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POVZETEK 

Internacionalizacija je posledica vseh procesov globalizacije in je danes skoraj neizbežen korak 

za vsa rasti željna slovenska in tuja podjetja. Mednarodno poslovanje odpre nove možnosti, 

omogoča rast novih razsežnosti, vendar s seboj prinaša tudi mnogo ovir, ki so ob neprimerno 

začrtani in izvajani strategiji mednarodnega poslovanja lahko usodne. V diplomski nalogi smo 

preučevali, kakšno načrtovano in izvajano strategijo mednarodnega poslovanja ima izbrano 

podjetje Špica International, d. o. o., ki uporabnikom nudi celovite in kakovostne rešitve na 

področju informacijske tehnologije. Ugotovili smo, da je njihova strategija pravilno načrtovana 

in se sprotno prilagaja odzivom tujih tržišč, vendar se dokaj površno izvaja. Preučevano 

podjetje premalo pozornosti posveča nadzorovanju poslovanja v tujini in se premalo posveča 

izvajanju marketinških aktivnosti na tujih trgih.  

Ključne besede: strategija, mednarodno poslovanje, informacijska tehnologija, podjetje Špica 

International, d. o. o. 

SUMMARY 

Internationalization is the result of all globalization processes and is nowadays almost 

inevitable step for the growth oriented Slovenian and foreign companies. International business 

opens new opportunities and enables growth of new dimensions, however it could bring many 

obstacles, which could be in case of inappropriate and badly planned entry strategy, fatal for 

the company. In out thesis we analysed planning and implementing international business 

strategy in company Špica International, Ltd. that provides users comprehensive and quality 

solutions in the field of information technology. We found out that their strategy is properly 

planned and is continuously adjusting to the foreign market responses, however the 

performance is a bit superficial. The observed company does not focus enough on monitoring 

the business process in the foreign environment and does not give enough attention to marketing 

activities in foreign markets as well. 

Keywords: strategy, international business, information technology, company Špica 

International, ltd. 
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1 UVOD 

Vstop na mednarodno tržišče je zahtevna odločitev, ki v primerjavi z domačim trgom zahteva 

bistveno več truda, analiz, priprav in predstavlja ogromno tveganje, zato je še toliko bolj 

pomembno, da je vsaka poteza premišljena, načrtovana in skladna z zastavljeno strategijo 

internacionalizacije. 

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in problema 

Večina podjetij si v današnjih časih želi znižati stroške, kar lahko dosežejo z večanjem 

proizvodnje preko ekonomije obsega. Slovenska podjetja imajo sicer dobre izdelke in ideje 

zniževanja stroškov, a se hitro soočijo s težavami relativne majhnosti trga. Kljub neprestanemu 

vlaganju v inovacije in izpopolnjevanju obstoječih proizvodov na slovenskem trgu praktično 

nimajo možnosti rasti in razvoja. Skladno z željo po rasti in nadaljnjem razvoju so prišli do 

spoznanj, da jim večje poslovne uspehe omogoča zgolj vstop na večji mednarodni trg.  

Mednarodno poslovanje podjetja vključuje tako vse poslovne aktivnosti, potrebne za 

proizvodnjo, distribucijo in prodajo storitev in izdelkov izven državnih meja. Poleg rasti 

podjetja, ki seveda prinaša tudi večji prihodek in dobiček, pa z mednarodnim poslovanjem 

podjetja lahko izboljšajo prepoznavnost in s tem tudi meddržavne politične odnose. Na podlagi 

različnih povezav si lahko olajšajo številne poslovne prepreke in s tem izboljšujejo vključenost 

na tržišča (Diabay, Calvert Scott 2010, 8−10). 

Vendar pa ni vse tako enostavno, kot se sprva zdi. Vstopi na mednarodne trge zahtevajo obsežne 

analize in priprave primernih strategij in oblik vstopov. Vsak prestop državnih meja je povezan 

z veliko različnimi ovirami in tveganji, s katerimi se soočajo tudi najuspešnejša mednarodna in 

tudi multinacionalna podjetja.  

Poleg obsežnih in zahtevnih analiz konkurence in segmentacije ciljne skupine tujega trga, 

močne ovire predstavlja tudi pravna in politična strukturiranost okolja. Prav tako lahko velike 

težave predstavljajo tudi različni meddržavni spori, ki praktično onemogočajo medsebojno 

poslovanje določenih držav in njihov vstop na določen trg. Tudi majhnost domačega trga in s 

tem slaba prepoznavnost države na tujem trgu kljub dobro izpopolnjenemu produktu negativno 

vpliva na uspešnost in prodajo na svetovnem tržišču (Katsioloudes, Hadjidakis 2007, 6−10). 

Ob prodoru na mednarodni trg se podjetja soočijo z novo konkurenco, ki je v določeni meri že 

uveljavljena na tržišču in ima po načelu zaupnosti takoj prednost pred novim ponudnikom in 

njegovimi izdelki in storitvami. Sprva močno konkurenco predstavljajo vsa že uveljavljena 

podjetja na tržišču, ki pa jim lahko z rastjo prepoznavnosti novega izdelka upade stopnja 

konkurenčnosti. S kakovostnim izdelkom začne novo podjetje pridobivati večji tržni delež, s 

čimer pa se povzpne v sam vrh konkurence. Prav tako je izven slovenskega trga izredno močna 

konkurenca na področju informacijske tehnologije, kar je verjetno ključni razlog za tako 

majhno mednarodno širitev slovenskih podjetij v tej panogi.  
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Vendar še obstajajo slovenska podjetja, ki se s svojimi izpopolnjenimi izdelki in željo po rasti 
uspešno soočajo z vsemi nevarnostmi in tudi izzivi internacionalizacije.  

Eno izmed dobrih podjetij je Špica International, d. o. o., ki v primerjavi s slovensko 

konkurenco zajema največji tržni delež tako na slovenskem, kot tudi pomembne tržne deleže 

na izbranih tujih tržiščih. Za slovenski in mednarodni trg razvijajo, proizvajajo in tržijo sisteme 

za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa. V Sloveniji poleg prej omenjenih sistemov 

tržijo in implementirajo še sisteme za upravljanje oskrbnih verig (Supply Chain Management), 

kamor uvrščamo sistem za nadzor skladišč, prodajo termičnih tiskalnikov, etiket in čitalcev 

črtnih kod (Špica International 2017b). 

Podjetje tako svoje začetke mednarodne poti beleži že pred letom 2000, ko so ustanovili 

podjetje v sosednji Hrvaški in kljub dokaj sorodnemu trgu, doživeli vzpone in tudi padce. 

Močna želja, predanost in vztrajnost pa so bila ključna vodila uspešnega obstoja in širitve na 

mnoga druga tržišča. Danes so njihove informacijske rešitve prisotne v več kot 20 državah 

Evrope, Azije in Afrike. Kljub temu še vedno neprestano vlagajo v nova znanja in inovacije, ki 

bi jim omogočila še večjo prodajo na obstoječih trgih ter širitve še na nove tuje trge. Prav s tem 

namenom smo v diplomski nalogi preučili, opredelili in predstavili njihove ključne dejavnike 

poslovnega uspeha, s poudarkom na poslovanju v internacionalnem tržnem okolju in podali 

predloge, ki bi lahko pozitivno vplivali na njihovo nadaljnje uresničevanje zastavljenih 

poslovnih ciljev.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

mednarodnega poslovanja izbranega podjetja Špica International, d. o. o., ki deluje na področju 

informacijske tehnologije. Na osnovi rezultatov raziskave smo podali tudi priporočila za 

nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja. 

Cilji diplomske naloge so bili: 

 predstaviti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja in vpliv na poslovanje in rast podjetij, 

 opredeliti različne načine vstopov na tuje trge, 

 opredeliti način uravnavanja mednarodnega poslovanja, 

 raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo mednarodnega poslovanja izbranega 

podjetja Špica International, d. o. o.,  

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode za doseganje 

zastavljenih ciljev: 
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 z metodo deskripcije oziroma opisovanja smo predstavili teoretična izhodišča tematike 

mednarodnega poslovanja in pomen internacionalizacije za poslovanje, rast in razvoj 

podjetij,  

 z metodo kompilacije oziroma povzemanja smo povzeli ugotovitve in navajanja različnih 

avtorjev o obravnavani tematiki, 

 z metodo študije primera smo preučili, opredelili in predstavili mednarodno poslovanje 

izbranega podjetja Špica International, d. o. o., 

 z metodo sinteze končnih ugotovitev smo opredelili rezultate raziskovanja in na podlagi 

združitve mnenj in stališč podali ključne raziskovalne ugotovitve ter tudi podali možne 

predloge izboljšav za nadaljnje uspešno mednarodno poslovanje in rast ter uresničevanje 

zastavljenih ciljev preučevanega podjetja Špica International, d. o. o. 

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

Kakšno načrtovano in izvajano strategijo mednarodnega poslovanja ima izbrano podjetje Špica 

International, d. o. o.? 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki pol strukturiranega intervjuja s komercialnim 

predstavnikom za mednarodne trge podjetja Špica International, d. o. o., s pomočjo katerega 

smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu  

Predpostavljali smo, da: 

 je mednarodno poslovanje dinamično, konkurenčno, zahtevno, a hkrati tudi ključen 

dejavnik uspešnega poslovanja podjetja, 

 podjetja kljub nenehnemu razvoju in mnogih inovacijah brez vstopa na tuje trge v določeni 

točki lahko obstanejo v svoji rasti in razvoju, 

 se je podjetje Špica International, d. o. o. za vstop na tuje trge odločilo zaradi majhnosti 

slovenskega tržišča.   

Omejitve so bile: 

 dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju preučevanega podjetja, 

 pristnost in relevantnost odgovorov intervjuvanca. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje je posledica svetovne globalizacije in vključuje vse poslovne 

aktivnosti, potrebne za proizvodnjo, distribucijo in prodajo produktov izven državnih meja. 

Poleg rasti podjetja, ki seveda prinaša tudi večji prihodek in dobiček, pa z mednarodnim 

poslovanjem podjetja lahko izboljšajo prepoznavnost in s tem tudi meddržavne politične odnose 

(Diabay, Calvert Scott 2010, 8−10). 

2.1 Pojem in pomen globalizacije v mednarodnem poslovanju 

Pojem globalizacije SSKJ (2005) opredeljuje tako: »Globalizacija je proces, v katerem se svet 

spreminja, povezuje v gospodarsko in informacijsko enovito celoto.«  

Globalizacija natančneje zajema vse svetovne premike gospodarstva, ki so vezani na finančne, 

trgovske in komunikacijske združitve in razširitve poslovnih znanj in sposobnosti. S tem 

omogoča odprto povezovanje in sprejemanje drugačnih pogledov, prost pretok kapitala, blaga 

in storitev, ki združuje svetovno gospodarstvo. Torej, da lahko govorimo o globalizaciji, morajo 

podjetja preprosto doseči takšno stopnjo mednarodnih aktivnosti, da lahko rečemo, da globalno 

poslujejo, oziroma se z njihovimi sredstvi integrirajo tudi na mednarodni ravni. 

Globalizacijo uvrščamo v začetek 20. stoletja, ki je zaznamoval močno konkurenco nekaterih 

industrij in povečan pretok mednarodne trgovine in posledičnih investicij. Samo poimenovanje 

tega procesa pa se je izoblikovalo v zgodnjih 60. letih in je danes ključno vodilo vseh 

mednarodnih podjetij, ne glede na to, iz kakšne ekonomske, geografske ali politične integracije 

izhajajo ter v kakšno stopnjo internacionalizacije se uvrščajo (Dubrovski 2006, 48−49). 

Lahko trdimo, da je globalizacija zgodovinski proces, ki je sprva zajemal trgovinske in finančne 

meddržavne tokove, v današnjem času pa vse bolj vključuje tudi mednarodno gibanje ljudi, 

torej delovne sile in s tem prenose veščin, sposobnosti in znanj. Globalizacija je s tem posledica 

potreb trga, ki jo je spodbujal k svoji učinkovitosti in rasti in jo je zaznamoval ravno v delitvi 

dela na globalni ravni, s čimer so nastale nove priložnosti in ovire za ponudnike in odjemalce 

(Kenda in Bobek 2003, 277−278). 

Kljub vsemu posplošenemu poimenovanju globalizacije pa ta vendar ni tako enosmerna, saj 

ima tako kot vsak proces različne usmeritve na različnih področjih. Avtor navaja, da lahko o 

globalizaciji govorimo kar na štirih ravneh (Dubrovski 2006, 52−53): 

 na svetovnem nivoju je njena ključna usmeritev v mednarodno menjavo produktov, 

kapitala, tehnologije in različnih znanj oziroma know-howa, 

 znotraj države se nanaša na njen obseg mednarodnega poslovanja in na njeno povezovanje 

s svetovnim gospodarstvom, 

 v industrijskem pomenu je ključna stopnja povezanosti položaja določene industrije v 

primerjavi z njej konkurenčno tujo, 



5 

 na nivoju podjetja pa je za proces globalizacije ključno v kolikšni meri, je podjetje doseglo 

rast prihodkov in sredstev zaradi udeležbe poslovanja na mednarodni ravni. 

Vsi izzivi, vsake nove priložnosti in vsaka želja po rasti in uspešnosti pa se soočajo tudi z 

mnogimi ovirami in pritiski globalizacije. Da vsak proces za seboj prinese obilico negativnih 

in pozitivnih posledic, ni treba posebej poudarjati, vendar pa mnogi kritiki trdijo, da proces 

globalizacije ni tako pozitiven, kot ga svetovno predstavljamo. Zaradi omogočenega 

svetovnega poslovanja izven državnih meja je na trgu seveda neprestani konkurenčni boj in s 

tem seveda tudi večja možnost izbire potrošnikov. Kritiki zatrjujejo, da takšna konkurenčna 

zaostritev skriva ogromno negativnih posledic, ki so v bogatih državah privedla do zniževanja 

plač in izgube delovnih mest, v ekonomsko šibkih pa prihaja do porasta proizvodnje s poceni 

delovno silo, katere ključna posledica je pospešeno družbeno razslojevanje na številno revno 

prebivalstvo in na tiste maloštevilne bogate posameznike. Vsi nasprotniki tega procesa 

poudarjajo, da to ni demokratičen izbor prebivalstva, vendar zgolj še ena koristoljubna taktika 

današnjega poslovanja multinacionalnih družb (Kenda in Bobek 2003, 280−281). 

Zavedati se moramo, da ima vsaka zgodba dobre in slabe plati in da tudi globalizaciji ne 

moremo pripisati vse odgovornosti za zgoraj naštete gospodarske tegobe. Kljub vsemu je 

globalizacija pomemben razvoj v vseh pogledih in jo avtor zagovarja z dejstvom: 

»Globalizacija ponuja določeno stopnjo individualne svobode, ki je nobena posamezna država 

ne more zagotoviti. Z ustvarjanjem konkurence na globalni ravni osvobajamo iznajdljive in 

podjetniške talente, obenem pa pospešujemo tehnološke inovacije.« (Soros 2003, 4) 

Ne glede na to, ali smo neposredno ali posredno vključeni v svetovne gospodarske posle 

oziroma v poslovanje znotraj državnih meja, na proces globalizacije nimamo vpliva. Ta se 

seveda razlikuje od podjetja do podjetja in je odvisen od vrste poslovanja in okolja, v katerem 

družba deluje, vendar pa kljub pozitivnim in negativnim posledicam tega procesa, globalizacija 

je in vedno bo del našega življenja. Tudi če se naša mnenja bolj nagibajo h kritičnim presojam, 

je naša naloga, da trend čim prej sprejmemo, najdemo njegove skrite kompetence in ga 

vključimo v svoje strateške usmeritve (Dubrovski 2013, 57−58). 

2.2 Pojem in pomen mednarodnega poslovanja 

Kot posledica svetovnega pojava globalizacije se podjetja v današnjem ekonomskem svetu 

soočajo z mednarodnim trgom, ki omogoča podjetniško rast in razvoj v poslovanju izven 

državnih meja. 

Kot navaja avtor: »Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino ali v tujini je najširši pojem 

mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije, ki na trgovinski način 

(premiki izdelkov, storitev, znanja, informacij, kapitala in tehnologije) ali ne trgovinski način 

(naložbe v tujini, proizvodnja v tujini ...) zajemajo dve ali več držav.« (Dubrovski 2013, 85) 



6 

Na podlagi zgornjega citata lahko torej pojem mednarodnega poslovanja opredelimo kot končni 

rezultat globalizacije, v katerem se podjetja širijo izven državnih meja in postajajo globalna 

podjetja. Mednarodno poslovanje omogoča nakup izdelkov izven državnih meja ter s tem 

potrošnikom omogoča lažjo izbiro produktov. 

Mednarodno poslovanje zajema vse trgovinske transakcije, zasebne ali državne, med dvema ali 

več državami. Privatna podjetja poslujejo z namenom rasti dobička, medtem ko državna 

poslujejo iz ostalih razlogov. Vse te državne in privatne transakcije zajemamo prodajo, naložbe 

in transporte oziroma izvoze/uvoze surovin (Sinha in Sanchari 2009, 1). 

Študije mednarodnega poslovanja so postale izredno pomembne, saj obravnavajo celotno 

rastoče svetovno gospodarstvo. Na vsa podjetja vplivajo dogodki, ki izhajajo iz globalnega 

okolja. Ko podjetja internacionalno poslujejo, nanje vplivajo različna tuja okolja, ki zahtevajo 

vedno večja prilagajanja. Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje mednarodne združbe, tuje okolje 

delijo na naravno in družbeno, ki se nenehno prepletata in dopolnjujeta, kar je razvidno iz 

spodnje slike (Sinha in Sanchari 2009, 2). 

 

 

Slika 1: Naravno in družbeno okolje MP  

Vir: Sinha in Sanchari 2009, 2. 

Mednarodna ekonomija zajema tako proizvodnjo kot menjavo in porabo izdelkov, storitev in 

kapitala v globalnem okolju. Kot prikazuje zgornja slika, okolje neposredno in posredno (preko 
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potrošnikovih navad, kulture) vpliva na poslovanje družbe. Čeprav obstajajo okvirne osnove 

ekonomskega delovanja (izvedba poslov, pogajanja, spis in podpis pogodbe), se sklepanje in 

izvajanje določenega posla močno razlikujeta glede na družbeno okolje konkretnega tržišča. 

