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POVZETEK 

Zaklju na projektna naloga prou uje strategijo internacionalizacije podjetja M Sora, ki deluje 

v lesno-predelovalni industriji. V teoreti nem delu smo predstavili pomen, zna ilnosti in 

vlogo mednarodnega poslovanja, razli ne strategije vstopa podjetij na tuje trge in tveganja, s 

katerimi se sre ujejo podjetja na tujih trgih. Mednarodno poslovanje je aktivnost, ki ima 

danes izredno pomembno vlogo pri poslovanju podjetij. V empiri nem delu smo podrobno 

prou ili strategijo mednarodnega poslovanja podjetja M Sora, njihove spodbude in motive za 

internacionalizacijo ter ovire in tveganja, s katerimi se soo ajo na tujih trgih. Ugotovili smo, 

da je podjetje M Sora svojo strategijo mednarodnega poslovanja dobro opredelilo in jo tudi 

uspešno izvaja in tako danes dosega dobre poslovne rezultate na številnih tujih trgih. 

Klju ne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, internacionalizacija, strategije, 

podjetje M Sora. 

SUMMARY 

The thesis examines the strategy of internationalization of the company M Sora, which 

operates in wood – processing industry. In the theoretical part we presented the significance, 

characteristics and the role of international business, different strategies used by companies to 

enter foreign markets and the risks to which companies can encounter when entering foreign 

markets. International business is an activity that has an extremely important role in the 

operations of the companies. In the empirical part of the thesis we examined the strategy of 

internationalization of the company M Sora, their incentives and motives for 

internationalization and the obstacles and risks the company is facing in foreign markets. We 

found out that the company’s strategy of internationalization is well defined and also 

successfully implemented and so the company today achieves business success on many 

foreign markets. 

Keywords: globalization, international business, internationalization, business strategies, 

company M Sora. 
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1 UVOD 

Dandanes vedno ve krat zasledimo besedo internacionalizacija ali povezovanje podjetji s 

tujimi državami. Internacionalizacija je postala neka beseda, ki je v ve ini primerih nujna za 

vpeljevanje v podjetja, e ta želijo ostati na trgu in biti konkuren na drugim podjetjem. Tukaj 

govorimo predvsem o majhnih in srednjih podjetjih katera se vsak dan spopadajo z mo no 

konkurenco in se borijo za obstoj na trgih. Zato je njihova rešitev ravno internacionalizacija, 

da se povežejo s tujimi podjetji in si tako ustvarijo ve ji krog dobaviteljev, kupcev in drugih 

prednosti. 

1.1 Opredelitev teoreti nih izhodiš  in problematike 

Ve krat lahko zasledimo, kako pomembno je mednarodno poslovanje v današnjem asu za 

obstoj in delovanje posameznih podjetij. Svet postaja edalje manjši v tem pomenu, da so 

vedno manj pomembne posamezne meje med državami; lahko re emo, da se njihov pomen 

briše in izgublja. Vse bolj smo povezani med seboj, tako politi no kot tudi gospodarsko, 

kulturološko in tudi socialno. Naš svet postaja eno in vsi mi, ki smo na tem svetu in ki tu 

delujemo in smo aktivni, postajamo edalje bolj združeni in odvisni drug od drugega. Tako 

svet postaja edalje bolj globalen in posledi no so v to globalizacijo prisiljena tudi podjetja. 

Poslovanje na doma em trgu je seveda veliko bolj enostavno in manj tvegano kot poslovanje 

s tujimi državami in tujimi podjetji. Pri mednarodnem poslovanju z drugimi državami lahko 

naletimo na veliko ovir in pri tem veliko tvegamo, a se moramo temu posve ati, e želimo 

obstati in delovati na trgu ter dobro voditi uspešno podjetje še naprej. Samo mednarodno 

poslovanje z drugimi tujimi podjetji je tako veliko bolj zahtevno, kompleksno; od nas zahteva 

dolo ena znanja in dobro moramo vedeti, na kakšen trg vstopamo. Tako mednarodno 

poslovanje od nas zahteva veliko veš in pa tudi dobrih vrednot in navad, ki jih moramo pri 

tem izkoristiti in uporabiti. e zaostanemo na trgu in nismo ve  sposobni slediti hitro 

spreminjajo emu se toku svetovnega trga, ne moremo slediti konkurenci in se prilagajati 

spremembam. Tako to za podjetja pomeni izklju itev iz mednarodnega poslovanja in s tem 

lahko tudi propad podjetja. Zato je danes še kako pomembno, da se na spremembe v svetu 

znamo odzivati in se jim prilagajati ter slediti. Za to pa potrebujemo veliko potrpljenja, 

nenehnega spremljanja in iskanja novih rešitev in novih inovacij, ki lahko podjetju prinesejo 

konkuren no prednost na mednarodnem trgu. Tako Ruzzier in Kesi  (2011, 11) pravita: 

»Mednarodno poslovanje je veliko bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinami no, tudi 

tvegano v primerjavi s poslovanjem na doma em, lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z 

ve jimi izzivi in priložnostmi.«  

»Globalizacija je ve dimenzionalen, kompleksen in ve plasten pojav, ki se uveljavlja v 

svetovnem gospodarstvu že nekaj desetletji. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki 

mo no spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Tako 
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globalizacija vklju uje politi ne, sociološke, kulturne, ekonomske, finan ne, tehnološke, 

invencijske, inovacijske in informacijske prvine,« pravita Ruzzier in Kesi  (2011, 19).  

Tako se je internacionalizacija za ela razvijati z razvojem tehnologije. Do nas je prihajalo vse 

ve  informacij. Posledi no pa se je za ela internacionalizacija zelo hitro razvijati tudi v 

posameznih podjetjih. Nova tehnologija jih je vedno bolj silila, da so se za ela povezovati z 

drugimi podjetji po svetu. Tako niso ve  tekmovali le z lokalnimi podjetji, ampak so na trg 

prišla vsa ve ja in bolj dinami na podjetja ter s tem ve ja konkurenca in ve ja tekmovalnost 

na samem trgu. 

Seveda pa niso le slabe strani globalizacije podjetij. S tem ko so se bila podjetja prisiljena 

vklju evati na tuje trge, e so hotele ostati konkuren ne drugim podjetjem, so seveda z novim 

trgom pridobile tudi ve ji nabor novih odjemalcev in investitorjev ter dobaviteljev, kar pa je 

treba dobro izkoristiti, saj ti to lahko prinese še dodatno mo  in boljšo uveljavitev na 

mednarodnem trgu. S povezovanjem podjetji po celotnem svetu pa prihaja tudi do ve je 

informiranosti o delovanju podjetji na tujih krajih, spoznavanju novih kultur, na inov 

delovanja in poslovanja, navad, norm in vrednot.  

Tako Mora in Siotis (2004, 45) pravita: »Da globalizacija na eni strani prinaša negativne 

posledice za ljudi s poslabšanjem življenjskega okolja, izgubo delovnih mest, razpadanjem 

socialnih mrež in zmanjševanjem socialnih pravic, z zmanjševanjem mo i javnega odlo anja 

ter poglabljanjem finan nih kriz po svetu. Na drugi strani pa proces globalizacije pomeni 

priložnost za hitrejšo rast gospodarstva ter nepristransko, pravi no in trajnostno porazdelitev 

svetovne blaginje.«  

Tako ne smemo ena iti pojma globalizacija in internacionalizacija, ki se dejansko ne 

razlikujeta veliko, pa vendarle obstaja neka majhna razlika, in sicer se kaže v geografski 

razsežnosti poslovanja posameznih podjetij s tujimi trgi. Tako gre pri globalizaciji za globalno 

poslovanje podjetij z vsemi podjetji na svetu in ne le z dolo enimi, kot je to zna ilno za 

internacionalizacijo. Tako lahko re emo, da je internacionalizacija nekaj »manjšega« kot 

globalizacija. Poznamo ve  definicij internacionalizacije. V nadaljevanju bom predstavila le 

nekatere izmed mnogih.  

Dubrovski (2006, 62) pravi tako: »Internacionalizacija predstavlja vse ekonomske subjekte na 

svetovnem trgu v medsebojno odvisnost, tako da postanejo proizvodnja, distribucija, menjava 

in poraba internacionalni. Internacionalizacija je na in prilagajanja podjetij novemu 

svetovnemu poslovnemu okolju, ki ga v najširšem pomenu poganja proces globalizacije. 

Pomeni širjenje podjetja preko meja mati ne države.«  

Tako Ruzzier in Kesi  (2011, 19) trdita: »Lahko bi rekli, da gre za širjenje ekonomske 

dejavnosti na ve  držav oziroma vklju evanje v mednarodno menjavo in mednarodno 

proizvodnjo tako z vidika menjave blaga in storitev oziroma teko ega in kapitalskega dela 
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pla ilne bilance kot tudi dolo enih oblik mednarodnega ekonomskega sodelovanja, ki v 

slednjih sploh niso zajete.«  

V zaklju ni projektni nalogi na rtujemo prou iti strategijo internacionalizacije podjetja 

M Sora, d. d., in sicer bomo poskušali raziskati, kako so vstopili na tuje trge, kakšna je bila 

njihova pot do vstopa na dolo ene trge, zakaj ravno na te trge, ki jih bomo predstavili v 

zaklju ni projektni nalogi. Namen imamo podrobneje raziskati in prou iti mednarodno 

poslovanje podjetja M Sora: kakšni so bili njihovi za etki, kaj jih je gnalo oziroma kaj so bili 

njihovi glavni motivi, da so se odlo ili za mednarodno poslovanje podjetja ter s katerimi 

izdelki so se najprej odlo ili, da bodo nastopili na tujih trgih in kateri so se nazadnje izkazali 

za najbolj donosne in najboljše. Prou ila in predstavila bom tudi njihove poslovne partnerje, s 

katerimi poslovno sodelujejo in s pomo jo katerih se uspešno uveljavljajo na tujih trgih, ter 

njihovo konkurenco. Na koncu pa bomo strnili ugotovitve prou evanja strategije, s pomo jo 

katere so vstopili na tuje trge in podrobneje analizirali dejansko uspešnost internacionalizacije 

podjetja M Sora, d. d.  

1.2 Namen in cilji zaklju ne projektne naloge 

Namen zaklju ne projektne naloge je raziskati in prou iti strategijo internacionalizacije 

poslovanja podjetja M Sora, ki deluje v lesno predelovalni industriji. Raziskali bomo, kaj je 

vplivalo na to relativno majhno lokalno podjetje v Žireh, da se je odlo ilo za poslovanje z 

drugimi trgi izven meja mati ne države Slovenije.  

Cilji zaklju ne naloge so: 

prou iti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

prou iti razli ne strategije vstopa na tuje trge, 

raziskati in prou iti strategijo mednarodnega poslovanja podjetja M Sora, ki posluje v 

lesno predelovalni industriji. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaklju ne projektne naloge na rtujemo uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

metodo opisovanja ali deskripcije, 

metodo povzemanja ali kompilacije, 

metodo analize, 

metodo sinteze. 

Na rtujemo izvesti tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja M Sora, s pomo jo katerega bomo poskušali prou iti strategijo 

mednarodnega poslovanja M Sore. S tem intervjujem želimo izvedeti, kako se je podjetje, ki 

je najprej delovalo le v Sloveniji in svoje dejavnosti ni širilo v druge države, odlo ilo to 
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dejavnost širiti naprej v druge države oziroma, kaj je bila pobuda za internacionalizacijo tega 

podjetja; ali jih je v to prisililo gospodarsko stanje Slovenije, ali so se za ta korak odlo ili 

sami, ker so v tujini videli možnost pove anja svojega poslovanja, ali so pri 

internacionalizaciji podjetja naleteli na kakšne predvidene in nepredvidene težave, ki so jim 

otežile sam potek internacionalizacije podjetja in kateri izdelek se je izkazal za 

najdonosnejšega in najbolj prodajanega v tujini. S tem intervjujem bomo tako na koncu še 

lažje prou ili strategijo mednarodnega poslovanja tega podjetja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljam, da je mednarodno poslovanje vedno bolj aktualno in tudi vedno bolj 

pomembno, saj je to aktivnost vedno ve jega števila podjetij. Tega se zavedajo tudi v podjetju 

M Sora, ki se skuša vedno bolj uveljavljati na tujih trgih. To mu kar dobro uspeva, saj 

podpirajo in spodbujajo inovativnost zaposlenih, inovacije pa so ena izmed klju nih pomenov 

za uveljavljanje in prodiranje na tuje trge. Tako so veliko svojih izdelkov usmerili tudi v 

razvoj trajnostnega razvoja in razvili EKO okna, ki jim omogo ajo dober vstop na tuje trge, 

saj je vedno ve  poudarka na trajnostnem razvoju, in to so znali v podjetju M Sora dobro 

izkoristiti.  

