
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

S
U

Z
A

N
A

 K
R

A
N

JC
20

13
Z

A
K

L
JU
�

N
A

 P
R

O
JE

K
T

N
A

 N
A

L
O

G
A

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

SUZANA KRANJC 

ZAKLJU�NA PROJEKTNA NALOGA 

KOPER, 2013 





�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT

Zaklju�na projektna naloga 

POREKLO IZDELKA V MEDNARODNEM 

POSLOVANJU – ŠTUDIJA PRIMERA

Suzana Kranjc 

Koper, 2013 Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesi�  





�

�

�III

POVZETEK 

Že pred samim vstopom na tuje trge je potrebno obsežno znanje o podjetju,  ki že deluje na 

doma�em trgu, njihove notranje prednosti in slabosti kot tudi zunanje priložnosti in 

nevarnosti, na podlagi katerih je za�etna faza v procesu poslovanja v mednarodnem okolju 

snovanje strateškega na�rta o na�inu širjenja svojih izdelkov. Obstaja ve� na�inov vstopa na 

tuji trg, pri �emer je potrebno upoštevati tudi carinske ovire, najpogostejša in najenostavnejša 

oblika pa je izvoz. V mednarodnem okolju ima za potrošnika velik pomen blagovna znamka 

in poreklo blaga, ki je opredeljeno v EU v Carinskem zakoniku Skupnosti. V prakti�nem delu 

so predstavljeni rezultati raziskave, kaj poreklo izdelka v mednarodnem poslovanju pomeni 

potrošnikom in kako vpliva na njihove nakupne odlo�itve.     

Klju�ne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, izdelek, poreklo izdelka, blagovna 

znamka.  

SUMMARY 

A thorough knowledge of the company already present on the domestic market is needed 

before entering foreign markets. The first step in the process of strategic planning to expand 

business into foreign markets is to analyse the advantages and disadvantages of the company 

on the domestic market as well as opportunities and risks in the foreign markets. There are 

many ways of expanding business abroad, but usually customs regulations must be taken into 

account. The simplest and most spread way of expanding business is export. The trademark 

and origin of goods, defined in the EU by the Customs code of the Union, is of great 

importance to the consumer in an international economic environment. The practical part of 

the paper presents the results of researching the importance of origin of goods to consumers in 

an international economic environment, and how it affects their purchase decisions. 

Key words:  globalization, international business, product, origin of product, trademark.�

UDK: 339.9:336.242(043.2)

�





�

�V

VSEBINA 

1 Uvod ................................................................................................................................... 1

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš� ............................................................ 1 

1.2 Namen in cilji zaklju�ne projektne naloge ................................................................. 1 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev ...................................................................... 2 

1.4 Predpostavke in omejitve zaklju�ne projektne naloge ............................................... 2 

2 Globalizacija ...................................................................................................................... 3

2.1 Klju�ni elementi globalizacije .................................................................................... 3 

2.2 Razvojni trendi globalizacije ...................................................................................... 4 

3 Mednarodno poslovanje ................................................................................................... 6

3.1 Pomen in vsebina mednarodnega poslovanja ............................................................. 6 

3.2 Na�ini vstopa na tuje trge ........................................................................................... 8 

3.2.1 Izvozne oblike ................................................................................................. 9 

3.2.2 Pogodbene oblike .......................................................................................... 10 

3.2.3 Investicijske oblike ....................................................................................... 12 

4 Izdelek v mednarodnem poslovanju .............................................................................. 13

4.1 Politika izdelka v mednarodnem poslovanju (4P) .................................................... 13 

4.2 Krivulja mednarodnega življenjskega ciklusa .......................................................... 15 

4.3 Mednarodno tržno komuniciranje ............................................................................ 16 

4.4 Standardizacija in adaptacija v mednarodnem poslovanju ...................................... 18 

5 Poreklo izdelka v mednarodnem poslovanju ............................................................... 20

5.1 Pomen porekla izdelka v mednarodnem poslovanju ................................................ 20

5.2 Nepreferencialno poreklo in preferencialno poreklo ............................................... 20 

5.3 Vpliv porekla izdelka v mednarodnem poslovanju na nakupne odlo�itve             

potrošnikov .............................................................................................................. 22 

6 Raziskava pomena porekla izdelka v mednarodnem poslovanju ............................... 24

6.1 Obseg raziskave ........................................................................................................ 24 

6.2 Predstavitev rezultatov raziskave ............................................................................. 24 

6.3 Zaklju�ne ugotovitve ................................................................................................ 28 

7 Sklep ................................................................................................................................. 29

Literatura ................................................................................................................................ 31

Viri  ........................................................................................................................................... 31

Priloga ..................................................................................................................................... 33
�



�

VI 

SLIKE 

Slika 1:   Model mednarodnega poslovanja na primeru izvoza ................................................. 7 

Slika 2:   Na�ini vstopa na tuji trg ............................................................................................ 12 

Slika 3:   Krivulja mednarodnega življenjskega ciklusa izdelka .............................................. 15 

Slika 4:   Ovire v okolju mednarodnega tržnega komuniciranja .............................................. 17 

Slika 5:   Pet mednarodnih strategij proizvoda in komuniciranja ............................................ 19 

Slika 6:   Struktura anketirancev po spolu ................................................................................ 24 

Slika 7:   Struktura anketirancev po starosti ............................................................................. 24 

Slika 8:   Struktura anketirancev po regijah ............................................................................. 25 

Slika 9:   Pogostost nakupa prehrambenih izdelkov ................................................................ 25 

Slika 10: Povpre�ni znesek enkratnega nakupa ....................................................................... 25

Slika 11: Obisk trgovin s slovenskimi in tujimi izdelki ........................................................... 26 

Slika 12: Nagibanje k slovenskim izdelkom ............................................................................ 26 

Slika 13: Cena slovenskih izdelkov je predraga ....................................................................... 26 

Slika 14: Pomen cene slovenskih izdelkov v primerjavi s tujimi ............................................ 27 

Slika 15: Nakup vrste izdelkov slovenskega ali tujega porekla ............................................... 27 

Slika 16: Pomembnost porekla izdelka ali drugih faktorjev .................................................... 27 

Slika 16: Povpre�ne ocene posameznih faktorjev .................................................................... 28 

PREGLEDNICA�

Preglednica 1: Izvoz in uvoz blaga, junij 2013 .......................................................................... 8 



VII �

KRAJŠAVE 

4 P  product, price, place, promotion (izdelek, cena, prostor, promocija) 

CURS  Carinska uprava Republike Slovenije 

EEA  Evropski gospodarski prostor (European Economic Area) 

EFTA  Evropsko združenje za prosto trgovino (European Free Trade Association) 

EPA  Sporazum o gospodarskem partnerstvu (Economic Partnership Agreement) 

ES  Evropska skupnost 

EU  Evropska unija 

EUR 1  potrdilo o prometu blaga v EU  
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WTO  Svetovna trgovinska organizacija 

ZDA  Združene države Amerike 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš�

Slovensko tržiš�e ponuja poleg doma�ih tudi vedno ve� tujih izdelkov, saj je proces 

globalizacije zelo intenziven in neizogiben. Predmet prou�evanja in raziskave v zaklju�ni 

projektni nalogi je poreklo izdelka v prehrambeni industriji in kako ga ocenjujejo in 

vrednotijo potrošniki. Na nakup dolo�enega izdelka vplivajo številni dejavniki, kot so cena, 

kakovost, oglaševanje, blagovna znamka, pakiranje, korist in tudi poreklo izdelka. Vprašanje 

je, ali se mi kot potrošniki sploh zavedamo, kako so ti izdelki prišli na naše prodajne police in 

od kod izvirajo. 

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

doma�e države in njenega poslovnega okolja« (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 6). Poslovanje 

podjetij v mednarodnem okolju je zelo pomembno, saj je v svetu vse ve� ponudnikov, ki 

skušajo svetovnim trgom ponuditi svoje izdelke. Tu pa je potrebno dobro strateško 

na�rtovanje, poznavanje tako zna�ilnosti svetovnih trgov, konkurence kot tudi želja in potreb 

potrošnikov. Potrebno je biti inovativen in imeti dobre marketinške aktivnosti. 

Devetak (2007, 101) navaja: 

Izdelek je rezultat celovitega marketinškega napora podjetja, da se ustreže potrebam potrošnikov. 

Opredelimo ga kot splet dolo�enih lastnosti. Izdelek je vse, kar lahko ponudimo trgu in vzbudi 

pozornost, povpraševanje, nabavo, koriš�enje.  

Dubrovski (2006, 277–278) opredeljuje, da poreklo izvora dolo�ene države izdelek pridobi, 

�e je v celoti pridobljen ali proizveden v dolo�eni državi ali �e je v dolo�eni državi predelan v 

zadostnem obsegu. Tu gre predvsem za predelavo ali obdelavo dolo�enih izdelkov, 

polizdelkov, materiala oziroma samo komponent. Torej �e izdelek ni bil v celoti narejen v 

Sloveniji in je bil v procesu proizvodnje uporabljen material s poreklom evropskih in tretjih 

držav, �e je bil material iz tretjih držav zadostno obdelan in predelan in so bile obra�unane in 

pla�ane carinske dajatve, lahko izdelek tako tudi  pridobi status slovenskega porekla.  

1.2 Namen in cilji zaklju�ne projektne naloge 

S pomo�jo izvedene tržne raziskave bomo skušali ugotoviti, kakšne kriterije imajo potrošniki 

pri nakupovanju in koliko jim pomeni poreklo posameznih izdelkov, oziroma �e je to za njih 

res pomembno. 

Namen zaklju�ne projektne naloge je preu�evanje pomena porekla izdelka v mednarodnem 

poslovanju. 

Cilj zaklju�ne projektne naloge je: 
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- preu�iti pomen porekla izdelka v mednarodnem poslovanju na podlagi izvedene tržne 

raziskave, 

- raziskati, ugotoviti in opredeliti, kaj poreklo izdelka v mednarodnem poslovanju pomeni 

potrošnikom in kako vpliva na njihove nakupne odlo�itve.�

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V zaklju�ni projektni nalogi na�rtujemo uporabo ve� znanstveno-raziskovalnih metod: 

- metodo deskripcije, kjer bomo na podlagi uporabljene literature in virov opredelili in             

opisali posamezne pojme in vsebine mednarodnega poslovanja,  

- metodo kompilacije bomo uporabili za povzemanje citatov in navedb drugih avtorjev, 

- statisti�no metodo zbiranja in analiziranja podatkov,  

- metodo analize, 

- analiti�no metodo, 

- metodo sinteze za opredeljevanje kon�nih ugotovitev.   