Zaradi tega podjetja, ki internacionalno poslujejo, naj ne bi zanemarjala teh razlik, saj izven 

državnih meja veljajo drugačna pravna in kulturna pravila, jezikovna divergentnost, različna 

valuta in seveda mnoge druge ovire in spodbude mednarodnega poslovanja. 

Ker so ovire in spodbude mednarodnega tržišča različne, prav tako pa so različna tudi podjetja 

in njihovi cilji ter sposobnosti, lahko glede na udeležbo v mednarodnem poslovanju podjetja 

razporedimo v štiri kategorije (Tavčar in Dermol 2012. po Dubrovski 2013, 60): 

 mednarodna podjetja (v to skupino spadajo izvozna in uvozna podjetja, ki imajo 

proizvodnjo vseeno v svoji državi), 

 transnacionalna podjetja (ta podjetja investirajo v druge države, kjer poteka zgolj del 

vodenja njihovega poslovanja), 

 večnacionalna podjetja (imajo naložbo v nekaj državah in se odzivajo na lokalne značilnosti 

tega okolja), 

 globalna podjetja (ta skupina ima najbolj razširjeno mednarodno poslovanje, saj imajo 

naložbe v številnih državah in močan center vodenja v domači državi). 

Vsa ta podjetja se ne glede na njihov način mednarodne udeležbe soočajo z okoljem, ki ga lahko 

delimo na dve pomembni veji: politično in kulturno okolje.  

Pod pojmom političnega okolja razumemo (Kenda 2001, 85−89): 

 politični sistem (Poznamo totalitarni in demokratični sistem, ki je vodilo širše 

internacionalizacije in se želi razširiti na celotno gospodarstvo. Večina je prepričana, da naj 

bi samo demokracija omogočala stabilnost, preprečevala konflikte in vojaške spore ter s 

tem nudila gospodarski uspeh.), 

 ekonomski sistem (Pogoji za delovanje tega sistema izvirajo iz infrastrukture, ki jo ustvarja 

politični sistem. Glede na alokacijo virov ga delimo na tržno in centralno plansko 

gospodarstvo, kjer so v tržnem gospodarstvu viri alocirani po strategiji povpraševanja (cena 

raste s povpraševanjem in obratno), v centralno-planskem gospodarstvu pa je celotna 

ponudba načrt določene vladne inštitucije, ki odloča o njenem obsegu. Glede na lastništvo 

virov pa ekonomski sistem delimo na javno in zasebno lastnino, kjer je zasebna lastnina 

nekoliko bolj značilna za tržno gospodarstvo in javna oz. državna lastnina za centralno-

plansko gospodarstvo.), 

 vladni nadzor nad premoženjem (V današnjem času smo priča privatizaciji, kjer vlade 

prodajajo svoja imetja zasebnim družbam, medtem ko so v preteklosti krepile svojo moč 

prav s prevzemanjem imetij zasebnih družb − nacionalizacija.), 

 sodelovanje med vlado in podjetji (Sem štejemo vse ukrepe in posamezne aktivnosti 

izoblikovane v sistem za krepitev enotnega interesa vlade in zasebnih podjetij.). 
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Kulturno okolje pa je v širšem pomenu skupek vseh dosežkov in vrednot določene človeške 

družbe, ki se nenehno spreminja in s tem vpliva na vrednote, stališča in obnašanja širše 

skupnosti ali določene organizacije. Za uspešno mednarodno poslovanje je zato ključnega 

pomena analiza takšnih generacijskih vzorcev delovanja, da lahko kulturo spoznamo, jo 

razumemo in se ji prilagodimo (Kenda 2001, 90). 

Internacionalizacija podjetja tako v širšem pomenu predstavlja vstop na tuji trg, pri katerem so 

ključnega pomena dobro zasnovane strategije. Ker pa različni negativni dejavniki (pritiski, 

močna konkurenca, državne omejitve, spremenjene politične razmere, državni spori, 

pomanjkanje finančnih sredstev, kulturni zapleti ...), včasih prevladajo nad željo po rasti in 

izpopolnjevanju, pride tudi do pojava deinternacionalizacije, kar pomeni umik podjetja s tujega 

trga ali zmanjšanje obsega in zahtevnosti mednarodnega delovanja (Dubrovski 2013, 62−64). 

2.3 Sestavine mednarodnega poslovanja 

Prodaja in nabava produktov je proces, poznan vsemu svetu, ki si ga več ali manj vsi 

predstavljamo podobno. V širšem pomenu gre za osnoven princip, kjer potrošniki z nakupom 

zadovoljujejo svoje potrebe po čim bolj ugodni ceni, medtem ko je cilj ponudnikov rast 

poslovanja na podlagi večjega obsega tržnega deleža in dobička. Ob tem se seveda poraja 

vprašanje, v čem se potem sploh razlikuje mednarodno poslovanje od lokalnega in zakaj se 

podjetja kljub enakim željam na svoji mednarodni poti znajdejo v tako različnih težavnih 

situacijah (Dlabay in Calvert Scott 2010, 16). 

Največja razlika izhaja ravno iz različnosti ljudi in okolja, v katerem poslujemo. Kot smo 

omenili, si tako potrošniki kot ponudniki želijo uresničevanja istih želja, vendar pa so glede na 

naše okolje pričakovanja in strategije doseganja zastavljenih ciljev temu primerno bistveni 

različne. Mednarodno poslovanje je pod velikim vplivom geografskih razmer, kulturnih in 

socialnih faktorjev, političnih standardov in ekonomskih razmer. Spodnja slika prikazuje te štiri 

glavne skupine, ki jih je treba preučiti, analizirati in osmisliti na podlagi konkretnega 

mednarodnega okolja, v katerega vstopamo (Dlabay in Calvert Scott 2010, 16−17). 
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Slika 2: Vidiki mednarodnega okolja  

Vir: Dlabay in Calver Scott 2010, 16.  

Izbira pravilne strategije vstopa med obstoječimi možnostmi je izredno pomemben in tvegan 

proces, saj pred internacionalizacijo ni mogoče popolnoma zagotoviti, da je bila naša odločitev 

in izbor načina izvršitve pravilna. V prvi meri nam je tržišče kljub mnogim analizam in 

segmentaciji tržišča vseeno tuje, zato lahko svojevrstne značilnosti okolja (kultura, vladni 

ukrepi ...) hitro povzročijo nevšečnosti, ki jih nismo uspeli predvideti. Da bi podjetja takšno 

tveganje čim bolj omejila, je bistveno upoštevanje značilnosti sestavin okolja, v katerega 

vstopajo, značilnosti in posebnosti produktov, preučevanje lastnih strateških usmeritev in 

finančnih zmožnosti (Dubrovski 2000, 79−81).  

Dubrovski (2006, 121) meni, da je v končni fazi mednarodno poslovanja skupek vseh 

značilnosti določenega okolja in njemu pripadlega trga, ki s svojimi sestavinami posredno ali 

neposredno vplivajo na vse marketinške aktivnosti podjetja na tem tržišču.  

Kot smo omenili in zgoraj slikovno ponazorili, različni avtorji mednarodno okolje enotno delijo 

na štiri glavne sestavine, ki so ključni dejavnik zahtevnejšega in bolj tveganega poslovanja 

izven državnih meja in na podlagi katerih se mednarodno okolje bistveno ločuje od lokalnega. 

Nobene od sestavin okolja ni smiselno zanemarjati, vendar pa sorazmerno z vrsto izdelka in 

velikostjo ter sposobnostjo podjetja, navadno podjetja sama presodijo, kateri sestavini 

mednarodnega okolja bodo namenila največ pozornosti.  

Za skrbno načrtovan vstop na tuji trg, ki bo omogočal lažje predvidevanje morebitnih ovir in 

tveganj, je ključno boljše poznavanje sestavin novega potencialnega mednarodnega tržišča, ki 

smo jih razčlenili in podrobneje analizirali v nadaljevanju. 
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2.3.1 Naravne lastnosti mednarodnega okolja 

Naravne značilnosti so prvi dejavnik, ki ga je treba temeljito preučiti pred vstopom na 

mednarodni trg. Pomembno je zavedanje, da z našo vizijo, ciljem in produktom zaradi 

raznolikosti tržišč ne moremo vedno uspeti v vseh okoljih. Na osnovi krajevnih lastnosti lahko 

sestavine razdelimo v tri enakovredne podkategorije (geografske in demografske značilnosti ter 

klimatske razmere obravnavanega okolja), ki skupaj vplivajo na delovanje marketinških 

aktivnosti podjetja na novem tržišču (Davies 2015, 3). 

Geografske značilnosti zajemajo vse faktorje, ki se nanašajo na geografsko lokacijo okolja, 

njegovo velikost in nasičenost ter možnost izkoriščanja naravnih virov, kamor štejemo tudi 

stopnjo vodnatosti in gozdnatosti pokrajine. Tu je še posebej pomembna dobra presoja, ali ima 

naš produkt sploh možnost uspeha glede na geografske karakteristike tega okolja. V določenih 

primerih je izredno pomemben tudi teren pokrajine, saj na primer hribovit teren omogoča dobre 

razmere za razvoj rudarstva, vendar izredno neugodne za predelavo različnih poljščin (Dlabay 

in Calvert Scott 2010, 16).  

Klimatske razmere so tipične podnebne lastnosti obravnavanega okolja, ki se neposredno 

navezujejo na njegovo geografsko lokacijo. Zajemajo tako vse podatke o letnih temperaturah, 

padavinah in oblikah ter stopnjah pogostosti naravnih katastrof, ki lahko prav tako vplivajo na 

uspešnost naše internacionalizacije (Dlabay in Calvert Scott, 16).  

 2.3.2 Kulturni in sociološki dejavniki mednarodnega okolja 

Avtor navaja: »Če bi lahko za politično okolje trdili, da predstavlja trde, uradne, velikokrat 

formalno objavljene elemente usmerjanja zunanjetrgovinskih tokov, gre pri demografskem 

okolju za mehke, neuradne in manj vidne značilnosti posameznih trgov, neposredno povezane 

s potrošnikom« (Dubrovski 2006, 133). 

Vsaka sestavina okolja je izredno zahtevna za obravnavo, saj nam okolje ni poznano in veliko 

dejavnikov ne moremo preučiti, če okolja dejansko ne obiščemo, vendar pa je prebivalstvo 

samo največja neznanka, ki jo tudi najtežje analizirati. Da bi lahko upoštevali čim več 

dejavnikov in si s tem zagotovili verodostojne podatke, obstaja več delitev demografskih 

dejavnikov na mnogo prafaktorjev, katerih nam najbližja je ponazoritev na spodnji sliki. 
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Slika 3: Sestavine kulturno-socialnega okolja 

Vir: Albaum idr. 1998, po Dubrovski 2006, 73.  

Demografske oziroma kulturno-sociološke značilnosti tako predstavljajo širši pojem kulture, 

njene zgodovine in načina življenja prebivalstva na našem obravnavanem potencialnem trgu. 

Njihove želje, potrebe in standardi se lahko močno razlikujejo od potreb lokalnega/domačega 

trga, zato je to eden ključnih faktorjev za uspešno in dolgoročno mednarodno poslovanje 

(Davies 2015, 6). 

2.3.3 Politične in tržne lastnosti mednarodnega okolja 

Politično okolje je navadno tesno povezano s samimi značilnostmi tržnega delovanja, saj v 

veliki meri vse temelji na vladi in njenih ukrepih na tržišču. Ob vstopu na mednarodni trg tudi 

za nas začnejo veljati vsa vladna pravila in načini poseganja v poslovanje podjetij, zato je 

izredno pomembno, da skušamo celovito analizirati tržno poslovno okolje. 

Med politične lastnosti okolja spadajo vse oblike političnega sistema, vlade in njene politične 

stabilnosti. Prav tako je ključen podatek, kako vlada na tržišču sprejema tuja podjetja in njihovo 

željo po rasti, saj tržno okolje pogosto sestavljajo ovire s strani vladnih organizacij. Pri izbiri 

strategije vstopa na mednarodni trg nikakor ne smemo pozabiti oceniti tudi deželnega tveganja, 

ki lahko nastopi zaradi gospodarske, finančne ali socialne nestabilnosti države. Pravilna ocena 

trdnosti oblasti in stopnje gospodarskega nadziranja s strani države je lahko dodaten kazalnik, 

kako bo naše poslovanje v tujini potekalo in čemu bomo morali posvečati največ pozornosti 

(Kenda 2001, 102−103). 
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Sestavine tržnega okolja pa lahko za boljše razumevanje razdelimo v naslednje skupine 

(Dubrovski 2006, 143−145): 

 pravne razmere (trgovinske pravne razmere, ki določajo oblike kupnih pogodb, posebnosti 

glede politike izdelka za izvoz in cen ter vsi predpisi s področja zaščite intelektualne, 

umetniške in industrijske lastnine), 

 konkurenca (kateri konkurenti so prisotni na določenem trgu, kakšni so njihovi tržni deleži, 

katere so njihove konkurenčne prednosti in slabosti), 

 struktura distribucije (struktura distribucijskih kanalov in njihovih značilnosti), 

 kupna moč (pomemben podatek z oceno, koliko sredstev prebivalci odštejejo v namen nam 

skladne vrste produktov in kolikšen, je s strani Svetovne banke podan indeks njihove 

relativne kupne moči, ki velja kot merilo razvitosti narodnega gospodarstva), 

 logistično okolje (geografski položaj, sistem komuniciranja, transportne poti, možnosti 

skladiščenje ...), 

 informacijsko okolje (kako razvit in odprt je informacijski sistem obravnavanega trga).  

2.3.4 Ekonomski status mednarodnega okolja 

Ekonomski položaj trga predstavlja predvsem njegova stopnja razvoja in izobraženosti 

prebivalstva. V razvitejših državah je stopnja ekonomske stabilnosti gospodarstva večja, kar 

seveda bistveno boljše vpliva na vstopne razmere podjetja. Prav tako je v gospodarsko močnih 

državah tveganje bistveno manjše, kar nam omogoča večjo stabilnost in izbiro oblike vstopne 

strategije. Sorazmerna ekonomski razvitosti je tudi infrastruktura, ki bistveno olajša sam vstop 

in omogoča uspešnejše dolgoročno poslovanje (Keillor in Kannan 2011, 48). 
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3 STRATEGIJE VSTOPOV NA MEDNARODNE TRGE 

Poslovanje na domačem trgu na določeni stopnji ne predstavlja več dovolj velikega izziva za 

podjetja, ki si želijo novih priložnosti, nove rasti in širitev svojega obsega delovanja. Lokalni 

trg jim vsekakor daje večjo mero stabilnosti in predstavlja manjše tveganje, vendar želja po 

vzponu privede do odločitve širitve in uveljavitve tudi izven državnih meja. Vodstvo mora ob 

odločitvi za širitev svojih marketinških aktivnosti skrbno izbrati pravo strategijo vstopa na tuje 

trge in preučiti na podlagi katerih dejavnikov in meril bodo analizirali, njihovim ciljem skladne, 

strategije. Na voljo je veliko možnosti, vendar je vsako podjetje svojevrstno in raznoliko, kar 

privede do izredno zahtevnega procesa izbire pravilne poti, ki smo jo podrobneje predstavili v 

nadaljevanju. 

3.1 Dejavniki izbire strategije vstopov  

Vstopna oblika, ki jo bodo podjetja uporabila, je pogojena številnim dejavnikom, ki bodo 

vplivali na njen uspeh oziroma propad. Pri izboru pravilne oblike internacionalizacije moramo 

tako upoštevati štiri dejavnike, ki jih delimo na notranje in zunanje, ter značilnosti in posebnosti 

tako oblike različnih vstopov na tuja tržišča kot transakcijskih dejavnikov, ki jih ponazarja slika 

4 (Hollensen 2004, 280). 
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Slika 4: Dejavniki izbire strategije vstopa na mednarodni trg 

Vir: Hollensen 2004, 281. 

3.1.1 Notranji dejavniki 

Pod notranje dejavnike uvrščamo vse lastnosti, prednosti in pomanjkljivosti podjetja v 

primerjavi s konkurenco na novem tržišču. Notranje dejavnike lahko še dalje delimo na 

(Hollensen 2004, 280−284): 

 velikost podjetja (Velikost največkrat igra veliko vlogo pri izbiri strategiji vstopa na 

mednarodni trg, saj je največkrat premo sorazmerna s finančno zmožnostjo podjetja in 

razpoložljivimi sredstvi, ki omogočajo tudi izbiro zahtevnejših oblik vstopov.), 

 edinstvene značilnosti produkta/podjetja (Da lahko pričakujemo uspešen vstop in seveda 

dolgoročen obstoj, morajo naši produkti zajemati specifične in edinstvene lastnosti, ki nas 

lahko ločijo od obstoječe konkurence. Zavedati se moramo, da vstopamo na trg, kjer se še 

nismo izkazali in s trgom še nismo zgradili odnosa in zaupanja. Zakaj bi torej tržišče 

odstopilo od znanega in tvegalo v poslovanju z nami? S tem vprašanjem se zopet vrnemo 

na dejstvo, da je ravno zaradi tega ključno, v čem in na kakšen način je naš produkt boljši 
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in kako ga lahko čim bolj približamo novemu tržišču, a hkrati ohranimo našo zgodbo in 

edinstvenost.), 

 pretekle izkušnje v mednarodnem poslovanju (Na podlagi predhodnih izkušenj lahko lažje 

predvidimo, kakšno strategijo je najboljše izbrati, kakšne ovire lahko najverjetneje 

pričakujemo in ravnamo drugače na podlagi preteklih napak. Pomemben podatek je tudi, 

ali je novo tržišče podobno domačemu? Zaradi podobnosti slovenskega in evropskega trga 

ter veliko bolj ugodnih razmer poslovanja znotraj članic EU slovenska podjetja tega ravno 

ne morejo obravnavati kot tuje tržišče.), 

 zastavljena strategija podjetja (Vizija podjetja močno vpliva na izbiro strategije vstopa, saj 

si je vedno treba zastaviti vprašanje, kaj z vstopom želimo doseči, zakaj je to naš cilj in kaj 

želimo, da nam doprinese). 