Podjetje M Sora je uspešno podjetje. Na rtujem izvesti tudi intervju s predstavnikom podjetja, 

zato ve jih omejitev pri pisanju zaklju ne projektne naloge ne predvidevam. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Dandanes se svet iz dneva v dan mo no spreminja. Vse ve  smo odvisni od tujih dobaviteljev, 

tujih držav in drugih ljudi, vlad, ki delujejo preko naših meja. Informacije danes krožijo zelo 

hitro preko celotnega sveta in tako se svet tudi hitro spreminja in prilagaja nastalim 

spremembam. Vse to pa ravno tako mo no vpliva tudi na podjetja, ki so se v današnjem hitro 

spreminjajo em se svetu primorana na te spremembe prilagajati in jim uspešno slediti, saj le 

tako lahko ostanejo na trgu in posledi no uspešno poslujejo. Tako je za podjetja v naši in tudi 

drugih državah klju  do uspeha mednarodno poslovanje.  

V mednarodno poslovanje pa se vedno ve  vklju ujejo tudi slovenska podjetja, saj je naš trg 

premajhen in prenasi en. Zato je še tako pomembno, da podjetja upoštevajo znanja in veš ine 

iz mednarodnega poslovanja ter da se zavedajo, da so strateško pomembna in so klju ni 

faktor, ki lahko tudi našim slovenskim podjetjem pomagajo pridobivati priložnosti in izzive 

globalizacijskih procesov, tržnih deležev na tujih trgih, dolgoro nega pove anja rasti prodaje 

ter tudi blaginje države in vsega njenega prebivalstva (Kesi  2012).  

2.1 Zna ilnosti mednarodnega poslovanja 

Z besedo mednarodno poslovanje ozna ujemo povezovanje podjetij s tujimi in njihovo 

medsebojno poslovanje in sodelovanje. Vse ve  so podjetja odvisna od drugih podjetij in zato 

se med sabo povezujejo in si izmenjujejo znanje ter izkušnje. Tako s skupnimi mo mi skušajo 

prodreti na svetovne trge ter se izpostaviti kot vodilna podjetja. e se tega ne poslužujejo, 

obstaja verjetnost, da jih prehiti konkurenca in tako posledi no lahko podjetja tudi propadejo. 

Tako lahko vidimo, kako pomembno je v današnjem svetu mednarodno poslovanje in kakšno 

veliko vlogo ta pojem igra v današnjem svetu.  

Mednarodno poslovanje lahko opišemo kot nek prednosti pojav v današnjem modernem 

svetu. Ve ina ljudi že dobro ve, da nam le ta predstavlja neko blaginjo in klju  do uspeha. 

Vemo, da dandanes že skoraj nobena država ne more ve  zadovoljiti svojih potrošnikov le z 

lastnimi sredstvi. In kaj lahko za to stori država oziroma podjetja znotraj držav? Njihova edina 

možnost je, da se povežejo z ostalimi podjetji iz drugih držav in skupaj delujejo kot neka 

»družina«, ki skuša s skupnimi mo mi kar najbolje zadovoljiti svoje potencialne kupce. Temu 

pojavu pravimo mednarodno poslovanje, ki dandanes nosi za podjetja velik pomen in 

navsezadnje mogo e edini na in za njihovo preživetje na svetovnem trgu (Chowdhury 2014).  

Seveda pa mednarodno poslovanje za podjetje samo predstavlja velik izziv in veliko tveganja. 

Ko se podjetje odlo a za internacionalizacijo svojega poslovanja, mora to zelo dobro prou iti 

in izdelati strateške plane, preden se loti samega mednarodnega poslovanja. Tako mora 

podjetje pred internacionalizacijo dobro prou iti, na katere trge naj vstopi, zakaj ravno na te 

trge, predvideti mora razne ovire in nevše nosti, na katere lahko naleti pri samem vstopu na 
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tuje trge. Imeti mora ustrezne kadre, ki so seznanjeni in izkušeni na podro jih 

internacionalizacije, ki znajo voditi, nadzirati in upravljati sam postopek. Vse to pa seveda 

zahteva tudi veliko stroškov in potrpljenja. Tako Šenk Ilerši  (2013, 14) pravi, da je tuje 

okolje najve krat sociološko, kulturološko in ekonomsko tako druga no od doma ega okolja, 

da morajo podjetja obvezno poznati temeljna na ela vstopanja, nastopanja in obnašanja na 

tujih trgih, kar pa je nemogo e brez ustreznega znanja. Gre za specifi na in interdisciplinarna 

tržna ter ekonomska znanja, ki jih morajo obvladovati vsi zaposleni v mednarodnem 

poslovanju. Zato Hrastelj (2001, 19) navaja, »da je treba udeležence mednarodnega 

poslovanja najprej seznaniti z nekaterimi novimi smermi razvoja, na ini, oblikami in 

instrumenti, ki zahtevajo nenehno inovativnost in prefinjeno poslovanje, kar pa vse skupaj 

omogo a uresni evanje novih priložnosti. To navsezadnje hkrati narekuje enakopravnejše 

tekmovanje in sodelovanje z drugimi udeleženci na mednarodnih trgih.«  

Tako Šenk Ilerši  (2013, 65) pravi, »da vklju evanje v mednarodno poslovanje pomeni danes 

za velik del držav eksisten no nujnost, razvoj, rast in konkuren nost ter je nujni sestavni del 

razvojne strategije vsake države. Pravi tudi, da je mednarodno poslovanje izjemno pomembno 

za majhne države, saj je to edina možnost za doseganje ekonomije obsega ter za 

konkuren nost gospodarstva.«  

Drugi avtor pa navaja: »da domena mednarodnega poslovanja ni jasno opredeljena, eprav ga 

je mo  obravnavati kot aktivnosti, ki se ukvarjajo s ezmejnimi interesi med razli nimi 

organizacijami, z interakcijami med razli nimi enotami, ki pripadajo posameznemu podjetju 

in okolju, v katerem delujejo.« (Buckley 2003, xii) 

Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, se moramo dobro zavedati, da govorimo o 

poslovanju podjetij, ki imajo razli ne politi ne, regulatorne, pravne, sociološke, kulturološke, 

komunikacijske, managerske in poslovne obi aje, ki se med seboj mo no razlikujejo po 

razli nih pri akovanjih, zavedanjih, vedenju in razumevanju. Eno od klju nih dejstev, zaradi 

katerih se vse ve  podjetij odlo a za mednarodno poslovanje, so nenehne spremembe in 

negotovost, saj se dnevno spreminjajo klju ni elementi in pogoji mednarodnega poslovanja. 

Na svetovnih trgih je vse ve  ponudnikov, konkurenca naraš a in pojavlja se vse ve ja 

negotovost tokov bodo ega razvoja svetovnega gospodarstva. e govorimo o zna ilnosti 

mednarodnega poslovanja, lahko govorimo o številnih vsebinskih procesih in transakcijah, ki 

so potrebne, da se aktivnosti mednarodnega poslovanja izvajajo hitro, dinami no in v skladu s 

svetovnimi razvojnimi trendi. Tako lahko v mednarodnem poslovanju uspejo le tista podjetja, 

tiste organizacije, subjekti, ki se v celoti dobro zavedajo, da je za kvalitetno mednarodno 

poslovanje treba obvladovati mnogo razli nih faktorjev, znanj, veš in, navad, obi ajev ter 

prilagajanju druga nim potrebam in okolju ob razumevanju realnosti in spoštovanju 

razli nosti in druga nosti (Ruzzier in Kesi  2011, 11–12). 
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2.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Zaradi sprememb v okolju so se v spremembo primorane spustiti tudi današnja podjetja, 

bodisi da bi se obvarovale pred pojavi latentne ali celo akutne krize ali pa da bi se lahko v 

tako hitro se spreminjajo em okolju kar najbolje znašle. Zato dandanes organizacije vedno 

bolj iš ejo oblike in na ine, ki bi omogo ale obdržanje ali pove evanje konkuren nih 

prednosti na današnjem globalnem trgu. Eden od teh na inov je internacionalizacija podjetja 

(Dubrovski 2002, 5). Tako je internacionalizacija podjetij postala ena izmed klju nih 

dejavnikov, ki zagotavljajo obstoj in razvoj podjetij in jim omogo a spopadanje s konkurenco, 

katere pa je na današnjem svetovnem vedno ve . Zato je za posamezna podjetja še kako 

pomembno, da se povezujejo s tujimi podjetji, organizacijami, da širijo svoje mreže in se tako 

posledi no vklju ijo na svetovni trg.  

Tako lahko re emo, da ima internacionalizacija podjetij dvojno vlogo pri samem razvoju 

podjetja, saj predstavlja: 

priložnost ali najve krat celo edino možnost nadaljnjega razvoja podjetja, 

stalno prete o nevarnost, ki lahko podjetje privede na rob možnosti za preživetje.  

Podjetja se tako dandanes velikokrat znajdejo v situaciji, ko nimajo ve  možnosti 

zagotavljanja svojega nadaljnjega razvoja in obstoja le z vlaganjem in širjenjem na doma e 

trge, temve  se morajo na pravi izbrani na in vklju iti v mednarodno poslovanje, saj le tako 

lahko ostanejo konkuren ni. Ker pa mednarodno poslovanje ponuja veliko raznolikih in 

širokih možnosti, pa morajo podjetja zelo dobro in na rtno izbrati tiste, ki omogo ajo 

dosedanje mednarodne konkuren ne prednosti.  

Lahko pa se zgodi, da podjetja zanemarijo in podcenjujejo kompleksnost in raznolikost 

mednarodnega poslovanja in v mednarodno poslovanje vstopijo nepripravljeni, s 

pomanjkljivim znanjem in izkušnjami, brez na rtovanja in brez ustreznih informacij lahko 

tovrsten na in internacionalizacije podjetje pripelje celo do propada. To velja izpostaviti še 

posebej za majhna podjetja, kjer jim lahko samo majhna napaka prinese veliko nevše nosti in 

nerazrešljivosti problema, zato morajo biti majhna podjetja še posebej previdna pri 

sprejemanju raznih poslovnih odlo itev (Dubrovski 2002, 63). 

Tako lahko vidimo, kakšno vlogo ima mednarodno poslovanje na posamezna podjetja in kako 

pomembne so te vloge. Za samo mednarodno poslovanje se moramo tako dobro pripraviti in 

pred odlo itvijo dobro izpeljati na rte in predvideti tveganja, na katera lahko naletimo. Tako 

lahko re emo, da mednarodno poslovanje podjetjem predstavlja velik izziv, ki zahteva veliko 

na rtovanja, organiziranja, sistemati nosti in premišljenosti. Ta pa morajo biti dobro 

izvedena, saj lahko že majhna napaka pripelje do propada podjetja. 
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3 STRATEGIJA VSTOPA NA TUJE TRGE 

Ko se podjetja odlo ajo za internacionalizacijo, je zanje glavno in klju no vprašanje, na 

kakšen na in bodo vstopila na tuje trge in kako bodo na njih delovala. To je prvi korak, ki je 

klju nega pomena in predstavlja pomembno odlo itev, ki bo vplivala na poslovanje podjetja v 

prihodnjih nekaj letih. Zato je ta korak še tako pomemben pri sami internacionalizaciji 

podjetja. Ruzzier in Kesi  (2011, 53) pa pravita, »da žal ne obstaja idealna strategija vstopa na 

tuje trge, saj lahko ve  razli nih podjetji uporablja razli ne oblike vstopa na istem trgu 

oziroma eno podjetje na ve  trgih.« Tako tudi (Šenk Ilerši  2013, 106) pravi, »da proces 

internacionalizacije v podjetju zajema za etek poslovnih aktivnosti na tujih trgih, njihovo 

operativno izvedbo, zaklju ek in povratne informacije. Brez poznavanja in obvladovanja vseh 

poslovnih aktivnosti procesa internacionalizacije podjetje zagotovo ne bo uspešno poslovalo 

na tujih trgih.« 

Menim, da bi podjetja raje poslovala na doma em trgu in se ne bi širila na tuje, saj jim je tako 

prihranjeno veliko truda in tveganja, a doma i trgi postajajo premajhni, zato so podjetja 

primorana širiti svoje poslovne mreže tudi v druge države. To jim seveda prinaša veliko 

stroškov, napora, u enja novih kultur, jezikov in prilagajanja, a vse to je pomembno, e želijo 

da njihova podjetja še naprej delujejo uspešno in u inkovito proti svoji konkurenci.  

Najbolj zna ilni dejavnosti oziroma aktivnosti na mednarodnem trgu med podjetji sta uvoz in 

izvoz blaga. Seveda pa dandanes v ospredje prihajajo tudi številne druge aktivnosti med 

podjetji v mednarodnem poslovanju (Ruzzier in Kesi  2011, 53): 

neposredne tuje investicije, 

razli ne pogodbene oblike mednarodnega poslovanja, 

širitev raziskovalno-razvojnih, 

proizvodnih, 

kreatorskih, 

oblikovnih in skladiš nih 

ter tudi drugih poslovnih aktivnosti v mednarodni tržni prostor.  

Pri tem pa se je treba zavedati, da pri mednarodnem poslovanju ne gre le za enostaven prenos 

teh zgoraj navedenih aktivnosti iz ene države v drugo, temve  je pri tem potrebnega veliko 

napora in na rtovanja ter premisleka podjetij, saj gre za prenos aktivnosti v drugo državo, z 

druga nimi navadami, normami, kulturo, na inom obla enja, sporazumevanja, z druga nim 

poslovnim, finan nim, ekonomskim ter socialnim okoljem, ki ima v teh državah druga ni 

pomen in težo. Zato je še kako pomembno, da se pred internacionalizacijo podjetja dobro in 

ustrezno pripravijo.  
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Tako je pri mednarodnem poslovanju treba upoštevati razli ne dejavnike, ki vplivajo in 

pogojujejo na ine in vsebino mednarodnega poslovanja. Tako lo imo notranje in zunanje 

dejavnike (Ruzzier in Kesi  2011, 55): 

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

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

zunanji dejavniki: sociokulturne razlike med doma im in tujim trgom, deželno tveganje, 

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

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. 