V empiri�nem delu naloge bomo uporabili primarni vir podatkov. Vprašalniki bodo na voljo 

preko spleta in po razli�nih trgovskih centrih, kot so Mercator, Tuš in Lidl, saj so na njihovih 

prodajnih policah tako slovenski kot tuji izdelki. Anketiranci bodo naklju�no izbrani 

potrošniki. Zbrani podatki bodo statisti�no obdelani ter tudi opisno in grafi�no prikazani.   

1.4 Predpostavke in omejitve zaklju�ne projektne naloge 

Predpostavljamo, da se glede na trenutne gospodarske razmere v Sloveniji ljudje pri nakupu 

odlo�ajo glede na cene izdelkov in ne toliko na kakovost, pri �emer poreklo izdelka ni klju�no 

pomemben faktor nakupne odlo�itve.  

Predpostavljamo tudi, da bodo anketiranci vprašalnike izpolnjevali vestno in zbrani podatki 

bodo odražali resni�ne navade potrošnikov.   

Pri tržni analizi in preu�evanju pomena porekla izdelka se bomo omejili na slovenske 

potrošnike, prav tako bomo rezultate anketirancev preko spleta in po trgovskih centrih 

prikazali posebej.   
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2 GLOBALIZACIJA 

2.1 Klju�ni elementi globalizacije  

Globalizacija je ve�dimenzionalen proces, ko se meje med državami izgubljajo, s tem pa tudi 

klasi�en pomen geografskega izvora izdelka (zaradi na�rtovane selitve proizvodnje, stroškov 

proizvajanja in kompleksnosti izdelkov ima ve�jo veljavo blagovna znamka) in dimenzije 

procesa konkuriranja (z individualizacijo ponudbe). Z odpravljanjem carinskih in drugih 

necarinskih ovir med državami ter z integracijo ekonomskih, politi�nih, pravnih in kulturnih 

sestavin pa ustvarja novo kakovost in intenzivira globalno konkuren�nost (Dubrovski 2006, 

48, 49). 

Dubrovski (2002, 12) razlikuje tri vrste pojmovanja globalizacije:  

Po realisti�nem pojmovanju je globalizacija rezultat spreminjajo�ega se reda, ki se izraža 

predvsem na politi�nem in oborožitvenem podro�ju. Institucionalno pojmovanje opredeljuje 

globalizacijo kot uporabo univerzalnih na�el (aktivnosti Združenih narodov, širitev demokracije 

in mednarodnih ekonomskih institucij) s poudarkom na pravni regulativi in mednarodnih 

organizacijah. Kognitivno pojmovanje pa opredeljuje globalizacijo kot prenos in širitev 

komunikacij, uvedbo »poslovne kulture«, unifikacijo ter poenotenje idej in vrednot.  

O globalizaciji lahko govorimo na štirih ravneh: na svetovnem nivoju, na nivoju dolo�ene 

države, na nivoju dolo�ene industrije in na nivoju dolo�enega podjetja,  ki se nanašajo na 

mednarodno menjavo, obseg mednarodnih povezav gospodarstva, stopnjo odvisnosti in 

povezanosti konkuren�nega položaja ter na obseg širitve prihodkov z udeležbo v 

mednarodnih tokovih.  

Globalizacija poslovanja je osredoto�ena na geografski in organizacijski vidik kot doseženo 

stanje s funkcionalno integracijo aktivnosti na svetovno raven in temelji na zamisli, da svet 

postaja vse bolj homogen, razlike med nacionalnimi trgi pa izginjajo (Dubrovski 2006, 51–

53).  

»Misli globalno, deluj lokalno« (Dubrovski 2006, 56). To je na�in, po katerem deluje podjetje 

iz standardiziranih konceptov izdelkov, ki jih je mogo�e prilagajati dolo�enim trgom ali 

posameznim segmentom. Ker globalizacija vpliva na homogenizacijo potreb in povpraševanja 

po skupinah izdelkov, podjetje deluje globalno, za vidik potrošnika pa je potrebna 

individualizacija ponudbe.   

Za zagotavljanje globalne u�inkovitosti in zniževanja stroškov zaradi ekonomije obsega je 

pomembna globalna strategija, ki jo dosežemo s pripravo, z usklajevanjem marketinških 

aktivnosti, ki posegajo preko nacionalnih meja, prenosom znanja med državami in uporabo 

podobnih metod v razli�nih državah (Dubrovski 2002, 14).  
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Globalna integracija zagotavlja globalno u�inkovitost podjetja (h kateri podjetja sili 

globalizacija trgov in konkurenca) ter zniževanje stroškov zaradi ekonomije obsega na 

podro�ju nabave, raziskav in razvoja, proizvodnje, finan�ne funkcije, marketinga in �loveških 

virov. Dose�i jo je mogo�e s koncentracijo resursov dveh ali ve� povezanih podjetij v obliki 

strateških poslovnih povezav, z zmanjšanjem obsega poslovanja in števila zaposlenih, 

opuš�anjem ali s selitvijo proizvodne funkcije, kjer je delovna sila cenejša, z najemom 

zunanjih proizvodnih storitev ali z izpopolnjevanjem, razširitvijo ponudbe (Dubrovski 2006, 

48–53).   

Proces globalizacije ne samo, da pomeni priložnost za hitrejšo rast gospodarstva, 

nepristransko, pravi�no in trajnostno porazdelitev svetovne blaginje, ki omogo�a potrošnikom 

raznovrstno izbiro iz razli�nih držav po svetu, prinaša tudi negativne strani. Te se kažejo 

predvsem z izgubo delovnih mest, s poslabšanjem življenjskega okolja, z razpadanjem 

socialnih mrež in zmanjševanjem pravic, mo�i javnega odlo�anja in v razvitem svetu najbolj s 

poglabljanjem finan�nih kriz (Ruzzier in Kesi� 2011, 19).   

2.2 Razvojni trendi globalizacije 

Globalizacijski razvojni trendi vodijo v integracijo vseh odlo�ilnih dejavnikov za doseganje 

globalne konkuren�nosti s pove�evanjem prihodkov, tržnih deležev, racionalizacijo stroškov, 

razvojem tehnologije in izdelkov. Globalizacija tako zahteva velike napore podjetja za 

vzdrževanje in pove�evanje konkuren�nosti celovitega poslovanja, �igar vzvodi temeljijo na 

tržnem vidiku, konkuren�nem, stroškovnem, finan�nem in ekološkem vidiku delovanja in 

poslovanja.  

Globalizacija se je pojavila že v 16. stoletju z razvojem kapitalizma in industrializacije. 

Skupaj z modernizacijo je bila klju�ni element globalnega koncepta nacionalne družbe, 

integracija izven evropskih kultur v mednarodne odnose. Po prvi teoriji je globalizacija 

nastala kot posledica vztrajnega in hitrega tehni�nega ter gospodarskega napredka, druga 

teorija pa odgovarja, da je nastala kot posledica politi�nih in gospodarskih odlo�itev v 

državah. Globalizacija obsega štiri razli�na obdobja, faze, skozi katere se je razvijala. V �asu 

med leti 1492 in 1820 se je za�el razcvet  svetovne trgovine. Delež izvoza v svetovno bruto 

družbenem proizvodu se je pove�al kljub državnim omejitvam, ki so onemogo�ale integracijo 

celotnega mednarodnega trga blaga. To je bilo obdobje antiglobalisti�nega merkanitilsti�nega 

omejevanja. Sledilo je obdobje razvoja svetovne ekonomije med leti 1820 do 1913, ko je 

prišlo do gospodarskega razvoja z ustvarjanjem globalnih trgov, imenovano prvo globalno 

stoletje. V antiglobalisti�nem obdobju med leti 1913 in 1950 se je globalno gospodarstvo že 

za�elo rušiti zaradi novih politi�nih ovir, ki so vplivale na migracijo prebivalstva, postavljene 

so bile visoke obdav�itve in druge administrativne omejitve, ki so zmanjšale obseg 

mednarodnih menjav. Drugo globalno stoletje je nastopilo po 2. svetovni vojni, ko so imele 
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blagovne menjave velik pomen zaradi proste trgovine, liberalizacije (Ruzzier in Kesi� 2011, 

20–22).   

Dubrovski (2006, 50–51) navaja naslednje dejavnike, ki so vplivali na razvoj globalizacije:  

- pove�anje števila držav, ki ukinjajo carinske ovire zaradi liberalizacije in deregulacije,  

- gospodarska intenzivnost (ekspanzija) merjenja s stopnjo rasti bruto doma�ega 

proizvoda, ki se preusmerja v dežele v razvoju,  

- stalni in intenziviran tehnološki razvoj, 

- odpiranje (carinskih) meja za pretok izdelkov, kapitala, tehnologije in «know-how-a« 

prinaša velike priložnosti za podjetja na novih trgih in hkrati omogo�a konkurentom, da 

vstopajo na doma�e trge teh podjetij, 

- pove�evanje in spreminjanje pri�akovanj odjemalcev (industrijskih in individualnih) 

povsod po svetu (homogenizacija potreb) glede kakovosti in cen izdelkov, 

- obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti materialov in izdelkov, 

strukture stroškov, stopnje rasti, kar pospešuje mednarodno menjavo in nastanek 

prilagojenih oblik poslovanja.  
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

3.1 Pomen in vsebina mednarodnega poslovanja 

O mednarodnem poslovanju govorimo, ko gre za poslovanje v razli�nih državah preko meja 

doma�e države in njenega poslovnega okolja.  Je zelo širok pojem, ki vklju�uje vrsto 

poslovnih aktivnosti v razli�nih politi�nih, regulatornih, pravnih, socioloških, kulturoloških, 

komunikacijskih, managerskih in poslovnih okoljih, ki se med seboj razlikujejo po razli�nih 

pri�akovanjih, zavedanjih, vedenju, razumevanju, stopnjah doseženega gospodarskega 

razvoja, nakupnih navadah, stopnji osveš�enosti in razgledanosti potrošnikov in njihovih 

pri�akovanj (Ruzzier in Kesi� 2011, 11). Poslovne aktivnosti vklju�ujejo vse poslovne 

transakcije (izvoz, uvoz, investicijske, pogodbene oblike mednarodnega poslovanja) na 

trgovinski ali netrgovinski na�in, kar zajema ne samo premike izdelkov, storitev, znanja, 

kapitala in tehnologije, ampak tudi proizvodnjo v tujini in kapitalsko udeležbo v tujem 

podjetju. Pogoj je, da se morajo te aktivnosti izvajati v vsaj dveh ali ve� državah (Dubrovski 

2005, 1).  

