse pogoste vgrajujejo v vozila, proizvajalci orodij 

potrebujejo zanesljive informacije in podatke proizvajalcev avtomobilov. Brez teh podatkov 

proizvajalci diagnosti�nih orodij ne morejo zagotavljati programske opreme, ki jo potrebujejo 

neodvisne delavnice (Sepi 2009, 9). 

Proizvajalci originalnih nadomestnih delov 

Proizvodnja in distribucija originalnih nadomestnih delov posameznih blagovnih znamk 

potekata v veliki meri najprej prek proizvajalcev originalne opreme ali prek njihovih 

pogodbenih dobaviteljev. Precejšen delež pa imajo deli, uporabni ne glede na znamko, kot so 

pnevmatike, kolesa, akumulatorji, vžigalne sve�ke, razli�ni filtri itd. Prav proizvajalci 

pnevmatik, akumulatorjev in koles se spopadajo z vse ve�jo svetovno konkurenco ter so v 

preteklosti doživeli obsežne strukturne spremembe. Tu bi bile priporo�ljive dopolnilne študije 

o posameznih podsektorjih (Sepi 2009, 9). 

Proizvajalci neoriginalnih nadomestnih delov 

Alternativni, neodvisni ponudniki dobivajo na trgu nadomestnih delov vse ve�ji pomen. 

Pogosto ponujajo nadomestne dele s takšnim razmerjem med ceno in kakovostjo, ki bolj 

ustreza potrebam kupcev (na primer, �e je pri starejših vozilih velika trpežnost manj 

pomembna od nižje cene). V takšnih primerih ni pomembno kopiranje originala, ampak 

funkcionalnost. Vedno znova pa ponujajo tudi nezakonite kopije ali ponaredke slabše 

kakovosti. To je navsezadnje goljufanje stranke, ki ga je mogo�e vedno bolje prepre�evati s 

pomo�jo patentne zaš�ite, zaš�ite intelektualne lastnine in s trgovinsko politiko (Sepi 2009, 

9). 

Proizvajalci prilagojenih delov 

Individualno prilagajanje ('tuning') vozil je hitro rasto� podsektor avtomobilske industrije. 

Individualno prilagajanje vozil je preoblikovanje vozil z namenom, da se pove�ajo njihova 

zmogljivost, opti�na privla�nost in varnost. Prilagajanje se lahko nanaša na vse avtomobilske 

dele: kolesa, pnevmatike, blažilnike, motor, notranjost, karoserijo, izpušni sistem itd. 

Obstajajo podjetja, ki so se povsem usmerila na individualno prilagajanje vozil in prodajajo 

svoje izdelke po vsem svetu. Na splošno uporabljajo inovativne zamisli in materiale ter 

razvijajo nove tehnološke trende, ki jih v�asih prevzemajo celo proizvajalci avtomobilov in 

jih uporabljajo za množi�no proizvodnjo (Sepi 2009, 10). 
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4.4 Povezovanje dobaviteljev med seboj 

Dobavitelji med seboj sodelujejo, da so bolj opazni na trgu. Na eni strani imamo veliko 

število majhnih podjetij, ki proizvajajo omejeno število posameznih delov, na drugi strani pa 

nekaj velikih podjetij, ki so zmožna dobaviti vsak avtomobilski del, in tako lahko proizvajalci 

avtomobilov dobijo vse na enem mestu. Prvi najve�ji dobavitelji v avtomobilski industriji so: 

Continental, Bosch in Denso (Statista 2014). 

Drugi na�in sodelovanja dobaviteljev so organizirani veliki sejmi po celem svetu, kjer 

dobavitelji predstavijo javnosti svoje novosti, svoje prednosti pred konkurenti, in si tako 

poskušajo zagotoviti boljšo prodajo. 

Poleg sejmov obstajajo tudi združenja. ACS je gospodarsko interesno združenje slovenskih 

dobaviteljev avtomobilski industriji in proizvajalcev motornih vozil. Povezali so se v grozd za 

krepitev svoje konkuren�ne sposobnosti in pove�evanje dodane vrednosti. GIZ ACS je 

osrednja komunikacijska to�ka avtomobilskega grozda, podprta z infrastrukturo. ACS podpira 

svoje �lane pri vklju�evanju v svetovno industrijo motornih vozil s skupno promocijo in z 

izdelki višje tehnološke zahtevnosti. V ta namen pospešuje u�inkovitost poslovanja �lanov z 

ustreznimi raziskavami in povezovanjem s strokovnimi, razvojnimi ter znanstvenimi 

institucijami doma in v tujini (ACS b. l.). 

Aktivnosti združenja ACS so (ACS b. l.):  

− Razvija in vzdržuje komunikacije med �lani, ki proizvajajo komponente, module in 

sisteme za prvo gradnjo osebnih, gospodarskih in specialnih motornih vozil ter za 

poprodajne aktivnosti. 

− Spodbuja raziskave in razvoj kompleksnejših izdelkov ter sistemov z višjo dodano 

vrednostjo.  

− Povezuje tudi �lane, ki so pomembni dobavitelji strojev, orodij, izvajalci raziskovalnih, 

razvojnih, proizvodnih, logisti�nih in drugih storitev dobaviteljski avtomobilski ter 

avtomobilski industriji.  

− Pospešuje skupno delovanje �lanov za izboljšanje njihovih izdelkov in za izboljšanje 

poslovanja na podro�jih razvoja, proizvodnje ter kakovosti in za doseganje poslovne 

odli�nosti. 

− Zbira informacije o dogajanjih v industriji motornih vozil in v dobaviteljski avtomobilski 

dejavnosti ter jih posreduje �lanom. 

− Vzpostavlja, razvija in vzdržuje informacijsko, izobraževalno, raziskovalnorazvojno ter 

drugo infrastrukturo za potrebe �lanov.  

− Zastopa interese �lanov in promovira njihovo dejavnost doma in v tujini, še posebej pri 

proizvajalcih motornih vozil.  

− Spremlja sistemska, pravna in ekonomska vprašanja dejavnosti ter predlaga ustrezne 

ukrepe za izboljšanje ekonomskega okolja in za prilagajanje �lanov stalnim razvojnim 

izzivom avtomobilske industrije. 
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5 PROU�EVANJE STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA 

ODELO, D. O. O.  

Podjetje Odelo je vodilni proizvajalec zadnjih in signalnih lu�i za avtomobilsko industrijo. 