3.1.2 Zunanji dejavniki 

Med zunanje dejavnike sodijo vse priložnosti kot tudi nevarnosti oziroma tveganja, ki vplivajo 

na delovanje in uspešnost podjetja v mednarodnem poslovanju, vendar pa njihov pojav in obstoj 

ni povezan z vstopnim podjetjem. Ker so vse njegove sestavine odvisne od okolja in novega 

tržišča in nimajo nobene skupne točke z našim delovanjem, jih v primerjavi z notranji dejavniki 

težje preučimo in še težje zastavimo uspešno strategijo, ki bo izkoristila priložnosti okolja in 

omilila njegove negativne vplive. 

Vsako okolje je izredno kompleksno in edinstveno ter zajema širok spekter sestavin, ki vplivajo 

na tamkajšnje življenje ljudi in posledično na razmere poslovanja podjetij. Vseh sestavin torej 

nikoli ne bomo zmogli analizirati, da pa se lahko na vstop čim bolje pripravimo, Konda (2012, 

77) sestavine zunanjih dejavnikov deli na: 

 kulturne razlike med domačim in tujim trgom (Sem lahko štejemo psihološko/kulturno in 

fizično oddaljenost trga, kjer moramo pri kulturni oddaljenosti premisliti, v kolikšni meri 

se naše in tuje kulturno okolje razlikuje, ali bi zaradi razlik bilo oteženo komuniciranje s 

trgom in zaznavanje njihovih želja in potreb. Pri fizični oddaljenosti pa moramo upoštevati, 

da prevelika geografska oddaljenost, lahko v prvi meri povzroča oteženo pridobivanje 

podatkov za segmentacijo tržišča in kasneje neugodno vpliva tudi na izbor strategije 

vstopa, npr. visoki stroški izvoza produktov v oddaljene države), 

 deželno tveganje (tu se osredotočimo na privlačnost trga s strani stopnje tveganja 

določenega tržišča, torej preučimo, kolikšna je stopnja tveganja poslovanja in ali je tržišče 

tvegano zaradi politične nestabilnosti in neugodnega gospodarskega delovanja), 

 velikost in rast tržišča (večji, kot je trg, in večja, kot je njegova gospodarska rast, tem boljši 

so potem tudi pogoji za uspešnost našega poslovanja), 

 trgovinske omejitve (sem spadajo kvote, carine, gospodarski embargi in druge neposredne 

in posredne omejitve specifičnega gospodarstva), 
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 intenzivnost konkurence (kakšna in kako močna je konkurenca − analiza konkurence je 

bistven podatek, ki ga moramo podrobno analizirati in preučiti, da lahko skrbno načrtujemo 

uspešno strategijo vstopa na določeno tržišče), 

 dostopnost distribucijskih in tržnih poti (lahko se neposredno navezuje na fizično 

oddaljenost trga, saj se načeloma distribucija otežuje sorazmerno s povečevanjem 

geografske oddaljenosti, hkrati pa je pomembna tudi prometna infrastruktura, ki je pri izbiri 

strategije vstopa ne smemo zanemariti). 

3.1.3 Značilnosti in posebnosti oblike vstopa 

Pri tem dejavniku se analiza preusmeri na obliko vstopa, ki je na podlagi vseh drugih dejavnikov 

primerna za uspešen vstop in obstoj na izbranem trgu. Proces ocenjevanja se tako začne s 

temeljitim preučevanjem vseh vstopnih strategij, kjer upoštevamo vse značilnosti trga, ki smo 

jih predhodno predstavili, in seveda pri tem ne smemo pozabiti na naše poslovne in finančne 

zmožnosti. Prav tako je ključno vprašanje, kaj želimo doseči na tujem tržišču in katera vstopna 

strategija nam bo to omogočila. Ker je načinov vstopa več, je pomembno, da pri izbiri strategije 

nismo osredotočeni samo na osnovno dejstvo, kako začeti s prodajo svojih proizvodov, vendar 

moramo biti pozorni tudi na vprašanja, kakšen način izvajanja aktivnosti si želimo in kolikšno 

stopnjo nadzora aktivnosti želimo voditi (Dubrovski 2006, 184). 

3.1.4 Transakcijski dejavniki 

Transakcijski dejavniki so neotipljivi viri, ki se nanašajo direktno na finančno poslovanje 

specifičnega podjetja (investicija, vložek denarnih virov v razvoj, tehnologijo, zaposlene, 

marketing ipd.) in so zaradi tega najzahtevnejši dejavniki analize. Da znamo bolje predvideti, 

kolikšen finančni vložek predstavlja uspešno poslovanje na trgu, bi najlažje primerjali finančna 

vlaganja konkurence, vendar zaradi neizmerne tajnosti teh podatkov, ki jih konkurenca skrbno 

skriva pred javnostjo, to ni mogoče. Posledično nam preostane, da zgolj dobro premislimo o 

obliki vstopa na tuje tržišče in upoštevamo dejstvo, da zahtevnejše oblike zahtevajo tudi večji 

vložek kapitala (Konda 2012, 78). 
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4  OBLIKE VSTOPOV NA MEDNARODNE TRGE 

Po skrbno načrtovani strategiji sledi izbor najprimernejše oblike vstopa na tuje tržišče, katere 

izbor je odvisen od dejavnosti podjetja, izbrane vstopne države in vseh dejavnikov, ki bodo 

vplivala na našo rast in obstoj. Za konkurenčno poslovanje moramo najti najustreznejšo obliko, 

ki bo glede na naše zmogljivosti najbolje reagirala na izzive, ki jih prinaša novo okolje (Kenda 

2001, 152).  

Za opredeljevanje različnih načinov oziroma oblik mednarodnega poslovanja govorimo o treh 

osnovnih oblikah (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16): 

 izvozne oblike, 

 pogodbene oblike, 

 investicijske oblike mednarodnega poslovanja. 

Vsaka oblika ima ključne osnovne značilnosti, ki jih prikazuje preglednica 1. S takšno preprosto 

ponazoritvijo lahko hitro dobimo občutek, kako se razlikujejo med seboj, kaj nam omogočajo 

in koliko finančnih investicij zahtevajo. Vendar pa je to vseeno zgolj osnoven prikaz 

značilnosti, ki nam omogočajo, da lahko brez nadaljnjih opredeljenih podrobnosti izločimo 

oblike, ki za nas sploh ne pridejo v poštev (npr. izločimo naložbene oblike, ker se zavedamo, 

da takšna oblika zahteva izredno visok nadzor za uspešno poslovanje in zahteva visok vložek 

sredstev, ki jih naša narava poslovanja ni zmožna omogočiti). 

Preglednica 1: Osnovne značilnosti različnih načinov vstopa na tuji trg 

Način vstopa Nadzor Tveganje Sredstva Fleksibilnost Lastništvo 
Naložbeni Visok Nizko Velika Nizka Veliko 

Pogodbeni Srednji Srednje/visoko Srednja/velika Srednja Srednje veliko 

Izvozni Nizek Nizko Majhna Velika Nizko 

Vir: Paliwoda in Ryans 1995, po Dubrovski 2006, 19. 

4.1 Izvoz 

Večina podjetij za začetek njihove internacionalizacije izbere najmanj zahtevno in najmanj 

tvegano obliko vstopa, tj. izvoz. Izvozna oblika predstavlja skupek aktivnosti, ki na podlagi 

raziskave trga in konkurence predstavlja fizičen prenos produktov v tujino, bodisi neposredno 

ali posredno preko domačih ali tujih posrednikov. Zaradi nizkih zahtev finančnih vložkov in 

nizke odvisnosti od političnih tveganj mednarodnega tržišča izvozno podjetje ohranja 

maksimalno stabilnost in lažje naknadno spreminja svojo obliko internacionalizacije (Cavusgil, 

Knight idr. 2014, 64). 

Kot veliko prednost izvoza lahko izpostavimo njegovo postopno vključevanja podjetja v novo 

okolje, saj lahko podjetja z nizkim tveganjem in vložkov kapitala začne z manjšo količino 

izvoza produktov, s katerimi lahko sproti spoznava posebnosti in želje tujih potrošnikov in 
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povečuje obseg izvozne dobave v primeru pozitivnega odziva, oziroma spreminja in nadgrajuje 

produkte v obratnem primeru. S takšnim načinom, manj tvegano vstopajo na tuja tržišča in si 

pridobivajo izkušnje za nadaljnji razvoj (Kenda 2001, 155−156). 

Ko ugotovimo, da je izvozna oblika vstopa najprimernejša za naše uresničevanje rasti izven 

državnih meja, pa moramo zopet preučiti, katero obliko bomo izbrali, saj sem sodijo 

posredne, neposredne in kooperativne oblike izvoza na ciljne trge (Šenk Ilerščič 2013, 229). 

4.1.1 Posredni izvoz 

Kot je razvidno iz naslova, posredni oziroma indirektni izvoz opredeljuje soodvisnost najmanj 

dveh združb, kjer podjetje z željo po internacionalizaciji postane izvoznik brez samostojno 

izvršenih izvoznih aktivnosti. Govorimo torej o produktih, ki jih podjetje razvije in proizvede 

v domačem okolju, za uspešen izvoz pa poskrbijo domači posredniki, ki so lahko posamezniki 

ali druge pravno-organizacijske družbe. Naloge posrednikov vključujejo povezovanje s tujimi 

kupci (iskanje najbolj učinkovite metode za posredovanje produktov ciljni skupini 

potrošnikov), priprava izvozne dokumentacije, izvozni načrt (izbira distribucijskih poti, 

finančni načrt izvoza ...), načrt morebitne promocije na trgu in po opravljenem izvozu 

spremljanje pozitivnih in negativnih izidov (ali je tržišče uspešno sprejelo produkt, zakaj ne, so 

potrebne spremembe produkta, novi načini marketinških aktivnosti ...). Vse to spremljajo in nas 

o tem obveščajo posredniki, zato je takšna oblika izredno ugodna za podjetja, ki še nimajo 

izkušenj s poslovanjem izven državnih meja (Neelankavil in Anoop 2015, 155). 

Pogoste so tudi situacije, kjer izvoznik sploh ne ve, da gre njegovo blago v izvoz, saj produkte 

prodaja domačemu partnerju, ta pa jih v spremenjeni ali nespremenjeni obliki dalje trži z 

izvozom. Primer tega je podjetje Hewlett-Packard, ki od domačega podjetja Intel kupuje 

mikročipe za proizvodnjo računalnikov, ti pa se potem tržijo v tujini (Kenda 2001, 156). 

Avtor prav tako navaja: »Da do posrednega izvoza pride tudi, če domicilni proizvajalec prodaja 

blago doma grosistu za izvozne namene ali če za iste namene prodaja blago lokalni podružnici 

tujega podjetja.« (Kenda 2001, 156) 

Ob razmisleku, da je za podjetje najprimernejša oblika internacionalizacije posredni izvoz, pa 

to še ni zaključen načrt, saj poznamo več oblik posrednega izvoza, ki ga podjetja lahko 

uporabljajo. Tu gre predvsem za izbor oblike posrednika, torej kako bo naš posrednik deloval, 

ali bo do izvoza prišlo preko več kanalov oziroma različnih posrednikov, ki se bodo med seboj 

povezovali za uspešen uvoz naših produktov na izbrani trg. 

Poznamo najpogostejše oblike posrednega izvoza, ki jih (Makovec Brenčič idr. 2006, 56-57) 

delijo na: 

 oprtni izvoz (mednarodni proizvajalec-nosilec pomaga drugemu proizvajalcu-jezdecu, 

uvažati na trg, ker je sam bolj izkušen in bolj seznanjen s tržnimi razmerami), 
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 komisionar (posluje v svojem imenu in na tuj račun komitenta, kar pomeni, da ravna s 

produkti kot dober gospodar, ureja vse v zvezi z dokumentacijo, obvešča komitenta, ki pa 

mu je za opravljen posel dolžan plačati provizijo (Dubrovski 2006, 187−188)), 

 posli a conto meta (vmesna oblika med posli na lasten račun in komisionarjem, kjer gre za 

udeležbo dveh komisionarjev), 

 izvozni trgovec (kupuje in prodaja blago v svojem imenu na svoj račun, kar pomeni, da od 

podjetja kupi proizvode, na to ceno doda maržo in jih izvozi). 

Vsem tem oblikam Dubrovski (2006, 188) dodaja še provizijskega posrednika, ki v tujini 

posluje v tujem imenu in na tuj račun. Njegova naloga je torej vzpostaviti stik z izvoznikom in 

uvoznikom, kjer se izvoznik in uvoznik praviloma ne poznata. V primeru sklenitve 

mednarodnega posla pripada provizijskemu posredniku nagrada v obliki provizije kot 

dogovorjen odstotek od vrednosti posla. 

Kot vse oblike vstopa na tuje trge pa ima tudi posredni izvoz določene prednosti in slabosti, ki 

vplivajo na izvoznika in so prikazane v spodnji preglednici. 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti posrednega izvoza 

Vrsta izvoza Prednosti Slabosti 

 + Zahtevano je omejeno 

angažiranje in omejene 

investicije, 

-  Ni nadzora nad elementi 

marketinškega spleta, 

 

POSREDNI 

IZVOZ 

+ Omogočena je visoka 

stopnja tržne razpršenosti, saj 

podjetje uporablja 

mednarodne poti že 

izkušenega izvoznika, 

-  dodatni domači člen v 

distribucijski verigi lahko 

poveča stroške oz. zmanjša 

dobiček proizvajalcu, 

 + minimalno tržno in 

politično tveganje, 

-  pomanjkanje stika s 

trgom, 

 + niso zahtevane večje 

izkušnje. 

-  omejeno pridobivanje 

izkušenj z izdelkom. 

Vir: Holensen 1998, po Dubrovski 2000, 83. 

Ključna prednost posrednega izvoza je predvsem možnost hitre internacionalizacije brez 

bistvenih izkušenj z delovanjem izven državnih meja. S tem je posredni izvoz lažji za izvedbo 

in zahteva manj časa in predanosti vodstva, zaradi posrednikov pa zanj niso potrebni obsežni 

finančni viri. Ker uspešen izvoz in poslovanje na trgu temeljita predvsem na posredniku, ima 

izvozno podjetje s tem tudi minimalno tržno in politično tveganje (Neelankavil in Anoop 2015, 

155).  

Za izvoznika pa je ta oblika lahko tudi zelo neugodna, saj je zaradi posrednega delovanja 

izoliran od dogajanj na tujem trgu, nima pregleda nad cenami, nad odzivom potrošnikov in niti 
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nima vpogleda v dejanske marketinške aktivnosti, ki jih v tujini izvaja posrednik. Prav zato je 

takšna oblika izvoza bolj primerna za manjša podjetja, pri katerih gre za manjše količine 

izvoženih artiklov ali zgolj za priložnostni zaslužek, za večja podjetja pa to ni ravno dolgoročna 

izbira, saj so donosi v primerjavi z drugimi oblikami dosti nižji, prav tako pa si v večini 

primerov podjetja želijo pridobivanja izkušenj v mednarodnem poslovanju, ki pa jih tu ne 

morejo doseči (Kenda 2001, 157). 

4.1.2 Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz je v primerjavi s posrednim zrelejša oblika internacionalizacije, saj 

predstavlja neposredni stik uvoznika in tujega tržišča. Podjetje torej samo pripravi načrt izvoza, 

opravi segmentacijo trga, navezuje in ohranja stike s potrošniki, obvladuje distribucijo in vodi 

marketinške dejavnosti ter skrbi za vso izvozno dokumentacijo (izvozno carinjenje ipd.), ki jo 

potrebuje (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17). 

Poznamo več oblik neposrednega izvoza (Ruzzier in Kesič 2011, 56−57): 

 enotna izvozna naloga (najbolj pogosta, pogosto enkratna oblika izvoza), 

 samostojni izvozni oddelek (navadno se ustanovi, ko se obseg izvoznih nalog poveča in 

zahteva večje načrtno vodenje), 

 izvozna prodajna družba (za razliko od samostojnega izvoznega oddelka tu deluje 

samostojna pravna oseba), 

 sestrska podjetja oziroma podružnice v tujini (v današnjem času vse bolj razširjenja oblika 

vstopa) idr. 

Kot prikazuje preglednica 3, imajo podjetja za razliko od posrednega izvoza tu neposredni stik 

s tujimi potrošniki in s tem boljši vpogled nad pozitivnimi in negativnimi odzivi odjemalcev, 

kar jim pripomore k boljšemu prilagajanju njihovih produktov potrebam tržišča. Vendar pa so 

prav zaradi teh ključnih prednosti direktno izpostavljeni vsem trgovinskim omejitvam, 

kulturnim razlikam, zaradi česar so v določeni meri že potrebne oziroma zaželene izkušnje 

mednarodnega poslovanja. Trženjske strategije, ki jih načrtuje podjetje samo, zahtevajo veliko 

časa in truda, ki ga podjetja v obliki posrednega izvoza ne vložijo (Neelankavil in Anoop 2015, 

155). 

Preglednica 3: Prednosti in slabosti neposrednega izvoza 

Vrsta izvoza Prednosti Slabosti 

 + Dostop do lokalnih 

tržnih izkušenj in stikov s 

potencialnimi odjemalci, 

- Majhen nadzor nad tržnimi 

cenami zaradi carin,  

 + skrajšana distribucijska 

veriga. 

- investicije v prodajno 

organizacijo so potrebne. 
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Vrsta izvoza Prednosti Slabosti 

NEPOSREDNI 

IZVOZ 

+ Zahtevano je 

poznavanje trga, 

- Kulturne razlike in s tem 

komunikacijski problemi,  

 + obstaja nadzor nad 

marketinškim spletom, 

- možne trgovinske omejitve. 

 + na razpolago je lokalna 

podpora prodaji in 

storitvam. 

 

Vir: Holensen 1998, po Dubrovski 2000, 83. 

4.1.3 Kooperativne oblike izvoza 

Kooperativni izvoz omogočajo posebej oblikovane izvozno-trženjske družbe, ki za določena 

podjetja, ki navadno nimajo dovolj virov za uspešno internacionalizacijo, vodijo vse izvozne 

aktivnosti. Najpogostejše so tako: 

 izvozne trgovske družbe, ki se navezujejo na podoben način sodelovanja kot pri izvoznem 

trgovcu, s tem, da tu zasledimo trgovske družbe s tradicijo trgovanja na izbranem tržišču), 

 izvozna združenja in konzorciji, ki so specializirana v določeni dejavnosti, da lahko čim bolj 

učinkovito posredujejo na izbranem področju (Makovec Brenčič, Lesjak idr. 2006, 51−59). 

