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POVZETEK

izven nacionalnih meja. Pogoj za uspeš

strategija mednarodnega poslovanja.

strategijo mednarodnega poslovanja izbranega podjetja Vitum, d. o. o. Ugotovili smo, da se 

dodatne investicije v razvoj gostinstva, konjeništva, ekološkega kmetijstva, ki je še dodaten 

potencial za uspešno mednarodno poslovanje podjetja ter tudi intenziviranje marketinških 

aktivnosti na tujih trgih.

: mednarodno poslovanje, marketing, turizem, strategija, podjetje Vitum,

d. o. o. 

SUMMARY

International business is a challenge and an opportunity for every company that decides to 

operate beyond national borders. The success of doing business internationally depends on a 

carefully planned international operation strategy. This thesis analyses the international 

operation strategy of a selected company – Vitum d. o. o. The analysis has shown that the 

company focuses mainly on the domestic market, but wishes to operate internationally in the 

future, which is related to certain financial investments. The company is advised to continue 

focusing on operation and improvement on the domestic market, but in order to ensure greater 

income and recognisability it should also start turning more intensively to foreign markets. 

Moreover, the company should intensify its marketing activities on foreign markets and make 

additional investments in the development of tourism, equestrianism and organic farming, 

which will increase its potential for international operation.

Keywords: international business, marketing, tourism, strategy, company Vitum d. o. o. 

UDK: 338.48:339(043.2)
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1 UVOD

djetje v turizmu, ki ima v tako razgibanem 

da je tema aktualna, saj mora podjetje upoštevati vpliv globalizacije in internacionalizacije, ki 

nas v trenutnem poslovnem okolju spremlja vsak dan. V prvem delu bomo predstavili 

Mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja z 

idr. 2006, 11). Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, govorimo o transakcijah, pa tudi o 

procesih, zato da se zavemo, da je mednarodno poslovanje aktiven 

predvsem njegov menedžment) vsaj malo usmerjeno k ras

Internacionalizacija podjetja je za obstoj v današnjem poslovnem toku življenja zelo 

pomembna.

globalizacije, informacijske tehnologije, liberalizacije mednarodne trgovine in nastanka 

o,

poslovanja pove: »Vsak dan se, ne samo slovenska podjetja, ampak tudi mi kot potrošniki, 

iberalizacije 

dohodka ter prepoznavnosti. Predvsem se moramo zaradi nenehnih sprememb v zakonodaji, 

to kot podjetje tudi ustrezno odzvati/prilagajati.  

družbenimi izzivi. Vsak izziv pa lahko vidimo in razumemo kot težavo ali tudi kot priložnost. 

je. Globalni marketing kot 

globalno-

razvojem digitalne tehnologije vseh vrst, pospešeno globalizacijo svetovnega gospodarstva in 

družbe, presenetljivo rastjo marketinga vseh dejavnosti s cilji družbenega blagostanja ter s 
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o-

marketingu oz. tržnem vodstvu, menedžmentu, inženiringu in operativi (Bunc 2007, 20–21). 

Prav zaradi tega globalnega vpliva na podjetje, ki posluje v mednarodnem okolju, si moramo 

prizadevati za primerno marketinško strategijo. Kot globalno marketinško strategijo podjetja 

razumemo iska

izkoristiti vse razpoložljive notranje in zunanje vire podjetja ter bodo podjetje vodile k 

sestavni del celotne integrirane vizije in strategije podjetja. Njeno oblikovanje sledi tržnim 

zamislim in viziji podjetja ter predstavlja temelj za vse nadaljnje stopnje priprave tržnih akcij. 

Tako lahko kot podjetje trdimo, da je dobra marketinška strategija

podjetniških/poslovnih marketinških akcij in s tem celotnega podjetja (Bunc 2007, 90).

se zdi, da se vsako podjetje drži zase ter je zadovoljno s tem, kar ima. Sodobni svetovni trendi 

kažejo na velik pom

brez povezovanja in sodelovanja med podjetji, ki jim je skupni cilj zadovoljevanje potreb 

turistov. 

Posestvo Grad Prestranek je v neposredni bližini Postojnske jame. Kot vemo, je Postojnski 

Ogledajo si

vanja 

podjetja Vitum, d. o. o. Težave vidimo v nezadostni in zastareli infrastrukturi podjetja, v 

posestva Grad Prestranek, ki je pomemben dejavnik za predstavitev lokacije v mednarodnem 

konjeništvo kot prestižni šport in ne prepozna socialnega, terapevtskega, družbeno koristnega 

ter izobraževalnega vpliva.

V diplomski nalogi 

izbranega podjetja Vitum, d. o. o., kot gospodarskega in storitvenega podjetja, ki s svojo 

o,

katera marketinška strategija je boljša za promocijo in s tem vzbujanje zanimanja med ciljno 
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skupino turistov –

predloge za novo strategijo mednarodnega poslovanja izbranega podjetja.

1.2 Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomske naloge je bil raziskati

rezultatov raziskave podati predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso.

Cilji diplomske naloge:

jo mednarodnega poslovanja izbranega podjetja 

Vitum, d. o. o.,

na osnovi rezultatov raziskave podati predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge

Pri izdelavi diplomske na

metoda opisovanja ali deskripcije,

metoda povzemanja ali kompilacije,

metoda analize,

metoda študije primera,

metoda sinteze.

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z raziskavo: 

poslovanja?« 

Izvedli smo tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnikom 

skušali raziskati

zastavljeno 

raziskovalno vprašanje. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

Predpostavljali smo,da je mednarodno poslovanj

podjetja v turizmu, kjer so prisotne nenehne spremembe, velik poslovni izziv in priložnost. 

Predpostavljali smo, daje turizem atraktivna poslovna panoga, ki za uspešno poslovanje 

vajano strategijo poslovanja. 

Predpostavljali smo, da je izbrano podjetje relativno malo internacionalizirano, kar nam je 

Predvidevali smo, da bomo imeli omejen dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju 

izbranega podjetja.
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE

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

e in njenega poslovnega okolja. Cilji mednarodnega poslovanja so 

tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta izvoz ter uvoz 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 

r tudi 

širitev raziskovalno-

distribucijsko-

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

Turizem je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov in

nudenjem storitev ter uslug le-tem (SSKJ

zadovoljevanje potreb svojih strank/turistov,

vpliv na dohodke in odhodke države/podjetja,

velik vpliv na gospodarstvo. 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja

Pomembnost mednarodnega poslovanja z velikim vplivom globalizacije, internacionalizacije 

ter

ter s tem poslovnega uspeha vedno bolj angažirati za nenehen razvoj v mednarodni trgovini in 

na mednarodnih trgih. 

Treba se je zavedati, da podjetja z vstopom v mednarodno poslovno okolje vstopajo v 

-regulatorna, kulturna, menedžerska, tržna 

težo, zahtevnost ter pomen

poslovanje 

da se zna podjetje hitro prilagoditi spremembam v okolju. Vsa podjetja, ki delujejo 
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mednarodno, so vpeta v spremembe okolij (trgov/držav), v katere vstopajo ali pa v njih že 

po nastanku nacionalnih držav. Obseg svetovne trgovine se je v zadnjih desetl

po eksponencialnem trendu (Kenda 2001, 23). 

potrošnik se vpraša, koliko slovenske ponudbe jev naših trgovinah. Menimo pa, da se bo 

kakovost slovenske ponudbe z novim ekološkim trendom spremenila, da bodo potrošniki 

ter

hrane, ampak tudi storitev in izdelkov.