Proces vstopa podjetja na tuje trge imenujemo internacionalizacija, ki se nanaša na vse oblike 

mednarodnega ekonomskega poslovanja in postopke mednarodnega trženja, katera je nastala 

kot posledica za potrebe prenosov tehnoloških, organizacijskih, trženjskih in drugih znanj 

držav in podjetij. Z vidika podjetja vsebuje strategije: izbor trgov, na�in vstopa, izdelke in 

razvoj posameznih poslovnih funkcij vklju�no s procesi notranjega in zunanjega okolja in 

virov podjetja. Najpomembnejše ovire internacionalizaciji v notranjem okolju predstavljajo 

omejeni finan�ni viri ali njihovo pomanjkanje, nezadostno znanje in izkušnje, pomanjkanje 

ustreznih informacij in zvez, motiva in nagnjenosti k mednarodnemu poslovanju, proizvodnih 

kapacitet, tržnih poti in distribucije. Vidiki zunanjega okolja otežujejo proces predvsem s 

politi�nimi regulativami, valutnimi nihanji, nihanji obrestne mere, nelikvidnostjo kupcev, 

zamudami v dobavah, težavami pri financiranju poslov in nepoznavanjem poslovnih praks.  

(Makovec Bren�i� idr. 2006, 17–24).  

Motivov, zaradi katerih se podjetja odlo�ajo za mednarodno poslovanje, je ve�, glavni pa je 

vsekakor ustvarjanje dobi�ka. Delijo se na proaktivne, za izkoriš�anje svojih sposobnosti in 

prednosti, ki izvirajo iz lastne motivacije podjetja, njegovega notranjega okolja in virov. 

Drugi pa so reagibilni motivi, ki so odzivi na zunanje pritiske, grožnje doma�ih/tujih trgov – 

konkurentov, ki se jim podjetja postopno prilagajajo. Z motivi se prepletajo tudi notranje in 

zunanje vzpodbude, ki izpostavljajo pomen managementa v mednarodnem poslovanju in 

njegove sposobnosti in naravnanosti k sprejemanju kompleksnih tveganj in dinami�nih 

sprememb na mednarodnih trgih.  
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Dubrovski (2002, 26−27) pravi, da se mora podjetje ob odlo�itvi za poslovanje v 

mednarodnem okolju (izvoz ali uvoz) soo�iti s štirimi osnovnimi strateškimi vprašanji, ki so 

izhodiš�e za izdelavo modela mednarodnega poslovanja:  

- kaj (dolgoro�no) plasirati na svetovni trg, 

- katere tuje trge vklju�iti, 

- kako vstopiti na tuji trg in 

- kako nastopiti na tujem trgu.   

�

Slika 1: Model mednarodnega poslovanja na primeru izvoza 
Vir: Dubrovski 2002, 27. 

Izvoz izdelkov, ki imajo konkuren�ne prednosti, je klju�en dejavnik razvoja vsakega 

gospodarstva, v razmerju z uvozom (izdelkov, ki jih doma�e organizacije ne morejo ponuditi) 

pa predstavlja dejavnik uspešne integracije v tokove mednarodne menjave, s �imer si dežela 

zagotavlja lasten razvoj (Dubrovski 2002, 21).       

Po za�asnih podatkih Statisti�nega urada Slovenije je Slovenija za mesec junij 2013 izvozila 

za 1.785,798 EUR blaga, kar je vrednostno 3 %  manj kot v juniju 2012. Vrednost uvoza 
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blaga v mesecu juniju 2013 je znašala za 1.752,616  EUR, kar je 6 % manj glede na  preteklo 

leto istega meseca. Spodnja tabela prikazuje podrobnejše podatke izvoza in uvoza za RS v 

države �lanice in ne�lanice EU (SURS 2013).  

Pojav gospodarske krize se je zaznal v drugi polovici leta 2008. Po podatkih iz tabele je 

razviden vpliv recesije, zaradi katere posledi�no stagnira tako doma�i kot tuji trg.  

V primerjavi z junijem leta 2013 in  mesecem decembrom leta 2007, ko znakov gospodarske 

krize še ni bilo, je Slovenija v letu 2007 izvozila manjšo vrednost blaga v države �lanice in 

ne�lanice, medtem ko je bila vrednost blaga uvoza v države �lanice EU ve�ja glede na leto 

2013.  

Preglednica 1: Izvoz in uvoz blaga, junij 2013 

 VI 2013 I-VI 2013 VI 2013  I-VI 2013 

VI 2012  I-VI 2012 

1.000 EUR Indeksi 

Izvoz 1.785.798 10.790.220 97,0  101,5

EU-27 1.247.969 7.436.556 100,2  100,3

Države ne�lanice EU 537.829 3.353.664 90,4  104,3

Uvoz 1.752.616 11.121.873 94,0  99,4

EU-27 1.344.993 8.367.866 92,9  98,2

Države ne�lanice EU 407.623 2.754.007 97,9  103,1

Saldo menjave 33.182 -331.653 -1)  -1)

Pokritost uvoza z 

izvozom v % 

101,9 97,0 -1)  -1)

Vir: SURS 2013.   

3.2 Na�ini vstopa na tuje trge 

Pred vstopom na tuji trg se morajo podjetja zavedati, da je med številnimi na�ini in oblikami 

vstopnih strategij prisotna visoka stopnja tveganja, veliko nadzora in prilagodljivosti. Pri 

izbiri vstopne oblike je potrebno upoštevati razli�ne dejavnike, ki nanjo vplivajo. Lo�imo 

notranje in  zunanje dejavnike: 

Notranji dejavniki:  

- velikost in pomen velikosti podjetja,  

- obseg in rast obseg virov (intenzivnost poslovanja na mednarodnem trgu), 

- izkušnje v mednarodnem poslovanju, 

- prilagoditev izdelka/storitve trgu in potrebam ciljnega segmenta, 

- specifi�no oblikovanje zna�ilnosti sestavin trženjskega spleta.                              

Zunanji dejavniki (Makovec Bren�i� in Hrastelj 2003, 141–142):  
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- sociokulturne razlike med doma�im in tujim trgom (�e so velike, so bolj  primerne 

zahtevnejše oblike vstopa);   

- deželno tveganje (ve�je kot je, bolj primerne so manj zahtevnejše oblike vstopa – 

izvozne, ki ne zahtevajo visoke angažiranosti virov); 

- variabilnost obsega povpraševanja (primerne so oblike vstopa z visoko stopnjo 

prilagodljivosti), 

- velikost in rast trga (ve�je kot je, obsežnejša je investicija virov, podjetja se nagibajo 

skupnim vlaganjem ali lastni enoti na tujem trgu); 

- neposredne in posredne trgovinske omejitve (zaradi visokih regulativ, standardov, 

carinskih omejitev je bolje uporabiti pogodbene oblike vstopa ali pa ustanoviti lastno 

lokalno proizvodnjo, ko je zahtevana obsežnejša modifikacija ali adaptacija 

izdelka/storitve. Možne so tudi investicijske oblike glede na obseg in intenzivnost rasti 

trga); 

-  intenzivnost konkurence (ob visoki stopnji so primernejše izvozne oblike),  

- dostopnost �lenov in oblik tržnih poti (manjše, kot je število, bolj podjetja posegajo po 

investicijskih oblikah vstopa). 

Izbira na�ina vstopa poteka po treh pravilih. Kadar podjetje uporablja enak na�in vstopa na 

vseh tujih trgih in zanemarja raznolikost trgov, gre za naivno pravilo. Po pragmati�nem 

pravilu podjetje uporablja najbolj u�inkovit in poznan na�in vstopa za vsak tuji trg, pri �emer 

se najprej odlo�i za najenostavnejšega in najmanj tveganega, ki ga zamenja samo v primeru, 

�e se ta izkaže za neprimernega. Ko so vsi alternativni na�ini pred izborom sistemati�no 

primerjani in ovrednoteni glede na razpoložljivost sredstev, tveganja in cilje podjetja, se 

ravnamo po strateškem pravilu (Dubrovski 2005, 99). Na�ine vstopa na tuje trge lahko 

razdelimo na tri osnovne skupine (Ruzzier, Kesi� in Mevlja 2008, 16–20): 

- izvozne oblike (posredni, neposredni in kooperativni),  

- pogodbene oblike (pogodbena proizvodnja, licen�no poslovanje, franšizing, strateške 

povezave in skupna vlaganja), 

- investicijske oblike (tuje neposredne naložbe, investicijske/naložbene investicijske oblike, 

skupna vlaganja).  

3.2.1 Izvozne oblike 

Posredni izvoz 

Ve�inoma se uporablja za odprodajo presežnih kapacitet, primeren je samo za dolo�ene 

fizi�ne produkte, potrebno je malo znanja o mednarodnih aktivnostih in ne omogo�a nadzora 

nad distribucijo in poprodajnimi storitvami. Možne oblike (Ruzzier in Kesi� 2011, 56):   

- Oprtni izvoz (piggyback operations): prevzem prodaje izdelkov drugega podjetja, ki želi 

še razširiti svoje poslovanje na izbranem tujem trgu.  
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- Komisionar (comission agent): sklepa posle v svojem imenu, a za tuj ra�un. Lahko je 

nakupni komisionar, pri katerem posle posreduje za uvoznika ali prodajni, ki posle 

posreduje za izvoznika.  

- Posli a conto meta: vmesna oblika med komisionarskimi posli in posli za svoj ra�un. 

- Izvozni trgovec/posrednik (export merchant/export buying agent): kupuje in prodaja 

izdelke v svojem imenu in za svoj ra�un.

- Izvozne trgovske družbe: trgovske družbe s tradicijo trgovanja na dolo�enih podro�jih, na 

dolo�enih trgih in z dolo�enimi izdelki.  

- Izvozna združenja in konzorciji: specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na dolo�enem podro�ju delovanja. 

Neposredni izvoz 

Ta na�in uporabljajo uspešnejša in bolj internacionalizirana podjetja, ker imajo neposreden 

stik s trgom, ve�ji nadzor nad elementi marketinškega spleta in ve� povratnih informacij. To 

prinaša tudi znatno pove�ane stroške distribucije, marketinga in administracije ter 

pomanjkljiv nadzor nad ceno. Možne oblike (Ruzzier in Kesi� 2011, 55): 

- enkratna, enotna izvozna naloga; 

- poseben izvozni oddelek, �e se obseg izvoza pove�uje; 

- izvoz preko izvozne prodajne družbe, 

- ustanovitev sestrskih podjetij/podružnic v tujini, 

- lastna prodaja s potniki na tujih trgih, 

- izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 

- neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

Kooperativni izvoz 

Je na�in, pri katerem gre za možnost sodelovanja z drugimi podjetji, obi�ajno z izvozno-

marketinškimi družbami, ki vodijo celotno izvedbo izvoznih aktivnosti in poslov v 

mednarodnem poslovanju za nekatera druga podjetja. Prednost takšnega na�ina poslovanja je 

celovitost nastopa, izkušnje, delitev stroškov, slabosti pa mnogokratna razlika poslovnih 

interesov s sodelujo�imi (Ruzzier in Kesi� 2011, 57).  