Seveda obstaja veliko razli nih strategij in na inov vstopa na tuje trge, jaz pa vam bom 

predstavila najpogostejše na ine vstopa na tuje trge, in sicer izvozne, pogodbene in 

investicijske. 

3.1 Izvozni model 

Izvozni na in vstopa je zaradi svoje enostavnosti najpogostejša metoda vstopa podjetij na tuje 

trge. e se podjetja odlo ijo za izvozni model, to zanje pomeni dokaj enostaven na in vstopa 

na tuje trge, ki pa prinaša tudi manjše tveganje. Kot navaja Kenda (2001, 157), se s klasi nim 

izvozom konkurenca, ki je prej veljala doma, prenese še na tuji trg. To je obi ajno prva, 

najmanj rizi na in najpogostejša faza internacionalizacije podjetja. Tako pa se izvozni model 

naprej deli še na posredne (doma i nakupi, piggybacking in uvozno/izvozne hiše), neposredne 

in kooperativne na ine izvoza. 

3.1.1 Posredni – indirektni izvoz 

Tako se podjetja, ki se za enjajo vklju evati v mednarodno poslovanje ter se bojijo tveganj in 

nimajo še dovolj lastnih izkušenj, najve krat odlo ajo za posredni – indirektni izvozni model. 

To pomeni, da delujejo preko nekega posrednika, ki dela zanje in prodaja njihove izdelke ter 

storitve na tuje trge. Seveda se tukaj podjetje ne sre uje s temi tujimi trgi, s katerimi posluje, 

ampak deluje le v doma em kraju. Tako lahko zasledimo že prvo pomanjkljivost posrednega 

izvoznega modela in sicer, ta model ne omogo a nadzora nad samo distribucijo, prodajo 

izdelka in poprodajnimi storitvami. Vidimo lahko tudi, da je ta model izvoza primeren le za 

prodajo enostavnejših fizi nih produktov in ne za izmenjavo drugih zahtevnejših aktivnostih. 

Redkokdaj podjetje dobi povratne informacije in ker nima stika s tujim trgom, na katerega 

prodaja, posledi no tudi ne pozna kulturnih zna ilnosti tujega trga. Seveda pa ima ta model 

poleg slabosti tudi nekaj prednosti. Eno izmed njih sem navedla že na za etku, in sicer: ta 

model prinaša minimalna tveganja, lahko si sam izbereš dobrega komisionarja, ki od podjetja 

zahteva malo znanja o mednarodnih aktivnostih, saj za vse podrobnosti poskrbijo posredniki. 

Pri posrednem izvoznem modelu pa poznamo tudi razli ne oblike posrednega izvoza (Ruzzier 

in Kesi  2011, 56): 
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oprtni izvoz (piggyback operations) – to je oblika vstopa na tuji trg s pomo jo že 

uveljavljenega podjetja, ki želi še razširiti svoje poslovanje na izbranem tujem trgu in 

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja; 

komisionar (commission agent) – lahko nakupni ali prodajni (sklepa posle v svojem 

imenu, ampak na tuj ra un); 

posli a conto meta – vmesna oblika med posli za svoj ra un in komisionarskimi posli 

(posle posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika); 

izvozni trgovec/izvozni posrednik (export merchant/export buying agent) – trgovec/ 

posrednik (kupuje in prodaja izdelke v svojem imenu in za svoj ra un); 

izvozne trgovske družbe – (trgovske družbe s tradicijo trgovanja na dolo enih podro jih, 

dolo ene vrste blaga in tudi trgi); 

izvozna združenja in konzorciji – (specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na dolo enem podro ju delovanja).  

Tako se za posredni izvozni model odlo ajo predvsem podjetja, ki so na za etku svoje kariere, 

ki so svoje mreže šele dobro za ele širiti preko svojih doma ih meja in z mednarodnim 

poslovanjem nimajo veliko izkušenj. Ta posredni izvozni model je tako primeren za njihov 

na in poslovanja s tujimi podjetji, saj jim prinaša majhna tveganja in ne potrebujejo veliko 

izkušenj in znanj o mednarodnem poslovanju.  

3.1.2 Neposredni – direktni izvoz 

Neposredni – direktni izvoz, pa se od posrednega izvoza razlikuje v velikih primerih. 

Najpomembnejše pri direktnem izvozu je, kar že sama beseda direktni pomeni, da imajo 

podjetja neposredni oz. direktni stik s tujimi podjetji, s katerimi poslujejo in si izmenjujejo 

izdelke in storitve. To pomeni, da je podjetje oz. proizvajalec blaga, izdelka ali storitve v 

neposrednem stiku z odjemalcem, lahko tudi s kon nim kupcem. Kot navaja Šenk Ilerši  

(2013, 229): »pri tej obliki podjetje izpelje izvozni posel vse od raziskave trga, obdelave 

kupcev, realizacije naro il, morebitno potrebnih carinskih formalnosti do organizacije 

transporta in servisa – torej vse predprodajne, prodajne in poprodajne aktivnosti.« Tako 

Ruzzier in Kesi  (2011, 56) navajata, »da neposrednejše oblike izvoza uporabljajo predvsem 

uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja. Glavne prednosti neposrednih oblik izvoza so 

neposreden stik s trgom, slabost pa je pomanjkljiv nadzor nad ceno.« 

Najpogostejše oblike neposrednega – direktnega izvoza so (Šenk Ilerši  2013, 229): 

samostojni izvozni oddelek oziroma izvozna prodajna služba z lastnimi trgovskimi 

potniki/ komercialisti; 

izvozna prodaja preko tujih trgovskih zastopnikov; 

izvoz preko distributerjev; 

podružnice in h erinska podjetja.  
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Neposredni izvoz tako predstavlja zrelejšo stopnjo internacionalizacije poslovnega procesa, ki 

ima za razliko od posrednega izvoza 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. 

Avtorica (Šenk Ilerši  2013, 229) tako navaja: »Odlo itev podjetja o neposredni obliki izvoza 

mora biti ekonomsko in strokovno utemeljena. Podjetje mora dobro poznati vse prednosti, ki 

jih ima neposredni izvoz, pa tudi vse pomanjkljivosti in tveganja takega izvoza.« 

3.1.3 Kooperativni izvoz 

Avtorica (Šenk Ilerši  2013, 246) navaja: »Kooperativni izvoz je oblika sodelovanja z 

drugimi podjetji izvozniki. Sodelovanje je lahko stalno ali samo za asno. Podro je 

sodelovanja je lahko skupna raziskava trga, skupen nastop na mednarodnih sejmih, zastopanje 

na tujem trgu, zbiranje in analiza pomembnih tržnih informacij itd. Podjetja se dogovorijo, da 

izvozno poslovanje poteka preko skupne specializirane izvozne službe ali preko konzorcijev. 

Takšno sodelovanje je posebej privla no za majhna podjetja, ki nimajo niti izkušenj niti 

znanja, potrebnega za direktni izvoz svojih izdelkov. Izvajanje kooperativnih oblik izvoza je 

najbolj pogosto v zrelih in konkuren no zelo zasi enih dejavnostih. Najbolj znani obliki sta 

izvozno združenje in konzorciji.«  

Preglednica 1: Prednosti in slabosti izvoznih oblik 

Neposredni – direktni izvoz 
Prednosti Slabosti 

neposreden dostop do kupcev 
krajši distribucijski kanal manjše število lenov) 
višja stopnja pla ilnega in poslovnega tveganja 
ve ja fleksibilnost 

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 Slabosti 

nizko poslovni in pla ilno tveganje 
niso potrebne izkušnje v mednarodnem poslovanju 
niso potrebne raziskave trga (nižji stroški 

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 Slabosti 

delitev poslovnih in pla ilnih tveganj 
zagotovitev distribucijskih kanalov in poprodajnih 
storitev 

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. 
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3.2 Pogodbeni na ini vstopa 

Avtorja Ruzzier in Kesi  o pogodbenem na inu vstopa pravita: »Pogodbeni na ini vstopa so 

dolgoro na nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem 

trgu, ki vklju uje prenos tehnologije ali loveških znanj med podjetjema.« (Root 1994, po 

Ruzzier in Kesi  2011, 57)  

Avtorica (Šenk Ilerši  2013, 247) pa navaja: »Pogodbeno obliko vstopa izbere podjetje iz 

razli nih razlogov. To so lahko poslovni razlogi, dav ni razlogi ali carinske omejitve, velika 

oddaljenost tujega trga, da nastopa pri prodaji na tujem trgu kot doma i proizvajalec itd. Je 

vmesna organizacijska oblika med izvozom in neposrednimi tujimi investicijami. Osnova za 

pogodbeno obliko je sklenjena pogodba s poslovnim partnerjem na tujem trgu za prenos 

proizvodnje ali druge poslovne funkcije. Prenos je lahko neposreden in vklju uje tudi izvoz 

kapitala, v primeru posrednega prenosa proizvodnje pa ni izvoza kapitala.« 

Najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so naslednje (Ruzzier in Kesi  2011, 

58): 

licen no poslovanje, 

franšizing, 

strateške zveze/zaveze/povezave, 

pogodbena proizvodnja. 

3.2.1 Licen no poslovanje 

Tudi za licen no poslovanje poznamo ve  definicij. Tako avtorica (Šenk Ilerši  2013, 249) 

navaja: »Licen no poslovanje je oblika mednarodnega poslovanja, ko se podjetje kot dajalec 

licence s podjetjem v tujini kot jemalec licence dogovori za odstop licen nih zaš itenih pravic 

in znanja, ki imajo zanj dolo eno vrednost. V zameno za licenco pla a jemalec licence 

dolo eno odškodnino ali licen nino. Bistvo licence je v tem, da nosilec pravice do industrijske 

lastnine ne prenaša na pridobitelja licence pravice same, ampak daje samo privolitev za 

uporabo in izkoriš anje te pravice. Licenca lahko zajema pravice do uporabe: patenta, 

blagovne znamke, modela, žiga in know-how.« Avtorja (Ruzzier in Kesi  2011, 58) pa 

pravita: »Vzroki za licen no poslovanje so lahko: ohranitev tehnološke prednosti, podjetje 

nima lastne enote v tujini, podaljševanje življenjskega ciklusa izdelka, e zakonodaja 

prepoveduje/omejuje TNI, visoka politi na tveganja, carinske in necarinske omejitve v državi 

jemalca licence.« Kenda (2001, 183) pa navaja, »da je licen no poslovanje prvi korak k 

zahtevnejšim oblikam mednarodnega poslovanja. Pravi, da je to popularna oblika vstopa na 

tuji trg, ker zanj ni potreben velik gotovinski vložek, ker podjetje svoje stroške za R&D 

dodatno proda, ker lahko vpliva na lokacijo proizvodnje, ne da bi pri tem prevzelo tveganje 

lastniške, upravljavske ali investicijske narave.«  
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3.2.2 Franšizing 

S pojmom franšizing se razume poseben poslovni koncept distribucije oziroma prodaje blaga 

ali storitev v obliki poslovnega sodelovanja med pravno neodvisnimi poslovnimi subjekti. 

Tako 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 ali znamko storitvene dejavnosti, know-how, poslovne in tehni ne 

metode, sistem postopkov in druge pravice (Ruzzier in Kesi  2011, 59). Tako Dubrovski 

(2006, 195–196) ugotavlja: »Pri franšizingu dajalec franšize daje v okviru vertikalne 

kooperacije prejemniku franšize možnost uporabe blagovne znamke, know-howa, tehni nih in 

marketinških izkušenj ter delno tudi izdelkov in storitev. Prejemnik franšize pa se obveže, da 

bo upošteval smernice dajalca franšize in zato tudi pla eval dolo eno licen nino.«  

3.2.3 Strateška zavezništva 

Avtorja pravita: »Strateške zveze/strateška zavezništva/zaveze so podjetja, ki s sodelovanjem 

dosegajo na globalnih trgih skupne cilje; nimajo lastniške kooperacije ali pa je ta minimalna. 

So nekapitalska oblika skupnih vlaganj.« (Ruzzier in Kesi  2011, 60) 

Strateške zveze so tako zelo pomembne v sodobnem mednarodnem poslovanju in so sestavni 

del globalnega gospodarstva. Podjetja se odlo ajo za povezovanje v strateške zveze z 

namenom, da na svetovnem/globalnem trgu nastopajo skupaj in so tako mo nejša pred 

konkurenco. Najve krat se v strateško zvezo povežeta dve ali ve  podjetij, ki poskušajo 

skupaj razviti dolgoro no skupno strategijo s ciljem, da prevzamejo vodilni položaj na 

svetovnem trgu, in sicer tako, da vsako podjetje optimalno izkoristi svoje specifi ne vire 

(Šenk Ilerši  2013, 260).  

3.2.4 Skupna vlaganja 

O skupnih vlaganjih govorimo takrat, ko dve ali ve  podjetij iz razli nih držav, na dolo enem 

tujem trgu skupaj ustanovijo neodvisno in lo eno podjetje kot samostojno pravno osebo.  