Naj navedemo za za�etek nekaj uspehov podjetja, ki potrjujejo njegovo kvaliteto poslovanja. 

Je dobitnik najvišjega državnega priznanja za poslovno odli�nost (PRSPO) za leto 2013. V 

istem letu je podjetju podeljena prestižna nagrada Automotive Lean Production Award 2013. 

V letu 2012 je dobilo dve priznanji, in sicer priznanje Tuji vlagatelj leta 2012 ter priznanje za 

najboljše mednarodno podjetje v kategoriji Total Productive Maintenance. V nadaljevanju je 

podrobneje opisano, kaj ta priznanja pomenijo (Odelo 2014b). 

V tem poglavju je natan�neje predstavljeno podjetje Odelo. Raziskano je njegovo 

mednarodno poslovanje in predvsem, kakšne strategije uporablja, da je mednarodno uspešno 

podjetje, ki je eno od vodilnih v svoji panogi. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Osnovni podatki podjetja (Bizi b. l.): 

− dolgo ime podjetja PRS: Odelo Slovenija, podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje 

avtomobilskih delov, d. o. o.; 

− kratko ime podjetja PRS: Odelo Slovenija, d. o. o.;

− sedež podjetja: Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold; 

− pravno organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.);  

− število zaposlenih: 500 do 999 zaposlenih; 

− vrsta lastnine: zasebna; 

− zakoniti zastopniki: Gregor Bombek (prokurist), Ahmet Bayraktar (direktor), Davorin 

Dobo�nik (direktor) in Klaus Jozef Holeczek (direktor); 

− dejavnosti SKD: C 29.320 - proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 

− dejavnost TSmedia: kovinski izdelki in oprema; avtodeli. 

Zgodovina podjetja 

Mejniki, kot je razvoj prve zadnje lu�i z izklju�no LED-diodami, oblikujejo zgodovino 

podjetja. Zametki podjetja segajo v leto 1935. Tega leta so ustanovili podjetje Schefenacker v 

Esslingenu ob reki Neckar v južni Nem�iji. Najprej so proizvajali notranje lu�i za vozila, �ez 

tri leta pa so v svojo paleto izdelkov vklju�ili zadnje lu�i. Nekoliko ve�ji preboj so naredili 

leta 1950, ko so pri�eli proizvajati zunanja ogledala za motorna vozila, še ve�jega pa leta 

1985, ko so pri�eli uporabljati najve�ji stroj za tla�no litje z ve� barvami na svetu. Že 

navedena zadnja lu� z izklju�no LED-diodami je bila razvita in (gledano svetovno) prvi�

proizvedena leta 1998, takrat se je tudi pri�ela proizvodnja elektronskih sestavin v Sloveniji. 

Razvoj je od prve LED-lu�i šel zelo hitro, saj so leta 2002 pri�eli proizvodnjo EL-folije, 2005 
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so postavili novo tovarno lu�i v Slovenji, leta 2007 gospodarsko in pravno lo�ili proizvodnjo 

lu�i od koncerna Schefenacker ter se leto kasneje še preimenovali v Odelo (Odelo 2014b).  

Pomembni mejniki v zgodovini podjetja (Odelo 2014b): 

− 1935: Ustanovitev podjetja Schefenacker v Esslingenu ob reki Neckar v južni Nem�iji. 

Proizvodnja notranjih lu�i za vozila. 

− 1938: Vklju�itev zadnjih lu�i v paleto izdelkov. 

− 1950: Za�etek proizvodnje zunanjih ogledal za motorna vozila. 

− 1985: Uporaba najve�jega stroja za tla�no litje z ve� barvami na svetu. 

− 1998: Razvita in proizvedena zadnja lu� z izklju�no LED-diodami je bila prva v 

svetovnem merilu; za�etek proizvodnje elektronskih komponent v Sloveniji. 

− 2002: Za�etek proizvodnje EL-folije. 

− 2005: Postavitev nove tovarne lu�i v Sloveniji.  

− 2007: Gospodarska in pravna lo�itev proizvajalcev lu�i od koncerna Schefenacker. 

− 2008: Preimenovanje v Odelo.  

Izdelki 

Podjetje ima nadpovpre�ne zahteve glede kakovosti, u�inkovitosti in oblike, kar sooblikuje 

njihov razvoj ter proizvodnjo izdelka. S kakovostnimi zadnjimi in tretjimi zavornimi lu�mi 

pomembno prispevajo k ohranjanju ter negovanju znanih avtomobilskih znamk, kot so: Audi, 

Bentley, BMW, Ferrari, Fiat, Lancia, Maserati, Maybach, McLaren, Mercedes-Benz, Opel, 

Porsche, Rolls Royce, Saab, Smart, Volkswagen in Volvo (Odelo 2014b). 

Slika 6: Zadnje lu�i 
Vir: Odelo 2014b. 

Z inovacijsko mo�jo in uporabo najsodobnejših tehnologij si zagotavljajo vlogo kot 

tehnološko vodilni v proizvodnji avtomobilskih zadnjih lu�i.  

Prvi so uvedli zadnjo lu� z izklju�no LED-diodami. Njihovi inženirji nenehno razvijajo nove 

izdelke in tehnologije za avtomobilsko prihodnost, ki bodo že jutri zreli za serijsko 

proizvodnjo (Odelo 2014b). 

Zadnje lu�i imajo velik vpliv na videz vsakega avtomobila. Podnevi, pa tudi pono�i si drugi 

udeleženci v prometu ustvarijo prvi vtis o avtomobilu ravno po zadnjih lu�eh, poleg tega pa 

lu�i poskrbijo tudi za varnost v prometu. Kako visoka so pri�akovanja glede oblike, kakovosti 

in funkcionalnosti pri zadnji lu�i, nam razlo�no pokaže njena kompleksnost: tipi�na je 
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pove�ini prosojna površina, ki ne omejuje pogleda na vire svetlobe in vse funkcionalne 

elemente (Odelo 2014b).  

So podjetje, ki si za svoje izdelke vselej postavlja najvišje zahteve glede kakovosti in 

tehnologije ter je sposobno razvijati in proizvajati tehnološko zahtevne komponente. Svoje 

kupce prepri�ajo z inovativnimi rešitvami, ki izstopajo med konkurenco. Z zahtevno 

tehnologijo in izrazno mo�nim dizajnom dosežejo opti�no in tehnološko pove�anje vrednosti 

vseh modelov vozil (Odelo 2014b).  

