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POVZETEK 

Diskontna prodaja se v Evropi in tudi Sloveniji vedno bolj razvija. Eden od pomembnih 

vzrokov za to je še vedno prisotna gospodarska recesija, ki je zmanjšala razpoložljive 

dohodke prebivalstva. Diplomska naloga obravnava trgovinsko dejavnost podjetja Eurospin. 

Kupci zahtevajo sorazmerno kvalitetne izdelke po čim nižjih cenah, kar predstavlja trgovcem 

velik izziv, da se trudijo izboljševati poslovno okolje, v katerem delujejo in na ta način 

privabljajo čim več novih kupcev. Proučili smo poslovanje podjetja skozi 20-letno zgodovino, 

njegov razvoj in širitev. Raziskovalne ugotovitve prikazujejo strategijo poslovanja podjetja na 

področju nabave, logistike in poslovanja. Ugotovili smo, da ima podjetje Eurospin dobro 

strategijo tržnega nastopa in prilagajanja, kar mu zagotavlja uspešno poslovanje v 

mednarodnem tržnem okolju. 

Ključne besede: mednarodno poslovanje, Eurospin, diskontna prodaja, strategija poslovanja. 

 

SUMMARY 

Discount sales are increasingly developing in Europe and also in Slovenia. One of the 

important reasons for this is the economic recession that has no end in sight and so reduced 

the available income of the population. Thesis deals with the commercial activity of the 

Eurospin company. The growing complexity of the customers as lower prices and a relatively 

good quality of products raises the big challenges for traders who are trying to improve the 

business environment in which they operate and thus attract as many new customers as they 

can. We examined how the company operate through history its development and expansion 

through 20 years of operation. The research findings show business strategy in the field of 

purchasing, logistics and operations. We found out that the company has a good sales strategy 

of market performance and adaptation, which ensures a successful business in the 

international market environment. 

Keywords: international business, Eurospin, dicount sales, business strategy. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problematike 

Mednarodno poslovanje že od nekdaj povezuje svet. Spomnimo se, kako so antični osvajalci, 

kot so Marco Polo, Krištof Kolumb, Bartolomeo Diaz, z osvajanji novih svetov začeli 

ustvarjati nove trgovske povezave z vzhodom in zahodom ter tako ustvarili zametke 

internacionalizacije poslovanja. Živimo v času, ko je svet postal veliko manjši, kot je bil 

nekoč, kar moramo izkoristiti in se truditi čim bolj sodelovati med seboj, pa naj bo to v 

domačem, predvsem pa v globalnem okolju.Tako lahko pripomoremo k večji blaginji 

celotnega prebivalstva. Pri tem nam lahko pomaga mednarodno poslovanje. To je način 

poslovanja, ko podjetja preko domačih meja sodelujejos tujimi podjetji na področju 

trgovinskih in netrgovinskih menjav, da dosežejo maksimalen poslovni učinek. Mednarodno 

poslovanje je gonilna sila globalizacije, saj jo spodbujajotrgovina, uvoz in migracije 

zaposlenih;vsetopa pripomore k razvijanju trga in povezovanju ljudi. 

 

Mednarodno poslovanje opredeljujemo tako zato, ker vse menjave, procesi in transakcije 

potekajo preko meja domače države. Podjetje se mora potruditi čim bolj zadovoljiti tujega 

kupca, firmo ali državo, saj v nasprotnem primeru procesa menjave in transakcije sploh nista 

potrebna. Dubrovski 2013,85 »razlaga«: 

Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi zunanje trgovine, 

mednarodne trgovine), saj razen izvoznih in uvoznih poslov v najširšem smislu, vključuje še 

druge načine mednarodnih ne-trgovinskih aktivnosti, prav tako pa ta pojem ni enak 

mednarodnemu marketingu. Ne-trgovinski način, ki hkrati ne bi bil neločljivo povezan z 

medsebojnim trgovanjem, je v poslovni praksi sila redek primer. Mednarodna menjava, ki 

poteka preko meja domače države, pa se loči od notranje predvsem zaradi večje zapletenosti 

okolja (oz. tujih okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti trgov in odjemalcev, 

intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi po avtonomnih 

zunanjetrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo različne marketinške in 

administrativne pristope. 

Dubrovski (2013, 86) pravi, da se je leta 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica 

Evropske unije, tako spremenil režim opravljanja poslov, ki se je razlikoval tako od domačega 

kot tudi od tujega načina poslovanja, in hkrati dodaja, da smo s tem postali del 

interkomunitarnega poslovanja, ki je sestavljeno iz zunajskupnostne pridobitve in 

znotrajskupnostne dobave blaga in tako ugotavlja, da to pomeni, da ima interkomunitarna 

menjava značilnosti domače menjave, saj pri poslovanju ne pride do prestopa carinske meje,s 

tem povezano tudi mednarodne, ker gre za čisto novo, tuje poslovno okolje, ki je bistveno 

drugačno od domačega.  
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V sedanjem času, ko je slovensko gospodarstvo v težavah, bi se morali bolj zavedati 

pomembnosti mednarodnega poslovanja in ga postaviti v ospredje. Mednarodno poslovanje 

moramo razumeti ne samo kot priložnost za hitrejši razvoj, ampak tudi kot nujnost preživetja. 

Če sami nismo zmožni priti na zeleno vejo, nam je lahko v pomoč mednarodni trg, ki nudi 

mnogo priložnosti, s katerimi je mogoče izplavati iz krize. Opažamo lahko, kako se je v 

trenutni gospodarski krizi spremenil seznam želja kupcev po trgovinskih izdelkih. Pred 

svetovno gospodarsko krizo leta 2008 so ljudje kupovaliizdelkeznanih blagovnih znamkin jih 

preplačevali. Po letu 2008 pa se je vse spremenilo. V ospredje so vedno hitreje prihajali 

tujidiskonti, npr. iz Italije in Nemčije, ki so bili bistveno bolj konkurenčni od slovenskega 

Mercatorja, Tuša in drugih tradicionalnih trgovinskih ponudnikov.  

»Diskontne verige, ki so preplavile Evropo, so uspele prepričati potrošnike, da nakup izdelkov 

za vsakdanjo rabo ni zabava, ampak nujna potrebna aktivnost, ki jo potrošnik lahko opravi 

poceni, hitro in spotoma«(Petrovčič 2005,1). 

Slovenske trgovske verige vsako leto izgubljajo kupce, kajti ob tako visokih maržah niso 

dovolj konkurenčne diskontnim trgovinam iz tujine, kjer so marže bistveno nižje,prav tako pa 

tudi cene izdelkov. S tem se je začelo obdobje "prodaje na veliko", ob bistveno nižjih maržah 

in ob še večjem izkoriščanju ekonomije obsega.  

Na podlagi tega sem se odločil,da v diplomski nalogi proučim in predstavim trgovinsko 

dejavnost v mednarodnem poslovanju. Osredotočil se bom na enega izmed diskontnih 

gigantov v Evropi, in sicer italijansko podjetje Eurospin. 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti mednarodno poslovanje podjetja Eurospin. 

Cilji diplomske naloge: 

− proučiti pomen in vlogo mednarodnega poslovanja, 

− proučiti in raziskati strategije vstopov podjetja Eurospin na tuje trge, 

− proučiti in raziskati strategijo mednarodnega poslovanja trgovskega podjetja Eurospin. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabil naslednje raziskovalne metode: 

− metodo opisovanja ali deskripcije, 

− metodo povzemanja ali kompilacije, 

− metodo analize, 

− metodo študije primera, 

− metodo sinteze v končne zaključke. 



3 

Da bi pridobil čim bolj relevantne podatke, bom uporabil tudi kvalitativno raziskovalno 

metodo intervjuja z direktorjem podjetja Eurospin Slovenija. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi diplomske naloge se bom osredotočal na mednarodno trgovinsko dejavnost. Pri 

tem bom izpostavil diskontno prodajo, ki postaja velik nakupovalni trend tako v Sloveniji kot 

tudi drugod po Evropi. Predpostavljam, da diskontna prodaja pomaga ljudem varčevati, saj je 

glede na kakovost v veliki meri konkurenčna svetovnim blagovnim znamkam, ljudem pa so 

izdelki na voljo po bistveno nižjih cenah. Pri izdelavi diplomske naloge bom predstavil 

italijansko podjetje Eurospin. Pri raziskovanju in proučevanju problematike ne predvidevam 

večjih omejitev.  
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE IN GLOBALIZACIJA 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje ali celo globalno poslovanje organizacij je neizogiben pogoj za 

zagotovitev nadaljnjega obstoja in razvoja večine organizacij v sodobnih razmerah 

poslovanja. Vse večja internacionalizacija podjetij in poslovanja - kot pot v večjo mednarodno 

dejavnost - je lahko na eni strani priložnost, na drugi strani pa tudi nuja za uresničevanje 

strateških ciljev organizacije. Delovanje v mednarodnih okvirih pa prinaša zahtevo po 

obvladovanju zapletenih in nemalokrat usodnih tveganj, ki so povezana z delovanjem v tujem, 

pogosto nepoznanem okolju (Dubrovski 2013, 13). 

Ker so v sodobnem svetu spremembe značilnost dnevnega poslovanja podjetij, v svetovnem 

merilu uspevajo le tista podjetja, ki imajo začrtane strategije svojega poslovnega razvoja. 

Morajo jih dosledno izvajati, se trudijo biti vsak dan boljša v svojem delovanju, so hitra v 

vseh delovnih procesih, dajejo največji poudarek inventivnosti, inovativnosti in tržni 

usmeritvi s spoštovanjem kupcev kot eni od največjih vrednot podjetja, ter so izrazito 

usmerjena v globalni tržni prostor(Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 5). Mednarodno 

poslovanje ali poslovanje s tujino ali v tujini je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način (premiki 

izdelkov, storitev, znanja, informacij, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (naložbe 

v tujini, proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju, prenos tehnologije, 

zaposlovanje tujcev) zajemajo dve ali več držav (Dubrovski 2013, 85). 

 

Avtorji Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 6) »pravijo«: 

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

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

zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi posameznih držav. Najbolj značilni in 

tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta uvoz in izvoz blaga in tudi 

storitev. Z intenziviranjem širšega pomena internacionalizacije celovitega poslovanja pa se v 

zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne aktivnosti v mednarodnem poslovanju, kot so 

neposredne tuje investicije, različne pogodbene oblike mednarodnega poslovanja, ter tudi širitev 

raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, kreatorskih, oblikovnih, skladiščnih, distribucijsko-

logističnihin tudi drugih poslovnih aktivnosti v mednarodni tržni prostor. Potrebno se je 

zavedati, da podjetja z vstopom v mednarodno poslovno okolje vstopajo v drugačna poslovna, 

finančna, zakonodajna, pravo-regulativna, kulturna, managerska, tržna in sprememb polna 

okolja, kar daje poslovanju v mednarodnem okolju drugačno konotacijo, težo,zahtevnost in 

pomen. 
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2.2 Razvojni trendi globalizacije in mednarodnega poslovanja 

O globalizaciji govorimo, ko postaja vse bolj pomembno, da podjetje deluje mednarodno, da 

se torej internacionalizira, in da to poslovanje poteka po vse bolj enotnih načelih. 

Globalizacija ni nekaj novega, saj že stoletja poznamo podjetja, ki iščejo vire za proizvodnjo 

in tudi trg po celem svetu. V zadnjih desetletjih pa smo priča pospešeni globalizaciji, ki je 

naredila svet zelo soodvisen v dobrem in slabem. Opazna je vse večja turbulenca, za 

nepripravljene tudi kaos, večja so tveganja in negotovost. Globalizacija nosi s seboj dodatno 

grožnjo, ker od nas, konkretnih posameznikov zahteva spremembe. Podjetja, ki imajo  težave 

s strategijo ''globalnega šaha'' (ta deluje povsod, vendar z različno intenzivnostjo po 

posameznih panogah), so lahko kaj hitro ogrožena. Zato so podjetja oziroma poslovni svet 

prisiljeni biti glavni nosilci sprememb in s tem mnogokrat (ob asistentih v politiki) dežurni 

krivec za težave poražencev (Jaklič2009, 203). 

Sile, ki spodbujajo trend globalizma, so naslednje (Jaklič2009, 205): 

− Ekonomije oziroma prihranki obsega (''economies of scale'') 

Pojavljajo se tehnologije, ki zahtevajo proizvodnjo v velikih serijah, da so izrabljene na 

najbolj učinkovit način. Večji obseg proizvodnje pomeni nižje stroške in s tem večjo 

konkurenčnost. Da je to doseženo je potrebno imeti velik oziroma globalni trg. Velika 

podjetja skušajo tako tudi preko oglaševalskih in promocijskih aktivnosti poenotiti okuse 

in želje kupcev. Ekonomijam obsega so še posebej podvržene kapitalno intenzivne 

dejavnosti. Potrebno je opozoriti, da po drugi strani obstaja vse več fleksibilnih 

računalniško podprtih tehnologij, ki omogočajo stroškovno učinkovito proizvodnjo 

manjših serij, kar deluje kot protitrendv globalizaciji proizvodnje.  

− Ekonomije oziroma prihranki povezanosti (''economies of scope'') 

Razvoj globalnih telekomunikacij in pocenitev transporta je pripeljal do večje vloge 

ekonomije povezanosti proizvodov oziroma storitev tudi pri globalizaciji. Na primer, za 

podjetje, ki vzdržuje lastno mednarodno prodajno mrežo, je smiselno, da preko te mreže 

proda čimveč različnih proizvodov, saj s tem zmanjša fiksne stroške vzdrževanja takšne 

verige. Po drugi strani tudi kupci vse bolj zahtevajo od proizvajalca oziroma trgovca celo 

paleto različnih vendar povezanih proizvodov. Primer povezanosti je tudi v raziskavah in 

razvoju, kjer lahko prenos izkušenj z razvoja nekega izdelka prenesemo na razvoj drugega 

izdelka. S tem postaja podjetje konkurenčnejše v globalnem okviru. 

− Stroški proizvodnih faktorjev 

Zelo pogosto nekaterih proizvodnih faktorjev (npr. naravnih virov) na domačem trgu ni na 

razpolago. Vse pogostejši je tudi trend globalizacije v delovno intenzivnih dejavnostih. 

Gre preprosto za selitev proizvodnje tja, kjer so nižji stroški delovne sile in nižji stroški 

regulative.  

Podjetja z globalno strategijo na področjih, kjer so omenjene sile pomembne, imajo 

vsekakor konkurenčno prednost pred podjetji, ki ostanejo lokalna oziroma so v strategiji 

globalizacije manj uspešna.  
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Avtorji Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 5) pravijo, da je zato potrebno upoštevati dejstvo, da 

je globalizacija hiter, nepovraten, naporen in kompleksen proces, ki vedno bolj ločuje 

zmagovalce od poražencev, a jih hkrati tudi nagrajuje za svoje uspehe, tržno usmerjeno 

delovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti in izzivov v svoj prid. Želeli bi, da bi bilo med 

zmagovalci v globalizacijskih procesih čim večje število slovenskih podjetij, ter da bi čim več 

svetovnih potrošnikov segalo po izvirnih slovenskih izdelkih. Samo tako bo možno 

dolgoročno zagotavljati visoko konkurenčnost poslovanja slovenskih podjetij, ki se bodo 

morala potrjevati in dokazovati na zahtevnem svetovnem trgu. Zato je potrebno upoštevati, da 

so znanja in veščine iz mednarodnega poslovanja strateško izjemno pomembna in tisti ključni 

faktor, ki lahko tudi slovenskim podjetjem pomagajo izkoriščati priložnosti in izzive 

globalizacijskih procesov, dolgoročnega povečevanja rasti prodaje, tržnih deležev na tujih 

trgih, zagotavljanja kvalitetnega razvojnega kroga ter tudi blaginje države in vsega njenega 

prebivalstva.  