Turizem je dejavnost, ki prispeva h gospodarski rasti in razvoju. Urejeno okolje in družbena 

a kupcev 

(Xenias in Erdman 2011, 1). Tudi za turiste je velik pomen in marketinška poteza, da znamo v 

svoji državi dobro predstaviti ter i ter

vredni nakupa.

2.2 Tveganja v mednarodnem poslovanju

Mednarodno poslovanje je veliko bolj zahtevno, 

poslovanju pojavljajo stalne spremembe in negotovost. Podjetja, organizacije in posamezniki 

ter

gospodarstva. V mednarodnem poslovanju lah

potrebam in okolju, razumevanje okolja ter
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Preglednica 1: Vrste tveganj v mednarodnem poslovanju

Vrste tveganj: Posledica: Primer:

deželna ali državna 

zakonodajnega okolja v 

tujih državah

nacionalizacija, vojna, 

revolucija, embargo, 

potresi, poplave itd.

moderne politike neke 

države

m

devalvacija, revalvacija, 

kreditna nezmožnost dolžnika v tuji 

kreditne oziroma pogodbene 

obveznosti

nelikvidnosti ali zaradi 

insolventnosti ali zaradi 

kakšnih drugih razlogov

poslovna operativno poslovanje 

podjetij na tujih trgih

tveganje izbire ustreznega 

poslovnega partnerja, 

dobava kakovostnega 

neustreznega blaga, 

insolventnost tujega kupca

Vir: Šenk 

jih tamkajšnje okolje predstavlja, vendar pa morajo glede na vsa tveganja v mednarodnem 

okolju skrbno pretehtati prodor in strategijo na tuj trg. B

nepredvidljivem in zahtevnem okolju lahko naredijo veliko poslovno škodo sebi ter 

, so postale meje med državami lahko prehod

kaj se dogaja na drugi strani celine, si želimo tujega izdelka ali pa želimo obiskati tujo državo,

posledica globalizacije in internacionalizacije. Njen vpliv in vloga p

dejavnik v našem življenju, turizmu, mednarodnem poslovanju i

podjetja. 

2.3.1 Internacionalizacija

izmed 
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mednarodnega poslovanja podjetij, med katere spadajo tudi; informacijska tehnologija, 

inovativnost, razvoj novih tehnologij, liberalizacija mednarodne trgovine, nastanek 

multinacionalnih podjetij in globalizacija.

poslovanja ali podjetja. Internacionalizacija podjetja, ki zahteva prilagajanje podjetniške 

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

v mednarodna poslovna razmerja. Internacionalizacija postavlja vse ekonomske subjekte na 

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

in poraba internacionalni (Dubrovski 2006, 62).

Slovenija se zaveda, da je treba velik del pozornosti in tudi sredstev nameniti v

internacionalizacijo države. lne velike odprtosti slovenskega gospodarstva lahko 

internacionalizacijo v najožjem smislu izvoza in uvoza blaga ter

smislu povezovanja podjetij, prenosa znanj, tehnologij in kapitala (vhodne in izhodne 

poslovanja, pol

gospodarstva na mednarodnih trgih ter razvoj novih inovativnih proizvodov oz. storitev 

(Program spodbujanja internacionalizacije 2010–2015, 2015).

Preglednica 2: Zunanji in notranji razlogi za internacionalizacijo podjetij

Zunanji razlogi: Notranji razlogi:

podporno okolje, ekološke zahteve ter
omejitev, državna razvojna naravnanost ...),

internacionalizacije ...),

nadaljnje rasti podjetja,
velikost in resursi podjetja,
strategija razvoja in 
zagotavljanje nadaljnje rasti 
podjetja,

,
interesi podjetja ali 
posameznikov, formalne in 
neformalne povezave ter 
poznanstva, druge priložnosti, 

.

Vir: Rajter, 2015
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2.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost internacionalizacije podjetij

Dejavniki okolja (Rajter, 2015):

– geografska in kulturna, potencial (velikost in rast), 

investicijsko tveganje), 

vloga znanja).

Dejavniki na ravni organizacije (Rajter, 2015): 

velikost podjetja

mednarodne izkušnje, 

mednarodna usmerjenost (zavzetost), 

mreže (organizacijske in osebne), 

v (starost, izobraženost, znanje tujih jezikov), 

organizacijska kultura).

analizo ter 

i podjetja, 

-te, ciljnega 

trga ter drugih motivov (Rajter, 2015).

2.3.3 Ovire za internacionalizacijo poslovanja

Podjetjem se danes bolj kot kdaj koli prej odpirajo možnosti internacionalizacije poslovanja. 

podjetja premostiti 

, se s poslovanjem še bolj stopnjujejo in predstavljajo preveliko tveganje.

ih jezikov itd.), 

vzpostavljanje stikov, 

kompleksnost upravljanja z dokumentacijo in postopki poslovanja, 
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težave z dostopom in preverjanjem ustreznih podatkov za delovanje v tujini.

Kot vidimo, je internacionalizacija podjetij odvisna predvsem od organizacijske in poslovne 

zmožnosti podjetja, njegove vztrajnosti in nenehnega a

ih. Podjetniki morajo analizirati in 

in vire za uspešen prodor na tuj trg.
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3 MODELI VSTOPOV NA TUJE TRGE

u

brani tuji trg. Izbira 

posebnosti izdelkov (storitev),

strateških umeritev podjetja,

zmožnosti podjetja.

Slika 1

8

3.1 Izvozne oblike

prilagodljivost, hitre povratne informacije s trga, nizko 
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podjetje ali proizvajalec lasten komercialni oddelek za prodajo na tuje trge z zato 

usposobljenimi kadri.  

3.1.1 Posredni izvoz

uporabnikom izdelka ali storitve ter s tem ne prevzema posredno nobenih izvoznih aktivnosti, 

–78). 

t uporabljajo prav to 

–17):

oprtni izvoz (piggy-

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

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja; 

komisionar (commission agent): lahko je nakupni ali prodajni in sklepa posle v svojem 

posli a-contometa: so kimi posli, 

posle posredujeta dva komisionarja – nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika; 

izvozni trgovec/izvozni posrednik: trgovec ali posrednik kupuje in prodaja izdelke v 

izvozne trgovske družbe: te družbe imajo 

izvozna združenja in konzorciji: to so specializirana združenja na posameznih 

Prednost, ki jo prinaša posredni izvoz, je minimalno tveganje, saj zanj niso potrebne izkušnje 

v mednarodnem poslovanju in možnost izbire izkušenega izvoznika. Slabosti pa predstavljajo: 

poti pa la

2009, 77). 

3.1.2 Neposredni izvoz

Uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja uporabljajo predvsem neposredne oblike 

izvoza, saj predstavljajo zrelejšo stopnjo internacionalizacije poslovnega procesa in imajo za 

razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Dubrovski 2006, 189): 

neposreden stik s tujimi odjemalci; 

zagotovljen dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij;
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izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njimi;

izvajanje lastnih strategij; 

krepitev lastnega imidža.

Mednarodno aktivna podjetja rada izberejo to obliko izvoza, saj lahko sama pripravijo in 

izvedejo izvozno transakcijo ter razvijejo za to potrebno znanje kot npr. raziskava trga, 

priprava dokumentacije, obvladovanje distribucije, navezovanje stikov z lokalnimi kupci, 

izvoznem oddelku (Kenda 2001, 157). 

Pred izvozne aktivnosti podjetja, ki nastopa v mednarodnem poslovanju z neposrednim 

je tudi pomanjkljiv nadzor nad ceno (Dubrovski 2006, 189). 