3.2.2 Pogodbene oblike 

Licen�no poslovanje 

Je sporazum med prejemnikom in dajalcem licence za uporabo pravic in znanja, ki ima 

dolo�eno vrednost in pogoje. Licenca je dovoljenje, ki ga nosilec – dajalec licence (licensor) 

omogo�i drugi osebi – prejemniku (licensee) opravljanje dolo�enih dejavnosti oziroma 
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uporabo njegove blagovne znamke, patentov, pravic in znanja. Prejemnik licence je dolžan 

pla�ati nadomestilo za licenco – licen�nino (royalty), ki je lahko za�etno pla�ilo in/ali delež 

od proizvedene koli�ine ali vrednosti prodaje (Ruzzier in Kesi� 2011, 58).   

Franšizing  

Je sistem trženja blaga, storitev in/ali tehnologije med pravno in finan�no lo�enimi in 

samostojnimi podjetji. Pri tem franšizor daje posameznim franšizijem pravico, hkrati pa 

nalaga dolžnost, da poslujejo v skladu s franšizorjevim konceptom. Ta pravica in dolžnost 

pooblaš�a vsakega franšizija in ga hkrati zavezuje, da uporablja franšizorjevo trgovsko ime 

in/ali trgovsko znamko in/ali storitveno znamko, »know-how«,  poslovne in tehni�ne metode, 

sistem postopkov in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. Franšizor pa jim pri 

tem zagotavlja stalno poslovno in tehni�no pomo�, na na�in in za �as, kot ju dolo�a franšizna 

pogodba in ki sta jo s tem namenom sklenila franšizor in franšizij  (Trgovinska zbornica 

Slovenije 2004).

Skupna vlaganja 

Lahko so pogodbena skupna vlaganja in lastniška (kapitalska) skupna vlaganja, ki 

predstavljajo partnerstvo med dvema ali ve� podjetji z deljenim lastništvom zaradi znižanja 

proizvodnih, marektinško-prodajnih stroškov, hitre razširitve nove tehnologije in vstopa na 

trg. Ta na�in je primeren za trge z visoko stopnjo zaš�ite gospodarstva ali pa tuja vlaganja 

celo prepovedujejo (Ruzzier in Kesi� 2011, 63).       

Strateške zveze/zaveze/povezave  

Podjetja, ki s sodelovanjem dosegajo skupne cilje na globalnih trgih, nimajo lastniške 

kooperacije ali pa je le-ta minimalna. So nekapitalske oblike skupnih vlaganj (Ruzzier in 

Kesi� 2011, 60). 

Pogodbena proizvodnja  

Je razmerje, kjer dajalec pogodbe vstopa v poslovni odnos s kooperantom na tujem trgu, 

medtem ko ostale aktivnosti vodi sam. Komponente, s katerimi lo�ujemo pogodbeno 

proizvodnjo, se lo�ijo na ekonomsko, kapacitetno in specializirano. Dajalec pogodbe s tem 

izkoriš�a dolo�ene proizvodne kapacitete, znanja, veš�ine in sposobnosti kooperanta, ki jih 

sam nima ali pa so premajhne, investicijske oblike (Ruzzier in Kesi� 2011, 60).  
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3.2.3 Investicijske oblike 

Vsebujejo neposredne investicije in lastništvo dolo�enih objektov v ciljni tuji državi. Slednji 

lahko služijo prodaji ali samo hranjenju. Kot manjši investitorji se vklju�ujejo v proizvodnje 

vmesnih ali sestavnih delov kon�nih proizvodov in sledijo internacionalizaciji podjetij v 

strahu izgube glavnih kupcev. Investicijski na�ini vstopa zahtevajo mednarodno znanje in 

spretnost ter zajetne investicije v kratkem �asovnem obdobju, kar je za ve�ino malih in 

srednjih  podjetij velik problem, zato je ta na�in najprimernejši za ve�ja podjetja. Podjetje v 

celoti prevzame nadzor in lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu, ki so (Ruzzier in Kesi�

2011, 63):  

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

- reziden�ni prodajni zastopniki, 

- prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

- lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

- sestavljalnica, 

- skladiš�e, 

- regionalni centri, 

- za�etne investicijske naložbe, 

- prevzemi.  

Posamezni na�ini vstopa na tuje trge, ki so prikazani na sliki 2, se velikokrat medsebojno 

prepletajo in je med njimi pogosto težko postaviti jasne meje tudi za njihovo pojmovanje. 

Slika 2: Na�ini vstopa na tuji trg 
Vir: Dubrovski 2005, 100. 
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4 IZDELEK V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

4.1 Politika izdelka v mednarodnem poslovanju (4P)  

»Kakšen izdelek bo najbolje prispeval k doseganju marketinških ciljev podjetja na svetovnem 

tržiš�u«? (Jurše 1997, 312) 

To je klju�no vprašanje, iz katerega bi morali tržniki izhajati pri oblikovanju mednarodne 

politike izdelka, ki je hkrati jedro snovanja marketinškega spleta za tuja tržiš�a. Pogosto pa se 

zaradi enostavnejšega, najmanj tveganega in naju�inkovitejšega na�ina ukvarjajo s 

priložnostjo prodaje izdelkov za doma�i trg, v nespremenjeni obliki tudi na svetovna tržiš�a, 

pri �emer tako ne upoštevajo specifi�nih zahtev, potreb in pri�akovanj odjemalcev tujih tržiš�. 

(Jurše 1997, 312). Osnovne dimenzije politike izdelka so (Jurše 1997, 313):    

- strategije razvoja izdelkov na tuja tržiš�a, 

- osnovni koncept in dizajn izdelka, 

- proces difuzije (širjenje) in adopcije (opustitev) izdelkov na tujih tržiš�ih, 

- mednarodni življenjski ciklus izdelkov,  

- kvaliteta izdelkov,  

- ekološki vidiki politike izdelka 

- širina in globina proizvodnega programa (izdel�ni splet) za tuja tržiš�a, 

- storitve kot nesnovna dimenzija izdelkov, 

- standardiziranje : diferenciranje (prilagajanje) izdelkov 

- stališ�a kupcev do tujih izdelkov – poreklo izdelka. 

Izdelek je integralni del poslovne in razvojne politike podjetja, ki predstavlja zadovoljitev 

potreb in želja oziroma zahtev potrošnikov. Pomeni celovit trženjski napor podjetja, kar 

vklju�uje tudi tveganje in prilagajanje spremembam na trgu. Pri oblikovanju politike izdelka 

gre za dolgoro�no in strateško na�rtovanje vnaprej opredeljenih nalog in ciljev z ustrezno 

metodologijo analiziranja, diagnoze in prognoze trga, pri �emer so vklju�ene vse službe v 

podjetju. Najpomembnejši dejavniki za uspešno na�rtovanje so �as, stabilnost in zanesljivost 

pri doseganju ciljev (Devetak 2000, 53–54). Za uspešno prodajo in trženje izdelka morajo 

podjetja natan�no na�rtovati svojo politiko izdelkov. Tako sprejemajo odlo�itve o tem, katere 

in koliko razli�nih izdelkov bodo ponujali, kako naj jih oblikujejo in pozicionirajo na trgu, 

kako naj jih spreminjajo in kdaj opustijo. Veliko vlogo ima tudi blagovna znamka, pod katero 

bi uvedli izdelke, kaj ponuditi kot dodatno storitev in kakšen naj bo zunanji videz izdelka. 

(Ušaj Hvali�, Marka� Hleb in Jarc 2011, 107).  

McCarthy je že leta 1960 predstavil trženjski splet, ki je za vsakega tržnika temelj za 

razmišljanje in uresni�evanje trženjskih ciljev. Ta model je kombinacija štirih spremenljivk 

(4P) in se nanaša izklju�no na izdelke. Posamezne sestavine imajo v angleškem jeziku 

za�etno �rko P: Product (izdelek), Price (cena), Place (distribucija, razpe�ava), Promotion 
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(promocija). Ker pa trženjski splet nima pravega smisla brez �loveškega dejavnika, se je 

štirim P-jem pridružil še peti, in sicer People (ljudje):   

- Izdelek: je najpomembnejša sestavina tržne ponudbe, saj vsebuje otipljive in neotipljive 

lastnosti, s �imer vpliva na potrošnikov nakup. Izdelek je vse kar zadovoljuje želje in 

potrebe, kar lahko ponudimo v zamenjavo za denar na trgu (Pompe in Vidic 2008, 89). 

- Cena: predstavlja denarno vrednost izdelka, kar je za potrošnika pogosto odlo�ilni razlog 

nakupa (Pompe in Vidic 2008, 89). Oblikovana je na podlagi koristi izdelka. Vklju�eni so 

vsi stroški, na osnovi katerih oblikujemo lastno in prodajno ceno (stroški poslovno tržne 

analize, tehnološkega razvoja, testiranja izdelka, stroški distribucije, promocije, sprotni 

stroški poslovanja, davki in dobi�ek) (Devetak 2007, 128).

- Distribucija: je organiziran prevoz blaga po ustreznih prodajnih poteh (kanalih) do 

prodajnih mest. Razpe�evanje je lahko neposredno od proizvajalca do potrošnika ali pa 

preko posrednikov, grosistov, veleprodaje, maloprodaje. Smisel je v tem, da imamo �im 

manj posrednikov (Devetak 2007, 143–145). Pompe in Vidic (2008, 89) jo z enim 

stavkom opisujeta, da je izdelek potrebno pripeljati in ponuditi na pravem mestu ob 

pravem �asu, pri tem pa ustvariti minimalne stroške.   

- Promocija: predstavlja na�in komuniciranja s kupci zaradi pospeševanja in pove�evanja 

prodaje. Konkuren�ne cene in kakovostni izdelki še ne pomenijo uspeha, �e svoje 

ponudbe ne znamo tržiti. Nujno je, da poznamo splet tržne komunikacije, ki zajema pet 

elementov, in sicer oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo in publiciteta, 

osebna prodaja in neposredno trženje (Devetak 2007, 159–161). 

- Ljudje: imajo zelo pomembno vlogo, tudi �e niso direktno v stiku s kupci, saj izdelujejo 

produkt, oblikujejo cenovno politiko in navsezadnje tudi tržijo (Pompe in Vidic 2008, 

90).  

Pompe in Vidic (2008, 95) navajata:  

Trženjski splet je živ organizem, ki potrebuje stalno opazovanje in prilagajanje trenutnim 

razmeram. Stremimo za tem, da jih v �asu vedno primerno uravnotežujemo in dajemo težo vedno 

tistemu delu, ki je v danem trenutku najpomembnejši za uspeh na trgu.  