Ve�ino izdelkov dobavijo nemški avtomobilski industriji – tu ima podjetje Odelo 20-odstotni 

tržni delež (Odelo 2014b).  

V podjetju Odelo iz skupine v Kamp-Lintfortu proizvajajo svetlobne diode, ki so jih razvili 

posebej za uporabo v avtomobilski industriji. H�erinsko podjetje Odelo LED GmbH (prej G. 

L. I. Global Light Industries GmbH) je specializirano za razvoj in proizvodnjo LED-lu�i za 

uporabo v avtomobilski industriji – te so prilagojene posameznim tehni�nim in kakovostnim 

zahtevam kupcev. Edinstven proizvodni proces jim omogo�a najve�jo možno svobodo pri 

opti�nem in geometrijskem oblikovanju LED-lu�i. Tako lahko uresni�ijo module za zadnje 

lu�i, ki ne nazadnje pritegnejo pozornost s svojim popolnoma novim in edinstvenim videzom. 

Tudi LED-lu�i s standardnimi lastnostmi svetilnosti lahko s pomo�jo inovativnih proizvodnih 

tehnologij naredijo ugodno in natan�no. Zaradi razvojne in inovacijske mo�i lahko ve�ji del 

zadnjih in tretjih zavornih lu�i z LED-diodami naredijo sami (Odelo 2014b).  

Dobavitelji 

Njihova nabavna politika temelji na dolgoletnih stikih z dobavitelji, na obojestranskem 

razumevanju in nenehnih izboljšavah na obeh straneh.  

Osrednje to�ke njihove nabave so naslednja podro�ja proizvodov (Odelo 2014b):  

− proizvodne skupine elektronskih delov, 

− proizvodne skupine ohišij, 

− granulati plastike (ABS, PC, PMMA), 

− brizgani kosi iz plastike, 

− pritrdilni elementi (kovina), 

− tesnila (celi�ni kav�uk), 

− grlo žarnice. 

5.2 Zna�ilnosti poslovanja podjetja 

Usmerjenost h kupcu je v središ�u njihovega vsakodnevnega dela. To velja pri odnosih 

znotraj in zunaj podjetja. Veliko jim pomenijo spoštljivi medsebojni odnosi.  
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So sinonim za kakovostne, briljantne izdelke, s katerimi zagotavljajo profesionalnost in 

visoko u�inkovitost njihovega dela ter usmerjenost k cilju. Njihov na�in vodenja oblikujejo 

odprtost, spoštovanje in zanesljivost do sodelavcev ter poslovnih partnerjev. Zahtevajo 

u�inkovitost in vzdržujejo kooperativen stil vodenja. Pri podjetniških odlo�itvah se 

posamezniki zavedajo svoje odgovornosti do soljudi. Njihovi sodelavci se zavedajo svojih 

odlik. Podpirajo podjetniško razmišljanje in sodelovanje ter cenijo dobro opravljeno delo. 

Nenehno stremijo k temu, da izpolnijo pri�akovanja kupcev glede kakovosti. Z viri ravnajo 

odgovorno in stavijo na trajnost. Vsak sodelavec prispeva svoj delež k varovanju okolja 

(Odelo 2014a).  

Kakovost 

Odli�na kakovost sama po sebi še ne zagotavlja zadovoljnih kupcev – je pa pomembna 

predpostavka za vse odlo�itve, ki jih sprejmejo kupci, pa tudi dobavitelji in drugi poslovni 

partnerji. Kakovost izdelkov pa ni edini steber uspeha pri podjetju Odelo – intenzivno 

vzdržujejo tudi povezovalne temelje, svoje zahteve po kakovosti pa uresni�ujejo tudi v svojih 

procesih. Samo tako lahko zagotovijo zadovoljstvo svojih kupcev in s tem svoj komercialni 

uspeh. Poleg u�inkovitih sistemov se zahteva visoka kakovost tudi za sodelavce, ki so 

sposobni prepoznati možne vire napak, so zmožni prepre�iti pojavljanje napak nasploh in jih 

po potrebi samostojno popraviti. Z namenom, da bi premagali vedno ve�je izzive, osrednji 

management kakovosti na sedežu podjetja podpira svoja h�erinska podjetja pri implementaciji 

in uresni�evanju skupnih standardov kakovosti. Vsa podjetja v skupini Odelo imajo tudi 

najnovejše certifikate s standardi, ki so obi�ajni za avtomobilsko industrijo (npr. ISO/TS 

16949:2002, ISO 9001:2002 itd.) (Odelo 2014b).  

Osnovna na�ela kakovosti skupine Odelo so (Odelo 2014a):  

− usmerjenost h kupcu, zadovoljstvo kupca; 

− zadovoljni, motivirani in zavzeti sodelavci; 

− kultura poslovne odli�nosti; 

− upoštevanje pravnih dolo�il;  

− stalne izboljšave;  

− dolgoro�en razvoj dobaviteljev.  

Kakovost produktov, procesov in vedenja so klju�ni kriteriji za uspeh. So del družbe in 

okolja. Zaradi tega želijo vse svoje odlo�itve sprejemati s popolno odgovornostjo do družbe, 

okolja in u�inkovite rabe virov. Skladno s tem prepri�anjem in smernicami ISO 14001 ter ISO 

50001 so izdelali politiko varovanja okolja in izrabe energije, ki je vodilo vsem zaposlenim v 

podjetju Odelo Slovenija (Odelo 2014b):  

− Zavezujejo se za u�inkovito rabo vseh virov in prepre�evanje negativnih vplivov na 

okolje. 
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− Skrbijo za strokovni razvoj zaposlenih, saj so klju�ni partner pri zaš�iti okolja in 

u�inkoviti rabi energije. 

− Razvijajo produkte in proizvodne procese, ki ob upoštevanju razpoložljive tehnike 

zagotavljajo vse višjo materialno in energetsko u�inkovitost. 

− Procese izvajajo skladno z zakonodajnimi zahtevami s podro�ja okolja in energije. 

− V prizadevanja za varovanje okolja in smotrno izrabo virov vklju�ujejo tudi poslovne 

partnerje. 

− Prizadevajo si za odprt in zaupanja vreden dialog s pristojnimi organi in 

lokalno skupnostjo o vplivih na okolje in na izrabo virov.  