–57): enkratna, enotna 

izvozne prodajne družbe; lahko ustanavljajo sestrska podjetja/podružnice v tujini; organizirajo 

lastno prodajo s potniki na tujih trgih; lahko izvažajo s posredovanjem izvoznih združenj 

proizvajalcev; imajo neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov. 

Podjetja lahko na tujih trgih nastopijo tudi s 

svojih principalov. Razmerje med principalom in zastopnikom je lahko ekskluzivni odnos, ta 

3.1.3 Kooperativni izvoz

to izvozno-marketinške družbe, ki vodijo celotno izvedbo marketinških in tudi izvoznih 

so to manjša podjetja, ki nimajo dovolj lastnih izkušenj in virov za poslovanje v 

Prednosti kooperativne oblike so celovitost nastopa, delitev stroškov in izkušenj, slabost pa je 
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Preglednica 3: Prednosti in slabosti izvoznih oblik vstopa na tuje trge

NEPOSREDNI/DIREKTNI IZVOZ

Prednosti:

neposredni dostop do kupcev,

krajši distribucijski kanal (manjše število 

,

višja 

tveganja,

rilagodljivost.

Slabosti:

višja stopnja poslovnega in 

,

potrebno dobro poznavanje trga 

(raziskave trga – visoki stroški),

nižja stopnja nadzora,

zahteva po izkušenih kadrih, 

potrebno znanje tujih jezikov.

POSREDNI/INDIREKTNI IZVOZ

Prednosti:

,

niso potrebne izkušnje v mednarodnem 

poslovanju,

niso potrebne raziskave trga (nižji stroški).

Slabosti:

ni stikov s kupci,

ni povratnih informacij s trga, 

pomanjkanje znanja o trgu,

ni nadzora nad celotnim 

trženjskim spletom,

višji stroški zaradi posrednikov.

KOOPERATIVNI IZVOZ

Prednosti:

,

zagotavljanje distribucijskih kanalov in 

poprodajnih storitev.

Slabosti:

problem usklajevanja odnosov,

parterjev/podjetij,

ni neposrednega poznavanja trga in 

kupcev.

3.2 Pogodbene oblike

Pogodbeno obliko izbere podjetje iz 

razlogi ali carinske omejitve, velika oddaljenost tujega trga, da nastopa pri prodaji na tujem 

tujimi investicijami. Osnova za pogodbeno obliko je sklenjena pogodba s poslovnim 

2013, 237).
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enti

–

namenjena prenosu znanja in spretnosti ter da posredno odpirajo možnosti za izvoz 

poslovanje, franšizing in strateške zveze.

3.2.1 Pogodbena proizvodnja

Pogodbena proizvodnja je razmerje, kjer dajalec pogodbe (kontraktor) stopa v poslovni odnos 

(proizvodnja) s kooperantom na tujem trgu, medtem ko vse ostale aktivnosti vodi sam 

(specializacija, outsourcing). Pogodbena pr

velikih podjetij ali korporacij iz razvitih dežel z majhnimi podjetji na nerazvitih trgih. Je 

dogovor med proizvajalcem ene države (kontraktor) s proizvajalcem v drugi državi 

Podjetje kontraktor ohrani vse ostale funkcije prodaje, razvoja, trženja in drugih storitev 

–248).

Takšen pogodbeni odnos ustvarja

tudi prednosti in slabosti. Po navadi so ravno prednosti kooperanta slabosti kontraktorja in 

obratno. Za kontraktorja je na dolgi rok relativno prilagodljiv

boljšega in primernejšega ter cenovno ugodnejšega, pri tem pa je kooperant na slabšem, saj 

osegajo kakovosti in standardov poslovanja 

le- –86). 

Gre za sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic ter znanja, ki ima 
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Preglednica 4: Prednosti in slabosti dajalca licence

Prednosti: Slabosti:

hiter vstop na trg brez neposredne 

kapitalske naložbe,

hitro pridobivanje izkušenj,

,

ohranitev blagovne znamke za dajalca 

licence.

dajalec licence si lahko vzgoji 

konkurenta,

težek nadzor nad proizvodnjo in 

trženjem,

omejena celovitost poslovanja.

Vir: Hollensen 2004, 327 v Šuštar 2009,23

znanja ter izkušenj. Pri tem licenca zajema pravico do uporabe: 

patenta, blagovne znamke, modela, žiga in know-

sovzroki

prednosti, podjetje nima lastne enote v tujini, podaljševanje življenjskega cikla izdelka, visoka 

3.2.3 Franšizing

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

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

Tak koncept poslovanja temelji na skupni uveljavljeni znamki in enotni pojavni obliki (Šenk 

13, 253).

Najbolj globalno znan franšizing je v prehrambni industriji, dobro se razvija tudi v turizmu, 

uporablja pa se tudi v storitvah in v proizvodnji. 

sistem trženja blaga/storitev/tehnologije, 

franšizijem daje pravico in odgovornost, da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom. 

za posredno ali neposredno nadomestilo uporablja franšizorjevo trgovsko ime, blagovno 

znamko, znamko storitvene dejavnosti, know-
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3.2.4 Strateške povezave

Strateške zveze/zaveze, ki jim pravimo tudi strateške povezave ali zavezništva so podjetja, ki 

s sodelovanjem dosegajo na globalnih trgih skupne cilje; nimajo lastniške kooperacije, ali pa 

Strateške zveze so v sodobnem mednarodnem poslovanju zelo pomemben sestavni del 

pogoji poslovanja na mednarodnih trgih in tehnološki razvoj.

Podjetja vstopajo v zveze z n

vodstvo, in

Preglednica 5: Motivi za vstop v strateško zvezo

Motivi za vstop v strateško zvezo:

blagovne znamke, know-how, proizvodnje, 

razvoja novih tehnologij in izdelkov,

delitev poslovnih tveganj,

prilagodljivost,

dostop do novih virov, novih tehnologij in tujih trgov,

sicer težko dostopna,

podjetji,

boljšega položaja na globalnih trgih. Opredeljujemo jih lahko tudi v obliki povezav dveh ali 

ne namene.

3.3 Investicijske oblike

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

pretežno domena gospodarsko bol
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prodajni zastopniki,

prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu,

lastna proizvodna enota in/ali lastna razvojna enota na vstopnem trgu,

sestavljalnica,

regionalni centri,

prevzemi podjetji,

Investicijska vlaganja pomenijo na eni strani popolno lastništvo in kontrolo, na drugi strani pa 

transfer tehnoloških poslovnih ter
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4 MARKETING IN MARKETINŠKA STRATEGIJA

funkcija, poslovna koncepcija ter znanstvena disciplina. Osnovna vsebina marketinga je v 

tem, da ima ponudnik aktiven odnos do potrošnika pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih 

potreb. Marketinški pristop temelji na timskem delu, konkretni odgovornosti posameznikov in 

na motivaciji ter stimulaciji udeležencev v poslovni verigi (Devetak 2007, 16).

negospodarskega okolja, mednarodne konkurence, družbeno-

s jo

posameznih segmentov (Devetak 2000, 17; Trope 2015).

V nadaljevanju predstavljamo splošni model mednarodnega marketinga, ki nam dobro 

ponazarja proces vstopa podjetij na tuje trge.

Slika 2: Model mednarodnega marketinga

Vir: Trope, 2015
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marketingom se kaže v tržno-komunikacijski aktivnosti, ki jih podjetje izvaja v eni al

4.1 Vloga in pomen marketinga

Kar koli se prodaja na trgu, nekaj konkretnega, nekaj, kar se da kupiti, je pomembno, da to 

znamo tržiti. Izdelek ali storitev moramo znati približati kupcu, da ta zazna potrebo po

uporabnosti in kakovosti ter ga potem tudi kupi in uporablja (Pompe in Vidic 2008, 14).

