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POVZETEK 

Internacionalizacija podjetja je v današnjem času skoraj neizbežna. Podjetju omogoča širitev, 
boljšo prepoznavnost in konkurenčno poslovanje. Internacionalizacija lahko prinaša tudi 
negativne učinke. Da se jim izognemo, je potrebno izbrati podjetju naklonjen trg ter ustrezno 

strategijo vstopa. V podjetju Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo se tega zavedajo in 
se zato aktivno vključujejo v proces internacionalizacije. Diplomska naloga vključuje analizo 
strategije internacionalizacije podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo, ki deluje 
v segmentu pridelave in prodaje vin. Mednarodno poslovanje je podjetju omogočilo rast in 
razvoj. Za uspešno poslovanje podjetja na mednarodnih trgih je pomembno ciljno usmerjeno 
mednarodno trženje, katerega tudi opredeljuje analiza strategije mednarodnega poslovanja 

podjetja v diplomski nalogi. 

Ključne besede: mednarodno poslovanje, mednarodno trženje, strategija mednarodnega 
poslovanja, Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo. 

 

 

SUMARRY 

 

Internationalization of a company is almost inevitable in today's economy. It enables the 

company to spread, to have better recognition, and competitive business. Internationalization 

can also bring some negative effects as well. To avoid them, it is necessary to choose a market 

keen on the company and an appropriate strategy of entering the market. The company Wine 

Cellar "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo is aware of that and, therefore, they are actively 
involved in the process of internationalization. The diploma thesis includes an analysis of the 

internationalization strategy of the company Wine Cellar "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo, 
which works in the segment of winemaking and selling of wine. International business has 

enabled growth and development of the company. Goal targeted international marketing is 

important for successful business of the company at the international markets which is defined 

by an analysis of the international business of the company in the diploma thesis. 

Key words: international business, international marketing, strategy of international business, 

Wine Cellar "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Prisotnost globalizacije lahko zaznamo na vsakem koraku. Njen vpliv čutimo, ko se 

sprehajamo po ulici, se odpravimo v trgovino ali smo preprosto doma in si ogledujemo 

predmete, ki nas obkrožajo.  

Ruzzier in Kesič (2011, 19) sta definirala globalizacijo: »Globalizacija je 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 prinaša velike spremembe v družbi in gospodarstvu. Nahajamo se v tako 
imenovanem drugem globalnem obdobju, katero se je začelo v času po 2. svetovni vojni. Svet 
se drastično spreminja, razdalje se krčijo in trgi liberalizirajo, tehnologija se hitro razvija, 

ljudje smo bolj informirani. Ti dejavniki so poleg političnih odločitev in ideologije ključni 
vzroki za razvoj globalizacije (Ruzzier in Kesič 2011, 21). 

Dejansko postaja globalizacija del našega vsakdana, zato se moramo nanjo ustrezno odzvati. 
Povzroča tako pozitivne kot tudi negativne posledice z delovanjem na družbo in 
gospodarstvo. 

Negativne posledice so predvsem slabše življenjsko okolje, izguba nekaterih delovnih mest, 
socialne pravice se zmanjšujejo in socialne mreže razpadajo, zmanjšuje se moč javnega 
odločanja. Pogosto pa globalizacija povzroča poglabljanje finančnih kriz v svetovnem svetu. 
Proces globalizacije lahko zelo blagodejno vpliva na gospodarstvo in povzroči njegovo 
hitrejšo rast. Ena od pozitivnih posledic procesa globalizacije je zagotovo pravična in 
nepristranska prerazdelitvi blaginje (Mora in Siotis 2004, 45, po Ruzzier in Kesič 2011, 19).  

Slovenija je leta 2004 vstopila v Evropsko unijo in tako postala polnopravna članica. Na ta 
način je pridobila novo tržno področje, ki se razlikuje od slovenskega ter področja menjave s 
tretjimi državami. Večji del slovenskega mednarodnega poslovanja je usmerjen v poslovanje 

znotraj trgov Evropske unije. Evropski trgi so za Slovenijo privlačni zaradi prostega pretoka 
blaga in storitev. Kljub temu pa ne smemo zanemariti mednarodnega poslovanja izven meja 

Evropske unije, ki predstavlja potencialni vir razvoja za slovensko gospodarstvo (Dubrovski, 

2006, 16–18).  

Zaradi samih sprememb, ki se dogajajo v okolju, prihaja tudi do sprememb v poslovanju 

podjetij, ki se nahajajo v tem. Prilagajanje dinamičnim spremembam okolja je bistveno, saj 
tako podjetja obdržijo ali povečujejo svojo konkurenčno prednost na globalnih trgih 
(Dubrovski 2006, 20). 

V diplomski nalogi smo raziskovali in proučili segment pridelave vin. Natančneje smo 
obravnavali podjetje Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo ter raziskovali in proučevali 
vlogo mednarodnega poslovanja v navedenem podjetju.  

Pri vključevanju podjetja v proces mednarodnega poslovanja je zelo pomemben tudi izbor 

načina vstopa na izbrane trge. Podjetje mora pri tem upoštevati lastnosti posameznega načina 
vstopa ter zbrati podjetju najbolj ustreznega. V diplomski nalogi bomo strategijo vstopa 
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raziskovali, proučili, analizirali in predstavili na izbranem podjetju. Obravnavali bomo tudi 

aktivnosti in pomen marketinga na tujih trgih in njegovo prilagajanje okolju. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in preučiti strategijo internacionalizacije v segmentu 

vin, in sicer na primeru podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo.  

Cilji diplomske naloge: 

- proučiti pomen in vlogo mednarodnega poslovanja, 

- analizirati vzroke in vzpodbude za mednarodno poslovanje, 

- raziskovati strategije vstopa na tuje trge, 

- preučiti marketinški splet in pomen marketinga v mednarodnem poslovanju, 

- raziskovati strategijo internacionalizacije podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., 

Dobrovo na področju vin.  

Postavljamo si naslednjo hipotezo, ki bi jo radi potrdili ali zavrgli: 

Uspešno poslovanje in razvoj podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo je 

povezan s poslovanjem na tujih trgih. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili naslednje metode: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, s katero smo opisali pomen in vlogo mednarodnega 

poslovanja, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, s pomočjo katere smo spoznali sklepe, mnenja in 
stališča različnih avtorjev, 

- metoda analize, s katero smo ugotavljali vpliv internacionalizacije na poslovanje podjetja, 

- metoda sinteze, ki smo jo uporabili pri sestavljanju in združevanju obravnavanih sestavin 
mednarodnega poslovanja.   

Uporabili smo tudi kvalitativno raziskavo, in sicer v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljamo, da: 

- je strategija internacionalizacije pomembna in ključna za nadaljnji razvoj obravnavanega 

podjetja zaradi velike konkurence v segmentu vin in prodora tujih podjetij na slovenski 

trg, 

- se je podjetje odločilo za internacionalizacijo zaradi majhnega obsega lokalnih 

potrošnikov, 

- je obravnavano podjetje pričelo svoj proces internacionalizacije v državah bivše 

Jugoslavije in sosednjih državah.  

Omejitve se kažejo predvsem v dostopnosti virov podatkov in informacij na trgu vin. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

 

Mednarodno poslovanje je poslovanje v tujini ali s tujino in zajema vse poslovne transakcije, 

ki na netrgovinski ali trgovinski način vključujejo dve ali več držav (Dubrovski 2006, 19). 

Hrastelj (1990, 17–19) opredeljuje mednarodno poslovanje kot širok pojem, ki obsega 
trgovinske in netrgovinske načine poslovanja izven nacionalnih meja. Mednarodno 

poslovanje vključuje mednarodno trženje, mednarodno poslovodenje in mednarodne finance.  

Definicije mednarodnega poslovanja se razlikujejo med seboj glede na različne avtorje. Slika 
1 prikazuje Hrasteljev pogled mednarodnega poslovanja, postavljenega v globalno okolje.  

 

 

Slika 1: Mednarodno poslovanje v globalnem okolju 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 13 

O mednarodnem  poslovanju govorimo, ko se aktivnosti le-tega izvajajo vsaj v dveh državah. 
Ključni cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljitev potreb ljudi, ki so vpleteni v slednji 
proces. To so potrebe držav, s katerimi poslujemo, podjetij, institucij in potrošnikov (Ruzzier 
in Kesič 2011, 11). 

2.1 Pomen in vloga 

V današnji dobi je mešanje kultur zelo prisotno. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je 

razmeroma lahko dostopna za vsakogar in veliko bolj razvita kot v preteklosti. Potrošniki 
lažje dostopamo do želenih informacij in lažje primerjamo ponudbe izdelkov in storitev med 
sabo. To pa povzroča pojav večje konkurenčnosti, zato se morajo podjetja boriti za obstoj in 

poskušati ohraniti tržni položaj. Podjetja naj bodo pozorna na spremembe na trgu in naj se 
nanje ustrezno odzivajo. 
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Podjetja se spreminjajo v celoti in se tako odzivajo na nestabilno okolje. Razlike med podjetji 

so zelo razvidne skozi čas. Rahman primerja sodobna podjetja s podjetji iz 90-ih let prejšnjega 
stoletja. Njegova analizo povzemamo v Preglednici 1. 

Preglednica 1: Primerjava značilnosti sodobnih podjetij in podjetij v preteklosti 

Značilnosti Podjetja iz 90-ih let Sodobna podjetja 

Organizacija Hierarhična Mrežna 

Osredotočenost Dobiček in uspešnost 
(učinkovitost) 

Inovacije in odjemalci 

Struktura Samozadostna (funkcijska) Medodvisna 

(multidisciplinarni teami) 

Pričakovanja zaposlenih Varnost Osebni razvoj 

Delovna sila Homogena Kulturno različna 

Trg Domači Globalni 

Prednosti Stroški Čas 

Sredstva Kapital Informacije 

Povečanje konkurenčnosti Vertikalna integracija Strateške zveze in 

outsourcing 

Organizacijska kultura Popuščanje in tranzicija  Uresničevanje in rezultati 

Vir: Rahman 2004, po Dubrovski 2006, 22 

Mednarodno poslovanje ne prenaša samo poslovne aktivnosti na tuje trge, temveč je zelo 
kompleksno in specifično. Upoštevati moramo tudi kulturološke in jezikovne značilnosti  
mednarodnega prostora, drugačno zakonodajo, poslovanje, trženje, drugačno managersko in 
pravno-regulatorno okolje (Ruzzier in Kesič 2011, 53–54).  

Mednarodno poslovanje je večdimenzionalna in dinamična dejavnost. Izbira oblik in načinov 
mednarodnega poslovanja postaja zelo raznolika (Hrastelj 1990, 31). 

Za preživetje v mednarodnem tržnem prostoru je ključno obvladovanje mednarodnega 
poslovanja. Mednarodno poslovanje je sestavljeno iz različnih faktorjev. Države, v katerih  

poslujemo, se razlikujejo med seboj, srečamo se z različnimi kulturami, običaji in navadami. 
Ljudje imajo različne potrebe in drugače zaznavajo okolje, ki jih obkroža. Zaradi navedenih 
razlik je za dolgoročni obstoj na teh trgih pomembno prilagajanje tržnemu prostoru (Ruzzier 
in Kesič 2011, 12). 
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2.2 Vzroki in vzpodbude 

Večina novoustanovljenih podjetij ob samih začetkih poslovanja deluje lokalno. Njihov 
osnovni motiv obstoja je dobiček. Ko podjetja dobro spoznajo domači trg, se jih veliko odloči 
za naslednji korak, in sicer širitev v tujino. Vzroki za to odločitev so različni in ne nujno 
povezani z osnovnim motivom obstoja.  

Najpogostejši vzroki, zaradi katerih se podjetja odločajo za mednarodno poslovanje, so: 

- premajhen domači trg ne ponuja želenih prihodkov, 
- večja izkoriščenost poslovne ter proizvodne zmogljivosti (posledično nastanejo nižji 

stroški na enoto izdelka), 
- nastanek novih delovnih mest ali vzdrževanje obstoječih, 
- krajša amortizacijska doba stroškov raziskav in razvoja, 
- podaljšanje obstoja izdelka na trgu, daljši življenjski cikel, 
- odpraviti odvisnost od domačega trga in tako zmanjšati tveganje, 
- tuji trgi nudijo nova znanja ter izkušnje, 
- možnost odprave sezonskih vplivov, ki ovirajo poslovanje na domačem trgu, 
- vstop novih konkurentov iz tujine, 

- izboljšanje konkurenčnosti podjetja, 
- širjenje mrežnih povezav in iskanje strateškega partnerstva, 
- ugodnejši nabavni viri, 
- priložnost za prenos poslovnih funkcij, 
- temeljni odjemalci se nahajajo v tujini, 

- možnost inovacij znotraj poslovnega sistema,  
- rast in razvoj predstavljata ključni vzrok za vključitev podjetja v proces mednarodnega 

poslovanja (Dubrovski 2006, 91–92).  

Poleg vzrokov za širitev podjetij na mednarodne trge obstajajo tudi vzpodbude, ki so lahko 
zunanje ali notranje. Vzpodbude so zelo odvisne od managementa, od  njegove nagnjenosti k 

tveganju in sprejemanjem dinamičnih sprememb na  mednarodnih trgih. Notranje vzpodbude 
so dejavniki v podjetju in so povezane s konkurenčnostjo podjetja, medtem ko so priložnosti 
in ovire del zunanjih vzpodbud (Makovec Brenčič idr. 2006, 22–23). 

Preglednica 2 navaja najpogostejše notranje in zunanje vzpodbude, ki vplivajo na nagnjenost 
podjetja k internacionalizaciji. 
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Preglednica 2: Notranje in zunanje vzpodbude k mednarodnemu poslovanju 

Notranje vzpodbude Zunanje vzpodbude 

- dojemljiv management, ki vzpodbuja 

mednarodno poslovanje, 

- povpraševanje na trgu, 

- specifičen notranji dogodek (npr. 
zaposlitev posameznika, ki vzpodbudi 

visoko motivacijo), 

- konkurenčna podjetja, 

- uvoz kot oblika vhodne 

internacionalizacije in s tem začetka 
mednarodnega poslovanja, 

- združenja in zveze, kjer podjetja 
pridobivajo informacije, 

- slučajni stranski proizvod, - zunanji strokovnjaki (npr. vladne 

institucije, gospodarske zbornice, 

banke, zastopniki), 

- presežena proizvodnja, - vladni programi, 

- sodelovanje v mreži podjetij. - regionalne integracije, 

- neformalna srečanja managerjev. 
Vir: Hollensen 2004; Chaudry in Crick 1997, po Makovec Brenčič idr. 2006, 23 

Vzroke za odločitev podjetij za mednarodno poslovanje lahko razdelimo na proaktivne in 
reagibilne. Proaktivni motivi izvirajo iz lastne motivacije podjetja, da uporabi svoje prednosti 

in sposobnosti. Reagibilni motivi pa predstavljajo odzive na zunanje pritiske in grožnje 
konkurentov. Preglednica 3 predstavlja povezavo med motivi in vzpodbudami v 

mednarodnem poslovanju (Makovec Brenčič idr. 2006, 23). 

Preglednica 3: Prikaz prepletenosti motivov in vzpodbud v mednarodnem poslovanju 

 

Notranje 

vzpodbude 

Zunanje 

vzpodbude 

Proaktivni motivi 

 

- managerski motiv, 

- prednosti pri trženju, 
- ekonomija obsega, 

- edinstveni 

izdelek/tehnološko 
znanje. 

- priložnosti na tujem 
trgu, 

- zamenjava agentov. 

Reagibilni motivi - razpršitev tveganja, 
- podaljševanje prodaje 

sezonskih izdelkom, 

- presežene kapacitete. 

- nenadejana tuja naročila, 
- majhen domači trg, 
- stagnanten ali upadajoči 

domači trg.  
Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 23 

 

 

  



 

8 

 

3 NAČINI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Podjetja so doma in na tujih trgih izpostavljena veliki konkurenci. Potrebno je spremljati tržne 
spremembe in izbrati najustreznejšo rešitev za ohranitev ali povečanje tržnega položaja 
podjetja (Kenda 2001,152).  

Pogosto so rešitve podjetij povezane z vstopom na tuje trge. Podjetja, ki delujejo v domačem 
okolju, se odločajo za širitev v tujino. Mednarodno že prisotna podjetja pa izbirajo nove trge.  

Ko se podjetje odloči za vstop na tuji trg ali trge, sledi eno ključnih strateških vprašanj, in 
sicer na kakšen način bo vstopalo na te trge.  
Pri zbiri načina vstopa mora upoštevati:  
- značilnosti trga, na katerega vstopa ter njegove posebnosti, 

- značilnosti sestavin okolja, 
- kakšne so zmožnosti podjetja in njegove strateške usmeritve, 
- značilnosti izdelkov ali storitev ter njihove posebnosti (Dubrovski 2006, 183). 

 Idealne strategije vstopa na tuje trge ni, saj lahko podjetja na istih trgih uporabljajo različne 
metode vstopa. Razlikujemo med tremi oblikami vstopa, in sicer izvozni način, pogodbeni 
način in investicijski način vstopa (Ruzzier in Kesič 2011, 53).  

 

 

Slika 2: Klasifikacija načinov in oblik vstopa 
Vir: Makovec Brenčič idr. 2006, 51 

3.1 Izvozni način vstopa 

Izvozni način vstopa na tuje trge predstavlja najmanj tvegano, najstarejšo in najenostavnejšo 
obliko vstopa na tuje trge. Prav te lastnosti pa prispevajo k veliki prisotnosti slednjega v 

mednarodnem poslovanju podjetij. Pri klasičnem izvoznem načinu poteka proizvodnja v 
matični državi, nadalje pa se izdelek prenese na različne lokacije v posameznih državah. 
Prenos blaga vključuje še nekatere spremljajoče dejavnosti (Kenda 2001, 153–155). 
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Izvozni način vstopa je priljubljen predvsem pri MSP, ki začenjajo z internacionalizacijo. 
Izvozni način vstopa na tuje trge lahko delimo na tri podskupine, in sicer posredni izvoz, 
neposredni izvoz in kooperativni izvoz (Ruzzier in Kesič 2011, 55–56).    

3.1.1 Posredni izvoz 

Posredni izvoz je zelo pogost način vstopanja MSP na tuje trge. Uporabljajo ga predvsem 

podjetja, katerim primanjkuje določenih lastnih potencialov. Ti so lahko otežen dostop do 
trgov, pomanjkanje ustreznega kadra, primanjkovanje informacij itd. Zato podjetja 

uporabljajo različne domače posrednike (Dubrovski 2000, 81). 

Nadalje pa lahko posredni izvoz delimo še na: 
- oprtni izvoz (ang. piggyback operations); podjetje vstopa na tuji trg s pomočjo že 

uveljavljenega podjetja, ki želi razširiti svojo poslovanje na specifičnem trgu in prevzeti 
prodajo izdelkov na tujem trgu tega podjetja,   

- komisionar (ang. commision agent); sklepa posle za tuji račun v svojem imenu;ločimo 
nakupne komisionarje ter prodajne komisionarje, 

- posli a conto meta; posle posredujeta nakupni in prodajni komisionar, 

- izvozni trgovec/izvozni posrednik; kupuje in prodaja izdelke za svoj račun in v svojem 
imenu, 

- izvozne trgovske družbe; trgovske družbe, ki imajo tradicijo trgovanja na določenih 
področjih, 

- izvozna združenja in konzorciji; specializirana združenja na posameznih dejavnostih 
(Ruzzier in Kesič 2011, 56).  

3.1.2 Neposredni izvoz 

Neposredni izvoz zahteva večjo vključenost in aktivnejše sodelovanje v poslovnem procesu 
internacionalizacije kot posredni izvoz. Primeren je predvsem za podjetja, ki si želijo 
zagotoviti dolgoročnejšo pozicijo na mednarodnih trgih (Ruzzier in Kesič 2011, 55).  

Za neposredni izvoz se odločajo predvsem podjetja, ki se nahajajo v zrelejši stopnji 
internacionalizacije. Prodaja je pri neposrednem izvozu usmerjena na povpraševalce ali 
zastopnika oz. uvoznika (Dubrovski 2000, 82). 

Poznamo različne oblike neposrednega izvoza: 
- enkratna, enotna izvozna naloga, 

- izvoz preko prodajne družbe, 
- izvozni oddelek, ki nastane zaradi povečanega obsega izvoza blaga, 
- ustanavljanje sestrskih podjetij, 

- ustanavljanje podružnic, 
- lastna prodaja s potniki na mednarodnih trgih, 

- s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 
- z zastopniki (Ruzzier in Kesič 2011, 56). 

Neposredni izvoz se najpogosteje izvaja s pomočjo zastopnikov. Kasneje pa največkrat ta 
način vstopa na tuje trge vodi do ustanovitve lastnega predstavništva oz. lastnega podjetja. 
Zastopnik posluje v imenu in na račun svojih principalov. Pogosto govorimo o t.i. 
ekskluzivnem zastopanju. Gre namreč za to, da se zastopnik obveže, da bo principalu na 
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pogodbenem področju dobavljal blago izključno preko njega. Na ta način si poskuša principal 
zagotoviti monopolni položaj, v zameno pa je najpogosteje zastopnik deležen višje provizije 
(Kenda 2001, 163–164). 

Slika 3 prikazuje posredni in neposredni izvoz in uvoz. Kot primer uvoznika in izvoznika 

Dubrovski uporablja Slovenijo in Rusijo. 

 

Slika 3: Posredni in neposredni izvoz in uvoz 
Vir: Dubrovski 2006, 187  
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Posredni in neposredni izvoz imata različne prednosti in slabosti, ki so opisane v preglednici 
4. 

Preglednica 4: Prednosti in slabosti posrednega in neposrednega izvoza 

Vrsta izvoza Prednosti Slabosti 

Posredni 

izvoz 

- zahtevano je omejeno 

angažiranje in omejene 
investicije, 

- omogočena je visoka stopnja 
tržne razpršenosti, saj podjetje 
uporablja mednarodne poti že 
izkušanega izvoznika, 

- minimalno tržno in politično 
tveganje, 

- niso zahtevane večje izkušnje.  

- ni nadzora nad elementi 

marketiškega spleta, razen za 
izdelek, 

- dodatni domači člen v 
distribucijski verigi lahko poveča 
stroške oz. zmanjša dobiček 
proizvajalcu, 

- pomanjkanje stika s trgom, 

- omejeno pridobivanje izkušenj z 
izdelkom. 

Neposredni 

izvoz 

- dostop do lokalnih tržnih 
izkušenj in stikov s 

potencialnimi odjemalci, 

- skrajšana distribucijska veriga, 
- zahtevano je poznavanje trga, 

- obstaja nadzor nad 

marketinškim spletom, 
- na razpolago je lokalna 

podpora prodaji in storitvam. 

 

- majhen nadzor nad tržnimi 
cenami zaradi carin in 

pomanjkanja nadzora nad 

distribucijo, 

- nekatere investicije v prodajno 

organizacijo so potrebne, 

- kulturne razlike privedejo do 

komunikacijskih problemov in 

filtriranja informacij (povečujejo 
se transakcijski stroški), 

- možne so trgovinske omejitve. 
Vir: Hollensen 1998, 231, po Dubrovski 2000, 83 

3.1.3  Kooperativni izvoz 

Predvsem so to razna izvozna združenja in konzorciji. Najbolj značilni predstavniki 
kooperativnega načina izvoza so izvozno-marketinške družbe. To so manjša podjetja, ki 
vodijo celotno izvedbo marketinških in izvoznih aktivnosti ter različne posle za druga podjetja 
v mednarodnem poslovanju. Običajno ta podjetja nimajo dovolj izkušenj in virov za 
mednarodno poslovanje. Prednosti kooperativnega izvoza so delitev stroškov, izkušnje. 
Slabosti pa se kažejo pri težji uskladitvi interesov, saj so le-ti mnogokrat različni (Ruzzier in 
Kesič 2011, 56–57).    

3.2 Pogodbeni način vstopa 

Za pogodbeni način vstopa na tuje trge je značilna "prodaja" določenega znanja, tehnologije, 
določene pravice ali veščine, ki jo je možno tržiti. Podjetje se mora odločiti, ali bo pravice in 

znanja obdržalo zase ali jih bo poskušalo tržiti. Na to odločitev vplivajo predvsem narava, 
zahtevnost intelektualne lastnine ter njena strateška vrednost (Kenda 2001, 176–177).  

Pogodbeni način vstopa predstavlja dolgoročno nekapitalsko združenje med entiteto na tujem 
ciljnem trgu in mednarodnim podjetjem. Podjetja se odločajo za to obliko vstopa zaradi 
zniževanja proizvodnih in transportnih stroškov, izogibanja vstopnim omejitvam, skrajševanja 
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tržnih poti in možnosti uveljavljenja različnih subvencij ter spodbud za tuje vlagatelje. Med 
najpomembnejšimi oblikami vstopa ločimo licenčno poslovanje, franšizing, pogodbeno 

proizvodnjo in strateška zavezništva (Ruzzier in Kesič 2011, 57–58). 

3.2.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je sporazum, ki ga skleneta licensor (dajalec licence) in licensee 
(pridobitelj ali jemalec licence) za odstop pravic in znanja, ki prestavlja neko vrednost. 

Jemalec licence je dolžen spoštovati določene pogoje in plačevati dajalcu licence licenčnino 
(Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Na višino licenčnine vplivajo različni dejavniki. Pomembno je, kakšne vrste je licenca, v 
kakšnem pogajalskem položaju sta stranki, ali je rešitev tržno zrela, kolikšen je bil vložek 

dajalca licence. Poleg tega pa igra veliko vlogo izvirnost rešitve problema ali inovacije 
(Dubrovski 2000, 97).  

Licenčno poslovanje ima različne prednosti in slabosti. Kenda (2001, 138–139) jih nazorno 

opisuje na primeru dajalca in jemalca licence. 

Prednosti za dajalca licence: 

- primerno je tudi za mala in srednje velika podjetja, saj ne zahteva veliko kapitala, temveč 
se poudarek kaže na znanju, 

- dajalec licence lahko na ta način spoznava tržišče in pridobiva izkušnje, ki jih lahko 
uporablja za bolj tvegane in kompleksnejše oblike mednarodnega poslovanja, 

- uspeh kupca licence lahko prinese tudi dajalcu licence ugodnosti, saj nastajajo pogoji za 

poglobljeno sodelovanje. 

Slabosti za dajalca licence: 

- jemalec licence lahko postane pomemben tekmec in izloči dajalca licence s tržišča, 
- omejen nadzor kvalitete in prodaje na pogodbeno določenem območju (prav tam). 

Prednosti za jemalca licence: 

- krajši čas uvajanje izdelka, 
- stroški za raziskave in razvoj so nižji, 
- napak produkcije in prodajnih metod ni (prav tam). 

Slabosti za jemalca licence: 

- navadno so licence v razvitih državah presegle stopnjo zrelosti, so manj tehnološko 
zanimive,  

- jemalec ne prilagaja ali dopolnjuje kupljenega znanja, 

- velika odvisnost in pogodbene omejitve, 

- nekritično posnemanje raziskovalne dejavnosti (prav tam). 

3.2.2 Franšizing 

Franšizing je vrsta pogodbenega razmerja med poslovnima partnerjema, predstavlja sistem 
trženja blaga, storitve ali tehnologije. Franšizor daje pravico in odgovornost franšiziju, da 
posluje skladno z njegovim konceptom (Ruzzier in Kesič 2011, 59).  
 



 

13 

 

Dajalec franšize posreduje jemalcu franšize know-how, dovoli uporabo blagovne znamke, 

raziskuje trg in donosnost ter o tem obvešča in svetuje članom franšiznega sistema. 
Zagotavljati mora tekočo izmenjavo izkušenj, skupno nastopanje pri tržnem komuniciranju ter 
skupno nabavo. Franšizij je dolžen ravnati po določenih pravilih, ki so vezana predvsem na 
nadzor franšizorja, negovanje blagovne znamke, poslovno tajnost in poročanje franšizorju 
(Dubrovski 2006, 196–197). 

Poenostavljeno bi lahko opredelili franšizing kot preverjen poslovni koncept, ki ga lahko 
kopiramo. Omogoča hiter vstop na mednarodne trge in osvojitev velikega tržnega deleža v 
razmeroma kratkem času. Naložbe se navadno hitro vračajo, k temu pa pripomore predvsem 

izvedba ter sposobnost franšizorja (Kenda 2001, 186–187). 

Poznamo različne delitve franšizinga. Najbolj priljubljena pa je delitev na izdelčni franšizing 
in čisti poslovni franšizing. Primer izdelčnega franšizinga je gazirana brezalkoholna pijača 
Coca-Cola. Medtem ko izdelčni franšizing podaja pravice in dolžnosti, ki so vezane izključno 
na izdelek, čisti poslovni ali paketni franšizing podaja pravico do uporabe celotnega 
poslovnega "paketa" (Ruzzier in Kesič 2011, 59). 

Preglednica 5 primerja licenčno in franšizno poslovanje. 
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Preglednica 5: Razlike med licenčnim in franšiznim poslovanjem 

Licenčno sodelovanje Franšizno sodelovanje 

- za plačilo licence se običajno 
uporablja izraz licenčnina (royalties), 

- za plačilo franšize se običajno 
uporablja naziv cena vodenja 

(managemnt fees), 

- zajeti so izdelki ali celo posamezen 

izdelek ali posamezna tehnologija, 

- zajeto je celotno poslovanje, 

vključno z know-howom, 

intelektualno lastnino, blagovno 

znamko in poslovnimi zvezami, 

- licence se ponavadi prevzete s strani 

uveljavljenih podjetij, 

- velikokrat se uporablja v začetni fazi 
razvoja, 

- običajno trajanje znaša 16-20 let, 

posebej, kadar gre za tehnični know-

how, avtorske pravice in blagovne 

znamke, 

- trajanje pogodbenega sodelovanja je 

običajno 5 let, včasih presega 10 let; 
delovanje se pogosto obnovi, 

- jemalci licence samostojno 

povprašujejo po licenci oz. ponuja 
sodelovanje; ponavadi gre za 

uveljavljena podjetja, ki lahko 

dokažejo, da bodo učinkovito 
poslovala s pridobljeno licenco, 

- jemalec franšize e pogosto izbran s 
strani dajalca franšize, 

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

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

- pri prenosu licence ni zajet učinek 
prenosa dobrega imena od dajalca na 

jemalca licence, 

- čeprav franšizor zadrži dobro ime, 
jemalec licence le-tega uporablja za 

svoje uspešno poslovanje, 
- jemalec licence ima pri dogovarjanju 

pogodbenih določil precej svobode, 
pri čemer lahko uporablja svoje 
prednosti in uveljavljen položaj na 
trgu. 

- uporablja se standardna struktura 

stroškov, pri čemer lahko 
razlikovanje med posameznimi 

franšiznimi sistemi privede do 
zmešnjav. 

Vir: Hollensen 1998, 244, po Dubrovski 2000, 100 

3.2.3 Pogodbena proizvodnja 

Pri pogodbeni proizvodnji dajalec pogodbe (kontraktor) tvori poslovni odnos s     

kooperantom na tujem trgu. Poslovni odnos je vezan na proizvodnjo, druge aktivnosti pa vodi 

kontraktor sam (Ruzzier in Kesič 2011, 60). 

Vzrok za takšen način poslovanja je predvsem v cenejši, pogosto kakovostni in hitrejši 
proizvodnji. Na takšen način lahko kontraktor poveča konkurenčnost, prevzemnik pogodbe pa 
poveča prihodke ter zapolni njegove proizvodne zmogljivosti. Pogodbeno poslovanje prinaša 
za kontraktorja predvsem tehnična tveganja, za izvajalca pa poslovna tveganja, saj je v celoti 
odvisen od kontraktorja (Kenda 2001, 102). 
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Razlogov za pogodbeno proizvodnjo je več: 
- ekonomija obsega in specializacije, 

- nižji stroški delovne sile, 
- omejene proizvodne zmogljivosti kontraktorja, 

- nizke carine,  

- izboljšanje tržnega položaja kontraktorja (Kenda 2001, 197–198).  

3.2.4 Strateška zavezništva 

Podjetja zaradi globalizacije, ki je povzročila zaostritev konkurenčnih razmer na mednarodnih 
trgih, težko dosegajo zadovoljivo uspešnost z lastnimi sredstvi. Zato se podjetja povezujejo in 
sodelujejo med sabo ter na ta način povečujejo konkurenčnost (Dubrovski 2006, 214).  

Strateške zveze, strateška zavezništva ter strateške zaveze so podjetja, ki sodelujejo med sabo 

in na takšen način dosegajo skupne cilje. Strateška zavezništva so nekapitalska oblika skupnih 
vlaganj (Ruzzier in Kesič 2011, 60).  

Ko se podjetje odloča za vzpostavitev strateških zvez in si želi njihovo uspešno delovanje, je 

priporočljivo, da izpolnjuje naslednje pogoje: 

- cilje partnerjev je možno združiti, 
- zagotovitev strateške prednosti, 
- partnerji naj bodo med seboj odvisni, 

- komuniciranje med partnerjema, 

- reševanje morebitnih konfliktnih položajev, 
- ustrezno načrtovanje in koordinacija dela, 
- prilagojeno vodenje z nadzorom (Dubrovski 2000, 118). 

Strateška zavezništva lahko vplivajo na nadaljnje sodelovanje in povezovanje, podjetja na 
takšen način hitreje dosegajo konkurenčne prednosti, partnerja ostajata pri teh povezovanjih 

neodvisna. Strateška zavezništva pa prinašajo tudi nekatere slabosti, kot so povečanje 
administrativnih stroškov nadzora in vzpostavitve, kasnejše izrabljanje slabosti partnerja, cilj 

ustanovitve je zgrešen, nerazumevanje med partnerjema lahko privede do neuspešnega 
sodelovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 61). 

3.3 Investicijski način vstopa 

V nasprotju s pogodbenim načinom vstopa, za katerega je značilna nekapitalska povezanost, 
investicijski način vstopa obravnava kapitalsko povezanost. Pod investicijski način vstopa 
spadajo neposredne investicije in lastništvo različnih objektov na mednarodnih trgih.  
Lastništvo in z njim povezen nadzor je lahko popolno ali delno (Ruzzier in Kesič 2011, 57, 

60). 

 

Prednost investicijskega načina vstopa se kaže predvsem v učinkovitem nadzoru, ki 
predstavlja za podjetje konkurenčno prednost. Primerno je za podjetja, ki imajo veliko 
podružnic v tujini in si želijo večje poslovne koordinacije med podružnicami, ter za podjetja, 
ki izrabijo nastalo mednarodno mrežo za sinergijo intelektualne lastnine, tehnologije in 
proizvodnih zmogljivosti (Kenda 2001, 204). 
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Za investicijski  način vstopa se odločajo podjetja, ki imajo veliko znanj ter spretnosti, saj je 

potrebno priskrbeti podjetju zajetne investicije v kratkem času. Zato se za ta načni vstopa 
odločajo pretežno velika podjetja, ki imajo več razpoložljivih sredstev v primerjavi z malimi 
in srednje velikimi podjetji (Ruzzier in Kesič 2011, 60). 

Investicijski način vstopa zajema tuje neposredne naložbe in investicije, naložbene oblike 
vstopa in skupna vlaganja. 

3.3.1 Tuje neposredne naložbe in investicije 

S tujimi neposrednimi naložbami in investicijami se v največji meri ukvarjajo multinacionalna 
podjetja. Na takšen način povečujejo njihovo prisotnost na mednarodnih trgih. Največje 
naložbenice in prejemnice tujega kapitala so države, ki veljajo za najbolj gospodarsko razvite. 
Slovenija je relativno majhna prejemnica tujih neposrednih naložb in naložbenica tujih 

neposrednih investicij. Največ tujih neposrednih naložb pridobi iz držav Evropske unije 
(Ruzzier in Kesič 2011, 61–62).     

3.3.2 Naložbene oblike vstopa 

Ločimo različne naložbene oblike vstopa na tuje trge: 
- prodajni distributerji/zastopniki, 

- rezidenčni prodajni zastopniki, 
- prodajne podružnice in lastne prodajne enote na tujem trgu, 
- lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu, 

- sestavljalnice, skladišča, 
- regionalni centri,  

- prevzemi in investicije od začetka (Ruzzier in Kesič 2011, 62–63). 

Prodajni distributerji in zastopniki se običajno nahajajo na enem trgu, najpogosteje je to 
domicilni ter potujejo na druge trge, kjer izvajajo prodajno funkcijo. Ta oblika vstopa je 

primerna predvsem za ozko specializirane mednarodne trge (Makovec Brenčič idr. 2006, 73). 

Pri rezidenčnih prodajnih zastopnikih je prodaja v celoti prenesena na vstopni trg, na takšen 
način je podjetje bliže kupcu. Prav tako imajo tudi prodajne podružnice in lastne prodajne 
enote na tujem trgu v celoti preneseno prodajo na vstopni trg. Prodajne podružnice 
predstavljajo podaljšano roko podjetja na tujem trgu in pravno-formalni del domicilnega 

podjetja. Lastne prodajne enote na tujem trgu so pomembne zaradi prenosa avtonomije in 

odgovornosti prodajne funkcije, hkrati izvajajo nad njo kontrolo in nadzor (Makovec Brenčič 
idr. 2006, 73–74). 

Lastna prodajna in proizvodna enota na vstopnem trgu prinaša velik nadzor in avtonomijo, 
vendar se povečuje tudi tveganje. Za ta način vstopa na tuje trge so značilne visoke 
investicije, ki se obrestujejo dolgoročno. Vzroki za ustanovitev lastnih prodajnih in 
proizvodnih enote se navezujejo predvsem na ohranitev poslovanja in tržnega deleža 
(Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 

Poznamo različne oblike proizvodnih enot na vstopnih trgih, med te spadajo sestavljalnice in 

skladišča. Podjetja se pogosto odločajo, da bodo zahtevni del proizvodnje opravljala na 

domačih tleh, dela pa prenesejo na vstopne trge (Makovec Brenčič idr. 2006, 74). 
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Regionalni centri prevzemajo trženjsko in prodajno funkcijo ter funkcijo poprodajnih in 

prodajnih storitev. Te funkcije lahko izvajajo lokalno, regionalno ali prevzemajo v celoti. 

Enote morajo delovati usklajeno in izkoriščati sinergijo (Makovec Brenčič idr. 2006, 75). 

Ko na izbranem trgu ni primernega podjetja za prevzem, se podjetje lahko odloči za 
investicije od začetka. Te so v primerjavi s prevzemi zelo dolgotrajne, ampak se na ta način 
podjetje izogne navadam in praksam predhodno delujočega podjetja (Makovec Brenčič idr. 
2006, 75–76).  

Največ prevzemov temeljni na: 
- delitvi tveganj, 

- doseganju večjih dobičkov, 
- ustvarjanju sinergij, 

- defenzivnih nagibih (Makovec Brenčič idr. 2006, 76). 

3.3.3 Skupna vlaganja 

Skupna vlaganja delimo na pogodbena skupna vlaganja, ki so nekapitalska, ter lastniška 
skupna vlaganja, ki so kapitalska. Glavni vzroki za izbiro skupnih vlaganj kot načina za vstop 
na tuje trge so manjši proizvodni, prodajni in marketinški stroški, relativno hiter vstop na tuje 

trge in hitra razpršitev nove tehnologije (Ruzzier in Kesič 2011, 63).  

Skupna vlaganja (ang. joint venture) so partnerstva dveh ali več udeležencev, kateri si delijo 
lastništvo pri novo ustanovljenem podjetju. Vsak od partnerjev prispeva svoj delež v različnih 
oblikah, to so lahko denar, posebne veščine, razne pravice in v obliki vrednosti zemljišča. Na 
tak način partnerji lažje dosežejo skupne interese (Kenda 2001, 211). 

V svetu so vedno bolj pogosta, saj prinašajo številne prednosti, ki se kažejo v:  
- manjši uporabi lastnih finančnih virov, 
- manjšem tveganju, saj se le-to porazdeli med partnerji,   

- boljši povezavi s tujim trgom in oblastmi, 
- večji možnosti za doseganje dobička,  
- uspešnejših odnosih z javnostjo (Dubrovski 2006, 209). 

Za uspeh takšne oblike združevanja je pomemben predvsem ustrezen izbor partnerja ali 

partnerjev. Partner v tujini je lahko vlada ali podjetje, ki je v večinski lasti le-tega, kot tudi 

zasebno podjetje v tujini (Kenda 2001, 211–212).  

Za zagotovitev uspešnega sodelovanja med partnerjema oz. partnerji je potrebno dobro 

analizirati posamezno odločitev in poskrbeti, da ne nastane navzkrižje interesov. Skupna 
vlaganja imajo tudi nekatere slabosti, ki so predvsem:  

- delitev dobička, 
- težave pri neusklajenem vodenju, 
- neskladna strategija, 

- nevarnost spreminjanja deležev (Dubrovski 2006, 209). 
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4 MARKETING V MEDNARODNEM POSLOVANJU  

Marketing je anglosaksonski izraz, ki je nastal iz besede market, ki pomeni trg. Philip Kotler 

je trženje opredelil kot družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave vrednosti ali 

vrednosti izdelkov. Na takšen način posameznik ali skupina dobi, kar si želi in potrebuje. 
Trženje se ukvarja z odnosi menjave med ljudmi (Hubjanič in Ušaj 1998, 8–9). 

Poznamo dve vrsti tržišča, in sicer tržišče proizvajalcev in tržišče kupcev. Pri tržišču 
proizvajalcev so na trgu ključni ponudniki, to velja predvsem za monopolne trge. Na tržišču 
kupcev imajo glavno vlogo kupci. Tržišče proizvajalcev prehaja v tržišče kupcev, kadar 
ponudba preraste povpraševanje (Hubjanič in Ušaj 1998, 8). 

Trženje je danes prisotno v vsaki družbi in zagotavlja potrošnikom zadovoljitev njihovih 
potreb in želj. Nahaja se tako v majhnih kot velikih podjetjih, v organizacijah, ki so profitne 

ali neprofitne narave. Kamorkoli pogledamo, vidimo sledi trženja, podjetja tekmujejo za našo 
pozornost. 

V preteklosti so bili kupci samoumevni, zato so podjetja uporabljala množično trženje. Danes 

pa so kupci bolj aktivni in si želijo dialoga, zato prihaja v ospredje individualno trženje. Kupci 
so manj zvesti znamkam, sledijo njihovim občutjem in so vedno bolj ekološko ozaveščeni 
(Hubjanič in Ušaj 1998, 16).   

Preglednica 6 prikazuje razlike med množičnim in individualnim trženjem. 
 

Preglednica 6: Množično in individualno trženje 

Množično trženje Individualno trženje 

- ponuja en izdelek mnogim potrošnikom, - ponuja več izdelkov enemu potrošniku, 
- vodi bazo podatkov o izdelku, - vodi bazo podatkov o kupcih, 

- skuša pritegniti vedno nove potrošnike, - skuša razumeti posameznega kupca in 
ga trajno zadovoljiti, 

- gradi na ekonomiji obsega. - gradi na ekonomiji globine. 
Vir: Hubjanič in Ušaj 1998, 16 

Mednarodno trženje se razlikuje z lokalnim v tržnem okolju, to je bolj nepredvidljivo in 
kompleksno. Ješovnik (2001, 5) definira mednarodno trženje: »Mednarodno trženje je 
koordinirano implementiranje tržnih aktivnosti v več kot eni državi in ima za cilj menjavo, ki 

zadovoljuje cilje posameznikov, organizacij in družbe v celoti.« 

Mednarodni tržniki morajo biti seznanjeni s spremembami, ki nastajajo v okolju ter se nanje 
ustrezno odzivati. Poznati morajo dobro tržni prostor in kulturo potrošnikov, saj lahko na 

takšen način izkoristijo tržne priložnosti podjetju v prid.    

4.1 Marketinški splet 

Podjetja si začrtajo trženjsko strategijo, s katero dosegajo zastavljene cilje. V načrtovanju te 
strategije jim je v pomoč marketinški splet ali marketing mix. Marketinški splet zajema več 
marketinških politik. McCarthy je razdelil trženjski splet na štiri trženjske instrumente, za 
katere pogosto uporabljamo kratico 4P. 
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Ti trženjski instrumenti so sledeči:  
- izdelek (ang. product),  

- ceno in prodajne pogoje (ang. price), 

- prodajne poti (ang. place), 

- komuniciranje (ang. promotion). 

Posamezne sestavine se prepletajo in imajo medsebojni vpliv (Habjanič in Ušaj 1998, 32).  

Nadgradnja navedenih 4 P instrumentov izdelčnega trženjskega spleta predstavlja storitveni 
trženjski splet. Ta je sestavljen iz dodatnih 3 P sestavin, in sicer ljudi (ang. people), postopkov 

(ang. processes) in fizični dokazi (ang. psysical evidence) (Vukasović 2012, 29).  

Naloga mednarodnih tržnikov je, da skrbijo za skladnost med potrebami tržišča, zmožnostmi 
podjetja in njegovimi prednostmi. V ta namen pogosto podjetja spreminjajo elemente 

marketinškega spleta (Ješovnik 2001, 7). 

Slika 4 prikazuje elemente marketinškega spleta na mednarodnih trgih. 

 

 

Slika 4:Marketing mix za tuje tržišče 
Vir: Jurše 1999, 311 
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4.1.1 Izdelek 

Podjetja se ob vstopu na tuje trge sprašujejo, kako se bodo kupci odzvali na njihov izdelek. 

Ugotoviti morajo, ali lahko izdelke, ki jih podjetja prodajajo na lokalnih tleh, tržijo tudi v 
tujini. Zato je politika izdelka ključna v marketinškemu spletu (Jurše 1999, 312). 

Če izdelek ali storitev ostaja v novem tržnem prostoru nespremenjena, prinaša to za podjetje 
različne prednosti: 
- podjetje na enostavnejši način prodaja izdelek, 
- ekonomija obsega, 

- obstoj mednarodnih odjemalcev, 

- prepoznavnost izdelka (Jurše 1999, 312). 

Storitvena dejavnost je v porastu.Vedno več izdelkov zasledimo v kombinaciji z raznimi 
storitvami, kot so svetovanja, razne garancije, montaža na domu itd. Čeprav sta danes izdelek 

in storitev zelo povezana, obstajajo med njima nekatere razlike, ki jih prikazuje Preglednica 7. 

Preglednica 7: Temeljne razlike med izdelki in storitvami 
Značilnost Storitev Izdelki 

Neopredmetenost Praviloma neotipljive; 

obstajajo fizični dokazi 
storitve. 

V celoti otipljivi; lahko jih 

spremljajo storitve. 

Neločljivost Navzoča morata biti izvajalec 
in uporabnik storitve. 

Navzočnost ni običajna. 

Minljivost Storitev ni mogoče skladiščiti. Skladiščenje izdelkov je 
pogosto nujno zaradi kasnejše 
prodaje. 

Spremenljivost Kakovost storitve se spreminja 

glede na to kdo, kje in kdaj jih 

izvaja. 

Kakovost je lahko 

standardizirati. 

Težavnost merjenja in 
nadziranja kakovosti 

Ugotavljamo predvsem 

zadovoljstvo uporabnikov s 

storitvijo. 

Merimo in nadziramo 

predvsem kakovost izdelkov. 

Visoka stopnja tveganja Stroški napak so zelo veliki: 
storitev pri pritožbah ni 
mogoče zamenjati. 

Izdelek je pri reklamacijah 

mogoče zamenjati. 

Prilagodljivost ponudbe Izvedba storitve po meri 

posameznega porabnika 

povečuje porabnikovo 
zaznavanje kakovosti in 

njegovo zadovoljstvo z 

dobljeno storitvijo. 

Izdelava po meri posameznika 

povečuje stroške, vendar 
bistveno ne vpliva na 

zaznavanje večje kakovosti.  

Vzpostavljanje osebnih stikov Osebni stiki so pogosto 

izjemno pomembni. 

Izdelek ni nujno povezan z 

osebnim stikom. 

Vir: Goncalves 1998, po Potočnik 2000, 24    
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Znanje in vedenje izvajalca storitve ter njegove komunikacijske sposobnosti so zelo 

pomembne, saj bistveno vplivajo na zadovoljstvo stranke. Za storitve je značilna 
neoprijemljivost, medtem ko se izdelki pojavljajo v fizični obliki kot objekti, naprave ali 
stvari (Potočnik 2000, 23–25).    

Izdelki imajo omejeno življenjsko dobo. S pomočjo življenjskega cikla izdelka lahko 
določimo, v kateri fazi se le-ta nahaja. Odraža nam konkurenčno dinamiko ter pomaga pri 

izbiri ustreznih strategij za dosego dobička (Hubjanič in Ušaj 1998, 73). 

Začetna faza je uvajanje izdelka.V tej fazi se izdelek prvič pojavi na trgu. Na samem začetku 
so proizvodni in drugi stroški na enoto visoki, serije so majhne in prodaja nizka. V tej fazi se 
pojavlja izguba ali nizki dobiček (Hubjanič in Ušaj 1998, 74). 

Druga faza je faza rasti, za katero je značilna hitra rast prodaje in dobiček. Podjetja opažajo 
različne vzorce povpraševanja in na podlagi teh prilagajajo njihove tržne strategije. Le-te pa 

so najpogosteje naravnane k doseganju maksimizacije tržnega deleža (Jurše 1999, 314). 

Zrelost kot tretja faza življenjskega cikla izdelka prinaša prve znake upadanje. Prodaja in 
donos sta stabilna, vendar poslovanje podjetja ogroža pojav novih konkurentov (Ješovnik 
2001, 29). 

Končna faza življenjskega cikla izdelka je upadanje. V tej fazi se pojavi izguba in številne 

izstopne ovire. Nekatera podjetja se v tej fazi odločijo za umik, druga pa uporabijo strategijo 
kontinuitete (Habjanič in Ušaj 1998, 74).  

Posamezne faze življenjskega cikla izdelka so različno dolge, na dolžino le-teh ključno vpliva 
vrsta izdelka. V mednarodnem trženju so razlike opazne od ene države do druge (Jurše 1999, 
315).     

Slika 5 prikazuje posamezne faze življenjskega cikla izdelka.  

 

Slika 5: Življenjski cikel izdelka 
Vir: Vukasović 2012, 201 
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4.1.2 Cena 

Ko podjetja vstopajo na mednarodni trg, se srečujejo z vprašanjem, po kakšni ceni prodajati 
svoje izdelke.  Odločiti se morajo, kako bodo pozicionirala izdelke, in sicer glede na kakovost 

ali ceno. Pri izbiri ustrezne cene izdelka morajo biti podjetja pozorna tudi na menjalni tečaj, 
carinske in davčne dajatve v tujini in stopnjo rasti cen (Jurše 1999, 368). 

Ceno lahko določamo na podlagi šestih korakov, in sicer: 
- izbira cenovnih ciljev, 

- opredelimo povpraševanje, 
- ocenimo stroške, 
- analiziramo cene in ponudbo konkurence, 

- izberemo ustrezno metodo za določanje cen, 
- končna določitev cene (Habjanič in Ušaj 1998, 78). 

Cena vpliva na raven povpraševanja in na to, kako tržišče zaznava izdelek. Cena je edini 
element marketinškega spleta, ki ne ustvarja stroškov, temveč prihodke. Deluje kot 

komunikacijsko sredstvo s potrošniki, saj deluje kot osnova za presojanje privlačnosti izdelka 
(Jurše 1999, 368–369). 

Na oblikovanje cene vplivajo različni dejavniki, kateri v končni fazi tvorijo dobiček. Slika 6 
prikazuje njihovo povezovanje. 

 

Slika 6: Vpliv cenovnih razmerij na oblikovanje dobička 
Vir: Jurše 1999, 368 

4.1.3 Prodajne poti 

Prodajne poti kot del marketinškega spleta se ukvarjajo z izbiro, razvojem in nadzorom 
členov distribucijskega sistema. Končni cilj je zagotovitev ciljnim tržiščem prejetje izdelkana 

način, s katerim bodo kupci zadovoljni (Jurše 1999, 400–401). 
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Prodajno pot ali distribucijski kanal sestavljajo posredniki, ki skrbijo za prehajanje izdelkov 

ali storitev od proizvajalcev do uporabnikov. Distribucijski kanal vključuje različne tokove, in 
sicer: 

- fizični tok izdelkov, 
- tok prenosa lastnine, 

- denarni tok, 

- tok informacij, 

- tok tržnega komuniciranja (Habjanič in Ušaj 1998, 88, 91). 

Prodajne poti so lahko posredne ali neposredne. Neposredne prodajne poti so neposredne 

povezave med proizvajalcem in potrošnikom. Le-te lahko potekajo na tri načine, in sicer kot 
prodaja od vrat do vrat, prodaja na daljavo ali prodaja v lastnih prodajalnah 

proizvajalca,medtem ko posredne prodajne poti vključujejo enega ali več posrednikov med 

proizvajalcem in porabnikom (Habjanič in Ušaj 1998, 89). 

Na izbiro prodajnih poti vplivajo predvsem naslednji dejavniki: 

- izdelek s svojimi lastnostmi, 

- stroški prodaje in rabati, 
- razpoložljivost finančnih sredstev, 
- vrednost enote izdelka in širina asortimenta, 
- prodajne poti konkurenčnih podjetij, 
- moč posrednikov pri opravljanju posredniških nalog, 
- značilnosti potrošnikov (Habjanič in Ušaj 1998, 91). 

4.1.4 Komuniciranje 

Tržno komuniciranje je pomembna sestavina marketinškega spleta, saj nam omogoča 
komuniciranje s kupci in javnostjo. Ti nam zagotavljajo komunikacijsko povratno 

informacijo, s katero je organizaciji omogočen hitrejši in učinkovitejši način odprave 
morebitnih "napak" in izboljšave izdelka ali storitve.   

Temeljni instrumenti mednarodnega komuniciranja so: 

- oglaševanje, 
- odnosi z javnostmi, 

- pospeševanje prodaje,  
- osebna prodaja, 

- neposredno trženje (Ješovnik 2001, 60). 

Vsi instrumenti komuniciranja morajo biti povezani med seboj in obenem tudi z drugimi 

sestavinami marketinškega spleta. Usklajenost je pogoj za uspeh, saj je kupec pozoren na 
različne faktorje, ki mu podajajo pomembno sporočilo.To so lahko zunanjost in cena izdelka, 

embalaža izdelka, način distribucije, vedenje in urejenost uslužbencev, vzdušje v prodajalni 
(Habjanič in Ušaj 1998, 98). 

Kvalitetni in učinkovit komunikacijski proces dosežemo, če smo pozorni na nekatere 
dejavnike, ki vplivajo na nacionalna tržišča. Ti dejavniki so sledeči: 
- jezikovne razlike; posebno pozornost je potrebno posvetiti prevodu različnih 

propagandnih sporočil, saj lahko z dobesednim prevodom podamo potrošniku napačno 
sporočilo, 



 

24 

 

- kulturne in družbene razlike; upoštevati moramo vrednote, pomen barv in kretenj v 
določeni kulturi, saj lahko neprilagojeno sporočilo prinaša negativne učinke,   

- gospodarske razlike; na komuniciranje vplivata stopnja pismenosti in urbanizacija, 

- razlike v pravni regulativi; neposreden vpliv zakonodaje in standardov v panogi, 

- konkurenčne razlike; komunikacijski proces naj se razlikuje in naj bo boljši od 
konkurenčnega (Jurše 1999, 442).  

4.2 Pomen marketinga v mednarodnem poslovanju 

Marketing v mednarodnem poslovanju omogoča podjetju doseganje rasti. Podjetja lahko 

dosegajo rast na sledeče načine: 
- s tržno penetracijo; na že obstoječih tržiščih želijo povečati tržni delež, 
- novi proizvodi; z razširitvijo proizvodnje, 
- z uporabo obeh strategij hkrati (Yip 1992, po Ješovnik 2001, 21). 

Pred širitvijo na tuje trge se podjetje odloča, ali bo proizvod podjetja in komuniciranje 

standardiziralo ali bo uporabilo strategijo adaptacije. Zaradi kulturnih dejavnikov je 

standardizacija težaven proces. Adaptacija je smiselna v primer povečanja prodaje, saj prinaša 
visoke stroške. Na odločitev vplivajo razmere v panogi, konkurenčni položaj in viri (Ješovnik 
2001, 22–23). 

Mednarodni marketing prinaša podjetju večjo stopnjo prostosti. V nadaljevanju je povečanje 
ali zmanjšanje prostosti tesno povezano z akcijami in reakcijami konkurentov in drugih 

udeležencev v tržnem prostoru. Podjetje lahko različno kombinira in razporeja poslovni 
potencial (Jurše 1999, 4). 

Marketing v mednarodnem poslovanju omogoča podjetju večjo prepoznavnost tudi na 
mednarodnih tleh. Podjetja se soočajo z novimi izzivi in lahko prosto izražajo njihovo 
ustvarjalnost.   
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5 ANALIZA STRATEGIJE OBRAVNAVANEGA PODJETJA 

V nadaljevanju bomo analizirali podjetje Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo. 

Raziskovali smo ponudbo in začetke delovanja zadruge, načine vstopa na mednarodne trge ter 
mednarodni marketing podjetja. Podjetje se zaveda, da dobra strategija predstavlja ključ do 
uspeha v določenem poslu. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Slovenija je vinorodna dežela, saj na njenem ozemlju trta poganja približno 2600 let. 

Podnebje in sestava tal sta ugodna za rast vinske trte. V Sloveniji letna pridelava vina znaša 
približno sto milijonov litrov, vina so raznolika in visoke kakovosti. Da je v Sloveniji razvito 

vinogradništvo, potrjuje tudi slovenska himna Zdravljica, ki opeva slovensko vinorodno dušo 
(Kuljaj 2005, 6,7). 

Na skrajnem zahodnem delu Slovenije se nahajajo Goriška Brda. Ta se razprostirajo preko 

državne meje z Italijo, na vzhodu pokrajino mejita smaragdna reka Soča in hrib Sabotin ter na 
severu hrib Korada. Deželo zaznamujejo številni griči, velika prisotnost vinogradništva in 
sadjarstva.  

Številni pesniki so navdih nabirali s pogledom na deželo vina in češenj. Ludvik Zorzut (1974, 
44) v pesmi Brda, Brda…opisuje svoje občutke ob pogledu na Brda z naslednjimi verzi: 
»Brda, Brda valovita, srca topla so vas čula, češnje, breskve, grah, rebula, kri pojoča, 
plemenita. Bister, zdrav je rod ob Soči, žlahtna Brika toči, toči!« 

V Goriških Brdih se nahaja največja slovenska klet, in sicer Vinska klet "Goriška Brda", 

z. o. o., Dobrovo. Ta deluje v skladu z večstoletno tradicijo pridelave briških vin. Vinska klet 
ponuja širok izbor kakovostnih vin in penine. 

5.1.1 Zgodovina 

Skupina 38 nesvobodnih kmetov kolonov in njihovih družin je leta 1921 izrazila željo po 
združitvi v zadrugo. Tedanja lastnica obdelovane zemlje grofica Elvira de Baguer je zamisli 
prisluhnila. Odobrila je odkup 230 ha zemlje na območju vasi Fojana in Barbana. To območje 
je vključevalo tudi neplodne površine. Grofica je zahtevala, da se posel sklene le upoštevajoč 
določene pogoje. Ti so bili vezani predvsem na lastništvo kot celoto in ne na deljenje zemlje 
na dele (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.a).   

Cena grofove obdelovalne površine je bila 916.084 lir. Koloni so se obvezali, da bodo vsoto 
vplačali z desetimi obroki v vrednosti 100.000 lir letno. 9. Aprila 1922 je bilo ustanovljeno 
"Poljedelsko društvo kolonov in malih posestnikov v Fojani, reg. z. o. z." (prav tam). 

Zadruga je postavila dve kleti, in sicer eno v Fojani ter podružnično v Barbani. Ustanovitelji 

so trdo delali, vendar na nekatere dogodke niso imeli vpliva. Na poslovanje so zelo vplivale 

povojne razmere in visoke obresti najetih posojil. Poleg tega pa jim narava ni bila vedno 

najbolj naklonjena in prihajalo je do slabih letin (prav tam). 

Zadolženim zadružnikom je bila leto po ustanovitvi napovedana prisilna uprava. V skladu z 
novo pogodbo sklenjeno z Zemljiškim kreditnim zavodom iz Verone je bila zadruga dolžna 
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50 % vseh pridelkov dati v korist prisilne uprave. Zadruga je dolg odplačala 7. maja 1943 in 
se na ta način dokopala do večje neodvisnosti (prav tam). 

Med leti 1948 in 1950 je bilo na območju Goriških Brd organiziranih 13 kmečkih delovnih 
zadrug, eno kmetijsko posestvo in ena zadružna ekonomija (prav tam). 

Nezadovoljstvo kmetov in neustrezni rezultati v kmetijstvu so sprožili večjo pozornost 
zasebnega proizvajalca. Glavni del kmečkih delovnih zadrug se je do konca leta 1955 
likvidiral. Zemlja kmečkih delovnih zadrug je bila razdeljena med agrarne interesente. 
Osnovna sredstva, inventar in določen del zemlje je dobilo tudi novo kmetijsko posestvo v 
vasi Dobrovo (prav tam).  

Leta 1955 je Zadružno vinarstvo Brda začelo graditi klet, ki je bila leta 1957 deležna prvega 
pridelka. Prvotno ime vinske kleti je bilo Kmetijska zadruga "Goriška Brda", z. o. o., leta 

2000 pa se je zadruga preimenovala v Vinsko klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo in to ime 

je še danes v uporabi. Vinska klet je poskrbela za razvoj in prepoznavnost briških vin, ki so 
danes znana na globalni ravni (prav tam). 

5.1.2 Dejavnost podjetja in ponudba vin 

Zadruga Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo se ukvarja s pridelavo grozdja in 

trženjem briških vin. Poleg navedene osrednje dejavnosti pa želi bolje razviti tudi proces 
odkupa in trženja sadja. 

Poslanstvo vinske kleti, ki je navedeno v letnem poročilu podjetja 2011, se glasi: »Pridelava 

in prodaja kakovostnih in vrhunskih vin, ki so temelj razvoja in nosilec kvalitete, tradicije in 

bogate kulture področja Goriških Brd z namenom pridobivanja dohodka za svoje člane in 
zaposlene.« 

Zadruga si želi postati najboljša slovenska vinska klet in zadovoljiti potrebe in želje 
udeležencev poslovnega procesa podjetja. Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo je 

največji izvoznik slovenskih vin in njihova strategija sloni na ohranjanju konkurenčne 
prednosti (AJPES 2012, 8). 

Podjetje ima 472zadružnikov, ki so lastniki podjetja. Vinska klet letno pridela od šest do 
devet milijonov litrov vin in upravlja s 1.200 ha vinogradov. V vinogradih se nahajajo 

različne sorte belih in rdečih vin. Prevladujejo bela vina, slednja predstavljajo 70 %ponudbe. 

Največji del predstavljajo avtohtone briške sorte rebula, chardonnay in sauvignonasse. Poleg 

slednjih pa pridelujejo še cabernet sauvignon, sivi pinot, sauvignon, cabernet franc, beli pinot, 

pikolit, verduc, modri pinot in syrah (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.b).  

Slika 7 prikazuje strukturo vinskih sort zadruge. 
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Slika 7: Struktura vinskih sort 
Vir: Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo b. l.b 

Zadruga ponuja širok asortiment izdelkov, ki zadovoljijo še tako zahtevnega kupca. Izdelki so 

razdeljeni glede na embalažo, v kateri se vino nahaja, vrsto in kvaliteto vina ter način njegove 
pridelave. 

Katalog vin podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo zajema naslednjo ponudbo 

vin: 

- A+, 

- Bagueri, 

- Krasno, 

- Qurcus, 

- Villa Brici, 

- penine, 

- posebnosti, 

- arhivska vina, 

- točena vina, 
- vina bag in box, 

- litrski program, 

- Fritzz(Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.c). 

A+ vina so pridelana v skladu s tradicijo Goriških Brd, njihovo zorenje poteka v hrastovih 

sodih. A+ belo vino je sestavljeno iz rebule, pikolita in chardonnaya. A+ rdeče je mešanica 
cabernet sauvignona, merlota in cabernet franca (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o. Dobrovo 

b. l.č).  

Vina Bagueri so pridobila svoje ime po Silveriju Bagueriju, zadnjemu stanovalcu dvorca na 

Dobrovem. Bagueri je blagovna znamka prestižnih vin, ki je nastala 1991 in zajema grozdje 
rebula, sauvignon, cabernet sauvignon, merlot, chardonnay in sivi pinot. Kasneje pa sta bili 

ponudbi dodani peneči vini Bagueri Brut in Bagueri Rosé (AJPES 2012, 6). 

Blagovna znamka Krasno zajema belo in rdeče vino. Belo vino je sestavljeno iz rebule, 
chardonnaya in sauvivignonassa. Krasno rdeče vino je sestavljeno iz merlota, cabernet franca 

in cabernet sauvignona (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.d). 
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Quercus je latinski izraz, ki pomeni hrast. Blagovna znamka zajema vina merlot, cabernet 

sauvignon, muškast-verduc, rebula, chardoannay, sivi in beli pinot, sauvignonasse, cabernet 

sauvignon, merlot, modri pinot in rosé (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.e). 

Na Sliki 8 sta prikazani steklenici blagovne znamke Quercus. 

 

 

Slika 8: Vino Quercus 
Vir: AJPES 2012, 6 

Blagovna znamka Villa Brici je sestavljena iz kakovostnih vinskih sort, in sicer jo sestavljajo: 

rebula, sivi pinot, charsonnay in merlot (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.f). 

Penine imajo zelo osvežujoč okus in navdušujejo na pomembnih dogodkih. Poleg že 
omenjenih zadruga ponuja še penine Cecilja, Duet, Contessa in Peneča rebula (AJPES 
2012, 7).  

Ponudba vin zajema tudi nekatera bolj posebna vina, in sicer Markiz, Pikolit, Verduc, Prvin in 

Syrah. Vino Markiz je pridelano iz sušenega grozdja. Pikolit in Verduc sta avtohtoni sorti 
Goriških Brd. Vino Prvin je sestavljeno iz grozdja merlot, cabernet sauvignon in cabernet 
franc. Syrah je rezmeroma mlada sorta rdečega vina izjemne kakovosti (Vinska klet "Goriška 
Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.g). 

Zadruga ponuja pestro izbiro arhivskih vin od letnika 1957 dalje. Podjetje podaja možnost 
nakupa različnih vrst točenega vina ali vina bag in box. Litrski program zajema ponudbo 
različni belih in rdečih suhih vin. 

Leta 2012 je zadruga na tržišče ponudila Fritzz, ki je prvi slovenski aperitiv. Pijača ima za 
osnovo penečo rebulo, kateri so dodani še grenčica, rdeča pomaranča ter razna mediteranska 
zelišča. Fritzz vsebuje nižjo stopnjo alkohola (7,5 % vol.). Čeprav je pijača na trgu malo časa, 
je zelo priljubljena (Simčič 2013, 54–55). 

V kratkem je podjetje ponudilo na trg različico Fritzza, in sicer Fritzz bezeg & limeta. Navdih 
zanj je zadruga črpala iz tradicionalne pijače Južne Tirolske (Vinska klet "Goriška Brda", 

z. o. o. Dobrovo b. l.h). 

Slika 9 prikazuje najnovejši proizvod zadruge Fritzz. 
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Slika 9: Prvi slovenski aperitiv Fritzz 
Vir: Vinska klet »Goriška Brda«, z. o. o. Dobrovo b. l.h 

5.1.3 SPIN analiza 

SPIN analiza je metoda ali model, ki omogoča boljše vodenje politike podjetja. Uporablja se 
jo tudi kot orodje, s katerim ocenjujemo usklajenost med strategijo organizacije in okoljem, v 

katerem organizacija deluje. S pomočjo SPIN analize ocenimo notranje prednosti in slabosti 
podjetja ter zunanje izzive in nevarnosti. Na ta način lahko primerjamo posamezna področja 
organizacije s konkurenčnimi in ugotovimo, kje se trenutno nahajamo (Biloslavo 2006, 72–
73).  

Notranje prednosti organizacije zagotavljajo organizaciji konkurenčno prednost. Notranje 
slabosti onemogočajo organizaciji izvajanje strategij, s katerimi organizacija dosega 

zastavljene cilje. Zunanji izzivi in nevarnosti so ključni dejavniki uspešnosti na trgu 
(Biloslavo 2006, 73). 

Preglednica 8 prikazuje SPIN analizo podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo.  
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Preglednica 8: SPIN analiza podjetja Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo 

Slabosti 

 

- izguba (236.764 € čiste izgube v 
letu 2012), 

- zmanjšanje prihodkov od prodaje 
(10.287.775 € čisti prihodki od 
prodaje 2012), 

- zmanjševanje števila zaposlenih 
(111 zaposlenih v letu 2011). 

- relativno nizka stopnja izobrazbe 

zaposlenih (76,58 % zaposlenih v 

letu 2011 s srednješolsko ali nižjo 
stopnjo izobrazbe).  

Prednosti 

 

- dolga tradicija (1957),  

- visoka kapaciteta kleti (18 milijonov 

litrov vina),  

- uveljavljenost blagovne znamke 

(Quercus), 

- širok nabor proizvodov (Quercus, Villa 
Brici, Krasno, Bagueri, Fritzz itd.),  

- razvijanje novih proizvodov (Fritzz, 

Krasno), 

- največji izvoznik ustekleničenega 
slovenskega vina (skupaj s podjetjem 

Puklavec & friends in Vinsko kletjo 

Vipava 1894, d.d.),  

- kakovostni izdelki (priznanja). 

Izzivi 

 

- širitev na nove trge (Azija), 
- širitev nabora proizvodov za 

zadovoljevanje potreb novih 

odjemalcev (aperitiv, sadjarska 

dejavnost), 

- možnost za prevzem podjetij               
(zadruga je prevzela Slovin 

International, d. o. o. in Laureate 

Imports Company, ZDA). 

 

 

Nevarnosti 

 

- vstop novih konkurentov (cenena vina iz 

Makedonije in Madžarske), 
- vremenske neprilike (toča, suša), 
- spremenjeni okusi in potrebe odjemalcev 

(poraba vina je padla za 6 litrov na 

slovenskega prebivalca na letni ravni), 

- nadomestni proizvodi (pivo, žgane 
pijače), 

- večja moč odjemalcev (zaradi velike 
konkurence), 

- omejitve pri oglaševanju alkoholnih pijač 
(ZZUZIS, ZOPA), 

- neugodne spremembe v političnem in 
ekonomskem okolju (nižanje kupne 
moči). 

Slabosti 

Recesija je vplivala tudi na poslovni izid zadruge, saj se le-ta sooča z izgubo vse od leta 2010. 
Čista izguba je v letu 2012 znašala 236.764 €, leto prej pa 254.119 €. Trend narekuje 
zmanjšanje izgube za leto 2013 (Gvin 2013a).  

Čisti prihodki od prodaje se zmanjšujejo, in sicer so leta 2012 znašali 10.287.775, leto prej pa 
10.803.162€ (Gvin 2013b). 

Celotni prihodki so leta 2011 znašali 10.792.016 €, leta 2012 pa 10.381.134 € (Gvin 2013a). 

Letno poročilo Vinske kleti "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo 2011 prikazuje, da predstavljajo 

prihodki od prodaje na domačem trgu 82,37 % (8.898.494 € čistih prihodkov od prodaje), 
prihodki od prodaje na tujem pa 17,63 % (1.904.668 €) vseh prihodkov od prodaje. 
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Delovna mesta so se v obdobju od 2007 do 2011 zmanjšala za 17 zaposlenih. V podjetju 

imajo zaposleni razmeroma nizko stopnjo izobrazbe. Delež zaposlenih s V. ali nižjo stopnjo 

izobrazbe je leta 2011 znašal 76,58 % (85 zaposlenih). V letu 2011 je bilo 18 delavcev z 
osnovnošolsko izobrazbo (II. stopnja), 1 zaposlen pa brez osnovnošolske izobrazbe (I. 
stopnja). Delež zaposlenih v letu 2011 s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe je znašal 23,42 %, kar 
predstavlja 26 zaposlenih (AJPES 2012). 

Prednosti 

Zadruga ima dolgo tradicijo od leta 1957, ki pripomore k boljši prepoznavnosti in znanju 

podjetja. Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., Dobrovo je največja klet v Sloveniji in sprejeme 
lahko 18 milijonov litrov vina (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.l). 

Goriška Brda so prepoznavno vinorodno območje, zato zadruga s prepoznavnostjo nima 

večjih težav. V evropskem merilu je najbolj prepoznavna blagovna znamka Quercus.  

Vinska klet ponuja širok asortiment izdelkov, in sicer Quercus, Villa Brici, Krasno, Bagueri, 

Fritzz, posebna vina, penine, točena vina in litrski program vin. Podjetje se zaveda 

pomembnosti razvijanja novih proizvodov. V kratkem je na trg ponudilo blagovno znamko 

Krasno in prvi slovenski aperitiv Frittz (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.c). 

Podjetje je skupaj s podjetjem Pukalavec & friends in Vinsko kletjo Vipava 1894, d. d. 

največji izvoznik ustekleničenega slovenskega vina. Izvoz podjetja v tujino predstavlja 30 % 

celotnega izvoza podjetja (STA 2011).  

Podjetje si je prislužilo veliko priznanj na raznih tekmovanjih po celotnem svetu. Sodelovalo 

je na tekmovanjih Decanter World Wine Awards, Chardonnay du monde (Francija), Vinitaly, 

Verona (Italija), The challenge international du vin, Bordeaux (Francija), Concours mondial, 

BruxellesSelectionsmondiales, Montreal (Kanada), International Wine and Spirit Competition 

(IWSC), Modial du Merlot (Švica), Finger Lakes International Wine 

Competition (USA) in drugih (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.m). 

Izzivi 

Zadruga je zelo prisotna na mednarodnih trgih, predvsem evropskih in ameriških. V prihodnje 

si po besedah Kapitanoviča (2013) želi še večjega prodora na azijske trge. 

Podjetje želi zadovoljiti različne segmente kupcev, zato je usmerjeno k diferenciaciji 

izdelkov. Uporablja tudi diverzifikacijo, zato je leta 2012 dalo na trg nov aperitiv Frittz. V 

prihodnje si želijo povečati diverzifikacijo izdelkov ter obnoviti sadjarsko dejavnost, ki je v 

zadnjem obdobju v velikem upadu.  
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S pomočjo prevzema podjetij Slovin International, d. o. o. in Laureate Imports Company, 

ZDA si je zadruga v preteklosti utrla nove tržne poti ter pridobila večje število kupcev. 

Prevzem novega podjetja predstavlja za vinsko klet izziv. 

Nevarnosti 

V segmentu proizvodnje in prodaje vin je konkurenca velika. Potrošniki imajo zaradi tega 

veliko pogajalsko moč. Kupna moč je zaradi neugodnih političnih in ekonomskih sprememb 

upadla, zato na trg prihajajo podjetja iz Makedonije in Madžarske, ki ponujajo cenejša vina. 

Nevarnost predstavljajo tudi nadomestni proizvodi, med te spadajo pivo in žgane pijače. 

Pridelovalci grozdja so odvisni predvsem od vremenskih razmer, ki vplivajo na kvaliteto 

grozdja. Grozdje lahko pred zunanjimi vplivi zaščitijo le v manjši meri. Dobra ali slaba letina 

ključno vpliva na proizvodnjo in prodajo vina. 

Količina porabljenega vina na slovenskega prebivalca na letni ravni je padla za 6 litrov,in 

sicer s 40 na 34 litrov (Željan 2012). 

V Sloveniji omejitve pri oglaševanju alkoholnih pijač urejata ZZUZIS in ZOPA. Čeprav želita 

zavarovati potrošnika pred negativnimi vplivi zlorabe alkoholnih pijač, otežujeta podjetju 

oglaševanje ter tako posredno vplivata na prodajo izdelkov.  