Poslanstvo podjetja je povezava zahtevnega dizajna z multifunkcionalno tehniko. Ta osnovni 

princip je stalni spremljevalec vsakodnevnega razmišljanja in dela. 

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

Skupina Odelo je uveljavljen proizvajalec visokokakovostnih zadnjih lu�i, tretjih zavornih 

lu�i in smernikov za avtomobile premijskega razreda. Skupaj sestavlja skupino petih podjetij 

v Nem�iji in Sloveniji. Srce skupine in glavni sedež je v Schwaikheimu. Podjetje proizvaja 

konstrukcijsko zelo zahtevne in napredne lu�i, ki jih je mo� videti v avtomobilih znamk Audi, 

Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Bentley, Ferrari, Rolls Royce, McLaren in 

drugih (Odelo 2014a). 

Odli�na kakovost njihovih izdelkov je pomembna predpostavka za njihove kupce. Kot 

inovativen proizvajalec lu�i spreminjajo zahtevne dizajne v izjemne izdelke. Poleg 

u�inkovitih sistemov in proizvodnih metod to zahteva tudi primerne metode vzdrževanja ter 

ne nazadnje sodelavce, ki so sposobni prepoznati možne vire napak in po potrebi samostojno 

popraviti ter prepre�iti njihovo ponavljanje. Njihova osnovna na�ela kakovosti so usmerjenost 

h kupcu in njegovemu zadovoljstvu, motiviranost ter zavzetost sodelavcev, upoštevanje 

pravnih dolo�il in stalne izboljšave ter dolgoro�en razvoj dobaviteljev. Dolgoro�no si v 

podjetju prizadevajo povzpeti se med najboljša proizvodna podjetja na svetu (Odelo 2014a). 

Motor podjetja je direktor Odela Klaus Holeczek, ki je bil pred tem direktor logistike za 

celotno skupino Schefenackerja, ki je po svetu v 20 podjetjih zaposlovala 7.000 ljudi. Leta 

2004 ga je vodstvo poslalo v Slovenijo, da v nekdanji tekstilni tovarni v Preboldu ustanovi 

tovarno avtomobilskih lu�i. Tovarno mu je uspelo uvrstiti med vodilne proizvajalce zadnjih 

lu�i za avtomobile z nenehnim izboljševanjem procesov v proizvodnji in oskrbovalni verigi. 

Medtem se je skupina Schefenacker preimenovala v Odelo in dobila druge lastnike (od leta 

2011 je to Bayraktarlar Holding iz Tur�ije). Leta 2012 so odprli ve� kot 8.000 m² novih 

proizvodnih površin, ki bodo pripomogle k dvigu standardov proizvodnega procesa. Podjetje 

Odelo zaposluje ve� kot 700 ljudi (Odelo 2014a). 
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Slika 7: Proizvodni prostori podjetja Odelo v Preboldu 
Vir: Odelo 2014a. 

5.4 Prou�evanje strategije internacionalizacije podjetja 

Podjetje Odelo je dinami�no in rasto�e podjetje, podvrženo pogostim spremembam, kar 

zahteva nenehno prilagajanje pristopov ter na�in delovanja, pa naj gre za uvedbo sistema 

nenehnih izboljšav, zahtevnejše tehnologe ali razvoj sodelavcev in ne nazadnje tudi vodenja. 

Menedžment ima z implementacijo modela EFQM (European Foundation for Quality 

Management) tako na razpolago primerno orodje, s pomo�jo katerega lahko ugotavlja, ali so 

rezultati odraz ustreznih pristopov ter glede na trend doseganja zastavljenih ciljev ustrezno in 

pravo�asno ukrepa (Odelo 2014a).  

Strategije vstopa na tuji trg za podjetja iz dežel v razvoju (Dubrovski 2006, 173): 

− Strategija cenenih izdelkov temelji na poceni delovni sili ali materialu. Njena ciljna 

prednost je doseganje dodatne prodaje ali izvoza. Slabost te strategije so nižji stroški 

delovne sile drugod. Primerna je za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo 

�ajev, igra� … 

− Strategija stroškovnega vodje omogo�a razvoj izdelkov z ugodnim razmerjem med 

stroški in vrednostjo izdelka ter vklju�itev novih trgov in tržnih segmentov. Paziti je treba 

na stroške, ki nastanejo pri razvoju in vzdrževanju vrednostne verige. 

− Strategija osredoto�enosti na poseben segment predstavlja prenos obstoje�e tehnologije in 

izdelkov na tuje trge. Njeni ciljni prednosti sta izkoriš�anje obstoje�ih zmožnosti in 

širjenje tržnega obmo�ja. Slabost so omejene priložnosti, primer uporabe te strategije pa 

so pnevmatike za velika vozila. 
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Odelo je znanje preneslo neposredno na tuji trg in s tem razširilo podjetje. Klaus Holeczek 

(2014), izvršni direktor skupine Odelo, pravi: 
Poslovna odli�nost je kakovost na najvišji možni ravni. Je neke vrste presežek in ima s 

povpre�nostjo malo skupnega, saj gre za nenehno preseganje mej.  

Najpomembnejši dejavnik odli�nosti, pravi Holeczek (2014), je vidik voditeljske kulture 

oziroma kultura podjetja nasploh. Izjemno pomemben dejavnik so zaposleni. Vlaganje v 

njihov razvoj in osebnostno rast je namre� klju�no za doseganje uspehov (Odelo 2014a). 

Po letih rasti so letos v Odelu Slovenija v fazi stabilizacije. Prihodke in dobi�ek želijo 

ohranjati na ravni prejšnjega leta in se osredoto�iti na nadaljnje izboljšave procesov. S 

trenutnim številom zaposlenih pokrivajo kup�eva naro�ila, v prihodnje pa bodo sledili 

gibanjem na trgu prodaje premijskega razreda osebnih vozil (Odelo 2014a). 

Poleg trenutnega portfelja izdelkov s kupci že soustvarjajo lu�i naslednje generacije vozil, ki 

bodo na ceste prišla v prihodnjih letih, na primer nova generacija BMW serije 5. Dolgoro�no 

si prizadevajo, da bi se do leta 2015 povzpeli med najboljša proizvodna podjetja na svetu ter 

dosegli raven WCM (World Class Manufacturing) (Odelo 2014a).  