Skupno vlaganje je pogosta oblika mednarodnega poslovanja. Ko govorimo o vstopu na tuji 

trg z udeležbo kapitala, obstajajo štiri možnosti (Dubrovski 2006, 220): 

izgradnja novih proizvodnih, trgovskih ali poslovnih obratov v tuji državi; 

nakup obstoje ega realnega premoženja v tuji deželi; 

nakup podjetja ali dela podjetja; 

udeležba s skupnim vlaganjem. 
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Kenda (2001, 211) navaja: »Skupna vlaganja pomenijo lastniško udeležbo dveh ali ve  

partnerjev pri nekem (za posebne namene) na novo ustanovljenem podjetju, s katerim 

partnerji zagotavljajo skupne interese.«  

Za razliko od licence je pri tem potrebna direktna naložba v managementu, v transfer 

tehnologije, v izobraževanje kadrov in v odnose z javnostjo. S tem dobi preko skupne naložbe 

mati no naložbeno podjetje možnost širitve preko meja, še zlasti ob upoštevanju dav nih in 

drugih olajšav, ki jih pri tem praviloma ponujajo dežele gostiteljice. Poglavitna slabost 

skupnih vlaganj so konflikti in razlike, ne glede na to, ali gre za partnerstvo z vladnim ali 

neodvisnim zasebnim podjetjem, za razliko od popolnega lastništva, po katerem praviloma 

težijo tuji direktni investitorji. Izkušnje kažejo, da velik del skupnih naložb propade (Kenda 

2001, 211–212). 

3.3 Investicijski na ini vstopa 

Investicijski na ini vstopa so vedno bolj pogosti in dinami ni na ini mednarodnega 

poslovanja podjetij iz tujih razvitih držav in so v stalnem porastu. Gre za strateško in 

dolgoro no obliko naložb na tujih trgih. Predstavljajo najvišjo stopnjo internacionalizacije 

podjetja. Investicijska vlaganja ali vlaganje kapitala na tujem je še vedno pretežno domena 

gospodarsko bolj razvitih držav (Šenk Ilerši  2013, 260). 

Ker podjetja vlagajo in v celoti financirajo podjetja v tujini, je za investicijski na in zna ilno, 

da se ga poslužujejo v ve ini le velika in mo no razvita podjetja, ki imajo dovolj kapitala. 

Tako ta na in ni primeren za mala in srednja podjetja.  

Tako Ruzzier in Kesi  (2011, 60) navajata: »Investicijski na ini vstopa zahtevajo veliko 

mednarodnih znanj in spretnosti ter zajetne investicije v kratkem asovnem obdobju, kar pa je 

za mala in srednja podjetja, ki imajo malo sredstev, v ve ini primerov velik problem. Zato so 

investicijski na ini vstopa med malimi in srednjimi podjetji relativno redek na in vstopa na 

mednarodne trge; ta na in je ve inoma prepuš en ve jim podjetjem.«  

Šenk Ilerši  (2013, 261) navaja: »Investicijska vlaganja pomenijo na eni strani popolno 

lastništvo in kontrolo, na drugi strani pa transfer tehnoloških, poslovnih in marketinških 

znanj.«  

Motivi za investicijska vlaganja so predvsem: legitimacija doma ega proizvajalca, možnost 

pove anja prodaje, podaljševanje življenjskega cikla izdelkov, izkoriš anje dav nih in 

carinskih olajšav, utrditev položaja na tujem trgu, zagotovitev prodajnih poti, dostop do 

surovin in znižanje stroškov za surovine, materiale in transport ter maksimizacija dobi ka 

(Šenk Ilerši  2013, 261).  
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Glede na lastništvo in nadzor investicijske na ine vstopa razdelimo na (Šenk Ilerši  2013, 

261): 

tuje neposredne naložbe in 

skupna vlaganja. 

3.3.1 Tuje neposredne investicije 

Tuje neposredne naložbe oziroma vlaganja predstavljajo pomemben del globalizacijskih 

trendov in mednarodnega poslovanja. Za tuje neposredne naložbe se tako v ve ini odlo ajo 

multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi aktivnostmi pove ujejo globalni prostor ter 

razli ne oblike mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj samih multinacionalnih podjetij 

(Ruzzier in Kesi  2011, 62). 

Tako med investicijske oblike vstopa podjetij na tuje trge Ruzzier in Kesi  (2011, 62–63) 

uvrš ata naslednje oblike: 

prodajni zastopniki/distributerji – nadzor, tesnejše sodelovanje z mati nim podjetjem; 

reziden ni prodajni zastopniki, 

prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

lastna proizvodna enota na vstopnem trgu, 

lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

sestavljalnica, 

skladiš e, 

regionalni centri, 

za etne investicijske naložbe, 

prevzemi.  

Šenk Ilerši  (2013, 264) navaja: »Neposredne tuje investicije so za podjetje tiste dolgoro ne 

naložbe v mednarodnem poslovanju, ki omogo ajo podjetju realizirati njegove visoke zahteve 

glede nadzora njegovih poslovnih aktivnosti na tujem trgu na eni strani in na drugi strani 

veliko fleksibilnost poslovanja in ustvarjanja dobi ka.«  

3.3.2 Skupna vlaganja 

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

vlaganja. Z besedo skupna vlaganja ozna ujemo sodelovanje med dvema ali ve  podjetij, ki 

pa imajo deljeno lastništvo. Primerna so 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 (Ruzzier in Kesi  2011, 63).  



16 

Makovec Bren i  in Hrastelj (2003, 98) pravita, »da skupna vlaganja podjetju omogo ajo 

vstop na trg z nižjim investiranjem kapitala, pri emer ima lokalni partner že oblikovane 

prednosti poznavanja trga in razvite lastne poslovne aktivnosti ter funkcijska podro ja 

(proizvodne zmogljivosti, infrastruktura trženja, delovna sila itd.).« 

Šenk Ilerši  (2013, 258) pa navaja nekaj razlogov, ki morajo biti izpolnjeni za skupna 

vlaganja: 

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. 

 

 

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 TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Res je, da nam mednarodno poslovanje prinaša veliko dobrega, veliko prednosti, 

zadovoljstva, prehitevanje konkurence in dobrega imena podjetja po svetu, a na tej to ki ne 

smemo zanemarjati dejstva, da mednarodno poslovanje s sabo prinaša tudi veliko pasti in 

tveganj, na katera pa se lahko podjetja pripravijo ali pa jih popolnoma spregledajo in jih 

presenetijo. Ko podjetja vstopajo na tuje trge, se morajo predhodno dobro pripraviti in 

pozanimati o državi, v katero vstopajo. Poznati morajo njihovo kulturo, obi aje, politiko, 

zakonodajo in ekonomsko stanje. e se o tem ne pozanimajo pravo asno in to spregledajo, se 

lahko hitro zgodi, da med državama, ki poslujeta med sabo, pride do nepotrebnih sporov in 

nerazumevanj. Zaradi vseh teh naštetih dejavnikov je tako še posebej zna ilno, da države v 

mednarodnem poslovanju najraje poslujejo s sosednjimi ali njim podobnimi državami, da tako 

ne prihaja do nepotrebnih nesoglasij.  

Tako Ruzzier in Kesi  (2011, 83) navajata: »Tveganje je obi ajno povezano z negotovostjo 

bodo ih dogodkov, ki lahko vplivajo na zmanjšanje verjetnosti doseganja na rtovanih ciljev 

in ki lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja.« 

 Ko podjetja poslujejo z drugimi tujimi podjetji, se morajo zavedati, da bo njihovo poslovanje 

povezano z razli nimi tveganji. Ko tako poslovni partnerji vstopajo v raznovrstne poslovne 

odnose z drugimi tujimi podjetji, skoraj ne morejo poslovati brez tveganj. Kadar dogodki niso 

vnaprej znani in jih je težko predvideti, takrat govorimo o tveganju. Tveganje tako pomeni 

neko nepri akovano in nezaželeno posledico poslovnih odlo itev podjetja. Tako sta glavna 

sestavna elementa tveganja negotovost in izpostavljenost tveganju (Šenk Ilerši  2013, 415). 

Dubrovski (2006, 147) pa pravi: »Nevarnost ali tveganje lahko opredelimo kot možnost 

negotovega nastopa pri akovanega dogodka, možnost nastopa druga nega dogodka, kot smo 

predvidevali, ali nastopa dogodka ob drugem trenutku. Lahko ga definiramo tudi kot možnost 

izgube lastnine, popolnega ali delnega nedoseganja ciljev.«  

Da pa je tveganje ve je, ko poslujemo s tujimi državami, kot pa ko poslujemo z državami, ki 

delujejo na našem lokalnem, doma em trgu, pravi Kenda (2001, 97) in navaja: »Pri izvozu je 

tveganje ve je kot pri prodaji doma; za to je kar nekaj razlogov: praviloma gre za ve ji obseg 

oz. ve je vrednosti poslov, za tujega kupca težje ugotovimo njegovo boniteto oz. finan no 

stanje, obstaja vrsta vladnih ukrepov ali politi nih dogodkov, ki otežujejo teko o izvedbo 

posla, sam transport je praviloma daljši, verjetnost, da pride do poškodovanja, pa je tudi 

ve ja.«  

Avtor (Šauperl 2009) navaja: »Skratka, v pogojih globalizacije in internacionalizacije je 

poslovanje podjetnika, in še posebej malega podjetnika, izjemno ob utljiva in življenjsko 

važna odlo itev za mednarodno nastopanje, zato je zavedanje o prednostih in slabostih 

globalizacije nujna sestavina znanj in spoznanj podjetnika, pri internacionalizaciji poslovanja 

pa je nujna pravilna, sistemati na, raziskovalna in analiti na metoda pristopa, v fazi izvajanja 
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pa stalna budnost, spremljava, primerjava z na rtovanim in dogovorjenim ter sprotno 

ukrepanje v primeru odstopanj.«  

Skupek tveganj v mednarodnem poslovanju tako lahko delimo v tri klju ne skupine (Ruzzier 

in Kesi  2011, 84), in sicer: 

državna (politi na) tveganja, 

finan na tveganja, 

poslovna (operativna) tveganja. 

4.1 Državno politi na tveganja 

Ta vrsta tveganja se nanaša na izvoznika, ki svoje blago ali storitve izvaža v neko tujo državo. 

Pri tem tvega, ali bo za to blago ali storitev dobil pla ilo ali ne. Tako Kenda (2001, 99) pravi, 

da je politi ni ali deželni riziko tveganje izvoznika ali investitorja, da pri izvozu blaga ne bo 

dobil pla ila oz. da njegov donos na vloženi kapital ne bo dosežen zaradi gospodarske, 

finan ne ali socialne nestabilnosti neke konkretne tuje dežele. Širše vklju uje deželni riziko 

devizni transfer, devalvacije valute, avtonomni odlog ali reprogramiranje dolga, zamik 

vladnih pla il in ban na nestabilnost. Deželni riziko ravno tako nastopi tudi takrat, ko bi bil 

kupec sicer pripravljen in sposoben pla ati, vendar izvedba pla ila na državni ravni ni 

mogo a. Velikokrat se lahko naredi tudi, da banke niso sposobne nakazati denarja v tujino.  

Šenk Ilerši  (2013, 415) pa državno politi na tveganja opredeljuje tudi kot nekomercialna 

tveganja, na katera podjetja nimajo nobenega vpliva in se lahko v ožjem pomenu besede 

pojavijo v razli nih oblikah, kot so nacionalizacija, vojna, revolucija, upori in v širšem 

pomenu besede kot; transferno tveganje, valutno tveganje, inflacija, embargo. Navaja pa tudi, 

da med državno-politi na tveganja prištevamo tudi naravne katastrofe.  

Pred vstopom na tuji trg je tako treba najprej izdelati kvalitetno analizo državnega tveganja. 

e želimo pridobiti dobro, kvalitetno, zanesljivo sliko o nekem tujem trgu, je treba redno in 

sistematsko spremljati dogajanje v tuji državi, predvsem je treba spremljati njeno politi no, 

makroekonomsko in mikroekonomsko stanje, zakonodajno-pravno, finan no in tudi širše 

družbeno-tržno okolje. Le na osnovi takšnih opazovanj in znanj bomo dosegli dovolj 

informacij o tujem trgu, na katerega želi podjetje vstopiti in izvajati aktivnosti mednarodnega 

poslovanja. Za pridobivanje informacij o tujem trgu pa je najbolj primerno, da jih pridobivaš 

neposredno (direktno), to pa je možno dose i z obiskom in razgovori z ljudmi na razli nih 

položajih, ki dobro poznajo dogajanja v državi. Taki podatki in informacije so zelo dragoceni 

za podjetja, ki na rtujejo razne aktivnosti in vstop na tuje trge v dolo enih državah, saj le tako 

lahko dosežejo dober vpogled v dogajanje v neki tuji državi (Ruzzier in Kesi  2011, 85).  
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4.2 Finan na tveganja 

Seveda pa se podjetja pri mednarodnem poslovanju poleg drugih težav in tveganj sre ujejo 

tudi s številnimi finan nimi tveganji. S finan nim tveganjem lahko opredelimo vsa tveganja, 

ki se navezujejo na menjavanje denarja in financiranja poslovanja tujih podjetij med sabo. 