Ker takšne oblike povezovanja omogočajo skupna sodelovanja, ki vključujejo skupno raziskavo 

trga, skupno razreševanje ovir in spreminjanje produktov, so posebej zanimiva za majhna 

podjetja, ki jim primanjkuje izkušenj in imajo nižjo finančno zmogljivost. 

4.2 Pogodbene oblike vstopa na mednarodni trg 

Z namenom biti bližje kupcem, zniževanju stroškov proizvodnje, s skrajšanjem tržnih poti in s 

tem z zniževanjem transportnih stroškov podjetja kot obliko internacionalizacije izberejo 

pogodbene oblike vstopa na mednarodni trg. Takšen način predstavlja podjetju delovanje na 

trgu kot domači ponudnik in s tem zahteva večje vključevanje v poslovne aktivnosti ter zaradi 

večje zahteve vloženih sredstev tudi predstavlja zahtevnejšo obliko internacionalizacije 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 17−18). 

Za razliko od izvoza, kjer se na tuji trg prenaša produkt, pa pri pogodbenih oblikah govorimo o 

prenosu proizvodnje oziroma pridobljenega znanja (know-how), tehnologije ali pravice, ki ima 

določeno tržno vrednost in jih delimo v pet najpogostejših ravni (Makovec Brenčič, Lesjak idr. 

2006, 60): 

 pogodbena proizvodnja, 

 licenčno poslovanje, 

 franšizing, 

 skupna vlaganja, 
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 strateške zveze. 

4.2.1 Pogodbena proizvodnja  

Kenda (2001, 197) navaja, da pogodbena proizvodnja opredeljuje aktivnosti s strani podjetja 

(kontraktorja) iz ene države, ki plasira pri drugem podjetju v tujini (kooperantu) naročilo za 

izdelavo delov, komponent, sklopov ali podsklopov, ki jih kontraktor sam vgrajuje in trži.  

To pomeni, da poslovne funkcije, kot so raziskave in razvoj, trženje, distribucija in prodajne 

storitve, izvaja kontraktor, proizvodnjo pa prenese na izbrani trg pod okrilje kooperanta 

(Hollensen 2004, 310). 

Kontraktor predvsem pazi na kvaliteto izdelka, zato mora biti kontrola kooperanta brezhibna in 

ne dopušča niti prenosa na podkooperante. Kooperant je s tem zadolžen za proizvodno funkcijo 

po navodilih in dizajnu kontraktorja, kontraktor pa skrbi za razvoj in trženje izdelka (Kenda 

2001, 198−199). 

Motivi za pogodbeno proizvodnjo izvirajo predvsem iz ekonomskih dejavnikov, kot so znižanje 

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

obeh partnerjev (Kenda 2001, 197). Takšna oblika lahko predstavlja veliko tveganje, saj je 

kontraktor lahko v celoti odvisen od kooperanta in v primeru slabega opravljanja mednarodnih 

aktivnosti kooperanta in kljub dobrim produktom zaide v nezaželene negativne odzive tujega 

tržišča. Za kooperanta pa ključna slabost oziroma tveganje izhaja iz nepoznavanja produktov 

kontraktorja, njegove pomanjkljive tehnološke opreme in znanja, saj njegova naloga ni 

razvijanje in prilaganje produkta potrebam trga, kar lahko hitro privede do neuspešnosti 

(Dubrovski 2006, 208). 

4.2.2 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je pravni dogovor, kjer imetnik licence dodeli pravico do uporabe lastne 

intelektualne lastnine drugemu podjetju (jemalcu licence), ki je imetniku za njeno uporabo 

dolžan plačati dogovorjeno odškodnino oziroma licenčnino (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 

18). 

Kot prikazuje slika 5, se intelektualna lastnina deli na tri osnovna področja in bolj posplošeno 

zajema avtorske pravice, patente, blagovne znamke, modele in vzorce, izume idr. Intelektualne 

stvaritve ne morejo biti varovane s strani drugih oseb samo z lastništvom, kot to velja za fizične 

proizvode, saj ko je intelektualna lastnina enkrat že dostopna javnosti, avtor ne more več 

nadzorovati njene uporabe. Za varovanje ustvarjalcev in njihovih intelektualnih dobrin tako 

obstajajo zakoni o intelektualni lastnini, ki zagotavljajo določene pravice za njen nadzor in 

uporabo (Kenda 2001, 177−178).  
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Slika 5: Delitev intelektualne lastnine 

Vir: Kenda 2001, 178.  

Licence se tako v večini primerov navezujejo na različne oblike pravic izrabe intelektualne 

lastnine, kot so (Stone in McCall 2004, po Dubrovski 2006, 200): 

 proizvodnja izdelka za prodajo ali uporabo posebnega know-howa, 

 stekleničenje, polnjenje ali pakiranje za prodajo določenega izdelka, po navadi v 

prehrambeni, kemični ali farmacevtski industriji, 

 uporaba brez proizvodnje ali prodaje, 

 sestavljanje in prodaja delov patentiranega izdelka, npr. v avtomobilski in elektrotehnični 

industriji, 

 distribucija in prodaja patentiranega izdelka. 

Ključni razlog za licenčno poslovanje je želja po večjem zaslužku, kot ga omogočajo predhodno 

opisane oblike, ne da bi bil potreben bistveno večji finančni vložek. Je namreč zahtevnejša 

oblika, ki prinaša večji donos, a je še vseeno primerna za manjša podjetja, ki imajo dovršene 

produkte oziroma posebna znanja, ki so potencialno zanimiva tudi na tujem tržišču. Pa vendar 

je tvegano izpostavljanje intelektualne lastnine drugim konkurentom (jemalcem licence), saj se 

skoraj vedno poleg intelektualne lastnine prenesejo še katere druge, načeloma zaupne 

informacije poslovanja, ki jih konkurent v prihodnosti lahko izkoristi za svojo konkurenčno 

okrepitev (Keillar in Kannan 2011, 42). 

Licenčno poslovanje temelji na uresničevanju skupnih interesov tako dajalca kot jemalca 

licence, vendar pa zanju vseeno obstajajo določene prednosti in slabosti. Dajalec licence ne 

potrebuje veliko kapitala, spoznava trg in pridobiva izkušnje za morebitne zahtevnejše oblike 

intrenacionalizacije, vendar pa si z dajanjem licence lahko pridobi konkurenta in trpi omejen 
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nadzor nad proizvodnjo in marketingom. Jemalec licence pa ne potrebuje vlaganja časa in 

finančnih sredstev v razvoj nekega proizvoda, saj mu to že nudi dajalec licence, vendar pa je 

preko licenčne pogodbe pri svojem delovanju omejen (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 18). 

4.2.3 Franšizing 

Dubrovski (2006, 196) opredeljuje: »Pri franšizingu dajalec franšize daje v okviru vertikalne 

kooperacije prejemniku franšize možnost uporabe blagovne znamke, kow-howa, tehničnih in 

marketinških izkušenj ter delno tudi izdelkov in storitev.« 

O franšiznem odnosu govorimo, ko partnerji prevzamejo distribucijo določenega proizvoda po 

navodilih franšizorja in v zagotavljanju uspešnega poslovanja za to vložijo tudi svoj kapital. V 

določenih primerih organizirajo svojo prodajno mrežo in se osebno posvečajo tudi vodenju. Vsi 

udeleženci franšiznih poslov z delovanjem na pogodbeno določenem področju ostanejo 

kapitalno samostojni, vendar skupno postanejo člani močne in vplivne združbe na 

mednarodnem tržišču. Centralni sistem lahko franšizorju pomaga pri načinu prodaje, ga 

oskrbuje z viri, pomaga pri vzgoji kadrov idr. (Kenda 2001, 186); obveznosti franšizorjev pa 

zajemajo (Ušaj Hvalič 2009, 158): 

 upoštevanje določenega standarda kakovosti, 

 ravnanje po pogodbeno določenih navodilih in predpisih, 

 varovanje in pospeševanje enotnega imidža, 

 v primeru dogovora izvajanje marketinških aktivnosti.  

Ker franšizing spada med zahtevne oblike vstopov na tuje trge, so priporočljive predhodne 

izkušnje dajalca franšize, zato so dajalci franšiz navadno velika in uveljavljena podjetja, jemalci 

pa manjša in srednje velika podjetja (Ušaj Hvalič, Markač Hleb in Jarc 2011, 158). 

4.2.4 Skupna vlaganja ali »Joint Ventures« 

S pojmom skupna vlaganja oziroma s tujko »Joint Venture« poimenujemo eno izmed zelo 

pogostih oblik mednarodnega poslovanja, kjer govorimo o skupni delitvi investicije dveh ali 

več podjetij, za lažjo in boljšo internacionalizacijo na izbranem trgu. Takšna oblika združitve 

virov poslovanja lahko poteka med podjetji, ki skupaj vstopajo na nepoznano tuje tržišče, ali 

pa zajema poslovanje tujega podjetja, ki s pomočjo skupnega vložka lokalnega podjetja vstopa 

v njihovo mednarodno okolje (Keillar in Kannan 2011, 43). 

Glavni razlog oziroma ključna prednost za takšno poslovanje je predvsem omejevanje 

potencialnega tveganja ob internacionalizaciji in maksimalni izkoristek prednosti ponujenih 

virov drugega podjetja, kamor pa štejemo (Shenkar in Luo 2008, 303−304): 

 deljeno lastništvo tehnologije, 

 že obstoječa distribucijska mreža, 

 politične prednosti in boljše možnosti povezave, 
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 delitev znanja in veščin, 

 že osvojeno poznavanje tržišča (v primeru skupnih vlaganj z lokalnim podjetjem). 

Ko se podjetja odločijo za takšno obliko koraka internacionalizacije, se morajo zavedati, da 

soodvisnost takšnega povezovanja prinaša tudi določene pomanjkljivosti. Hollensen (2004, 

317) kot glavne pomanjkljivosti oziroma slabosti navaja: 

 konflikte zaradi skupnega lastništva in deljene oblasti/nadzora, 

 neenotnost ob sprejemanju novih odločitev in deljenju virov, 

 kontradiktorne cilje in smotre za prihodnjo rast poslovanja, 

 možnost izkoriščanja na novo pridobljenih virov v druge namene. 

4.2.5 Strateške zveze in partnerstva 

Nekapitalsko obliko skupnih vlaganj imenujemo strateške zveze in partnerstva, ki nastanejo v 

primeru skupne delitve virov dveh ali več neodvisnih podjetij z namenom utrjevanja partnerska 

odnosa in ustvarjanja novih poslovnih uspehov v mednarodnem okolju (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 19). 

V primeru takšnih zvez se oblikuje sodelovanje direktno preko pogodbenih sporazumov, kjer 

podjetja še vedno ohranjajo svojo neodvisnost in niti ne ustanavljajo nove neodvisne družbe. 

Aswathappa (2010, 338) strateške zveze deli v dve osnovni različici, ki ju razlikuje oblika oz. 

vsebina pogodbenega sporazuma: 

 oskrbni sporazumi (dogovor o zagotavljanju in oskrbi medsebojnih virov), 

 distribucijski sporazumi (dogovor o izvajanju distribucije podjetja proizvodov drugega 

pogodbena partnerja). 

Kot pri skupnih vlaganjih tudi strateške zveze zagotavljajo oz. omogočajo podobne prednosti, 

ki so lahko odločilne za izbor takšne strategije vstopa na mednarodno tržišče. Glede na to, da 

je cilj takšnih združenj izključno v medsebojni moči in skupnem uveljavljanju interesov in 

uresničevanju ciljev, se prednosti lahko močno razlikujejo glede na dogovor pogodbenih 

partnerjev, vendar pa ključne vseeno zajemajo (Aswathappa 2010, 385−387): 

 zmanjševanje stroškov, 

 pridobitev novega znanja, veščin, 

 medsebojna oskrba potrebnih virov poslovanja, 

 pomoč pri distribuciji proizvodov, 

 večja pogajalska moč v novem mednarodnem okolju idr. 

Zavezništva vseeno ostajajo izredno delikatna, saj sta kljub skupnemu vložku moči in 

sposobnosti še vedno prisotni dve strani zaveze, ki lahko hitro povzročita trenja zaradi 

navzkrižnosti interesov. Prav zaradi tega je osnovni predpogoj uspešnega delovanja temeljito 

medsebojno poznavanje partnerjev in ohranjanje dolgoročnih zavezništev, ki se neprestano 

krepijo in omogočajo večjo konkurenčno moč (Makovec Brenčič, Lesjak idr. 2006, 72). 



26 

4.3 Investicijske oblike vstopa na mednarodni trg 

Kot zadnjo obliko vstopov na mednarodni trg smo opredelili investicijske oziroma finančne 

oblike, kjer je že iz imena razvidno, da za razliko od prejšnjih oblik klasičnega izvoza in 

nepremoženjskih oblik (licence, franšizing, pogodbene proizvodnje ...), tu govorimo o 

internacionalizaciji poslovanja z direktnim investiranjem v tujini (Kenda 2001, 204). 

Podjetje s takšno strategijo vstopa na mednarodno tržišče v celoti prevzema nadzor in lastništvo, 

kar mu povzroča nizko stopnjo fleksibilnosti in visok vložek sredstev, zato so premoženjske 

oblike vstopa bolj primerne za večja, finančno stabilnejša in že uveljavljena podjetja z 

načrtovano strategijo nadzora in poslovanja (Makovec Brenčič, Lesjak idr. 2006, 104). 

 
Pri investicijskih oblikah govorimo bodisi o neposrednih tujih naložbah, ki zajemajo lastništvo 
in nadzor nad opredmetenim premoženjem v tujini, ali pa o portfeljskih naložbah, ki se nanašajo 
na nakup vrednostnih papirjev v tujini (Davies 2015, 39). Vendar pa premoženjske oblike 
vstopa na tržišče zajemajo in opisujejo predvsem direktne tuje naložbe (t. i. FDI), ki smo jih 
razčlenili in podrobneje obrazložili v nadaljevanju. 

4.3.1 Prodajni predstavniki 

Prodajni predstavniki so lahko zaposleni posamezniki znotraj podjetja ali neodvisni zastopniki, 

ki delujejo na tujih trgih z namenom opravljanja prodajne funkcije, pod nadzorom podjetja. 

Glede na dejstvo, da pri takšni obliki predstavnik ni ves čas prisoten na tržišču, je takšna izbira 

internacionalizacije primernejša na specializiranem mednarodnem trgu s prisotnimi večjimi 

ključnimi odjemalci, da lahko količina naročila opravičuje stroške potovanj prodajnih 

predstavnikov (Larry 2016, 628). 

4.3.2 Prodajne podružnice/prodajne enote na tujem 

Če smo zgoraj opisovali obliko vstopa na mednarodni trg z izbiro prodajnega zastopnika, ki 

potuje na mednarodna tržišča z namenom poslovanja domicilnega podjetja, pa je pri tej obliki 

prodaja v celoti prenesena na vstopni trg. Prodajne podružnice in prodajne enote na tujem s tem 

omogočajo bistveni boljši in neprekinjen kontakt s trgom in odjemalci ter so formalno pravno 

del domicilnega podjetja (Markovec Brenčič, Lesjak idr. 2006, 105−106). 

4.3.3 Lastna prodajna in proizvodna enota na tujem 

Lastne prodajne in proizvodne enote na tujem tržišču podjetja ustanavljajo predvsem takrat, 

kadar ima določen trg zanje velik potencial poslovanja, kjer je za uspešen izkoristek ključnega 

pomena pravilna izbira oblike vstop, ki jim bo omogočala polno lastništvo in popolno stopnjo 

nadzora za doseganje dolgoročnih strateških ciljev. Te poglavitne prednosti pa hkrati prinašajo 

tudi ogromno različnih tveganj, kot so na primer (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 145): 
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 zahteven proces prilagajanja in razumevanja tržišča (obsežna in dolgotrajna analiza trga in 

konkurence), 

 velik naložbeni zalogaj (enostranska investicija), 

 napor vodstva (zaradi konstantne potrebe po kontroli nadzoru poslovanja). 

4.3.4 Sestavljalnice in skladišča 

Sestavljalnice in skladišča so pravzaprav oblika proizvodne podružnice na vstopnem trgu, kjer 

podjetje del proizvodnih procesov izvaja doma, del pa jih prenese v tujino. Navadno je izdelek 

do mednarodnega prenosa že v določeni fazi življenjskega cikla, zadnje komponente pa se 

sestavljajo na končnem vstopnem trgu. Razlogi za izbiro takšne vstopne oblike so predvsem 

strateške narave, kjer ima domače podjetje preveč ovir poslovanja zaradi prevelike oddaljenosti 

tujega tržišča, zahtevnosti proizvodnje ali previsokih stroškov carin (Šuštar 2009, 34). 

4.3.5 Prevzemi, pripojitve in začetne naložbe 

Kot zadnjo obliko investicijskih vstopov na mednarodno tržišče lahko podjetje, ki ima na voljo 

dovolj kapitalskega zaledja in sredstev, izbira med investicijo od začetka (Greenfield 

Investment), pripojitvijo (Acquisition) ali prevzemom (Takeover) že obstoječega podjetja na 

določenem lokalnem trgu (Ruzzier 2004, 53). 

Kadar podjetja kot ključni cilj navajajo hiter vstop na izbrano lokalno tržišče, sta najboljši 

strategiji internacionalizacije vsekakor pripojitev ali prevzem že obstoječe lokalne združbe. 

Takšna strategija vstopa nudi (Konda 2012, 107): 

 takojšnje prihodke (že vpeljana prodajna strategija, obstoječi distributerji, dobavitelji, 

posredniki ...), 

 obstoječi tržni delež (že pridobljena naklonjenost in zaupanje potrošnikov), 

 že uveljavljene blagovne znamke in proizvodi, 

 urejena distribucija in infrastruktura poslovanja, 

 obstoječi kader (brez stroškov šolanja in iskanja primernih delojemalcev). 

Poleg vseh prednosti, ki jih podjetju prinaša prevzem ali pripojitev, pa s takšno 

internacionalizacijo podjetje sprejme tudi obveznosti lokalnega podjetja, njegovo morebitno 

neustrezno opremo in kar največkrat vodi v neuspeh, se mora soočiti tudi s kulturno razliko v 

načinu poslovodenja, kar lahko privede do neustreznega odnosa in do nezmožnosti integracije 

z matičnim podjetjem (Hollensen 2004, 343). 

Z izognitvijo vseh teh negativnih dejavnikov in v primeru, da na izbranem tržišču ni primernega 

podjetja za pripojitev ali prevzem, se lahko podjetja odločijo tudi za investicijo od začetka, kar 

pomeni nakup ali najem zemljišča z namenom izgradnje popolnoma novega podjetja z uvedbo 

lastne proizvodnje in dejavnosti (Keillor in Kannan 2011, 43). 
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Strategija, ki jo imenujemo tudi strategija »zelene površine«, je najbolj zahtevna in tvegana 

oblika vstopa, zato, kot prikazuje preglednica 4. Tu navajamo ključne prednosti in slabosti, s 

katerimi se je treba seznaniti in jih temeljito preučiti ter analizirati pred vstopom v izbrano 

lokalno okolje.  

Preglednica 4: Prednosti in slabosti investicije od začetka 

Prednosti Slabosti 

+ Poslovanje podjetja začenja            

neobremenjeno, 

- Zahtevni postopki dokumentacije in      

pridobivanje zemljišča, 

+ možnost izbora najprimernejše lokacije, - zapleteni lokalni postopki, 

+ postopno prilagajanje novemu okolju. - šolanje kadra, 

 - položaj tujega podjetja. 

Vir: Kenda 2001, 209−210. 

Z razliko od prevzema ali pripojitve tu podjetje samo izbere najprimernejšo lokacijo za 

izgradnjo. Poslovanje s tem začenja neobremenjeno (brez hipotek, dolgov, neprimerne opreme 

preteklega podjetja), novemu kulturnemu okolju pa se lahko prilagaja postopno in s tem lažje 

uravnava kulturno razliko. Vendar pa takšna strategija vstopa zahteva bistveno večji vložek 

finančnih sredstev, saj se v času gradnje podjetje sooča s številnimi lokalnimi, zaviralnimi 

predpisi, prav tako pa dodatno podraži naložbo tudi potreba po najemu in ustreznem šolanju 

novega lokalnega kadra (Kenda 2001, 209−210). 
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5 OVIRE V MEDNARODNEM POSLOVANJU  

Ni nam treba posebej poudarjati, da vsak nov izziv, še posebej tako velik, kot je 

internacionalizacija, s seboj prinese tudi ogromno pritiskov in mnogih ovir, s katerimi se po 

skrbno izbrani in načrtovani strategiji vstopa na mednarodno tržišče, seznanijo in soočijo vsa 

podjetja.  

Za razliko od tveganj v mednarodnem okolju ovire internacionalizacije zajemajo izključno 

politično-pravne zahteve, odločitve in dejanja oziroma ukrepe s strani države 

potencialnega/izbranega tržišča. Z izbiro določenih instrumentov želijo države v določeni meri 

pospeševati mednarodno trgovino, vendar pa kljub temu njihov interes ostaja zaščita domačega 

gospodarstva pred negativnimi vplivi tujih združb (Davies 2015, 5). 

Takšne instrumente v ključni meri delimo na carinske (vse vrste carin) in necarinske (kvote, 

embargi, produktne zahteve, finančne kontrole ipd.), ki so podrobneje prikazani na spodnji sliki 

(Cherunilam 2010, 134). 
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Slika 6: Delitev ovir v mednarodnem poslovanju 

Vir: Cherunilam 2010, 135. 

5.1 Carine 

Carine spadajo med najstarejše zunaj trgovinske ukrepe, s katerimi države nadzorujejo uvoz, 

izvoz in tranzit blaga preko svojih meja in veljajo za enega najpomembnejših instrumentov pri 

zaščiti domačega gospodarstva (Šuštar 2009, 38). 

Za uveljavljanje carinskih dajatev imajo države predvsem dva razloga (Makovec Brenčič idr. 

2006, 32): 
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 zaščitni razlog (pomoč domačim proizvajalcem, ker se zaradi carin zviša končna cena 

produkta tujih ponudnikov), 

 fiskalni razlog (carine predstavljajo neposreden vir prihodkov države, s katerimi polnijo 

proračun in na podlagi teh sredstev uravnavajo višino carinskih dajatev). 

Poznamo več različnih oblik carin, ki jih delimo v dve glavni kategoriji. Po smeri blagovnega 

prometa carine delimo na uvozne, izvozne in tranzitne, glede na način odmerjanja carinskega 

dolga pa na vrednostne in količinske (Šuštar 2009, 38−41). 

Uvozne carine so najpogostejša oblika carin, ki zajemajo dajatev na neposredni uvoz blaga v 

državo. So pomemben del zaščite domačega gospodarstva in predstavljajo določen vir 

prihodkov državnega proračuna. Ker sta oba vidika nezanemarljiva, odprava carin, razen v 

primerih proste trgovine in v carinskih unijah, ne bo izvedena, je pa v svetu prisotna velika 

težnja po njihovi nižji stopnji (Šuštar 2009, 38). 

Izvozne carine so veliko redkeje uporabljene kot uvozne in predstavljajo dajatev na blago, ki se 

izvozi iz države. Uporabljajo jih predvsem države v razvoju z monokulturno proizvodnjo, saj 

jih poleg polnjenja državnega proračuna, uporabljajo tudi za zaščito svoje predelovalne 

industrije (Makovec Brenčič idr. 2006, 33). 

Kljub vsemu pa imajo takšne oblike carin izredno velik negativni vpliv na izvoznika, saj dajatev 

na blago krije tuji kupec (produkt dražji kot sicer), kar negativno vpliva tudi na izvoznikovo 

ustreznost konkurenčnost v tujini. Izvozne carine s svojo uvedbo zmanjšujejo oziroma zavirajo 

izvoz, kar pa ni v interesu nobene države in s tem vzbujajo dvom v njihov namen obstoja (Šuštar 

2009, 39). 

Po smeri blagovnega prometa so zadnja podkategorija dajatev tranzitne carine, ki so bile včasih 

pomemben vir državnih prihodkov in so jih pri prenosu blaga skozi državno ozemlje pobirale 

carinske službe na meji, sedaj pa tako pri nas kot drugje po svetu praktično niso več prisotne 

oziroma izvajane. Večja koncentracija tovora pripomore k zniževanju fiksnih stroškov in s tem 

boljši konkurenčnosti in hkrati prinaša tudi boljše možnosti domačega gospodarstva, kar so 

glavni razlogi opustitve tranzitnih carin. Monopolne države, ki bi imele možnost takšnih 

dajatev, pa so rajši v takšnih primerih uvedle večje voznine (Šuštar 2009, 39). 

Če smo zgoraj opredeljevali podkategorije carin glede na njihovo smer gibanja blagovnega 

prometa, pa smo v nadaljevanju predstavili dve obliki carin (vrednostne in količinske), ki se 

razlikujeta glede na način odmerjenega dolga, kar konkretno pomeni, kakšna so merila za 

odmero določenega zneska carinskih dajatev blaga. 

Makovec Brenčičeva idr. (2006, 33) navajajo: »Vrednostne carine se odmerjajo s carinsko 

stopnjo, ki je izražena z odstotkom vrednosti predmeta carinjena, pri čemer se za osnovo vzame 

uvozna cena.« Pri carinjenju blaga s takšnim pristopom v ospredju torej ni količina in kakovost 
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produktov, temveč določitev prave vrednosti, ki je izredno zahteven proces in izvajan s strani 

carinskih organov. 

Vrednostne carine so v primerjavi s količinskimi oz. posebnimi veliko bolj razširjenje v 

Evropski uniji in se izvajajo predvsem zaradi določenih prednosti, ki jih prinašajo državi (Šuštar 

2009, 40): 

 preglednost in možnost primerjav, 

 ni potrebe po razširjeni carinski nomenklaturi, 

 lažja opredelitev kakovosti blaga na podlagi njegove vrednosti (predvsem pri umetniških 

delih, kjer vrednotenje po količini nima smisla), 

 lažje ovrednotenje vrednostnih stopenj v primerjavi s količinskimi pri trgovinskih 

pogajanjih, 

 najpomembnejša pa je predvsem stalna višina zaščite (pri spreminjanju cene blaga, se viša 

tudi stopnja carina in s tem omogoča učinkovito metodo tudi v primeru naraščanja cen v 

tujini). 

Količinske carine se za razliko od vrednostnih osredotočajo na količino blaga in se odmerjajo 

v določenem fiksnem znesku v domači valuti in na enoto blaga (kilogram, liter, tona idr.). 

Glavna slabost je predvsem otežena natančna določitev fizičnih lastnosti blaga, vendar pa 

prinašajo določene prednosti, kot so (Šuštar 2009, 40−41): 

 točna meritev predračuna državnega prihodka na podlagi poznanih količin, 

 kakovostno domače blago zadrži ceno in mesto na domačem trgu na podlagi negativnega 

vpliva posebnih carin na ceneno tuje blago, 

 enostaven carinski postopek (bistvena samo točno podana enota uvoženega blaga), 

 razširjena carinska nomenklatura ublaži večje dajatve na cenejše blago. 

5.2 Kvote 

Za razliko od carin kvote nudijo in zagotavljajo natančno izmerljivo in zanesljivo zaščito 

domačih proizvajalcev in ohranjajo njihovo konkurenčnost na domicilnem trgu, saj določajo 

največjo količino blaga, ki se sme uvoziti ali izvoziti v določenem obdobju in so običajno 

vezane na količino blaga (npr. 100.000 majic) ali njegovo vrednost (Shenkar in Luo 2008, 48). 

Omenili smo, da kvote uravnavajo uvoz in izvoz blaga, zato jih lahko delimo tudi na izvozne 

in uvozne, kjer oboje lahko omejujejo transport na podlagi količine ali vrednosti blaga. Izvozne 

se uporabljajo predvsem pri surovinah, ki so državno pomembne, saj na ta način zagotovijo 

njihovo zadostno količino znotraj meja, medtem ko uvozne ščitijo predvsem domače 

proizvajalce pred nasičeno ponudbo izdelkov tujih proizvajalcev (Makovec Brenčič idr. 2006, 

35). 

Kvote ne vplivajo na ceno izdelkov, temveč na povpraševanje in ponudbo blaga, saj le-te 

ostajajo iste in se ne spreminjajo glede na tržno povpraševanje. Zaradi njihovega delovanja 
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domačim proizvajalcem prinašajo predvsem koristi, težave pa se lahko pojavijo v primeru 

domače proizvodnje, ki je odvisna od uvoznih surovin ali polizdelkov, ki so omejeni s kvoto 

(Strašek 2007, 188). 

Toliko prednosti kot kvote prinašajo domačim proizvajalcem, toliko slabosti prinašajo 

potrošnikom, saj se cene produktov zaradi neelastičnosti kvot sorazmerno povečujejo s 

povpraševanjem, domači produkti pa v določeni meri niso tako kakovostni in prilagojeni 

odjemalcu, saj zaradi omejevanja tuje konkurence, domači proizvajalci vanje vlagajo manj 

truda in sredstev (Strašek 2007, 188). 

5.3 Druge omejitve 

Poleg carin in kvot, ki so nekako najbolj razširjene oblike ovir mednarodnega poslovanja, 

obstajajo še mnogi drugi ukrepi uravnavanja poslovanja, kjer smo v nadaljevanju predstavili 

zgolj tiste najbolj pomembne. 

Eni izmed takšnih instrumentov so samoomejitveni ukrepi, ki so posebna oblika kvot in se 

uvedejo na željo druge države, oziroma zaradi strahu pred uvedbo njenih uvoznih kvot ali 

drugih oblik omejevanja uvoza. Ker jih uravnava država, ki jih uvede, so zato mnogo boljši kot 

drugi ukrepi, ki bi jih lahko uvedli tuji vladni organi (Makovec Brenčič idr. 2006, 36). 

Poznamo tudi dovoljenja in prepovedi za uvoz in izvoz, ki so formalna soglasja državnega 

organa in jih moramo pridobiti v primeru izvoza ali uvoza blaga s takšnim predpisom. Kot je 

razvidno iz poimenovanja, so prepovedi hujša oblika takšnih ovir, saj z njimi država prepove 

izvoz ali uvoz blaga, zato je težje pridobiti dovoljenje ali pa to v nekaterih poslovnih primerih 

sploh ni mogoče (Kumar 2001, 196). 

Eni izmed izredno pomembnih instrumentov zaščite domačih proizvajalcev in gospodarstva so 

tudi antidumpinški ukrepi, ki jih predpiše država in veljajo za uvoz proizvodov, ki so dokazano 

pridobili konkurenčno prednost na podlagi prodaje po nedopustno nizkih cenah, ki so manjše 

od stroškov izdelave določenih produktov. V izogib škodi gospodarstva države tako uvedejo 

uvozne carine na produkte in s tem ponovno vzpostavijo enake tržne možnosti (Šuštar 2009, 

44). 

Najhujša in največja oblika necarinske omejitve mednarodnega poslovanja so politično 

naravnani embargi ali kvote z dovoljeno kvoto nič enot, ki pomenijo popolno prepoved 

trgovanja z določenimi državami. Embargo se uvaja predvsem z namenom sankcioniranja tuje 

države zaradi političnega nestrinjanja in jih delimo na dva načina (Makovec Brenčič idr. 2006, 

36): 

 popolni embargo (popolna prepoved uvoza in izvoza vseh izdelkov, kar lahko prinese 

visoke stroške in ovire tudi domači državi), 

 selektivni embargo (zajema ti ste izdelke, ki so pomembni za sankcionirano državo). 
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Z namenom povečevanje prihodkov ali zmanjševanja stroškov subjektom pri 

internacionalizaciji države uporabijo tudi subvencije oziroma stimulacije, ki so neposredno ali 

posredno plačilo vlade domačim proizvajalcem, s čimer jim omogočijo prodajo produktov po 

nižji ceni in posledično višji tržni delež (Kumar 2001, 193). 

Predstavljene ovire in še mnoge druge, ki so prisotne v svetu, lahko močno zavirajo 

internacionalizacijo in rast podjetij, vendar je uspeh kljub temu pogojen z vztrajnostjo in dobro 

načrtovano in izpeljano strategijo vstopa na tuja tržišča ter kot pravi kitajski pregovor: »Ne 

bojte se počasne rasti, bojte se ostati na mestu.« 



35 

6  EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MEDNARODNEGA 

POSLOVANJA IZBRANEGA PODJETJA ŠPICA INTERNATIONAL, D. O. O. 

Majhnost slovenskega trga in želja po nenehni rasti in razvoju sta ključna razloga večine 

podjetji, ki se odločijo za internacionalizacijo. Eno izmed takšnih podjetij je tudi Špica 

International, d. o. o., ki je vodilni slovenski ponudnik sistemov za upravljanje delovnega časa 

in kontrolo dostopa ter mobilno podporo procesov v oskrbni verigi.  

Podjetje danes svoje storitve uspešno trži tako na evropskem kot svetovnem trgu in je s svojimi 

40 zaposlenimi dober vzgled vsem tistim, ki si zaradi svoje majhnosti ne upajo narediti takšnega 

koraka. V nadaljevanju smo podrobneje predstavili poslovanje podjetja, predstavili smo trge, s 

katerimi se Špica sooča, in predstavili, analizirali in preučili dobre in slabe plati njihove 

načrtovane in izvajane strategije internacionalizacije. 

6.1 Predstavitev podjetja 

Špica International, sistemi za avtomatsko identifikacijo, d. o. o., je visokotehnološko IKT- 

podjetje, ustanovljeno leta 1989 v Ljubljani, s sedežem v Črnučah (slika 1) in danes šteje nekaj 

več kot 40 zaposlenih (Špica International 2017b). 

 

Slika 7: Sedež Špice International, d. o. o. 

Vir: Špica International 2017b. 

Preglednica 5: Vizitka podjetja 

VIZITKA PODJETJA 

Status subjekta Vpisan 

Datum vpisa subjekta v sodni register 6. 11. 1989 

Matična številka 5293774000 

Davčna številka SI13227955 

Firma ŠPICA INTERNATIONAL, sistemi za 

avtomatsko identifikacijo, d. o. o. 
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VIZITKA PODJETJA 

Skrajšana firma ŠPICA INTERNATIONAL, d. o. o., 

Ljubljana 

Sedež Ljubljana 

Poslovni naslov Ljubljana, Pot k sejmišču 33, 1231 Ljubljana 

– Črnuče 

Pravnoorganizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo, d. o. o. 

Osnovni kapital 349.599,99 EUR 

Število delnic Ni vpisa 

Vrsta organa nadzora Ni vpisa 

Vir: Ajpes 2017, b. d. 

Špica je vodilni regijski ponudnik sistemov za upravljanje delovnega časa in kontrolo dostopa 

(Workforce management – WFM) ter mobilno podporo procesov v oskrbni verigi (Supply 

Chain Management – SCM). Glede na točno določene rešitve, ki jih nudi, je družba vertikalno 

razdeljena na dve diviziji: SCM in WFM s skupnimi službami (računovodstvo, IT, tajništvo) 

(Špica International 2017c). 

 

Slika 8: Organigram podjetja Špica International, d. o. o. 

Vir: Špica International 2017c. 

Glede na organizacije se deli na oddelek razvoja, kjer se zaposleni ukvarjajo z razvojem 

programske in strojne opreme, ter posodabljanjem že obstoječe. Oddelek za realizacijo in 

podporo kupcem se ukvarja z načrtovanjem implementacij naročenih sistemov, vodenjem 

evidenc o sistemih, izdajanjem računov in tehnično pomočjo uporabnikom v primeru težav, 

Oddelek za prodajo in marketing pa je zadolžen za uspešno prodajo in svetovanje kupcem, 

nabavo in logistiko, ter za boljšo prepoznavnost podjetja na trgu. Za nemoten potek dela teh 

oddelkov skrbijo pomožni oddelki (računovodstvo, tajništvo, informacijska podpora in 

skladišče) (Špica International 2017c). 

6.1.1 Lastništvo podjetja 

Podjetje je v zasebni lasti petih družbenikov, od katerih ima večinski delež direktor podjetja 

Tone Stanovnik. Ostali družbeniki so še Jernej Sluga, Vladimir Borisov, Andrija Pušić in Janja 
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Mavrič. Lastniška struktura je prikazana na sliki 9, za poslovanje pa so pooblaščeni trije 

zastopniki: Jernej Sluga, Andrija Pušić in Tone Stanovnik (Špica International 2017c). 

 

Slika 9: Lastniška struktura podjetja Špica International, d. o. o. 

Vir: Špica International 2017c. 

6.1.2 Poslanstvo, vizija in cilji podjetja 

Vsak začetek uspešnega poslovanja temelji na dobri začrtani viziji, poslanstvu in dolgoročnih 

ciljih podjetja. Vsi ti naprej določeni dejavniki imajo ključno vlogo tudi pri internacionalizaciji 

in pri izboru primerne strategije vstopa na tuja tržišča. Vprašanja, kaj smo in kaj želimo doseči, 

so tista, ki nas venomer vodijo v pravo smer sprejemanja odločitev in na katere se lahko vedno 

ozremo, ko zaidemo s poti. Prav tako ima tudi obravnavano podjetje ves čas začrtano vizijo in 

poslanstvo, ki sta ključni vodili v vseh poslovnih odločitvah. 

Vizija podjetja: vodilni v regiji in se hkrati uveljaviti v svetu.  

Vse to se odraža v tem, da ima Špica pet podružnic v Adriatic regiji, kar dokazuje prizadevnost 

po vodilnem položaju. Svoje rešitve prodajajo tudi preko poslovnih partnerjev izven Adriatic 

regije. Velika želja po uspešnem sodelovanju s tujimi podjetji se odraža tudi z zaposlitvijo 

angleškega strokovnjaka (Špica International 2017c). 

Poslanstvo podjetja: obvladovanje časa in prostora. Realni prostor v realnem času. 

Z opremo za kontrolo pristopa zagotavljajo dostop do prostorov samo avtoriziranim 

uporabnikom, kar predstavlja obvladovanje prostora. Z registracijo uporabnikov na registrirnih 

terminalih podjetja avtomatsko beležijo evidenco prisotnosti na delovnem mestu, s čimer 

obvladujejo čas (Špica International 2017c). 

Dolgoročen cilj podjetja je postati vodilni sistemski integrator v regiji in svetovno prepoznaven 

ponudnik rešitev za korporativno varnost in registracijo delovnega časa, zaradi česar so se že 

12,0%

52,025%

14,0%

12,0%

6,975%

Lastniški delež v odstotkih

Jernej Sluga

Tone Stanovnik

Janja Mavrič

Andrija Pušić

Špica International
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kmalu po ustanovitvi strateško odločili ustanoviti podružnična podjetja na področju držav 

nekdanje skupne države. Špica se zaveda, da je za uspešnost podjetja nujno potrebno tudi dobro 

počutje vseh zaposlenih, zato organizirajo razne skupne dogodke (pikniki s sodelavci, družabna 

srečanja, novoletne proslave, obiskovanje gledališča), ki pripomorejo k spoznavanju zaposlenih 

in omogočajo boljše sodelovanje na poslovnem področju. Kot omenjeno, je počutje zaposlenih 

na zelo visokem nivoju, kar potrjuje tudi raziskava, ki jo opravi časopisna hiša Dnevnik, po 

kateri se je Špica skoraj vsako leto uvrstila med sto najboljših zaposlovalcev v Sloveniji (Špica 

International 2017c). 

6.2 Značilnosti poslovanja preučevanega podjetja 

Kot smo omenili, je Špica vodilni regijski ponudnik sistemov za upravljanje delovnega časa 

in kontrolo dostopa ter mobilno podporo procesov v oskrbni verigi, s katerimi se družba deli 

na dve diviziji poslovanja: SCM in WFM. 

Z vrhunsko tehnologijo, inovativnimi rešitvami in kakovostnimi storitvami Špica povečuje 

učinkovitost in agilnost poslovnih procesov njihovih naročnikov. Tako pridobljena 

konkurenčna prednost njenim kupcem omogoča, da se prebijejo in zasidrajo v sam vrh svoje 

panoge. Kot pionir na tem področju, Špica razpolaga z več kot 25-letnimi izkušnjami, bogatim 

znanjem in široko bazo več kot 3.0000 referenčnih uporabnikov (Špica International 2017c).  

Z lastno razvitimi rešitvami dosega tudi pomembne izvozne rezultate, kjer se osredotoča na 

WFM produkt Time&Space. Ta se ponaša s fleksibilnostjo, ker ga je možno dodelati po 

strankinih željah, in omogoča integracijo z raznimi sistemi (za obračun plač, videonadzor, 

HRM-sisteme ipd.). Njegova ključna prednost izhaja iz možnosti implementacije v majhnih 

podjetjih (25 ali manj zaposlenih) kot tudi v večjih korporacijah z več 10.000 zaposlenimi 

(Špica International 2017e). 

V tehnološkem smislu se je Špica opredelila na dolgoročno sodelovanje z ozkim krogom 

uveljavljenih, stabilnih in kakovostno brezkompromisnih partnerjev. Z investiranjem v lasten 

razvoj in raziskave Špici zagotavlja stalno rast in krepitev poslovne uspešnosti v zahtevnem 

konkurenčnem okolju.  

Izvajanje razvojnih aktivnosti in raziskav poteka sistematično v okviru razvojne skupine ŠRC 

(Špica Razvojni Center), ki je že od leta 2004 registrirana pri Javni agenciji za raziskovalno 

dejavnost RS-ARRS Špica (št. 6128-001). Razvojna skupina uradno in aktivno sodeluje z 

Institutom Jožef Stefan (Odsek za inteligentne sisteme – E9, Odsek za sisteme in vodenje – E2), 

Fakulteto za elektrotehniko (Laboratorij LTFE), Fakulteto za informatiko in računalništvo in 

Fakulteto za logistiko ter drugimi podjetji oz. njihovimi raziskovalnimi skupinami, prav tako je 

član mnogih tehnoloških mrež (Špica International 2017c). 



39 

6.2.1 Kakovost poslovanja 

Je eno prvih slovenskih IKT podjetij, ki je že leta 1995 za celotno svojo dejavnost vpeljala 

sistem zagotavljanja kakovosti in pridobila certifikat ISO9001/2000 (št. SIQ/SLO 31) in ga 

nadgradila z modelom odličnosti EFQM-a (European Foundation for Quality Management). S 

svojim uspešnim in inovativnim poslovnim modelom se je Špica zadnja leta uvrščala med 

TOP10 finalistov slovenskega Foruma Inovacij. Za podjetniške dosežke in promocijo izvoza 

slovenskega IKT-sektorja je v letu 2009 direktor Špice prejel pomembno priznanje; nagrado 

GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (Špica International 2017c). 

 

Slika 10: ISO certifikat Špice International, d. o. o. 

Vir: Špica International 2017c. 

Špica je s šolanji svojih strokovnjakov in tesnim poslovno tehničnim sodelovanjem z 

Microsoftom pridobila in utrdila status Microsoft Certified Partner in Oracle Certified Partner 

status. Poleg tega ima Špica dolgoročno uveljavljeno sodelovanje s svetovno znanimi 

proizvajalci rešitev za osebno identifikacijo, kar potrjujejo naslednji pridobljeni certifikati: HID 

authorized reseller, HID Advantage Channel partner, HID Connect partner, HID Genuine 

technology partner, Safran MorphoAuthorized Reseller, Milestone Solution Partner, SeeTec 

Solution Partner, Gemalto reseller (Špica International 2017c). 

Za potrebe načrtovanja in implementacije sistemov tehničnega varovanja na področju kontrole 

pristopa je Špica pridobila in ohranja zakonsko zahtevane licence za načrtovanje in izvajanje 
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sistemov tehničnega varovanja, ki ju podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve Republike 

Slovenije:  

 licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, 

 licenco za načrtovanje varnostnih sistemov 

Špica vzdržuje tudi kompetentne time sodelavcev za izvajanje storitev na področju tehničnega 
varovanja (varnostni manager, varnostni inženir, varnostni tehnik) (Špica International 2017c.) 

6.2.2 Opis in delitev produktov podjetja 

Špicin prodajni portfolio je z makro nivoja razdeljen na SCM- in WFM-produkte. SCM- 

produkti omogočajo nadzor in vodenje oskrbne verige, spodaj pa navajamo ključne (Špica 

International 2017e): 

 frontman – mobilno zbiranje naročil, ambulantna prodaja in pospeševanje prodaje za 

prodajalce na trgu, 

 FIND – rešitev za popis in vodenje osnovnih sredstev v podjetju, 

 rešitve za upravljanje skladišč (WMS- Warehouse Management System), 

 trženje in vzdrževanje mobilnih terminalov in čitalcev črtnih kod. 

Divizija WFM pa se ukvarja s produkti za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa 

(Špica International 2017e):  

 Time&Space – kompleksen sistem za registracijo delovnega časa in kontrolo pristopa, ki 

ga Špica kot edinega trži tudi na mednarodnem trgu, zato ga bomo v nadaljevanju opisali 

bolj podrobno, 

 AllHours – enostaven sistem za registracijo delovnega časa za manjša podjetja v oblaku, 

 Door Cloud – sistem za kontrolo pristopa v oblaku, 

 MyHours – enostaven sistem za spremljanje ekipnega dela po posameznih aktivnostih. 

Od vseh produktov, ki ji razvija, vzdržuje in trži Špica, je najbolj razširjen in celovit 

Time&Space (T&S, TS) informacijski sistem za kontrolo pristopa in registracijo ter evidenco 

delovnega časa. Sestavljajo ga programski moduli serije Time&Space, registracijske naprave 

serije Zone, terminali za kontrolo pristopa Zone Door in Zone Wing ter starejša generacija 

terminalov za kontrolo pristopa in registracijo časa serij DOG in BOX (Špica International 

2017e). 

Identifikacija oseb temelji na naprednih kartičnih tehnologijah z brezkontaktnimi RFID ali 

brezkontaktnimi pametnimi karticami (smart card). Na voljo je tudi biometrična identifikacija 

na temelju prepoznavanja obraza, šarenice ali prstnih odtisov. Sistem Time&Space odlikuje 

močna nastavljivost in prilagodljivost potrebam zelo različnih podjetij in organizacij. 

Programska oprema je zasnovana na relacijski bazi podatkov, kjer sta podprti obe najbolj 

uveljavljeni okolji: Oracle Server in Microsoft SQL Server. Sistem Time&Space pa je skladen 

s standardom SIST EN 50133-1 (razred 3, kategorija B) (Špica International 2017e). 
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Sistem deluje na podlagi zbranih podatkov o delovnem času in gibanju ljudi po prostoru. 

Podatki se zbirajo s pomočjo registracijskih terminalov, kjer uporabniki registrirajo dogodek 

(prihod, odhod, vstop skozi nadzorovano točko ipd.) z uporabo identifikacijske kartice 

dodeljene v sistemu. Dogodki se preko strojne opreme pošljejo v skupno podatkovno zbirko, s 

katero lahko upravlja uporabnik sistema z ustreznimi dodeljenimi pravicami (Špica 

International 2017e).  

Sistem samodejno komunicira s priključenimi krmilniki v realnem času (zbiranje registracij, 

povratne informacije, ažuriranje pristopnih nastavitev, alarmi). V primeru izpada komunikacije, 

samodejno preklopi v nepovezan (off-line) in nazaj v povezan (on-line) način delovanja, ko so 

komunikacije ponovno vzpostavljene. Z napredno medprocesno signalizacijo je poskrbljeno za 

tekoče delovanje celega sistema v realnem času, neprekinjeno 24 ur na dan, tudi pri sistemu, v 

katerem se registrira več 20.000 zaposlenih (Špica International 2017e). 

6.2.3 Programska oprema in moduli 

Programsko opremo sestavljata dve osnovni komponenti, brez katerih sistem ne more delovati 

(Špica International 2017e):  

 T&S Manager (TSM), program za administracijo na računalniku, kjer uporabnik nastavlja 

urnike zaposlenim, jim določa pravice, čez katere prehode lahko hodijo, vnaša kartice ipd.  

 Device Administration Portal (DAP) ali Event Collector sta programa, namenjena 

administraciji strojne opreme.  

Ostale spodaj navedene komponente oziroma moduli so opcijski in je sistem možno razširiti z 

njimi kadarkoli (Špica International 2017e): 

 Visual Space Manager (VSM) je aplikacija za vizualni nadzor dogodkov (vstopi, izstopi, 

registracije, alarmi …) ter upravljanje z alarmi in vrati, ki v realnem času omogoča pregled 

dogodkov in situacij, ki so ključni za učinkovito delo varnostnega osebja. VSM je lahko 

integriran tudi z video nadzornim sistemom Milestone, kar doda novo dimenzijo varnosti 

Time&Space sistemu.   

 Biometric Administration Portal (BAP) je spletna aplikacija za upravljanje s prstnimi odtisi, 

ki omogoča zajem in distribucijo prstnih odtisov iz čitalnikov prstnih odtisov.  

 Web Time&Space (WebTS) Server je strežniški program, ki prek spleta (intranet ali internet) 

omogoča dostop do najpogostejših funkcij in podatkov pri beleženju časa in prisotnosti, ki 

omogoča pregled in urejanje podatkov. Glede na uporabniške pravice imajo osebe lahko 

pravico do vpogleda različnega nabora uporabnikov, kar je uporabno predvsem zato, da 

vodje vidijo podatke svojih podrejenih. 

 Payroll Integration Framework (PIF) je modul, ki podatke o delovnem času spremeni v 

podatke za pripravo plač.  
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 Approval Workflow (AW) je spletni modul, ki omogoča podporo procesu odobritev zahtev 

zaposlenih za različne dogodke delovnega procesa, kot so dopusti, službene in študijske 

odsotnosti, nadurno delo, korekcije salda, vpis manjkajoče registracije in drugo.  

 Špica Mobile Time je mobilna aplikacija za enostavno upravljanje delovnega časa na 

pametnih telefonih (podpora za Android in iOS). Zaposleni lahko pregledujejo osnovne 

podatke o delovnem času ter oddajajo vloge za celodnevne odsotnosti. Vodje pa lahko 

spremljajo prisotnost ekipe, kršitve, pregledujejo tedensko ali dnevno stanje ter upravljajo 

z vlogami. Z mobilnim aparatom lahko vodje beležijo registracije zaposlenih. 

 

Slika 11: Mobilna aplikacija Spica Mobile Time 

Vir: Špica International 2017e. 

6.2.4 Strojna oprema 

Strojna oprema se deli na registratorje delovnega časa (Zone Button, DOG20 terminale) in 

opremo za kontrolo pristopa: terminala Zone Wing in Zone Door, RFID čitalce in RFID kartice.  

Zone Button je enostaven terminal za registracijo prisotnosti na delovnem mestu. Lahko ga 

uporabimo v kombinaciji z mnogimi RFID-čitalniki, na voljo pa je tudi različica z vgrajenim 

čitalnikom prstnih odtisov. Zone Button priključimo v sistem preko FTP-kabla. Zavoljo 

kapacitivne tipkovnice brez gibljivih delov ter zaščite s steklom je Zone Button primeren za 

uporabo v manj zahtevnih industrijskih okoljih. Na voljo je v črni ali beli različici in je lahko 

nameščen nadometno ali podometno. Če je okolje industrijsko, se uporabi robustnejši terminal 

DOG20 (Špica International 2017e).  
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Slika 12: Registratorja delovnega časa Zone Button in DOG20 

Vir: Špica International 2017e. 

Zaradi zagotavljanja nižjih logističnih stroškov pri mednarodnem poslovanju so v Špici 

dizajnirali izjemno majhne in lahke terminale za kontrolo pristopa in če primerjamo dimenzije 

terminalov prejšnje generacije (DOX) so dimenzije novejših (Zone Wing in Zone Door) kar 

trikrat manjše (Špica International 2017e). 

 

Slika 13: Terminali včasih in danes 

Vir: Špica International 2017e. 

Na sliki 13 vidni krmilnik Zone Wing se preko FTP- ali UTP-kabla poveže na mrežo. Ta s 

programsko opremo komunicira preko DAP-a, ki pošilja podatke v podatkovno bazo. Na Zone 

Wing je lahko preko CAN-kabla povezanih do 32 vhodno-izhodnih enot Zone Door. Na Zone 

Door pa se preko FTP lahko priklopi največ 2 čitalca. Skupno se lahko na en Zone Wing 

priklopi do 32 Zone Doorov, kar pomeni, da lahko en Zone Wing upravlja z do največ 64 čitalci 

(Špica International 2017e).   

Delovanje opreme za kontrolo pristopa izgleda tako (Špica International 2017e): 

 oseba prisloni kartico k čitalcu brezkontaktnih kartic, 
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 čitalec prebrano unikatno številko preko Zone Doora odpošlje do Zone Winga, ki nato preko 

DAP-a v bazi preveri pristopne pravice za to številko kartice, 

 če oseba lahko prehaja skozi ta vrata, Zone Wing pošlje odobritev Zone Dooru, ki preko 

signalnega kabla sprosti električni prejemnik, da lahko uporabnik odpre vrata, 

 zapis, kdaj je oseba prešla skozi ta vrata, se istočasno tudi zavede v sistemu, tako da lahko 

administratorji naknadno preverijo, kdaj je kdo prehajal skozi katera vrata. 

Kontrolerje in registratorje proizvaja Špica sama, medtem ko RFID-čitalce in RFID-kartice 

večinoma dobavlja od HID-a, enega svetovno največjih podjetij na področju RFID-opreme 

(Špica International 2017e). 

 

Slika 14: Izgled čitalcev in RFID-kartic 

Vir: Špica International 2017e. 

6.3    Mednarodno poslovanje podjetja 

Špica International ima večinski tržni delež na področju registracije delovnega časa in kontrole 

pristopa v Sloveniji, kar je razvidno s primerjavo dveh največjih konkurenčnih podjetij (Četrta 

pot, d. o. o. in Jantar, d. o. o.) na spodnji sliki.  
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Slika 15: Poslovni izid Špice in konkurenta v obdobju 2011−2015 

Vir: Ajpes, finančni podatki 2017. 

Kupci Špicinih rešitev prihajajo tako iz mikro kot makro podjetij in ustanov vseh sektorjev: 

zdravstvo, šolstvo, industrija, transport, energetika, bančništvo, zavarovalništvo, trgovska 

podjetja, ministrstva, hoteli, državne ustanove in zdravilišča (Špica International 2017c). 

Zaradi majhnosti slovenskega trga se je podjetje kmalu začelo širiti v tujino. Sprva predvsem v 

Adriatic regiji, kjer so ustanovitelji in lastnik štirih podjetij, ki skupaj zaposlujejo že blizu 100 

sodelavcev, od katerih je več kot 40 zaposlenih v Sloveniji ostali pa v hčerinskih podjetjih na 

Hrvaškem (Špica Sustavi), v Bosni in Hercegovini (Špica Systems), Srbiji (Špica Centar), 

prodajni pisarni Špice International v Črni Gori, Makedoniji (Špica Sistemi) in v Veliki 

Britaniji (Špica Solutions). Na širšem prostoru Evrope in Bližnjega vzhoda je Špica v več 

državah področja EMEA (Europe, Middle East, Africa) vzpostavila mrežo certificiranih 

partnerjev − sistemskih integratorjev, ki Špicino rešitev Time&Space tržijo, implementirajo in 

vzdržujejo. Njihov ključni cilj internacionalizacije je postati eno izmed desetih največjih 

podjetij iz področja Work Force Management, ki tržijo sisteme za registracijo delovnega časa 

in kontrolo pristopa (Špica International 2017d). 

Špica na tujem tržišču trenutno trži samo sisteme za kontrolo pristopa in upravljanje delovnega 

časa uveljavljene blagovne znamke Time&Space, ki je prevedena že v vsaj 15 jezikov in 

uspešno instalirana v 30 državah (Albanija, Avstrija, Bahrain, Bosna in Hercegovina, Črna 

Gora, Egipt, Etiopija, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Južnoafriška Republika,  Kazahstan, 

Kenija, Kosovo, Libanon, Makedonija, Maroko, Oman, Portugalska, Qatar, Romunija, Rusija, 

Saudska Arabija, Slovenija, Srbija, Sudan, Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, Združeni 

arabski emirati), dnevno pa se na sistemih registrira več kot 600.000 ljudi. Poslovanje Špice 

International se glede na okoliške značilnosti in zahteve tržišča deli na Adriatic regijo, Evropo 

in ostali svet, katerih deleže od mednarodnega poslovanja prikazuje spodnja slika (Špica 

International 2017d). 
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Slika 16: Delež mednarodne prodaje po tržiščih 

Vir: Špica International 2017a. 

6.3.1 Adriatic regija 

Leta 1996 je Špica na domačem tržišču že dosegla zastavljene cilje in večinski tržni delež, zato 

se je za nadaljnjo pot rasti odločila za poslovanje v sosednji državi Hrvaški. Špica si je na 

Hrvaškem želela ustvariti podjetje, ki bi sledili slovenski viziji skladno z njihovim standardom 

kakovosti in kjer bi podjetje predstavljalo skladen sistem delovanja slovenske Špice (torej ista 

delitev na SCM- in WFM-divizijo) (Špica International 2017d). 

Da bi bil vstop uspešen, je bilo Špici v interesu izbrati takšno obliko, ki ji bo nudila nadzor nad 

poslovanjem in lastništvo, zato so skladno s cilji in pričakovanji za strategijo vstopa izbrali 

investicijsko obliko z ustanovitvijo lastne prodajne enote na tujem (hčerinsko podjetje). 

Hrvaška je predstavljala ustrezen trg zaradi podobnosti domačega trga, prav tako pa so jo za ta 

korak spodbujala slovenskega podjetja s povpraševanjem po sistemih in rešitvah onkraj meja 

Slovenije (podjetja, ki so na domicilnem trgu že bila uporabnik Špicinih storitev in so jih želela 

prenesti tudi na njihovo poslovanje na hrvaškem trgu) (Špica International 2017d). 

Prvi korak izvajane strategije je bil izbor primernega direktorja, ki bi samostojno vodil podjetje 

in izbral ustrezen kader. Z mreženjem na gospodarskih konferencah je direktor Špice 

International izbral ustreznega bodočega direktorja in solastnika Špice Sustavi. Domače 

podjetje je nadzor nad poslovanje Špice Sustavi prepustila njenemu direktorju, ki ima tudi sedaj 

popolna pooblastila za poslovanje in za svoje odločitve ne potrebuje odobritve matične družbe. 

Kljub samostojnosti prodajne enote pa Špica Sustavi marketinške aktivnosti izvaja pod 

vodstvom vodje marketinga v Ljubljani, ki sama izbira, usmerja in nadzoruje njihov kader 

(Špica International 2017d). 
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Špica International je v zelo kratkem času požela velik uspeh na izbranem tržišču, zato so 

kasneje pričeli tudi z ustanavljanjem hčerinskih podjetij v drugih državah Adriatic regije 

(Srbija, Bosna in Makedonija). Strategija vstopa se je na podlagi pričanj izkazov na hrvaškem 

trgu izkazala za pravilno, zato so podoben pristop uporabili tudi v tem primeru. Hčerinskim 

družbam Špica z neposrednim izvozom večinoma dobavlja opremo lastne proizvodnje, katere 

deleži so prikazani na sliki 15 (terminali za registracijo delovnega časa, kontrolorji pristopa in 

programska oprema), ostalo opremo pa podjetja nabavljajo od dobaviteljev po lastnem izboru 

(Špica International 2017d). 

 

Slika 17: Delež celotne prodaje Špice International z izvozom v hčerinske družbe 

Vir: Špica International 2017a. 

Kot smo omenili, je Špica v večini držav Adriatic regije ustanovila lastne prodajne enote na 

tujem, z izjemo Črne gore, kjer so za vstop izbrali prodajnega predstavnika. Potencial trga so 

videli predvsem zaradi investiranja trga v gradnje in obnavljanje turistične infrastrukture, kar 

Špici predstavlja možnost večje prodaje njenih sistemov in rešitev. Potencialno tržišče Črne 

gore se je v primerjavi z drugimi bivšimi jugoslovanskimi trgi že močno razlikovalo, zato bi 

poleg previsokih stroškov lastne prodajne enote bilo oteženo tudi vse zbiranje podatkov o 

lastnostih trga in segmentacije uporabnikov. Iz teh razlogov so za prvi korak strategije objavili 

razpis prostega delovnega mesta prodajnega predstavnika na straneh za zaposlovanje v Črni 

gori in na Špicini spletni strani. Po ožjem izboru primernih kandidatov je Špica izvedla tudi 

zaposlitveni intervju v Ljubljani, ki ji je omogočal izbor kandidata z dobrim poznavanjem 

tujega tržišča. Predstavnik danes za Špico išče in sklepa partnerstva z uporabniki v Črni gori, 

kamor potem Špica v Ljubljani z neposrednim izvozom dostavi opremo do končnih odjemalcev 

(Špica International 2017d). 

Špica danes večinski delež dobička še vedno ustvari na domačem trgu, vendar se temu uspešno 

približuje tudi Špica Sustavi na Hrvaškem, preostanek pa si delijo manj dobičkonosni trgi ostale 

Adriatic regije, katerih prihodke od prodaje na letni osnovi in za obdobje petih letih prikazuje 

spodnja slika. 
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Slika 18: Letni prihodki od prodaje Adriatic regije 2012-2016 

Vir: Špica International 2017a. 

Vsako mednarodno tržišče kljub morebitnim podobnostim domicilnega trga, prinaša in 

predstavlja določene ovire poslovanja, s katerimi se podjetja soočajo izven meja svoje države. 

Države v Adriatic regiji predstavljajo sorazmerno lahek prodor internacionalizacije in edina 

ovira, s katero se soočajo (z izjemo Hrvaške), predstavljajo carine, ki pa zaradi majhne stopnje 

ne povzročajo večjih težav pri poslovanju. Vendar pa imajo tržišča določene slabosti, s katerimi 

se sooča tudi naše predstavljeno podjetje (Špica International 2017d): 

 slabša kupna moč trga (sistemske rešitve Špice so višji razred kakovosti, kar prinese tudi 

višje investicije za odjemalce, ki iz tega razloga raje posežejo po cenejših rešitvah kitajske 

strojne opreme), 

 določena stopnja korupcije v javnih podjetjih, 

 nerazvitost držav, ki posledično ne potrebujejo toliko takšnih storitev (z izjemo Hrvaške), 

 kulturno-politične ovire (verske nacionalne razprtije v Bosni).  

6.3.2 Evropa in ostali svet 

Veliko zahtevnejše pogoje mednarodnega poslovanja zahtevajo oddaljena in kulturno ter 

politično raznolika tržišča, ki smo jih na primeru preučevanega podjetja navajali kot ostali svet. 

Špico in njene izdelke danes izven področja držav nekdanje Jugoslavije zasledimo tudi (Špica 

International 2017d): 

 v Veliki Britaniji, 

 na Bližnjem vzhodu (Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Irak, 

Libanon), 

 v vzhodni in jugovzhodni Evropi (Romunija, Bolgarija, Madžarska, Rusija) 

 in afriških državah (Kenija in Nigerija). 
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Poslovanje Špice International v ostalem svetu se je začelo na tržišču Savdske Arabije in 

Združenih arabskih emiratov zaradi visoke kupne moči in hitre rasti tržišča, s čimer je prišla 

tudi potreba po varnostnih in kontrolnih sistemih. Tržišče je zaradi oddaljenosti in velike 

kulturne ter okoljske raznolikosti Špica ocenila za preveč tvegano, da bi njihova strategija 

temeljila na zahtevnejših oblikah vstopa, kot je bilo to izvedeno v Adriatic regiji, zato so se 

odločili za posredno obliko izvoza z vključevanjem distribucijskih podjetij (Špica International 

2017d). 

Ob zaposlitvi angleškega komercialista iz Škotske, ki jim je priskrbel določene poslovne 

povezave, je Špica začela s strategijo vstopa na trg Velike Britanije. Problem tega tržišča je v 

visokih zahtevah po avtomatizaciji in uporabnosti programa (avtomatska priprava podatkov za 

obračun plač, kar v osnovi ni del sistema Time&Space in je dokupljiv modelirno). Posebnost 

tržišča je v tem, da končni uporabniki sistema ne kupijo, ampak ga najemajo, kar lahko vodi do 

težav pri sistemskem integratorju (Špici mora plačati sistem, medtem ko lahko stranka odpove 

najemno pogodbo) (Špica International 2017d). 

V letu 2016 je Špica začela poslovati tudi v Keniji in Nigeriji, predvsem zaradi gospodarske 

rasti tržišča in nizkega deleža visoko-kvalitetnih domačih konkurentov. Strategija poslovanja 

je na vseh zgoraj omenjenih trgih podobna in temelji na poslovnih povezovanjih s sistemskimi 

integratorji (izvozni posredniki, ki implementirajo sisteme končnim odjemalcem), ki jih Špica 

pridobi z udeležbo na mednarodnih sejmih (Špica International 2017d). 

Proces implementacije sistema pri končnem uporabniku poteka skozi različne faze (Špica 

International 2017d): 

 marketinške aktivnosti sistemskega integratorja na lokalnem tržišču, 

 prodajni proces (sklene posel in informacije ter zahteve posreduje Špici), 

 morebitni razvoj in priprava opreme in sistema, 

 izbor špediterja in uskladitev carinske dokumentacije, 

 inštalacija in zagon sistema s strani sistemskega integratorja (v primeru težav mu je na voljo 

oddelek za podporo v Ljubljani). 

Špica International je pred vsakim vstopom na tuji trg, najprej napravila temeljito analizo trga 

z uporabo Porterjevega »Five Forces« modela, kjer so se v prvi fazi osredotočili na pričakovane 

zahteve po funkcionalnosti programske opreme. Namreč, ključnega pomena je, da trg ni preveč 

zahteven, torej programske opreme ni treba korenito spreminjati oziroma je dodelati. Drugi 

pogoj je nenasičenost trga s potencialno konkurenco in odprtost države za mednarodno 

poslovanje. Ker je težko pridobiti konkretne podatke in je priprava kvalitetne analize brez njih 

zelo otežena, je Špica običajno poiskala strokovnjaka s poznavanjem trga, ki jim je lahko 

priskrbel potrebne podatke za natančno pripravo analize. Na podlagi teh ugotovitev se je 

podjetje nato odločilo, ali bodo na posameznem trgu poskusili najti sistemskega integratorja, ki 

bi lahko tržil njihove sisteme (Špica International 2017d). 
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Sistemske integratorje Špica išče na več načinov (Špica International 2017d): 

 Z udeležbo in predstavljanjem na mednarodnih sejmih za varnostne sisteme. 

 Z integriranjem sistema Time&Space z ostalimi sistemi (npr. hotelskimi) od drugih 

mednarodno priznanih podjetij. V tem primeru Špicin dobavitelj izvaja marketing za Špico, 

saj na svojih seminarjih predstavi funkcionalnosti integracije in s tem pridobi nove 

potencialne partnerje. 

 Z izdelavo tržne raziskave, kjer Špica išče IT-podjetja, ki se ukvarjajo z implementacijo 

raznih IT sistemov končnim uporabnikom. Na podlagi pridobljenih kontaktov s tržne 

raziskave se nato tem podjetjem pošlje predstavitvena e-pošta s predstavitvijo sistema in 

možnostjo sodelovanja. Na podlagi spremljanja klikov posameznih kontaktov za marketing 

zainteresirane kontakte posreduje prodajnim predstavnikom, ki jih kontaktirajo. 

 S cold-callom na zgornje kontakte, ki niso odpirali oziroma prebrali e-pošte. 

Ko je najden sistemski integrator zainteresiran za trženje Špicinih sistemov, se izvede 

certificiranje, katerega pogoj je opravljeno tehnično in komercialno šolanje. Po opravljenem 

certificiranju se z njim podpiše partnerska pogodba, s katero se zaveže, za kolikšno vrednost 

opreme bo prodal v koledarskem letu. Na podlagi tega se ga umesti v eno od štirih rabatnih 

skupin. V Špici se zavedajo, da je znanje ključnega pomena pri uspešni prodaji in 

implementaciji sistemov, zato vsakoletno izvajajo šolanje sistemskih integratorjev, ki se 

običajno izvede v Dubaju. Tam se predstavijo novosti in izvedejo odgovori na morebitna 

vprašanja partnerjev (Špica International 2017d). 

V Evropi se Špica večinoma ne sooča z ovirami, ki bi oteževale njihovo poslovanje, je pa nekaj 

negativnih vplivov, s katerimi se soočajo na tržišču Rusije in Iraka. Rusko tržišče je zaradi 

sankcij Evropske unije težje dostopno za podjetja iz članic EU (dolgotrajni carinski postopki, 

zavračanje pošiljk ipd.), Irak pa predstavlja oteženo tržišče prav zaradi kriznih razmer (izguba 

in kraja pošiljk, težave z dostavo zaradi vojne ipd.) (Špica International 2017d). 

6.4   Raziskava o strategiji mednarodnega poslovanja podjetja 

Vsako mednarodno tržišče je edinstveno s svojimi zahtevami in načeli, česar se zaveda tudi 

podjetje Špica International, ki je za vsak vstop oblikovala skrbno načrtovano strategijo. 

Kakšna je na določenih tržiščih in kako jo izvajajo ter s kakšnimi morebitnimi težavami so se 

in se soočajo, pa smo  v nadaljevanju obrazložili s pomočjo vprašanj, zastavljenih v intervjuju 

komercialnem predstavniku za tuje trge podjetja Špica International, d. o. o.  

Komercialnemu predstavniku Žanu Teršku smo sprva zastavili vprašanje, kateri je bil ključni 

razlog za internacionalizacijo njihovega podjetja. Razložil nam je, da so na domačem trgu leta 

1996 že dosegli največji tržni delež z nenehnim spreminjanjem in prilagajanjem rešitev 

potrebam uporabnikov, vendar slovensko tržišče ni bilo dovolj veliko za nove priložnosti in 

izzive, zato so se odločili, da bodo njihovo uspešno poslovanje skušali prenesti tudi na 

mednarodna tržišča.  
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Zanimalo nas, katero tržišče so izbrali za prvi korak in zakaj. G. Teršek je odgovoril, da so 

sprva začeli širiti poslovanje na Hrvaškem, kjer razlog izbire ni bila samo podobnost in bližina 

tržišča, temveč predvsem želja po trženju njihovih rešitev s strani slovenskih podjetij, ki so že 

delovala na omenjenem tržišču. Za uspešen obstoj na trgu je potrebna tudi primerna oblika 

vstopa, zato smo povprašali, kakšno obliko je za vstop na Hrvaško izbralo obravnavano podjetje 

in s kakšnim razlogom. Komercialni predstavnik je razložil, da je oblika vstopa izhajala iz 

njihovega namena prenesti celotno vizijo in način poslovanja na izbrano tržišče, kjer bi ohranili 

tudi lastništvo in nadzor nad poslovanjem. Izključno zaradi tega so ustanovili hčerinsko podjetje 

in izbrali direktorja Špice Sustavi. 

Prvo izbrano tržišče je bila torej sosednja Hrvaška, nas pa je še dalje zanimalo, na katere trge 

so se med poslovanjem še podali in kakšne oblike vstopa so izbrali tu. Žan Teršek je poudaril, 

da je njihov nadaljnji cilj bil postati eno izmed vodilnih podjetji v EMEA, zato so 

internacionalizacijo začeli uvajati tudi v ostalih državah Adriatic regije (Srbija, Bosna in 

Hercegovina ter Makedonija), kjer so prav tako ustanovili hčerinska podjetja s samostojnimi 

direktorji. V Adriatic regiji je velik potencial predstavljalo tudi tržišče Črne gore, vendar kot 

nam je povedal, so tu zaradi prevelike raznolikosti okolja in večje stopnje tveganja rajši izbrali 

lažjo obliko vstopa s pomočjo prodajnega predstavnika na tujem.  

Zanimalo nas je tudi, ali so se podali tudi na bolj zahtevne trge ostale Evrope in sveta. 

Komercialni predstavnik nam je razložil, da so se po uspešnem poslovanju v Adriatic regiji 

hitro začeli uveljavljati na tržiščih visoke kupne moči in rasti (v Savdski Arabiji in Združenih 

arabskih emiratih ter kasneje v Veliki Britaniji, V in JV Evropi ter v Keniji in Nigeriji). Poudaril 

je, da se je Špica zavedala visokega tveganja poslovanja na omenjenih tržiščih, zato so poslovali 

s posrednim izvozom in s sodelovanjem sistemskega integratorja. 