Kotler (2004, 407–408)  pri na�rtovanju trženja opisuje pet ravni izdelka:  

1. Jedro izdelka: osnovna korist, ki jo kupec kupi. 

2. Osnovni izdelek: temeljni izdelek. 

3. Pri�akovani izdelek: kupci pri nakupu navadno pri�akujejo nekatere lastnosti izdelka. 

4. Razširjeni izdelek: presega porabnikova pri�akovanja, tržniki skušajo glede na celoten 

sistem porabe izdelkov dodati dolo�ene sestavine za boljšo korist.                                                                                          

5. Potencialni izdelek: vse mogo�e razširitve in spremembe, ki bi jih lahko ponudili v 

prihodnosti. Podjetja iš�ejo na�ine, kako bi bila boljša od konkurence in se še bolj 

približala potrebam in željam kupcev.   
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4.2 Krivulja mednarodnega življenjskega ciklusa 

Mednarodni življenjski ciklus izdelka je proces, kjer ena izmed razvitih držav prva uvede nov 

tehnološko zahteven izdelek, �igar pot se za�ne na doma�em trgu, potem pa to inovacijo 

ponudi tudi na tuja tržiš�a. Proizvodnja tega izdelka kmalu ste�e tudi v ostalih razvitih 

državah, najkasneje pa jim sledijo še države v razvoju. Torej, gre za vrsto novih elementov v 

procesu difuzije izdelka (inovacije, širitve), kjer se življenjski ciklus splošno razlikuje od 

izdelka do izdelka, relativen je tudi �as trajanja posamezne faze, posebnost pa je ta, da se 

lahko življenjski ciklus dolo�enega izdelka razlikuje tudi med državami (Jurše 1997, 315–

317). 

�

Slika 3: krivulja mednarodnega življenjskega ciklusa izdelka 
Vir: Jurše 1997. 

Slika prikazuje spreminjanje krivulje življenjskega ciklusa glede  na obseg prodaje izdelka na 

doma�em trgu, smer in sestava mednarodnih tokov, struktura konkurence in proizvodnih 

stroškov pa je odvisna razvoja mednarodnih tržiš�. Pri tem procesu gre za 5 faz (Jurše 1997, 

318−320): 

- Lokalna inovacija: podjetja svojih izdelkov zaradi potrebne standardizacije tehnologije in 

modifikacij (spremembe fizi�nih lastnosti z relativno majhnim vplivom na stroške 

podjetja in tržno u�inkovitostjo) niso pripravljeni izvažati. Zato je njihovo ciljno tržiš�e 

na doma�em trgu, kjer so v gospodarsko razviti državi odjemalci bolj dovzetni za boljše 

inovativne izdelke in imajo ve�jo kupno mo� ter višjo raven za zadovoljevanje svojih 

potreb. Na doma�em tržiš�u imajo tako monopolni položaj, kar jim omogo�a postavljanje 

visoke za�etne cene izdelka, ki jo lahko upravi�ijo z visoko kvaliteto in z ustrezno 

promocijo poudarjanja elementov necenovne prednosti izdelka, njegovo inovativnostjo. 

V tej fazi si podjetje z ustrezno strategijo izdelka v za�etni fazi življenjskega ciklusa 

ustvarja konkuren�no prednost in pogoje za kasnejše diferenciranje izdelka, ki bi lahko 

bila klju�ni koncept za zaš�ito pred nevarnostjo hitrega posnemanja konkurentov na 

zasi�enem tržiš�u.    
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- Inovacija v tujini: Zaradi uspešne prodaje izdelka na doma�em tržiš�u inovatorja in s 

podobnim standardom, potrebami in kupno mo�jo odjemalcev, se tudi v drugih razvitih 

državah kmalu pojavi povpraševanje, zato podjetje pri�ne z izvažanjem izdelkov. Za�etna 

cena je zaradi monopolnega položaja tudi na tujih tržiš�ih brez konkurence in s 

tehnološko inovacijo lahko visoka, proizvodni stroški pa se zmanjšujejo zaradi 

naraš�anja obsega proizvodnje. Ponudnik lahko ceno tudi zniža in s tem obdrži 

ekskluzivni položaj tržiš�a in prepre�i konkurenci vstop na tržiš�e. 

- Zrelost: V fazi tržne zrelosti izdelka je izvoz stabilen, pove�uje se predvsem v države, ki 

so v razvoju. Tuja podjetja že za�enjajo z lastno proizvodnjo izdelkov za doma�e tržiš�e. 

Klju�na strategija, da se v fazi svetovnega posnemanja inovator ne bi soo�il z 

nekonkuren�nostjo izdelka v tujini, se lahko v tej fazi osredoto�a na proizvodnjo 

visokokvalitetnih izdelkov, v druge države pa s katero od oblik mednarodnega 

pogodbenega poslovanja prenaša proizvodnjo manj zahtevnih izdelkov. 

- Svetovno posnemanje: V tej fazi izvoz izdelka iz države inovatorke upada, ponudniki 

drugih držav dobaviteljev osredoto�ajo prodajo v države v razvoju, zato se znižuje tržni 

delež prvega proizvajalca, pove�ajo pa se mu tudi stroški proizvodnje zaradi znižanja 

obsega proizvodnje. Problem nekonkuren�nosti na tujih trgih lahko rešuje s konstantnim 

inoviranjem svojega izdelka ali pa s stalnim nadzorom in racionalizacijo proizvodnih 

stroškov, da jih obdrži na konkuren�ni ravni.  

- Preobrat: Prvi proizvajalec se pojavlja kot uvoznik izdelka, ker izdelka ve� ne izvaža. 

Proizvodni stroški naraš�ajo zaradi izgubljanja primerjalne prednosti, izdelek tako ni ve�

novost na tržiš�u in modificiranje ni ve� mogo�e. Gre za standardiziranje izdelka, �igar 

ponudniki držav v razvoju za�nejo proizvajati v enostavnejši obliki.  

4.3 Mednarodno tržno komuniciranje 

Ena najpomembnejših dejavnosti v mednarodnem poslovanju je tržno poslovno 

komuniciranje, saj le s pravilno izbiro komunikacije, s poznavanjem kulture v dolo�eni 

državi, lahko podjetja pripravijo dobro ponudbo, pri tem pa morajo imeti dobro postavljene 

cilje, ki jih dosegajo z u�inkovitim pogajanjem in kompromisi. (Ruzzier in Kesi� 2011, 134). 

Pri vstopu na novi trg lahko podjetje izbira med tremi komunikacijskimi strategijami 

(Dubrovski 2005, 187):  

- strategija širitve, z uporabo enakega pristopa kot na doma�em trgu, 

- strategija prilagajanja, kjer gre za spremembe za prilagoditev zahtevam na doma�em trgu, 

in 

- strategijo invencije, ko gre za povsem nov pristop.   

  

Smer komuniciranja izvoznega podjetja je namenjena �lanom distribucijske verige, torej gre 

za predhodne oziroma naslednje �lane v distribucijski verigi, s katerim ima podjetje v 

mednarodnem poslovanju najprej stik in ne direktno s kon�nim odjemalcem. Gre za uvoznike, 
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grosiste, proizvodna podjetja, državo, s pomo�jo razli�nih posrednikov v distribucijskem 

kanalu pa izvoznik svojo ponudbo sporo�a potrošniku (Dubrovski 2005, 186). Proces 

komuniciranja poteka tudi med organizacijami, posredniki, potrošniki, razli�nimi vidiki 

javnosti in ne samo s svojimi odjemalci, pri �emer vsaka skupina zagotavlja dolo�en odziv, 

zato je potrebno upoštevati interese ciljnih skupin, posebnosti in omejitve posameznih 

dimenzij mednarodnega okolja. Ovire le-tega prikazuje slika 3:  

Slika 4: Ovire v okolju mednarodnega tržnega komuniciranja 

Vir: Jurše 1997, 441. 

Politika komuniciranja v mednarodnem marketingu z namenom objektivnega, u�inkovitega in 

ekonomi�nega informiranja kupcev in potrošnikov o podjetju in njegovih izdelkih zahteva 

splet razli�nih dejavnosti, poznavanja tujega okolja, raziskovanja, na�rtovanja, izvajanja in 

kontrole instrumentov komuniciranja.  

Pri tem so osnovne aktivnosti: oglaševanje (usmerjeno na odjemalce s pull strategijo ali na 

grosisti�ne in detajlisti�ne posrednike; s push strategijo z osebno prodajo, s popusti, z 

nagradnimi tekmovanji trgovcev). Pospeševanje prodaje (pri potrošnikih: vzorci, kuponi, 

znižanje cen, testna uporaba, demonstracije; v trgovini: brezpla�ni izdelki, popusti, 

svetovanje; pri prodajnem osebju: bonusi, nagradna tekmovanja, sre�anja). Odnosi z javnostjo

(stiki s tiskom, publiciteta o izdelkih, korporacijsko komuniciranje, lobiranje, novice, govori, 

dogodki, aktivnosti ob javnih prireditvah). Osebna prodaja: (neposredna, posredna, katalogi, 

brošure, rezultati testiranj, informacije o izdelkih, promocijska sredstva) (Jurše 1997, 445–

463). Za pripravo komunikacijskega spleta v mednarodnem poslovanju Dubrovski (2005, 

187) navaja ve� zaporednih faz. Najprej je potrebno ugotovitvi ciljne skupine in dolo�iti, 

kakšni naj bi bili komunikacijski cilji. Z oblikovanjem sporo�il se izbere tudi, preko katerega 

komunikacijskega kanala se bo to sporo�ilo prenašalo in kolikšen bo skupni komunikacijski 

prora�un. Pri izbiri komunikacijskega spleta je pomembno merjenje komunikacijskih izidov 

ter vodenje in koordiniranje tega procesa.   

Cilja komuniciranja v mednarodnem poslovanju sta predvsem dva (Dubrovski 2005, 410), in 

sicer obvestiti tujega odjemalca o izdelkih, ki bi lahko bili za njih zanimivi in kje jih je 
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mogo�e dobiti in pa prepri�ati tuje odjemalce, da je ta izdelek boljši od primerljivih izdelkov 

konkurence. Ti cilji bodo odvisni od želenega odziva ciljne publike, kjer je klju�ni cilj nakup, 

kon�ni rezultat procesa odlo�anja potrošnika pa je nakupno vedenje  (Jurše 1997, 466). 

Kriti�ni elementi pri komuniciranju v mednarodnem marketingu (Jurše 1997, 437–441) so:   

- komunikacijska zasi�enost in stopnja zapaženosti sporo�il, 

- eti�ni, kulturni in družbeni vidiki komuniciranja;  

- krepitev pogajalske sposobnosti propagandnih agencij, 

- pravne omejitve komuniciranja v posameznih državah,

- oblikovanje imidža in identitete podjetja. 