Prodnik in David (2009, 37–28) nam razlagata, da je marketing filozofija poslovni koncept, ki 

v ospredje vseh aktivnosti organizacije postavlja porabnika in njegove potrebe, želje, nakupne 

vpletenost trženja v filozofijo organizacije, v njeno organizacijsko kulturo, kar se odraža v 

njenem poslanstvu, viziji in v vseh poslovnih politikah in strategijah, ki v ospredje dogajanja 

postavljajo porabnike, kupce, v našem primeru turiste, kot tudi vse subjekte, ki oblikujejo in 

odnos in kakovost storitev bistvena za poslovni uspeh storitvenih dejavnosti, je prav v teh 

dejavnostih izjemnega pomena tudi notranje trženje, ki se izvaja znotraj storitvenih 

organizacij v odnosih med vodstvom in zaposlenimi, med zaposlenimi ter preko njih do 

k

bne raziskave in analize tržnega potenciala 

ter možnosti podjetja. Nekatera podjetja vstopijo na mednarodni trg šele po opravljenih 

spreminjajo svoje strategije in taktike poslovanja (Cateora in drugi 2000, 16). 

zahtevajo nove pristope, metode ter stalno prilagoditev spremembam. Globalni marketing je v 

im razvojem digitalne tehnologije vseh vrst, pospešeno 

globalizacijo svetovnega gospodarstva in družbe, presenetljivo rastjo marketinga v vseh 

povsem zanemarjajo družbeno blagostanje (Bunc 2007, 20–21).

Globalizacija je ustvarila prav toliko izzivov kot pa tudi priložnosti za blagovne znamke, ki se 
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podjetja zagotoviti, da so njihovi proizvodi visoke kakovosti in cenovne dostopnosti. Pri 

mednarodnem marketingu ne gre le za jezik, ampak tudi za kulturo, tržno ponudbo in vedenje 

kupcev (International marketing, 2015). 

Marketinška funkcija mora biti usklajena s cilji in strategijo ostalih poslovnih funkcij ter tudi 

s prodajno funkcijo. Marketinško funkcijo moramo razumeti kot funkcijo prihodnosti. Naloga 

marketinga je na osnovi raziskave trgov, raziskave nakupnih motivov in navad, oblikovanja 

marketinških instrumentov, komuniciranja ter priprave osnovne oziroma baze za opravljanje 

prodajne funkcije. Prodajna funkcija je funkcija sedanjosti, ki deluje na osnovi pripravljenih 

2010, 26).

4.2 Marketinška strategija

Marketinška strategija pomeni iskanje najboljše smeri poti do realizacije cilja (Bunc 2007, 

90). Marketinška strategija je proces, s katerim organizacija locira svoje (zmeraj omejene) 

vire tako, da izkoristi priložnost na trgu, doseže zastavljene cilje in oblikuje trajnostne 

Devetak (2000, 215) pravi, da jecilj

–

storitev, osvajanje novih kupcev, novih trgov, ustvarjanje ustreznega imidža podjetja in 

za enostavno ter razširjeno reprodukcijo. Marketinška praksa 

temelji na proizvodnji in prodaji tistih izdelkov ter

Marketinško strategijo razumemo kot najboljšo oceno podjetja

zastavljene marketinške cilje (Podnar in drugi 2007, 89). 

Slika 3: Temeljne marketinške aktivnosti

Vir: Devetak 2000, 219
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4.3 Izbor in izvedba marketinške strategije

(2000, 29) marketing

marketinške

poslovnega sistema oziroma tudi razmerja znotraj podjetja (organizacije).

Devetak (2000, 215) nam predstavi, kaj vse vpliva na izvajanje in izbor marketinške 

strategije.

Preglednica 6: Dejavniki, ki vplivajo na izbor marketinške strategije

Dejavniki, ki vplivajo na:

strategijo marketinga demografsko in gospodarsko okolje

tehnološko okolje

izvajanje marketinške strategije okolje, v katerem podjetje deluje

konkurenca

dobavitelji 

marketinški posredniki

oblikovanje marketinške strategije objektivno motiviranje in stimuliranje 

ustvarjalnih ter najodgovornejših 

menedžerjev in strokovnjakov

kakovost izdelkov in storitev

prilagajanje hitrim spremembam

Vir: Devetak 2000, 215

4.3.1 Temeljne strategije marketinga

O možnostih, ki stranko 

Bistvo vseh strategij je, da si boljši od konkurence, pri tem ni poglavitna cena, ampak, da znaš

,
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objavil preizkušene in v praksi izpeljane modele, po katerih se lahko podjetniki ravnajo, ko 

o možnosti za opredelitev primerne trženjske strategije. Govorimo o treh 

strategijah:

Preglednica 7: Temeljne strategije marketinga

STRATEGIJA Z VIDIKA:

nizkih stroškov – nizke cene razlikovanja (diferenciacije)

Cilj je, da dosežemo 

prodajne oz. 

nabavne cene

surovin in repromateriala, 

Prinaša lahko zniževanje 

dejavnosti in s tem 

zmanjševanje atraktivnosti 

se organizacija prilagaja 

odjemalcem, tako da oblikuje 

izdelke v smislu najboljšega 

zadovoljevanja 

povpraševalcev.

V tem smislu sledijo 

ne glede na to, da to za 

odjemalce predstavlja višjo 

ceno.

Podjetje se mora 

specializirati na tiste 

posebnosti in prednosti

izdelkov ali storitev, ki so 

najpomembnejše za 

odjemalce in imajo prednost 

pred konkurenco.

potreb in želja le izbranim 

potrošnikom ter se izognemo 

konkurentom, ki so 

, ali 

drugam.

Vir: Devetak 2000, 218-220

–
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Postopek 

Slika 4

Vir: Pompe in Vidic 2008, 202–203

vrednot in ciljev je vsako podjetje kot ladja brez krmila, ki pluje neznano kam. Brez 

si 

potrošniki mislijo o izdelku ali storitvi

nam pomaga analizirati prednosti in slabosti, lahko pa tudi ugotovimo priložnosti ter kakšne 

nevarnosti prežijo na naš izdelek. Tako lahko ustvarimo dobro marketinško strategijo.

drugi pa komunikacijsko sredstvo, s katerim kupce pre
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tržno komuniciranje. Zapisan mora biti preprosto in razumljivo. Informacije morajo biti jasne 

in konkretne (Pompe in Vidic 2008, 204).

Preglednica 8

1. Predstavitev cilji

izboljšave, spremembe

dogodki

2. A SWOT-analiza

marketinške raziskave

3. Marketinška strategija problemi in rešitve

4. P koliko?

5. Ovrednotenje in kontrola

4.3.4 Marketinški splet za izdelke in storitev

zanimiva. Ti marketinški elementi so nadzirljive spremenljivke, kar pomeni, da lahko podjetje 



26

Najpomembnejši marketinški elementi (7P) so naslednji:

Preglednica 9: Marketinški element

Marketinški elementi

Izdelek ali storitev (poduct) zadovoljevanje potreb, želj, predstave 

in zahteve na mednarodnem trgu

življenjski cikel izdelka (razvoj, 

upadanje)

Cena in pogoji prodaje (price) denarni izraz vrednosti denarja ali 

izdelka 

ustvarja prihodek

kalkulacije

Prodajne poti in distribucija (place)

dogovorjenem mestu, z dogovorjeno

kakovostjo dospe do kupca

Komuniciranje (promotion) komunikacijski splet (oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, odnosi z 

javnostjo, osebna prodaja)

Ljudje/zaposleni (people) prodajno osebje

pomožno ali servisno osebje

vodilno osebje

drugi zaposleni

Proces in izvajanje (processing) realizacija delovnih nalog 

(pomembna strokovnost in 

motiviranost zaposlenih)

rokov, zanesljivost poteka storitev, 

kakovost)

vse vidne lastnosti podjetja 

...

prospekti…

–218
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5 TURIZEM

losti 

nujne, kot so potrebe po izobrazbi, športu, kulturi, izobrazbi, zabavi in spoznavanju novih 

potrebe veljale za izrazito luksuzne in so bile v domeni 

bogatih posameznikov. Kasneje so postale vse bolj splošne, vse bolj intenzivne in so dobile 

status družbeno priznanih potreb (Prodnik in David 2009, 4–5).   

anja teh 

(turista) turizma ne bi bilo (Prodnik in David 2009, 5). 