 

Zaradi globalizacije, finančnega prestrukturiranja in vsesplošne dostopnosti do informacij so 

tako kupci kot prodajalci začeli povsem drugače gledati na stroške in ustvarjanje vrednosti. In 

prav premiki v pojmovanju vrednosti so zadnja leta spremenili prodajno funkcijo v eno 

strateško najpomembnejših poslovnih področij, če je sploh res, da kdaj to ni bila (Dobovišek 

2007, 20). 
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3 VSTOPNE STRATEGIJE NA MEDNARODNE TRGE 

Podjetje, ki se odloča, katero strategijo bo izbralo za vstop na mednarodni trg,morapreračunati 

stroškovno plat vstopa na tuj trg, oceniti tveganje, ki bi nastalo z vstopom na tuj trg, oceniti 

mora fleksibilnost podjetja in kakšne prednosti bi vstop na tuj trg pomenil za podjetje. Kenda 

(2001, 152) tako ugotavlja, da so podjetja na domačem in na mednarodnem trgu trajno 

izpostavljena konkurenci. Zaradi spreminjajočih se okoliščin in pogojev doma in na tujem 

iščejo vselej najustreznejšo obliko, s katero ohranjajo ali po možnosti izboljšujejo svojo tržno 

pozicijo. 

 

Odločitev o načinu vstopa na tuje mednarodne trge so utemeljevale različne teorije, med 

katerimi so najbolj poznane analiza transakcijskih stroškov, vidik sredstev, institucionalna 

teorija in Dunningov eklektični okvir, ki se uporabljajo v skoraj 90 % primerov, druge manj 

poznane teorije pa so še teorija internalizacije, teorija nadzora, agencijska teorija, teorija 

pogajalske moči in teorija razpoložljivosti resursov (Dubrovski 2013, 225). 

 

Pri vstopu na tuj trg ne gre zgolj za odločitev o tem, na kakšen način in komu bo podjetje 

začelo prodajati izdelke (storitve) na tem ciljnem trgu, temveč se izbira nanaša tudi na: obseg 

aktivnosti, način izvajanja aktivnosti, vrstni red aktivnosti, obseg prilagoditve lokalnim 

značilnostim, ustreznost predlaganega modela strateškim usmeritvam in organiziranosti 

poslovnega sitem, angažiranje različnih lastnih ali najetih sredstev itn. (Dubrovski 2013, 226). 

3.1 Zunanji in notranji dejavniki 

Pri mednarodnem poslovanju moramo upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo in pogojujejo 

načine in vsebino mednarodnega poslovanja.Avtorji Ruzzier, Kesič in Mevlja (2008, 16) 

ločijo notranje in zunanje dejavnike: 

− Notranji dejavniki: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

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

− Zunanji dejavniki: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno tveganje, 
velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 
konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti.  

3.2 Izvozne oblike 

Izvoz domačega blaga ali storitev preko meja pomeni najstarejšo in najenostavnejšo obliko 

vstopa na tuj trg. Posledica tega je, da se konkurenca, ki je dotlej veljala doma, prenese še na 

tuj trg, kamor blago izvažamo. Običajno se začenja tako, da se k uspešni prodaji doma doda 

prodaja v tujino, sicer pa velja nasploh kot najmanj tvegana oblika prodaje ob upoštevanju 

kriterijev varnosti in pričakovanj (Kenda 2001, 155). 
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Ko govorimo o izvoznih oblikah vstopa na tuj trg, so izdelki/storitve običajno proizvedeni na 

domačem trgu ali v tretjih državah, nato pa preko posredne, neposredne ali kooperativne 

oblike izvoza vstopijo na namembni trg. Izvoz je tudi sicer začetna oblika internacionalizacije  

podjetja, če se občasni izvozni posli pojavljajo ustaljeno in razvijejo v nagrajene oblike 

vstopov na tuje trge (Makovec Brenčič idr. 2006, 56). 

Uspešen prodor na svetovne trge je še posebej bistvenega pomena za majhno gospodarstvo. 

Študije držav kažejo različne politike, ki so jih države razvile oziroma jih uporabljajo za 

pospeševanje izvoza (Jaklič 2009, 202):  

− uravnavanje menjalnega tečaja, 

− primerna obrestna mera, 

− davčne spodbude, 

− financiranje in zavarovanje izvoza, 

− s pomočjo izvoznikom pri iskanju in prodiranju na nove trge. 

Ločiti moramo tudi med značilnostmi in posebnostmi izbranih oblik vstopa na mednarodne 

trge ob upoštevanju posebnosti transakcijskih dejavnikov, oziroma vseh internaliziranih 

virovmednarodnega poslovanja. Tako ločimo naslednje izvozne oblike vstopa na tuje trge 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16): 

− posredni izvoz, 

− neposredni izvoz, 

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

3.2.1 Posredni izvoz 

Posredni izvoz z vidika zahtevnosti postopkov in obsega sredstev, ki jih mora zagotoviti 

izvoznik, še najmanj zahtevna oblika udeležbe v prodaji doma proizvedenih izdelkov na tujem 

trgu. Način vstopa na tuji trg v obliki posrednega izvoza (izvoz je običajno prodaja v tujini 

doma razvitih in proizvedenih izdelkov in storitev) je zelo pogost način, ki ga uporabljajo 

mala podjetja. Pomanjkanje lastnih potencialov podjetja (kadri, informacije, dostop, prednost 

domačega trga ipd.) se nadomešča z uporabo različnih domačih posrednikov. Posredniki, če 

gre za urejena in celo partnerska razmerja, so potemtakem zunanji sodelavci podjetja, ki jih je 

treba za njihovo delo seveda plačati (načini so različni). Če bi lahko podjetje posrednikovo 

delo opravilo samo, bi lahko imelo celo bistveno večje stroške, kot je plačilo nagrade 

posredniku, mnogokrat pa takšnega dela podjetje niti ne more opraviti, saj za to nima 

potrebnih informacij, dostopa do distribucijskih kanalov itn. (Dubrovski 2013, 229). 

Avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16) ugotavljajo, da podjetja zaradi občasnosti, 

neznanja ali drugih razlogov pogostokrat uporabljajo posredne oblike izvoza na tuje trge in 

sicer oblike so naslednje: 
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− oprti izvoz (piggyback operations) - to je oblika vstopa na tuji trg s pomočjo že 

uveljavljenega podjetja, ki želi 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, vendar za tuj račun); 

− posli a conto meta - vmesna oblika med posli za svoj račun 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 račun); 

− izvozne trgovske družbe - (trgovske družbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih, 

določene vrste blaga in tudi trgi); 

− izvozna združenja in konzorcij - (specializirana združenja za posamezne dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja). 

 

Slabosti te oblike je v izolaciji izvoznika od dogajanj na tujem trgu; izvoznik nima natančnega 

pregleda nad cenami, nad odzivom porabnikov in nad učinki promocijskih aktivnosti. Prav 

zato je posredna prodaja na tuje praviloma marginalna v odnosu do domače prodaje, primerna 

za manjša podjetja, ko gre za manjše vrednosti ali za slučajna naročila. Za večja podjetja to 

praviloma ni dolgoročna strategija internacionalizacije, kajti si pridobi malo izkušenj z 

mednarodnim poslovanjem, pa tudi donosi s to obliko so v primerjavi z drugimi nižje (Kenda 

2001, 156). 

3.2.2 Neposredni izvoz 

Neposredni ali direktni izvoz nastopi takrat, ko se podjetja sama pripravijo in izvedejo 

izvozno transakcijo in razvijejo za to potrebna znanja in veščine (raziskava trga, navezava 

stikov z lokalnimi kupci, negovanje stikov, obvladovanje distribucije, priprava cenikov in 

vodenje politike cen, izvozno carinjenje ipd.). Vse to se lahko kasneje centralizira v posebnem 

izvoznem oddelku. Često se pri tem domicilno podjetje poveže z lokalnim distributerjem, s 

predstavnikom ali s prodajno podružnico v tujini. Preko njih lahko bolje in hitreje servisira 

tuji trg, na reakcije trga pa se lahko odziva hitreje kakor s posrednim izvozom. Mednarodno 

aktivna podjetja prej ali slej izberejo neposredni izvoz kot svojo trajnejšo obliko 

internacionalizacije in obvladovanja konkurence. Po izkušnjah je direktni samostojni izvoz v 

30% posledica nekega slučajnega naročila iz tujine, ki pa se lahko kasneje razvije v 

dolgoročni posel (Kenda 2001, 156). 

Neposredni izvoz predstavlja zrelejšo stopnjo internacionalizacije podjetja in poslovanja, ki 

ima za razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Dubrovski 2013, 232): 

− neposredni stik s tujimi odjemalci, 

− zagotovljen je dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij, 
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− izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim, 

− oblikovanje marketinškega spleta (ponudbe) po lastnih tržno preverjenih zamislih, 

− krepitev lastnega ugleda.  

Za dobro poznavanje trga morajo tržniki opraviti predizvozne aktivnosti, ki za podjetje, ki 

sodeluje v mednarodnem poslovanju z neposrednim izvozom (uvozom), predstavljajo stroške 

(vlaganja), ki so v primeru posrednega izvoza (uvoza) v velikem obsegu zajete v plačilo 

posredniku, npr. (Dubrovski 2013, 232):  

− poslovna potovanja v izbrano državo zaradi pridobivanja neposrednih informacij o trgu, 

− raziskovanje tujega trga in zbiranje marketinških informacij, 

− priprava in prevajanje predstavitvenih gradiv (brošure, katalogi, oglasna sporočila, spletne 

strani ipd.), 

− operativne marketinške aktivnosti (obiski in razgovori z lokalnimi uvozniki in drugimi 

posredniki, pridobivanje potrebnih atestov in certifikatov, ipd.), 

− predstavitve podjetja na lokalnem trgu (sodelovanje na sejmih in razstavah, priprava 

predstavitvenih akcij, usposabljanje lokalnega osebja ipd.), 

− priprava vzorčnih modelov ali prototipov za razdelitev med potencialne odjemalce itn. 

Preglednica 1: Neposredni izvoz (npr. zastopnik ali distributer) 

Prednosti                                                                                    Slabosti 

− Dostop do izkušenj na lokalnih trgih, 
neposredni stiki z  uporabniki (odjemalci). 

− Omejen (ali skoraj nikakršen) nadzor nad ceno 
zaradi carinskih (in necarinskih) omejitev vstopa 
ter omejenosti nadzora tržnih poti (npr. pri 
distributerjih). 

− Krajše tržne poti v primerjavi s posrednim 
izvozom. 

− Investicija v organizacijo prodaje (vzdrževanje 
odnosa med domicilnim podjetjem in 
distributerji ali zastopniki). 

− Potrebno je poznavanje trga.                                                                     

− Kulturološke razlike, komunikacijski problemi, 
filtriranje informacij (pojav transakcijskih 
stroškov).  

− Na voljo je lokalna prodajna in poprodajna 
storitev.    

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 82.  
 

3.2.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi 

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

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

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

lastnih izkušenj in virov za poslovanje v mednarodnem tržnem prostoru. Prednosti 
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kooperativnega izvoza so celovitost nastopa, izkušnje, delitev stroškov, njegove slabosti pa 

mnogokratna različnost poslovnih interesov sodelujočih (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17). 

Dubrovski (2013, 237) ugotavlja, da revolucionarni tehnološki razvoj v informacijski 

tehnologiji, komunikacijah, proizvodnji in infrastrukturi omogoča proizvodnjo izdelkov in 

storitev v enem delu države, regije ali sveta za njihovo uporabo na drugem koncu. Sodobna 

dogajanja v mednarodni menjavi in proučevanje konkurenčnosti tako vedno bolj poudarjata 

pomen prenosa dela ali celotnih funkcij ali aktivnosti izven podjetja (outsourcing, 

subcontracting). Posamezno funkcijo prevzame drugo podjetje (podizvajalec, pogodbeni 

izvajalec, kooperant, subkontraktor), ki jo opravi kakovostnejše, hitrejše in cenejše. 

Podizvajalec je torej podjetje, ki sprejme proizvodnjo polizdelka ali storitve, ki jo potrebuje 

druga stran (glavni pogodbenik), da bo ta izpolnila naročilo oz. pogodbo, v kateri 

podizvajalec ni pogodbena stranka. Podizvajalčevi izdelki so običajno le del končnega 

izdelka, podizvajalci pa nimajo direktnega stika s končnim odjemalcem.  

Kooperativni proizvodni odnosi se lahko kažejo v naslednjih oblikah (Vezjak 1987, 113): 

− medsebojne dobave sestavnih delov za kooperativni izdelek; 

− prvi kooperant dobavlja sestavne dele izdelka, drugi kooperant dobavlja končni izdelek, v 

katerem so vgrajeni tudi uvoženi sestavni deli prvega kooperanta; 

− prvi kooperant dobavlja drugemu surovine, reprodukcijski material, polizdelke, drugi 

kooperant pa dobavlja prvemu končne izdelke, za katere je porabil prejete surovine, 

reprodukcijski material in polizdelke; 

− kooperanti dobavljajo dele sistemu ali sistemske komponente za naložbene objekte ter 

sestavine za kontrolne, regulacijske in informacijske sisteme in naprave; 

− prvi kooperant dobavlja drugemu sestavne dele sistema, drugi kooperant pa prvemu 

končne izdelke sistema, v katerem so montirani sestavni deli, ki jih je dobavil prvi 

kooperant. 

Preglednica 2: Kooperativne oblike 
 
Prednosti Slabosti 

− Delitev stroškov in tveganj internacionalizacije. 
− Tveganja neuravnoteženosti in 

neusklajenosti odnosov. 
− Zagotovitev celotne tržne, prodajne poti in 

poprodajnih storitev na ciljem trgu - celovitost 
trženjskega nastopa. 

− Sodelujoča podjetja se niso vedno 
pripravljena odreči popolni 
neodvisnosti in suverenosti. 

    
Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 82. 
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3.3 Pogodbene oblike vstopa na tujetrge 

Avtorji Makovec Brenčič idr. (2006, 83) pravi, da je razlika med vstopom z izvoznimi 

oblikami in pogodbenimi oblikami velika. V primeru izvoznih oblik namreč izdelke/storitve 

proizvedemo doma, na ozemlju tretje države ali pa v prosti carinski coni, nato pa jih podjetje 

posredno/neposredno ali kooperativno proda na tujem trgu. S pogodbenimi oblikami 

poslovanja pa se najpogosteje prenese proizvodnja oz. znanje za njen razvoj (ali za razvoj 

procesov, npr. pri storitvah); to pomeni, da izvoz (ali uvoz) sploh nista več potrebna, saj na 

izbrane tuje trge ne prenašamo več izdelkov/storitev, ampak proizvodnjo, procese ali znanja 

glede njihovega nastanka. S tem približamo ponudbo kupcem oz. odjemalcem na izbranem 

trgu. Z gotovostjo lahko trdimo, da so danes pogodbene oblike prevladujoče oblike vstopov 

na tuje trge - vendar pod pogojem sodelovanja s kredibilnimi partnerji.  

3.3.1 Licenčno poslovanje 

Licenca je dovoljenje imetnika patenta, znamke, modela, know-howa drugi osebi, da predmet 

te pravice gospodarsko izkorišča pod pogoji, ki so dogovorjeni po pogodbi (Pretnar 2002, 

195). 

Avtor Bennet (1995, 66) trdi, da je licenčno poslovanje kot oblika mednarodnega poslovanja 

primerna predvsem, ko so stroški transporta previsoki, ko je zaradi domače proizvodnje 

možno povečanje prodaje, ko v državi obstaja zaščita intelektualne lastnine ter ko dajalec 

licence že izvaža na veliko število trgov in jih težko obvladuje.  