Uspešni so predvsem zato, ker nenehno izboljšujejo procese in uvajajo vitko proizvodnjo ter 

vitko oskrbovalno verigo; gre za procese, ki so v avtomobilski panogi nasploh urejeni do 

norih potankosti (Odelo 2014b).  

Odelo v Preboldu je edino podjetje iz Slovenije, ki je dobilo mednarodno nagrado TPM. TPM 

je kratica za Total Productive Maintenance, koncept pa so Ameri�ani prevzeli od Japoncev. 

Glavna zamisel je prepre�evanje napak, nesre� in zastojev v proizvodnji, s proaktivnim in 

natan�nim na�rtovanjem vzdrževanja tovarne in strojev. Metodologijo TPM je v petdesetih 

letih prejšnjega stoletja prva uporabila Toyota (Odelo 2014a).  

5.5 Ugotovitve prou�evanja internacionalizacije podjetja Odelo, d. o. o.  

Podjetje je leta 2004 za�elo prou�evati slovenski trg in ga primerjati z ostalimi v panogi. 

Pripravili so analizo trga, se seznanili z ekonomskim in politi�nim položajem držav ter 

preu�ili zakonodajo. Takrat je bil slovenski trg gospodarsko stabilen in dobra izbira za širjenje 

proizvodnje. Uporabili so vse svoje znanje in ga prenesli v Slovenijo, kjer so proizvodnjo 

hitro zagnali ter postali uspešno podjetje. Slovenija je sedaj politi�no in gospodarsko šibka. V 

primerjavi s sosednjimi državami ni ve� zanimiva za nove vlagatelje. Klaus Holeczek (2014), 

direktor Odela iz Prebolda, pravi: 

�e bi danes še enkrat sprejemali odlo�itev, v kateri državi v Evropi bomo zgradili tovarno, se 

zaradi stroškov dela verjetno ne bi mogli odlo�iti za Slovenijo. 
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Podjetje je kljub slabim razmeram v Sloveniji pozitivno naravnano in posega po najve�jih 

priznanjih. Vlaganje v izobraževanje zaposlenih in spodbujanje inovativnosti ter zmanjšanje 

stroškov s kvalitetnim nadzorom proizvodnje je glavno merilo (Odelo 2014a). 

Klaus Holeczek (2014), ki veliko svojega delovnega �asa preživi v proizvodnji, pravi, da 

morajo vsi �lani vodstva nenehno spremljati procese v proizvodnji prek ra�unalniških 

programskih sistemov. Vendar to ni dovolj. Bistvenega pomena je vizualni menedžment, kar 

pomeni, da morajo biti informacije vsem zaposlenim predstavljene jasno in pregledno ter 

pravo�asno tudi v nedigitalni obliki. Zato so po tovarni postavljene table s kazalniki 

doseganja ciljev in oznakami PDCA (Plan Do Check Act), s pomo�jo katerih vsi v 

proizvodnji vedo, kaj se v tovarni v tistem trenutku dogaja, kdo je odgovoren za morebitne 

zastoje in kakšna je rešitev problematike (Odelo 2014a). 

»Mi služimo denar, �e proizvodnja te�e. �e ne te�e, denar izgubljamo,« pravi Holeczek 

(2014). Njegov glavni izziv je, da vsak od ve� kot 700 zaposlenih v tovarni ves �as daje od 

sebe najve�, kar lahko, in da vsa znanja posameznikov �im bolje vklju�i v cilje podjetja 

(Odelo 2014a). 

5.6 Predlogi za razvoj

Glavni operativni direktor skupine Odelo, Klaus Holeczek pravi (Odelo 2014a): 
V Sloveniji bomo pove�ali obseg produktnega razvoja in procesnega inženiringa. Razvijali bomo 

tehnologijo proizvodnje, da bomo sposobni nadzirati to tehnologijo. Smo pa predale� od naših 

strank, da bi tu razvijali izdelke, to bo ostalo v Nem�iji. 

V Odelu, proizvajalcu zadnjih avtomobilskih lu�i in smerokazov, so v za�etku tega leta prejeli 

nagrado TPM (Total Productive Maintenance award), postali so tuji vlagatelj leta, konec 

novembra pa bili razglašeni za mednarodno družbo leta (International Company of the Year 

Award) v kategoriji TPM. Nagrado vsako leto podelijo podjetju, ki najbolje uredi svoje 

procese po metodologiji vitkosti. Njihov naslednji cilj je, da se uvrstijo med najboljša 

proizvodna podjetja na svetu (Odelo 2014a).  

Tovarna v Preboldu, ki so jo letos pove�ali za 8.000 kvadratnih metrov, ima proizvodne 

zmogljivosti za doseganje 120 do 140 milijonov evrov prihodkov (Odelo 2014a).  

Za prihodnje leto so najprej na�rtovali 130 milijonov evrov prihodkov, glede na tržna gibanja 

pa so na�rt znižali na 120 milijonov. Letos je bil na�rt 106 milijonov, a bodo dosegli 103. 

Zadnje tri do štiri mesece so razmere na trgu, predvsem v Evropi, dokaj nepredvidljive (Odelo 

2014a). 
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Pove�anje prihodkov bo v prihodnosti izklju�no na podlagi novih poslov. V Nem�iji ne bodo 

imeli ve� klasi�ne serijske proizvodnje, z izjemo elektronike. Ukvarjali se bodo predvsem z 

manjšimi serijami (Odelo 2014a).  

V Sloveniji bodo pove�ali obseg produktnega razvoja in procesnega inženiringa. To pomeni, 

da bodo razvijali tehnologijo proizvodnje in bodo sami sposobni nadzirati to tehnologijo. 

Hkrati bodo v vzhodni Evropi razširili dobaviteljsko bazo, kupovali ve� komponent v vzhodni 

Evropi in Sloveniji (Odelo 2014a). 

Slovenija je predale� od njihovih strank, za katere razvijajo izdelke. Sicer imajo tu približno 

50 inženirjev od skupno 750 zaposlenih, v prihodnje jih bodo zaposlili še 20. Njihov sedež v 

Nem�iji je zelo blizu strank, zato razvoj ohranjajo tam. Del razvoja, ki ni neposredno vezan 

na kupca, pa morajo že zdaj na�rtovati globalno, je med drugimi povedal Holeczek (2014; 

Odelo 2014a).  

Klaus Holeczek (2014) je razložil:  
Ni ve�jih sprememb. Vsak mesec imamo sestanek z lastnikom in predsednikom uprave skupine 

Ahmetom Bayraktarjem ter z drugimi �lani odbora. Sre�ujemo se na razli�nih lokacijah, v 

Sloveniji, Tur�iji in Nem�iji. V vseh tovarnah pozorno spremljamo, kaj se dogaja. Predsednik 

uprave rad proizvodnjo pogleda od blizu. Lastniki so zadovoljni z rezultati in napredkom v 

Sloveniji, in to je za nas dobro. Vše� jim je naš tim, predvsem pa naša odzivnost in prožnost. 

Glavna sprememba je morda le v tem, da imamo zdaj ve� notranje konkurence med tovarnami v 

skupini, kar je dobro, ker nas sili v nenehne izboljšave.  

Ves �as morajo pove�evati produktivnost in nižati stroške, ker to od podjetja zahtevajo kupci. 

Imajo dobre odnose z Audijem, BMW, Mercedesom in vsi partnerji jim zaupajo (Odelo 

2014a).  

Recept za uspeh je pravi portfelj kupcev in projektov, dobra ekipa in dobri rezultati. 

Pomembno je, da dobavljajo pravo�asno in skrbijo za sestavo stroškov (Odelo 2014a). 

Klaus Holeczek (2014) o slovenskem trgu pravi, da trenutno ni veliko privla�nih naložb. 

Meni, da ima Slovenija motivirane ljudi, ki se ne selijo pogosto iz podjetja v podjetje. Vendar 

pa vlagatelji v Tur�iji dobijo veliko ve� podpore bank in spodbud od države. V podjetju 

Odelo imajo v okviru skupine notranjo konkurenco in v�asih je težko argumentirati, zakaj je 

smiselno v Sloveniji vlagati v nove projekte v tovarni. Slovenija bi morala imeti skupno 

strategijo in znati pokazati svoje prednosti (Odelo 2014a).  

V splošnem lo�imo dve strategiji rasti (Podjetniški portal 2014):

− strategija notranje rasti: to je organska rast podjetja z investiranjem v razvijanje 

posameznih poslovnih funkcij obstoje�e organizacije; 

− strategija zunanje rasti: rast z ekonomskim povezovanjem in združevanjem z drugimi 

podjetji; ali kot dolgoro�no sodelovanje, skupno vlaganje, priklju�itve idr. 
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Rast podjetja pomeni kvantitativno ve�anje obsega podjetja oz. pove�evanje velikosti 

podjetja. Za rast mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene 

kratkoro�ne in dolgoro�ne cilje ter izdelano oceno tveganja, z ve� opcijskimi rešitvami v 

razli�no tveganih poslovnih situacijah (Podjetniški portal 2014). 

Glavna strategija podjetja Odelo je organska rast. Zdaj so za�eli proizvodnjo na Kitajskem, 

kjer v prihodnjih letih pri�akujejo veliko rast. Tam bodo proizvajali sestavne dele za kitajske 

kupce. Glavno vodilo vseh njihovih kupcev je namre� lokalna oskrba. V Evropi bodo še 

vedno ohranili proizvodnjo za evropski avtomobilski trg (Odelo 2014a).  
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6 SKLEP

Mednarodno poslovanje je cilj vsakega podjetja, ki stremi k ve�ji produktivnosti. Pred 

vstopom na tuji trg mora podjetje natan�no za�rtati strategijo internacionalizacije podjetja. 

Najprej mora dobro prou�iti zmožnosti in cilje svojega podjetja, saj se le tako lahko nato 

primerja s svojo konkurenco in ugotovi, v �em je boljše od tekmecev, kje so njegove 

prednosti in kje slabosti. 

Internacionalizacija je za slovenska podjetja zelo pomembna, saj zaradi majhnosti trga 

podjetja ne bi mogla prodati toliko, kot so zmožna narediti oziroma ponuditi svojim 

odjemalcem. Vedno ve� podjetij je v Sloveniji, ki ve�ino ali celo vse svoje izdelke prodajo na 

tujih trgih. Pri tem pa morajo natan�no preu�iti vse ovire in tudi tveganja, na katere lahko 

naletijo. Podjetja, ki preve� samoumevno in vzvišeno stopajo na tuje trge ter ne vzamejo 

procesa internacionalizacije dovolj resno, lahko zelo kmalu naletijo na velike finan�ne in 

druge težave, ki lahko privedejo celo do propada podjetja. 

�e želi podjetje mednarodno uspeti na daljši rok, mora dobro poznati kulturo svojih 

odjemalcev. Predvidevanja so v mednarodnem poslovanju zelo pomembna. �e podjetje 

spozna, kako se potrošniki njegovih proizvodov odzovejo na spremembe v okolju, lahko le 

tako na�rtuje svojo proizvodnjo glede na pri�akovane potrebe odjemalcev v prihodnosti. 

Nemalokrat pa se tudi zgodi, da podjetje obdrži strateškega partnerja zaradi dobrega 

poslovnega odnosa, in ne uspešnosti podjetja. Podlaga za dober poslovni odnos pa je odli�no 

poznavanje kulture, ki je zna�ilna za obmo�je, v katerem sklepa pogodbe z odjemalcem. 

Avtomobilska industrija je ena najbolj pomembnih industrij na trgu glede zaposlovanja, 

inovacij in izvoza. V njej so tesno povezani proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji. 

Dobavitelji v avtomobilski industriji prevzemajo vedno ve�jo vlogo, saj proizvedejo ve�ji del 

delov avtomobilov. Proizvajalci avtomobilov pa premikajo meje glede inovacij in zahtevajo 

od proizvajalcev delov �im bolj kakovostne in za proizvodnjo cenovno ugodne rešitve. 

Na osnovi raziskovanja in prou�evanja smo ugotovili, da podjetje Odelo sodi v vrh 

dobaviteljev v avtomobilski industriji. Svoje mednarodne uspehe dosega zaradi zelo natan�ne 

in premišljene proizvodnje ter investicij v že obstoje�e poslovne funkcije. Podjetje vedno 

natan�no prou�i trge, na katerih deluje. V proizvodnji stalno preverja, da ne pride do 

nepotrebnih zastojev in napak ter s tem povezanih stroškov. Podjetje skrbi za dobre odnose s 

svojimi odjemalci proizvodov. Dobra komunikacija prinese zadovoljne odjemalce z 

natan�nimi naro�ili in s tem dobavo brez odve�nih zalog. Vsako odve�no skladiš�enje pomeni 

dodatne stroške. Zaposlene vsakodnevno izobražujejo in obveš�ajo o nevarnostih, na katere 

morajo biti pozorni, da v proizvodnji ne pride do zastojev, ter kako te hitro odpraviti. 