Tako lahko med finan na tveganja uvrš amo razne pla ilne nesposobnosti tujih podjetij – 

partnerjev, s katerimi sodelujemo, kot so nelikvidnost, ste ajni postopek, devalvacija, 

spremembe deviznih te ajev, spremembe obrestnih mer, spremembe cen izdelkov, surovin in 

drugih materialov ter spreminjanje vrednosti valut.  

Tako Ruzzier in Kesi  (2011, 152) navajata: »Finan no tveganje se nanaša na velikost, 

pomembnost in verjetnost nepri akovanih sprememb obrestnih mer in stroškov razli nih vrst 

kapitala v dolo eni valuti.« 

Šenk Ilerši  (2013, 416) pa deli finan na tveganja na: 

pla ilno tveganje, 

valutno tveganje, 

te ajne razlike, 

cenovne spremembe surovin, 

sprememba obresti. 

V nadaljevanju pa bom opisala najbolj pogosta na ina finan nih tveganj, in sicer pla ilno in 

valutno ter te ajno tveganje.  

4.2.1 Pla ilno tveganje 

Pla ilna tveganja zagotovo spadajo med najpomembnejša tveganja v mednarodnem 

poslovanju. Navezuje se na tveganje izbire optimalne poslovne stranke. Tako se pla ilno 

tveganje navezuje na tveganje izvoznika, prodajalca blaga oz. storitev, dajalca licence, 

vlagatelja itd., ki tvega, da stranka, ki že ima blago, licenco, kapital itd., ne bo pla ala 

celotnega zneska ali pa bo dospelo blago pla ala šele po nekaj opominih. e stranka 

izvozniku ne bo pla ala blaga oz. drugih storitev, lahko to zanj pomeni finan ni polom. Zaradi 

tako velikega vpliva pla ilnega tveganja na finan ni u inek posla je razumljivo, da se tako 

poskušajo izvozniki takemu na inu tveganja v ve ji meri izogniti, po možnosti celo 

popolnoma izlo iti. V zvezi s pla ilnim tveganjem lahko ravno tako naletimo na tveganje pri 

prevzemu blaga. Tudi to tveganje je nevarno in se nanaša izklju no na izvoznika. Pri tem 

tveganju gre za tveganje, da kupec naro enega blaga zaradi kakršnega koli razloga ali brez 

razloga ne prevzame. To lahko spet povzro i visoke stroške za izvoznika, in sicer prevozne 

stroške, stroške skladiš enja in dodatnega zavarovanja. Medtem ko iš emo novega kupca, 

popusti za blago pri ponovni prodaji, še posebej, e je bilo izdelano po posebnih željah kupca. 

Tako se za nevarnost prevzema izvoznik najlažje zavaruje z dogovorom take pla ilne oblike, 
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pri kateri za negotovost kupca odpade dilema prevzema ali ne prevzema, ker ga ta pla ilna 

oblika avtomati no sili v prevzem. Lahko pa se prodajalec zaš iti tudi z dogovorom take 

pla ilne oblike, na primer predpla ila, da bo lahko v primeru kup eve neizpolnitve prodal 

blago drugemu kupcu, e bo potrebno, lahko tudi s popustom (Hrastelj 1990, 321–322).  

Da pa bi se podjetja lahko izognila pla ilnemu tveganju ali ga vsaj zmanjšala, se lahko v posel 

vklju i poseben posrednik ali faktor, ki za pla ilo faktorske provizije prevzame izterjavo 

terjatve. Tega se podjetja poslužujejo predvsem v primerih, ko izvozniki dvomijo v kup eve 

pla ilne sposobnosti ali ko kupec ne želi ali ne more zavarovati pla il z obi ajnimi 

instrumenti zavarovanja pla il (Šenk Ilerši  2013, 420).  

4.2.2 Valutno in te ajno tveganje 

Ko tako podjetja v mednarodnem poslovanju poslujejo z razli nimi tujimi državami med 

sabo, se ne morejo izogniti niti valutnemu tveganju, ki je tako re eno tipi no tveganje v 

mednarodnem poslovanju. Tako izvrševanje pla il v tujih valutah prinaša kar nekaj 

nevarnosti, na primer: spremembe deviznih te ajev, revalvacija, devalvacija. Navedene 

spremembe in nihanja pomenijo tudi možnost spremembe premoženja podjetja in spremembe 

dobi konosnosti dolo enega posla. Seveda pa je najpomembnejša svetovna valuta v 

svetovnem pla ilnem sistemu še danes ameriški dolar, ki pa zaradi raznih politi nih in 

gospodarskih razlogov zelo niha (Šenk Ilerši  2013, 423). 

Hrastelj (1990, 324) pa navaja: »Valutno tveganje je tipi no tveganje mednarodnega 

poslovanja in ga doma e poslovanje ne pozna. Še ve , v nekaterih državah je prepovedano 

stopati v poslovne odnose in sklepati posle na osnovi njihovih cenovnih odnosov do zlata ali 

kakšne vrste valute.«  

4.2.3 Kreditno tveganje 

Naslednje zelo pogosto in pomembno tveganje poleg pla ilnega tveganja je kreditno tveganje. 

S to besedo ozna ujemo verjetno oziroma možno tveganje, da kupec svojih pla ilnih 

obveznosti ne bo mogel ali pa jih iz dolo enih razlogov ne bo hotel izpolniti. Tako je kreditno 

tveganje še tako pomembno ravno za finan ne inštitucije, kot so razne banke in zavarovalnice. 

Poleg teh finan nih inštitucij pa so kreditnemu tveganju neprestano izpostavljena tudi podjetja 

– izvozniki, ker velik delež podjetij za dobavljeno blago ali opravljene storitve ne prejmejo 

takojšnega pla ila, temve  šele v dolo enem roku po dobavi blaga. Tako kreditno tveganje 

obsega pla ilno tveganje (nepla ilo ob dospelosti, odlog pla ila ali moratorij, trajno pla ilo), 

politi no tveganje in tveganje naravnih katastrof. Tako so kreditna tveganja zelo visoka in 

pomembna v mednarodnem poslovanju, zato bi morali biti kreditni posli obvezno zavarovani 

preko kreditnih zavarovalnic (Šenk Ilerši  2013, 424–425). 
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4.3 Poslovna tveganja 

Poslovna oziroma operativna tveganja so povezana in predstavljajo vse poslovne aktivnosti 

podjetja, ki se odlo i za vklju itev v mednarodno poslovanje. V to skupino uvršamo tveganja, 

kot so razli ne tehnološke inovacije, upravljanje s loveškimi viri, raziskave in razvoj, 

kreiranje in tržno uvajanje novega izdelka, aktivnosti marketinga in prodaje ter priprava 

razli ne dokumentacije, ki je potrebna v mednarodnem poslovanju, kar podjetjem velikokrat 

povzro a težave. Med poslovna tveganja uvršamo tudi tveganja, kot so tveganja postavitve 

prave cene in kalkulacij, razli na prevozna, manipulativna in tudi druga tveganja, ki jih ima 

podjetje, ko se odlo i za mednarodno poslovanje. Tako mora podjetje, ki se je odlo ilo za 

vstop na tuje trge in za mednarodno poslovanje, znati dobro in kvalitetno obvladovati, 

nadzirati in korigirati vse aktivne poslovne procese v podjetju, ki so posredno ali neposredno 

vklju ene v izvedbo vseh poslovnih aktivnosti in imajo za kon ni cilj zadovoljiti potrebo 

svetovnega kupca bolje in predvsem hitreje kot konkurenti (Ruzzier in Kesi  2011, 90–91).  

Med najbolj splošna poslovna tveganja pa uvrš amo izbiro poslovnega partnerja v tujini. Ko 

izbiramo partnerja oziroma neko tuje podjetje, s katerim bomo poslovali, moramo biti tako 

pozorni ne le na njegovo pla ilno sposobnost, temve  tudi na njegov ugled in možnost 

dolgoro nega poslovanja. Tako je izbira pravega poslovnega partnerja ena izmed najbolj 

zahtevnih in odgovornih nalog vsakega podjetja. e se podjetje odlo i za dobrega poslovnega 

partnerja, to kratkoro no in dolgoro no pomeni najve ji kapital (Šenk Ilerši  2013, 418). 

Tveganju pri izbiri poslovnih partnerjev pa se lahko v ve ji meri izognemo na ve  na inov 

(Šenk Ilerši  2013, 418): 

poslovnega partnerja pred za etkom poslovanja preverimo, in sicer ugotovimo njegovo 

boniteto preko razli nih bonitetnih hiš; 

poslujemo z ve  kupci na tujih trgih, tako da podjetje ni odvisno le od nekaj poslovnih 

partnerjev; 

koristne informacije o bodo ih poslovnih partnerjih lahko dobimo tudi pri njegovih 

dobaviteljih in njegovih dosedanjih odjemalcih. 
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Njihovo pasivno okno Natura Optimo XLT pa je zmagovalec nate aja Component Award 

2014.« (Kubus Inženiring 2014) 

Zgodovina podjetja 

Prvo ime podjetja M Sora je bilo Kmetijska zadruga z o. j. Žiri, ki je bila ustanovljena leta 

1948 za namen zadružništva (odkup kmetijskih in gozdnih izdelkov). V letih svojega 

delovanja je bila primorana, tako kot vsa ostala podjetja, spreminjati se, prilagajati tako okolju 

kot tudi novim družbenim, gospodarskim in tržnim razmeram. Do leta 2002 je bila del njene 

poslovne dejavnosti tudi hranilno-kreditna služba (M Sora 2014).  

V nadaljevanju bomo predstavili pomembnejše mejnike, ki so v zgodovini zaznamovali 

razvoj podjetja M Sora (M Sora 2014). 

Podjetje M Sora je leta 1965 za elo s trgovsko dejavnostjo in nato po letu 1970 še krepilo 

razvoj zadružnega hranilništva. Leta 1980 se je podjetje združilo s takratnim SOZD Mercator 

Ljubljana in danes je Poslovni sistem Mercator dajalec franšize kar trem prodajalnam M Sore. 

Nato se je leta 1985 M Sori priklju ilo Mizarsko podjetje Žiri, ki je danes poznani prodajalec 

in proizvajalec oken in vrat. Od tu naprej se je podjetje M Sora vse bolj razvijalo in v svojo 

verigo priklju evalo še številna druga majhna podjetja. Tako so leta 1990 za eli z veleprodajo 

stavbnega okovja, leta 2000 opravili nakup družbe Norica, d. o. o., Radovljica, katere sedež 

podjetja je danes v Žireh, odprli razstavno-prodajalni salon stavbnega pohištva v Ljubljani, 

postavili nov skladiš no-prodajalni objekt Stavbno okovje v Žireh in leta 2002 zaradi 

zakonodajnih dolo il na podro ju ban ništva in globalizacije procesov oddali Zadružno 

hranilno-kreditno službo Novi kreditni banki Maribor. Nato so leta 2005 ustanovili podjetje 

M Sora Zagreb in v istem letu pri eli tudi z gradnjo nove proizvodne hale Mizarstva v Žireh. 

Nato so v letih 2006 in 2007 ustanovili novo podjetje M Sora, d. d., z namenom uspešnega 

razvoja dejavnosti, katere niso vezane na zadružno kmetijstvo – lesna in trgovska dejavnost, 

odprli nove prostore podjetja M Sora Mizarstvo Žiri in ustanovili še eno podjetje M Sora 

Priština. Po letu 2009 pa lahko zasledimo, kako se je podjetje za elo z novim izdelkom 

povezovati s tujimi podjetji in zasledimo že prve zametke internacionalizacije podjetja. Tako 

je podjetje M Sora od leta 2009 najprej ustanovilo Razvojno raziskovalne skupine in še istega 

leta so prvi  prijavili patent. Nato so leta 2011 postali dobitniki nagrade Zelena misija za okno 

UDOBJE E92 in naslednje leto zgradili še en poslovno-skladiš ni objekt stavbnega okovja in 

Norice. Nato pa so leta 2013 najprej ustanovili h erinsko podjetje M Sora Fenster GmbH v 

Avstriji in naslednje leto še drugo h erinsko podjetje M Sora Finestre v Italiji.  
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tem pritegnila množico kupcev, saj dandanes vedno ve  ljudi daje poudarek na naravi prijazne 

izdelke (M Sora 2014).  

Podjetje M Sora pa s svojo u inkovitostjo kaže, da kljub recesiji, ki trenutno vlada v doma i 

lesni industriji, ter kljub temu, da se podjetja dandanes sre ujejo z resnimi finan nimi 

težavami s trdim delom, strpnostjo, vztrajnostjo in ob utkom do strank ustvarja pravo zgodbo 

o uspehu in takšnih zgodb, bi moralo biti v Sloveniji še veliko, navaja Bregar (2013).  

Tako v podjetju M Sora pravijo (M Sora 2014): 

Okna niso zgolj kos pohištva. 

So naš stik z zunanjim svetom in v veliko primerih edini del, s katerim naše stanovanje 

res diha. 

Okna u okvirjajo naš pogled na svet in so tista, ki v naše stanovanje vnašajo sveže 

vetrove. 