Licenčno poslovanje je prvi korak od tradicionalnih oblik zunanjetrgovinskega poslovanja k 

zahtevnejšim oblikam mednarodnega poslovanja in torej pomeni enega od načinov vstopanja 

na tuji trg. Ta način nastopanja je lahko vprašljiv, če dežela uvoznica ne nudi zadostne zaščite 

industrijske lastnine in postane sodna izterjava pravic iz pogodbe vprašljiva, lahko pa je to 

spodbudna oblika, kadar je ta zaščita ustrezna, kadar gre za deželo z visoko carinsko in 

necarinsko zaščito in kadar direktno investiranje v njej ni dovoljeno (Kenda 2001, 182). 

Osnove za razvoj licenčnega poslovanja so (Makovec Brenčič idr. 2006, 88): 

− R & R (raziskave in razvoj), 

− nakup tehnologije, 

− imitacija, kraja, 

− tehnološke banke, 

− izvoz znanja. 

Avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18) trdijo, da je licenčno poslovanje sporazum med 

dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic in znanja, ki ima določeno vrednost pod 

določenimi pogoji. Tako ločimo: 
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− dajalca licene (licensor), 

− pridobitelja ali jemalca licene (licensee), 

− plačilo nadomestila za licenco - licenčnina (royalty), ki je lahko začetno plačilo in/ali 

odstotek od proizvodne količine ali vrednosti prodaje.  

Vzroki za licenčno poslovanje so lahko (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18): 

− ohranitev tehnološke superiornosti, 

− podjetje nima lastne enote v tujini, 

− podaljševanje življenjskega ciklusa izdelka, 

− če zakonodaja prepoveduje/omejuje TNI, 

− visoka politična tveganja, 

− carinske in necarinske omejitve v državi jemalca licence. 

Z licenčnim poslovanjem nastanejo za dajalca in prejemnika določene prednosti in slabosti 

(Kenda 2001, 183).  

Prednosti za dajalca licence: 

− ne zahteva veliko kapitala, zato lahko vstopajo na tuji trg tudi srednja ali manjša podjetja, 

če razpolagajo s posebnimi znanji; 

− to je praktičen način spoznavanja (sondiranja) tržišča in pridobivanja izkušenj za kasnejše 

zahtevnejše in bolj tveganje oblike mednarodnega poslovanja; tako se ustvarja mostišče za 

nadaljnje prelivanje blaga in kapitala; 

− do licenčnega poslovanja često pride zaradi razlik v davkih, cenejše delovne sile, nižjih 

cen določenih materialov, vpeljane organizacije prodaje in zvez z oblastmi. To samo zase 

še ne pomeni prednosti za prodajalca licence; zanj nastane prednost, ko tudi kupec licence 

uspešno posluje in nastajajo pogoji za še bolj poglobljeno sodelovanje. 

 

Slabosti za dajalca licence: 

− prodajalec si lahko vzgoji tekmeca, ki ga bo izločil ne le s svojega tržišča, marveč tudi s 

tržišča nekaterih tretjih držav; ta nevarnost je manjša, če je prodaja povezana z zaščitno 

znamko; 

− licenčnina znaša v povprečju 5 %, samostojne naložbe ali skupna vlaganja pa 10-20 % od 

prodaje, vendar so tudi tveganja večja; 

− kontrola kvalitete in prodaje na pogodbeno določenem teritoriju je težavna; kupca licence 

je težko povezati v globalni razvojni koncept matičnega podjetja, če ta nastopa kot 

samostojna organizacija. 

Prednosti za prejemnika:  

− kupec bo skrajšal čas uvajanja nekega proizvoda v proizvodnjo in na tržišče, če stoji za 

njim svetovno znano podjetje z zaščitno znamko; 

− odpadejo visoki stroški v raziskave in razvoj; 
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− odpadejo napake produkcijskih in prodajnih metod. 

Slabosti za prejemnika: 

− kupec praviloma ne bo dobil najnovejših, tehnološko zanimivih licenc, marveč tiste, ki so 

v razvitih državah že presegle stopnjo zrelosti; 

− često prevladuje nekritično posnemanje organizacije in trženja brez lastnega napora za 

prilagajanje ali dopolnjevanje kupljenega znanja; 

− navezanost na nabavne vire surovin, delov in opreme po višjih cenah, kot so na svetovnem 

trgu; 

− nekritično posnemanje raziskovalne dejavnosti; 

− poveča se odvisnost. 

3.3.2 Franšizing 

Franšizno poslovanje temelji na skupnem načinu poslovanja, blagovne znamke, image-a, ki 

ga je razvil lastnik oziroma dajalec franšize (Capuder 2006, 13). 

Franšizing (Potočnik 2001a, 64) ima precej dolgo zgodovino zlasti kot proizvodni franšizing. 

Kot pomembnejši del drobnoprodajne tržne strukture se je pojavil šele v 80.letih prejšnjega 

stoletja, ko je število tovrstnih oblik prodaje v zahodni Evropi izjemno naraslo. Stopnja rasti 

bo v prihodnje verjetno še večja. 

 

Obstaja veliko različnih definicij franšizinga kot oblike rasti mednarodnega poslovanja in 

trženja. Deluje tudi t. i. Evropska franšizna federacija (EEF), obstaja tudi evropski kodeks 

etike za franšizing. Ena od tam navedenih definicij franšizinga »navaja« (Makovec Brenčič 

idr. 2006, 92-93): 

Franšizing sistem trženja blaga in/ali storitev ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in 

stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in 

posameznimi franšiziji, pri čemer franšizor svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da 

poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom. Ta pravica hkrati pooblašča in zadolžuje 

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

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

how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in druge pravice. 

Opredelitve, kaj naj obsegajo dogovori o franšizingu, se precej razlikujejo, obstajajo  pa tudi 

zelo različne oblike. V trgovini poznamo štiri glavne oblike sistemov franšizinga (Potočnik 

2001a, 64): 

− Sistem franšizinga proizvajalec - trgovina na drobno, kjer je proizvajalec dajalec franšize, 

prejemnik franšize pa trgovsko podjetje na drobno. Veliko takšnih franšizingov je pri 

prodaji avtomobilov, tekstilnih izdelkov in gospodinjskih aparatov. 
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− Sistem proizvajalec - trgovina na debelo. Proizvajalec da franšizo trgovcu na debelo, ki 

oskrbuje trgovino na drobno. 

− Sistem trgovina na debelo - trgovina na drobno. Prostovoljne verige neodvisnih trgovcev, 

ki se oskrbujejo pri trgovcu na debelo, lahko opredelimo kot tako obliko franšize. 

− Sistem, ki temelji na blagovni znamki, imenu firme, licenci ipd. Ta oblika franšizinga se je 

zelo hitro razširila in pogosto obsega samo določen poslovni odnos, npr. najem vozil, 

grafične storitve, uporabo imena izdelka ipd. 

 

Kenda (2001,187) pravi, da franšizor v bistvu prodaja preverjen poslovni koncept, ki ga je 

možno kopirati. Najprej razvije pilotno enoto, na kateri s testiranjem izpopolni operacije do 

faze izdelave operativnega priročnika (izbira partnerja, potrebna lokacija, način proizvajanja, 

obračun, kontrolni sistem, promocija), nato pa tega prenese na druge enote. Vzorec, ki so ga 

razvili v matični hiši, je možno idealno uveljaviti drugod po svetu, ga zato prenesti in prodati. 

 

Franšizing (Potočnik 2001a, 64) opredelimo kot pogodbeno licenco, ki jo franšizodajalec 

franšizojemalcu s tem da: 

− franšizojemalcu dovoljuje, da v obdobju, v katerem mu je franšiza podeljena, opravlja 

določen posel oziroma uporablja določeno ime, ki je povezano s franšizodajalcem; 

− daje franšizodajalcu pravico, da izvaja stalni nadzor, kako franšizojemalec opravlja posel 

v obdobju, za katerega mu je franšiza podeljena; 

− franšizodajalca zavezuje, da zagotavlja franšizojemalcu pomoč pri opravljanju posla, ki je 

predmet franšizne pogodbe (v zvezi z organizacijo, izobraževanjem zaposlenih, 

oglaševanjem, politiko cen, vodenjem poslovnih knjigin drugim); 

− frinšizojemalca obvezuje, da v obdobju franšize plačuje za franšizo dogovorjeni znesek. 
 

Po avtorju (Dubrovski 2013, 243) so plačila v okviru franšizinga lahko: 

− enkratna začetna (vstopna) dajatev, 

− dajatev v odstotku od prometa ali ustvarjenega dobička uporabnika franšize, 

− zakupnina za proizvodno opremo, dano v zakup, 

− cena za osnovno surovino, ki jo dobavlja franšizor svojim pogodbenim partnerjem, 

− cena za obvezen promocijski material, ki ga posreduje franšizor itn. 

Temeljna značilnost in hkrati prednost franšizinga je možnost hitre ekspanzije in hitrega 

dominiranja nad izbranim tržnim segmentom. Često je to hitrejše od konvencionalnega - 

pristopa z lastnim kapitalom, lastnim financiranjem in menedžmentom. Osvojitev velikega 

tržnega deleža v zelo kratkem času pa naj bi polega zadovoljive tržne pozicije zagotovila tudi 

hitro vračanje naložbe. Konkretno je uspeh seveda odvisen od izvedbe in sposobnosti 

franšizorja, da razvije učinkovito verigo franšizijev (Kenda2001, 187). 

Med prednosti franšizinga lahko štejemo (Kenda 2001, 187-188): 
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− Manjši riziko. Manj ko 10 % franšiznih poslov propade, kar je malo v primerjavi s 

samostojnimi posli, kjer jih propade 50%. McDonald zagotavlja, da pri njih nihče ni 

izgubil vloženega denarja, čeprav ima po svetu 5000 izpostav. Franšizor je praviloma 

pripravljen odkupiti enoto v težavah. 

− Pomoč pri vodenju posla (management support). Večina franšizingov vključuje program 

izobraževanja kadrov in uvajanje v posel poleg kasnejšega tekočega nadzora in striktne 

kontrole nad izvedbo. Tako prehodne poslovne izkušnje niso potrebne, te pa so pri poslu 

posebej pomembne. 

− Profit. V tipičnem franšizingu je rendita višja in obračanje vloženega kapitala hitrejše kot 

v povprečnem neodvisnem enakovrednem poslu, četudi je pristojbina (franšiza) visoka. 

− Financiranje. Redki franšizorji financirajo posel gotovinsko, raje dajo garancijo na 

bančna posojila, kar pomeni ugoden dostop do finančnih virov. 

− Blagovna znamka. Uveljavljeno in znano ime je za klienta jamstvo kvalitete, kajti 

franšizor zahteva enoten servis in enoten proizvod. Četudi uživa ime zgolj lokalno 

reputacijo, vpliva tudi na prodajo drugod in ustvarja dobiček - večji od tistega brez imena. 

− Lokacija. Posebej izpostavljene in prometne lokacije v mestih so izjemno drage. Lastniki 

jih zato oddajajo zgolj izbranim najemnikom, za katere sodijo, da so posebej sposobni 

ustvarjati promet in s tem plačati najemnino. Takšno zaupanje zagotovo zaslužijo verige 

trgovin in franšizing. 

− Učinkovitost operacij pomeni posebno prednost. Nekateri imajo centralizirano nabavo 

(npr. iz uvoza), kar pomeni najnižje vhodne cene za njihove enote. Učinkovita notranja 

kontrola, proračun (bilanca oz. računovodstvo), kontrola zalog, ekonomska propaganda, 

načrt prodajnega mesta in oblikovanje (design) - vse to zagotavlja prihranke in prinaša 

dobiček. 

− Reklama in promocija. S tem da delujejo številne pod istim okriljem, lahko franšizor 

promovira ime in izvaja posebne promocijske programe, česar samostojni podjetniki ne 

morejo.  

 

Med slabosti lahko štejemo (Kenda 2001, 189): 

− Pristojbine niso majhne. Zagotovo so znatno višje kot znaša akvizicija samostojnega, 

enakovrednega nefranšizinškega posla. Nakupna cena za povprečen franšizing v ZDA 

(npr. fast food) stane 100.000 $, licenčnina od prometa se giblje med 2 in 10 %. 

− Polog plačila. Četudi franšizor jamči za bančno posojilo, pa hkrati praviloma zahteva 

takojšnje delno gotovinsko plačilo. Prav stroga plačila iz lastnih virov mnoge potencialne 

interesente odvračajo od franšizinga. 

− Kontrola. Franšizor do potankosti nadzoruje vodenje posla. Slepo uboganje in izvajanje 

tega sicer preskušenega stila pa je lahko ''handicap'' za nekoga, ki nosi v sebi podjetniški 

(enetrpreneurski) duh in kreativnost.  
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− Lastništvo. Lastništvo se nanaša samo na čas trajanja franšizne pogodbe. To je lahko 10-

20 let, lahko se ga tudi obnovi, toda lastništvo ni nikoli stoodstotno. Ne da se ga dalje 

prodajati ali ga prenesti na svoje dediče.  

− Fleksibilnost. Franšizing ni nujno natančno skladen s cilji ali pričakovanji glede posla in 

dela. Franšizi želi npr. investicijo kot vir dohodka, ne pa garanja po določenem konceptu 

franšizorja. Posel fanšizorja torej ni združljiv z interesi franšizorja, ki praviloma želi poln 

delovni angažma. 

− Individualnost. Ime in preskušen postopek poslovanja bo pri franšizingu sicer zagotavljal 

praviloma večji promet in dobiček kot samostojna dejavnost, vendar pa temu ni vedno 

tako. Imamo tudi individualne poslovneže, ki so prav s svojo izvirnostjo in vnemo presegli 

promet in dobiček franšizinga.  

 

Preglednica 3: Razlika med licenčnim in franšiznim poslovanjem 

Licenčno sodelovanje Franšizno sodelovanje 

− za plačilo licence se običajno uporablja naziv 
licenčnina (royalties); 

− za plačilo franšize se običajno 
uporablja naziv cena vodenja 
(management fees); 

− zajeti so izdelki ali celo posamezen izdelek ali 
posamezna tehnologija; 

− zajeto je celotno poslovanje, 
vključno z know-howom, 
intelektualno lastnino, 
blagovno znamko in 
poslovnimi zvezami; 

 
− običajno trajanje znaša 16-20 let, posebej, kadar 

gre za tehnični know how, avtorske pravice in 
blagovne znamke; 

− trajanje pogodbenega 
sodelovanja je običajno 5 let, 
včasih presega 10 let; 
delovanje se pogosto obnovi; 

− jemalec licence samostojno povprašuje po licenci 
oz. ponuja sodelovanja; večinoma gre za 
uveljavljena podjetja, ki lahko dokažejo, da bodo 
učinkovito poslovala s pridobljeno licenco; 

− jemalca franšize pogosto izbere  
dajalec franšize; 

− običajno gre za posebne obstoječe izdelke, pri 
čemer je malo koristi iz tekočih raziskav, 
prenesenih na jemalca licence; 

− franšizor prenese na jemalca 
licence koristi, tudi koristi iz 
tekočih raziskovalnih 
programov; 

− pri prenosu licence ni zajet učinek prenosa 
dobrega imena od dajalca licence na jemalca 
licence; 

− čeprav franšizor zadrži dobro 
ime, ga jemalec licence 
uporablja za svoje uspešnejše 
poslovanje; 

− jemalec licence ima pri dogovarjanju pogodbenih 
določil precej svobode, pri čemer lahko uporablja 
svoje prednosti in uveljavljen položaj na trgu. 