  

Tržni uspeh proizvajalcev je odvisen od odlo�itve tržnika, ali bo razširil, prilagajal, spreminjal  

oglasni material za propagandna sporo�ila glede na ciljno skupino v tujini na dolo�enem 

tržiš�u. Nekatere zasnove so lahko univerzalno razumljive, vendar se mora prepri�ati, da bodo 

ustrezno razumljene. Dober primer mednarodno uspešnega izdelka, ki je hkrati z globalno 

zasnovo in upoštevanjem specifi�nih zahtev lokalnih tržiš� uspel na svetovnem tržiš�u, je 

podjetje Procter&Gamble. Šampon in utrjevalec las prodaja pod blagovno znamko Pert Plus v 

ZDA in Veliki Britaniji, sicer pod razli�nim imenom, da pa bi bil isti izdelek primeren tudi na 

Japonskem, so spremenili formulo izdelka za uporabo potrošnikov z gostejšimi lasmi. S tem 

so dosegli standardizacijo in lokalizacijo izdelka hkrati, izdelek pa je postal globalni hit. 

Podjetji Coca-Cola in Gilette sta tipi�na primera standardiziranega globalnega koncepta, ki 

svoje oglase propagirata povsod enake, spreminja se samo jezik posameznih držav (Jurše 

1997, 439).    

4.4 Standardizacija in adaptacija v mednarodnem poslovanju 

»Podjetje ne prodaja tistega, kar proizvaja, ampak proizvaja tisto, kar se lahko prodaja.« 

(Ješovnik 2001, 5) 

Ko govorimo o trženjskem spletu izdelka na mednarodni ravni, so tržnikove naloge veliko 

bolj kompleksne zaradi sprememb v tržnem okolju, kar zahteva ve�ji obseg trženjskih 

aktivnosti. �eprav je trženjska strategija univerzalna, se trgi razlikujejo po navadah 

potrošnikov, tržnih razmerah, komuniciranju, poslovni kulturi, zakonodaji in gospodarskih 

razmerah. Podjetja se morajo na podlagi spoznavanja in spremljanja tržnega okolja, tako 

širšega družbenega kot poslovnega, na katerega želi vstopiti,  odlo�iti za na�in uporabe 

trženjskega spleta. V primeru, da bodo trženjski program prenesla v celoti, gre za strategijo 

standardizacije trženjskega spleta, �e pa trženjski program prilagodijo posameznemu trgu, pa 

uporabijo strategijo adaptacije, ki je smiselna le, �e bodo s pove�ano prodajo uspeli pokriti 

nastale stroške (Ješovnik 2001, 5–23). 
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Slika 5: Pet mednarodnih strategij proizvoda in komuniciranja 
Vir: Ješovnik 2001, 24 . 

Mednarodni tržni splet vsebuje pet strateških alternativ za oblikovanje proizvoda in 

komuniciranja na tujih tržiš�ih, kot prikazuje slika 5 (Ješovnik 2001, 24–26):  

- Strategija dvojne standardizacije: podjetje na tujem trgu ponudi enak izdelek kot na 

doma�em in uporablja iste na�ine komuniciranja. Je najbolj donosna strategija, �e je 

podjetje usmerjeno na širši regionalni in svetovni trg, hkrati pa je tudi tvegana, ker 

podjetja ve�krat zavede prepri�anje, da so tržiš�a enaka. 

-    Strategija adaptacije komuniciranja: proizvod ostane enak kot na doma�em trgu, na�in 

komuniciranja pa podjetja prilagajajo tujim trgom. Tako imajo stroške samo s 

pozicioniranjem in na�inom oglaševanja. Tveganje pri tej strategiji je to, da je lahko 

izdelek razumljen druga�e kot to, kar naj bi predstavljal. Primer te neželene 

transformacije izdelka je Nestle z mineralno vodo Perrier z zdravilnimi u�inki, kar je 

predstavljala v Evropi. V ZDA pa so jo prikazali kot »cool« pija�o, s �imer je izgubila 

svoj originalni namen, saj so jo pili v barih namesto koktajlov in je zadovoljevala potrebo 

po družabnosti. Na podlagi tega so se potem odlo�ili raje za strategijo dvojne 

standardizacije.     

- Strategija adaptacije proizvoda: pri tej strategiji uporabimo standardizirano 

komuniciranje, proizvod pa prilagodimo tujemu trgu, kar prinaša ve�je stroške, sploh 

kadar so podjetja usmerjena policentri�no, torej prepri�ana, da morajo proizvod adaptirati 

za vsako tržiš�e posebej in ne samo, kadar to trg zahteva.    

- Strategija dvojne adaptacije: zaradi razli�nih razmer, želja in potreb na tujem trgu je 

potrebno adaptirati tako proizvod kot tudi komuniciranje. Kot primer uporabe te 

strategije je podjetje Unilever, ki je poizkušalo svoj meh�alec tržiti v številnih državah, 

zato je svoj izdelek tržilo pod razli�nimi imeni, z razli�nimi sporo�ili, blagovnimi 

znamkami, embalažo in tržnimi strategijami.    

- Strategija inovacije proizvoda: kadar nobena strategija ni primerna, podjetja skušajo 

razviti nov proizvod tako za razvite trge, kjer je potrebna inovativnost in diferenciacija 

proizvodov,  kot tudi za razvijajo�e se trge, kjer je kupna mo� nizka. Tveganje pri tej 

strategiji so stroški proizvodnje glede na prodajo.          
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5  POREKLO IZDELKA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

5.1 Pomen porekla izdelka v mednarodnem poslovanju 

»Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden od treh osnovnih elementov, ki 

vplivajo na carinsko obravnavo ob uvozu in na višino carinskega dolga.« (Strle 2008, 5)  

Evropska pravila o poreklu blaga izvirajo iz �lanstva v Svetovni trgovinski organizaciji 

(WTO) in obveznostmi iz Kyoto konvencije, sprejetih leta 1997 in ob upoštevanih interesih 

evropskega gospodarstva predstavljajo orodje za izvajanje ukrepov trgovinske politike za 

(Strle 2008, 5):  

- uporabo preferencialnih carinskih predpisov, 

- uveljavljanje ukrepov trgovinske politike, dolo�enih v zvezi s prometom posameznih vrst 

blaga (koli�inske omejitve); 

- uporabo instrumentov trgovinske politike (protidampinški ukrepi – izravnalne dajatve), 

- ugotavljanje porekla blaga v povezavi z razli�nimi zakonskimi podro�ji (nacionalna 

pravila o ozna�evanju porekla izdelkov, javna naro�ila, projekti Evropskega sklada za 

razvoj, za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN v zvezi z embargom (prepre�itev 

uvoza/izvoza) zoper dolo�ene države, izvajanje uredb o prepovedi uvoza živali iz 

dolo�enih držav zaradi zaš�ite zdravja potrošnikov); 

- trgovinsko statistiko, 

- izvajanje Skupne kmetijske politike, 

- izdajanje potrdil o poreklu blaga, ki se izvaža v tretje države in niso �lanice EU. 

5.2 Nepreferencialno poreklo in preferencialno poreklo 

Pravila o poreklu blaga se delijo na kategoriji nepreferencialnega in preferencialnega porekla. 

Zakonska osnova evropskih pravil je predpisana v Carinskem zakoniku Skupnosti, izvedbeni 

uredbi za izvajanje Carinskega zakonika Skupnosti, Uredbi ES št. 1207/01, 1617/06 in 75/08. 

Na notranjem trgu EU se uporablja dokument »izjave dobavitelja« v poslovanju z drugimi 

državami, s katerimi je EU sklenila sporazum o prosti trgovini. Vsebuje »Protokol o poreklu«, 

s katerim se poreklu podeljuje cenejšo tarifno obravnavo in kriterije za pridobitev porekla, 

na�ine dokazovanja porekla in postopke pri naknadnem preverjanju porekla (Strle 2008, 5).   

Nepreferencialno poreklo ne prinaša nobenih ugodnosti ob uvozu v Skupnost, izpolnjeni 

predpisi, ki dolo�ajo, kako blago pridobi ta naziv, pa so pogoj za uvoz iz dolo�ene države. Po 

23. �lenu Carinskega zakonika Skupnosti blago pridobi status nepreferencialnega porekla, �e 

je v celoti pridobljeni ali izdelani v tej državi (mineralni izdelki, rastlinski izdelki, tam 

skotene in vzrejene žive živali in izdelki, pridobljeni iz njih, izdelki, pridobljeni z lovom ali  

ribolovom (z ladjami, ki so registrirane v tej državi oziroma imajo pravico uporabe morskega 

dna). Po 24. �lenu istega zakonika za blago, ki je bilo proizvedeno v ve� državah, pridobi 
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status nepreferencialnega porekla tiste države, v kateri je bila izvedena zadnja bistvena 

gospodarsko upravi�ena predelava v za to opremljenem podjetju oziroma obdelava 

predstavlja nov proizvod. Za dolo�anje bistvene predelave se uporabljajo tri metode (CURS 

2013a):   

- metoda spremembe tarifne številke (kon�ni izdelek se uvrš�a v drugo tarifno številko kot 

uporabljeni materiali),  

- metoda obdelav in predelav (seznam, ki opisuje tehnološki postopek obdelave in 

predelave, ki zadostuje za pridobitev porekla); 

- metoda dodane vrednosti (uporaba materialov brez porekla v postopku proizvodnje in 

predelave vrednostno ne sme prese�i dolo�enega odstotka od vrednosti kon�nega izdelka, 

dolo�enega  s pravilom »ex-works« cene).  

- Za dokazovanje nepreferencialnega porekla se uporablja Potrdilo o poreklu blaga 

(Certificate of Origin), ki ga izdajo gospodarske in trgovinske zbornice in Potrdilo o 

poreklu blaga za uvoz kmetijskih izdelkov v Evropsko skupnost.   

Preferencialno poreklo ob izpolnjevanju pogojev ob uvozu blagu podeljuje ugodnejšo 

carinsko stopnjo, pri �emer je prednostno obravnavan in s tem omogo�a znižanje ali opustitev 

uvozne dajatve. Ti ukrepi so dolo�eni s sporazumi, ki jih je skupnost sklenila z nekaterimi 

državami, na drugi strani pa so države, ki so ukrepe sprejele enostransko v korist druge države 

(Strle 2008, 6).  