, ,

zakaj nekdo potuje, se uporabljajo tako z

Ruzzier 2011, 40) in jih lahko uvrstimo v eno izmed naslednjih skupin:

,

obiskovanje prijateljev in sorodnikov,

potovanje zaradi posla in poklica,

zdravstveni razlogi,

religiozni razlogi,

drugi motivi.

Dejavn , je nagnjenost k potovanjem. 

Opredeljuje delež prebivalstev, ki potuje v obdobju enega leta.
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Preglednica 10: Lestvica nagnjenosti k potovanjem

NIZKA: VISOKA:

nizek dohodek,

enostarševsko gospodinjstvo,

,

slabše izobraženi,

starejši ljudje (75+),

brez lastnega prevoznega sredstva,

,

brez dostopa do interneta.

visok dohodek,

gospodinjstvo z zaposlenimi starši,

ih mest,

bolje izobraženi,

mlajši ljudje,

,

,

dostop do interneta od doma in službe.

Prodnik in David (2009, 13) pravita, da je turizem ekonomski pojav, saj je usmerjen na 

gospodarske cilje in daje ekonomske rezultate. Vpliva na ponovno delitev in ustvarjanje 

narodnega dohodka. Pripisujejo mu številne ekonomske funkcije, tako multiplikacijsko, 

konverzijsko, zaposlitveno, razvojno, devizno, absorpcijsko in integracijsko funkcijo. 

in to neposredno (zabavna, zdravstvena, kulturna funkcija) ali posredno

vseh gospodarskih dejavnosti«. Temeljne razvojne l

»informacijske družbe« prihodnosti.

Tako je turizem osrednja gospodarska panoga 21. stoletja in temeljni kazalec njegovega 

dru

Turizem je civilizacijski temelj vsake sodobne družne in eden temeljnih ekonomskih faktorjev 

razvoja (Uran 2006, 3). 

spreminjati, posodabljati, opazovati konkurenco ter se odzivati na vse omenjene elemente. 

ter
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5.2 Vloga in pomen turizma v mednarodnem poslovanju

Turizem je postal deja ih

doživel ekstremno rast in zato je ta panoga postala

Zaradi turizma se razvijajo nove gospodarske dejavnosti, spreminja pa se tudi struktura 

proizvodnje in porabe. Mednarodni turizem zaradi prelivanja sredstev vpliva tudi na 

mednarodno menjavo. Pri tem nastajata v grobem dve koristi:

neposredne gospodarske koristi: prodaja gostinskih, prevozniških in drugih storitev ter 

blaga,

družbene koristi, ki niso merljive z denarjem (materialne, moralne)

Vloga turizma se tako v razvitih državah, kot v manj razvitih, vendar bogato kulturnih in 

Turizem ima predvsem velik pomen za manj razvite države, ki lahko na 

tem pripomorejo k -

gonilo družbeno-gospodarskega napredka.

Turizem ima velik pomen za državo glede na: ekonomijo, gospodarstvo, razvoj, pomembnost, 

prepoznavnost –to so le nekateri elementi, ki se jih turizem dotakne. Ima tudi poseben pomen 

delovnih mest. 

Danes je obseg poslovanja turizma enak ali celo presega od izvoza nafte, živila ali 

avtomobilov. Turizem je postal eden od glavnih akterjev v mednarodni trgovini in predstavlja 

obenem eno izmed glavnih virov dohodka za mnoge države v razvoju. Ta rast gre z roko v 

ifikacijo in konkurenco med destinacijami. To globalno širjenje 

turizma v industrializiranih in razvitih držav je pripravila gospodarske ter zaposlitvene koristi 

na številnih sorodnih sektorjih (gradbeništvo, kmetijstvo, telekomunikacij…). 

Prispevek turizma k blaginji je gospodarsko odvisna od kakovosti ter

ponudbe, ki pa je zaradi nacionalnih in mednarodnih trgov kompleksna (World Tourism

Organization UNWTO, 2015).
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5.3 Turizem v Sloveniji

Uspešna predstavitev in trženje slovenske 

ejanja v konkretnih aktivnostih in v partnerskem 

5.3.1 Ponudba v Sloveniji

o, da imamo v Sloveniji široko ponudbo. Na zahodu 

– mesta Piran, Koper in Izola s svojo podobo iz 

telskimi nastanitvami, bazeni in široko ponudbo restavracij.

jame v Sloveniji (Postojnska jama, Škocjanske jame ...) ne smemo pozabiti tudi na številne 

kraške izvire

Vipavska dolina in Goriška brda so bogat del vinorodnih kleti. Idrija pa se nam predstavi s 

: rudnikom živega srebra in idrijskimi ami.

Slovenija je tudi dežela gora in pohodništva, zato se lahko turisti odpravijo v Julijske Alpe ali 

Mariborsko Pohorje, ki ima prav tako pestro ponudbo. 

Lahko trdimo, da ima Slovenija vse možnosti

narod, ki si želimo uspeha in imamo kljub svoji majhnosti možnost, da konkuriramo 

rategija nas bo vodila do izpolnitve

teh ciljev.

5.3.2 Turisti v Sloveniji

številkah pridobili naslednje informacije. V Sloveniji predstavlja turizem veliko priložnost. 

-ja (WTTC, 2015), s 

mest (neposredno in posredno povezanih s turizmom). V letu 2014 smo v Sloveniji zabeležili 

2013). Tujih turistov je bilo 68 %, rast števila tujih turistov v letu 2014 glede na 2013 je bila 
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6,1 %. Vrednost izvoženih potovanj je bila 2,046 mrd EUR (2,039 mrd EUR v letu 2013). 

(Vidic 2015, 3). 

prispevali turisti iz 

Italije (16 %, enako v letu 2013), sledili so turisti iz Avstrije (13 %, v letu 2013 12 %) in iz 

in drugih azijskih držav (za 55 %) (Vidic 2015, 3).

Preglednica 11

2014

Država Delež (%) Rast (%)

Italija 16,0 + 3,2

Avstrija 12,6 + 7,4

11,3 –0,2

Ruska federacija 5,3 –0,9

Nizozemska 4,8 –8,2

Vir: SURS, 2015

raziskav ter razvoja je zagotavljanje 

raziskovalno-razvojne podpore za razvoj in trženje slovenskega turizma. Aktivnosti na 

zajemajo

Razvojne aktivnosti

zajemajo predvsem pripravo strateških dokumentov na državni ravni (strategije trženja), 

usposabljanje in informiranje ponudnikov, spodbujanje horizontalnega povezovanja 

ponudnikov oz. mreženja v okviru produkta ter spodbujanje trajnostnega razvoja turizma 

Predstavili smo podjetje, 
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-analizo ter ugotovili, ali ima 

slovanja.
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6
POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA VITUM, D. O. O.