5.2 Poslovne aktivnosti podjetja 

Podjetje M Sora izvaja mnogo aktivnosti in ni osredoto eno le na eno poslovno aktivnost 

temve  izdeluje in trži tri vrste izdelkov: glavni izdelek, s katerimi dosegajo najvišje rezultate, 

so zagotovo okna. Tako izdelujejo slovenska okna vrhunske kakovosti, ki nudijo dopolnite 

osebnega stila vsakega posameznika, pripomorejo k opaznim prihrankom pri porabi energije 

in so izdelana izklju no iz doma ega lesa. V tem segmentu tako izdelujejo okna ve  vrst: 

lesena okna, alu-les okna in pasivna okna. Druga aktivnost podjetja je izdelovanje 

panoramskih sten. Temeljijo na tem, da izdelujejo kakovostne panoramske stene, ki izboljšajo 

kakovost življenja, saj njihove panoramske stene pove ujejo prehodnost, blažijo prostorsko 

stisko in omogo ajo boljši izkoristek prostora. Njihova tretja aktivnost pa je izdelava vrat. V 

tem segmentu izdelujejo vhodna, notranja in tudi garažna vrata. Pravijo, da so vrata tisti 

element vsakega doma, ki zaokrožijo celoto. Zaposleni strokovnjaki so prisotni pri vseh fazah 

izbora in izdelka ter tudi pri montaži vrat. Svoje poslovne aktivnosti podjetje opravlja tudi v 

štirih h erinskih podjetjih v tujini in enemu v Sloveniji. Tako ima podjetje M Sora h erinsko 

podjetje v Sloveniji, in sicer podjetje Norica, d. o. o. Druga h erinska podjetja v tujini pa so 

M Sora Zagreb, d. o. o., na Hrvaškem, M Sora Prishtina sh. p. k na Kosovu, M Sora Tirana v 

Albaniji in M Sora Fenster GmbH v Avstriji. Iz naštetega lahko vidimo, da je podjetje 

poslovno aktivno tudi na drugih trgih v tujini (M Sora 2014).  

S spodbujanjem k inovativnosti in vlaganjem v razvoj izdelkov so mo no pove ali svoje 

poslovanje. 
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Preglednica 2: Primerjava poslovanja podjetja M Sora med letoma 2003 in 2010 v 
poslovni enoti Mizarstvo 

 2003 2010 

Promet v milijonih (EUR) 3,004 6,757 

Dodana vrednost/zap. (EUR) 19.773 34.965 

Št. zaposlenih 52 67 

Povpre na bruto pla a (EUR) 935 1324 

Vir: M Sora 2011. 

Podjetje pa je ravno tako poslovno aktivno tudi pri raznih projektih in sodelovanjih. Tako 

sodelujejo pri projektu Eco-innovation. Ta projekt temelji na inovativnih izdelkih, procesih, 

storitvah in poslovnih metodah, ki so namenjene za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, 

okolju prijaznega razvoja z zmanjšanjem vpliva na okolju, onesnaževanje okolja ali kakršno 

koli poseganje in škodovanje narave. Drugi projekt, s katerim aktivno sodeluje podjetje 

M Sora, je projekt ENERGYViLLab. Cilj tega projekta je vzpostaviti mrežo živih 

laboratorijev, v katerih sodelujejo razli ni akterji, javni in zasebni, ki jih zanima testiranje 

aplikacij in inovativnih rešitev v zvezi z uporabo obnovljivih virov energije, var evanja z 

energijo in trajnostno mobilnostjo. Nato sodeluje še z dvema projektoma ki se imenujeta 

CareWood in projekt EURL3A (M Sora 2014).  

Podjetje M Sora pa se udeležuje tudi raznih razpisov in tekmovanj. Tako se je udeležilo na 

enem izmed razpisov, ki ga je razpisal nemški inštitut za pasivno gradnjo, Passivhaus Institut 

(PHI) iz nemškega Darmstadta, in sicer za cenovno naju inkovitejše certificirano pasivno 

okno – »Component award 2014«. Razpis je bil razdeljen v štiri kategorije, in sicer lesena, 

les-aluminij, aluminijasta in PVC okna, v vsaki kategoriji pa so bile podeljene nagrade trem 

cenovno naju inkovitejšim pasivnim oknom. V kategoriji lesenih oken je tako zmagalo ravno 

pasivno okno Natura Optimo XLT našega slovenskega podjetja M Sora, d. d., (M Sora 2014). 

Podjetje M Sora pa sodeluje z Biotehniško fakulteto, in sicer z oddelkom za lesarstvo. Tako 

poleg sodelovanja pri raziskavah v okviru diplomskih del študentov sodelujejo tudi pri 

projektu manjšega montažnega objekta na vrtu oddelka za lesarstvo. Sodeluje pa tudi v raznih 

nate ajih, tudi v mednarodnih, kot je na primer nate aj Game of Word, kjer je podjetje 

M Sora sodelovalo v nate aju z naslovom Optimalno okno – okno prihodnosti (M Sora 2014). 

M Sora je danes sodobno organizirana družba in strmi k nenehnemu preletanju tradicije in 

inovativnosti. Podjetje se opira na znanje in izkušnje zaposlenih mizarjev in nenehno 

raziskuje, preizkuša in odkriva novosti. Ravno zato pa okna M Sore lahko uspešno tekmujejo 

s konkurenco in predstavljajo izzive današnjega asa. Tukajšnji macesen, smreka in bukev 

krasijo okna po Evropi in celo po daljnem Japonskem. M Sora je trenutno edini proizvajalec v 

Sloveniji, ki lahko ob izdelavi na rta oziroma montaži okna izvede tudi termografsko 
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snemanje objekta, na podlagi katerega boste lažje odkrili »problemati na mesta«, zaradi 

katerih vaš objekt izgublja energijo (M Sora 2013, 39).  

5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

Kot smo navedli že zgoraj, je podjetje M Sora uspešno podjetje, ki deluje predvsem v 

segmentu lesnih dejavnosti. Podjetje proizvaja in prodaja stavbno pohištvo (okna in vrata), 

prodaja material za stavbno pohištvo, gradbeni in reprodukcijski material za stavbno pohištvo, 

prodaja tehni no blago, tudi blago za dom. Poleg tega pa se ravno tako ukvarja tudi z 

diskontno prodajo in maloprodajo živil. Danes podjetje svoje izdelke izvaža predvsem v 

države bivše Jugoslavije, kot so Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo in Makedonija, 

poleg teh držav izvaža tudi v države evropske unije: v Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Francijo, 

Italijo, Luksemburg, Nem ijo, Nizozemsko, Švedsko ter v države Vzhodne Azije, in sicer 

izvažajo tudi na Japonsko. Tako lahko vidimo, da podjetje relativno veliko posluje s tujimi 

državami in je dobro internacionalizirano podjetje. 

Podjetje M Sora pa je mo no predvsem na podro ju izdelave oken in je z njimi mo no 

prepoznavno tudi v drugih tujih državah. S pomo jo strokovnjakov jim je tako uspelo izdelati 

EKO okna, ki so okolju prijazna okna, in s to inovacijo so prodrli po širnem svetu. 

Da za etki mednarodnega poslovanja podjetja segajo že mo no v preteklost, pravi direktor 

podjetja M Sora gospod Aleš Dolenc. »M Sora izvaža že vrsto let, letnice uradnega za etka 

niti ne beležimo, je pa še v jugoslovanskih letih. Vendar je bil izvoz v preteklih letih ve inoma 

bolj naklju en. Ob asno smo se udeležili kakšnega sejma, dobili nekaj kontaktov, ali pa so 

nas kupci enostavno poiskali. Z nekaterimi kupci smo sodelovali vrsto let. Izvoz je tudi 

pove al nastanek samostojne Slovenije, saj je izvoz postal tudi prodaja na Hrvaško. Tako je 

bilo bolj ali manj do leta 2006, ko smo se bolj sistemati no za eli ukvarjati z izvozom.« 

(Dolenc 2014) 

Da se vodstvo podjetja odlo i za internacionalizacijo podjetja, pa seveda potrebuje neke 

motive, neke razloge, da se odlo i za ta korak. Ti razlogi so lahko številni. Eni izmed njih so 

na primer, mednarodno atraktiven in konkuren en izdelek ali storitev. Lahko je v samo 

internacionalizacijo podjetje prisiljeno zaradi gospodarske krize, lahko naleti na dobro 

poslovno ponudbo tujega podjetja ali pa se za internacionalizacijo odlo i zaradi prenasi enosti 

doma ega trga.  

Najpogostejši motivi za internacionalizacijo slovenskih podjetij pa so še doseganje ekonomije 

obsega z izvozom, zmanjšanje doma ega povpraševanja/ponudbe, prenasi enost doma ega 

trga in posedovanje ekskluzivnih informacij o tujih trgih (Ruzzier in Kesi  2011, 30).  

Poleg navedenih motivov pa so najpogostejši razlogi za internacionalizacijo podjetja še 

(Ruzzier in Kesi  2011, 30): 
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tveganja, ki nas lahko doletijo pri internacionalizaciji. O samem tveganju pri mednarodnem 

poslovanju podjetja M Sora pa direktor pravi: »Tveganja so podobna kot doma, najve je 

tveganje je nepla ilo. Ker gre za naro niško proizvodnjo, prilagojeno vsakemu kupcu 

posebej, delamo ve ino na predpla ilo, tako doma kot v tujini. V tujini kupcu seveda izdamo 

ob pla ilu ban no garancijo, tako da smo oboji zavarovani. Glede na to, da so tržiš a bližnja 

in jih že dolgo poznamo, nepri akovanih tveganj pri sami internacionalizaciji podjetja ni 

bilo.« (Dolenc 2014) Seveda lahko veliko tveganje predstavlja tudi izbira poslovnega 

partnerja v tujini, ali bomo izbrali zaupanja vrednega partnerja ali ne. V podjetju M Sora tako 

o izbiri poslovnih partnerjev v tujini pravijo: »Z vsakim partnerjem za nemo poslovati 

striktno na predpla ilo. Šele po daljšem asu, ko se spoznamo, preverimo njegove reference, 

podatke, se lahko za nemo pogovarjati o delnem skupnem financiranju posla.« (Dolenc 2014) 

 Da pa ne prihaja do nepla ilnih tveganj, pa je treba pred sklenitvijo posla s tujino opredeliti 

tudi, kakšen na in pla evanja bodo podjetja izbrala. Ker pa je vedno ve  tveganj in vedno 

manj zaupanja v poslovne partnerje, je nepla ilo opravljenega posla vedno bolj aktualno po 

svetu, zato so podjetja še posebej previdna pri izbiri na ina pla evanja v mednarodnem 

poslovanju. »Pri mednarodnem poslovanju uporabljamo predpla ila ali ban no garancijo, le 

izjemoma po dolgoletnih partnerjih del posla lahko na odprto, a to je dandanes zelo redek 

pojav, saj je nezaupanje in nepla ilo velika težava današnjih asov. e eliminiramo tveganje 

pla il, nam problem predstavlja montaža. Sosednje države delo naših monterjev na objektu na 

vse mogo e na ine ovirajo s kupom administrativnih ovir in posebnih dovoljenj. Svojo 

doma o delovno silo namre  znajo veliko boljše zaš ititi kot pa Slovenija.« (Dolenc 2014)  

Poleg raznih tveganj pa lahko v mednarodnem poslovanju naletimo tudi na ovire/težave in to 

je doletelo tudi podjetje M Sora. V letih 2011 in 2012 so se v podjetju lotili optimizacije 

proizvodnje z metodo LEAN. Tako so širili svojo proizvodnjo, postavili novo halo in za eli 

izdelovati zahtevne proizvode. A pri tem so naleteli na težave, ki jih prej niso poznali. e je 

prej vsako naro ilo lahko spremljal prav vsak delavec, sedaj to ni bilo ve  možno, saj jim je 

mednarodno poslovanje prineslo tudi ve ja naro ila in posledi no ve  dela na posameznega 

delavca. Nastopile so težave s prevelikimi zalogami materiala, premajhna in neurejena 

skladiš a, ve  napak znotraj procesov in posledi no tudi ve  reklamacij. Tudi te napake so se 

v podjetju lotili na rtno in poglobljeno. Tako jih je razpis procesni vav er vzpodbudil, da so 

za pomo  pri nastalih težavah prosili zunanje strokovnjake, ki se ukvarjajo z odpravljanjem 

takih napak. Tako so v podjetje vpeljali delavnice, ki so usmerjene v izobraževanje delavcev 

in njihovih vodij z namenom prepoznavanja težav v procesu in kako se teh težav pravilno 

lotiti (Šubic 2012).  

Tako si podjetje pri oblikovanju strategije najprej oblikuje ciljne to ke: kam, na katere trge bo 

podjetje vstopilo. Ko si ozna i trge, se vpraša kako, na kakšen na in bo vstopilo na ta trg. 