Ključno vprašanje, ki smo ga zastavili komercialnemu predstavniku, je bilo, kakšna je bila 

njihova strategija internacionalizacije in na katera merila so bili še posebej pozorni. Obrazložil 

nam je, da so pri načrtovanju strategije sprva začeli razmišljati, katera tržišča so najprimernejša 

(ocena tveganja, bližina, ovire, želje uporabnikov) in hkrati najlažja za vstop, medtem ko so 

kasneje razmišljali, kakšno obliko naj izberejo glede na svoja pričakovanja (nadzor, lastništvo). 

Omenil je še, da so vedno oblikovali začetno strategijo, ki so jo kasneje spremljali in primerno 

spreminjali glede na odzive tržišča. 

Vsak vstop za seboj prinese določene ovire posameznega tržišča, zato nas je zanimalo, na katere 

ovire je naletelo tudi naše obravnavano podjetje. Žan Teršek je odvrnil, da na tržišču Adriatic 

regije zaradi izredne podobnosti domačemu trgu, praktično ni bistvenih ovir, s katerimi bi se 

Špica morala soočati, medtem ko je delovanja v ostalem svetu bolj raznoliko. Obrazložil je še, 

da v ostalem svetu občasno pride do težav, vendar jih rešujejo prodajni predstavniki in sistemski 

integratorji, zato Špica danes še ni začutila negativnega vpliva teh ovir. Največje težave pa jim 

predstavljalo tržišče Rusije (zardi sankcij Evropske unije) in Iraka (zaradi kriznih razmer in 

posledične kraje ter izgube pošiljk). 
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Ker smo z raziskavo ugotavljali, ali je strategija vstopa na mednarodno tržišče obravnavanega 

podjetja dobro načrtovana in izvajana, smo po mišljenju povprašali tudi komercialnega 

predstavnika. Sam meni, da sta način poslovanja v tujini in izbor trgov vsekakor pravilna, saj 

so vidni rezultati, ki jih želijo sproti izboljševati. Menil pa je, da je samo izvajanje strategije v 

določenih pogledih pomanjkljivo, saj jim primanjkuje nadzora nad poslovanjem v tujini, kjer 

dajejo tudi premajhen poudarek na marketinške aktivnosti. 

Za konec smo Žana Terška povprašali še, kakšne cilje imajo za v prihodnje in če že razmišljajo 

o morebitnih novih vstopih na tuja tržišča. Razložil je, da si v prihodnje želijo predvsem 

odpraviti zgoraj naštete napake dosedanje strategije in si omogočiti večjo prepoznavnost 

njihove blagovne znamke ter s pomočjo novega sistemskega integratorja dokončno odpraviti 

vse težave na ruskem tržišču. Poudaril je, da o novih vstopih zaenkrat ne razmišljajo, vendar pa 

zanje čas hitro teče in prinaša nove priložnosti, zato se ne nikoli ne ve, kdaj se jim utrne nova 

zamisel. 

6.5 Ugotovitve raziskave 

Na podlagi raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s komercialnem 

predstavnikom za tuje trge preučevanega podjetja, smo odgovorili na raziskovalno vprašanje. 

Zanimalo nas je, ali ima izbrano podjetje Špica International, d. o. o., uspešno in ustrezno 

načrtovano in izvajano strategijo mednarodnega poslovanja. 

Ugotovili smo, da je Špica leta 1996 zaradi vodilnega položaja na domačem tržišču za čela 

razmišljati tudi o širitvi poslovanja izven državnih meja in za začetek prodrla na tržišče sosednje 

Hrvaške. Kmalu so sledila še druga tuja tržišča v državah bivše Jugoslavije, ki skupaj tvorijo 

poslovanje Špice v Adriatic regiji. 

Vsak vstop na tuje, tudi če zajema tržišča s podobnimi razmerami v domicilnem poslovanju, 

zahteva dober načrt strategije, ki je ključen razlog uspeha in uveljavitve na tujem. Če se prvotno 

osredotočimo na začetke poslovanja v Adriatic regiji, smo ugotovili, da zaradi podobnosti 

tržišča, načrtovanje in izvajanje strategije ni bilo preveč zahtevno. Ker je ključen cilj Špice 

postati eden izmed vodilnih ponudnikov v regionu EMEA, so z vstopom želeli ustvariti novo 

družbo, ki bi jim nudila lastništvo in nadzor poslovanja. Skladno s tem dejavnikom so kot obliko 

vstopa izbrali ustanovitev lastne prodajne enote na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini 

ter Makedoniji. Da bi lažje segmentirali tržišče in si ustvarili podobo zahtev in želja 

uporabnikov, so v vsaki državi izbrali direktorja z izkušnjami in poznavanjem lokalnega okolja. 

Kmalu so začeli poslovati tudi v Črni gori, vendar so tu zaradi že prevelike raznolikosti okolja 

raje izbrali prodajnega predstavnika s poznavanjem okolijskih značilnosti in potreb 

uporabnikov, katerega naloga je bila in je sklepanje posla s končnimi uporabniki, medtem ko 

Špica kasneje preko distribucijskih podjetji izvaža svoje produkte direktno do njih. 
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Poslovanje Špice International v ostalem svetu se je začelo na tržišču Savdske Arabije in 

Združenih arabskih emiratov, ki je zaradi visoke kupne moči in hitre rasti, predstavljal 

dolgoročen potencial. Poslovanje na omenjenih območjih je predstavljalo preveliko tveganje, 

da bi njihova strategija temeljila na zahtevnejših oblikah vstopa, kot je bilo to izvedeno v 

Adriatic regiji, zato so se odločili za posredno obliko izvoza. 

V letu 2016 je Špica začela poslovati tudi v Keniji in Nigeriji, predvsem zaradi gospodarske 

rasti tržišča in nizkega deleža visokokakovostnih domačih konkurentov. Strategija poslovanja 

je na vseh tržiščih ostalega sveta podobna in temelji na poslovnih povezovanjih s sistemskimi 

integratorji (izvozni posredniki, ki implementirajo sisteme končnim odjemalcem), ki jih Špica 

pridobi z udeležbo na mednarodnih sejmih.  

Podjetja se v procesu internacionalizacije vedno soočijo z določenimi kulturnimi in političnimi 

ovirami izbranega tržišča, vendar se v Evropi Špica večinoma ne sooča z ovirami, ki bi 

oteževale njihovo poslovanje, je pa nekaj negativnih vplivov s katerimi se soočajo na tržišču 

Rusije in Iraka. Največ težav jim še vedno predstavlja rusko tržišče, ki je zaradi sankcij 

Evropske unije težje dostopno za podjetja iz članic EU (dolgotrajni carinski postopki, 

zavračanje pošiljk ipd.), Irak pa predstavlja oteženo tržišče prav zaradi kriznih razmer (izguba 

in kraja pošiljk, težave z dostavo zaradi vojne ipd.). 

Špica je dokazala, da tudi majhna podjetja lahko uspešno poslujejo izven državnih meja, vendar 

smo ugotovili, da Špica o popolnoma novih trgih zaenkrat še ne razmišlja, saj so njihovi prvotni 

cilji predvsem okrepiti poslovanje in pridobiti nove sistemske integratorje na obstoječih trgih. 

V prihodnje si želijo tudi širitve prepoznavnosti znamke s pomočjo lokalnega partnerja in si 

izboriti boljši položaj na obetavnem ruskem tržišču, ki jim predstavlja največjo oviro in tudi 

izziv mednarodnega poslovanja.  

Najpomembnejša pa je ugotovitev, da je strategija mednarodnega poslovanja podjetja sicer 

dobro načrtovana in se sprotno prilagaja glede na odziv tržišča, vendar smo prišli do ključnega 

spoznanja, da je njeno izvajanje vendarle premalo natančno. Špica namreč veliko premalo časa 

namenja nadzorovanju direktorjev, posrednikov in integratorjev ter se preprosto premalo 

ukvarja s širitvijo prepoznavnosti na tujih trgih in tudi marketinškimi aktivnostmi, ki so eden 

od ključnih dejavnikov dolgoročnega uspeha na mednarodnih trgih. 

6.6 Priporočila za nadaljnji razvoj in prakso 

Na podlagi spoznanj, pridobljenih v raziskavi, smo ugotovili, da je internacionalizacija eden od 

ključnih dejavnikov rasti poslovanja, saj domači trg na določeni točki ne predstavlja več dovolj 

velikega izziva, kar posledično privede do stagnacije poslovnih rezultatov. Podjetjem, ki se 

torej še niso začela uveljavljati izven državnih meja, priporočamo, da za začetek preučijo 

morebitno konkurenco, ki že trži podobne produkte v tujini in na podlagi dejstev skušajo 

analizirati, kateri so tisti dejavniki, ki so jim omogočili uspeh. S takšno predstavo bodo lažje 



54 

razumeli tržišče in načrtovali strategijo internacionalizacije, ki bo skladna njihovi viziji in 

dolgoročnim ciljem ter hkrati upoštevali vse potrebe in želja novega tržišča.  

Internacionalizacija še vedno predstavlja korak, ki naj bi bil mogoč samo za večja, kapitalsko 

zmožnejša podjetja, vendar, kot smo omenili, obstaja veliko različnih oblik vstopa na tuja 

tržišča, ki zahtevajo različne vložke virov in kapitala in s pravilno strategijo omogočajo vstop 

tudi manjšim podjetjem. V spodbudo vsem smo v diplomski nalogi obravnavali podjetje Špica 

International, d. o. o., ki predstavlja dober primer manjšega podjetja, ki mu je s pravilno 

strategijo uspelo prepoznati potrebe in želje tujih uporabnikov in jim ponuditi ustrezne 

sistemske rešitve. 

Kljub uspešni rasti mednarodnega poslovanja Špice smo med obravnavo mednarodne strategije 

opazili kar nekaj ključnih dejavnikov, ki bi jih lahko izboljšali. Kot omenjeno, si je Špica za 

vstop na območje Adriatic regije (z izjemo Črne gore) izbrala obliko lastne prodajne enote na 

tujem, ker omogoča možnost lastništva in popolnega nadzora nad poslovanjem, vendar pa smo 

ugotovili, da ti ključni lastnosti Špica danes ne izkorišča v popolnosti. S predajo popolne 

avtonomije delovanja direktorju posamezne Špice je največja opažena slabost v tem, da lahko 

vsaka Špica izvaja svojo lastno strategijo, ki ni poenotena s strategijo Špice International. 

Zaradi premajhnega nadzora hčerinske družbe poslujejo pod mejo svojih zmožnosti, saj za 

morebitne neuspehe ne odgovarjajo praktično nikomur.  

Druga, tudi zelo pomembna slabost pa je ta, da imajo hčerinske družbe odprtih kar nekaj kratko 

in srednje ročnih terjatev do Špice International, kar se odraža v manjšem pritoku denarja in 

manjših investicijskih zmožnostih podjetja. Predlagamo, da bi lahko podjetje v hčerinske 

družbe nastavilo slovenskega direktorja, ki bi skrbel za dosledno izvajano strategijo in 

usklajevanje poslovanja s cilji in vizijo domačega podjetja. Glede na to, da so nekatera podjetja 

majhna (npr. makedonsko s tremi zaposlenimi), pa bi predlagali, da Špica izbere regijskega 

direktorja, ki bi imel izvršilno moč nad vsemi hčerinskimi družbami in bi bil odgovoren za 

poslovanje le-teh. Kot smo omenili, je problem tržišča v manjši kupni moči in manjšem številu 

zelo velikih podjetij, zato predlagamo, da se podjetja usmerijo v trženje cenovno bolj dostopne 

rešitve AllHours, ki bi kljub omejenemem obsegu funkcij vseeno zadovoljila potrebe manjših 

podjetij.  

Opazili smo tudi, da je marketing izven meja Adriatic regije usmerjen k iskanju novih 

partnerjev in ne k višanju prepoznavnosti znamke med končnimi uporabniki. Predlagamo, da 

se okrepi izvajanje marketinških aktivnosti proti končnemu uporabniku in s tem v prvi fazi skrbi 

za večanje prodaje njihovih partnerjev, kar posledično pomeni tudi višanje prodaje in višji tržni 

delež Špice International na izbranem tujem tržišču. 

Špica se trenutno nahaja na konkurenčno manj nasičenih tržiščih, kjer sicer uspešno poslujejo, 

vendar pa zaradi njihovih visoko kakovostnih in posledično dragih rešitev tržišče ne prinaša 

dolgoročne rasti. V prihodnosti predlagamo, da se usmerijo tudi na bolj razvite trge, ki izražajo 

večje povpraševanje po dodelanih rešitvah (Nemčija, Skandinavske države), ki jih trži tudi 
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Špica International. Omenjena tržišča zahtevajo dodelavo programske opreme, kar pa je ob 

trenutnih kapacitetah razvoja Špice zelo težko izvesti. Iz tega razloga predlagamo, da Špica 

začne razmišljati tudi o višanju kapacitete razvoja s pomočjo modela »outsourcinga«.   
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7 SKLEP  

Globalizacija je močno spremenila in še vedno spreminja naša življenja. Pod vplivom njenih 

procesov se je vzpostavila lažja komunikacija, ki je omogočila boljša povezovanja svetovnih 

držav in s tem privedla do pospešene internacionalizacije. Potrošnikom je to prineslo možnost 

vpogleda v raznoliko ponudbo produktov in jim prineslo nove možnosti izbire, medtem ko so 

se ponudniki prvič soočili z vsemi negativnimi in pozitivnimi vplivi mednarodnega poslovanja.  

Rast poslovanja znotraj državnih meja je vsekakor lažje vzdrževati, vendar na določeni stopnji 

domicilno tržišče ne predstavlja več dovolj velikih možnosti novih izzivov, zato je 

internacionalizacija za rasti željna podjetja neizbežen korak. Zagotovljen uspeh izven državnih 

meja zahteva veliko priprav, analiz in načrtov, ki so ključni za izbiro prave oblike strategije 

vstopa na mednarodni trg in kot ključno zahteva izoblikovano primerno ponudbo, ki jo 

potrebuje novo tržišče. Na uspeh internacionalizacije lahko vplivajo tudi mnogi negativni 

dejavniki, od političnih in kulturnih razlik okolja do vseh ostalih ovir (carine, kvote, državni 

ukrepi, embargi), ki jih uravnava vsaka država posebej.  

Na žalost je internacionalizacija velikokrat neuspešna in v določenih primerih tudi usodna za 

celotno poslovanje podjetja. Obstajajo pa uspešne zgodbe rasti poslovanja na mednarodnih 

tržiščih in eno takšnih, ustvarja tudi naše obravnavano podjetje Špica International, d. o. o., ki 

je svojo pot internacionalizacije začelo prav zaradi omejenih možnosti rasti in majhnosti 

domicilnega tržišča.  

V diplomskem delu smo raziskovali in preučevali strategijo mednarodnega poslovanja 

izbranega podjetja z izvedbo kakovostne raziskave v obliki izvedenega polstrukturiranega 

intervjuja s predstavnikom za tuje trge podjetja Špica International. Ugotovili smo, da je njihova 

strategija pravilno načrtovana, saj uspešno sledijo vsem sestavinam mednarodnega okolja in 

vedno stremijo k izboljšavam za uspešno trženje dodelanih, celovitih in kakovostnih rešitev.  

Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj napak pri samem izvajanju strategije, saj premajhen 

poudarek namenjajo nadzorovanju poslovanja izven meja in se premalo osredotočajo na širitev 

njihove prepoznavnosti in blagovne znamke. Iz tega razloga smo Špici predlagali, da imenujejo 

slovenske direktorje, ki bodo skrbeli za ustrezno izvajanje njihove strategije, medtem ko naj v 

ostalem svetu večji poudarek namenijo k iskanju partnerjev za izvajanje marketinških 

aktivnosti. Ker se Špica v večinski meri nahaja na tržiščih nižje kupne moči, smo ji predlagali 

trženje cenovno bolj dostopne rešitve AllHours, ki bi kljub omejenem obsegu funkcij vseeno 

zadovoljila potrebe manjših podjetij. Da pa bi v prihodnje bili mednarodno še uspešnejši, pa se 

nam zdi smiselno, da se osredotočijo na razvitejša tržišča z večjo potrebo po dodelanih rešitvah, 

kjer je ključno, da Špica začne razmišljati tudi o višanju kapacitete razvoja s pomočjo modela 

»outsourcinga«.   

Raziskava je bila namenjena tudi podjetjem, ki danes še vedno nimajo znanja in poguma za 

takšen korak in se samo držijo mirnih in ustaljenih tirnic njihovega poslovanja. Z vsemi 
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usmeritvami, ki smo jih podali v diplomski nalogi, podjetjem sporočamo, naj ne čakajo na 

trenutek, ko jih bo prehitela domača in tuja konkurenca, zato naj pravočasno prevzamejo 

odločanje v svoje roke, ustvarijo poslovni načrt, sledijo spremembam, pripravijo ustrezno 

strategijo poslovanja in jo začno izvajati in šele takrat, se bo tudi zanje začelo novo obdobje 

delovanja in uspešnejšega poslovanja. 
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Priloga 1 Vprašanja za intervju s komercialnim predstavnikom za tuje trge 
podjetja Špica International, d. o. o. 



 



Priloga 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

 
 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU S KOMERCIALNEM PREDSTAVNIKOM ZA TUJE TRGE  

ŽANOM TERŠKOM PODJETJA ŠPICA INTERNATIONAL, D. O. O.  

 

1. Zakaj ste se odločili za internacionalizacijo in kakšni so bili njeni ključni cilji? 

 

2. Kdaj ste prvič pričeli s poslovanjem izven državnih meja in katero je bilo prvo 

izbrano tržišče ter zakaj? Kakšno obliko vstopa ste na tem trgu izbrali? 

 

3. Na katera tržišča ste se med poslovanjem še podali in kakšne obliko vstopa ste 

uporabili?  

 
4. Ste pričeli tudi s poslovanjem izven Adriatic regije, kje in zakaj? 

 

5. Kakšna je bila strategija internacionalizacije na ostalih tržiščih in na katera merila 

ste bili še posebej pozorni? 

 

6. Ste se na mednarodnih tržiščih soočali s kakšnimi ovirami v poslovanju? S katerimi? 

 

7. Menite, da je vaša strategija mednarodnega poslovanja dobro načrtovana in 

izvajana? Zakaj? 

 

8. Kakšni so vaši prihodnji cilji na že obstoječih trgih? 

 

9. Razmišljate o vstopu na nova tržišča, zakaj in kakšna je vaša morebitna okvirna 

strategija? 

 