6.1 Predstavitev podjetja

o podjetju Angus, d. o. o., ki se ukvarja z 

živinorejo in pridelavo žit.

Podatki pridobljeni na spletni strani Bizi.si (2015):

Pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Logotip/blagovna znamka:

Slika 5: Logotip podjetja Vitum, d. o. o.

Vir: Interni viri podjetja Vitum,d. o. o., 2015

6.1.1 Predstavitev dejavnosti

Obkroženo je z gozdovi, travniki in številnimi naravnimi, kulturnimi ter zgodovinskimi 

znamenitostmi. Poglavitni dejavnosti posestva sta kmetijstvo in turizem (Grad Prestranek,

2015).

S turizmom se ukvarja podjetje Vitum, d. o. o., v zvezi s kmetijstvom pa Angus, d. o. o. 

Skupaj pa tvorijo celotno blagovno znamko »Posestva Grad Prestranek«.

V okviru dejavnosti za skupine nudijo predstavitev in ogled Gradu Prestranek

pasme islandski poni, ogled ekološke kmetije Prestranek, ki se ukvarja s pridelavo ekološkega
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mleka, ogled goveje mesne pasme , ki je na prostem vse dni v letu, v 

neposredni bližini gradu pa tudi ogled 

izdelkov. Po dogovoru organizirajo in vodijo celodnevne izlete ter pobližje predstavijo regijo 

in znamenitosti (Grad Prestranek, 2015).

Slika 6: Gostilna Grad Prestranek

Vir: Grad Prestranek, 2015

»Na Gradu«

(jedi na žlico, tople BIO 

govejega mesa Angus). Ker sprejmejo do 65 oseb, so prostori primerni za ,

praznovanje rojstnega dne ter razna .

Na Posestvu prirejajo ahalne tabore ter dnevno varstvo z jahanjem, ki jih izvajajo 
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Slika 7: Jahalni tabor

Vir: Grad Prestranek, 2015

Imajo tudi šest apartmajev kategorije 2*, v katerih je na voljo tudi 

kuhinjska niša in kopalnica. V objektu je tudi sejna soba, ki sprejme do 60 oseb (Grad 

Prestranek, 2015)

Slika 8: Apartmaji

Vir: Grad Prestranek, 2015

6.1.2 Zgodovina

Na spletni strani krajevne skupnosti Prestranek smo našli podatke o zgodovini. Grad 

Prestranek naj bi stal že v 13. stoletju, vendar dokazov za to ni, zapisi segajo v 16. stoletje, ko 

naj bi grad pripadal grofom Edlingov. Grad je postal znan šele po letu 1728, ko ga je kupil 

m, na Škulah ter v okolici Postojne je 
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posestvo obsegalo okoli 1500 hektarov. Sedanjo obliko je dobil leta 1735. Grajski stolp so že 

vojni so jo sprva spremenili v »tehtnico« za 

Dvorec Prestranek je

stavba. Od Valvasorjeve upodobitve dvorca z okroglimi stolpi pred vhodno fasado in bogatim 

stolpom na 

stile« med obema vojnama, je danes dvorec oropan bogatega arhitekturnega oblikovanja, saj 

sicer pa je tipološko to dvorec) Prestranek je zavarovan kot kulturni spomenik lokalnega 

gostinsko-

Slika 9: Valvasorjeva upodobitev

Vir: 

6.1.3 Vizija in poslanstvo podjetja

Vizija posestva je turizem v povezavi z eko-

pridelovati lastne produkte in jih potem tudi prodati pod lastno blagovno znamko posestva 

Grad Prestranek (Vidic, 2015).
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Poslanstvo podjetja ni jasno definirano. Iz intervjuja z direktorjem podjetja (Vidic, 2015) smo 

uspeli razbrati, da želijo ostati komercialno podjetje, dostopno vsakemu potrošniku. Približati 

turistom, gostom naravo s konji, naravno, ekološko kmetijstvo ter tradicionalno kuhinjo.

6.1.4 Menedžment in zaposleni

Podjetje Vitum, d. o. o., ima zaposlenih 5–

direktor podjetja pa Josip Vidic. Glavno knjigovodstvo opravljajo v Ljubljani. Direktor Josip 

Vidic 

gostinstvom in turizmom). Za dobavo in vodenje gostinskih zadev skrbi referentka za 

o. V 

Posestvo Grad Prestranek deluje v panogah kmetijstva in turizma. Je blagovna znamka, ki jo 

uporabljata podjetji Angus, d. o. o., ki se ukvarja z živino in poljedelstvom, ter Vitum, d. o. o., 

ki se ukvarja z gostinstvom in turizmom.

Podjetje se trudi, da bi povezalo naravno, ekološko kmetijstvo s turizmom, ki pa lahko zelo 

obrem

odkupuje Vila Natura, z lastno pridelavo mleka, ki jo odkupuje mlekarna Krepko in z lastno 

pridelavo visoko kakovostnega mesa Angus, ki ga prodajajo sami v svoji gostilni t

kupcem (Vidic, 2015).

Svojo zanimivo zgodovino podjetja dobro tržijo s predstavitvami organiziranim skupinam. Za 

posamezne obiskovalce je opis posestva predstavljen na oglasni deski. Ker je zgodovina 

posestva in okoliša relativno neraziskana, si prizadevajo, da bodo v prihodnje zgodovinska 

turiste iz celega sveta (Vidic, 2015).

Zavedajo se, da morajo urediti svojo dotrajano infrastrukturo, ampak ta zahteva veliko 

z direktorjem podjetja Josipom Vidicem (Vidic, 2015) smo izvedeli, da bo po realizaciji 

investicije podoba gradu ostala pretežno enaka in se ne 
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nih poslovnih stroškov. Podjetje 

usmerjeni v izobraževalne namene. Povežejo se s šolami in vrtci, kjer skupine organizirano 

Posredovali so nam tudi podatke o poslovanju iz leta 2013 in 2014, iz katerih je razvidno,

koliko odstotkov prihodkov je bilo iz kmetijstva in koliko iz turizma ter konjeništva.

Slika 10: Struktura prihodkov podjetja v letu 2013

Vir: Interni viri podjetja Vitum, d. o. o., 2015

predelovalnih površin, ekološke pridelava ter

Slika 11: Struktura prihodkov podjetja v letu 2014

Vir: Interni viri podjetja Vitum, d. o. o., 2015

Pri glavnih aktivnostih podjetja pogrešamo razvoj novih programov in marketinško vodilo, ki 

bi usmerjale podjetje v naslednjih letih.

Turizem in 

konjeništvo 

46 % 
Kmetijstvo 

54 % 

 

 

Prihodki (%) v letu 2013 

Turizem in 

konjeništvo 

41 % Kmetijstvo 

59 % 

 

 

Prihodki (%) v letu 2014 
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6.2.1 SWOT/SPIN-analiza

Metodološko jedro analiziranja okolij je model SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunitis, 

Threats) oziroma prevedeno SPIN (Slabosti, Prednosti, Izzivi in Nevarnosti). Obsega 

priložnost organizacije (dela in programov organizacije), notranje prednosti in zunanje izzive. 

Na drugi strani pa težave – notranje slabosti in zunanje nevarnosti. Iz notranjih prednosti in 

Preglednica 12: SPIN – analiza podjetja Vitum, d. o. o.