EU je sklenila preferencialne sporazume s posameznimi državami ali skupinami držav o 

prosti trgovini kot Enotni gospodarski prostor (EEA-EU), ki dovoljujejo diagonalno 

kumulacijo porekla in so vklju�ene v sistem panevropske kumulacije. To so države �lanice 

EU, države �lanice EFTE:  Švica – industrijski izdelki, Liechtenstein, Islandija, Norveška, 

Bolgarija, Romunija in dodatno je EU v ta sistem vklju�ila še države, ki so z njo vklju�ene v 

carinsko unijo, to so Tur�ija – industrijski izdelki, San Marino in Andora. Obstoje�i 

panevropski sistem se širi v Sistem panevro-mediteranske kumulacije, ki ima sporazume s 

sredozemskimi državami Alžirijo, Tunizijo, Marokom, izraelom, Palestino, Egiptom, 

Jordanijo, Libanonom, Sirijo in Tur�ijo. (Strle 2008, 8, 9). Bilateralna/dvostranska 

kumulacija je sporazum med dvema državama (Makedonija, Albanija, �rna gora in Bosna in 

Hercegovina), da se bodo proizvodi z izvorom države pogodbenice šteli za blago s poreklom 

države izvoznice (CURS 2013b). Posebni sporazumi veljajo še z Južno Afriko, Mehiko in 

�ilom, v katerih veljajo razli�na pravila. Na osnovi sporazumov o gospodarskem partnerstvu 

(EPA in MAR) EU priznava ugodnosti 35 državam Afrike, Karibov in Pacifika. Brez 

sporazuma enostransko EU priznava carinske ugodnosti prekomorskim deželam in 

teritorijem, zahodno—balkanskim državam  (Srbiji, Kosovu in Moldaviji) ter 178 državam v 

okviru evropske sheme preferencialov (Strle 2008, 9).                       

Blago pridobi status preferencialnega porekla, �e je (Strle 2008, 7) :   

- v celoti pridobljeno v eni izmed pogodbenic,  �
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- izdelano iz blaga s poreklom (blago v celoti pridobljeno v tej državi ali v državi 

pogodbenici in ene izmed držav iz panevropske kumulacije blaga – Švica, Liechtenstein, 

Islandija, Norveška, Tur�ija);   

- izdelano iz blaga brez porekla z zadostno obdelavo ali predelavo. 

Status preferenciranega blaga se dokazuje s potrdilom o prometu blaga (EUR 1), ki ga 

izdajajo carinski organi države izvoznice na zahtevo izvoznika ob za�etku postopka ali s  

poenostavljenim dokazilom o poreklu, ki ga izda izvoznik sam (Strle 2008, 7). V carinskih 

postopkih obstajajo poenostavitve na podro�ju potrjevanja porekla blaga z namenom 

olajševanja in pospeševanja postopkov mednarodni trgovini. Tako lahko ra�unu za pošiljke z 

zneskom do 6000 EUR izda izjavo kateri koli izvoznik. Na ra�unu z zneskom nad 6000 EUR 

pa jo lahko izda pooblaš�eni izvoznik, katerim izdajo dovoljenje carinski organi. Izjave se 

napišejo na fakturo in so navedene v vseh jezikih Skupnosti in države, s katero je sklenjen 

sporazum (Strle 2008, 9). Za priznavanje preferencialne tarife so dolo�eni pogoji: da blago 

spremlja veljavno dokazilo o poreklu, ni dvoma o deklariranem poreklu, je izpolnjen pogoj o 

direktnem transportu in da je potrebno ugodnejšo tarifno obravnavo zahtevati (CURS 2013c).  

5.3 Vpliv porekla izdelka v mednarodnem poslovanju na nakupne odlo�itve             

potrošnikov 

Po raziskavah, kako poreklo izdelka vpliva na nakupne odlo�itve iz druge polovice dvajsetega 

stoletja, je bilo ugotovljeno, da so vzroki poznavanje kategorije, znanje o dolo�eni državi in 

patriotizem. V današnjem �asu je znano, da so potrošnikom na voljo enaki ali podobni izdelki, 

ki so izdelani v razli�nih državah. Informacija o poreklu izdelka porabniku sporo�a kakovost 

in vrednost izdelka, sploh v primeru pomanjkanja drugih podatkov, �eprav porabniki 

ve�inoma subjektivno, (v kolikšni meri je odvisno tudi od njihovih socio—demografskih in 

psiholoških zna�ilnosti) bolj vrednotijo izdelke iz lastne države in izdelke iz bolj razvitih 

držav, na podlagi katerih sklepajo o drugih lastnostih izdelka.  

Raziskave temeljijo na prepri�anju, da na nakupno vedenje potrošnikov vplivajo lastnosti 

izdelka, ki se delijo na zunanje (cena, blagovna znamka, embalaža, proizvajalec) in notranje 

(oblika, uporabnost). Odzivi porabnikov so razli�ni, odvisni od koli�ine podatkov o 

dolo�enem izdelku, zna�ilnosti in prepri�anja posameznika in drugih objektivnih zunanjih 

vplivov, ki se odražajo v procesu porabnikovega vrednotenja in kasnejši fazi nakupne 

odlo�itve. Na zaznave in sklepanja o zna�ilnostih izdelkov glede na njegovo poreklo lahko  

vpliva nacionalna podoba podjetja – proizvajalca in izdelkov (na primer testenine v Italiji, 

parfumi v Franciji), podoba oznake »narejeno v« kot poreklo proizvodnje, ki pravno 

opredeljuje izdelavo izdelka in oblikovanje podobe mednarodnih izdelkov v odnosu do 

oblikovanja nacionalnih izdelkov podobe – pristranskosti do tujih izdelkov (Vukasovi� 2013, 

37–39).  
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V �asu hitre rasti mednarodne trgovine in razvoja globalnih trgov ima poreklo izdelka med 

vsemi dejavniki, ki vplivajo na mednarodno konkuren�nost, �edalje ve�ji vpliv država porekla 

izdelka. Ta podatek ima lahko na porabnika pozitiven, negativen, nevtralen ali stereotipen 

u�inek, ki je lahko zmoten ali pristranski, vendar vpliva na njegovo nakupno vedenje. Država 

porekla je lahko odlo�ilen faktor pri nakupu, kadar je na voljo vrsta podobnih izdelkov iz 

razli�nih držav, pri �emer ta podatek sporo�a stopnjo kakovosti izdelka (Verhovec Kajtner 

2003, 35–37). 
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6 RAZISKAVA POMENA POREKLA IZDELKA V MEDNARODNEM 

POSLOVANJU 

6.1 Obseg raziskave 

Raziskava je potekala v dveh delih. Podatki so pridobljeni preko spleta in fizi�no od 

naklju�nih potrošnikov. Skupno število v celoti in pravilno rešenih anket je 54, od tega je 

spletno anketo rešilo 32, osebno vprašanih pa je bilo 22 oseb.  V nadaljevanju bom grafi�no 

prikazala skupne rezultate z razdeljenim statisti�nim opisom glede na raziskavo.   

6.2 Predstavitev rezultatov raziskave 

�

Slika 6: Struktura anketirancev po spolu 

V raziskavi je sodelovalo 59,26 % oseb ženskega spola in 40,74 % moškega spola, kar je 

skupno 32 žensk in 22 moških. Od tega je rešilo spletno anketo 14 moških, ženske pa 18. 

�

Slika 7: Struktura anketirancev po starosti 

V skupnem številu anketirancev prevladuje starost med 18 in 30 letom (34 oseb), od katerih 

jih je kar 29 odgovarjalo preko spleta. Sledijo osebe starostne skupine v od 40 do 50 let. Od 

skupno rešenih 9 je samo eden je rešil spletno anketo. Najmanj podatkov so podale osebe, 

stare ve� kot 60 let, saj sta bili anketirani  samo dve.    
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Najve� anketirancev prihaja iz

prikazujejo, da je najve� oseb (po 10) s Štajerske in iz  Zasavja. Prav tako

% osebno vprašanih najve� iz Zasavja (10). 

Slika 9: Pogostost nakupa

Najve� anketirancev nakupuje 

to je 22 oseb. Tako jih je odgovorilo 13 preko sple

prehrambene izdelke nakupuje 28 % oziroma 15 vpraša

na teden 6 oseb.  

Slika 10
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Slika 8: Struktura anketirancev po regijah 

iz  okolja Spodnjeposavske regije (16). Rezultati splet

 oseb (po 10) s Štajerske in iz  Zasavja. Prav tako je od skupno 18,52 

� iz Zasavja (10). 

�

Pogostost nakupa prehrambenih izdelkov

 anketirancev nakupuje povpre�no 3-krat na teden, in sicer kar 41 % vseh anketirancev, 

to je 22 oseb. Tako jih je odgovorilo 13 preko spleta in 9 osebno vprašanih. Enkrat na teden 

prehrambene izdelke nakupuje 28 % oziroma 15 vprašanih, vsak dan 20 % in manj kot enkrat 

10: Povpre�ni znesek enkratnega nakupa 

akovanjih ima odgovor, da ljudje ob enkratnem nakupu zapravijo od 10 do 25 evrov 

najvišji odstotek. Tu so bili pridobljeni podatki zelo podobni glede na vrsto anketiranja

odgovora ene osebe, da pri nakupu zapravi od 75 do100 evrov. 
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okolja Spodnjeposavske regije (16). Rezultati spletne ankete 

 oseb (po 10) s Štajerske in iz  Zasavja. Prav tako je od skupno 18,52 

, in sicer kar 41 % vseh anketirancev, 

ta in 9 osebno vprašanih. Enkrat na teden 

nih, vsak dan 20 % in manj kot enkrat 

u zapravijo od 10 do 25 evrov 

elo podobni glede na vrsto anketiranja, razen 
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Slika 11: Obisk trgovin s slovenskimi in tujimi izdelki 

Anketiranci so to vprašanje izpolnjevali z ve� odgovori, zato je tukaj celota vseh odgovorov 

127. Po rezultatih (38 oseb) je o�itno, da Spar ponuja najbolj ugodne oziroma raznovrstne 

izdelke za zadovoljevanje potreb porabnikov. Štiri osebe so še dodale, da kupujejo v 

E.Leclercu.  

�

Slika 12: Nagibanje k slovenskim izdelkom 

Podatki kažejo, da se ve�ina (61 %, 33 oseb) pri procesu nakupnega odlo�anja ne posve�a 

toliko temu, iz katere države je izdelek. Po odgovorih, zakaj se ne ozirajo na to, da bi 

kupovali slovenske izdelke, odgovarjajo, da jim to ni pomembno. Za nakup se odlo�ajo glede 

na ceno, kupujejo izdelke, ki so jim vše� in da so ti izdelki cenovno neugodni. Zagovorniki pa 

so odgovorili, da podpirajo slovenske izdelke in gospodarstvo, ker radi vedo, kaj bodo pojedli 

in jim bolj zaupajo, zdijo pa se jim tudi bolj kakovostni.    �

�

Slika 13: Cena slovenskih izdelkov je predraga 

Glede na predhodno vprašanje je tudi tukaj ve�ina (za 34 % ve�) anketiranih odgovorilo, da se 

jim slovenski izdelki v primerjavi s tujimi zdijo predragi.�

�e bi bili slovenski izdelki cenovno primerljivi s tujimi, bi posve�ali ve� pozornosti temu, kaj 

kupite?�
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Slika 14: Pomen cene slovenskih izdelkov v primerjavi s tujimi 

Kar 31 oseb je odgovorilo, da bi v tem primeru ve� pozornosti posve�ali slovenskim 

izdelkom, 24 % ljudi pa ni opredeljenih, ker se odlo�ajo sproti glede na potrebe in jim je 

vseeno.  