− uporablja se standardna 
struktura stroškov, pri čemer 
lahko razlikovanje med 
posameznimi franšiznimi 
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sistemi privede do zmešnjave, 

Vir: Dubrovski 2013, 248. 

 

3.3.3 Pogodbena proizvodnja 

Avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18) pravijo da je pogodbena proizvodnja (contract 

management sharing, coproduction) razmerje, kjer dajalec pogodbe (kontraktor) stopa v 

poslovni odnos (proizvodnja) s kooperanotom na tujem trgu, medtem ko vse ostale aktivnosti 

vodi sam (specializacija, outsourcing).Pogodbena proizvodnja ima lahko več komponent: 

− ekonomsko (ekonomske prednosti kontraktorja), 

− kapacitetno (izkoriščanje določenih proizvodnih kapacitet kooperanta, ki jih kontraktor 
nima ali so premajhne), 

− specializirano (specializirana znanja, veščine, sposobnosti kooperanta, ki jih kontraktor 
nima). 

Motivi za pogodbeno proizvodnjo v tujini so predvsem ekonomske narave: znižanje 

proizvodnih stroškov, krepitev pozicije na tržišču, konkurenčna prednost in vzajemen interes 

obeh partnerjev. Za to je več razlogov (Kenda 2001, 197): 

− Ekonomija obsega in specializacija. Kooperantu je s tem zagotovljena večja serija, lahko 

načrtuje nabavo ustrezne specializirane opreme, izurjeno dela na specializirani opremi; 

postopoma je možen lasten razvoj, kar vse vpliva na kvaliteto in stroške. 

− Nižji stroški za delovno silo. To postane pomembna kalkulativna postavka, zlasti ko gre za 

delovno intenzivne proizvodnje, kot so tekstil, obutev, elektroindustrija, pa tudi 

avtomobilska industrija in kjer so delovne navade, delovna disciplina in poslovnost na 

ustrezni ravni. Tako postane rentabilna translokacija proizvodnje tudi v zelo oddaljene 

dežele. 

− Transportni stroški bodo negativno vplivali na translokacijo, zato je primerna za 

dejavnosti, pri katerih je ugoden odnos cene do teže proizvoda. Velja torej za industrijo in 

finalizacijo, ne pa za surovine ali voluminozne produkte. 

− Občasno bo lahko dobil kontraktor veliko naročilo, ki ga sam ne bo mogel realizirati, pa 

ga bo delno prenesel na kooperanta v tujino. 

− Nizka carina ali sploh brezcarinska cona bo ugodno kalkulativno vplivala na pogodbeno 

proizvodnjo v tujini. 

− Kontraktor bo s smotrno razporeditvijo kooperantov v tujini in z veščim marketingom 

doma in v tujini dosegel znatno boljši položaj.  

Čeprav v pogodbeni proizvodnji načeloma pridobivata oba partnerja, ima lahko takšna oblika 

veliko nevarnosti tako za izvajalca kakor tudi za naročnika, saj je izvajalec v celoti odvisen od 

tujega naročnika, kar povečuje poslovna tveganja. Za naročnika pogodbene proizvodnje pa so 
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najbolj pomembna tehnična tveganja, saj se lahko izkaže, da pogodbeni partner nima 

zadovoljivega tehnološkega znanja ali pa tehnološke opreme (Dubrovski 2013, 251). 

Tudi drugi avtorji (Makovec Brenčič idr. 2006, 61-62) pravijo, da so prednosti in 

pomanjkljivosti takšnega pogodbenega odnosa tako na eni kot na drugi strani. Prednost 

kontraktorja so slabosti kooperanta, vendar je namen takšnega pogodbenega razmerja 

ustvarjanje ekonomskih učinkov na obeh straneh. Za kontraktorja je z vidika dolgoročnosti 

poslovanja to relativno neobvezujoč odnos, saj se lahko vedno določi najti drugega 

pogodbenega partnerja, ki mu lahko tako ekonomsko, kapacitetno kot tudi po posebnih 

znanjih izboljša izdelek in stroške njegove proizvodnje. Navedeno mu omogoča veliko 

fleksibilnosti, saj lahko prenese pogodbeno razmerje na drugega kooperanta kar je bistveno 

manj obvezujoča oblika kot npr. v licenčnem ali franšiznem poslovanju, zato se lahko zelo 

hitro umakne s trga, zlasti, če ta tudi prodajno ni zanimiv.  

Fleksibilnost kot prednost  kontraktorja je lahko velika slabost kooperanta, saj lahko hitro 

izgubi proizvodna naročila, še posebej, če ne dosega kakovosti ali standardov  poslovanja 

kontraktorja. V takšnih razmerjih se plačila običajno oblikujejo na enoto izdelka, pri čemer 

kontraktor še posebej nadzoruje kakovost proizvodnje izdelka in spoštovanje dobavnih rokov. 

Prav zato je pomembna zelo natančna določitev pogodbenih pogojev in njihovo spoštovanje - 

tako za kooperanta kot kontraktorja (Makovec Brenčič idr. 2006, 61-62). 

3.3.4 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja pomenijo lastniško udeležbo dveh ali več partnerjev pri nekem, za posebne 

namene na novo ustanovljenem podjetju, s katerim partnerji zagotavljajo skupne interese 

(Kenda 2001, 211). 

Drugi avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 19) pravijo, da so skupna vlaganja kot oblika 

vstopa na tuje trge lahko pogodbena skupna vlaganja in lastniška (kapitalska) skupna 

vlaganja. Skupna vlaganja so partnerstvo med dvema ali več podjetji, ki imajo deljeno 

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

vlaganja celo prepovedujejo. Glavni vzroki: manjši proizvodni in marketinško-prodajni 

stroški, hitra razpršitev nove tehnologije, hiter vstop na trg.  

Po Dubrovskem (2013, 233) ima takšen pristop svoje prednosti, ki se kažejo predvsem v 

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

Skupinski vstopi na tuji trg so najbolj pogosti, ko gre za investicijska dela v tujini oz. 

projekte, vse pa je običajno še povezano z zagotovitvijo ustreznega financiranja. Skupinski 

vstop je potemtakem bolj pogost takrat, ko so v ospredju kompleksne linije izdelkov, izvoz 

večjih naložbenih komponent ali naložbenih objektov (projektni konzorcij) in regionalno (npr. 

balkanske države) ali subregionalno usmeritev (arabske države, Rusija). Pri takšni vrsti 
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mednarodnega poslovanja se lahko kot izvoznik pojavlja generalni prevzemnik naročila sam, 

ki za izpolnitev naročila pred tem organizira konzorcij za njegovo izvedbo, ali celotni 

konzorcij, katerega oblika so projektno povezana podjetja za obdobje izvedbe tega projekta.  

 

Kenda (2001, 211) ugotavlja, da je posebej pomembno vprašanje za uspešnost skupne naložbe 

pravilna izbira partnerjev. Pri tem poudarja, da je partner v tuji deželi lahko vlada oz. podjetje, 

z večinsko vladno udeležbo ali pa neodvisno zasebno podjetje. Skupna naložba s podjetjem z 

vladno udeležbo ima prednost z vidika političnega tveganja, hkrati pa vključuje kar nekaj 

slabosti: 

− sprememba vladne garniture lahko implicira spremenjen (bolj sovražen) odnos do tuje 

skupne naložbe,  

− s skupno naložbo dobi vlada podroben pogled v tehnologijo, program, marketing in 

upravljanje z družbo, zato se lahko odloči za nacionalizacijo podjetja, potem ko presodi, 

da tuji angažma, več potreben, 

− interesi obeh strani so lahko različni: v načelu želi vlada čim večjo zaposlenost in čim 

boljše makroekonomske učinke, tudi za ceno izgube, podjetje samo pa želi le profit, 

− Vladna struktura je skoraj praviloma zbirokratizirana, zasebna podjetniška struktura par 

kar najbolj racionalna, iz česar lahko nastane konflikt. 

Nasploh so konflikt in razlike v interesih poglavitna slabost skupnih vlaganj, 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, 212). 

3.3.5 Strateške zveze 

Strateške zveze nastajajo kot splet možnih sporazumov z jasnim konceptom skupnega nastopa 

zaradi lažjega in boljšega uresničevanja nekih skupnih interesov. Podjetja se lahko zedinijo za 

sodelovanje v razvojnih ali marketinških projektih, zaradi boljše izrabe distribucijske mreže, 

za pripravo trženjskih ekspertizali zaradi akvizicij vodstvenih talentov. Od skupnih vlaganj se 

med ostalim razlikujejo po tem, da pri tem nastane neka nova pravna tvorba, marveč gre za 

pogodbeni ali dogovorni odnos sodelovanja, čeprav je lahko cilj v obeh primerih podoben 

(Kenda 2001, 221). 

Kenda (2001, 221) razlaga, da četudi gre za razliko v instituciji lastništva, so problemi pri 

strateških zvezah zelo podobni tistim pri skupni naložbi. Slednja je lahko celo manj rizična, 

saj se ustanovi posebna družba, ki se lahko likvidira ali pa jo lahko odkupi eden od partnerjev; 

to pa ni možno v strateški zvezi, kar lahko povzroča škodo enemu od partnerjev. Zaupanje 

partnerjev je tako pri strateški zvezah zelo pomembno. Pri tem Kenda (2001, 221) dodaja, da 

so v zadnjih desetletjih na mednarodnih trgih nastala nova razmerja, ki niso več izključno 

tekmovalna ali rivalska, ampak delno kooperativna. Takšna klima je spodbuda za 
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razmahzavezništev, zato pa je na začetku novega stoletja postalo prav z globalizacijo 

sklepanje strateških zavezništev oz. alians, zlasti med velikimi podjetji, na vseh kontinentih 

zelo intenzivno.  

Drugi avtor, Dubrovski (2013, 261) pravi, da ima podjetje v svojih strateških usmeritvah več 

možnosti. Samostojna pot (ang. go-it-alone, stand alone, solo venture) je zaradi 

globalizacijskih učinkov vse manj pogosta razvojna usmeritev, saj vedno več podjetij vstopa v 

najrazličnejše oblike poglobljenega sodelovanja z drugimi poslovnimi ali tržnimi udeleženci. 

Po nekaterih podatkih je več kot polovica vseh podjetij na svetu udeleženih v raznih oblikah 

zahtevnejšega sodelovanja. Podjetja, ki so izbrala samostojno pot razvoja in delovanja, so 

seveda prav tako vključena v različne odnose z okoljem, ki pa praviloma temeljijo na 

klasičnih kupoprodajnih in rivalskih razmerjih. V primeru samostojnih razvojnih 

potigovorimo o organski (interni, notranji) rasti, ki temelji na izkoriščanju vseh notranjih 

sredstev in zmožnosti tistih, ki so povezani s prihodkovno stranjo (novi programi in izdelki, 

novi trgi, povečevanje tržnih deležev, uvajanje blagovnih znamk, novi marketinški pristopi, 

izpopolnjevanje kakovosti, razvoj in raziskave itd.) 

Druge oblike globljega in zahtevnejšega sodelovanja med organizacijami pa opredeljujemo 

kot anorganska (eksterna, zunanja) rast, ki poleg notranjih potencialov vključuje še 

potencialnega drugega (drugih) podjetij, da bi tako povezani dosegli večje skupne učinke 

(Dubrovski 2013, 262). 

Dubrovski (2013, 263) med drugim ugotavlja, da če je med dvema ali več konkurenti mogoče 

razviti in uveljaviti koncept resnične sodelovalne konkurence, potem lahko govorimo o 

horizontalnem partnerstvu. Če je med prodajalci in kupci v dobaviteljsko-proizvodni in 

distribucijski mreži mogoče delovati po načelu relacijskega marketinga, pridemo do 

vertikalnega partnerstva. Horizontalno in vertikalno partnerstvo se v poslovni praksi pogosto 

prepletata, tako da velikokrat tvorita kombinirano, konglomeratsko ali konzorcialno 

partnerstvo. 

 

Prednosti strateških zvez (Kenda 2001, 221): 

− Lahkotnost vstopa. Tudi kadar so izgledi ugodni, je potrebno na tujem trgu upoštevati 

morebitno ostro konkurenco in neprijazno vladno regulativo tuje države. S strateško zvezo 

se lahko podjetje izogne tem oviram, vsekakor pa jih vsaj lahko omili. Mnoga zahodna 

podjetja so vstopila na trge Vzhodne Evrope prav s predhodno sklenjenimi strateškimi 

partnerstvi z lokalnimi podjetji, s čimer so pridobile potrebne informacije o potrošnikih, o 

distribucijskih kanalih in o dobaviteljih. 

− Delitev tveganja je ob vstopu na tuji trg pomembna zlasti takrat, kadar gre za velika 

vlaganja velikih podjetnikov; tveganja z neuspehom projekta pa so praviloma največja 

prav takrat, ko je konkurenca ostra. Verjetnost uspeha bo večja ob soudeležbi konkurentov 
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in ob delitvi tveganj ter ob usmeritvi interesov na skupni projekt. Skratka, delitev tveganja 

se kaže v zmanjšani medsebojni konkurenci in sodelovanju. 

− Pridobitev določenih znanj in veščinje lahko nadaljnji razlog za tako alianso. Pomembni 

so npr. proizvodni postopki, pridobivanje ali eksploatacija virov in surovin, sodelovanje z 

lokalnimi oblastmi, poznavanje predpisov, vodenje podjetja v drugačnem okolju. Vse 

navedene veščine in znanja, ki jih ponuja partner lahko podjetje s pridom uporabi. 

− Sinergija in primerjalne prednosti - nastanejo takrat, ko gre za kombinacijo navedenih 

dejavnikov (vstop na trg, delitev tveganj, veščine in znanja), pri čemer je možno 

potencialne vsake od sodelujočih strank v kombinaciji izrabiti bolje, kot če bi vsak od 

udeležencev deloval le zase.  

3.4 Investicijske oblike vstopa na tuje trge 

Investicijske/naložbene(hierarhične) oblike vstopa: podjetje v celoti prevzema nadzor in 

lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike vstopa na tuje trge 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 19): 

− prodajni zastopniki/distributerji, - poravnati tekst 

− rezidenčni prodajni zastopniki, 

− prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

− lastna proizvodna enota na vstopnem trgu, 

− lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

− sestavljalnica, 

− skladišče, 

− regionalni centri, 

− začetne investicijske naložbe, 

− prevzemi (aquisitions, mergers&acquisitions). 

3.4.1 Prodajni zastopniki - distributerji 

Prodajni zastopniki so običajno locirani na enem trgu, največkrat domicilnem, in potujejo na 

druge trge, da bi izvajali prodajne funkcije. Če je prodajni zastopnik zaposlen v domicilnem 

podjetju, potem ima seveda nad njim podjetje bistveno večjo kontrolo, kot če gre za 

neodvisnega zastopnika ali distributerja, ki dela v svojem imenu in za svoj račun. Če 

prodajnega zastopnika zaposluje domicilno podjetje, potem je ta tudi bistveno bolj kot 

neodvisni zastopnik predan poslovanju, viziji in razvoju podjetja. Še posebno je ta oblika 

vstopa primerna na ozko specializiranihmedorganizacijskihtrgih, kjer imata velik pomen 

visokostrokovnonakupovanje in poznavanje izdelkov podjetja, število odjemalcev pa je 

relativno majhno. Ti odjemalci, ki so po obsegu kupovanja tudi večji, namreč zahtevajo tesen 

odnos z dobaviteljem in dober razvoj ali vzdrževanje dobaviteljsko-odjemalskih odnosov 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 104-105). 
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3.4.2 Rezidenčni prodajni zastopnik, prodajne podružnice in lastne prodajne enote na 

tujem trgu 

V vseh treh oblikah je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. Tako se bistveno bolj 

približamo kupcu, pri čemer moramo upoštevati način sklepanja poslov oz. sprejemanja 

naročil (ta je lahko bistveno primernejši za občasen prihod prodajnega zastopnika kot pa 

trajno prisotno enoto) ter samo naravo izdelka (če gre za zelo kompleksen proizvod, ki 

zahteva poprodajne storitve - servis, rezervne dele itd., potem je bolj smiselno biti prisoten na 

trgu neposredno). Včasih je celo smiselno oblikovati prodajno podružnico (ta je podaljšana 

roka podjetja na tujem trgu in pravno-formalno del domicilnega podjetja) ter vanjo vključiti 

delovanje rezidenčnih prodajnih zastopnikov, če trg potrebuje tovrstno pokritje tržnih poti ali 

pa podjetje izvaja tovrstno trženjsko strategijo poslovanja. Večkrat je z vidika prodajne 

pokritosti trga in ustreznega organiziranja poprodajnih storitev potrebno tudi ustanavljanje 

lastne prodajne enote na tujem (ta deluje kot lokalno podjetje na vstopnem trgu), ki je 

ustanovljena v skladu s pravno regulativo tujega trga ter je v lasti in pod nadzorom 

ustanovitelja - matičnega podjetja na domicilnem trgu. Lastne prodajne enote na tujih trgih 

izvajajo popoln nadzor in kontrolo nad prodajno funkcijo. Podjetje pogosto obdrži centralno 

trženjsko funkcijo in nadzor izvajanja v domicilnem podjetju, medtem ko lokalne prodajne 

enote oblikujejo tisti del trženjske (prodajne) strategije, ki usmerja trženje na lokalnem trgu. 

To pomeni, da so vsi izdelki v skladu z naročili enote iz matičnega podjetja, prodajna enota pa 

poskrbi za naročila in njihovo izvedbo. Pri tem si matica in hči medsebojno obračunavata 

cene - govorimo o notranjih transfernih cenah, ki so lahko velik problem pri medsebojnem 

poslovanju matice in enote, lahko pa tudi prednost, če obe usklajeno sledita razvojni politiki 

matice oz. enote (Makovec Brenčič idr.2006, 105-106). 

 

Pri tem (Makovec Brenčič idr. 2006, 106) dodaja, da je osnovno izhodišče ustanovitve 

samostojne prodajne enote na tujem, vstopnem trgu, prav gotovo biti bližje kupcu, obenem pa 

tudi prenos avtonomije in odgovornosti za izvedbo prodajne funkcije na lastne podenote. 

Kljub temu pa podjetja s takšnimi vstopnimi oblikami pogosto izkoriščajo prednosti, ki jih 

ponuja vstopni trg (npr. davčne), še zlasti takrat, ko je matica oz. domicilno podjetje locirano 

v državi z visokimi stopnjami obdavčitev poslovanja (še posebej dobička, ki je zato večkrat 

predmet prenosa med enotami in matico). Ne glede na možnosti pa je potrebno hkratno 

upoštevanje domačih in tujih davčnih predpisov, kar pogosto omeji obseg poslovanja (npr. 

dvojne obdavčitve).  

3.4.3 Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu 

Podjetja ob vstopu na trg pogosto vidijo dober razvoj tržnega potenciala in možnosti trženja 

izdelkov/storitev na dolgi rok, želijo slediti konkurenci ali biti pred njo ter pridobiti dobro 

izhodišče za regionalno usmerjeno strategijo poslovanja - takrat je smiselno, da investirajo v 

lastno prodajno-proizvodno enoto na tujem trgu. Seveda se z večanjem obsega investicije 
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vstopa, s tem pa tudi nadzora in avtonomije poslovanja, večajo tveganja - kar tudi sicer velja 

za vse oblike vstopa: ob večjem nadzoru in avtonomiji večje tveganje. Takšen vstop na trg je 

izhodiščno dolgoročno naravnan, saj lahko kratkoročni učinki le redko odtehtajo investicije. 

Poleg tega je tudi proces prilagajanja in razumevanja delovanja lokalnega trga dolgotrajen, še 

posebno takrat, če podjetje pred tem ni imelo na trgu nikakršne (niti posredne) oblike 

delovanja. 

 

Avtorji Makovec Brenčič idr. (2006, 107) še navajajo, da so vzroki, ki jih podjetja navajajo za 

ustanavljanje prodajnih in proizvodnih podjetij na tujih trgih, predvsem ohranjanje 

poslovanja in boj za dvig ali ohranjanje tržnih deležev (kot oblika obrambne strategije; npr. 

ker so visoke vstopne (carinske) omejitve omejevale vstop japonskih avtomobilskih znamk, 

sta Nissan in Toyota v Veliki Britaniji ustanovila lastne proizvodne in prodajne enote); nove 

oblike poslovanja - pridobitev novih poslov (lokalna proizvodnja predstavlja visoko stopnjo 

predanosti trgu in dober način za izbor novih dobaviteljev, še zlasti na medorganizacijskih 

trgih, kjer so storitve in zanesljivost izjemno pomemben del vzdrževanja odjemalsko-

dobaviteljskih odnosov in nakupnih odločitev); prihranek stroškov (zmanjšanje stroškov, kot 

so stroški delovne sile, materiala, transporta); izogibanje vladnim omejitvam, ki ovirajo 

neposreden izvoz določenih izdelkov (visoke carine, neadministrativne omejitve). 

3.4.4 Sestavljalnice, skladišča 

Sestavljalnice in skladišča so oblika proizvodne enote na vstopnem trgu. Podjetja zaradi 

zahtevnosti proizvodnje ali strateških razlogov večkrat opravljajo glavni (kapitalski, razvojni, 

zahtevnejši) del proizvodnih procesov doma, del pa jih lahko prenesejo na vstopne trge. 

Vzroki za to so nižji stroški (npr. delovne sile), nižje vstopne omejitve za sestavne dele v 

primerjavi s končnimi izdelki, izdelek je v ustrezni fazi življenjskega cikla ali pa so deli 

izdelka proizvedeni v različnih delih sveta (angl. multioutsoucing) in jih je zato smiselno 

sestavljati na končnem vstopnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2006, 107). 

3.4.5 Regionalni centri 

Takšni centri lahko prevzemajo zgolj funkcijo trženja in prodaje ter prodajnih in poprodajnih 

storitev na lokalnih in celotnem regionalnem delu ali pa prevzemajo celovito izvajanje vseh 

poslovnih funkcij. Regionalni centri so eden izmed načinov sodobnega »ustvarjanja trgov«. 

Da se poslovanje v celotni regiji ustrezno uravnava, nadzoruje in strateško razvija, so 

odgovorni regionalni centri ali vodilne države (npr. podjetje ima svoje enote v večini držav 

evropskega trga, vendar je vodilno podjetje locirano v Franciji; npr. Microsoft ima za regijo 

vzhodne in srednje Evrope regionalni center na Dunaju). Pri tem imajo centri ali vodilne 

države nalogo, da usklajujejo poslovne strategije in strategije posameznega trga s celotno 

strategijo razvoja podjetja, zagotavljajo harmonično (in ne medsebojno konkurenčno ali 
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sovražno) delovanje enot, identificirajo sinergije ter jih izkoriščajoznotraj enot oz. trgi in med 

njimi. Pri tem morajo imeti takšni centri tudi vlogo podpornika posameznim enotam: 

»prevajajo« globalne strategije v lokalne (prilagojene posameznim trgom) ter ponujajo 

ustrezno pomoč pri strateškem razvoju lokalnih enot. Pri tem je zelo pomembno, kako se 

razvijajo in prenašajo sposobnosti poslovanja s centra na enote, kako se zagotavlja kvaliteta 

človeških virov v enotah in trgih, kje je locirana proizvodnja in kako se izkoriščajo pravno-

formalne omejitve (prednosti) posameznih trgov (Makovec Brenčič idr. 2006, 108). 

3.4.6 Prevzemi in investicije (naložbe) od začetka 

Avtorji Makovec Brenčič idr. (2006, 108) pravijo, da če želi podjetje pridobiti dostop do 

razvitih tržnih poti, uveljavljenih tržnih segmentov, celo do uveljavljene blagovne znamke ali 

imena podjetja ter obenem čim hitreje vstopiti na trg, pri čemer ima dovolj kapitalskega 

ozadja in sredstev za takšen vstop, je smiselno, da poišče tarčo na ciljnem trgu in izvede 

prevzem. Podjetje lahko seveda alternativno razmišlja tudi o investiciji od začetka (angl. 

greenfield investment). Pogosto namreč na vstopnih trgih ni podjetja, ki bi bilo primerno za 

prevzem, ali pa ga od tega odvračajo potencialne težave, povezane s prevzemom. Podjetje se 

lahko odloči, da želi investicijo nadzorovano izpeljati od začetka; npr. vstop Mercatorja na 

srbski trg: gradnja hipermarketa v Beogradu od začetka - nakup ustrezne lokacije za gradnjo, 

gradnja in izvedba celostne strategije vstopa. Investicije od začetka so seveda bistveno bolj 

dolgotrajne, vendar po njih rada posegajo podjetja, ki želijo razviti integrirano obliko in 

lastno, razpoznavno strategijo delovanja na vseh trgih. Pri tem se izognejo tudi odpravi 

ukoreninjenih navad in praks predhodno delujočega podjetja, saj ta podjetja postavijo sama 

tako tehnološki kot človeški del delovanja. S tem se izognejo potencialnim spornim situacijam 

pri razlikah v organizacijskih kulturah in pridobljenih normah delovanja v podjetju. 

 

Prevzemi in investicije od začetka so v zadnjih desetih letih kot oblika neposrednih naložb 

najhitreje rastoče oblike mednarodnega poslovanja najuspešnejših mednarodno delujočih 

podjetij, predvsem multinacionalk. Po mnenju nekaterih avtorjev so prevzemi iskanje bližnjic 

in izkoriščanje sistemskih slabosti in možnosti (v državi in v podjetjih). Zaradi tega so tudi 

tveganja bistveno večja, predvsem je vprašljiva dolgoročnost obstoja prevzetega  podjetja in 

ohranitev njegovih vitalnih funkcij. Kljub pogosto negativnemu odnosu javnosti do 

prevzemov pa po analizah sodeč ravno ta oblika vstopov dosega izjemno visoko stopnjo letne 

rasti in se - v nasprotju s pričakovanji - v pretežni meri ne odvija kot sovražna, ampak 

predvsem kot sinergistično-prijateljska oblika razvoja prevzemnega in prevzetega podjetja. 

(Makovec Brenčič idr. 2006, 109) 

 

Makovec Brenčič idr. (2006, 109-110) navajajo, da so osnovni in odkriti nagibi za prevzeme: 

− težnja po sinergiji (»v slogi je moč«) na vseh poslovnih področjih, 

− težnja po povečevanju tržnega deleža, 
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− izločitev tekmecev, 

− defenzivnost (prikrivanje grehov posameznika), 

− zmanjševanje regionalne (geografske) odvisnosti ali odvisnosti od tehnologije, 

− davčni vzroki/davčni nagibi/davčne olajšave, 

− dopolnitev izdelčnega nabora, 

− dobra ponudba idr. 

Pri prevzemih avtorji Makovec Brenčič idr. (2006, 110) navajajo, da je prav gotovo 

najpomembnejše ustvarjanje sinergij - več kot 30% učinkov se v praksi dosega s 

standardizacijo, 50% prek prenosa znanja, 20% pa z vzajemnim vplivanjem obeh podjetij. Iz 

tega lahko sklepamo, da je osnovni vir sinergije in dobrega (so)delovanja prevzetega in 

prevzemnega podjetja znanje - in ne kapital ali tržna moč. Čeprav se pri prevzemih pogosto 

pojavljajo t.i. prikriti (negativni) nagibi, ki pogosto izhajajo iz moči poslovodstva, pa ti ne bi 

smeli prevladati ali ogroziti splošnega pomena prevzemov pri rasti in razvoju mednarodnega 

poslovanja podjetja. Tako današnji prevzemi v večini vendarle temeljijo na: 

− delitvi tveganj in vstopu na nove trge, 

− doseganju večjih dobičkov (finančno in trženjsko), 

− sinergističnih nagibih, ki zajemajo vsa poslovna področja 

− defenzivnih nagibih, ki izhajajo iz potreb po hitrem prestrukturiranju, ki so bodisi 

posledica dogajanja na trgu (in širšem okolju), dozorelosti in zasičenosti trga bodisi 

napačnih odločitev v poslovodenju podjetja.  

Avtorji Makovec Brenčič idr. (2006, 112) utemeljujejo, da se vzroki za neuspešnost 

prevzemov skrivajo predvsem v enostranskosti razumevanja prevzemov (npr. samo finančni 

cilji), pretiranem upoštevanju dosežkov iz preteklosti, nedodelanih nagibih in odnosih med 

podjetji, pomanjkanju komunikacije in razprav o vodenju prevzetega podjetja, precenjenosti 

prevzema, premajhnem poznavanju trga, na katerega vstopa prevzemnik, v tem, da ni 

ustreznega prenosa znanja in veščin, ni ustrezne motiviranosti razvoja itd. 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA EUROSPIN 

Slogan podjetja Eurospinse glasi: "Pametni nakup". Eurospin se poslužuje optimiziranega 

načina prodaje izdelkov, kar pomeni, da proučuje, kaj potrošniki dejansko potrebujejo. 

Eurospin se trudi, da nudi izdelke po nizkih cenah oz. po čim nižjih možnih cenah in obenem 

obdrži kakovost, ki je vredna svojega denarja. Eurospin je zgradil prodajno mrežo in se 

popolnoma posvetil diskontni prodaji, pri tem pa opustil priznane blagovne znamke in uvedel 

lastne trgovske znamke. Rezultat tega je, da potrošniki, ki kupujejo na blagovne znamke (te 

zagotavljajo maksimalno udobje in kakovost), pri Eurospinu izgubijo samo znamko, kvaliteta 

izdelka pa ostane enaka. Pri širjenju tega dejstva zelo pomaga internet in tako potrošniki, ki so 

poskusili Eurospinove izdelke, svetujejo drugim družinskim članom, prijateljem, znancem,naj 

se sami prepričajo in gredo na pameten nakup v Eurospin. Zaradi finančne krize leta 2008, ko 

je veliko ljudi zašlo v slabši finančni položaj in so se razpoložljivi odhodki zmanjšali, so se 

pojavili novi načini nakupovanja. Ljudje, ki prej niso niti pomislili na nakupovanje v 

diskontih, so sedaj prišli po pameten nakup in bili zadovoljni, še več postali so redni kupci v 

Eurospinovih prodajalnah (Eurospin 2013). 

 

Slika 1: Logotip družbe Eurospin 

Vir: Eurospin 2014. 

Eurospin je največja italijanska skupina na področju diskontne prodaje, ki ima več kot 950 

prodajnih mest v Italiji in Sloveniji. Glede na distribucijo je eno redkih podjetij, ki nenehno 

raste in vzpostavlja razvejano prodajno mrežo. Eurospin je leta 2013 praznoval 20.obletnico 

uspešnega poslovanja in je vodilen v svojem sektorju glede na število prodajnih mest, obseg 

prodaje in število strank. Posluje tako, da ohranja svoje vodilno mesto v Italiji in postaja eno 

najpomembnejših tovrstnih podjetij v Evropi, ob tem pa ohranja nizke cene in kakovostne 

izdelke (Eurospin 2013). 
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4.1 Zgodovina nastanka podjetja Eurospin 

Eurospin je edinstven distribucijski projekt. Nastal je kot rezultat dobrega italijanskega 

organiziranja, uspešnega obvladovanja stroškov, uresničevanje dobrih idej in z veliko 

zavzetostjo do dela. Leta 1993 ga je ustanovila skupina sodelavcev z dolgoletnimi izkušnjami 

na področju široke distribucije, dejansko govorimo o štirih partnerjih: družina Pozzi, družina 

Mion, tudi lastnica marketov Migros, družina Odorizzi in družina Burbon tudi lastnica 

marketov Maxi v Furlaniji in Benečiji (Gdo 2013a). 

Ta koalicija partnerjev po dvajsetih letih nadaljuje svoje delo skupaj z odličnim upravljanjem 

točno določenih sektorjev, ne da bi se vmešavali drug v drugega. Ti štirje družbeniki so 

imperij ustvarili korak za korakom, najprej s formulo franšize, potem pa je šel razvoj v smer 

ekskluzivnih prodajnih lastniških mest. Lidl je bil na začetku 90. let in še posebej v začetku 

leta 2000 nesporno vodilen na področju diskontne prodaje v Italiji, poleg tega pa tudi po vsej 

Evropi (predvsem južni). Eurospin je v prvem desetletju delovanja deloval počasi in brez 

zapiranja prodajaln, saj je želel na diskontnem področju trgovine postati vodilni v Italiji 

Največ je vlagal v oglaševanje, vseskozi pa je ohranjal togo formulo trženja in upravljanja. 

Eurospin je Lidl premagal takrat, ko se je popolnoma prilagodil potrebam in željam 

italijanskega potrošnika (Gdo 2013a). 

Eurospin je drugo desetletje delovanja dokazoval, da je vodilni diskontni trgovec v Italiji. 

Sledil je strateški formuli, da morajo poslovalnice meriti 1000-1500 m² površine, poseben 

prostor mora biti namenjen ponudbi neživilskih izdelkom, promocijska ponudba pa vedno 

znova privabi potrošnika (Gdo 2013a). 

Eurospin je kmalu spoznal, da imajo italijanski potrošniki drugačne želje kot nemški (oziroma 

potrošniki v osrednji Evropi). V Italiji so pomembni sveži izdelki, kot so kruh in kakovostna 

zelenjava. Eurospinove prodajalne so čiste, enostavno in elegantno urejene, kar omogoča tudi 

enostavno nakupovanje izdelkov. Izdelki so pakirani v embalažo, na kateri je sporočilo o 

kakovosti izdelka. Eurospin se trudi pridobiti najboljše dobavitelje, vzpostavlja partnerstva, 

kot je npr. skupina mesarjev, od katerih dobavlja kvalitetno meso. To je način, da pridobi 

potrošnike, ki bodo v Eurospinu pogosto nakupovali. V ponudbi ni priznanih blagovnih 

znamk, ampak fantazijske znamke, ki pa so že več let prisotne v italijanskih gospodinjstvih. 

Eurospinov odnos z industrijo, kot je to navada za vse diskontne prodajalne, je partnerstvo, ki 

je zelo podobno odnosu, ki obstaja med tržnim deležem supermarketov in hipermarketov in 

dobavitelji z lastnimi blagovnimi znamkami. Že nekaj let so prisotni na trgu Slovenije, ki je 

bil do nedavnega slabo poznan in ni imel uspešnih diskotnih prodajaln, kot je to v Italiji (Gdo 

2013b). 

Zaradi krize v zadnjem času se stanje izboljšuje. Eurospin je prisoten v mnogih italijanskih 

regijah. Na severu ima močno konkurenco Lidla, na jugu Italije pa je bitka težja kljub 

izrednim zmogljivostim lokalnih partnerjev, da ohranijo svojo vodilno vlogo. Eurospin 
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Filozofija skupine Eurospin se ni spremenila: prizadevno delo zagotavlja,

gotovilo prihranka in kakovosti (Gdo 2013b). 

Slika2: Število trgovin v Sloveniji 

Vir: Eurospin2014. 
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Slika3: Prikaz lokacij Eurospinovih prodajaln v Sloveniji 

Vir: Eurospin 2013. 

4.2.1 Strategija podjetja Eurospin 

Podjetje Eurospin poudarja različne poslovne pristope in vsebine (Eurospin 2010): 

− poslanstvo pametnega nakupa, 

− kakovost in ugodnost na pravem mestu, 

− filozofijaponudbe, 

− kakovost postrežbe, 

− logistika, 

− kakovost, 

− franšizing, 

− komunikacija, 

− izdelki z znamko, 

− človeški viri. 

 

 
 
 



Slika4: Vertikalni shematski prikaz zaposlenih v Eurospin EKO
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: Vertikalni shematski prikaz zaposlenih v Eurospin EKO

Vir: Eurospin 2014. 
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in svež kruh. Poleg številnih živilskih izdelkov ponujajo tudi pester izbor neživilskih izdelkov 

(gospodinjstvo, tekstil, naredi sam) (Eurospin 2010). 

4.2.5 Kakovost postrežbe 

V Eurospinu se trudijo, da stranke vedno pozorno in prijazno postrežejo in se odzivajo na 

njihove zahteve. 

Prodajna mesta skupine Eurospin so oblikovana s sodobnimi tehnologijami, uporabljajo 

najmodernejše materiale in opremo: diferencirana osvetlitev za označevanje različnih 

območij, zamrzovalni pulti s panoramskim steklom, hladilniki z veliko zmogljivostjo, tla iz 

granitogresa, interniradio, ki ima svoj eksluzivni satelitski kanal. Ureditev trgovin je 

preprosta, kar je značilno za diskonte, in združuje praktično z esatetskim. Posebno pozornost 

posvečajo razporeditvi izdelkov, da jih optimalno shranjujejo in predstavijo. Na vseh 

prodajnih mestih je možno plačevati z bankomat kartico, v številnih primerih pa tudi s 

kreditno kartico. Notranji prostori so osvetljeni, klimatizirani, prijetni, zunaj pa je na voljo 

veliko parkirišče (Eurospin 2010). 

4.2.6 Logistika 

Logistični sistem Eurospina je moderen in učinkovit. Sestavlja ga 12 primarnih skladišč za 

suhe in sveže živilske izdelke, 7 skladišč za zamrznjene izdelke in 2 zunanji skladišči za 

neživilske izdelke. Nahajajo se v bližini prodajnih mest, da je zagotovljena točna in 

vsakodnevna dostava. Na sedežu Eurospin Italia deluj enov distribucijski center v San 

Martinu Buonalbergu, ki se ponaša z najmodernejšo opremo, npr. polavtomatske gravitacijske 

police, ki jih poganja učinkovit in energetsko varčen robotiziran nakladalni žerjav. To je 

dokaz, da skrbijo za okolje (Eurospin 2010). 

4.2.7 Kakovost 

Skupina Eurospin si prizadeva za kakovost, pristnost in potrjenost izdelkov. Usposobljeno 

osebje vsak dan opravi natančne kemično-fizikalne in mikrobiološke analize izdelkov na 

zalogi, da ocenijo blagoznansko in organološko kakovost ter skladnost z veljavnimi 

sanitaranimi zakoni, kakor tudi skladnost s kakovostnimi standardi, ki jih je Eurospin v 

pogodenih klavzulah in strogih protokolih podpisal s proizvajalci. Eurospin izbira in nenehno 

nadzoruje proizvajalce, s čimer je zagotovljeno spoštovanje dobavnih pogodb. Za vsak 

izdelek nadzoruje tudi logistično verigo, da ustreza veljavnim nacionalnim in evropskim 

zakonom o varnosti in higieni živil (Eurospin 2010). 



33 

4.2.8 Franšizing 

Eurospin je v Italiji vodilni na področju franšizinga, saj ponuja celovito in kontinuirano 

pomoč v vseh fazah podjetniške dejavnosti. Tako zagotavlja prodajnemu mestu ustrezen 

zaslužek. Skupina Eurospin sestoji iz lastniške trgovine in mreže prodajnih mest v franšizingu 

v skladu z načini in tehničnimi ter pogodbenimi kriteriji, ki jih določi Eurospin. To je rešitev 

za vsakogar, ki želi zreti v prihodnost in si zagotoviti vodilno mesto na področju široke 

distributive tako, da stopi v partnerstvo z učinkovitim in izjemno uspešnim podjetjem 

(Eurospin 2010). 
 

Na področju franšizinga ponuja Eurospin svojim partnerjem naslednje cilje (Eurospin 2010):  

− obsežno poslovanje za vsako prodajno mesto, 

− izjemno konkurenčne cene in kakovostni izdelki, 

− zanesljivost zaradi večletnih izkušenj, 

− postrežba in primerna marketinška strategija, ki zagotovlja dobro vidnost na celotnem 

nacionalnem ozemlju. 

4.2.9 Komunikacija 

Eurospinovi idealni partnerji so (Eurospin 2010): 

− komercialni delavci s podjetniško žilico, ki jih privlači dejavnost z velikimi možnostmi 

razvoja; 

− podjetniki, ki želijo delovati v okviru visoke kakovosti in so pripravljeni sprejeti trgovsko 

filozofijo Eurospina. 

Marketing 

Marketing pospešuje prodajo izdelkov, da dosežejo visoke prodajne cilje, zagotavljajo 

enotnost podobe podjetja in spodbujajo prepoznavnost oznake. Marketinška strategija je 

zasnovana na podlagi cilja, ki ga želijo doseči, načrtovana je na osnovi natančne analize 

konkurence, potrošniških navad, ki se razlikujejo glede na geografska območja, ter na oceni 

prihodnjega razvoja (Eurospin 2010). 

 

Oglaševanje 

Ambiciozne prodajne cilje Eurospina je mogoče doseči le, če je potrošnik obveščen o 

odličnem razmerju med kakovostjo in ceno, kar je glavna značilnost Eurospinovih izdelkov. 

Marketinška dejavnost je zato posebej usmerjena v promocijo izdelkov preko številnih 

promocijskih akcij, ki se oglašujejo na letakih, plakatih, v časopisju, po radiu in televiziji ter 

na internet (Eurospin 2010). 
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Letaki in plakati 

Letaki, lepaki in posterji so nepogrešljiva sredstva za pravočasno in hitro obveščanje o 

promocijskih akcijah. Delijo jih v dvotedenskih intervalih v Italiji in Sloveniji (Eurospin 

2010). 

Dnevno časopisje 

V lokalnem in nacionalnem časopisju so objavljene akcijske ponudbe, ki dosežejo veliko 

potrošnikov. Takih objav je več kot 900 na leto (Eurospin 2010). 

Radio Eurospin 

Eurospin ima lasten interni radio, ki se predvaja preko satelita vse dni v letu in je slišen na 

vseh prodajnih mestih. Kupci poslušajo prijetno glasbo in nasvete za vsakodnevne nakupe 

(Eurospin 2010). 

Internet 

Skupina Eurospin na svoji spletni strani predstavlja podatke o podjetju, dejavnostih, lokacijah 

prodajnih mest in prostih delovnih mestih. Spletna stran se redno posodablja in omogoča hitro 

interakcijo z Eurospinom, informacije o tekočih akcijskih ponudbah, brskanje po aktualnih 

novicah, zanimivih rubrikah in igranje zabavnih spletnih iger (Eurospin 2010). 

4.2.10 Izdelki z znamko  

Eurospin ponuja na svojih prodajnih mestih široko izbiro izdelkov lastne znamke ali 

ekskluzivne izdelke skrbno izbranih drugih dobaviteljev. Primeri blagovnih znamk (Eurospin 

2010): 

− -22: okusi morja in zemlje so dolgo ohranjeni, ne da bi izgubili aromo in tradicijo. 

− Blues: kakovostni napitki novih okusov ter živahnih in modernih barv. 

− Bottega del gusto -pri okusni mizi: ponudba različnih salam, sirov, že pripravljenih 

krožnikov in kuharskih specialitet. 

− Delizie dal Sole: okusni tradicionalni izdelki Sredozemlja. 

− Duca Moscati: najslajši izdelki za praznične trenutke in posebne priložnosti. 

− Hello Baby: nova linija izdelkov za otroka, ki je narejena z ljubeznijo. 

− Fior di Magnolia: nežen in zapeljiv vonj bergamotke v izdelkih, ki so samo zanjo. 

− Mambo Kids: slani prigrizki, krompirček in privlačni izdelki za aperitive sonov način za 

potešitev lakote. 

− Land: mleko in mlečni izdelki, poreklo, kakovost in predelava so zajamčeni. 

− Near: za osebno nego si privošči le najboljše. 



− Nisshe: linija negovalnih izdelkov za moške

− Ondina: najbolj kvalitetne ribe

Izdelke znamke Eurospin odlikuje embalaža z 

inovativni in v skladu z zakonom.

svežino, hkrati pa ponuja  informacijo

naravi prijaznih materialov, lahko se jo enostavno

bistvo znamke in naravnanost 

omogočajo znaten prihranek dela pri postopku razstavljanja

(Eurospin 2010). 

4.2.11 Človeški viri 

Delo v Eurospinu, ki je stabilno podjetje, predstavlja odlično poslovno priložnost za 

dinamične osebe, saj jih spodbuja

sposobnosti slehernega posameznika.

kreativnem okolju, kjer vlada občutek pipradnosti.

izboljšanju delovne klime. V tem podjetju 

posameznikove profesionalne sposobnosti.

in dopolnilni seminarji (Eurospin
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Izdelke znamke Eurospin odlikuje embalaža z vpadljivim dizajnom, iz materialov, ki so 

inovativni in v skladu z zakonom. Pakiranje zagotavlja in ohranja izdelkom 

, hkrati pa ponuja  informacijo o vsebini in uporabi izdelkov. Embalaža je narejena iz 

naravi prijaznih materialov, lahko se jo enostavno odlaga – tudi to potrošnikom sporoča 

naravnanost podjetja. Kartoni in razstavne strukture za enostavno uporabo 

omogočajo znaten prihranek dela pri postopku razstavljanja, kar tudi zniž

v Eurospinu, ki je stabilno podjetje, predstavlja odlično poslovno priložnost za 

jih spodbuja k iniciativnosti in osebni rasti. Eurospin 

sposobnosti slehernega posameznika. Njegov cilj je nenehna rast in učenje v sti

kreativnem okolju, kjer vlada občutek pipradnosti. Vsak zaposleni lahko pripomore k 

V tem podjetju cenijo človeške vire, zato se trudij

posameznikove profesionalne sposobnosti. Za zaposlene so organizirani redni izobraževalni 

Eurospin2010). 

: Rasti prihodkov podjetja Eurospin EKO med leti 2004

Vir: Eurospin 2014. 
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-186

-306

28

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2004 2005 2006

36 

Slika6: Promet in dobiček v 1000€ 

Vir: Eurospin 2014. 
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Vir: Eurospin 2014. 
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4.3 Značilnosti poslovanja diskontnih prodajaln

Diskontna prodaja v Evropi ima svoje korenine v 

prodajalno »ALbrecht DIscount«. Povojno obdobje je zaznamovalo veliko povpraševanje po 

poceni prehrambenih izdelkih in tudi naraščanje kupne moči prebivalstva v poznih 5

prejšnjega stoletja ni spremenilo miselnosti varčnega Nemca, da je varčen nakup, pameten 

nakup. To je omogočilo hiter in stalen r

Prvotno so bili »diskonterji« trgovska podjetja, ki so ponujala srednje šir

zelo skromen. Posebna značilnost je bila cenovna politika. S cenami, ki so bile občutno nižje 

od krajevno običajnih cen, je poskušal diskonter doseči velik obseg prodaje in tako ustvariti 

dobiček, kot bi ga dosegel pri običajni ceno

Diskonterji so pričeli prodajati v skr

lopah ipd.). Kupcem niso nudili nobenih dopolnilnih storitev, kot so svetovanje, servisiranje, 

pakiranje, dostava. Sedaj »diskont« pogosto ne pomeni več, da je prodajna cena dol

diskontnem principu, tj. nižje kot v drugih prodajalnah. Zlasti diskonterji živilskih izdelkov 

praviloma uporabljajo pri kalkulaciji cen 

izdelke z blagovno znamko, pri katerih

cenah. (npr. diskontne cene za pivo, sladkor, razne vrste čokolade, mineralne vode ipd.). 