Prednosti:

eko-turizem,

dobra destinacija (blizu Postojnske 

jame, blizu morja),

hrano,

široka ponudba (kolesarjenje, jahanje),

komercialno podjetje, dostopno tudi 

ljudem srednjega razreda,

zgodovinska povezava z Lipico.

Slabosti:

slaba dotrajana infrastruktura podjetja,

neurejena okolica,

slabo delovanje v preteklosti,

pomanjkanje izobraženega kadra za višje 

kakovostno izvedene programe,

slab marketing na tujih trgih,

slaba poslovna strategija in strategija 

mednarodnega poslovanja,

majhna kapaciteta apartmajev.

Priložnosti:

povezava z ostalimi lokalnimi 

ponudniki,

povezava s Postojnsko jamo (predvsem 

sedaj, ko bodo odprli Jama hotel),

pridobitev novih strank iz Italije in 

Hrvaške,

lepa, zgodovinsko bogata pokrajina,

nova 

,

,

rast turizma v mednarodnem 

poslovanju.

Nevarnosti:

nelojalna konkurenca, siva ekonomija,

n naravne 

– manj 

jahanja),

.
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poslovanje pravnih subjektov oziroma podjetij preko državnih meja. Razumemo ga kot 

najširši pojem sodelovanja s tujimi državami in poslovnimi subjekti«.

Podjetje Vitum, d. o. o.,

– s turisti iz celega 

saj se oglašujejo na hrvaški Kolektivi in na italijanskih spletnih straneh. Strani, kot so 

terjim bodo tudi v 

prihodnosti, saj si fin

Poiskali smo podatke o tem, koliko turistov je bilo od januarja pa do oktobra 

2015 na Gradu Prestranek in od kod prihajajo.  

Slika 12: Najpogostejši turisti na Gradu Prestranek v letu 2015

Vir: Interni viri podjetja Vitum, d. o. o., 2015

sledijo jim Italijani (110), Poljaki (108) in nato Hrvati (37). 

Pod -informativnih centrih, dobro 

sodelujejo ter so povezani z muzejem vojaške zgodovine v Pivki, ni pa se jim uspelo povezati 

s Postojnsko jamo. Ocenjujejo, da predvsem zaradi tega, ker ima Jama sama zase dovolj in 
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Ker imajo omejeno kapaciteto sob, so zanje zanimivi enodnevni gostje. Torej gostje, ki 

pridejo na ogled posestva, kolesarjenje, kosilo in jahanje. Zaradi 

Mednarodno sodelujejo tudi z oddajo svojih prostorov. Slovensko združenje quater konja –

svetovno znane 

celotne Evrope (Vidic, 2015).

odno poslovati, je prvi pogoj ta, da uredijo okolico, ki bo turista 

privabila in ga navdušila nad pokrajino ter njihovo ponudbo. Infrastrukturo razumemo kot 

-te, saj 

kot 

Ovsenik (2015, 70). Zavedati se moramo, da s tem, ko turista sprejmemo in ga pogostimo, 

predstavimo najprej sebe kot podjetje in s tem tudi celotno Slovenijo. Naslednji zelo 

kapacitet in gostinske ponudbe (Vidic, 2015).

Ker se podjetje relativno dokaj dobro oglašuje na spletnih straneh Booking.com, TripAdvisor 

in podobnih, nima int

o

direktor podjetja (Vidic, 2015).

bližini so tudi razni konjeniški klubi, ki pa jih ne ocenjujejo kot neposredno konkurenco 

(Vidic, 2015).

6.4 Raziskava o strategiji mednarodnega poslovanja Vitum, d. o. o.

V intervjuju z direktorjem Josipom Vidicem smo ugotovili, da podjetje mednarodno posluje 

ter da strategije mednarodnega poslovanja nima. Na tuje 

trge torej vstopa posredno preko interneta in raznih spletnih strani. 
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Na podlagi raziskave smo ugotovili, da podjetje trenutno ne bi moglo konkurirati na 

zahtevnem mednarodnem trgu, da mora podjetje poslovno dozoreti in napredovati najprej na 

ter in dob

6.5 Ugotovitve raziskovanja

za mednarodni trg nima in trenutno v podjetj ter

izvajati. 

V podjetju ni jasne definicije ih ter ih ov in

aktivnosti podjetja pri razvoju novih programov ter marketinških vodil, ki bi usmerjala 

podjetje v mednarodni tržni prostor.

transportnih ovir (avtocesta). V raziskavi koliko turistov je iz Italije in Hrvaške, smo 

ugotovili, da je to število relativno majhno 

marketinških aktivnosti na ciljanih tujih trgih.

nelojalni konkurenci. Podjetje si želi ohraniti kakovost in ne cilja na masovni turizem. Želijo 

si dobro nastanitev (vlaganje v apartmaje), razvoj konjeništva in dobro kulinariko ter to, kar 

na posestvu pridelajo, tudi prodati pod lastno blagovno znamko.

potencial za razvoj podjetja v smeri mednarodnega poslovanja bi lahko bil tudi izvoz lastnih 

pridelkov.

potencialov za razvoj.

Najidealnejši položaj, ki ga
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rezovec in Rudež 2009, 120).

Menimo, da ima obravnavano podjetje še dodatno prednost – konjeništvo, saj lahko s tem še 

Ocenjujemo, da bi bilo lahko podjetje Vitum, d. o. o., z razvojem novih programov, z 

i povezavo z ostalimi 

Iz intervjuja z direktorjem podjetja smo ugoto

strokovnega kadra in ne promovira svoje zgodovinske preteklosti, poleg tega se ne usmerja na 

mednarodne trge. Temu primerni so tudi poslovni rezultati turizma in gostinstva.

mednarodnega poslovanja in 

Predlagamo, da naj podjetje jasno definira vizijo, poslanstvo, vrednote in cilje. Ta definicija je 

gokrat 

pozabi na to pomembno nalogo in so 

2006, 84).

6.6.2 Ureditev in postavitev infrastrukture

predvsem zaradi te

Potrebna je obnova gradu – infrastrukturo popraviti, postaviti nazaj v preteklost in jo urediti 

ziskati 

povezavo z Lipico in Dunajem ter tržiti zgodovinska dejstva.
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Pomembno je izkoristiti že postavljeno infrastrukturo za namestitev konjev, ki ne potrebuje 

, ampak le manjša popravila, ki bi bila za pridobitev strank dovolj.

Ureditev in posodobitev apartmajev bi pripomogla k temu, da bi podjetje imelo

6.6.3 Razvoj novih programov in prireditev

trenerjev bi bil

sosednjih državah pa bi pridobili stranke, ki bi pripeljale konje na penzion in tudi nove 

abem 

vremenu.

Trend v konjeništvu gre na naravno konjarstvo, hipoterapijo, psihologijo s konji, ampak za te 

v povezovanju gostilne z nastanitvijo in konjeništvom. Z reklamo v tujini bi lahko tržili 

vikend ponudbo ali 7-tedenski aranžma in tako zapolnili apartmaje. Gostom bi ponudili zajtrk 

organizirali preživljanje

Predjamski

muzeja vojaške zgodovine v Pivki.

Notranjska je bila dom slavnega junaka Martina 

tem koncu sveta in preživljal se je s tihotapljenjem angleške soli,

Legenda pravi, da je bil avstrijski cesar v nevarnosti zaradi orjaka Brdavsa in je poklical 

je pomagal in v zahvalo mu je dal dovoljenje za prodajo 

angleške soli. Temu v spomin v Pivki prirejajo Krpanove igre. Tudi to zgodovinsko dejstvo bi 

lahko uporabili za razvoj novega programa. Turisti bi lahko šli na ogled Krpanovih iger, ali pa 

o konjenico na bližnje zgodovinske kraje.  

Ker ima podjetje veliko travnatih površin, lahko organizira razna tekmovanja v spretnostnem 

jahanju in jahanju za otroke. Za dresurne tekme in tekme v preskakovanju ovir pa bi bila 
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kup ali najem ovir. Ponovno ciljamo na povezovanje z lokalnimi 

ponudniki in dober marketing, ki bi zagotovil dovolj obiskovalcev in tekmovalcev.

Da bi imelo

uporabi islandske konje, ki so zime in snežnih razmer navajeni. Prav zato bi lahko imeli 

za povezavo z ostalimi konjeniškimi klubi ter

prirejanjem raznih prireditev, kot sta ocenjevanje in razstava konj. 



46

7 SKLEP

poslovanjem. Z globalizacijo, internacionalizacijo ter liberalizacijo se meje med državami 

h in tudi v najbolj 

Za obseg poslovanja turi

izvoz nafte, živil ali avtomobilov. Turizem je postala ena glavnih panog v mednarodni 

trgovini in predstavlja za mnoge države glavni vir dohodka.

vanje podjetja Vitum, d. o. 

ter v sodelovanju z ostalimi podjetji oblikuje 

blagovno znamko Posestvo Grad Prestranek. Na zastavljeno vprašanje: »Ali ima podjetje 

Vitum,, d. o. o.,

raziskavo ugotovili, da podjetje strategije mednarodnega poslovanja nima in po raziskovanju 

prednosti in slabosti tersi najprej zastaviti poslanstvo in cilje, dobro poslovno strategijo, 

trge.

ovano in izvajano 

lo svoje 

potenciale tudi na tujih trgih.

a strank iz Slovenije ter, da ima podjetje veliko potenciala 

predvsem v sosedni Italiji 

ureditev zunanje infrastrukture, apartmajev in gostinskega dela, ki bi lahko privabili tuje 

turiste. Ugotovili smo, da dosedanji programi ne bi ustrezali kapaciteti gostov, zato smo 

predlagali no

pa bi si ogodki, 
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PRILOGE

Priloga 1: Intervju z direktorjem podjetja Vitum, d. o. o., gospodom Josipom Vidicem





Priloga 1

Intervju z direktorjem podjetja Vitum, d. o. o. (Josip Vidic):

1.
poslanstvo podjetja Vitum,d. o. o. (Posestva Grad Prestranek)? 

Vizija podjetja je ekološko kmetijstvo in turizem v povezavi z naravo.

Cilj je pridelava pridelkov in prodaja le-teh.

Poslanstvo: 

približek turistom naravo s konji, 

naravno tradicionalno kmetijstvo,

komercialno podjetje (dostopno širši množici).

2.

relativno zastarelo in neatraktivno?

Cilji so obnova infrastrukture, ki je tudi pod spomeniškim varstvom. Ureditev okolice in 

konjeniških infrastruktur, ki bi konjeništvo dvignilo na višji nivo. Ampak to so le projekti, ki 

tev infrastrukture v duhu podeželja.

3. V neposredni bližini je veliko konjeniških klubov ter ponudnikov sorodnih storitev 

pred konkurenco?

Lipice ne vidimo kot konkurenco, saj nas njihova dejavnost ne ogroža. Bolj so usmerjeni v 

Z ostalo konkurenco v kmetijstvu se dobro spopadamo, saj se naše delo zaradi velikih površin 

-govedini Angus, ki se zelo dobro 

trudimo z dobro ponudbo odpraviti.
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4.
bil pod Lipiško delegacijo. Ali se vam zdi, da je podjetje dovolj prepoznavno s svojo 
zgodovino širši javnosti, predvsem pa v tujih državah?

Strinjam se o zanimivi zgodovini, ki jo poskušamo tržiti organiziranim skupinam, 

individualnim gostom pa so dostopni posamezni opisi. Podjetje ni dovolj prepoznavno v tujih 

državah, poslužujemo se cenovno dostopnim medijem (Radio 94, spletna stran, booking.com, 

5. Kako ocenjujete, da bi lahko izboljšali prodor na izbrane tuje trge in tudi dosegli 

Prodor na tuje trge bi lahko izboljšali z ureditvijo nastanitvenih prostorov in v povezavi s 

konjeniškim ter gostinskim delom, vendar menimo, da imamo še veliko potenciala na 

6.

Na prvem mestu so Slovenci, sledijo Hrvati (odziv na spletno stran Kolektiva) ter Italijani. Za 

enkrat ne ciljamo

7. Glede na to, da so turisti v Postojni bolj ali manj v tranzitu, kako ocenjujete, da bi 

tudi rednih strank in ohranili turiste v okolišu vsaj nekaj dni?

Vsekakor vidimo priložnost v povezovanju z drugimi. To bi moral biti cilj vsakega ponudnika 

storitev. Vsekakor bi imel vsak kaj za ponuditi.

8. ni 

Seveda, ampak na žalost se nam s Postojnsko jamo ni uspelo povezati, menimo, da predvsem 

zaradi tega, ker se jim ni potrebno. Sami imajo zase dovolj in ne vidijo potrebe po 

povezovanju z drugimi. Predvidevamo pa, da se bo situacija z odprtjem hotela spremenila, saj 

je potem interes hotela, da gosta zadrži v okolišu vsaj nekaj dni. Gostom je treba nekaj 

ponuditi in to tudi tržiti.
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9. Podjetje se ukvarja s konjeništvom, ki v svetovnem merilu velja za prestižni šport. 
Kako ga vaše podjetje približuje ljudem na družbeno koristnem in izobraževalnem 
nivoju in kakšno strategijo mednarodnega poslovanja
pri tem?

Naše podjetje konjeništvo približuje predvsem otrokom. Trudimo se približati konjeništvo 

izobraževanja, predvsem sodelujemo

Strategije za mednarodno poslovanje glede tega nimamo. Tržimo se le preko interneta in 

-informacijskih centrih. 

10. Ocenjujemo, da je na vašem posestvu še veliko priložnosti za razvoj. Kakšen je vaš 
ter poslovanje, predvsem s poudarkom na 

mednarodnem poslovanju in mednarodnem marketingu? 

Sami dajemo prednost kakovosti pred masovnim turizmom. Menim, da je tukaj na 

postojnskem prijetno okolje, dobra kulinarika, lepa narava, kar lahko povežemo z jahanjem in 

z zdravim okoljem.

nismo tako veliki kot Lipica in Jama, zato moramo biti iznajdljivi in poskrbeti sami zase.

V prihodnosti vidimo tudi priložnosti v izobraževanju. V novembru (preko Kompasa) 

11.

Italijanskih gostov, predvsem zaradi bližine Italije in ker smatramo Italijane za dobre goste. 

12. Katere izbrane tuje trge bi ocenili kot najbolj potencialne in perspektivne in zakaj 
le-te?
Kot sem že povedal pri prejšnjem vprašanju. Hrvaška, vstop v EU, bližina Schengenske meje.

Italija, bližina meje.

13.
izvajali?
Posebne strategije nimamo. Oglaševali se bomo preko interneta torej Kolektiva, Booking … 
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14. Kakšna so tveganja v mednarodnem poslovanju za vaše podjetje in kako jih lahko 
obvladujete?

15. rtovano in uspešno izvajano 
strategijo mednarodnega poslovanja?  

ismo dovolj razpoznavni in zato mednarodne strategije 

trgu še rezer

kapacitete, saj bi potem bilo podjetju v interesu imeti polne sobe. Sedaj si želimo zadovoljne 