Seveda pri tem ne sme pozabiti na dolo ena tveganja, ki lahko doleti podjetje pri 

internacionalizaciji. In ko ima enkrat izpolnjena prva dva K-ja, je naslednji korak KAJ. Kaj 
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lahko ogleda našo proizvodnjo, našo tehnologijo. Nakup oken je zahteven projekt, kjer vsak 

investitor preveri reference, vpraša znanca ali prijatelja. Pomembno vlogo pa ima tudi 

blagovna znamka. Na doma em tržiš u smo uspeli v zadnjih letih iz popolnoma neznane 

blagovne znamke napraviti prepoznavno blagovno znamko M Sora. Naše bistvo je strnjeno v 

sloganu Okno je ve  kot pogled. Ta ve  smo poudarjali predvsem z mo nim razvojem, 

razvojno usmerjenostjo, stalnim izboljševanjem proizvodov in sodobno tehnologijo. Usmerili 

smo se na najbolj zahtevna okna za nizko energijske in pasivne hiše, na velike dimenzije oken 

in panoramske stene. V besedi pogled pa skušamo strniti odli en videz naših oken. Stranki 

želimo povedati, da je okno tudi pohištvo. Na zunanji strani nas š iti pred vremenskimi vplivi, 

znotraj pa je del pohištva. Enako zgodbo poskušamo prodajati tudi na izvoznih tržiš ih, 

kolikor pa  je razpoložljivih sredstev. Še bolj kot aktivnosti marketinga pa k realnosti te 

zgodbe pripomore naše konkretno delovanje v praksi.« (Dolenc 2014) 

Zadnje vprašanje, ki si ga podjetje postavi pred samim vstopom na tuji trg pa je KDAJ. Kdaj 

je pravi as, da podjetje vstopi na tuji trg in za ne s procesom internacionalizacije. Menim, da 

je pravi as, ko podjetje zazna dobro priložnost, s katero bo uspelo na tujih trgih in prekosilo 

konkurenco. Ko oceni in zazna, da je doma i trg že prenasi en in je potrebno, da svoje 

dejavnosti razširi tudi na tuje trge. Tako je podjetje M Sora s samo internacionalizacijo za elo 

že relativno zgodaj.  

Pri oblikovanju strategije je za posamezna podjetja pomembno tudi, da prepoznajo 

konkurenco, s katero se bodo spopadala na tujih trgih in da prepoznajo njihovo strategijo. 

»Ve ina naših konkurentov iz Slovenije še vedno izvaža okna bolj stihijsko, z glavnim 

argumentom ugodne cene. Izjema je Inles, ki ima že vrsto let svoje lastno podjetje v Nem iji in 

tam uspešno trži svoje proizvode. Nekateri proizvajalci montažnih hiš so isto asno tudi 

proizvajalci oken. Ti prodajajo hišo v kompletu z okni, pri tem so nekateri kar uspešni tudi v 

izvozu. Naši neposredni konkurenti na trgu so predvsem podjetja iz Avstrije, Nem ije in 

Italije, vse mo nejši pa postajajo Poljaki z dokaj kvalitetno ponudbo po izjemno ugodnih 

cenah.« (Dolenc 2014) Tako svojo konkurenco prepoznavajo v podjetju M Sora in z njo tudi 

uspešno tekmujejo. 

Za konec pa nam je direktor podjetja M Sora Aleš Dolenc opredelil tudi njihovo strategijo 

mednarodnega poslovanja podjetja ter zaupal na rte za prihodnost: »Naš cilj je postati 

prepoznavna blagovna znamka tudi v Srednji Evropi in dose i najmanj 50 % delež v izvozu. 

Še naprej bomo najve  vlagali v razvoj novih izdelkov in izboljšave obstoje ih ter v sodobno 

tehnologijo, predvsem pa v znanje zaposlenih. Na tujih trgih nadaljujemo smer, ki smo jo 

za rtali doma. Glede trženja pa bomo šli po dveh poteh. Najprej direktno do kupca, s celovito 

ponudbo, vklju no z montažo, enako kot na doma em tržiš u, znotraj polmera 500 km iz 

Žirov, predvsem v smeri severa in zahoda s pomo jo naših h erinskih podjetij in nato preko 

posrednikov na oddaljenejša tržiš a, kjer želimo najti partnerje za dolgoro no sodelovanje, ki 

so sposobni stranki svetovati, prodati in zmontirati okna. Tem kupcem bomo seveda nudili vso 
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potrebno strokovno pomo , izobraževanje, uvajanje v delo in predstavitev novosti. Na rtno ne 

bomo pove evali obsega držav, kamor izvažamo (seveda se ne bomo branili sodelovanja, e 

pride zanimiva pobuda z druge strani). Bolj se bomo osredoto ili na bližnja tržiš a in 

obstoje e partnerje. M Sora je s svojo proizvodnjo oken relativno majhno podjetje in ni 

potrebe, da svojo dejavnost pretirano razpršimo. Bolje je, da naše omejene vire 

koncentriramo na tržiš ih, kjer smo že nekaj dosegli in da na tej osnovi gradimo naprej, kot 

pa da iš emo vedno nova in nova tržiš a.« (Dolenc 2014)  

5.6 Ugotovitve preu evanja strategije mednarodnega poslovanja podjetja M Sora 

Internacionalizacija danes postaja vedno bolj pomembna strategija poslovanja velike ve ine 

podjetij. Slovenija je relativno majhna država in hitro lahko pride do prenasi enosti doma ega 

trga. Na trgu je vedno ve  konkurence in vedno ve  rivalstva med samimi ponudniki izdelkov 

in storitev. e želi podjetje obstati na trgu in delovati u inkovito, je tako še posebej 

pomembno, da se odlo i za mednarodno poslovanje. Svetli i  (1996, 93) tako pravi: »Svet je 

danes kot klavir, e uporabljaš vse tipke, bo melodija mnogo lepše zvenela, kot e uporabljaš 

le nekaj tipk.« S tem stavkom avtor navaja, kako pomembno je samo mednarodno poslovanje 

v današnjem svetu in kako velik pomen nosi za posamezna podjetja.  

Tako se je za internacionalizacijo svojega poslovanja odlo ilo tudi podjetje M Sora in tako 

postalo prepoznavno tudi na tujih trgih. Njihovo poslovanje s tujino sega že v as Jugoslavije 

in s samo internacionalizacijo so pri eli po besedah direktorja podjetja povsem naklju no. A 

to ni bilo dovolj za sam obstoj podjetja. Podjetje je moralo svoje poslovne mreže še naprej 

širiti po drugih državah in iskati nove trge. To je podjetju skozi as dobro uspevalo in danes 

so postali dobro prepoznavna blagovna znamka s sloganom Okno je ve  kot pogled. 

Ugotavljamo, da podjetje svojo strategijo mednarodnega poslovanja uspešno izvaja predvsem 

s tem, ko so razvili in pripravili dober izdelek, ki je na tujih tržiš ih vzbudil veliko zanimanje 

in ima tudi relativno dobro konkuren no prednost. Dober izdelek ali storitev je po mojem 

mnenju klju  do uspeha pri mednarodnem poslovanju. e imaš dober izdelek, ki je 

konkuren no primerljiv in pri potrošnikih vzbuja zanimanje in zadovoljuje njihove potrebe, 

imaš dobre možnosti, da boš uspeh dosegel tudi v tujini. Pomena dobrega izdelka se zavedajo 

tudi v podjetju M Sora, zato svojo strategijo razvijajo v smeri razvoja novih izdelkov in 

izboljšanja obstoje ih. Veliko prednost sem zasledila tudi pri tem, da temeljijo na razvoju 

tehnologije in vlagajo v znanje svojih zaposlenih. Vse to se mi zdi kot za arani krog, ki na 

koncu podjetju prinese dobre rezultate, saj z razvojem sodobne tehnologije in zaupanjem v 

zaposlene tako pripomorejo k temu, da se razvijajo novi, tehnološko dovršeni izdelki. 

Tudi glede trženja so svojo strategijo dobro opredelili, saj tržijo neposredno in direktno. S 

svojo ponudbo gredo neposredno do kupca in mu ponudijo izdelek. Za oddaljena tržiš a pa 
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uporabljajo posrednike, ki jim zaupajo in so specializirani na podro jih trženja njihovih 

izdelkov.  

Ugotavljamo, da je podjetje M Sora svojo strategijo mednarodnega poslovanja dobro 

opredelilo ter jo tudi uspešno izvaja in tako danes lahko dosega dobre poslovne rezultate na 

mnogih tujih trgih. Iz popolnoma neznane blagovne znamke M Sora jim je tako uspelo 

ustvariti tudi že mednarodno vedno bolj prepoznavno blagovno znamko s sloganom Okno je 

ve  kot pogled. Njihova prednost se po mojem mnenju kaže v tem, da kupcem ne ponujajo 

poceni oken, za katere bi morali odšteti le malo denarja, ampak so se odlo ili za izdelek, ki je 

inovativen, visoko kakovosten, okolju prijazen in izdelan s sodobno tehnologijo. Tako so se 

usmerili na proizvodnjo bolj zahtevnih oken za nizkoenergijske in pasivne hiše in niso iskali 

lažje poti, ki bi jim lahko prinesla manj stroškov in napora. Zato ugotavljamo, da se podjetja 

pri internacionalizaciji lahko odlo ijo za lažjo pot, ki je najve krat cenejša, hitrejša, prinaša 

hitre rezultate, ampak je po drugi strani bolj kratkoro na. V podjetju M Sora so se odlo ili za 

daljšo, bolj naporno, dražjo pot, ki pa jim danes prinaša zavidljive in dolgoro no uspešne 

poslovne rezultate ter ve jo prepoznavnost tudi v zahtevnem mednarodnem tržnem okolju.  
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6 SKLEP 

Z raziskovanjem strategije internacionalizacije podjetja M Sora smo ugotovili, da je podjetje 

na za etku pri elo z internacionalizacijo povsem naklju no. Letnice za etka v podjetju ne 

beležijo, so pa za eli z mednarodnim poslovanjem že v asu Jugoslavije. Njihovi za etki 

mednarodnega poslovanja so bili povsem naklju ni. Ob asno so se udeleževali kakšnih 

sejmov in tam dobili prve poslovne kontakte. Najve krat pa so jih kupci poiskali kar sami. 

Tako je potekalo vse do leta 2006, ko je konkurenca postajala vse mo nejša, doma i trg pa iz 

dneva v dan bolj nasi en. Tako so po letu 2006 za eli bolj aktivno delovati na podro ju 

izvoza. Tako so širili svoje podjetniške mreže, ne le v države bivše Jugoslavije, temve  tudi v 

druge države, kot so Nem ija, Italija, Avstrija in Nizozemska. Vse to so dosegli predvsem z 

nastopanjem na raznih svetovnih sejmih, kjer so razstavljali svoje izdelke in širili 

ozaveš enost kupcev o njihovem podjetju.  

Tako je podjetje uspešno pri elo z mednarodnim poslovanjem. Še ve ji zagon za izvozno 

usmeritev pa so dobili, ko so pridobili subvencije iz EU, in sicer preko programa Eco-

innovation. S pomo jo teh subvencij so si tako lahko pokrili polovico marketinških stroškov 

in to jim je dalo še ve ji zagon, da pri nejo še z aktivnejšim mednarodnim poslovanjem. Tako 

so si uredili spletne strani in kataloge v tujih jezikih, s pomo jo katerih so se predstavljali po 

svetu. Svoje prodajne mreže so tako naprej širili tudi v države ZDA in Kanado. V teh državah 

so odkrili prednost energijsko var nih in pasivnih oken, saj lastne industrije, ki bi te izdelke 

lahko izdelovala, te države še nimajo. Zato podjetje M Sora v te države svoja okna le prodaja, 

za vse ostale aktivnosti, kot so montaža in servisi, pa poskrbijo kupci in izvajalci sami.  

V o eh javnosti je tako podjetje M Sora postalo prepoznavno podjetje z lastno blagovno 

znamko. Do tega dosežka pa so morali prehoditi dolgo in naporno pot. Na osnovi 

raziskovanja lahko ugotavljamo, kako pomembno vlogo igra pri mednarodnem poslovanju 

strategija, ki mora biti dobro na rtovana in realno postavljena, saj le tako lahko podjetje 

doseže dobre rezultate. 

V podjetju M Sora so svojo strategijo usmerili v razvoj, proizvodnjo in prodajo izdelkov, ki 

so inovativni, kakovostni, izdelani s sodobnimi tehnologijami in so tudi okolju prijazni. Danes 

ljudje vse ve  poudarka dajejo na okolju prijazne izdelke in tako so s to potezo, ko so se 

odlo ili za izdelek, ki je okolju prijazen in var en, zadovoljili pri akovanja in potrebe kupcev. 

Zato je še kako pomembno, da pri oblikovanju strategije podjetje zaznava bodo e potrebe 

kupcev v prihodnosti, kaj bodo ljudje iskali na tržiš ih, k emu bodo strmeli, kaj bo 

zadovoljevalo njihove potrebe in predvsem je pomembno, da podjetje spremlja razvojne 

trende v svetu, ki se spreminjajo iz dneva v dan, in stalno sledi dogajanjem na trgu.  

Tako lahko ocenjujemo, da je podjetje M Sora s svojo uspešno strategijo mednarodnega 

poslovanja dokazalo, da ni možno uspeti v visoko konkuren nem globalnem okolju le s 

ponujanjem izdelkov z nizko ceno, temve  lahko svoj uspeh dosežeš predvsem z 
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inovativnimi, visoko kakovostnimi izdelki, ki so izdelani s sodobno tehnologijo, eprav je za-

nje treba odšteti nekaj ve  denarja.  
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INTERVJU Z DIREKTORJEM PODJETJA M SORA, D. D., GOSPODOM ALEŠEM 

DOLENCEM 

1. Kdaj ste za utili potrebo in priložnost, da vstopite na tuji trg in pri nete z 

internacionalizacijo podjetja? 