Ugotovimo lahko, da je podjetje Odelo glede strategije internacionalizacije na slovenskem 

trgu postalo celo vzor za druga podjetja v Sloveniji in s številnimi priznanji za poslovno 
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odli�nost dokazalo, da uresni�ujejo svojo vizijo ter željo postati eno najboljših proizvodnih 

podjetij na svetu v segmentu dobaviteljev za globalno avtomobilsko industrijo.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Intervju s Klausom Holeczekom, direktorjem podjetja Odelo Slovenija, d. o. o. 





Priloga 1 

INTERVJU S KLAUSOM HOLECZEKOM, DIREKTORJEM PODJETJA ODELO 

SLOVENIJA, D. O. O.  

Kakšna je strategija osvajanja novih trgov skupine Bayraktarlar in zakaj ste se odlo�ili 

za internacionalizacijo podjetja v Slovenijo? 

Glavna strategija je organska rast. Zdaj smo za�eli proizvodnjo na Kitajskem, kjer v 

prihodnjih letih pri�akujemo veliko rast. Tam bomo proizvajali sestavne dele za kitajske 

kupce. Glavno vodilo vseh naših kupcev je namre� lokalna oskrba. V Evropi bomo še vedno 

ohranili proizvodnjo za evropski avtomobilski trg. Tovarno v Sloveniji, kjer izdelujemo 

konstrukcijsko zelo zahtevne in napredne lu�i, ki jih lahko vidite v avtomobilih znamk 

Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, Porsche, Bentley, Ferrari, Rolls Royce in drugih, smo 

postavili leta 2005. Vitka kultura v podjetju je od za�etka vodilo razvoja, kar nam je prineslo 

tudi mednarodno nagrado Automotive Lean Production Award. Pred tem pa smo edini v 

Sloveniji prejeli nagrado Total Productive Maintenance. Poslovna odli�nost je kakovost na 

najvišji možni ravni. Je neke vrste presežek in ima s povpre�nostjo malo skupnega, saj gre za 

nenehno preseganje mej.  

Ali ste še vedno edino podjetje v Sloveniji z nagrado TPM za vitkost?  

Po mojih informacijah smo edini.  

Koliko ste vložili v sistem uvedbe TPM?  

Od 150 do 180 tiso� evrov, to so bile konkretne naložbe v stroje in usposabljanja. Sicer pa se 

proces nikoli ne neha. Prva naložba se nam je povrnila v enajstih mesecih. Še vedno pa 

vlagamo in še vedno imamo dober donos. Sistem TPM prinaša tudi mehke izboljšave, ki jih je 

precej težje ovrednotiti. V vsakem podjetju je to nekoliko druga�e. Zdaj sistem TPM uvajajo 

tudi pri nekaterih naših dobaviteljih, denimo v Kolektorju LIV, Tehnoplastu in SGA. Uvedli 

so ga že tudi v turški Farbi. Naslednji cilj za Odelo pa je uvrstitev med najboljša proizvodna 

podjetja na svetu.  

Ali se druga podjetja posvetujejo z vami o uvajanju vitkosti?  

Da, iz ve� slovenskih podjetij so že bili pri nas. Že tretji� bomo organizirali dneve World 

Class Manufacturing skupaj z Nemško gospodarsko zbornico AHK. Povabili bomo 

predavatelje iz velikih nemških avtomobilskih proizvajalcev ter drugih nemških podjetij in 

fakultet, ki bodo govorili o konceptih vitkosti. Sam sem v upravnem odboru nemškega 

združenja za vitko proizvodnjo GfpM (Gesellschaft für Produktionsmanagement) v 

avtomobilski industriji in poskušam ustvariti okolje, da tudi v Sloveniji razpravljamo o vitki 
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proizvodnji. Zaradi poznanstev, ki jih imam iz ve� poslovnih omrežij, lahko marsikoga 

pokli�em in se posvetujem, kakšne so trenutne usmeritve. Na naša sre�anja prihajajo iz 

podjetij, kjer se šele spoznavajo s procesi v ozadju vitke proizvodnje, pa tudi iz tistih, ki 

nekatere koncepte že uporabljajo in se želijo skupaj z nami naprej razvijati.  

Bi ponovili internacionalizacijo podjetja v Slovenijo glede na trenutne razmere na 

našem gospodarskem trgu? 

�e bi danes še enkrat sprejemali odlo�itev, v kateri državi v Evropi bomo zgradili tovarno, se 

zaradi stroškov dela verjetno ne bi mogli odlo�iti za Slovenijo. 

Kaj bi se moralo spremeniti v Sloveniji, da bi bila bolj zanimiva za tuje vlagatelje?

Zdaj ni veliko privla�nih naložb v Sloveniji. Imate sicer motivirane ljudi, ki se ne selijo 

pogosto iz podjetja v podjetje. Vendar pa vlagatelji v Tur�iji dobijo veliko ve� podpore bank 

in spodbud od države. Pri nas imamo v okviru skupine notranjo konkurenco in v�asih je težko 

argumentirati, zakaj je smiselno v Sloveniji vlagati v nove projekte v tovarni. Slovenija bi 

morala imeti skupno strategijo in znati pokazati svoje prednosti.  

Kakšne na�rte imate še v Sloveniji? 

V Sloveniji bomo pove�ali obseg produktnega razvoja in procesnega inženiringa. Razvijali 

bomo tehnologijo proizvodnje, da bomo sami sposobni nadzirati to tehnologijo. Smo pa 

predale� od naših strank, da bi tu razvijali izdelke; to bo ostalo v Nem�iji. Po letih rasti smo 

letos v podjetju Odelo Slovenija v fazi stabilizacije. Prihodke in dobi�ek želimo ohranjati na 

ravni prejšnjega leta in se osredoto�iti na nadaljnje izboljšave procesov. S trenutnim številom 

zaposlenih pokrivamo naro�ila kupcev, v prihodnje pa bomo sledili gibanjem na trgu prodaje 

premijskega razreda osebnih vozil. 

Kakšne nagrade je dobilo podjetje Odelo? 

V Odelu smo prejeli nagrado TPM (Total Productive Maintenance Award), postali smo tuji 

vlagatelj leta in nenazadnje bili razglašeni za mednarodno družbo leta (International Company 

of the Year Award) v kategoriji TPM. Nagrado vsako leto podelijo podjetju, ki najbolje uredi 

svoje procese po metodologiji vitkosti.  

Kakšen je vaš naslednji cilj?

Naš naslednji cilj je, da se uvrstimo med najboljša proizvodna podjetja na svetu v segmentu 

dobaviteljev za globalno avtomobilsko industrijo.  
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Koliko �asa zdaj preživite v Sloveniji in kako komunicirate z zaposlenimi na daljavo?  

Nisem ve� vpet v vsakdanje procese, moj sedež je v Nem�iji, v Schwaikheimu, kjer je tudi 

sedež skupine Odelo. Sicer pa sem na letalih. V Preboldu sem vsaka dva tedna za dan ali dva, 

odvisno od projektov. Tega ne morem spremeniti, to je neizogibno. Veliko stvari sicer lahko 

naredim po telefonu, Skypu ali internetu, veliko tega pa je treba ljudem povedati v živo.  

Ali obstaja možnost, da ob prestrukturiranju poslov v skupini pritegnete v Slovenijo 

nove projekte?  

Tovarna v Preboldu, ki smo jo pove�ali za osem tiso� kvadratnih metrov, ima zmogljivosti za 

proizvodnjo izdelkov v obsegu prodaje 120 do 140 milijonov evrov. Zgornjo mejo bomo 

verjetno dosegli do leta 2014. Za prihodnje leto smo najprej na�rtovali 130 milijonov evrov 

prihodkov, glede na tržna gibanja pa smo na�rt znižali na 120 milijonov. Letos je bil na�rt 106 

milijonov, a bomo dosegli 103. Zadnje tri do štiri mesece so razmere na trgu, predvsem v 

Evropi, nepredvidljive.  

Kako vam bo uspelo dose�i 120 milijonov evrov prihodkov, ko prodaja avtomobilov 

upada?  

Predvsem zaradi novih projektov. Imamo pravi portfelj kupcev in projektov, pa tudi dobro 

ekipo in rezultate, dobavljamo pravo�asno in skrbimo za sestavo stroškov. Mi služimo denar, 

�e proizvodnja te�e. �e ne te�e, denar izgubljamo. Naš izziv je , da vsak od ve� kot 700 

zaposlenih v tovarni ves �as daje od sebe najve�, kar lahko, in da vsa znanja posameznikov 

�im bolje vklju�i v cilje podjetja. 

Boste prihodke pove�evali s prevzemanjem projektov iz drugih tovarn?  

Ne, pove�anje bo izklju�no na podlagi novih poslov. V Nem�iji ne bomo imeli ve� klasi�ne 

serijske proizvodnje, z izjemo elektronike. Ukvarjali se bomo predvsem z manjšimi serijami.  

Ali boste v Slovenijo pritegnili ve� raziskav in razvoja?  

Tu bomo pove�ali obseg produktnega razvoja in procesnega inženiringa. To pomeni, da bomo 

razvijali tehnologijo proizvodnje in bomo sami sposobni nadzirati to tehnologijo. Hkrati bomo 

v vzhodni Evropi razširili dobaviteljsko bazo, kupovali ve� komponent v vzhodni Evropi in 

Sloveniji.  

Imate v Sloveniji premalo inženirjev za razvoj izdelkov?  
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Ne. Slovenija je predvsem predale� od naših strank, za katere razvijamo izdelke. Sicer imamo 

tu približno 50 inženirjev od skupno 750 zaposlenih, prihodnje leto jih bomo zaposlili še 20. 

Naš sedež v Nem�iji je zelo blizu naših strank, zato razvoj ohranjamo tam. Del razvoja, ki ni 

neposredno vezan na kupca, pa moramo že zdaj na�rtovati globalno.  

Kaj se je za Odelo spremenilo od za�etka leta 2011, ko je turška skupina Bayraktarlar 

Holding prevzela nemško mati�no družbo Odelo?  

Ni ve�jih sprememb. Vsak mesec imamo sestanek z lastnikom in predsednikom uprave 

skupine Ahmetom Bayraktarjem ter z drugimi �lani odbora. Sre�ujemo se na razli�nih 

lokacijah, v Sloveniji, Tur�iji in Nem�iji. V vseh tovarnah pozorno spremljamo, kaj se dogaja. 

Predsednik uprave rad proizvodnjo pogleda od blizu. Lastniki so zadovoljni z rezultati in 

napredkom v Sloveniji in to je za nas dobro. Vše� jim je naš tim, predvsem pa naša odzivnost 

in prožnost. Glavna sprememba je morda le v tem, da imamo zdaj ve� notranje konkurence 

med tovarnami v skupini, kar je dobro, ker nas sili v nenehne izboljšave.  

Februarja 2011, ko je Bayraktarlar Holding prevzel družbo, je bilo videti, da bodo 

proizvodnjo selili v Tur�ijo. Je bilo tako? 

O tem ni bilo govora. Že na prvem skupnem sestanku smo se dogovorili za širitev 

proizvodnje. �e imamo rezultate in �e prav vodimo tovarno, nas ne bodo selili. Dejstvo pa je, 

da moramo ves �as pove�evati produktivnost in nižati stroške, ker to od podjetja zahtevajo 

kupci. Imamo dobre odnose z Audijem, BMW, Mercedesom in vsi naši partnerji nam 

zaupajo. Te dni smo za�eli proizvodnjo osmih novih lu�i. 

Bayraktarlar Holding je lastnik turške tovarne Farba, kjer prav tako proizvajajo 

avtomobilske lu�i, vendar za srednji avtomobilski razred. V �em ste v Preboldu boljši?  

V Farbi ne delajo zgolj za razred srednje cenovnih avtomobilov; uvajajo proizvodnjo tudi za 

prestižni razred in bodo tako naši neposredni tekmeci. Zaradi vitkih procesov zmoremo v 

konkurenci zdržati, smo pa šele na polovici poti. Zaradi stroškovnega in konkuren�nega 

pritiska pa moramo v prihodnje še veliko delati na optimizaciji in razli�nih potrebnih 

izboljšavah.  

  