�

Slika 15: Nakup vrste izdelkov slovenskega ali tujega porekla 

Skoraj 90 % vseh sodelujo�ih kupuje mesne izdelke slovenskega porekla, prav tako jaj�ne, za 

katere je odgovorilo 46  oseb. Izdelke, kot so sladkarije (89 %), pija�e, škrobna živila in sadje 

(61 %), pa raje kupujejo s tujega trga.     

Slika 16: Pomembnost porekla izdelka ali drugih faktorjev 

61 % oziroma 33 anketiranim osebam poreklo blaga izdelka pri nakupnem vedenju ni 

pomembno.   
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Slika 17: Povpre�ne ocene posameznih faktorjev 

Po skupnih podatkih in povpre�nih ocenah posameznih faktorjev je razvidno, da kakovost in 

cena izdelka mo�no prevladujeta pri izbiri nakupa. Tako je odgovorilo v povpre�ju 7,5 % 

sodelujo�ih. Država porekla je pozicionirana pod sredino, torej ne predstavlja pomembnega 

faktorja pri nakupnih odlo�itvah. 

6.3 Zaklju�ne ugotovitve  

Pridobljeni podatki kažejo, da potrošniki, �e se že odlo�ijo za  izpolnjevanje takšnih  vrst 

vprašalnikov, to raje naredijo preko spleta, ki je tudi bolj anonimno, tako da podajo 

verodostojnejše odgovore. Uporaba spleta je že tako zelo razširjena, ve�krat pa tudi nujna, 

predvsem v obdobju od 18. do 30. leta in od katerih sem dobila najve� odgovorov. Pri  

fizi�nem anketiranju ljudje ve�inoma ne želijo sodelovati, sploh kadar gre za vprašanja o 

njihovem osebnem dohodku ali potrošnji, vzrok pa je lahko tudi nepoznavanje ali 

nezanimanje za to podro�je, zato sem težko pridobila te podatke.  

Prikazana analiza se je odvila po mojih domnevah in pri�akovanjih. Kaže, da kupci ne dajejo 

veliko pozornosti na poreklo blaga, saj jih to po navadi niti ne zanima. Kupujejo, kar poznajo, 

kolikor si lahko privoš�ijo in na podlagi sprotnega ob�utka izberejo svoj nakup, �eprav je 

cena slovenskih izdelkov o�itno res najve�ja ovira. Sorazmerno enako jih je odgovorilo, da se 

ne ozirajo na to, da bi kupovali slovensko, razen v primeru, �e bi bila primerljiva s tujimi 

izdelki. Ocene drugih faktorjev, ki vplivajo na potrošnikovo nakupno vedenje, so v vodilnih 

alinejah predvidljivi, �eprav me je presenetil rezultat, da ima embalaža ve�ji pomen kot pa 

priporo�ila prijateljev, blagovna znamka ali oglaševanje, ki po teh podatkih izgublja svoj 

namen.         �
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7 SKLEP 

Vedno ve� podjetij se odlo�a za poslovanje v mednarodnem okolju. Zaradi slabšanja 

splošnega gospodarskega stanja, omejenosti na doma�em trgu ali zaradi izkoriš�anja svojih 

sposobnosti ter pritiska konkurentov so podjetja tudi prisiljena v proces internacionalizacije, 

ki ima tako pozitivne in negativne lastnosti. Glede na svoje zmožnosti in znanja ter 

prou�itvijo politi�nih, ekonomskih in pravnih ureditev izbirajo med razli�nimi na�ini vstopa 

na tuje trge.  

Globalizacija temelji na  homogenosti sveta v svetovnem merilu, kar pomeni, da podjetja 

zadovoljujejo potrebe potrošnikov po vsem svetu, globalizacija pa omogo�a tudi enostavnejše 

poslovanje. Svoje izdelke lahko podjetja uvedejo na tuje trge z razli�nimi na�ini tržnega 

pristopa. Izdelke za razli�ne trge lahko ponudijo v nespremenjeni obliki ali pa z upoštevanjem 

standardizirane individualizacije izdelka, ki ga prilagodijo ciljnim trgom. Dobro prakso takšne 

strategije Jurše (1997, 27) opisuje na primeru osebnega avtomobila. Dizajn izdelka je 

standardiziran, notranja oprema, barva, prilagajanje opremljenosti vozila in mo�i motorja pa 

so dejavniki, ki dopolnjujejo prilagoditev posameznih sestavin posebnim zahtevam in okusu 

odjemalcev na lokalnem trgu.  

Sam izdelek še ni dovolj za uspešno  prodajo in ustvarjanje dobrega položaja na tujih tržiš�ih, 

saj klju�no jedro za doseganje marketinških ciljev zahteva primerno na�rtovanje politike 

izdelka, ki vklju�uje tudi izbiro strategije tržne komunikacije.  

Vsak uvoz in izvoz izdelka zahteva njegovo opredelitev oziroma potrjevanje njegovega 

porekla v kategorijo preferencialega ali nepreferencialnega porekla v carinskem postopku po 

EU pravilih trgovinske politike za dolo�itev višine carinskega dolga.  

Z vstopom Hrvaške s 1. julijem leta 2013 v polnopravno �lanstvo EU se pri�nejo uporabljati  

vsi sporazumi o prosti trgovini, ki jih ima EU sklenjene s posameznimi državami ali 

skupinami držav partneric ter enostranske sprejete preferencialne ukrepe. Blagovno carinjenje 

za izdelke uvožene ali iz te države izvožene v Slovenijo se tako ukinja.  Z ukinitvijo te meje 

se bo carinska kontrola izvajala med Hrvaško in Srbijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo 

in �rno goro (CURS 2013d).  

Izvedena raziskava je pokazala, da slovenski kupci ne posve�ajo veliko pozornosti na poreklo 

blaga, niti jih po navadi poreklo izdelkov ne zanima. Obi�ajno kupujejo izdelke, ki jih 

poznajo, kolikor si lahko privoš�ijo glede na kupno mo� ter na podlagi sprotnega ob�utka 

izberejo svoj nakup, �eprav je cena slovenskih izdelkov o�itno res najve�ja ovira za ve�ji 

obseg nakupovanja. Kupci se ne ozirajo na to, da bi kupovali izdelke slovenskega porekla, 

razen v primeru, �e bi bila njihova cena primerljiva s tujimi izdelki.��
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketi vprašalnik 





Priloga 1�

�

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Suzana Kranjc, študentka visokošolskega študija na Fakulteti za management Koper v 

Celju. V sklopu zaklju�ne projektne naloge skušam ugotoviti, kako se Vi kot potrošniki 

odlo�ate za nakup prehrambenih izdelkov, koliko Vam  pomeni poreklo izdelka in kakšna je 

razlika pri poreklu izdelkov med posameznimi kategorijami. Prosim Vas, da si vzamete nekaj 

�asa za izpolnjevanje pripisanih vprašanj. S tem mi boste zelo pomagali. Za sodelovanje se 

Vam  najlepše zahvaljujem!    

Anketa je anonimna!

Pri spodaj navedenih vprašanjih ozna�ite ustrezni odgovor. 

1. SPOL 

�   moški                                  �   ženski 

2. STAROST 

�   do 18 let   �   30-40 let  �   50-60 

�   18-30 let   �   40-50let  �   60 in ve�  

3. IZ KATERE REGIJE PRIHAJATE?   

�   Prekmurje           �   Dolenjska             

�   Primorska                     �   Štajerska      

�   Koroška           �   Spodnjeposavska 

�   Zasavska                     �   Gorenjska 

�   Osrednja Slovenija

4.  KAKO POGOSTO NAKUPUJETE PREHRAMBENE IZDELKE?  

�  Vsak dan  

�  Povpre�no 3-krat v tednu 

�  Enkrat na teden 

�  Manj kot enkrat na teden 

5. KOLIKO DENARJA POVPRE�NO ZAPRAVITE NAENKRAT ZA NAKUP 

PREHRAMBENIH IZDELKOV?  

�  do 10€                         �  50-75€ 

�  10-25€                         �  75- 100€ 

�  25- 50€                              �  Ve� kot 100€ 
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6. KATERE TRGOVINE, KI PONUJAJO TAKO SLOVENSKE KOT TUJE 

IZDELKE NAJVE�KRAT OBISKUJETE?  

�  Mercator                               �  Lidl 

�  Tuš                                       �  Hofer 

�  Spar                                      �  Eurospin     

�  Ostalo: ________________________________________________________________ 

���������������

�

7. ALI SE MED NAKUPOVANJEM OZIRATE NA TO, DA KUPUJETE 

SLOVENSKE IZDELKE IN ZAKAJ? 

�  DA   �  NE  

________________________________________________________________________                                                     

8. SE VAM ZDIJO SLOVENSKI IZDELKI V PRIMERJAVI S TUJIMI PREDRAGI?  

�  DA   �  NE             

9. �E BI BILI SLOVENSKI IZDELKI CENOVNO PRIMERLJIVI S TUJIMI, BI 

POSVE�ALI VE� POZORNOSTI NA TO KAJ KUPITE? 

�  DA                         �  NE                             �  VSEENO MI JE 

10. OZNA�ITE KATERE VRSTE IZDELKOV PRETEŽNO KUPUJETE 

SLOVENSKEGA POREKLA OZIROMA TUJE: (S-slovenski, T-tuji)

KATEGORIJE IZDELKOV OZNAKA 

mesni izdelki   

mle�ni izdelki  

Ribji izdelki   

Jaj�ni izdelki   

sladkarije  

sadje   

zelenjava  

škrobna živila  

pija�e  

11. ALI JE ZA VAS POMEMBNO POREKLO IZDELKA ALI SO POMEMBNEJŠI 

DRUGI FAKTORJI? 

�  Poreklo izdelka                              �  Drugi faktorji 
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12.  OCENITE KAKO POMEMBNI SO ZA VAS NASLEDNJI FAKTORJI (1-10):  

Velja rasto�a urejenost ocen: 1 –  nepomembno, 10 najbolj pomembno  

FAKTORJI  OCENA  

Cena izdelka  

Oglaševanje izdelka  

Blagovna znamka izdelka  

Embalaža izdelka  

Država porekla izdelka  

Akcijske cene izdelka  

Kakovost izdelka  

Sestavine izdelka  

Priporo�ila prijateljev o izdelku  

Okus izdelka  

�

�

�


