
 

 

  

A
N

JA
 P

E
Č

A
R

 
2
0
1
4

 
D

IP
L

O
M

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

ANJA PEČAR 

KOPER, 2014 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koper, 2014 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

INTERNACIONALIZACIJA MANJŠEGA SLOVENSKEGA 

PODJETJA V LOGISTIČNI DEJAVNOSTI  

Anja Pečar 

Diplomsko delo 

Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 



 

 

 



 

III 

 

POVZETEK 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

predstavili pomen in razvoj globalizacije. Ta pojav je močno vplival na razvoj 

internacionalizacije in mednarodnega poslovanja. V nadaljevanju smo opisali značilnosti 

internacionalizacije, se dotaknili njenih omejitev in spodbud ter glavnih dimenzij s katerimi se 

spopada podjetje ob vstopu na tuje trge. Internacionalizacija in mednarodno poslovanje 

podjetij sta močno razmahnila razvoj nekaterih dejavnosti, med katere spada tudi transport. 

Predstavili smo pomen logistike v mednarodnem poslovanju, predvsem v Evropi. V 

empiričnem delu smo tako proučevali vstop in delovanje manjšega slovenskega podjetja na 

tujih trgih, ki deluje v logistični dejavnosti. Proučili smo mednarodnega poslovanja podjetja, 

mednarodno konkurenco in preučili njihovo uspešnost poslovanja na trgih v Nemčiji in v 

Avstriji. 

Ključne besede: globalizacija, internacionalizacija, mednarodno poslovanje, logistika, 

transport. 

 

SUMMARY 

This diploma consists of theoretical and empirical part. In its theoratical part it is presented 

the meaning and development of globalisation. Globalisation has had a major impact on 

development of internationalization and international business, which are the main topics of 

this paper. We pointed out the main features of internationalization, the restictions and 

incentives of it, and also the main dimensions, which the companies are facing when entering 

foreign markets. We presented the importance of logistics in international business within the 

European area. In empirical part we examined an entry and business operations of small 

Slovenian company operating in international business in logistics and transport. Main 

research was put on their operations in international business, international competition and 

their business preformance on German and Austrian markets. 

Keywords: globalisation, internationalization, international business, logistics, transport. 

UDK: 347.763(043.2)
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1 UVOD 

Ko govorimo o globalizaciji in posledično tudi internacionalizaciji se moramo zavedati, da sta 

ta dva pojava danes izoblikovala naša življenja. Vedno več ljudi in podjetji se ozira izven 

meja svojih držav. Tu ne govorimo o kooperacijah, multinacionalkah, govorimo o majhnih 

podjetjih, posameznikih, ki si želijo svojo prihodnost in izzive ustvarjati in razširiti izven 

poznanih trgov in območij, na neznana in še ne odkrita področja. Prav zagnanost po 

odkrivanju novih stvari in ozemelj nas je pripeljala do tu kjer smo danes – visoko globaliziran 

svet. 

1.1 Opis problematike 

Globalizacija danes predstavlja pojav, ki se je razširil na vsa področja človekovega delovanja. 

»Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav. Gre za svetovni 

razvojni trend in procese, ki močno spreminjajo strukturo in podobo svetovnega 

gospodarskega prostora. Globalizacija tako vključuje politične sociološke, kulturne, 

ekonomske, finančne, tehnološke, investicijske, inovacijske in informacijske prvine,« 

razlagata Ruzzier in Kesič (2011, 14).  

Razvijati se je začela s hitrim prodorom novih tehnologij (predvsem internet, telefonija) in 

liberalizacijo svetovnega poslovanja, kar pomeni, da so bile odpravljene različne ovire pri 

poslovanju ter z vzpostavitvijo velikih poslovnih mrež. Z razvojem globalizacije je 

mednarodno poslovanje dobilo nove razsežnosti. Podjetja so kmalu ugotovila, da z 

globalizacijo niso pridobila samo novih odjemalcev, ampak tudi konkurente. S povečanjem 

ponudbe izdelkov, materialov se je zvišala tudi zahtevnost odjemalcev, kar pomeni višjo 

8kakovost in nižjo ceno. Večina podjetij danes si svojega obstoja brez poslovanja izven meja 

svoje matične države ne bi morala predstavljati in le redka dosegajo svoje strateške cilje zgolj 

z notranjim povpraševanjem.  

Poleg poslovanje na mednarodnem trgu prinaša spoznavanje različnih kultur, ki se močno 

razlikujejo med sabo in prinašajo velik izziv za podjetje, ki vstopa na tuji trg. Tu obstajajo 

drugačna pravila, težave in vstopni pogoji, ki se kažejo na kulturnem, poslovnem, finančnem, 

političnem in pravnem področju. 

Kljub temu pa Ruzzier in Kesič (2011, 19) navajata: »Države sodobnega sveta postajajo vse 

bolj soodvisne in povezane med seboj na političnem, gospodarskem, finančnem, kulturnem in 

na drugih področjih delovanje.« Tako se je z vstopom v Evropsko Unijo vse malo 

poenostavilo, s poenotenjem gospodarstva in carin, ki pomenijo delni prosti pretok ljudi, 

znanja, finančnih sredstev in blaga. V diplomski nalogi bomo tako analizirali predvsem 
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poslovanje znotraj držav članic, kar pomeni, da bomo govorili o poslovanju med podjetij, k i 

so članice Evropske Unije. S tem ne govorimo več o tipičnem mednarodnem poslovanju, saj 

ni več carinskih in drugih omejitev, ki veljajo za mednarodno poslovanje.  

Z globalizacijo se je zelo začela razvijati tudi logistika in transportne dejavnosti, saj je takoj in 

hitro potrebno ves material, izdelke, znanje, tehnologijo dostaviti  od dobavitelja do končnega 

potrošnika. Dosegljivost izdelkov in materialov je postala ključna zahteva potrošnikov. 

Logistika je tako z globalizacijo začela pridobivati vedno večjo vlogo, saj močno vpliva na 

proizvodnjo in prodajo. Logistika tako predstavlja nekakšen most med proizvajalci/prodajalci 

in kupci, vloga transporta blaga v logistični verigi je najpomembnejša. 

Poznamo več vrst logistike in različni avtorji jo delijo drugače. »Najbolj stalna delitev 

logistike loči med: nabavno, proizvodno, distribucijsko in poprodajno.« (Wikipedia 2013)  

V našem primeru se bomo ukvarjali predvsem z distribucijsko logistično dejavnostjo. Ta 

predstavlja tok končnih izdelkov od prodajalca do kupca s čim manjšimi stroški, v zadostnih 

količinah, ob točno določenem času, po zahtevah lastnikov blaga in seveda mora blago 

prispeti do kupcev nepoškodovano. Prav tako se bomo v diplomski nalogi osredotočili na 

cestni tovorni promet, katerega prednosti predstavljajo visoka dostopnost do določene 

destinacije, hitrost dostave, mobilnost in razpoložljivost prevozov. Proučili bomo posebnosti 

kamionskega cestnega prometa na področju Nemčije, Avstrije in Madžarske ter pogledali s 

kakšnimi omejitvami in težavami se soočajo prevozniki na tem območju. Kot v mnogih 

drugih panogah, se tudi v logistični najbolj opazi naraščajoča konkurenca, ki prihaja 

večinoma iz zahoda. 

V diplomski nalogi načrtujemo raziskati in proučiti mednarodno poslovanje podjetja Pečar 

Transport d.o.o., njihove začetke, motive in priložnosti, ki so se jim ponudile ob vstopu na tuji 

trg. Spoznali bomo poslovne partnerje podjetje in kako so jih pridobili ter njihovo 

konkurenco. Na koncu bomo proučili njihovo strategijo za vstop na tuji trg in se poglobili v 

ugotovitve o uspešnosti internacionalizacije podjetja. 

Transport predstavlja približno eno do dve tretjine logističnih stroškov,  ki jih podjetje potroši 

za prevoz blaga. To pomeni, da bodo podjetja iskala partnerje (transportna podjetja), ki jim 

bodo nudila ugodne cene prevoza, vendar za prevoz blaga zahtevajo tudi kakovost in točnost. 

Danes podjetja iščejo zunanje izvajalce za dejavnosti, ki ne predstavljajo njihove temeljne 

dejavnosti, ker tako zmanjšujejo stroške ter svojo pozornost usmerjajo le v njihovo temeljno 

dejavnost. Transport je ena izmed dejavnosti, ki jo podjetja velikokrat prepustijo drugim.  



 

3 

 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti proces in strategijo internacionalizacije 

manjšega slovenskega podjetja Pečar Transport d.o.o. v logistični dejavnosti. Raziskali  

bomo, kako je finančna kriza pripomogla k širjenju poslovanja podjetja izven meja matične 

države, ki je pred finančno krizo sodelovalo večinoma samo s slovenskimi podjetji. 

V diplomski nalogi načrtujemo raziskati in proučiti mednarodno poslovanje podjetja Pečar 

Transport d.o.o., njihove začetke, motive in priložnosti, ki so se jim ponudile ob vstopu na tuji 

trg. Spoznali bomo poslovne partnerje podjetje kako so jih pridobili ter njihovo konkurenco. 

Na koncu bomo proučili njihovo strategijo za vstop na tuji trg in se poglobili v ugotovitve o 

uspešnosti internacionalizacije podjetja. 

Cilji diplomske naloge:  

· proučiti pomen mednarodnega poslovanja,  

· opredeliti pomen logistike v mednarodnem poslovanju, 

· proučiti posebnosti cestnega transporta na določenem območju, 

· raziskati in proučiti strategijo internacionalizacije podjetja Pečar Transport d.o.o. v  

logistični dejavnosti. 

1.3 Predvidene metode raziskave 

V prvem delu diplomske naloge bomo teoretično prikazali, kakšen vpliv ima globalizacija na 

mednarodno poslovanje, kako se je z razvojem mednarodnega poslovanja krepila logistika in 

postala pomembnejši del le tega, predstavili bomo različne vrste logistike, kakšno vlogo ima 

logistika za dosegljivost materialov in proizvodov danes. V drugem delu se bomo posvetili 

empiričnemu delu diplomske naloge in raziskavi internacionalizacije podjetja Pečar Transport 

d.o.o.. Pri izdelavi diplomske naloge načrtujemo uporabo naslednjih metod: 

· metoda opisovanja ali diskripcije, 

· metoda povzemanja ali kompilacije, 

· metoda analize, 

· metoda sinteze oz. zagotavljanja končnih ugotovitev. 

Načrtujemo izvesti tudi kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja s predstavnikom podjetja 

Pečar Transport d.o.o., s katero nameravamo proučiti strategijo mednarodnega poslovanja 

podjetja. S tem želimo izvedeti, kako se je podjetje, ki je v devetdesetih sodelovalo večinoma 

samo s slovenskimi podjetji, odločilo svojo dejavnost razširiti na mednarodni trg, ali so bili v 

to prisiljeni zaradi stanja na slovenskem trgu ali so se za ta korak odločili sami ali jim je vstop 
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v Evropsko Unijo pri tem pomagal ali so se srečali s kakšnimi težavami. To nam bo pomagalo 

pri nadaljnjih ugotovitvah, ki predstavljajo določitev strategije internacionalizacije podjetja.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je podjetje Pečar Transport d.o.o. uspešno podjetje, ki se ukvarja z 

logistično in transportno dejavnostjo. Svoje dobro poslovanje kažejo s širjenjem njihovega 

voznega parka in poslovnih površin, vendar se kot večina podjetji, ki nastopajo na 

mednarodnem trgu, soočajo z naraščajočo konkurenčnostjo, povečevanjem števila 

konkurentov, zmanjševanjem stroškov in iskanjem načinov za višanje kakovosti poslovanja.  

Pri nalogi predpostavljamo, da ne bo večjih omejitev - tako pri dostopnosti podatkov, ki jih 

potrebujemo za teoretični del, kot tudi pri pridobivanju podatkov pri empiričnem delu 

diplomske naloge. 
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2 GLOBALIZACIJA IN INTERNACIONALIZACIJA 

Prvi zametki in potreba po vzpostavitvi odnosov Evrope z drugimi deli sveta, se pokažejo že z 

Columbovo in da Gamino ekspidicijo ter iskanjem novih kontinentov in posledično tudi 

trgov. Po odkritju Amerike se je začela kolonizacija le te, iskanje novih surovin in pridelkov. 

O pravi globalizaciji lahko govorimo šele v 16. stoletju, ko se je začel razvijati kapitalizem in 

industrializacija. 

2.1 Opredelitev in razvoj globalizacije 

Okoli leta 1913 oz. na začetku 1. svetovne vojne je globalizacija začela upadati. Čas med 

obema svetovnima vojnama  je popolno uničil globalizacijo in globalizirani svet. Šele po 2. 

svetovni vojni, ko si je svet malo opomogel, lahko spet govorimo o velikem razmahu 

globalizacije, ki je bil zelo povezan s političnimi spremembami na področju gospodarstva. 

Začelo se je z liberalizmom, svobodnimi volitvami, človekovimi pravicami in prosto trgovino. 

V tem času se je okrepila blagovna menjava. Tako se je začela razvijati globalizacija, ki jo 

poznamo danes z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi, multinacionalkami in 

internacionalizacijo. 

Kot smo navedli že uvodoma, Ruzzier in Kesič (2011, 19) globalizacijo opišeta kot: 

»Večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno gospodarstvo že 

nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki močno spreminjajo strukturo 

in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Globalizacija tako vključuje politične, 

sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, investicijske in informacijske prvine«.  

V poslovnem smislu je globalizacija stanje mednarodnih trgovinskih, investicijskih, finančnih 

in človeških tokov, v katere se s svojimi aktivnostmi vključuje vedno več regij, držav in 

podjetij ter izdelkov, storitev, tehnologije, znanja, informacij, kapitala, ki na ta način tvorijo 

globalni trg, čeprav še vedno z lokalnimi posebnostmi (Dubrovski 2013, 39). Te lokalne 

posebnosti, kot jih poimenuje Dubrovski, nam lahko povzročajo veliko težav, ko vstopamo na 

tuje trge. Poznati je potrebno poslovni bonton, navade in običaje države, s katero želimo 

vzpostaviti stik. Takšne geste niso zanemarljive, ko poslujemo s tujimi državami. Kljub 

razlikam, ki vladajo med kulturami, narodi pa se je svet uspel izoblikovati v t.i. »globalno 

vas«. Izraz, predstavlja stanje v današnji družbi. Zaradi tehnologije, znanja in informacij, s 

katerimi se srečujemo na vsakem koraku, imamo občutek, kot da smo povezani z dogajanjem 

po vsem svetu. Da bi se poistovetili z nekom, ki živi na drugem kontinentu, telesna prisotnost 

ni več nujna. 

Globalizacija se zagotovo ne bi razvila do te mere brez tehnološkega napredka. Kot navajata 

Ruzzier in Kesič (2011, 21): »Tehnološki napredek v bistvu zajema četrto industrijsko 

revolucijo, ki razširja informacijsko tehnologijo na vsa področja delovanja. Tehnološke in 
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organizacijske inovacije so ključna gonilna sila, ki spodbujajo mobilnost kapitala in omogoča 

delovanje podjetij na globalni ravni.«   

Torej brez tehnologije, ki jo poznamo se globalizacija ne bi zmogla tako razširiti. Dneva v 

podjetju, ki sodeluje s tujino, si zaposleni ne bi znali predstavljati brez računalnikov, 

interneta, e-pošte, telekomunikacij, ki danes predstavljajo nekakšno osnovo za poslovanje.  

Vendar globalizacije ne bi smeli povezovati zgolj s pozitivnimi učinki. Williamson (2002) je 

v svojem delu »Winner and losers over two centuries of globalization« izpostavil, kako je 

globalizacija vplivala oz. okrepila neenakost med državami. Neenakost, ki se je ustvarila v 

svetu je tudi ena izmed največjih polemik današnje globalizacije. Razvoja se seveda ne da 

ustaviti, vendar bi ga bilo potrebno krepiti na vseh ozemljih našega sveta. 

2.2 Vpliv globalizacije na poslovanje podjetij 

Kot smo že ugotovili je globalizacija posledica tehnološkega napredka, informacijske 

tehnologije, političnih odločitev. Vse pa se je začelo z uvedbo liberalizma in proste trgovine. 

Dubrovski (2013, 41) argumentira: »Liberalizacija mednarodne trgovine se kaže z 

odpravljanjem carinskih in drugih ovir za poslovanje znotraj države in med državami, 

olajšanim pretokom kapitala in investicij, davčno harmonizacijo in sporazumi, drsečimi 

menjalnimi tečaji in prosto konvertibilnostjo ter koristmi iz napredka informacijsko-

komunikacijske tehnologije, s čimer se povečuje obseg potencialnih prodajnih, nabavnih, 

naložbenih in zaposlitvenih trgov«.  

Liberalizacija mednarodne trgovine nam torej omogoča lažje poslovanje s tujino, srečujemo 

se z manjšimi ovirami in tveganji. Po drugi strani pa to pripelje do vstopanja drugih držav na 

naš trg, kar pa pomeni povečanje konkurence. Konkurenca pa je eden izmed glavnih 

dejavnikov, ki vplivajo na delovanja podjetij v današnjem času. 

Različne vplive globalizacije na delovanje podjetij sta Ruzzier in Kesič (2011, 22) predstavila 

v petih točkah: 

· tržni vidik delovanja in poslovanja, kar se kaže v prizadevanjih svetovnih podjetij in 

tudi držav za pridobivanje čim večjega poslovnega deleža oziroma osvajanje novih 

trgov, 

· konkurenčni vidik delovanja in poslovanja, ki se odraža v hitrem povečevanju splošne 

svetovne konkurenčnosti celovitega poslovanja in težnji po prevladi nad tekmeci, 

· stroškovni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v stalnem prizadevanju podjetij za 

zniževanje stroškov svojega poslovanja, 
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· finančni vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v tesni povezanosti in soodvisnosti 

svetovnih finančnih trgov tako v času ugodnih kot tudi neugodnih gospodarskih 

gibanj, 

· ekološki vidik delovanja in poslovanja, ki se kaže v kompleksnem in napornem 

usklajevanju svetovnih prizadevanj ob različnih interesih držav za večjo skrb in 

varovanje okolja.  

Globalizacija podjetjem ne prinaša zgolj novih trgov, ampak boj za obstoj na mednarodnem 

trgu. Za uspešno poslovanje podjetja na tujem trgu je potrebno veliko prilagajanja trgu samem 

in ljudem, ki tam živijo ter poslovnih partnerjem. Zavedati se moramo, da obstajata dva 

učinka globalizacije in liberalizacije poslovanja: negativni (konkurenti lažje vstopajo na naše 

trge, kar prinaša povečanje konkurentov in razširitev ponudbe) ter pozitivni učinek (možnost 

pridobivanja novih strank in razširitev trga). 

2.3 Evropska unija in globalizacija 

Velik vpliv za širitev globalizacije in mednarodnega poslovanja so imele tudi različne 

svetovne organizacije in inštitucije, ki so pripomogle k temu, da se je vzpostavil enotni trg in 

mednarodna trgovina. 

Najpomembnejša je zagotovo WTO (World Trade Organisation), ki je bila ustanovljena leta 

1995 kot naslednica Splošnega sporazuma o carinah in trgovanju, ki je pred tem urejal pravice 

in pogoje poslovanja na mednarodnem področju. WTO je mednarodna organizacija, ki 

pogojuje poslovanje preko 145 državam, ki so vključene v organizacijo. Slovenija se jim je 

pridružila leta 1995 (World Trade Organization 2013). 

V Sloveniji je zelo pomembna tudi Evropska unija (v nadaljevanju EU). Po osamosvojitvi je 

Slovenija izgubila velik del trga. Ker je naš trg enostavno premajhen se je kmalu začela 

usmerjati v iskanje novih trgov, predvsem v Italiji in Nemčiji. Potem ko je leta 2004 

pridružila EU se nam je trg izdatno razširil. »Evropska unija je edinstveno gospodarsko in 

politično partnerstvo med 28 demokratičnimi evropskimi državami, ki si skupaj prizadevajo 

za mir in blaginjo« (Urad vlade Republike Slovenije 2013). V EU je oblikovan enoten trg, ki 

deluje kot notranji trg posamezne države, kar pomeni, da se ljudje, denar, blago in storitve 

lahko svobodno gibljejo.  

EU ima kot vodilna trgovinska velesila močan interes oblikovati razmere, v katerih se bo 

lahko trgovina uspešno razvijala. Odprta in pravična mednarodna trgovina je ključni element 

evropske konkurence. V kolikor carinske ali necarinske ovire preprečujejo pritok primarnih 

proizvodov in blaga, trpi tudi evropska konkurenca.  
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»Leta 1968 je bila dosežena carinska unija (z izjemo nekaterih cenovno občutljivih 

proizvodov) in od takrat morajo nove članice, ki vstopajo v unijo, izpeljati proces 

odpravljanja carin (na notranjem trgu) in prilagoditi svoje carinske stopnje do tretjih držav 

skupni carinski tarifi.« (Kenda 2003, 241) 

»Evropski trg mora biti odprt za dobavo cenenih polizdelkov in surovin, ki jih za svojo 

proizvodnjo potrebujejo proizvajalci proizvodov dodane vrednosti, nasprotno zaprt trg na tem 

področju povečuje stroške podjetjem in zmanjšuje njihovo konkurenčnost.« (Ministrstvo za 

gospodarstvo Republike Slovenije 2007) 

Razmere, ki jih je EU izoblikovala na območju katerega zajema prinašajo posledice in vplive, 

ki smo jih našteli, in sovpadajo z vstopom države na tuje trge. Z vstopom v EU so podjetja 

držav članic začela pritiskati na nov trg, ki se jim je svobodno odprl s svojimi izdelki in 

storitvami, kar se je takoj začelo odražati s pritiskom na zniževanje stroškov in cen. Mnoga, 

predvsem manjša podjetja na to niso bila pripravljena, saj jim je prej slovenski trg zadostoval, 

potem pa zaradi zniževanja cen in nove konkurence, niso bila več sposobna konkurirati 

večjim podjetjem iz zunanjih trgov. Veliko problemov so podjetja imeli tudi z novo evropsko 

ekološko regulativo, določeni izdelki in storitve niso zadostovali evropskih standardom.  

Kljub temu v času globalizacije in odprtih mednarodnih poteh podjetja potrebujejo večji trg, 

več odjemalcev in več poslovnih partnerjev. Zlasti v manjših državah, kot je Slovenija, takšen 

trg ne more prinašati dobička, podjetja ne morejo širiti svojih proizvodnih in storitvenih 

možnosti, ker je povpraševanje enostavno premajhno.  

2.4 Internacionalizacija podjetij  

Internacionalizacija je več razsežnostni proces, ki z vidika podjetij vsebuje strategijo izbora 

trgov, strategijo vstopa, strategijo izdelkov/storitev in strategijo razvoja posameznih poslovnih 

funkcij podjetij. Predstavlja premik operacij in procesov podjetja na tuje trge, vedno večjo 

vpletenost v mednarodnih operacijah tako v nabavi kot prodaji (Makovec Brenčič idr. 2009, 

cit. po Hollensen 1998). 

Pojma internacionalizacija in globalizacija sta si blizu, vendar se med sabo zelo razlikujeta. 

Ruzzier in Kesič (2011, 26) razložita, da se pojem globalizacija poslovanja uporablja za 

aktivnosti, ki se izvajajo na globalni ravni, medtem ko se internacionalizacija uporablja za 

aktivnosti in poslovanje v samo nekaj izbranih državah.  

Kot pravi Dubrovski (2013, 58) je internacionalizacija pot k globalizaciji, ki zahteva 

prilagajanje podjetniške miselnosti, poslovnih modelov, strategij, struktur in procesov 

mednarodnemu okolju. Internacionalizacija je proces, v katerem se podjetje s svojimi 
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aktivnostmi, ki posegajo v mednarodne odnose, premika od etnocentrične usmerjenosti v 

globalno podjetje.  

Razložili smo pojma internacionalizacija in globalizacija, pri mednarodnem poslovanju pa je 

pogosto uporabljen izraz tudi regionalizacija. »Regionalizacija v smislu obsega in 

intenzivnosti predstavlja najnižjo stopnjo mednarodnega poslovanja in je omejena na zgolj 

nekaj sosednjih držav« (Ruzzier in Kesič 2011, 41). 

 

Slika 1: Grafična primerjava pojmov regionalizacije, internacionalizacije in 

globalizacije 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 28. 

2.4.1. Motivi za internacionalizacijo podjetij 

Kje podjetja najdejo sploh motive za širitev svojih dejavnosti na tuje trge? Ker je Slovenija 

tako majhna država, podjetja kmalu začnejo čutiti potrebo po vstopu na tuje trge, saj je 

slovenski trg, kot smo že omenili, preprosto premajhen. Podjetij, ki uspešno poslujejo zgolj na 

domačem trgu, je zelo malo, saj navadno uspešna podjetja z dolgoročno vizijo kapital vlagajo 

v širitev. 

Nekaj najpogostejših spodbud slovenskih podjetij za delovanje na tujih trgih so (Ruzzier 

2010, po Ruzzier in Kesič 2011, 30):  

· doseganje ekonomij obsega z izvozom, 

· stagnacija/zmanjševanje domačega povpraševanja/prodaje, 

· zrelost domačega trga, 

· posedovanje ekskluzivnih informacij o tujih trgih, 

· obstoj managerskega interesa, 

· pojav priložnosti v tujini, 

· neizkoriščenost proizvodnih zmogljivosti. 
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2.4.2 Ovire za internacionalizacijo podjetij 

Podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge, so motivirana in sposobna vstopiti na 

nov trg, velikokrat pridejo do ovire. Eden najpogostejših problemov, ki se pojavlja v 

mednarodnem poslovanju, je nepoznavanje trga. Podjetja ne poznajo odjemalcev, ne vedo kaj 

so njihove zahteve, želje in se tako slabo predstavijo na trgu. Informacije, ki bi omogočile 

analizo trga pa so navadno za tuja podjetja nedostopne oziroma skrite. Pred vstopom mora 

podjetje opraviti veliko raziskovanja, odkrivanja konkurence, ki jo že poznamo, pojavi pa se 

lahko tudi prikrita konkurenca. Poleg nepoznavanja trga so med slovenskimi 

internacionaliziranimi podjetji najpogostejši problemi bili še (Ruzzier 2010, po Ruzzier in 

Kesič 2011, 31):   

· cenovna nekonkurenčnost, 

· neprimeren/neizučen izvozni kolektiv, 

· nezadostne proizvodne kapacitete, 

· različni tuji proizvodni standardi, 

· nezmožnost financiranja izvoza, 

· pomanjkanje vladne podpore, 

· oteženo upravljanje z dokumenti, 

· visoki transportni stroški, 

· različne tuje navade/pogledi, 

· komunikacijske/jezikovne ovire, 

· visoke vstopne ovire, 

· omejitve tuje zakonodaje,  

· neugoden menjalni tečaj. 

Pogost problem pri vstopu slovenskih podjetij izven meja, ki bi ga izpostavili, je tudi 

pomanjkanje znanja jezika, navad in neizučen kader. To se dogaja, ker podjetniki/lastniki 

podjetij se pogosto spoznajo zgolj na svojo stroko, nimajo pa dodatnih managerskih in drugih 

znanj, ki bi jim omogočila lažji vstop na tuje trge. Menimo, da je v Sloveniji to pogost 

problem predvsem v srednjih in majhnih podjetjih.  
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje se je v današnjem svetu razvilo do te mere, da si večina sodobnih 

podjetij, in tudi držav, ne zna predstavljati poslovanja in doseganja dobrih poslovnih 

rezultatov brez poslovanja preko meja. Podjetja pridobijo tako več kupcev/odjemalcev in 

posledično ustvarjajo večji dobiček, države pa s poslovanjem s tujino poskušajo ustvariti 

boljše pogoje za življenje in boljši življenjski standard za državljane. 

3.1 Pomen in vloga mednarodnega poslovanja 

»Mednarodno poslovanje tako predstavlja vse transakcije, ki potekajo prek nacionalnih meja, 

da bi se zadovoljili cilji posameznikov, podjetij, institucij in držav. Takšne transakcije 

potekajo na različne načine in v različnih oblikah, oboje pa je med seboj pogosto povezano in 

prepleteno. Najbolj značilne tovrstne transakcije so izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije, 

obstaja pa še vrsta pogodbenih oblik mednarodnega poslovanja« (Makovec Brenčič idr. 2009, 

povz. po Czinkota 2005). 

Dubrovski (2013, 85) mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino opredeli kot najširši 

pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki 

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

netrgovinski način (npr. naložbe v tujini, proizvodnja v tujini, kapitalska udeležba v tujem 

podjetju, prenos tehnologij, zaposlovanje tujcev) zajemajo dve ali več držav. Mednarodno 

poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave in uvoznih poslov v najširšem 

pomenu, saj vključuje tudi druge načine mednarodnih netrgovinskih aktivnosti. 

Med najpomembnejšo vlogo mednarodnega poslovanja bi uvrstili nenehen razvoj in 

spremembe, ki nas v globaliziranem svetu spremljajo na vsakem koraku.  

Ker so trgi/države in s tem tudi posamezniki, podjetja in institucije nenehno spreminjajo, se 

spreminjajo tudi transakcije in procesi mednarodnega poslovanja (Markovec Brenčič idr. 

2009, 10). Že samo s tem, ko vstopimo na tuji trg, spremenimo svoje poslovne navade, 

običaje in se podamo za neko novo izkušnjo. Spremembe so tako vedno pozitive, če jih le 

znamo obrniti sebi v prid. 

»Mednarodno poslovanje je zelo kompleksno raznoliko in dinamično, saj ga pogojujejo 

različnosti držav. Mnogi avtorji ga opredeljujejo kot svojevrstno umetnost, saj se mora 

podjetje pogosto znajti v različnem svetu navad, običajev, značilnosti poslovanja« (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 10). 
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Slika 2: Mednarodno poslovanje 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 12. 

3.2 Mednarodno poslovanje in EU 

Ker bomo v empiričnem delu diplomske naloge predstavili podjetje, ki sodeluje predvsem z 

državami EU je prav, da razložimo tudi pojem intrakomunitarne menjave.  

»S polno pravnim članstvom Slovenije v EU maja 2004 je z vidika tehnike opravljanja poslov 

nastalo novo tržno področje, ki se razlikuje tako od domače menjave kakor tudi od menjave s 

tretjimi državami, torej tistimi, ki niso članice EU. Tržno področje znotraj EU, kjer gre v 

trgovanju za prestop državne meje, ne pa tudi carinske meje (ta poteka na zunanji meji EU), 

pravimo intrakomunitarna menjava, sestavljena iz zunajskupnostne pridobitve in 

zunajskupnostne dobave blaga. Ta menjava ima tako na eni strani deloma značilnosti 

»domače« menjave, ko pri poslovanju ne pride do prestopa carinske in države meje, in 

deloma tudi mednarodne menjave, ko vendarle gre za drugačno (tuje) poslovno okolje, kot 

velja na domačem (slovenskem) trgu« (Dubrovski 2013, 86). 

»Pravimo, da Slovenije še vedno mednarodno posluje z državami članicami. Razlika pa je v 

tem, da v tem delu mednarodnega poslovanja ne prihaja več do prestopa carinskih meja, s 

čimer je posledično odpravljen postopek carinskega pregleda – carinjenja izdelkov ter z njim 

povezanih opravil in dokumentov« (Dubrovski 2013, 88).  
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Vstop Slovenije v EU torej z marketinškega vidika ni prinesel temeljnih novosti oz. 

sprememb, hkrati pa seveda ne zmanjšuje obsega mednarodnega poslovanja slovenskih 

podjetij.  

3.3 Oblike vstopov na tuje trge 

Ko podjetje vstopa na tuji trg mora izbrati pravilno strategijo vstopa, s katero bo tveganje čim 

manjše. Tveganje je glavni dejavnik, ko se odločamo za vstopno strategijo podjetja. Kot 

pravita Ruzzier in Kesič (2011, 53), pa žal ne obstaja idealna strategija vstopa, saj lahko 

različna podjetja uporabijo različne metode vstopa na istem trgu oziroma eno podjetje na več 

trgih. 

Najbolj značilni in hkrati tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju sta 

izvoz in uvoz blaga ter storitev. Potrebno pa se je zavedati, da mednarodno poslovanje ni le 

prenos ali direktna preslikava poslovnih aktivnosti, ki potekajo v domačem tržnem okolju, 

ampak je mednarodno poslovanje veliko bolj zahtevno, kompleksno in tudi specifično, saj 

poteka v različnih in predvsem drugačnih kulturoloških, jezikovnih okoljih, ki imajo hkrati 

tudi svoja različna poslovna tolmačenja, razumevanje in tudi pričakovanja. Potrebno se je 

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

finančna, zakonodajna, pravna, kulturna, managerska, tržna in sprememb polna okolja, kar 

daje poslovanju v mednarodnem okolju drugačno konotacijo, težo, zahtevnost in pomen 

(Ruzzier in Kesič 2011, 53). 

Glede na kako bodo podjetja izvedla svoj vstop na tuji trg, poznamo več načinov in delitev. 

Najpogostejša delitev načinov vstopa na tuji trg je:  

· izvozni načini vstopa, 

· pogodbeni načini vstopa, 

· investicijski načini vstopa. 

3.3.1 Izvozni načini vstopa 

Ko govorimo o izvoznih oblikah vstopa na trg, so izdelki oziroma storitev običajno 

proizvedeni na domačem trgu ali v tretjih državah, nato pa preko izvoza vstopijo na 

namembni trg (Makovec Brenčič idr. 2009, 76). Izvozni načini vstopa so zaradi svoje 

enostavnosti, majhnega tveganja in potrebnih resursov najpogostejši način vstopa podjetij, ki 

z internacionalizacijo šele začenjajo (Ruzzier in Kesič 2011, 55).  

Ločimo naslednje izvozne oblike vstopa na tuje trge (Ruzzier in Kesič 2011, 56): 

· posredni izvoz, 
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· neposredni izvoz, 

· kooperativni izvoz. 

Posredni izvoz 

Posredni izvoz pomeni, da proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom oziroma 

odjemalcem izdelkov/storitev in da ne prevzema neposredno nobenih izvoznih aktivnosti. 

Izvozne aktivnosti izvede drugo domače podjetje, kot so npr. izvozne trgovke družbe, pri 

čemer je proizvajalec ne vključuje v aktivnosti prodaje na tujih trgih (Makovec Brenčič idr. 

2009, 77).  

Pri posrednem izvozu proizvajalec tako ni vključen v celoten proces in nima tolikšnega 

vpogleda v prodajo in ostale dejavnosti, ki so pomembne za dober zagon podjetja na tujem 

trgu. 

Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz predstavlja neposreden stik proizvajalca oziroma ponudnika izdelka ali 

storitve s prvim posrednikom, pa tudi s končnim odjemalcem na ciljnem trgu. Podjetje, ki 

prevzema vlogo posredovanja na ciljnem trgu, je običajno vključeno v pripravo 

dokumentacije, fizično distribucijo in cenovno politiko, pri čemer prodaja izdelek/storitev 

zastopnikom in distributerjem na ciljnem trgu (Makovec Brenčič idr. 2009, 77). Glavna 

prednost neposrednih izvoznih oblik je tako neposreden stik s trgom, slabost pa je 

pomanjkljiv nadzor nad cenami (Ruzzier in Kesič 2011, 56). 

Kooperativni izvoz 

»Kooperativni izvoz pa običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z 

drugimi podjetji. Običajno so to izvozno-marketinške družbe, ki vodijo celotno izvedbo 

izvoznih in tudi marketinških aktivnosti in različne posle v mednarodnem poslovanju za 

nekatera druga podjetja. To so običajno manjša podjetja, ki nimajo dovolj lastnih izkušenj in 

virov za sodelovanje v mednarodnem tržnem prostoru. Prednosti kooperativnega poslovanja 

so celovitost nastopa, izkušnje, delitev stroškov, njegove slabosti pa mnogokratna različnost 

poslovnih interesov sodelujočih« (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

3.3.2 Pogodbeni načini vstopa 

Pogodbeni načini vstopa so dolgoročna nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem 

in entiteto na tujem ciljnem trgu, ki vključuje prenos tehnologije ali človeških znanj med 

podjetjema (Root 1994, po Ruzzier in Kesič 2011, 57). Glavni vzvodi za odločitev o izbiri 

pogodbenih oblik vstopov na tuje trge so (Ruzzier in Kesič 2011, 58): biti bližje kupcem, 

zniževaje stroškov proizvodnje, skrajševanje tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, 
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izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge, biti prisoten na tujem trgu kot »domači proizvajalec 

oziroma ponudnik«, možnost uveljavljanja raznih oblik pospeševanja proizvodnje 

(subvencije, različne spodbude za tuja vlaganja). 

Pogodbeni način vstopa na tuje trge je za podjetje morda težji, kot izvozne oblike, ki smo jih 

opisali pred tem, vendar je podjetje vse prisotno na tujem trgu. Ima dejanski vpogled na 

dogajanje na trgu, kako se kupci odzivajo na ponudbo cene, kaj bi jim še lahko ponudili. 

Podjetja, ki se odločijo za tak korak, so po našem mnenju veliko bolj uspešna, vendar morajo 

pred tem raziskati trg, se nanj pripraviti, oceniti konkurenco in že obstoječo ponudbo. 

Najbolj pogoste oblike pogodbenih vstopov so:  

· licenčno poslovanje, 

· franšizing, 

· strateške zveze/povezave, 

· skupna vlaganja. 

Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je sporazum med dajalcem licence (licensor) in prejemnikom licence 

(licensee) za odstop pravic in znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. 

Licenca je dovoljenje, ki ga da nosilec določene pravice industrijske lastnine drugi osebi za 

opravljanje določenih dejavnosti ali za uporabo know-howa
1
 (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Franšizing 

Franšizing je sistem trženja blaga/storitev/tehnologije, ki je zasnovan na tesnem in stalnem 

sodelovanju med pravno in fizično ločenimi in neodvisnimi podjetji. Franšizor daje pravico in 

odgovornost svojim franšifijem, da poslujejo skladno s franšizorjevim konceptom; ta pravica 

hkrati pooblašča in zadolžuje posameznega franšizija, da v zameno za neposredno ali 

posredno nadomestilo uporablja franšizorjevo trgovsko ime in/ali blagovno znamko in/ali 

znamko storitvene dejavnosti, know-how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in 

druge pravice (Ruzzier in Kesič 2011, 59). 

Strateške zveze/povezave 

Strateške zveze se v sodobnem mednarodnem poslovanju uporabljajo kot oznaka za podjetja, 

ki s sodelovanjem dosegajo na globalnih trgih skupne cilje. Strateško zvezo sestavljata dve ali 

                                                

1 Strokovno znanje, informacije, ki imajo zmožnost, da povzročijo želeni rezultat. To je lahko konkretno gradilo 
kot npr.: skice, formule, navodila, patenti, blagovne znamke, poslovne skrivnosti. 
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več podjetij, ki razvije skupno dolgoročno strategijo z različnimi nameni. Odnos je pri tem 

recipročen, saj ima vsak partner določena specifična znanja ali prednosti in jih tudi deli z 

drugimi. Vizija razvoja takšne zveze ni usmerjena na en sam trg, ampak globalno ali vsaj 

regionalno (Makovec Brenčič idr. 2009, 102). 

Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetij in vključujejo deljeno 

lastništvo premoženja skupnega podjetja med različnimi partnerji. Skupna vlaganja kot oblika 

vstopa na tuji trg, torej omogočajo podjetju vstop z nižjim obsegom investiranega kapitala, pri 

čemer ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga ter razvite lastne poslovne 

aktivnosti in funkcijska področja (Makovec Brenčič idr. 2009, 98). 

3.3.3 Investicijski načini vstopa 

Za takšen način vstopa se navadno bolj odločajo velika podjetja, ki imajo več kapitala in večje 

možnosti za uspeh. S takšno obliko vstopa podjetje v celoti prevzame nase finančno breme in 

nadzor (popolno lastništvo), lahko pa se tudi v to poda v sodelovanju s kakšnim podjetjem 

(skupno lastništvo). Za sodelovanje se navadno odločajo manjša podjetja, ki niso pripravljena 

toliko tvegati. 

Investicijski načini vstopa zahtevajo veliko mednarodnih znanj in spretnosti ter zajetne 

investicije v kratkem časovnem obdobju, kar pa je za mala in srednja podjetja, ki imajo malo 

sredstev v večini primerov velik problem. Zato so investicijski načini vstopa med malimi in 

srednjimi podjetji relativno redek način vstopa na mednarodne trge; ta način je večinoma 

prepuščen večjim podjetjem (Ruzzier in Kesič 2011, 60). 

Glede na lastništvo in nadzor investicijske načine vstopa razdelimo na:  

· tuje neposredne naložbe in 

· skupna vlaganja. 

Tuje neposredne naložbe 

Za takšne investicije se navadno odločajo multinacionalna podjetja, ki na ta način povečujejo 

globalno prisotnost na trgih. Slovenija je relativno majhna prejemnica tujih neposrednih 

naložb, saj je po svoji strukturi in obsegu relativno majhno svetovno gospodarstvo z majhnim 

domačim trgom, hkrati pa sta njena zakonodaja in poslovni pogoji relativno neugodne za tuje 

naložbenike (Ruzzier in Kesič 2011, 62). 
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Slovenija največ investitorjev pridobi iz držav članic EU. Med države, ki so bile naše največje 

naložbenice v letu 2012 spadajo Nemčija, Francija, Nizozemska, Avstrija in Italija (po Banka 

Slovenije 2012). 

Ko govorimo o neposrednih naložbah pomeni, da podjetje v celoti prevzema nadzor in 

lastništvo nad obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike neposrednih naložb 

(Ruzzier in Kesič 2011, 62): 

· prodajni zastopniki/distributerji, 

· rezidenčni prodajni zastopniki, 

· lastne prodajne enote na tujem trgu, lastna proizvodna enota na vstopnem trgu,  

· lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

· sestavljalnica, 

· skladišče, 

· regionalni centri, začetne investicijske naložbe, 

· prevzemi. 

Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja kot oblika na vstopa na tuje trge so lahko pogodbena ali lastniška. 

Predstavljajo partnerstvo med dvema ali več podjetji, ki imajo deljeno lastništvo. Primerna so 

za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva ali pa tuja vlaganja celo 

prepovedujejo. Glavni vzvodi za to obliko vstopa na tuji trg so manjši proizvodni in 

marketinško-prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in hiter vstop na trg (Ruzzier in 

Kesič 2011, 63).  

Skupna vlaganja torej omogočajo podjetju vstop z nižjim obsegom investiranega kapitala, pri 

čemer ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga ter razvite lastne poslovne 

aktivnosti in funkcijska področja (zaposleno delovno silo, proizvodne zmogljivosti). Na ta 

način je vstop na trg predvsem hitrejši in fleksibilnejši (Makovec Brenčič idr. 2009, 98).  

Pri tem načinu vstopa na tuji trg je potrebno dobro analizirati lokalnega partnerja, s katerim se 

podajamo na nov trg in s katerim želimo zasnovati nove temelje na trgu. 

3.3.4 Različne strategije vstopa na tuje trge pri manjših in velikih podjetjih 

Različna podjetja se odločajo za različne načine vstopa na mednarodni trg. Načini vstopa se 

ne razlikujejo zgolj po velikosti podjetja, odvisno je tudi, kako si podjetja zamislijo in 

uresničijo svojo strategijo, vendar je pogosto ravno velikost merilo za odločanje kako bo 

podjetje izvedlo svoj vstop na tuji trg.  
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Za manjša podjetja njihova velikost ne predstavlja vedno ovire, kot bi morda mislili. Vedeti 

moramo, da so manjša podjetja veliko bolj fleksibilna, zmožna so se veliko hitreje odzivati na 

spremembe, ki so stalnica v globaliziranem svetu. Glavni problem manjših podjetij je količina 

– količina proizvodov, ki so jih zmožni proizvesti, in količina storitev. Ker se količinsko ne 

morajo primerjati z velikimi multinacionalnimi podjetji, morajo poiskati svojo tržno nišo, ki 

jih bo razlikovala od večjih podjetij. 

Kot razlaga Dubrovski (2000, 44) je glavni razlog, da se večina malih podjetij v svojih 

marketinških strategijah odloča za tržne niše prav to tekmovanje z večjo konkurenco na 

njihovih trgih, kjer je odločujoča nizka cena in masovni trg. Manjša podjetja se zaradi 

pomanjkanja potrebnih razvojnih sredstev, nezmožnosti proizvajanja masovnih količin, 

premalo znanja managementa, in pomanjkanja tržnih informacij opirajo predvsem na tržne 

niše.  

Pri vstopih manjših podjetji na mednarodne trge se pojavlja nekaj značilnih oblik vstopa, ki se 

jih podjetja poslužujejo. Mednje spadajo: posredni izvoz, kooperativni izvoz, franšizing in 

licenčno poslovanje. To so oblike, ki zahtevajo manjši vložek kapitala za vstop na tuji trg. 

Velika podjetja se, kot smo že omenili, osredotočajo predvsem na masovno proizvodnjo, s 

tem želijo doseči visoko stopnjo internacionalizacije. Danes je značilno, da so velika podjetja 

večnacionalna in takšna podjetja uživajo prednosti, ki temeljijo predvsem na njihovi 

geografski razpršenosti (Dubrovski 2006, 72):  

· dostop do širše baze strokovnjakov in managerjev ter do znanja povsod po svetu, 

· neposredna prisotnost v različnih delih sveta povečuje dotok idej za nove izdelke in 

storitve, 

· zmožnost odzivanja na lokalne posebnosti trgov, predvsem zaradi neposredne 

prisotnosti, 

· kombiniranje znanja in veščin iz različnih delov sveta. 

Značilne oblike vstopov, ki jih uporabljajo velika podjetja pa so navadno investicijski načini, 

torej tuje neposredne naložbe in skupna vlaganja. Za takšne oblike je potrebna visoka stopnja 

kapitala, ki ga podjetje vloži v internacionalizacijo podjetja.  

3.4 Tveganja v mednarodnem poslovanju 

Podjetje je, ne glede na to ali posluje zgolj na domačem trgu ali na mednarodnih trgih, 

izpostavljeno različnim tveganjem. Kljub temu pa so tveganja na tujih trgih zagotovo večja,  

saj že sam vstop na tuji trg  prinaša visoko tveganje.  
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V mednarodnem poslovanju podjetja običajno poslujejo v manj znanem ekonomskem, 

finančnem, političnem, socio-kulturološkem, zakonodajnem, tržnem in poslovnem okolju. V 

takšnem okolju podjetja težje predvidevajo vse možne politične, ekonomske, finančne in 

regulativne spremembe, ki lahko bistveno spremenijo pogoje poslovanja v določeni državi in 

pomembno vplivajo na operativno in strateško delovanje tujega podjetja (Ruzzier in Kesič 

2011, 83). 

Podjetja v mednarodnem poslovanje poslujejo v manj poznanem poslovnem okolju. Vzroki za 

to pa so različni (Ruzzier in Kesič 2011, 83):  

· podjetja imajo slabši vpogled v politično, ekonomsko in pravno ureditev v tuji državi, 

težje pridobijo relevantne informacije o tuje poslovnem partnerju in običajno težje 

preverjajo njegovo relevantno poslovno boniteto, 

· razdalje med posameznimi poslovnimi subjekti so mnogo daljše, 

· pomembno vlogo pri večje tveganju imajo tudi različni ekonomski in politični 

dejavniki. 

Tveganja v mednarodnem poslovanju lahko delimo v tri ključne skupine, in sicer (Ruzzier in 

Kesič 2011, 84): 

· državna tveganja, 

· finančne tveganja, 

· poslovna tveganja. 

3.4.1 Državna tveganja 

Državno tveganje navadno vsebuje vse širše politične, ekonomske, pravno-regulativne in 

sociološke vidike, ki vplivajo na podjetja v mednarodnem poslovanju. Država lahko ključno 

vpliva na pogoje poslovanja tujih podjetij in jih lahko spodbuja ali pa zavira (spremembe 

zakonodaje, pogojev poslovanja, prepovedi poslovanja s tujimi podjetji, prepoved tujih 

neposrednih vlaganj, zaplemba tujega premoženja, spodbude tujim podjetjem za nastop na 

lokalnih trgih) (Ruzzier in Kesič 2011, 84). 

Prav zaradi nepoznavanja države, njene ustave, zakonov in predpisov morajo podjetja pred 

vsakim vstopom na tuji trg izdelati kvalitetno analizo državnega tveganja. Za pridobitev čim 

bolj relevantne in popolne slike o nekem tujem trgu je potrebno redno in sistemsko spremljati 

dogajanja v tuji državi, predvsem njeno politično, makroekonomsko in mikroekonomsko 

stanje, zakonodajno-pravno (predpisi, davčna zakonodaja, ustanavljanje lastnih podružnic in 

podjetij tujih firm, zaščita industrijske lastnine, tuja vlaganja, zaščita kupcev, regulacija cen, 

carinska zakonodaja), finančno in tudi širše družbeno-tržno okolje (Ruzzier in Kesič 2011, 

85). 



 

20 

 

Pomembno je tudi, da se podjetja poistovetijo z okoljem v katerega vstopajo. To dosežejo 

tako, da poskušajo čim več sodelovati z lokalnim okoljem, pridobitev lokalnih dobaviteljev, 

delovne sile. Vse to jim bo pomagalo, da se bodo kupci oz. odjemalci hitreje oblikovali boljši 

odnos do tujega podjetja in z njim vzpostavili zaupanje. 

3.4.2 Finančna tveganja 

Finančna tveganja predstavljajo lahko predstavljajo veliko oviro v mednarodnem poslovanju, 

saj nanje težko vplivamo oz. jih težko ocenimo. Tu imamo v mislih predvsem gibanje 

obrestnih mer, apreciacije
2
, depreciacije

3, devizni tečaji. To pa niso edina finančna tveganja, 

ki jih poznamo.  

V splošnem lahko rečemo, da se finančno tveganje pojavi, ko tokova nepričakovanih prilivov 

in odlivov nista pokrita oz. če nista terminsko, valutno in obrestno izenačena (Dubrovski 

2006, 153). 

Finančna tveganja navadno delimo na plačilna, tržna in cenovna tveganja. 

Plačilna tveganja 

Plačilno tveganje predstavlja verjetnost, da plačilni zavezanec ne bo mogel ali ne bo želel 

poravnati svojih pogodbenih obveznosti ob zapadlosti in v skladu s sklenjeno pogodbo 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 130). 

Da bi se zavarovali pred takšnimi tveganji, so se v praksi pojavile različnem metode za 

obvladovanje plačilnega tveganja (Makovec Brenčič idr. 2009, 130): 

· preverjanje bonitete poslovnega partnerja, 

· izbira primernih instrumentov financiranja, 

· zavarovanje terjatev, 

· sprotno spremljanje terjatev, 

· ponujanje diskontov, 

· kompenzacijski posli,  

· napredne oblike financiranja mednarodne trgovine (faktoring in forfetiranje). 

                                                

2 Apreciacija povečanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto v primeru sistema drsečih deviznih 
tečajev. 

3 Depreciacija je tekoče izgubljanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujimi valutami. 
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Tržna tveganja 

Tržna tveganja pomenijo potencialno izgubo, ki nastane zaradi sprememb tržnih razmer v 

povezavi z izpostavljenostjo podjetja posameznim tržnim parametrom, kot so: obrestne mere, 

cene surovin, devizni tečaji, tečaji delnic in izvedeni finančni instrumenti (Makovec Brenčič 

idr. 2009, 132).  

Tržna tveganja delimo na: obrestno tveganje, devizno tveganje in cenovno tveganje. 

Obrestno tveganje pomeni nevarnost, da se v času, ko opravljamo posel, spremeni obrestna 

mera valut. Devizno tveganje pomeni možnost nastanka škoda zavoljo spreminjanja 

medvalutnih razmerji. Tveganje sprememb blagovni cen pa obsega možna nihanja vhodnih in 

izhodnih blagovnih cen podjetja (Dubrovski 2006, 153).   

Cenovna tveganja 

Pomembno vlogo v mednarodnem poslovanju imajo tudi cenovna tveganja, saj se cene 

izdelkov, polizdelkov in surovin po svetu stalno spreminjajo.  Še posebej so pomembne cene 

ključnih strateških surovin, kot so: nafta, plin, železo, jeklo, in nekatere rude, kar je posledica 

razlik v ponudbi in povpraševanju na svetovnih trgih. Sprememba cen osnovnih surovin lahko 

znatno spremeni celotno ekonomiko mednarodnega poslovanja, zato morajo podjetja, ki 

delujejo na mednarodnih trgih temu posvečati še posebno pozornost (Ruzzier in Kesič 2011, 

90). 

3.4.3 Poslovna tveganja 

Poslovna tveganja predstavljajo vse poslovne aktivnosti podjetja, ki se odloči za vključitev v 

mednarodno poslovanje. V to skupino uvrščamo naslednja tveganje: različne tehnološke 

inovacije, upravljanje s človeškimi viri, raziskave in razvoj, tržno uveljavljanje izdelka, 

aktivnosti marketinga in prodaje ter pripravo različne dokumentacije, ki je potrebna v 

mednarodnem poslovanju in, ki podjetjem velikokrat povzročajo težave (Ruzzier in Kesič 

2011, 90-91). 

Poslovna tveganja so tista, na katera lahko podjetja najbolj vplivajo in se lahko nanje najbolj 

pripravijo. Podjetje je tu neposredno vključeno v pripravo in izvedbo aktivnosti in lahko z 

dobrimi potezami v poslovanju zmanjša poslovna tveganja in se osredotoči na odjemalce, 

partnerje in konkurenco, ki je v mednarodnem okolju neizprosna. 
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4 LOGISTIKA   

Logistika se je kot gospodarska dejavnost začela razvijati zelo pozno, šele okoli leta 1960 

lahko začnemo govoriti o logistični dejavnosti. Glavne vzroke za njen razvoj najdemo v 

globalizaciji, saj je prav intenzivno mednarodno poslovanje in razvoj telekomunikacijske in 

informacijske tehnologije pripomogel k razvoju logistike kot dejavnosti. Kot navajata Ruzzier 

in Kesič (2011, 53) se je z intenziviranjem širšega pomena internacionalizacije celovitega 

poslovanja se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne aktivnosti v mednarodnem 

poslovanju, med katere spadajo tudi distribucijsko-logistične poslovne aktivnosti. 

Beseda logistika izhaja iz: 

· francoske besede oz. glagola loger, ki pomeni nastaniti, v času vojskovanj pa je to 

pomenilo nastanitev vojske, oskrba le-te s hrano, zdravili, orožjem, obleko (Ogorelc 

2004), 

· v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda logistika obrazložena kot (SSKJ 

2005): logístika  -e ž (í) 1. filoz. simbolna logika: osnove logistike 2. voj. oskrbovanje 

oboroženih sil z materialnimi sredstvi ter gradnja in vzdrževanje vojaških objektov.  

Iz izvora besed lahko razberemo, da so logistiko pred tem uporabljali predvsem v vojaške 

namene. 

Glede opredelitve logistike se različni avtorji zatekajo k različnim definicijam. Ivanko glede 

tega pravi (2001, 5): »Definicij poslovne logistike je več, skupno vsem pa je, da je to proces 

vodenja vseh aktivnosti, ki služijo za premikanje surovin, polproizvodov in proizvodov od 

dobaviteljev, nato znotraj podjetja samega, pa do kupcev«.  

Ogorelc (2004, 255) logistiko opredeljuje kot proces načrtovanja, izvajanja in nadzora vseh 

aktivnosti, ki pospešujejo premikanje materiala in proizvodov od izvora pa do končnega 

porabnika. 

Pojem logistike razumemo kot kontrolo nad tokom materialov, storitev in informacij v 

mednarodno podjetje, skozenj in iz njega (Czinkota idr. 2006, po Makovec Brenčič idr. 2009). 

Večina avtorjev se strinja, da je glavni namen logistike torej zagotoviti, da so materiali, 

proizvodne zmogljivosti in informacije ob pravem času na pravem mestu, v pravi količini in 

kakovosti ter po sprejemljivi ceni.  

Izzivi in priložnosti na področju logistike bodo tudi v prihodnje vse večji, saj tehnološki 

napredek pospešuje razvoj prodajnih in transportnih poti in načinov, medtem ko široko 

razvejane podatkovne mreže že omogočajo končnim uporabnikom, da se izognejo 
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tradicionalnim potem ter poslujejo neposredno s proizvajalci oz. ponudniki storitev (makovec 

Brenčič idr. 2009, 227). 

»Logistika tako vključuje odločitve glede naročil, transporta, zalog in skladiščenja. Med 

vsemi omenjenimi odločitvami pa največji pomen pripisujemo ravno prevozništvu oz. 

transportu. Logistiko v mednarodni trgovini torej razumemo zelo široko, pri čemer transport 

obravnavamo kot del logistike« (Makovec Brenčič idr. 2009, 277.) 

»Logistika pa danes ni le strošek poslovanja, v konkurenčnem okolju predstavlja možnost za 

zagotavljanje strateške prednosti podjetja. Logistiko obravnavamo kot spremenljivko, kot 

tehnologijo, ki omogoča doseganje konkurenčne prednosti. Spremembe v logistični 

tehnologijo in nove metode managementa so namreč vplivale, da je logistika postala eden 

temeljnih mehanizmov za združevanje in usklajevanje dejavnosti« (Ogorelc 2004, 256).  

4.1 Globalizacija in logistika 

Globalizacijo smo že predstavili kot pojav, ki zaznamuje vse procese v današnjem svetu. S 

svojimi prvinami se vključuje v vsak del našega življenja in povezuje svet na svetovni ravni. 

Besedo povezovanje bi lahko uporabili tudi pri definiciji logistike. Globalizacija in logistika 

sta tako nerazdružljivi in zelo povezani. Globalizacija zahteva širitev produktov, informacij, 

in storitev v svet. Včasih se tudi informacije niso mogle širiti drugače, kot s premagovanjem 

razdalje, ki jo je moral človek opraviti, a je prenesel informacijo. Danes se informacije, ideje, 

zamisli širijo preko svetovnega spleta, produkti pa morajo še vedno prispeti od proizvajalca 

do končnega porabnika – za to skrbi logistika.  

Globalizacija danes povečuje pomen logističnih storitev, za kar je potrebno vedno več znanja 

s področja mednarodne podjetniške logistike. Predvsem v zadnjih dveh desetletjih je prišlo v 

gospodarstvu do velikega preobrata, saj se je globalizacija zelo razmahnila, kar pomeni 

povečanje količine blagovnih tokov in širitev blagovnih tokov tudi preko kontinentov 

(povzeto po Ogorelc 2001, 454).   

4.2 Vrste logistike 

Smoter delovanja logističnega sistema je zadovoljevanje potreb poslovnega sistema in 

relevantnega okolja po premostitvi prostorskih in časovnih razlik med točkami želenega 

nahajanja materiala, tj. (1) med viri potrebnega materiala (dobavitelji) in poslovnim 

sistemom, (2) med posameznimi fazami dela v proizvodnem procesu ter  (3) od poslovnega 

sistema do porabnikov oz. uporabnikov proizvodov (Ogorelc 2004, 257). 

Vrste logistike avtorji največkrat delijo kar po fazah logističnega procesa.  

Logistični sistem delimo na štiri temeljne faze (Ogorelc 2004, 259):  
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· faza fizične preskrbe (nabavna logistika), ki obsega logistične procese od virov 

elementov inputa do poslovnega sistema, kjer gre za preskrbo faktorjev inputa, 

· faza intralogistike (notranja logistika), ki se nanaša na logistične procese oz. tok 

materiala, energije in informacij znotraj poslovnega sistema, 

· faza fizične distribucije (prodajna logistika), ki obsega logistične procese distribucije 

gotovih proizvodov do končnega porabnika ali uporabnika le-teh, 

· faza poprodajne logistike (poprodajna logistika), ki predstavlja logistiko dostave 

nadomestnih delov in servisnih storitev pri odjemalcu in razbremenilno logistiko oz. 

skrb za vračanje odpadkov. 

 

Slika 3: Faze logističnega procesa 

Vir: Ogorelc 2004, 258. 

4.3 Oskrbna veriga 

Z oskrbno verigo razumemo vse aktivnosti, ki omogočajo oskrbo proizvodnje z materialnimi 

viri in pretok izdelkov do končnega porabnika ter s tem povezan tok informacij. Materialni 

tok in tok informacij tečeta v obe smeri oskrbne verige, po verigi navzdol in navzgor. Oskrbna 

veriga obsega upravljanje informacij sistemov, nabavo materialov, management proizvodnje, 

upravljanje z zalogami, skladiščenje, embaliranje izdelkov in druge aktivnosti (Ogorelc 2004, 

289).  

Udeleženci v verigi so dobavitelji surovin in vhodnih materialov, industrijska podjetja 

(proizvajalci), trgovci, transportna in druga logistična podjetja ter najpomembnejši kupci 

(Ogorelc 2004, 290).  

Pri upravljanju oskrbne verige Ogorelc (2004, 293) izpostavi naslednje bistvene značilnosti:  

· v procesih načrtovanja sodelujejo vsi udeleženci oskrbne verige – dobavitelji, 

logistična podjetja in končni porabniki, 

· upravljanje oskrbne verige je proces strateškega načrtovanja, 

· spremenjen je način upravljanja zalog v celotni verigi, 
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· ključni element je vzpostavitev integralnega informacijskega sistema. 

 

Slika 4: Model oskrbne verige 

Vir: Ogorelc 2004, 290. 

Pri oskrbni verigi in njenem upravljanju so pomembne vse aktivnosti, ki potekajo v njej. Ena 

izmed najpomembnejših je komunikacija in pridobivanje informacij v okviru komunikacije. 

Tu imamo v mislih predvsem komunikacijo znotraj podjetja. Pri oskrbnih verigah je 

pomembno, da imamo zanesljive napovedi povpraševanja in da se lahko na spremembe v 

povpraševanju hitro odzivamo. To danes predstavlja eno izmed glavnih konkurenčnih 

prednosti. 

Vse več podjetij pri oblikovanju oskrbnih verig išče partnerje ali strateške zveze, saj podjetja 

lažje oz. bolj učinkovito sodelujejo, če delujejo na principu partnerstva. Podjetja si na osnovi 

teh partnerstev na nek način zagotovijo, da bodo podjetja s katerimi sodelujejo imeli enake 

interese. 

Skupne značilnosti povezovanja podjetij v oskrbne verige (Ogorelc 2004, 293): 
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· podjetja oblikujejo skupne dolgoročne cilje, pomembno je razumevanje interesov vseh 

udeležencev, 

· udeleženci v verigi si prizadevajo, da vzpostavijo visoko stopnjo medsebojnega 

zaupanja, zato je razumljiva skrb pri izbiri partnerjev, 

· sodelovanje podjetij zahteva nenehno izmenjavo ažuriranih podatkov o tržnih 

gibanjih, o proizvodnji in o gibanju zalog; dostop do podatkov imajo vsi člani verige 

brez diskriminacije, 

· vodilno podjetje – proizvajalec ali trgovsko podjetje – prevzame vlogo nosilca pri 

organiziranju verig in usklajevanju aktivnosti povezovanja, 

· veriga ponuja vrsto prednosti na področju logistike, 

· sodelovanje v verigi koristi vsem udeležencem in povečuje učinkovitost poslovanja. 

Podjetja danes iščejo možnosti za zmanjševanje prevoznih in logističnih podjetij, s katerimi 

sodelujejo. Raje se osredotočijo na manjše število le teh in z njimi vzpostavijo partnerski 

odnos in zaupanje. 

4.4 Transport kot najpomembnejša dejavnost v oskrbni verigi 

»Transport spada med najstarejše oblike družbene dejavnosti. Že v prvotnih oblikah človeške 

družbe je bila prisotna potreba po prevozu ljudi in blaga, saj brez transporta ni pridobivanja 

dobrin. Prve oblike transporta so nastale v času razcveta držav v starem veku« (Ogorelc 2004, 

15). 

Prevoz oz. transport predstavlja najpomembnejšo dejavnost v oskrbni verigi. Od izbire 

kakovosti in najugodnejšega transporta za določeno območje, je odvisen celoten logistični 

sistem. 

Transport je nujen pogoj reprodukcije, saj kraj proizvodnje in kraj porabe največkrat ne 

sovpadata. Transport s premagovanjem prostorskih razlik med proizvodnjo in porabo 

omogoča uresničitev reprodukcijskega procesa (Ogorelc 2004, 17). Transport razvija in širi 

blagovno proizvodnjo in trg. Z izgradnjo transportnega sistema je nastala vrsta novih 

industrijskih vej (proizvodnjo tirnih vozil, avtomobilska industrija, ladjedelništvo, letalska 

industrija itd.) in storitvenih dejavnosti, ki so pospešile razvoj drugih industrijskih panog in 

storitev (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 65). 

V nadaljevanju bi našteli nekaj glavnih posebnosti transportnega sektorja (Ogorelc 2004, 19): 

· koristni učinek je neločljivo povezan s transportnim procesom – v transportu ni 

mogoče proizvajati »na zalogo«, 

· proizvodnje ni mogoče enakomerno razporediti; ponuditi je potrebno tolikšne 

transportne zmogljivosti, ki naj zadovoljijo potrebe po transportnih storitvah v 
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najzahtevnejšem času, ko pa so transportne potrebe manjše, ostanejo transportne 

zmogljivosti neizkoriščene, 

· transport ni prostorsko omejen, 

· problem upoštevanja vrednosti infrastrukture, ki je ne uporabljajo samo javni 

prevozniki, 

· precejšen vpliv naravnih dejavnikov (konfiguracija terena in vremenske razmere) na 

izvedbo transportnega procesa. 

Da bi bila kakovost transporta kar se da dobra, je potrebno dobro poznati pot, ki jo je potrebno 

premagati, kakšno je blago (pokvarljivo/nepokvarljivo), vremenske razmere, saj vsaka 

podrobnost lahko vpliva na kakovost prevoza. 

Elementi kakovosti prevoza so (Ogorelc 2004, 20): 

· hitrost – vpliva na proizvodni proces, na obračanje finančnih sredstev, na znižanje 

stroškov za sredstva, vezana v transportnem procesu, 

· varnost – je zlasti pomembna pri prevozu oseb; za ohranitev kakovosti proizvodov v 

transportu – negativni vplivi med transportom: atmosferski vplivi, prometen nezgode, 

in dejanja ljudi (tatvine), 

· množičnost – ta element je nujen v oskrbi določenih industrij s surovinami in energijo, 

v gradbeništvu, v kmetijstvu ob spravljanju poljščin, pri prevozu ljudi na delo, v šolo, 

v turizmu, 

· rednost – uporabnik transporta v naprej računa na določene prevoze; proizvodnja 

zahteve redne dostave surovin, 

· točnost – tudi vpliva na redno oskrbo, potrebno je nemoteno odvijanje proizvodnega 

procesa, 

· pogostost – s pogostejšim prevozom oseb in proizvodov se veča kakovost transporta, 

saj se zmanjšujejo potrebne zaloge proizvodov pri kupcih, 

· dostopnost – pomeni, da lahko vzpostavimo neposredno zvezo med tovorom in 

prevoznim sredstvom; odvisna je od razširjenosti transportnega omrežja, 

· udobnost – pomembna pri prevozu ljudi in bistveno vpliva na izbiro prevoznega 

sredstva. 

Pri izbiri transporta je poleg teh elementov, ki smo jih našteli, potrebno upoštevati še ceno 

transporta, saj lahko cena odločilno vpliva na konkurenčnost podjetja na trgu. 
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4.5 Delitev transporta 

Transport delimo na različne načine. Različni avtorji različno delijo transport. Pogosta je 

delitev po značilnosti medija. Tako transport delimo na: kopenski, vodni in zračni. Kopenski 

transport delimo še na železniški in cestni transport. 

Obstaja še nekaj glavnih delitev, in sicer: 

· po objektu prevoza: osebni in tovorni transport, 

· po teritorialnem vidiku: domači in mednarodni transport, 

· po načinu organiziranja: javni transport in transport za lastne potrebe. 

Ker smo se v nalogi osredotočili samo na cestni tovorni transport, bomo v nadaljevanju 

predstavili samo cestni transport in njegove značilnosti. 

4.5.1 Cestni transport 

Glavna prednost cestnega transporta je njegova velika dostopnost, ki jo omogoča razširjenost 

cestne mreže. Pomembni prednosti sta tudi hitrost in relativna varnost v cestnem transportu: 

zaradi direktnega prevoza odpadejo vmesne manipulacije, zmanjšujejo se možnosti nastanka 

prometnih rizikov in njihovih posledic – kot sta poškodba ali izguba tovora. Cestne 

prevoznike odlikuje tudi velika prilagodljivost za posebne zahteve uporabnikov transportnih 

storitev. Izvedejo lahko prevoza specifičnih tovorov, npr. prevoze izrednega obsega (Ogorelc 

2004, 53). 

V transportu na kratke razdalje so cestni tovorni prevozniki praktično brez konkurence 

(Ogorelc 2004, 53), čeprav se danes z razvojem in dograjevanjem železniškim mrež veliko 

podjetij odloča tudi za železniški transport. Vseeno pa cestni transport odlikuje dostava na 

točno določeno mesto, medtem ko morajo pri železniškem prometu podjetja še vedno poiskati 

alternativo za prevoz do odjemalcev, dobaviteljev… 

Cestni promet je glavni način prevoza v Evropski uniji tako za potnike kot za blago. Danes v 

Evropski uniji na dva prebivalca pride skoraj eno vozilo, cestni tovorni promet pa predstavlja 

več kot dve tretjini skupne tonaže. Dejavnost Evropske unije se osredotoča predvsem na 

nadzor večkratnih stroškov cestnega prometa. Razvoj prometa mora biti skladen z 

varnostnimi zahtevami ter varstvom okolja. Poleg tega je veliko vidikov prometa podvrženih 

evropskim predpisom, najsi gre za konkurenco med prevoznimi podjetji, dostop do poklica, 

delovne pogoje ali tehnične standarde vozil (Portal Europa: Cestni promet 2008). 

Cestni transport se opravlja z dvema osnovnima vrstama transportnih vozil, z motornimi in 

priklopnimi vozili. 
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Po nosilnosti razvrščamo vozila v tri skupine: 

· lahka motorna vozila z nosilnostjo do devet ton, 

· srednja tovorna vozila z nosilnostjo do devet ton , ki lahko priključujejo še priklopno 

vozilo, 

· težka tovorna vozila z nosilnostjo večjo od devet ton; praviloma vlačilci, tovor je 

naložen na priklopno vozilo. 

4.5.2 Cestni transport v EU 

Cestni transport je najpomembnejši del transportne mreže Evropske unije. Blago je s pomočjo 

cestnega transporta dostavljeno hitro, učinkovito, fleksibilno in poceni. Približno 44% blaga 

se v EU prevaža po cesti. Cestni transport predstavlja pomemben gospodarski sektor in 

zaposluje okoli 5 milijonov ljudi znotraj EU in ustvarja blizu 2% BDP-ja
4
 (po European 

Commission: Road Transport: A change of gear 2012). 

 

Slika 5: Grafični prikaz prevoza znotraj EU v letu 2010 

Vir: European Commission 2012. 

Schengensko območje omogoča mejni nadzor brez vizumov med državami članicami. Prav 

tako je olajšan prevoz tovora, saj Evropski gospodarski prostor omogoča prost pretok blaga. 

Cilj politike EU cestnega prometa je spodbujanje mobilnosti, ki je učinkovita, varna in okolju 

prijazna. 

                                                

4 BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo 

gospodarstvo neke države v enem letu. 
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Obstoječa zakonodajo EU o cestnem prometu - The White Paper on Transport se nanaša 

predvsem na upoštevanje skupnih pravil o dostopu do opravljanja poklica in do trga, določa 

minimalne standarde za delovni čas, čas vožnje in8 počitka (vključno z uveljavljanjem in 

uporabo tahografa) za strokovni cestni promet, in določa minimalne letne takse za vozila, kot 

tudi skupna pravila za cestnine in uporabnine za težka tovorna vozila. Evropska komisija 

spodbuja in se zavzema za večja in varnejša parkirišča ob evropskem cestnem omrežju. 

EU je tako uvedla določene pogoje, standarde in zahteve, ki spodbujajo varnost in pošteno 

konkurenco med operaterji. S tem, ko so rastle cestne mreže v EU in z njimi število tovornih 

vozil in podjetij, se je povečeval obseg prometa, vendar s tem tudi preobremenjenost cest. EU 

je zato poskrbela za določila, ki jih morajo izpolnjevati vse države znotraj zveze, da bi 

zagotovila boljši, varnejši, in fleksibilnejši prevoz blaga in potnikov po EU območju (po 

European Commission: Road Transport: A change of gear 2012): 

· skupni tehnični standardi za vozila, 

· maksimalen čas vožnje, 

· usposabljanje voznikov, 

· digitalni tahografi, 

· omejen delovni čas voznikov, 

· varnejša parkirišča, 

· novi motorji in nova goriva, 

· davek na motorna vozila in dajatve za gorivo. 

Skupni tehnični standardi za vozila 

EU določa mejne vrednosti za težo in mere tovornih vozil, ki se uporabljajo za prevoz po EU 

območju. S tem želijo preprečiti poškodbe cest, mostov in druge infrastrukture in zagotoviti 

večjo varnost na cesti. Največja dovoljena masa za tovorna vozila tako obsega 40 ton oz. 44 

ton za tovorna vozila z vlačilcem, ki so namenjena za kombinirane prevoze. Evropska 

komisija želi s tem standardi predvsem zmanjšati porabo goriva, omejiti emisije in zmanjšati 

hrup. Lastnikom tovornih vozil, ki imajo takšne prednosti, so pri cestninah in drugih 

uporabninah zagotovljeno manjše plačilo oz. ga cestnine stanejo manj, kot ostala tovorna 

vozila, ki teh standardov ne dosegajo (po European Commission: Road Transport: A change 

of gear 2012). 

Maksimalen čas vožnje 

Da bi zagotovili varnejši prevoz je Evropska komisija določila vrsto delovnih pogojev za 

profesionalne voznike. Pravila omejujejo (po European Commission: Road Transport: A 

change of gear 2012): 
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· dnevni čas vožnje ne več kot 9 ur, z odmorom najmanj 45 minut po 4,5 urah vožnje; 

· obdobja z 10 urami vožnje so mogoča le dvakrat na teden; 

· najdaljši tedenski čas vožnje 56 ur; 

· dnevni čas počitka vsaj 11 ur (z možnostjo rezanja počitka na 9 ur trikrat na teden) ; 

· tedenski počitek 45 zaporednih ur. 

Spoštovanje teh določb je predmet rednega spremljanja in nadzora s strani držav članic. Ta 

nadzor sestoji iz rednih pregledov zapisov tahografov tako na cesti kot tudi na parkiriščih. 

Usposabljanje voznikov 

EU spodbuja tudi redno usposabljanje za voznike. Od leta 2003 morajo vsi poklicni vozniki 

opraviti formalno poklicno usposabljanje. EU vztraja, da je poklicno usposabljanje edini 

način, ki voznikom zagotovi ažurne spretnosti in znanje. Direktiva nalaga voznikom 35 ur 

rednega usposabljanja vsakih 5 let (po European Commission: Road Transport: A change of 

gear 2012). 

Digitalni tahografi 

Vsak tovornjak, avtobus na cestah EU mora biti opremljen s tahografom za evidentiranje 

informacij o vsaki vožnji, kot je čas vožnje in času počitka. Tahografi so bili prvič uvedeni 

leta 1985. Zdaj digitalni, so nameščeni na krovu šest milijonov tovornjakov in avtobusov in 

lahko snemajo podatke, kot so: hitrost, prevožene razdalje in identifikacijo voznika. Ti 

podatki zagotavljajo lažje preverjanje skladnosti s pravili EU (po European Commission: 

Road Transport: A change of gear 2012). 

Varnejša parkirišča 

Varnost je potrebno zagotoviti tako na cestah kot na parkiriščih. Ker se je z leti povečevala 

stopnja cestnega prometa in tovornih vozil, se je s tem povečeval tudi kriminal, predvsem v 

obliki kraje vozil in napadi na voznike. EU je sofinancirala število projektov za varna in 

zanesljiva območja parkiranja. Zaenkrat je teh le 5 (dva v Nemčiji, eden v Franciji, eden v 

Angliji in eden v  Estoniji). Evropska komisija zahteva, da države članice zagotovijo 

počivališča in parkirišča na vsakih 50 kilometrov. S tem želijo ponuditi uporabnikom cest 

ustrezen prostor za parkiranje z ustrezno mero varnosti (po European Commission: Road 

Transport: A change of gear 2012). 

Novi motorji in goriva 

Inovacije in tehnologija ustvarjajo cestni promet okolju prijaznejši. Raziskave in razvoj 

prispevajo k proizvodnji energetsko bolj učinkovitih motorjev, ki porabljajo manj goriva in 

zato proizvajajo nižje izpušne emisije. Tako imenovani standardni EURO-IV za motorje, ki je 
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bil predstavljen v letu 2013 in bo obvezen od leta 2014 dalje, bo zmanjšal izpust toplogrednih 

plinov za kar 60%. V razvoju so tudi čistejša goriva, z elektriko pa smo pridobili nov vir za 

kratke razdalje (po European Commission: Road Transport: A change of gear 2012). 

Davek na motorna vozila in dajatve za gorivo 

EU je določila skupna pravila za pripravo davkov za tovorna vozila težka nad 12 ton. Gre na 

nek način za zmanjševanje razlik na nacionalnih ravneh obdavčitve. Te vključujejo minimalne 

stopnje, ki temeljijo na različnih kategorijah in velikosti vozila. Vendar pa države članice 

same določijo strukturo davkov in postopke za njihove zbiranje. 

Določila so pomagala EU zagotoviti boljši, hitrejši, fleksibilnejši in varnejši transport. 

Zavedati se moramo, da so nekateri pogoji in določila močno omejila delovanje transportnih 

in logističnih podjetij. Kljub temu pa je vzpostavila pošteno konkurenco za vsa logistična in 

transportna podjetja na območju EU in vzpostavila enake standarde (po European 

Commission: Road Transport: A change of gear 2012).  

4.6 »Outsourcing« oz. zunanje izvajanje dejavnosti v logistiki 

Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organization: World Trade Report 2005) 

opredeljuje zunanje izvajanje oz. outsourcing kot prenos nekaterih ponavljajočih se dejavnosti 

v podjetju na zunanje izvajalce. S tem podjetje prenese tudi nekatere pravice do odločanja na 

zunanje podjetje, te pravice pa so določene v pogodbi, ki jo podjetji skleneta. 

Dubrovski (2004, 104) zunanje izvajanje vidi kot oddano izdvojeno, prestavljeno izbrano 

poslovno funkcijo, dejavnost, storitev ali program, ki jo za naročnika izvaja zunanji izvajalec. 

»Zunanje izvajanje je ena od oblik obvladovanje podjetja. Podjetja se vse pogosteje zavedajo, 

da jim izvajanje nestrateških dejavnosti povzroča preveč težav in jim odvrača od njihovih 

glavnih področij. Z izločitvijo nestrateških dejavnosti se podjetja lahko usmerijo na strateško 

pomembna področja, torej na tisto, kar trg od njih zahteva in kar zna podjetje najbolje 

narediti. Osredotočenost na strateško pomembne naloge podjetjem omogoča povečanje 

dodane vrednosti« (Kavčič 2009, 24). 

Uspešen outsourcing zahteva (Ogorelc 2004, 311):  

· usmeritev na ključne sposobnosti podjetja in opredelitev aktivnosti, ki jih bodo izvajali 

zunanji izvajalci, 

· povezovanje koncepta zunanjega izvajanja s temeljno strategijo podjetja; 

· ocenjevanje in izbiro zunanjih izvajalcev, 

· pogajanja med naročnikom in zunanjim izvajalcem (ugotavljanje obojestranske 

koristi), 
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· možnost nazora nad izvajanjem aktivnosti zunanjih izvajalcev. 

Logistična dejavnost je ena izmed dejavnosti, ki jih podjetja zelo pogosto oddajajo v zunanje 

izvajanje, saj je ena izmed dejavnosti, ki za podjetje ni ključna. Ker želijo podjetja z zunanjo 

oskrbo povečati svojo uspešnost in na ta načina zmanjšati stroške, transport predajo v zunanje 

izvajanje. Ko govorimo o outsourcingu, moramo vedeti, da ni nujno, da podjetja predajo v 

zunanje izvajanje celotno dejavnost. V zunanje izvajanje oddajo ravno toliko odstotkov 

dejavnosti, da na ta način zmanjšajo stroške, del dejavnosti pa še vedno opravljajo sami. 

Ogorelc (2004, 310) poudarja, da so logistične aktivnosti v industrijskih in drugih podjetjih 

tipične dejavnosti, o katerih podjetje razmišlja, če naj jih prepusti zunanjim izvajalcem. Ko se 

podjetje odloči za zunanjega izvajalca, je pomembna pravna ureditev zunanje oskrbe. V 

pogodbi opredelimo zunanje logistične aktivnosti: transport, skladiščenje, kontrolo zalog, 

naročanje, logistični informacijski sistem, obseg aktivnosti in stroške v določenem obdobje. 

Smotrno je opredeliti tudi, kako si deliti tveganje pri izvajanju aktivnosti (Ogorelc 2004, 318). 

»Podjetja v zunanje izvajanje najpogosteje predajo običajne logistične aktivnosti, kot so: 

organiziranje prevozov, transport in skladiščenje, bolj poredko pa upravljanje zalog in 

naročanje« (Ogorelc 2004, 319). Tudi podjetje Pečar Transport d.o.o., na primeru katerega 

bomo raziskali internacionalizacijo podjetja v logistični dejavnosti, v zunanje izvajanje 

prevzema predvsem dejavnosti organiziranja prevozov in transporta blaga. Skladiščenje, 

naročanje prevozov in upravljanje zalog je navadno prepuščeno podjetju, ki je naročnik 

zunanjega izvajanja. Transportna in prevozna podjetja tako živijo od outsourcinga, 

opravljanje prevozov za različna podjetja, družbe, institucije in jim predstavlja vir zaslužka.  

Podjetja se danes vse bolj odločajo za zunanje izvajanje logistične dejavnosti, zato se kažejo 

tudi zanimive spremembe na tem področju. Ogorelc tako izpostavlja nekatere zanimive 

ugotovitve (Ogorelc 2004, 324): 

· logistična podjetja – sem štejemo specializirane firme v transportu in špediciji – 

spreminjajo svoj storitveni profil; opazen je premik od tradicionalnih storitev s 

težiščem na transportu k celoviti ponudbi logističnih storitev, 

· povečanje obsega zunanje oskrbe v logistiki je pripeljalo do tesnejših povezav 

industrijskih in logističnih podjetij, 

· trend inovacij na logističnem področju raste, saj zunanja oskrba prinaša več 

raznolikosti pri izvedbi posamičnih storitev, 

· v zunanji oskrbi logističnih storitev želijo podjetja doseči znižanje skupnih logističnih 

stroškov in hkrati izboljšanje kakovosti logističnih storitev, 

· zunanja oskrba postaja vse bolj instrument strateškega managementa. 
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Da lahko zunanje izvajanje nemoteno poteka mora obstajati med partnerjema velika mera 

zaupanja, komunikacije in strmenje k skupnim ciljem. 
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5 PROUČEVANJE STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA PEČAR 

TRANSPORT D.O.O. 

V nadaljevanju naloge bomo predstavili podjetje Pečar Transport d.o.o., opisali njihove 

začetke in razloge za vstop na tuje trge, kakšen je bil njihov motiv in priložnosti, ki so se jim 

ponudile izven meja Slovenije. Predstavili bomo njihove poslovne partnerje in mednarodno 

konkurenco podjetja. Glede na trenutno stanje, ki se ga podjetja v Sloveniji še kako zavedajo 

in se z njim spopadajo, bomo ugotavljali ali je internacionalizacija podjetij edina možnost za 

uspešno poslovanje.  

5.1 Predstavitev podjetja  

Osnovni podatki o podjetju (Poslovni imenik Bizi 2013): 

Naziv podjetja: PEČAR TRANSPORT prevozniške storitve d.o.o. 

Krajši naziv: PEČAR TRANSPORT d.o.o. 

Sedež podjetja: Višnja vas 2, 3212 Vojnik 

Dejavnost: Prevozništvo in transport 

 

Slika 6: Logotip podjetja 

Vir: Pečar Transport, 2013.  

5.1.1 Zgodovina podjetja 

Podjetje Pečar Transport d.o.o. je manjše transportno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 

1988. Takrat je bilo to podjetje z enim zaposlenim - lastnikom podjetja in današnjim 

direktorjem Dragom Pečarjem, ki je sam opravljal prevoze in skrbel za organizacijo prevozov. 

Na začetku je podjetje poslovalo z italijanskim poslovnim partnerjem, za katere so opravljali 

prevoze in transport na relaciji Italija – Jugoslavija. Nekaj časa se je podjetje želelo uveljaviti 

tudi na ruskem trgu, vendar je bilo v tistem obdobju še premajhno, konkurenca pa prevelika. 

V času vojne na območju bivše Jugoslavije, je podjetje opravljalo storitve za organizacijo, ki 
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je nudila humanitarno pomoč v prizadetih državah. V tem času so večino prevozov opravili v 

na Hrvaško in v Bosno. Podjetje se je z leti širilo in leta 1997  imelo že 6 zaposlenih, pet 

voznikov v mednarodnem prometu in en koordinator prevozov. Vlogo koordinatorja je v tem 

času opravljal lastnik podjetja. V teh letih je podjetje zelo dobro poslovalo, sodelovali so s 

slovenskimi podjetji, ki so delovala v njihovi okolici. Alpos d.d. Šentjur in takratni MGA 

Nazarje sta bila takrat najpomembnejša poslovna partnerja, za katera so opravili največ 

storitev na relaciji Slovenija – Nemčija, Avstrija, Belgija (Pečar Transport, 2013).  

Sedež podjetja je danes v Vojniku. Podjetje se je preselilo leta 1998 zaradi prostorske stiske,  

povečanja voznega parka ter potrebe po pisarnah in delavnicah. Leta 2006 je začelo 

dejavnosti opravljati kot pravna oseba, torej kot družba z omejeno odgovornostjo. Leta 2009  

je podjetje vložilo del svojih sredstev v širitev parkirnih prostorov in izgradnjo novega 

poslovnega objekta, s katerim so pridobili večjo delavnico in skladišče, nove pisarne in večji 

parkirni prostor (Pečar Transport, 2013). 

Njihov vozni park trenutno obsega:  

· 16 tovornih vozil – vlačilcev,   

· 18 priklopnih vozil (16 ponjav, 1 hladilnik, 1 zaprt zabojnik). 

Razširjen vozni park jim omogoča boljše pogoje dela. Več različnih možnosti za delo je 

pomemben dejavnik v boju s konkurenco. Prednost je tudi lastna delavnica, saj je delo 

opravljeno hitreje in učinkovitejše. Zdaj podjetje svoje poslovanje omejuje večinoma na tri 

države: Avstrijo, Nemčijo in Madžarsko. Na te tri države je podjetje najbolj vezano zaradi 

poslovnih partnerjev s katerimi sodeluje. 

Podjetje zaposluje 20 ljudi:  

· 16 voznikov v mednarodnem prometu, 

· koordinatorja prevozov, 

· administrativno delavko, 

· mehanika, 

· direktorja podjetja. 

Podjetje skoraj vso poslovanje opravlja samo, v zunanje izvajanje je predano le 

računovodstvo (Pečar Transport, 2013). 

5.1.2 Logistična mreža in transportne poti 

Kot smo že omenili, podjetje danes opravlja prevoze na območju Nemčije, Avstrije, 

Madžarske in Slovenije. Vsa logistična dejavnosti in koordinacija prevozov se opravlja 
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neposredno iz sedeža podjetja. Za neprekinjeno in dosledno delo je potrebno dobro 

načrtovanje vseh dejavnosti v podjetju od razporejanja prevozov do nadzorovanja in izpeljave 

le-teh. Zaradi velikih transportnih stroškov je potrebno pred opravljanim prevozov preučiti 

vse dejavnike, ki lahko vplivajo in transport. Najpomembnejši so: najkrajša in najhitrejša pot, 

poraba goriva, pravilna razporeditev prevozov, vremenske razmere (sneg, vročina, 

poplave…), razmere na cestah (zastoji, prometne nesreče, dela na cesti). Vsi ti dejavniki lahko 

onemogočijo pravočasen in varen transport blaga, ki ga zahtevajo naročniki. 

 

 

Slika 7: Transportna pot ULM (Nemčija) - Beljak (Avstrija) 

Vir: Google Maps 2013. 

Glavne transportne poti, ki jih podjetje opravlja dnevno potekajo iz glavnega skladišča 

poslovnega partnerja v Ulmu (Nemčija) proti Beljaku, Celovcu, Grazu, Linzu, Lienzu, Steyru 

(Avstrija) do Letenya (Madžarska). Zelo malo prevozov podjetje opravi iz Slovenije ali v 

Slovenijo (Pečar Transport, 2013). 

Podjetje največ prevozov opravi za poslovnega partnerja, ki mu vsak teden pošlje tedenski 

plan prevozov, ki jih bo podjetje za njih opravilo. Koordinator mora najprej organizirati 

naročilo, se uskladiti z vozniki in jih razporediti. Pogoji kot so: cena, količina, dobavni rok 

blaga so že vnaprej dogovorjeni (Pečar Transport, 2013). 
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Kljub temu podjetje s tem naročilom navadno nima pokritih vseh prevozov oz. mora tovorna 

vozila razporediti do nakladalni krajev, ki so jih prejeli v naročilu. Koordinator s pomočjo 

sistema TimoCom, ki na trgu deluje kot posrednik storitev v prevozniški panogi, poišče 

ustreznega naročnika prevoza. Naročnik mu pošlje tovorni nalog, na katerem so navadno 

naslednji podatki: naslov naklada, datum naklada, naslov razklada, datum razklada tovora, 

vrsta blaga, količina blaga, cena prevoza in rok plačila. To so vse informacije, ki jih 

koordinator potrebuje, da lahko izpelje naročilo in prevoz blaga. Ti podatki so potem 

posredovani vozniku, katerega se določil za to naročilo. 

5.2 Poslovanje podjetja na tujih trgih 

Transport je dejavnosti, ki omogoča, da se dobrine ali ljudje s pomočjo prevoza premestijo iz 

enega kraja v drug kraj. Ker že dejavnost sama pomaga premagovati razdalje, so podjetja, ki 

se ukvarjajo s to dejavnostjo močno vpletena v sodelovanje z drugimi državami in 

poslovanjem s tujimi poslovnimi partnerji. Transportna podjetja so v večini 

internacionalizirana že ob ustanovitvi, saj jih v to prisili narava dela. Tako je tudi proučevano 

podjetje Pečar Transport d.o.o. že ob ustanovitvi svoje poslovanje usmerilo na tuje trge. 

Danes podjetje 85% vseh poslov opravi s tujimi poslovnimi partnerji. 

Podjetje je ob ustanovitvi usmerilo na italijanski trg, saj se je v času Jugoslavije večina blaga 

uvažala iz Italije. Podjetje je tako svoje prve poslovne partnerje našlo v naši vzhodni sosedi. 

»Na začetku smo največ prevozov opravili za italijansko podjetje, ki je v Slovenijo uvažalo 

gospodinjske aparate. Slovenska podjetja so bila za Italijane takrat poceni partnerji, za nas 

pa je bilo plačilo odlično. Potem smo nekaj časa vozili v Rusijo za neko rusko podjetje. Kmalu 

smo se začeli usmerjati bolj na trge Avstrije in Nemčije, kjer se še danes najbolje znajdemo in 

se počutimo domače«. (Drago Pečar, intervju z avtorjem, 13. oktober 2013) 

Kljub temu  da je podjetje od ustanovitve  poslovalo s tujimi podjetji, so se leta 1998 ob širitvi 

podjetja in voznega parka spraševali, katera so ključna strateška vprašanja 

internacionalizacije, ki pomagajo pri izbiri trga: kam, kako in kdaj? Da bi se lahko podjetje 

dobro in premišljeno odločilo, se je pred vstopom na tuji trg potrebno zavedati svojih 

zmožnosti, potenciala podjetja, prednosti in slabosti.  Za najboljše prilagajanje je dobro 

poznati delovne pogoje in predpise na trgih, na katere vstopamo. 

Kam? Proučevano podjetje se je za trge Nemčije in Avstrije odločilo na podlagi dobrih 

poslovnih praks, ki so jih spoznali že v preteklosti in so se z njimi lahko poistovetili. Veliko 

lažji vstop jim je omogočilo tudi poznavanje jezika in poslovne kulture, kar ni zanemarljiv 

pogoj, ko se vstopa na tuji trg. »Poznavanje njihovega jezika in  kulture je sta izmed 

pomembnejših dejavnikov, ki vsaj v Nemčiji veliko pripomorejo k izbiri poslovnih partnerjev. 

Zavedati se je potrebno, da tudi njim prihraniš veliko časa in denarja, saj je drugače 
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potrebno prevajati vsak dopis ali pogodbo. To je zagotovo prednost za podjetja. V Nemčiji res 

cenijo poznavanje jezika, njihova kultura se niti tako zelo ne razlikuje od naše, potrebno je 

tudi dosledno upoštevati dogovore. Mi smo se zelo dobro prilagodili na te manjše kulture 

razlike in se mi zdi, da smo kar prevzeli njihove navade.« (Drago Pečar, intervju z avtorjem, 

13. oktober 2013) 

Kako? To je eno izmed vprašanj, pri katerem se podjetje ni dolgo ustavljalo, saj je kot smo že 

omenili transport zelo specifična dejavnost, kjer podjetja na dnevni ravni poslujejo s tujimi 

podjetji. Za podjetje Pečar Transport d.o.o. so se v tistem času priložnosti kar ponujale. 

Veliko teh ponujenih priložnosti je prišlo od dobro opravljanih preteklih poslov in sodelovanj. 

»Priložnosti so se nam ponudile same, saj smo poslovne partnerje prepričali z dobrim in 

doslednim delom. Ker smo se izkazali z natančnostjo, točnostjo in učinkovito organizacijo, so 

se podjetja pri iskanju zunanjih izvajalcev odločila za nas.« (Drago Pečar, intervju z 

avtorjem, 13. oktober 2013)  

Kdaj? Primeren čas za vstop podjetja na tuji trg je težko opredeliti, zato je potrebno dobro 

poznati stanje in potrebe na trgu v okolju, v katerega vstopamo. Drago Pečar tako izpostavlja: 

»Ko smo se mi odločali za resnejši vstop na trg v Nemčijo, je zelo pripomoglo takratno 

gospodarsko stanje. Čas je bil takrat res na naši strani, saj so podjetja tako v Sloveniji, kot 

tudi drugod po Evropi dobro poslovala, gospodarska situacija je bila, v primerjavi z 

današnjo, res rožnata. Ko zdaj pogledam nazaj, vidim, da smo takrat imeli res srečo in 

odličen splet okoliščin, danes je veliko težje«. (Drago Pečar, intervju z avtorjem, 13. oktober 

2013). 

Poleg teh ključnih dejavnikov internacionalizacije podjetja, ki smo jih izpostavili v prejšnjih 

odstavkih ne smemo pozabiti na zunanje in notranje dejavnike, ki prav tako vplivajo na vstop 

in poslovanje na tujih trgih.  

Notranji dejavniki na primeru podjetja: 

· velikost in pomen podjetja: podjetje se v tistem času širi, pridobiva finančna sredstva, 

ki jih vlaga nazaj v podjetje, kar dokazujejo s širitvijo lastnih poslovnih prostorov in s 

povečanjem voznega parka, 

· izkušnje iz mednarodnega poslovanja: podjetje že deluje na tujih trgih, kjer si 

pridobiva izkušnje in zaupanje tujih poslovnih partnerjev, 

· storitev in njegova prilagoditev tujemu trgu: podjetje se trgu prilagaja predvsem z 

nakupi novih tovornih in priklopnih vozil, ki ustrezajo potrebam njihovih naročnikov, 

· potrebe lokalnega segmenta: Slovenci v tistem času predstavljajo cenejše poslovne 

partnerje, kar ustreza potrebam in pogojem lokalnih segmentov. 
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Zunanji dejavniki na primeru podjetja:   

· socio-kulturne razlike med domačim in tujim trgom: podjetje se kulturnim razlikam 

dobro prilagaja in jih sprejema za svoje, veliko prednost jim predstavlja poznavanje 

nemškega jezika, 

· deželno tveganje: poslovni subjekti s katerimi sodelujejo, po njihovi oceni ne delujejo 

v finančno, politično in ekonomsko ogroženem okolju, 

· velikost in rast trga: trg je glede na velikost podjetja dovolj odprt in velik, glede na 

zadnje statistične podatke je njegova rast dobra, 

· neposredne in posredne trgovi2nske omejitve: pred vstopom Slovenije v EU se je 

podjetje soočalo s carinskimi omejitvami, danes jim morda največ težav povzročajo 

omejitve dostopa do različnih podatkov (podatki o podjetjih, stečajnih postopkih zoper 

podjetja …), 

· intenzivnost konkurence: konkurenca je na tem področju velika, pritisk konkurence, 

predvsem iz držav Slovaške in Madžarske, je vedno močnejši, 

· dostopnost: razvejano in dobro urejeno cestno omrežje jim predstavlja boljše in 

učinkovitejše poslovanje.  

5.3 Poslovni partnerji podjetja  

Poslovno partnerstvo je v zunanjem izvajanju oz. outsourcingu običajna oblika poslovnih 

povezav. Temeljiti mora na zaupanju med poslovnima partnerjema, saj zaupanje predstavlja v 

outsourcingu ključ do uspeha. Da bi delo med poslovnimi partnerji delovalo nemoteno, 

morajo partnerji skleniti kompromis glede delitve stroškov, cene opravljene storitve in stopnje 

nadzora na izvajalcem.  
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Slika 8: Oblike sodelovanja v zunanjem izvajanju 

Vir: Quinn in Hilmer 1994, po Ogorelc 2004, 321. 

Kot je razvidno iz preglednice, se lahko poslovna partnerja v logistiki odločata med različnimi 

oblikami sodelovanja, odvisno od stopnje prilagodljivosti in nadzora, ki jo želita doseči. V 

proučevanem podjetju Pečar Transport d.o.o., imajo z njihovim glavnim poslovnim 

partnerjem MTLU G.m.b.H. sklenjeno dolgoročno pogodbo, ki obema partnerjema dopušča 

dovolj svobode, nadzor nad podjetjem je manjši oz. obsega samo nadzor transporta in nadzor 

blaga, ki je dostavljeno. Kljub temu podjetji dobro sodelujeta in se prilagajata, kar se kaže 

predvsem v prilagajanju glede potreb pri tovornih in priklopnih vozilih, kjer se podjetje Pečar 

Transport d.o.o. pri nakupu novih vozil velikokrat ozira na potrebe podjetja MTLU.  

5.3.1 Predstavitev poslovnega partnerja MTLU G.m.b.H. in Müller Ltd. & Co. AG 

Podjetje MTLU G.m.b.H. je distribucijska podružnica podjetja Müller Ltd. & Co. AG, katero 

ima sedež v Ulmu, Nemčija in je na trg prineslo povsem nov koncept drogerije. Iz frizerskega 

salona, je ustanovitelj g. Erwin Müller ustvaril  podjetje, ki se danes na trgu predstavlja s 680 

poslovalnicami po evropskih državah. Podjetje deluje za enkrat na območju Nemčije, 

Avstrije, Madžarske, Slovenije, Švice, Španije in na Hrvaškem (Müller Slovenija 2013). 
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Slika 9: Poslovalnice podjetja Müller v Nemčiji 

Vir: Müller Slovenija 2013. 

Podjetje Müller ima največ poslovalnic v Nemčiji, v Sloveniji jih je trenutno 14. Glavna 

distribucijska središča, ki pokrivata predvsem poslovalnice v južni Nemčiji, Avstriji, Sloveniji 

in na Madžarskem ima podjetje v Ulmu – Nemčija in v Letenyu – Madžarska.  

Podjetje MTLU G.m.b.H. tako z lastnim voznim parkom in špedicijskimi partnerji pokriva 

distribucijsko središče v Ulmu, kjer z dobro organizacijo dosežejo, da je lahko v idealnem 

primeru vsako naročilo že v eni uri na poti proti ciljni poslovalnici. S popolnoma 

avtomatiziranim skladiščem lahko na dan po poslovalnicah razpošljejo tudi do milijon 

artiklov.  Poleg transporta in špedicije je podjetje MTLU G.m.b.h. odgovorno tudi za nabavo 

blaga (MTLU G.m.b.H. 2013). 

Kako torej poteka sodelovanje med podjetjem Pečar Transport d.o.o. in podjetjem MTLU 

G.m.b.H.? Glavno načrtovanje v podjetju Pečar Transport d.o.o. se začne po prejetju 

tedenskega plana, ki ga navadno prejmejo že sredi tedna. Tu je zapisan datum naklada in 

razklada, kraj naklada in razklada tovora, čas naklada in razklada tovora, struktura tovora, 

teža tovora ali se tovorno vozilo vrača v distribucijski center ali je destinacija dokončna (RL- 

roundlauf, OW-one way). Podjetje Pečar Transport d.o.o. ima nato en dan časa, da v 
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distribucijski center sporoči registracije tovornih in priklopnih vozil, ki jih je načrtovalo za 

določeno destinacijo. Vseh podatkov in terminov, ki so zapisani na tedenskem planu, se mora 

podjetje striktno držati. Ko tovorno vozilo pride do skladišča in ga natovorijo, mora voznik 

potrditi tovorni list  in pregledati blago. Po prispetju v namembno skladišče je blago najprej 

pregledano s strani skladiščnikov, šele nato se blago lahko začne raztovarjati. Potem voznik 

dobi potrjene dokumente o dostavi blaga, ki jih kasneje preda v podjetju Pečar Transport 

d.o.o. in na podlagi katerih  je podjetju MTLU G.m.b.H. izdan račun za opravljene storitve.  

Tedenski plan se pogosto tudi spreminja, predvsem zaradi različnega povpraševanja, kar 

pomeni dodatno težavo za načrtovanje transporta. Podjetje Pečar Transport se je na to skušalo 

prilagoditi tako, da ima v glavnem skladišču podjetja MTLU v Ulmu dve dodatni priklopni 

vozili, ki sta pripravljeni za naklad, če pride do nenadnih sprememb. Do teh sprememb 

navadno prihaja v prazničnem obdobju, ko je povpraševanje večje. 

5.3.2 Drugi poslovni partnerji podjetja 

Podjetje 70% vseh svoji storitev opravi za podjetje MTLU G.m.b.H., s katerim imajo 

sklenjeno dolgoročno pogodbo. Ostale storitve temeljijo na prevozni pogodbi
5
. Ostali 

poslovni partnerji podjetja niso stalni, čeprav je nekaj takšnih, s katerimi dobro in pogosto 

poslujejo. Večina jih prihaja iz držav Nemčije, Avstrije in Madžarske. Izmed slovenskih 

poslovnih partnerjev bi lahko izpostavili podjetje Štore Steel d.o.o., za katerega opravijo 5 do 

10 storitev mesečno.  

5.4 Mednarodna konkurenca 

»Konkurenca je označba za poslovno ravnanje med soponudniki na trgu oz. označba za tržno 

tekmovanje med več ponudniki, zato jo moramo razumeti kot prizadevanje dveh ali več 

podjetij, da dosežejo istočasno na istem ali podobne področju isti cilj« (Dubrovski 2006, 99).  

Globalizacija danes pa prinaša le še večje integriranje vseh smeri konkuriranja. 

Globalizacijski pritiski potemtakem zahtevajo doseganje globalne konkurenčnosti, ki pa je 

podjetje na določene stopnji, ne glede na to kako učinkovito je na strani prihodkov, stroškov 

ne bo doseglo v takšnem obsegu, da bi konkuriralo skupinam povezanih podjetij, ki izvirajo 

prednosti partnerskega sodelovanja (Dubrovski 2006, 106).  

Prav partnerska sodelovanja so nekaj, kar prinašajo transportnim in logističnim podjetjem v 

mednarodni konkurenci neko zadovoljivo stopnjo konkurenčnosti. Tudi v tej panogi podjetja 

                                                

5 Prevozna pogodba je pogodba, ki jo skleneta prevoznik in špediter (na račun naročnika) ali naročnik (v svojem 
imenu).  
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vedno manj iščejo najugodnejšega ponudnika, sploh takšna podjetja, ki imajo redne in 

vsakodnevne transporte, jim je pomembnejše, da blago prispe varno in pravočasno, zato 

izbirajo ponudnika, s katerim so že sodelovala in mu zaupajo.  

Na te partnerske povezave opozarja tudi lastnik podjetja Pečar Transport d.o.o..  »Danes 

veliko pomeni, da imaš vsaj enega stalnega naročnika, s katerim delujeta s pogodbenim 

odnosom. Vsaj mi bi  drugače zagotovo težje konkurirali na tem trgu. Danes je res veliko 

odvisno od teh notranjim in partnerskih povezav med podjetji, v Nemčiji je to zagotovo bolj 

razširjeno kot pri nas«. (Drago Pečar, intervju z avtorjem, 13. oktober 2013) 

Situacija na nemškem trgu za slovenska transportna podjetja ni dobra, veliko podjetij se danes 

usmerja na druge trge. »Ko se je naše podjetje začelo usmerjati na trge v Nemčiji in v Avstriji, 

so večinoma vsa transportna podjetja, vsaj v celjski regiji opravljala storitve na tem območju. 

Danes mislim, da lahko rečem, da smo v celjski regiji še edino podjetje, ki je še vedno 

usmerjeno na nemški trg. Veliko podjetij je preusmerilo svoje poslovanje v severne države, 

predvsem na Švedsko, na Dansko in v Anglijo«. (Drago Pečar, intervju z avtorjem, 13. oktober 

2013). 

To se dogaja zaradi konkurence, ki prihaja iz vzhoda, predvsem z Madžarske in s Slovaške in 

ponuja cenejše storitve. Težko je konkurirati tudi nemškim podjetjem. »Za slovensko podjetje 

je konkurenca na tem področju zelo huda. Madžari in Slovaki ponujajo cenovno nižje storitve, 

nemška transportna podjetja imajo podobne cene kot mi, vendar če bo potrebno izbirati med 

nemškim podjetjem in slovenskim, bo naročnik prevoza, skoraj zagotovo izbral nemškega 

prevoznika, četudi bi imel slovenski ponudnik za prevozov malenkost nižjo ceno.« (Drago 

Pečar, intervju z avtorjem, 13. oktober 2013) 

Tudi proučevano podjetje najbolj občuti konkurenco z Madžarske in  s Slovaške. Odkar je 

njihov glavni poslovni partner skladišče za območje Avstrije in Madžarske prestavil na 

Madžarsko, se pripravljajo na konkurenco, ki prihaja iz vzhoda. Zaenkrat se ti konkurenti 

slabo prilagajajo na delovne pogoje, ki veljajo v Nemčiji in se kulturno zelo razlikujejo od 

nemških naročnikov, kar omogoča podjetju Pečar Transport d.o.o. še vedno dobro poslovanje. 

Nemški naročniki z njihovimi storitvami niso zadovoljni, kar je dokaz, kolikšno vlogo imajo 

kulturne in jezikovne razlike v mednarodnem poslovanju.  

5.5 Strategija internacionalizacije proučevanega podjetja 

Ko podjetja vstopajo na trg, se srečujejo s tremi strateško pomembnimi vprašanji, ki bodo 

krojili njihovo usodo na tujem trgu. Proučiti morajo načine vstopa na mednarodne trge, 

časovno dimenzijo vstopa, ki lahko predstavlja pomembno strateško odločitev in izbrati ciljne 

trga ali trg, kamor se bo podjetje usmerjalo na novi mednarodni poti. Kot pojasni ustanovitelj 

podjetja Pečar Transport d.o.o., se ob usmerjanju podjetja na tuje trge niso držali posebnih 
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strategij. »Podjetje na začetku zagotovo ni imelo izdelane strategije. Naše edino vodilo je bilo 

dobro opravljeno delo in še vedno mislim, da je to edino, kar nas je privedlo do uspešnega 

poslovanja na tujem, poleg tiste »poslovne žilice«, saj na začetku nisem imel nikakršnih 

ekonomskih ali managerskih znanj, vodila pa me je želja po uspehu.« (Drago Pečar, intervju z 

avtorjem, 13. oktober 2013). 

Logistika in transport, dejavnosti v katerih deluje naše proučevano podjetje Pečar Transport 

d.o.o., sta zelo specifični dejavnosti, kjer je poslovanje s tujimi podjetji del vsakdana. Podjetje 

se je kmalu soočilo z izzivi mednarodnega poslovanja in že ob ustanovitvi pričelo poslovati 

izven meja Slovenije. 

Od leta 1998, po usmeritvi na tržišče v Nemčiji in v Avstriji, so si na tem območju nabirali 

izkušnje. Leta 2005 so na podlagi dobrega imena in preteklih sodelovanj dobili ponudbo za 

dolgoročno sodelovanje s podjetjem MTLU G.m.b.H., ki jim je ponudilo dolgoročno 

pogodbo.  

Zaradi specifik dejavnosti, v kateri podjetje posluje, niso postopali po značilnih koraki izbire 

strategij, ki jih poznamo. Svojo priložnost so našli v »outsourcingu«, saj podjetja zaradi 

osredotočanja na njihovo glavno dejavnost, večjo učinkovitost in zmanjšanja stroškov, 

transport raje predajo v zunanje izvajanje. Poslovni odnos med podjetjem Pečar Transport 

d.o.o. in podjetjem MTLU G.m.b.H. bi lahko opredelili kot strateško povezovanje med 

podjetji, ki s sodelovanjem na mednarodnih trgih dosegajo skupne cilje, vendar nimajo 

lastniških povezav oz. kooperacij (Ruzzier in Kesič 2011, 60). 

 Pri proučevanju podjetja Pečar Transport d.o.o. in njihovih strategij internacionalizacije 

podjetja, smo se srečali s težavo, s katero se srečuje vedno več manjših podjetnikov in 

podjetij, to je pomanjkanje managerskih in ekonomskih znanj. Podjetniki se večinoma 

spoznajo le na svojo stroko, voditeljskim in podjetniškim znanjem pa pripisujejo manjši 

pomen. Prav v tujini je ta razlika med podjetji lahko močno opazna. Kljub temu pa se lahko iz 

tega primera naučimo, da ni vedno odločilna. 

5.6 Ugotovitve o uspešnosti internacionalizacije podjetja 

Osrednje merilo za merjenje uspešnosti podjetja je navadno dobiček. Dobiček se pojavi takrat, 

ko je razmerje med prihodki in stroški na strani prihodkov. Dobiček spada med finančna 

merila uspešnosti podjetja. Poleg teh poznamo še nefinančna merila uspešnosti, ki danes 

postajajo pomembno merilo. Ker na primeru našega podjetja merimo uspešnost poslovanja v 

tujini, kjer so te prakse že bolj poznane, se moramo zavedati, da se bodoči investitorji, 

poslovni partnerji in odjemalci vse pogosteje odločajo na podlagi teh nefinančnih meril.   
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Pri finančnih oz. računovodskih merilih uspešnosti, kot glavno merilo uspešnosti podjetja 

predstavimo dobiček. V spodaj predstavljenem grafikonu so predstavljena še sredstva podjetja 

in kapital. 

 

Slika 10: Finančna analiza podjetja Pečar Transport d.o.o. 

Vir:  Poslovni imenik Bizi 2013. 

Kot razberemo iz zgornjega grafikona, dobiček podjetja v zadnjih letih postopno raste, prav 

tako tudi sredstva podjetja in kapital. Ocenili bi, da podjetje posluje uspešno in učinkovito in 

na svojem področju dosega primerne rezultate.  

Pri merjenju uspešnosti moramo izpostaviti še nefinančne kazalnike, ki prav tako kažejo na 

dobro poslovanje. Najpomembnejši so: zadovoljstvo poslovnih partnerjev, zadovoljstvo 

zaposlenih in kakovost storitev, ki se med sabo povezujejo. Podjetje bi zadovoljstvo 

poslovnih partnerjev ocenilo z vidika podaljšanja pogodb. Kljub hudi konkurenci, s katero se 

proučevano podjetje sooča, partnerji ohranjajo poslovne odnose z njimi in jih širijo. 

Zadovoljstvo zaposlenih bi ocenili na podlagi stalnih in dolgih delovnih razmerji. Predvsem 

vozniki, ki so zelo iskana delovna sila, in jim danes kljub razmeram ni težko najti službe, 

ostajajo pri njih. V podjetju se zavedajo, da so prav od njih odvisni, saj je kakovost, hitrost in 

učinkovitost prevoza odvisna od odgovornosti njihovega dela.   

Čeprav se nekateri avtorji ne strinjajo s tem, da uspešnost podjetja povezujem z 

internacionalizacijo podjetja, v podjetju menijo, da jih je prav poslovanje s tujino privedlo do 

tega, kjer so danes. Od podjetja z enim zaposlenim, so se do danes razširili na podjetje z 20 
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zaposlenimi, z novim poslovnim objektom in več kot 15 tovornimi in priklopnimi vozili. Po 

vstopu Slovenije v EU in krizi, ki je sledila podjetje še vedno raste in v razvoju drži 

konstantnost.  
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6 ZAKLJUČEK 

Internacionalizacija podjetja predstavlja naporno pot, ki jo mora podjetje prehoditi, z 

namenom, da se vključi v mednarodno poslovanje. Da bi podjetje doseglo ta cilj, mora svoje 

poslovanje razširiti na tuje trge. Katere trge izbere, kdaj se odloči za takšen korak, s katerim 

izdelkom oz. storitvijo in na kakšen način, so vprašanja, ki pomagajo podjetjem izbrati pravo 

strategijo, na drugi strani pa ta vprašanja ostajajo ključna za uspeh podjetja na tujih trgih.  

Poslovanje izven meja matične države se močno razlikuje od notranjega poslovanja podjetja. 

Podjetja se že ob vstopu srečajo z drugačnimi poslovnimi kulturami in navadami, ki močno 

vplivajo na potek in razplet poslovnih odnosov. Te dejavnike ne gre zanemariti v 

mednarodnem poslovanju.  

Nove tehnologije, internet, globalizacija so elementi, ki omogočajo hiter pretok informacij in 

predstavljajo glavni viri, ki poganja razvoj internacionalizacije in mednarodnega poslovanja. 

Prav zaradi naraščajočih mednarodnih odnosov v zadnjih nekaj desetletjih so nekatere 

dejavnosti dobile nove razsežnosti. Ena izmed teh dejavnosti je tudi transport.  

Transport nam omogoča pretok blaga in ljudi in s premagovanjem razdalj skrbi za hiter in 

učinkovit pretok. Prav transport omogoča, da izdelki dosežejo vse dele sveta. Poznamo več 

vrst transporta, največ, kar 80% se za premagovanje ovir na celinah uporablja cestni tovorni 

promet. Proučevano podjetje Pečar Transport d.o.o. svojo dejavnosti izvaja v prevozništvu in 

transportu. 

Podjetje se je kmalu po ustanovitvi leta 1988 orientiralo na tuje trge, kjer vztraja še danes. Kot 

opisujejo v podjetju, je tujina za njih postala drugi dom. V veliki meri zaradi narave posla in 

dobrega sprejema podjetja na trgih Nemčije in Avstrije, kamor se danes usmerjajo. Tu so si 

poiskali poslovne partnerje, s katerimi že nekaj let odlično poslujejo.  

Dokazujejo, da se mala podjetja lažje prilagajajo na novih trgih in v novih izzivih. To se 

dokazali v gospodarski krizi, ki je države Evrope zajela v predhodnih letih, kjer so mnoga 

podjetja v transportni dejavnosti morala omejiti poslovanje ali pa so propadla.  

Proučevano podjetje danes uspešno posluje na trgih v Nemčiji, v Avstriji in na Madžarskem, 

kjer si je uspelo pridobiti poslovne partnerje, s katerimi so vzpostavili dober poslovni odnos. 

Glavni partner je podjetje MTLU G.m.b.H., s katerim imajo sklenjeno dolgoročno pogodbo, 

in s katerim na osnovi outsourcinga opravljalo transport blaga, večinoma po Nemčiji in 

Avstriji. Podjetje za vstop na tuje trge ni izbralo posebne strategije, poskušali so se čim bolje 

prilagoditi poslovnim navadam in standardom, ki se razlikujejo od slovenskih načinov 

poslovanja. V veliko pomoč jim je pri vzpostavljanju in ohranjanju stika s partnerji  

predstavljalo znanje jezika.  
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Danes je podjetje kljub mednarodni konkurenci, ki prihaja predvsem iz Madžarske in 

Slovaške, na trgu dobro pozicionirano. Poslujejo uspešno z naraščajočim dobičkom iz leta v 

leto, kar omogoča, da podjetje svoj dobiček vlaga v novejša osnovna sredstva in na trgu dela 

pomaga do pridobitve novih partnerjev. 

Njihovi srednjeročni poslovni načrti za prihodnost so:  

· ohraniti dobre poslovne odnose z dosedanjimi poslovnimi partnerji; 

· razširiti svoje poslovanje in s tem tudi vozni park, 

· razširiti svoje prostore; v letu 2014 načrtujejo razširitev dosedanjega poslovnega 

objekta, 

· zaposliti več voznikov v mednarodnem prometu, enega disponenta in enega 

računovodjo, 

· pridobiti še kakšnega novega poslovnega partnerja, 

· ohraniti dobre odnose z zaposlenimi, 

· povečati dobiček. 

V prihodnosti načrtuje podjetje razširitev svoje dejavnosti, saj menijo, da jim bo to z 

vlaganjem dobička v podjetje tudi uspelo, toda stopajo po zmerni poti razširitve, ki so ji sledili 

tudi v preteklosti. 
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Intervju z direktorjem podjetja Pečar Transport d.o.o. g. Dragom Pečarjem 

Podjetje Pečar Transport d.o.o. se ukvarja s transportno dejavnostjo v cestnem 

prometu. Nekaj let že posluje z nemškim poslovnim partnerjem, za katerega opravlja 

transport blaga po srednji Evropi, večinoma po Avstriji, Nemčiji in Madžarski V 

intervjuju z direktorjem podjetja Dragom Pečarjem, želimo izvedeti več o njihovem 

vstopu na mednarodni trg, konkurenci in ovirah, sodelovanju z njihovim poslovnim 

partnerjem in kako se je podjetje prilagajalo na drugačno delovno kulturo.  

Danes vse pogosteje slišimo o dobrih učinkih multimodalnega prevoza blaga, hkrati se tudi 

železniški transport dobro razvija. Ali v vašem podjetju čutite kakšne spremembe oz. vplive 

teh novih možnosti v transportu blaga, ki se odpirajo?  

Za enkrat moram reči, da še ne. Glede na transportne poti, ki se jih držimo in z dobrim 

cestnim omrežjem, ki ga imamo v Evropi moramo reči, da se tega v podjetju še ne bojimo. Se 

pa trendi zagotovo povsod spreminjajo, cena nafte vsak dan raste, zato te možnosti ne smemo 

izključiti. Veliko se je že začelo spreminjati na območjih skandinavskih držav in Velike 

Britanije, tam opažajo manjše zanimanje za cestni transport. Menim, da je na krajše razdalje 

cestni transport še vedno cenejši in hitrejši. Poleg tega je dostopnost pomemben dejavnik za 

podjetja.  

Veliko se je v zadnjih letih naredilo tudi za zmanjšanje onesnaževanja v cestnem prometu. Za 

tovorna vozila, ki imajo manjši izpust škodljivih plinov, uživajo prednosti nižjih cestnin, 

cenejših registracij in mislim, da s tem EU spodbuja k nakupu novejših in energijsko 

varčnejših vozil.  

Vaše podjetje že nekaj let posluje na tujih trgih. Kdaj ste začutili priložnost, da vstopite na 

mednarodni trg in kako ste se znašli? 

Podjetje je že takoj ob ustanovitvi začelo sodelovati s podjetji, ki so delovala na mednarodnih 

trgih, do tega te privede predvsem narava dela. Takrat sem transport opravljal še sam in sem 

si želel zagotoviti rednega plačnika in veliko dela. Na začetku smo največ prevozov opravili 

za italijansko podjetje, ki je v Slovenijo uvažalo gospodinjske aparate. Slovenska podjetja so 

bila za Italijane takrat poceni partnerji, za nas pa je plačilo bilo odlično. Potem smo nekaj 

časa vozili v Rusijo za neko rusko podjetje. Kmalu smo se začeli usmerjati bolj na trg v 

Avstrijo in Nemčijo, kjer se še danes najbolj znajdemo in se počutimo domače.   

Podjetje zdaj že sedmo leto sodeluje s partnerjem MTLU G.m.b.H iz Nemčije, vendar smo že 

pred tem opravljali zanje veliko prevozov, vendar ne s pogodbenim odnosom. Priložnosti so 

se nam ponudile same, ker smo jih prepričali predvsem z dobrim in  doslednim delom. Takrat 

je podjetje MTLU iskalo slovenskega prevoznika, ki bi zanje opravljal transport blaga v 
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Slovenijo, kjer so se začele odpirati njihove trgovine. Mi smo se izkazali z natančnim in 

točnim delom ter učinkovito organizacijo, zato se je podjetje odločilo za nas.  

Glede prvih korakov na mednarodnih tleh bi lahko povedal, da ni vse tako rožnato, kot se 

morda zdi. Nekaj izkušenj smo imeli že iz preteklosti, saj v Nemčijo vozimo že 15 let, poznamo 

njihovo delovno kulturo, točnost in marljivost. To pričakujejo tudi od poslovnih partnerjev in 

ljudi, s katerimi sodelujejo. Moram povedati, da smo prej veliko vozili v države bivše 

Jugoslavije in to je velik preskok. Pri nas navadno ni bil problem, če sta voznik in tovor 

zamujala tudi po ves dan. V Nemčiji je drugače, blago mora prispeti na dogovorjeno mesto še 

pred razkladalnim časom. 

Kmalu ste uvideli, da je v Nemčiji čisto drugačna delovna etika. Kako ste se ji prilagodili in 

kaj vam povzroča največ težav? 

Prilagoditi se je bilo treba, če smo želeli ohraniti dobre partnerje in redno plačilo za naše 

storitve, kar je danes redko. Ker se tega zavedamo, ni bilo tako težko. Vsi v podjetju smo se 

kmalu začeli zavedati, da je točnost in natančnost glavna vrlina, ki mora odlikovati tudi nas. 

Zagotovo smo se tako bolj poistovetili s podjetjem, s katerim sodelujemo in skupaj strmimo k 

učinkovitejšemu prevozu blaga. Seveda, tega se morajo zavedati vsi zaposleni v podjetju, le 

tako si lahko uspešen..  

Torej bi se strinjali, da poznavanje poslovne kulture ni zanemarljivo za podjetja, ki vstopajo 

na tuji trg?  

Menim, da  sta poznavanje njihovega jezika in kulture pomembna dejavnika, ki vsaj v Nemčiji 

veliko pripomoreta pri izbiri poslovnih partnerjev. Zavedati se je potrebno, da tako tudi njim 

prihraniš veliko časa in denarja, saj je drugače potrebno prevajati vsak dopis ali pogodbo. To 

je zagotovo prednost za podjetja. V Nemčiji res cenijo poznavanje jezika, njihova kultura pa 

zelo ne razlikuje od naše. Potrebno se je tudi natančno držati dogovorov.  potrebno je tudi 

stati za svojimi dejanji in besedami. Je tako kot se dogovoriš in nič drugače. Mi smo se zelo 

dobro prilagodili na te manjše kulture razlike in se mi zdi, da smo kar prevzeli njihove 

navade. Včasih nas to malo zavede, če poslujemo s kom drugim, kjer velikokrat ni vse tako, 

kot se dogovorimo. 

 Kateri so še tisti pogoji, za katere menite, da jih podjetje, ki vstopa na tuje trge, mora 

upoštevati, da izvede uspešen prodor na tuji trg in kakšni so bile vaše prednosti poleg dobrih 

referenc? 

V transportu so dober glas in reference dejavniki, ki pomembno vplivajo pri izbiri prevoznika 

za podjetja. Velika odgovornost je prepuščena nam prevoznikom, in zato mora biti 

vzpostavljena dobro komunikacija in zaupanje med poslovnimi partnerji. Poleg tega nam je v 

tistem času, ko smo se mi odločali za resnejši vstop na trge v Nemčiji zelo pripomoglo 
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takratno gospodarsko stanje. »Timing« je bil takrat res na naši strani, saj so podjetja tako v 

Sloveniji kot tudi drugod po Evropi dobro poslovala, gospodarska situacijo je bila, v 

primerjavi z današnjo, res rožnata. Mi smo se zato, da se osredotočimo zgolj na določen trg 

odločili, ker smo z Nemci takrat dobro poslovali in so se nam tam odpirale dobre možnosti za 

delo. Za takšen vstop mora podjetje imeti dobra poslovna in finančna sredstva, saj se tuja 

8podjetja odločajo velikokrat na podlagi le-teh. Danes opazujemo, kako se transportna 

podjetja trudijo pridobiti novega poslovnega partnerja, vendar večina podjetij tudi v Nemčiji 

in v Avstriji krči svoje poslovanje. Ko zdaj gledam nazaj, vidim, da smo imeli takrat res srečo 

in odličen splet okoliščin, danes je veliko težje. Pri vseh teh dejavnikih, ki vplivajo na vstop na 

mednarodni trg bi izpostavil še razumno mero poguma, saj menim, da je tudi potreben za  

odločilne poteze v poslovanju.  

Ko ste se osredotočali na trge v Nemčiji in v Avstriji, me zanima, kakšna je bila vaša 

strategija ob vstopu na te trge, da je prepričala poslovne partnerje? 

Podjetje na začetku zagotovo ni imelo posebne strategije. Naše edino vodilo je bilo dobro 

opravljeno delo in še vedno mislim, da je to edino, kar nas je privedlo do uspešnega 

poslovanja na tujem trgu, poleg »poslovne žilice«, saj na začetku nisem imel nikakršnih 

ekonomskih ali managerskih znanj, vodila pa me je želja po uspehu.   

Kako bi opisali stanje na področju konkuriranja? Iz katerih držav prihaja največji pritisk 

konkurence?  

Konkurenca je v prevozniških dejavnostih vedno bila in vedno bo. Nekako smo vedno našli 

dober način, da se ji zoperstavimo, čeprav se je z vstopom Slovenije, Madžarske in Slovaške v 

EU na območju, kjer mi delujemo, gotovo povečala. Danes veliko pomeni, da imaš vsaj enega 

stalnega naročnika, s katerim delujeta s pogodbenim odnosom. Vsaj mi bi  drugače zagotovo 

težje konkurirali na tem trgu.  

Največji pritisk prihaja iz vzhode Evrope. Zagotovo so Madžari in Slovaki glavni konkurenti 

na nemškem področju. Za slovensko podjetje je konkurenca na tem področju zelo huda. 

Madžari in Slovaki ponujajo cenovno nižje storitve, nemška transportna podjetja imajo 

podobne cene kot mi, vendar če bo izbira med nemškim podjetjem in slovenski, bo naročnik 

prevoza skoraj zagotovo izbral nemškega prevoznika, četudi bi imel slovenski ponudnik 

prevozov malenkost nižjo ceno. Danes je res veliko odvisno od notranjih in partnerskih 

povezav med podjetji, v Nemčiji je to zagotovo bolj razširjeno, kot je pri nas. 

Ko se je naše podjetje začelo usmerjati na trge v Nemčiji in v Avstriji, so večinoma vsa 

transportna podjetja, vsaj v celjski regiji, opravljala storitve na nemškem in avstrijskem 

območju. Mislim, da danes lahko rečem, da smo v celjski regiji še edino podjetje, ki je še 

vedno usmerjeno na nemški trg. Veliko podjetij je preusmerilo svoje poslovanje v severne 

države, predvsem na Švedsko, Dansko in v Anglijo.   