Podobno cenovno politiko oblikujejo tudi diskonterji oblačilne stroke, fotoizdelk

elektroaparatov, kjer pa s svetovanjem

običajni ceni. Številni manjši diskonterji, ki poslujejo s skromnimi denarnimi sredstvi v skoraj 

neopremljenih prodajnih prostorih, nimajo blaga v zalogi, ampak 
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Slika8: Stroški dela med leti 2004-2013 

Vir: Eurospin 2014. 

Značilnosti poslovanja diskontnih prodajaln 

Diskontna prodaja v Evropi ima svoje korenine v Nemčiji, kjer so leta 1948 odprli prvo 

prodajalno »ALbrecht DIscount«. Povojno obdobje je zaznamovalo veliko povpraševanje po 

ceni prehrambenih izdelkih in tudi naraščanje kupne moči prebivalstva v poznih 5

prejšnjega stoletja ni spremenilo miselnosti varčnega Nemca, da je varčen nakup, pameten 

nakup. To je omogočilo hiter in stalen razvoj diskontne prodaje (Orešnik 2005, 7)

Prvotno so bili »diskonterji« trgovska podjetja, ki so ponujala srednje širok 

Posebna značilnost je bila cenovna politika. S cenami, ki so bile občutno nižje 

od krajevno običajnih cen, je poskušal diskonter doseči velik obseg prodaje in tako ustvariti 

dobiček, kot bi ga dosegel pri običajni cenovni politiki in povprečnem obsegu prodaje. 

Diskonterji so pričeli prodajati v skromno opremljenih prodajalnah (npr. skednjih, skladiščnih 

). Kupcem niso nudili nobenih dopolnilnih storitev, kot so svetovanje, servisiranje, 

aj »diskont« pogosto ne pomeni več, da je prodajna cena dol

j. nižje kot v drugih prodajalnah. Zlasti diskonterji živilskih izdelkov 

pri kalkulaciji cen povprečno maržo. Zato pa prodajajo nekatere 

z blagovno znamko, pri katerih so običajne cene splošno znane po nižjih, diskontnih 

cenah. (npr. diskontne cene za pivo, sladkor, razne vrste čokolade, mineralne vode ipd.). 

Podobno cenovno politiko oblikujejo tudi diskonterji oblačilne stroke, fotoizdelk

kjer pa s svetovanjem pogosto dosežejo dodatno prodajo drugih izdelkov po 
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vzorcev in katalogov. Dostavo blaga kupcu organizirajo neposredno od proizvajalca. Takšne 

diskontne prodajalne so značilne za prodajo gospodinjskih aparatov in delno tudi za prodajo 

pohištva. Kupec se pogosto informira o običajnih cenah v specializiranih prodajalnah ali v 

blagovnicah, nato pa kupi izdelek, pri »posredniškem« diskonterju in se s tem nelojalno 

obnaša do specializiranega prodajalca, ker prevladuje motiv cenejšega nakupa nad motivom 

zvestobe prodajalcu, ki je kupcu dal ustrezne informacije. Danes se večina diskontnih 

prodajaln razširja in poglablja prodajni sortiment in zagotavlja dopolnilne storitve, npr. 

svetovanje, dostavo, montažo itd. Tudi ureditev diskontnih prodajaln je precej izboljšana. 

(Potočnik 2001b, 47). 

Avtorica (Dobovišek2007, 20) ugotavlja, da nakupne navade kažejo na nenehno upadanje 

zvestobe do blagovnih znamk in na čedalje večje eksperimentiranje z alternativnimi izdelki ali 

storitvami. Kupci so pripravljeni nameniti vse več časa proučevanju različnih možnosti, da bi 

se dokopali do tiste z največjo vrednostjo. Ne glede na cenovni razred, ki mu pripadajo, 

nenehno tehtajo med izdelki in storitvami ter se praviloma odločajo za najugodnejšo ponudbo 

v danem trenutku in okoliščinah. Njihovo zaznavanje vrednosti posameznih izdelkov in 

storitev je postalo gonilo sprememb v vsakdanjem življenju podjetij, ne glede na velikost 

podjetja ali dejavnost, v kateri podjetje deluje. In pri tem ista avtorica (Dobovišek2007, 20) 

dodaja, da trgovci nenehno uvajajo trgovske znamke, ki imajo namen krepiti njihov lastni 

ugled v očeh končnih kupcev. 

Doba diskontov v Sloveniji se je začela konec leta 2005, ko je na trg vstopil Hofer. Po 

prvotnih ocenah naj bi dosegli 10- do 25-odstotni tržni delež, pozneje pa so se pričakovanja 

znižala na 10 do 15 %, češ da je mentaliteta slovenskega kupca drugačna od denimo 

nemškega (ki je povsem posvojil diskonte). Danes naj bi po nekaterih ocenah diskonti skupaj 

obvladovali skoraj 20 % trga, v nekaterih blagovnih skupinah (konditorstvo, pijače) pa so še 

precej močnejši (Križnik2012). 

Trenutno delujejo na slovenskem trgu tri velike tuje diskontne trgovine: Eurospin, Hofer in 

Lidl, medtem ko so nekateri manjši že zaprli vrata. V zapiranju je tudi Mercatorjeva diskontna 

veriga Hura!, ki je začela poslovati leta 2004, in je bila slovenski odziv na prihajajočo 

konkurenco tujih diskontov. Da bi dobili ažurno sliko, smo na diskonte naslovili vrsto 

vprašanj. Vsi trije (Hofer, Lidl in Eurospin) so se odzvali, vendar (kot je bilo tudi pričakovati) 

niso razkrili tržnih deležev, redkobesedni pa so bili tudi o poslovnih rezultatih, odnosih 

zdobavitelji, plačah, fluktuaciji in konkurenci. Vsi so poudarjali svojo dinamično širitev, 

primerjalne prednosti in strategijo, usmerjeno v ponudbo izdelkov najvišje kakovosti po 

najnižji ceni oz. najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Njihova skupna ugotovitev je 

tudi, da se je v času krize spremenilo vedenje kupcev: postali so racionalnejši, bolj pazijo na 

ceno, kupujejo več trgovskih blagovnih znamk, izdelke v akcijah, posamični nakupi so 

manjši, a pogostejši. Diskonti izrazito negujejo lastne blagovne znamke, z njimi pa pogosto 

zanikajo stereotip, da je cenejše tudi manj kakovostno, saj na primerjalnih testih dosegajo zelo 
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dobrerezultate. Eurospin je od omenjenih v Sloveniji prisoten najdlje, a je po številu trgovin 

najmanjši. Pokriva celotno Slovenijo, njegova širitev še ni končana. Odpira po pet trgovin na 

leto (tudi leta 2013 jih namerava), na dolgi rok pa v Sloveniji vidi možnost za 60 enot. Na 

policah ima okoli 1500 rednih živilskih in neživilskih izdelkov (večino s svojo trgovsko 

blagovno znamko), v akcijah pa ponuja še dodatne artikle za določeno obdobje. Ob prihodu v 

Slovenijo je bila Eurospinova ponudba zelo »italijanska«, kmalu pa se je prilagodila 

povpraševanju in vključeni so bili izdelki slovenskih dobaviteljev. Je v zadnjem času 

slovenski kupec bolj nacionalno zaveden? »Tudi pri slovenskem kupcu je nedvomno čutiti 

kanček nacionalne zavesti, vendar se je s časom spremenil. Postaja bolj odprt za novosti,« 

menijo v Eurospinu. Kljub temu so v ponudbi nepogrešljivi, denimo lokalni mesni izdelki in 

sveže meso slovenskih dobaviteljev. V Eurospinu pravijo, da so z manjšimi slovenskimi 

dobavitelji (ki niso bili tako pomembni za velike trgovce) že vse od začetka dobro delali, zdaj 

pa se nanje »vse pogosteje obračajo tudi ponudniki, ki pred leti niso hoteli oziroma zaradi 

drugih razlogov niso mogli sodelovati z nami«. Edini so razkrili svoje prihodke, ki so lani 

znašali 80 milijonov evrov (Križnik2012). 

 

 

 



40 

Slika9: Cene košaric 27 naključno izbranih primerljivih najcenejših izdelkov pri osmih 
trgovcih v Sloveniji 

Vir: Milković 2010. 

Diskontni trgovci tudi v času recesije in zaostrenih razmer na slovenskem trgu doživljajo 

meteorski vzpon. Medtem ko veliki igralci izgubljajo prihodke (Mercator) ali pa le počasi 

rastejo (Spar in Engrotuš), je italijanski Eurospin že v lanskem letu čiste prihodke od prodaje 

povečal za 13 %, na 80 milijonov evrov. "V prvih petih mesecih letos poslujemo skladno z 

načrti. Prodaja je višja za okoli 15 %," je zatrdil Matjaž Komar, direktor komercialnega in 

tehničnega področja v podjetju Eurospin Eko (Modik2012). 

 

Preglednica 4: SWOT analiza podjetja Eurospin 

Prednosti Slabosti 

- konkurenčne cene izdelkov - relativno nizke marže 
- nizki stroški dela in logistike - slabše urejene prodajalne 
- trgovske blagovne znamke - nizka vlaganja v oglaševanje  

- prodajna mreža 
- premajhno poudarjanje kakovosti 
lastne trgovske znamke 

- prodaja večjih pakiranj - omejen prodajni asortiment 
- optimalni nabavni tokovi - premalo zaposlenih  
- hitra uvedba novih izdelkov - počasen pretok blaga 

- krajši obratovalni čas 
 

Priložnosti Nevarnosti 

- pridobitev zvestobe kupcev - padec življenjskega standarda 
- oglaševanje od ust do ust - banke slabo financirajo nove projekte 
- povečanje kroga kupcev - konkurenca 
- razširitev prodajnega asortimenta - vstop novih diskontov 
- povečanje oglaševanja in promocije 

 - več slovenskih izdelkov 
 - vstop na hrvaški trg 
 - kupci morajo v Eurospinu prepoznati odličnost  

italijanske kuhinje s slovenski priokusom 
- gospodarska kriza in padanje kupne moči 
potrošnikov   

Vir: Prirejeno po Makovec Brenčič idr. 2006, 213. 

4.4 Raziskovalne ugotovitve 

Po intervjuju s komercialno-tehničnim direktorjem podjetja Eurospin EKO (Matjaž Komar, 

intervju, 6. januar 2014) lahko sklepam, da podjetje dobro posluje in ima jasno zastavljene 
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cilje in vizijo osvojitve slovenskega trga. Pri tem se podjetje drži dobrega poslovnega vzdušja 

tako med delavci v trgovini kot zaposlenimi v distribuciji, marketingu in seveda v upravi. Z 

raznimi nagradami spodbujajo zaposlene, da ne samo hodijo v službo, ampak da čutijo, da so 

del te velike slovensko-italijanske družine. Eurospin ima trenutno v Sloveniji 42 prodajaln, 

med temi sta 2 franšizni. Franšizijem načeloma ne dajejo več prodajaln zaradi neplačil. V 

Sloveniji načrtujejo, da bo poslovalo od 60 do 70 prodajaln. 

Njihova največja konkurenta sta Lidl in Hofer, ki statudi največja diskonterja v Evropi in 

močna tekmeca, zaradi katerih se Eurospin stalno razvija in uvaja novosti v poslovalnicah in 

ju tako skuša prekositi v ponudbi. 

V zadnjih nekaj letih so v Eurospinovih prodajalnah uvedli dve novosti: mesnice in pekarne. 

Trenutno je v 21 prodajalnah (vseh je 42) tudi mesnica, v 5 prodajalnah pa je tudi pekarna. 

Postopoma bodo mesnice in pekarne uvedli tudi v drugih poslovalnicah. 

V zadnjem času se v okviru internacionalizacije podjetja govori o širitvi na Hrvaško. Potrebno 

je le, da skupščina lastnikov Eurospina Italia sprejme ta sklep. Uprava in skladišče sta 

predvidena nekje med Zagrebom in Samoborom. Trgovine bodo v prvi fazi na obali Istre, 

Dalmacije in v Zagrebu, kasneje pa do Slavonije. Predvidena je tudi širitev v Srbijo, vendar je 

potrebno zaradi lažjega poslovanja počakati, da bo sprejeta v Evropsko unijo. Širitev v 

Avstrijo ni zanimiva, ker je tam prisotna številna konkurenca. Za Eurospin je bolj zanimiv 

balkanski trg. Cilj poslovanja Eurospina Italija je, da najprej pokrije celotni italijanski trg inse 

širipotem bolj intenzivno v druge države. V Italiji načrtujejo še približno 400 novih prodajaln 

oz. 60 novih trgovin na leto. 

Odgovorni v Eurospinu zagovarjajo načelo, naj se poslovalnica odpre v kraju, ki šteje več kot 

5000 ljudi. Mreža trgovin naj se širi na področja, kjer še niso prisotni. V majhnem kraju je ena 

poslovalnica dovolj, v večjem pa jih je lahko več. V Mariboru sta sedaj dve poslovalnici, v 

načrtu pa sta vsaj še dve. Trgovine so postavljene na zemljišču, ki meri okrog 5000m². 

Trgovine so dveh standardov, in sicer 1250 m ali 1390 m. Idealno je, da ima trgovina 

povprečno 100 parkirnih mest. Nove poslovalnice - novogradnje so standardne in so vse 

enake. Kjer pa imajo poslovalnice v najemu, morajo trgovine prilagoditi objektom. Trgovin 

pod 1000m ne delajo. Ker so trgovine standardne, so stroški gradnje znani vnaprej. Razlike 

med lokacijami so le v ceni zemljišča in komunalnem prispevku. Pred začetkom gradnje 

prodajalne se podpiše pogodbo s celotnim standardom gradnje in se naredi tloris. Največ časa 

vzame pridobitev gradbenega dovoljenja, ki lahko traja od 6 mesecev do 5 let. Gradnja od 

začetka do končane trgovine traja povprečno 4 mesece.  

Za ocenjevanje stanja in izgleda trgovin je Eurospin uvedel t. i. področne vodje ali 

inšpektorje, ki stalno nadzorujejo delovanje trgovin, izboljšujejo izgled in nudijo nasvete 

poslovodjem. Sedaj je sedem področnih vodij invsak pokriva približno 5-6 poslovnih enot. Če 

pride do nesodelovanja med poslovodjo in inšpektorjem, je poslovodja lahko razrešen. 



Dobavitelji dostavijo blago v centralno skladišče, ki je v Celju, 

10 m. V tem skladišču imajo tudi hladilnice za sadje in zelenjavo.

italijanskih distributerjev do Celja in potem 

prodajaln v Sloveniji. Za kruh in 

poslovalnico. Zamrznjeni izdelki pridejo do skladišča v Komendi in od tam naprej v 

posamezno poslovalnico. V vsako poslovalnico pride dostava

teden. Tudi sveže meso in zelenjavo dobavljajo 

Celje je povprečno 17 dni;obrat trgovine

V zadnjih letih so potrošnike spremenjene navade in način življenja privedle do 

izbora pri nakupu mesnin. Povečala se je prodaja narezkov, 

 

Slika10: Prodaja

Slika11: Odstotek prodaje narezkov glede na oddelek suhomesnatih izdelkov v letu 2012
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v centralno skladišče, ki je v Celju, in meri 14.000

10 m. V tem skladišču imajo tudi hladilnice za sadje in zelenjavo. Vsi artikli pridejo preko 

erjev do Celja in potem preko malih distribucijskih

ruh in sveže meso so izbrani direktni dobavitelji za vsako 

poslovalnico. Zamrznjeni izdelki pridejo do skladišča v Komendi in od tam naprej v 

. V vsako poslovalnico pride dostava (cca. 33 palet

veže meso in zelenjavo dobavljajo na vsaka dva dni. Obrat zaloge skladišča 

brat trgovine pa je 10 dni. 