M Sora izvaža že vrsto let, letnice uradnega za etka niti ne beležimo, je pa še v 

jugoslovanskih letih. Vendar je bil izvoz v preteklih letih ve inoma bolj naklju en. Ob asno 

smo se udeležili kakšnega sejma, dobili nekaj kontaktov, ali pa so nas kupci enostavno 

poiskali. Z nekaterimi kupci smo sodelovali vrsto let. Izvoz je tudi »pove al« nastanek 

samostojne Slovenije, saj je izvoz postal tudi prodaja na Hrvaško. Tako je bilo bolj ali manj 

do leta 2006, ko smo se bolj sistemati no za eli ukvarjati z izvozom. Podjetje je stalno 

pove evalo proizvodnjo in prodajo, nabavili smo novo sodobno opremo, kapacitete so se 

pove ale.  

2. Kateri so bili klju ni vzroki in motivi podjetja, da za ne z internacionalizacijo? Mogo e 

je to mednarodno atraktiven in konkuren en izdelek ali storitev, gospodarska kriza, 

dobra poslovna ponudba tujega podjetja, prenasi en doma i trg? 

Zavedali smo se, da je Slovenija majhna država, da bo za naš nadaljnji razvoj nujen izvoz, da 

doma ne bomo mogli ve  rasti. Imeli pa smo tudi osnovo v mo nem razvoju in sodobni 

tehnologiji, tako da smo tujemu trgu lahko ponudili najboljši izdelek. Dodaten motiv je dala 

tudi kriza, eprav je zaradi usmerjenosti k individualnim kupcem (nismo bili odvisni od 

velikih gradbincev) v prvih letih niti nismo utili. Pospešek izvoznim aktivnosti pa je dala 

pridobitev znatnih subvencij, direktno iz EU, preko programa Eco-innovation. Preko tega 

programa smo lahko financirali tudi polovico marketinških stroškov. Uredili smo spletno 

stran in kataloge v tujih jezikih, se za eli udeleževati najbolj pomembnih svetovnih sejmov in 

prodajnih sejmov v naši bližnji okolici. Pridobili smo potnika za obmejne predele Italije. 

Ustanovili smo podjetje v Avstriji in Italiji, tako da individualni kupci lahko kupujejo preko 

doma ih podjetij. 

3. Na katere trge ste se najprej usmerili in zakaj ravno na te? 

Prodaja oken ni prodaja izdelkov, ampak prodaja storitve. Za pridobitev naro ila so potrebni 

obiski na objektu, sodelovanje z investitorjem, pomo  pri izdelavi projektov, skratka, ogromno 

predprodajnih aktivnosti. Kon ni izdelek pa je treba zmontirati, dokler okna niso vgrajena, so 

le kup lesa, stekla in železa. Šele prava in strokovna vgradnja jim da svojo vrednost. Zato smo 

se koncentrirali na sosednje države na polmer cca 500 km okrog Žirov. Na tej razdalji je še 

smiselna in racionalna prodaja kompletne storitve, vklju no z montažo. Glavna trga sta tako 

Avstrija in Italija, trudili smo se tudi s Hrvaško, toda tam je žal kriza še hujša kot pri nas. 

Ne zanemarjamo pa tudi drugih trgov, toda tam je strategija druga na. Iš emo partnerje, ki 

so za nas sposobni izvesti ves servis, vklju no z montažo, mi jim prodamo le izdelek. Tudi ta 

posel je v porastu, predvsem v ZDA in Kanadi. To tržiš e je namre  odkrilo prednosti nizko 
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energijskih ali pasivnih hiš, svoje industrije, ki bi bila sposobna proizvesti taka okna, pa 

premalo za zadovoljitev potreb. 

4. Kako ste na rtovali vstop na tuji trg? 

Za tak produkt oziroma storitev so zelo primerni specializirani sejmi, kjer se sre ujejo 

potencialni graditelji pa tudi trgovci in posredniki. Seveda je treba predhodno pripraviti vse 

materiale za ustrezno predstavitev. 

5. Ste pred vstopom predvideli kakšna tveganja? Ste mogo e naleteli na kakšna 

nepri akovana tveganja, ki so vam otežila sam vstop na tuji trg? 

Tveganja so podobna kot doma, najve je tveganje je nepla ilo. Ker gre za naro niško 

proizvodnjo, prilagojeno vsakemu kupcu posebej, delamo ve ino na predpla ilo, tako doma 

kot v tujini. V tujini kupcu seveda izdamo ob pla ilu ban no garancijo, tako da smo oboji 

zavarovani. Glede na to, da so tržiš a bližnja in jih že dolgo poznamo, nepri akovanih 

tveganj ni bilo. 

6. Kako ste izbirali poslovnega partnerja v tujini, kaj je bilo pri tem odlo ilno? 

Z vsakim partnerjem za nemo poslovati striktno na predpla ilo. Šele po daljšem asu, ko se 

spoznamo, preverimo njegove reference, podatke, se lahko za nemo pogovarjati o delnem 

skupnem financiranju posla. 

7. Katere na ine vstopa na tuji trg uporabljate (izvozni, pogodbeni ali investicijski) in 

zakaj ste se odlo ili za ta na in? 

Ve inoma gre za klasi en izvoz, posel po posel, z nekaterimi kupci imamo sicer okvirno 

pogodbo, vendar je na in dela v naši branži tak, da je treba v ostri konkurenci priboriti vsak 

projekt posebej, ni nekega kontinuiranega posla. 

8. Kakšne na ine pla evanja uporabljate pri mednarodnem poslovanju? 

Predpla ila ali ban no garancijo, le izjemoma po dolgoletnih partnerjih del posla lahko na 

odprto. 

9. Ali pri poslovanju na tujih trgih dosegate dovolj konkuren ne cene in ustrezno 

ekonomiko poslovanja? 

Se trudimo, nastopamo pa z enakimi cenami kot doma, rentabilnost posla je celo nekoliko 

boljša, to pa iz razloga, ker gre za ve je posle, ti so pa že v osnovi bolj rentabilni. 

10. Katera so najve ja tveganja, s katerimi se sre ujete pri svojem poslovanju na tujih 

trgih in kako jih lahko obvladujete? 

e eliminiramo tveganje pla il, nam problem predstavlja montaža. Sosednje države delo 

naših monterjev na objektu na vse mogo e na ine komplicirajo s kupom administrativnih 
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ovir, posebnih dovoljenj itd. Svojo doma o delovno silo namre  znajo veliko boljše zaš ititi 

kot pa Slovenija. 

11. Kakšne oblike transporta uporabljate pri dobavah svojih izdelkov v tujino in katere 

INCOTERMS klavzule najbolj pogosto uporabljate pri mednarodnem poslovanju?  

Na tržiš a Evrope kamion, lastni ali najeti, v prekomorske države ladijski kontejnerski prevoz. 

Kjer imamo lastno montažo, je cena vedno franko kupec zmontirano, pri kupcih, ki imajo 

svojo montaž,o je cena ex work ali FOB Koper. 

12. Zelo uspešno izvažate predvsem okna. Zakaj mislite, da je tako veliko povpraševanje 

ravno po tem izdelku? V em so prednosti teh oken, da ste uspešni na svetovnih trgih 

in ste lahko s tem izdelkom konkuren ni na trgu? 

Drugega pa  ne delamo. Uspešni pa smo zato, ker je naš izdelek razvojno, tehnološko in 

oblikovno povsem enakovreden najboljšim v branži. Naša prednost pred velikimi igralci pa je 

tudi velika fleksibilnost, to je sposobnost prilagoditi se še tako zahtevnim posebnostim. 

13. Ali je marketing in marketinško komuniciranje pomembno pri vašem mednarodnem 

poslovanju? Kako predstavljate svoje podjetje in izdelke, kako komunicirate s svojimi 

kupci? 

Proces in vlogo marketinga lahko razdelimo na dve stopnji: 

– Najprej je treba kupca seznaniti s tem, da sploh obstajamo, da nas najde, da nas uvrsti 

med potencialne dobavitelje. V ta namen se udeležujemo sejmov, ki imajo v tem poslu velik 

pomen. Seveda se je na sejem treba ustrezno pripraviti s promocijskim materialom, in 

investirati v dober razstavni prostor. Vse ve jo vlogo ima tudi internet. V manjši meri se 

tudi v tujini poslužujemo oglasov v specializiranih revijah za graditelje. 

- V fazi odlo itve kupca, za katero ponudbo se bo odlo il, je ob podobnih pogojih zelo 

odlo ilno dobro priporo ilo nekoga, ki je z našo storitvijo že bil zadovoljen. Zelo pomaga 

tudi, e potencialnega kupca pregovorimo, da si lahko ogleda našo proizvodnjo, našo 

tehnologijo. Nakup oken je zahteven projekt, kjer vsak investitor preveri reference, vpraša 

znanca ali prijatelja.  

Pomembno vlogo pa ima tudi blagovna znamka. Na doma em tržiš u smo uspeli v zadnjih 

letih iz popolnoma neznane blagovne znamke napraviti prepoznavno blagovno znamko M 

Soro. Naše bistvo je strnjeno v sloganu Okno je ve  kot pogled. Ta ve  smo poudarjali 

predvsem z mo nim razvojem, razvojno usmerjenostjo, stalnim izboljševanjem proizvodov, 

sodobno tehnologijo. Usmerili smo se na najbolj zahtevna okna za nizko energijske in pasivne 

hiše, na velike dimenzije oken, panoramske stene ipd. V besedi pogled pa skušamo strniti 

odli en videz naših oken. Stranki želimo povedati, da je okno tudi pohištvo. Na zunanji strani 

nas š iti pred vremenskimi vplivi, znotraj pa je del pohištva. Enako zgodbo poskušamo 



Priloga 1 

 

prodajati tudi na izvoznih tržiš ih, kolikor pa  je razpoložljivih sredstev. Še bolj kot isti 

marketinga pa k realnosti te zgodbe pripomore naše konkretno delovanje v praksi. 

14. Ali lahko ocenite aktivnosti in strategije mednarodnega poslovanja vaših neposrednih 

konkurentov na tujih trgih – v em se lahko primerjate z njimi, v em ste boljši, v em 

slabši? 

Ve ina naših konkurentov iz Slovenije še vedno izvaža okna bolj stihijsko, z glavnim 

argumentom ugodna cena. Izjema je Inles, ki ima že vrsto let svoje lastno podjetje v Nem iji 

in tam uspešno trži svoje proizvode. 

Nekateri proizvajalci montažnih hiš so isto asno tudi proizvajalci oken. Ti prodajajo hišo v 

kompletu z okni, pri tem so nekateri kar uspešni tudi v izvozu.  

Naši neposredni konkurenti na trgu so predvsem podjetja iz Avstrije, Nem ije in Italije, vse 

mo nejši pa postajajo Poljaki z dokaj kvalitetno ponudbo po izjemno ugodnih cenah. 

15. Kako bi lahko opredelili strategijo mednarodnega poslovanja vašega podjetja? 

Naš cilj je postati prepoznavna blagovna znamka tudi v Srednji Evropi in dose i najmanj 

50 % delež v izvozu. Še naprej bomo najve  vlagali v razvoj novih izdelkov in izboljšave 

obstoje ih ter v sodobno tehnologijo, predvsem pa v znanje zaposlenih. Na tujih trgih 

nadaljujemo smer, ki smo jo za rtali doma. 

Glede trženja pa (kot je opisano v to ki 3) bomo šli po dveh poteh: 

– Direktno do kupca, s komplet ponudbo, vklju no z montažo, enako kot na doma em tržiš u, 

znotraj polmera 500km iz Žirov, predvsem sever in zahod z pomo jo naših h erinskih 

podjetij.  

– Preko posrednikov za oddaljenejša tržiš a, kjer želimo najti partnerje za dolgoro no 

sodelovanje, ki so sposobni stranki svetovati, prodati in zmontirati okna. Tem kupcem 

bomo seveda nudili vso potrebno strokovno pomo , izobraževanje, uvajanje v delo in 

predstavitev novosti.  

16. Nam za konec lahko zaupate še na rte za vašo prihodnost? Ali nameravate izvoz svojih 

izdelkov usmeriti še na kakšne druge svetovne trge ali še pove ati izvoz v državah s 

katerimi že poslujete? 

Dose i najmanj 50 % delež izvoza ob stalni rasti skupnega prometa in postati prepoznavna 

blagovna znamka v Srednji Evropi. Na rtno ne bomo pove evali obsega držav, kamor 

izvažamo (seveda se ne bomo branili sodelovanja, e pride zanimiva pobuda z druge strani). 

Bolj se bomo osredoto ili na bližnja tržiš a in obstoje e partnerje. M Sora je s svojo 

proizvodnjo oken relativno majhno podjetje in ni potrebe, da svojo dejavnost pretirano 

razpršimo. Bolje je, da naše omejene vire koncentriramo na tržiš ih, kjer smo že nekaj dosegli 

in da na tej osnovi gradimo naprej, kot pa da iš emo vedno nova in nova tržiš a.  