V zadnjih letih so potrošnike spremenjene navade in način življenja privedle do 

ovečala se je prodaja narezkov, saj so zelo uporabni in praktični.

: Prodaja suhomesnatih izdelkov v letu 2012 

Vir: Eurospin 2014. 

Odstotek prodaje narezkov glede na oddelek suhomesnatih izdelkov v letu 2012

Vir: Eurospin 2014. 
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V zadnjih letih so potrošnike spremenjene navade in način življenja privedle do drugačnega 

so zelo uporabni in praktični. 

 

 

 
Odstotek prodaje narezkov glede na oddelek suhomesnatih izdelkov v letu 2012 
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Uvedba novega izdelka v asortiman se začne s tem, da pride dobavitelj do službe za izdelke in 

predstavi izdelek. Če izdelek še ni v asortimanu in bi bil zanimiv, se pogovorijo o ceni. Nato 

počakajo na nekaj ponudb in jih pregledajo, da ugotovijo, kateri izdelek se najslabše prodaja 

in ga nadomestijo z novim. To pomeni, da želi Eurospin omejiti število artiklov v rednem 

asortimanu. Sedaj jih jeod 1200 do 1300. Razlog za to je, da diskont deluje po sistemu, ko 

ponuja vse artikle, ki jih potrebuje eno gospodinjstvo, ni pa enega artikla 10 vrst, kar je enako 

omejeno. Če nov dobavitelj ponuja enako kvaliteto izdelka za nižjo ceno od obstoječega 

dobavitelja, obstoječega zamenjajo z novim. Vsi artikli imajo njihovo blagovno znamkoin 

tega artikla ni mogoče dobiti nikjer drugje kot le v Eurospinovih prodajalnah. Tehnično-

komercialni direktor razlaga: če si vezan na poznane blagovne znamke, te oni prej ali slej 

podredijo. Ko enkrat umestiš v asortiman npr. Kinder ali Coca Colo, se tega artikla ne moreš 

več znebiti. Taki znani dobavitelji dajejo na začetku ugodne pogoje, kasneje pa začnejo 

diktirati ceno izdelka in kje v prodajalni bo izdelek lociran. Pri Eurospinu se držijo tega, da ne 

sme noben dobavitelj vplivati, kam bodo artikel umestili. 

Eurospin se skuša z uvajanjem lokalnih izdelkov čimbolj približati slovenskim kupcem, ki 

živijo v določenih regijah. Ker podjetje upošteva želje kupcev, stalno uvaja nove izdelke 

domačih ponudnikov in s tempomaga domačemu gospodarstvu. Na začetku poslovanja je 

Eurospin imel številne težave pri dobavljanju domačih izdelkov. Slovenski proizvajalci mu 

niso smeli dobavljati artiklov zaradi pritiska velikih trgovcev, kot sta Mercator, Tuš, sicer bi 

bili ob posel. Danes pa Eurospinu dobavljajo slovenski dobavitelji brez težav: kruh 

pečepekarna Brumat v Novi gorici, sveže goveje in prašičje mesne izdelke dobavljajo Celjske 

mesnine, perutnino pa Hermine Wech, suhomesnate izdelke dobavljajo Peloz iz Nove Gorice, 

Fingušta iz Maribora in MDKiz Kranja, sokove proizvaja Fructal, pod trgovsko znamko 

Imara se prodajajo vina slovenskih pridelovalcev, nekaj vrst jogurtov prihaja iz Zelene doline. 

Eurospin se torej trudi, da čimbolj prisluhne željam slovenskih potrošnikov. 

Mednarodno poslovanje se kaže pri dobavljanju sadja in zelenjave. Največ nakupov poteka na 

tržnici v Milanu. Poreklo je v 80% iz Španije. Agrumi pridejo v zimskem času največ iz 

Španije, mandarine iz doline Neretve na Hrvaškem, banane lahko s tržnice ali pa preko 

direktnega prevzema od Derbija iz Slovenije. V Eurospinu se trudijo, da pridobijo čim več 

lokalnih kmetov, ki jih oskrbujejo s sadjem in zelenjavo. Zamrznjeni izdelki pridejo iz 

Norveške, škampi iz Ekvadorja, fileti pange iz Vietnama. Goveje meso je slovensko, svinjina 

pa je uvožena iz Nizozemske, ki je nato zaklana in pakirana v Celjskih mesninah. Neživilski 

izdelki, kot so tehnika in oblačila, prihajajo s Kitajske in iz Bangladeša. V teh dveh državah 

imajo posebne studie, ki testirajo izdelke in pošiljajo vzorce v Italijo. Naročilo poteka 6 

mesecev prej, preden pride v skladišče Montepradone v Rimu. Od tam pa izdelki potujejo v 

centralna skladišča, nato pa v vsako poslovalnico. 
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Podjetje za oglaševanje uporablja predvsem letake, plakate po trgovinah in TV-reklame. 

Tiskani oglasi so iz recikliranega materiala, da prispevajo k čistejšemu okolju. Podjetje izdaja 

letake na 14 dni, saj sledi akcijam, ki so vsak drugi četrtek v mesecu. 

Komercialno-tehnični direktor pojasnjuje, da veliki trgovci (Mercator, Spar) prav tako uvajajo 

svoje trgovske znamke in se skušajo približati diskontni ponudbi. Njihove trgovske znamke 

pa so velikokrat slabše kvalitete; s ceno še lahko konkurirajo diskontom, s kvaliteto pa ne. 

 

Uprava Eurospina Slovenija se trudi, da bi podjetje postalo čim bolj slovensko. Ta cilj bo 

dosegel: 

− s slovenskimi izdelki, 

− z zvestimi kupci, 

− če bodo kupci v Eurospinu prepoznali odličnost italijanske kuhinje s slovenskim 

priokusom. 

 

 

 

 
Slika12: Top 101 - liga najuspešnejših poslovnih skupin in podjetij v letu 2012v Sloveniji 

Vir: Eurospin 2014. 
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5 SKLEP 

Živimo v času, ko je svet vse bolj globaliziran in je širjenje podjetij preko meja matične 

države postalo poslovna praksa vsakega podjetja, ki si želi rasti in širitve. To prinaša 

srečevanje različnih kultur ter običajev. Podjetje jih mora osvojiti, če želi obstati na 

določenem ozemlju. Podjetje mora izbrati pravo strategijo in se truditi, daga posamezniki 

sprejmejo in dobijo tisto, kar najbolj potrebujejo. Mednarodno poslovanje in mednarodna 

trgovina sta dva pojma, ki spremljata podjetje Eurospin v vseh pogledih. Podjetje je skozi 

kratko zgodovino iz najmanjšega diskonterja v Italiji zraslo v vodilnega. Ker je italijanski trg 

postal premajhen, se bo preko Slovenije širil naprej na trge južne Evrope. Pri svojem 

poslovanju prisega na enostaven izgled trgovin, prijaznost zaposlenih do kupcev in najnižje 

cene glede na kvaliteto v svoji branži. Izdelke pridobiva z evropskih in azijskih trgov. V 

določenih državah ima podjetje zaposlene, ki preverjajo kakovost in se dogovarjajo o 

najnižjih dobavnih cenah. To je recept, ki privablja nove kupce vsak dan, dobra novica o 

trgovini in njeni ponudbi gre od ust do ust, zato Eurospinu letni promet raste.  

Podjetje Eurospin sem predstavil, ker so me zanimale lastnostni diskontne verige, ker sem 

tudi sam njegov zvesti kupec in morda tudi bodoči sodelavec. Osnovni namen diplomske 

naloge je bil preučiti mednarodno strategijo podjetja in prikazati pomen diskontnih prodajaln 

v sedanjem času. Ker veliko ljudi živi z nizkimi dohodki (npr. upokojenci, ljudje z nižjo 

izobrazbo, študenti), je diskontna prodaja idealna, da zadosti njihovim potrebam. Kupci 

najprej začnejo varčevati pri hrani, kar ima dolgoročno slab vpliv na njihovo zdravje. 

Diskonti so se v tujini pojavili že leta 1948, pri nas pa zaradi majhnosti trga šele 60 let 

kasneje. Če gledamo na čas, ki je bil potreben za uvedbo teh prodajaln, pomeni to velik izpad 

denarja v gospodinjstvih. Glede na trge drugih balkanskih držav, smo lahko veseli, saj smo v 

Evropsko unijo prišli prvi in tako so tudi veliki diskonti najprej prišli k nam. 

Eurospinova velika prednost je to,da ima samo lastne trgovske znamke, ki jih je mogoče 

kupiti le v njihovih prodajalnah. S tem imajo še nižje cene od primerljivih izdelkov v Hoferju 

ali Lidlu, kjer pa imajo samo določeno število lastnih trgovskih znamk, ostalo pa so že znane 

blagovne znamke. Ker imajo pri Eurospinu optimalni nabavni rok z malo zamud, lahko hitro 

uvajajo nove izdelke. 

Kot slabost bi rad omenil relativno nizke marže in s tem nižje dobičke. Pri velikem prometu to 

ni velika težava, toda če je nekdo lastnik franšizne poslovalnice, kjer ni veliko prometa, ga to 

dolgoročno lahko pripelje do nezmožnosti plačevanja in zaplembe trgovine. Pri velikem 

prometu lahko pride do velike gneče v trgovinah, zaradi nizkega števila zaposlenih in tako do 

nezadovoljstva kupcev. Pri Eurospinu Slovenija še niso uvedli nobenih dodatnih storitev,kot 

so potovanja.To storitev imajo pri Hoferju; pri Eurospinu tega ni, zato zaostaja v tej tekmi in 

izgublja dragocen zaslužek. 
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Rad bi poudaril cilje uprave Eurospina, ki so zelo dobro zastavljeni, da prisluhnejo željam 

slovenskih kupcev. Želja po novih kupcih in dobaviteljih, je hkrati tudi želja po tem, da se 

postane Eurospin del slovenske nakupovalne kulture. 

Ker banke slabo financirajo nove projekte, je lahko ogrožena širitev Eurospina. Podjetje 

financira nove projekte le iz lastnih sredstev in z zadolžitvijo pri bankah; »starejši brat« iz 

Italije pomoči ne zagotavlja. Eurospin ima veliko novih priložnosti, npr. vstop na hrvaški trg 

in širitev proti jugu Evrope. Osebno ocenjujem, da oglaševanje od ust do ust veliko pripomore 

k boljši prodaji in prikazuje podjetje v lepi luči. Potrebno je torej povečati oglaševanje in 

promocije, postavljati v ospredje slovenske izdelke in tako navduševati kupce.



 

49 

 

LITERATURA 

 

Alimentando. 2013. Eurospin supera i 4 miliardi di fatturato nel 2012 e punta a 

raggiungere 1000 punti vendita nel 2013. 

Http://www.alimentando.info/retail/eurospin-supera-i-4-miliardi-di-fatturato-
nel-2012-e-punta-a-raggiungere-1000-punti-vendita-nel-2013 (22. 10.2013). 

Bennet, Roger. 1995.International marketing: strategy, planning, market entry and 

implementation. London: Kogan Page. 

Capuder,Darja. 2006.Osnove organiziranja in logistike trgovinskega poslovanja. 
Ljubljana: Gea College - Center višjih šol. 

Dobovišek, Amadea. 2007.Strateško vodenje prodaje: ključ za učinkovito 

uresničevanje tržnih strategij. Ljubljana: GV založba. 

Dubrovski, Drago. 2013. Mednarodna ekonomija in poslovanje. Celje: Fakuleta za 
družbene in poslovne študije . 

Eurospin. 2010.Trdna stvarnost v rasti. Interno gradivo, Eurospin. 

Eurospin. 2013.Pametni nakup. Http://www.eurospin.it/indexSLO.cfm?ln=sl 
(16.10.2013). 

Eurospin. 2014.Revizija poslovanja v letu 2014. Interno gradivo, Eurospin. 

Gdo 2013a. Eurospin il leader che non ha le Grandi Marche. 

Http://www.gdonews.it/2013/05/eurospin-il-leader-che-non-ha-le-grandi-
marche.html (2.12.2013). 

Gdo 2013b. Analisi dei numeri di bilancio di eurospin: Un'azienda che fa 

profitto.Http://www.gdonews.it/2013/05/analisi-dei-numeri-di-bilancio-di-
eruospin-unazienda-che-fa-profitto.html (4.12.2013). 

Jaklič, Marko 2009.Poslovno okolje in gospodarski razvoj. Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta. 

Kenda, Vladimir 2001.Mednarodno poslovanje. Maribor: Ekonomsko-poslovna 
fakulteta. 

Komar, Matjaž. 2014. Intervju z avtorjem. Renče, 6. januar.  

Križnik, Božena 2012.Diskonti ležejo pod kožo tudi slovenskemu 

kupcu.Http://www.delo.si/gospodarstvo/posel-in-denar/diskonti-lezejo-pod-
kozo-tudi-slovenskemu-kupcu.html (24. 11.2013). 

Makovec Brenčič, Maja, Monika Lisjak, Gregor Pfajfar in Aleš Ekar. 2006. 
Mednarodno poslovanje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Milković, Mladen. 2010.Kje najceneje kupiti 27 izdelkov. 

Http://www.finance.si/294759/Ekskluzivno-kje-najceneje-kupiti-27-izdelkov 
(19.10.2013). 

Modik, Tomaž. 2013.Eurospin cilja na več kot 90 milijonov prihodkov. 

Http://www.dnevnik.si/poslovni/novide/1042544149 (16.10.2013). 

Orešnik, Mateja. 2005.Razvoj diskotnih prodajaln v Sloveniji. Diplomska naloga, 
Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani. 

Petrovčič, Vida. 2005.Neizkoriščena priložnost. Ljubljana: Glas gospodarstva. 



50 

Potočnik, Vekoslav. 2001a.Trženje v trgovini. Ljubljana: GV založba. 

Potočnik, Vekoslav. 2001b.Poslovanje trgovskih podjetij.Ljubljana: Ekonomska 
fakulteta. 

Pretnar, Bojan. 2002.Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju. 
Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Ruzzier, Mitja, Kesič Dragan inBojanMevlja. 2008. Mednarodno poslovanje.Gradivo 
za vaje.Koper: Fakulteta za management. 

Vezjak, Danilo. 1987.Mednarodno trženje. Maribor: Obzorja. 

 

 
 

 
 



 

51 

 

PRILOGE 
 

Priloga 1  Vprašalnik za pogovor s predstavnikom podjetja Eurospin Eko. 

 



 

 

 



Priloga 1 

 

 

Vprašalnik za pogovor s predstavnikom podjetja Eurospin Eko. 
 

1. Na kratko opišite delovanje in poslovanje Eurospin Slovenija? 

2. Povejte mi, kateri slovenski proizvajalci so že prisotni v asortimanu? 

3. Kdo skrbi za lep izgled poslovalnic? 

4. Kako poteka oglaševanje? 

5. Kdo so vaši največji konkurenti? 

6. Koliko časa traja postavitev nove prodajalne? 

7. Kakšnaje internacionalizacija za prihodnost? 

8. Kako pride nov izdelek v asortiman? 

9. Kakšne novosti uvaja Eurospin? 

10. Povejte mi kako podjetje posluje v internacionalnem svetu? 

11. Kako poteka dobava blagain koliko dni traja obrat zalog skladišča? 

12. Kakšna se vam zdi uvedba trgovskih znamk velikih trgovcev, kot sta Spar in 

Mercator? 

13. Kakšni so strateški cilji poslovanja? 

 