5.2 Mednarodno poslovanje podjetja 

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo je največji izvoznik ustekleničenih slovenskih 
vin. Čeprav je Slovenija majhna dežela, je zadruga zelo prepoznavna in prisotna v številnih 
deželah. Premajhen domači trg je podjetje omejeval ter onemogočil želene prihodke. V želji 
za doseganje višje povprečne cene izdelka ter posledično višjih prihodkov se je zadruga 
odločila za mednarodno poslovanje. 

Notranje vzpodbude za internacionalizacijo zadruge so bile vezane predvsem na preseženo 
proizvodno kapaciteto podjetja ter spodbude vršnega managementa za mednarodno 
poslovanje podjetja. V segmentu vin je prisotna velika konkurenca, zato je podjetje iskalo 

nove kupce v tujini. Zaznali so relativno visoko povpraševanje, katero je vzpodbudilo nove 

želje po širitvi v tujino. Visoka stopnja konkurence ter povpraševanje na tujem trgu sta glavni 
zunanji vzpodbudi podjetja. 

5.2.1 Začetki mednarodnega poslovanja 

Pomembno je, da podjetje, ki si želi internacionalizacije, analizira prednosti in slabosti trgov, 

na katere se namerava širiti. Večina slovenskih podjetij se ob vstopu na tuje trge odloči za 
mednarodno poslovanje s sosednjimi državami. To velja predvsem za podjetja, ki prvič 
vstopajo v mednarodno okolje. V začetni fazi internacionalizacije je pomembno predvsem, 

kje se država nahaja, ter sorodnost kultur in načina poslovanja držav, v katere podjetje vstopa. 
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Slovenskim podjetnikom so sosednje dežele bolj poznane od tistih bolj oddaljenih in se zato 

ob samem vstopu na te trge počutijo bolj varne in manj ogrožene. 

Ta koncept velja tudi za zadrugo Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo, saj se je tudi 

sama odločila za takšen način poslovanja. Vodja prodaje na izvoznih trgih Damir Kapitanovič 
nam je v intervjuju povedal, da začetki internacionalizacije zadruge segajo v začetek 90-ih let 

prejšnjega stoletja. Zadruga je začela z mednarodnim poslovanjem v državah bivše 
Jugoslavije, kmalu za tem pa je razširila posel še v sosednji Italiji. Podjetje je pridobilo velik 
del izvoza, predvsem po prevzemu podjetja Slovin International, d. o. o., ki je bilo takrat 

največji izvoznik slovenskih vin na tuje trge. Delež izvoza v države Zahodnega Balkana 

predstavlja 7–8 % celotnega izvoza vin zadruge.    

Danes je prisotna na trgih sosednjih dežel, in sicer Avstrije, Italije in Hrvaške. Pomemben del 
poslovanja s tujino predstavljajo države Zahodnega Balkana. Poleg že omenjene Hrvaške, 
zadruga posluje še z Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo, Albanijo in Kosovom. 

Slovenska podjetja s poslovanjem z balkanskimi državami nimajo velikih težav, saj le-te v 

veliki meri predstavljajo države nekdanje Jugoslavije, ki si želijo po dolgem obdobju etičnih 
spopadov razvijati njihovo gospodarstvo in biti vključene v mednarodno poslovanje. Čeprav 
je bila Slovenija del Jugoslavije, se je od drugih držav razlikovala po večji ekonomski 
razvitosti in odprtosti do zunanjih sosedov. 

Balkanski trgi niso običajni, saj zanje veljajo nekatera zaostrena pravila, s katerimi se morajo 

podjetja pri sodelovanju z le-temi soočati in jih upoštevati. Zlasti velja to pri vzpostavljanju 
neobičajnih prodajnih poti in pri zagotavljanju plačil. Slovenska podjetja so pri poslovanju 
previdna in se udeležujejo na balkanskih trgih predvsem z namenom povečanja naložb. 
Navadno na tem območju slovenska podjetja ne opravljajo večjih naložb (Prašnikar 2001, 7). 

Kapitanovič (2013) meni, da je poslovanje z državami Zahodne Evrope veliko bolj poslovno 

v primerjavi s poslovanjem v državah Balkana, kjer prevladujejo veliko bolj prijateljski 

odnosi. Pomembno je pridobiti ustreznega partnerja, kateri je vreden zaupanja, redno plačuje 
in podjetje dobro predstavi. Zadruga s prepoznavnostjo na tem delu Evrope nima težav, saj je 
vinogradništvo v Goriških Brdih zelo priznano. Prebivalci Zahodnega Balkana imajo namreč 
zelo razvito kulturo pitja vina. 

Čeprav balkanski trgi prinašajo tveganje in razne omejitve, pomenijo za Slovenijo velik vir 
novih poslovnih priložnosti. Ovire pri vstopu na te trge so predvsem: 
- visoke trgovinske carinske in necarinske omejitve, 

- ovire za tuja vlaganja, 

- odsotnost pravne države (slaba zaščita lastninskih pravic), 
- velika prisotnost korupcije, 

- slaba poslovna morala, 

- nizka kupna moč (Pavlič Damijan 2001b, 103–104). 

Gospodarske in družbeno politične spremembe so v veliki meri vplivale na življenje 
prebivalcev ter na njihove vrednote. Posledice so vidne tudi danes in se kažejo v nakupnih 
navadah potrošnikov, njihovih željah in nagibih (Vida in Dmitrović 2001, 66). 

Zadruga je danes zelo prisotna na mednarodnih trgih, in sicer 30 % vin izvaža v tujino. 
Zastopana je v Avstriji, BIH, Češki, Danski, Hrvaški, Islandiji, Italiji, Japonski, Srbiji, Črni 
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gori, Kosovu, Albaniji, Nemčiji, Nizozemski, Norveški, Švedski, Angliji, Poljski, Koreji, 

ZDA (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.i). 

5.2.2 Japonska in vino 

Japonsko uvrščamo med najbolj razvita gospodarstva na svetu, natančneje na tretje mesto. Ta 
predstavlja za izvoznike najrazličnejših vrst proizvodov visok potencial, saj ima 127 

milijonov prebivalcev, ti pa imajo relativno visoko kupno moč (Koražija 2013). 

To poslovno priložnost je zaznala tudi Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo. Prvi 

poskus vstopa na ta trg je potekal leta 1998 preko sejma, ki ga je organizirala Agencija za 

promocijo tujih naložb (Petrov 2007).   

Kapitanovič (2013) razlaga, da se je večji prodor na Japonsko pričel s prevzemom podjetja  
Slovin International, d. o. o. Drugega večjega partnerja pa je podjetje pridobilo leta 2005 z 
vključitvijo v misijo, ki jo je organizirala EU, in sicer EU Gateway to Japan. 

Zadruga je podpisala pogodbo s podjetjem Belluna, ki je kataloški prodajalec. Slednji svojim 
članom proda deset milijonov litrov vina na letni ravni. Prva pošiljka, ki jo je zadruga poslala 

japonskemu distributerju, je znašala 26 tisoč steklenic (Petrov 2007). 

Za uspeh na japonskih tleh je odločilno pridobiti prave partnerje. Zadrugi je uspelo pridobiti 
enega izmed lokalnih distributerjev pijač. Uvoz vina se je na Japonskem v obdobju zadnjih 

petih let povečal na 16 %. V prihodnje je napovedan še dodaten dvig za 18 % (Koražija 
2013). 

Kapitanovič (2013) pravi, da je na Japonskem še vedno zaznati preferenco otoških vin, vendar 
promocija slovenskih vin vliva zaupanje in na ta način povečuje prodajo. Kljub majhnosti ter 
oddaljenosti Slovenije zna večina japonskih strank Slovenijo umestiti na zemljevid. Trenutno 

izvoz zadruge na Japonsko znaša 8 % celotnega izvoza podjetja. V prihodnje si želijo še 
večjega sodelovanja s to deželo, saj kultura pitja vina raste za 10 % na letni ravni. 

Pri poslovanju z Japonci morajo proizvajalci biti pozorni na njihove posebne kulturne 

značilnosti. Na izoblikovanje teh sta ključno vplivali klima in ozemlje. Japonci so narod, ki se 
je skozi zgodovino vedno moral boriti za preživetje zaradi naravnih nesreč, majhnih 
obdelovalnih površin ali vojn. Za Japonce so značilne predvsem naslednje kulturne 
značilnosti: 
- zelo izoblikovan občutek pripadnosti skupini in skupnosti, 
- podjetje je za managerje in druge zaposlene najpomembnejše in so nanj zelo ponosni (šok 

ob upokojitvi), 

- skupinsko odločanje, 
- nagnjenost k skromnosti, 

- velika predanost podjetju sproža močno konkurenčnost med podjetji, 
- pripravljenost k odrekanju v dobro podjetja, 

- spoštovanje starejših, za katere velja izkušenost, modrost in dobrosrčnost (Kotler, Fashey 
in Jatusripitak 1992). 

Japonska podjetja zanima predvsem dolgoročno sodelovanje. Manjša podjetja so primernejša 
za sodelovanje, saj so bolj prilagodljiva od večjih, kjer je prisotna stroga hierarhija. Japonci 
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dajo izredno velik poudarek kakovosti, zato določen izdelek, preden se ga odločijo postaviti 
na trg, dobro preverijo in testirajo (Koražija 2013). 

5.3 Strategija internacionalizacije 

Vsak mednarodni trg je edinstven, poseben. Potrošniki in drugi sodelujoči na teh trgih imajo 
različne potrebe in želje. Trgi, na katere podjetja vstopajo, so specifični, zato je potrebno 
uporabiti ustrezno strategijo internacionalizacije. Poznamo različne kriterije za izbor 
mednarodnih ciljnih trgov. Najpogostejši kriteriji za vstop podjetja v določeno državo so 
prijazna zakonodaja, pravna regulativa, velikost trga, kupna moč, lokacija trga, izzivi, 
sorodnost kultur, jezik, konkurenca, višina stroškov itd. 

Kapitanovič (2013) nam je v intervjuju razkril, na podlagi katerih kriterijev se Vinska klet 

"Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo odloča za vstop na nov mednarodni trg. Ti kriteriji so: 
- bližina trga, 
- razvita vinska kultura, 

- kupna moč, 
- BDP države, 
- prepoznavnost Slovenije, 

- povpraševanje po državah,  
- možnost sklepanja novih partnerstev.  

Strategija internacionalizacije podjetja zajema ustreznost države glede na zastavljene kriterije, 
primeren način vstopa na tuje trge, sledenje potreb kupcev in povpraševanja po državah. 
Potrebno je poiskati kupce, ki si želijo nekaj novega, ne le italijanskega sivega pinota ali 
francoskih znanih penin (prav tam).  

5.3.1 Načini vstopa 

Poznamo različne načine vstopa na mednarodne trge, ki smo jih opisali v predhodnih 

poglavjih. Podjetje naj izbere sebi najbolj primernega partnerja oz. najprimernejše partnerje za 

vstop v določeno državo.  

V največji meri zadruga uporablja izvozni način vstopa na tuje trge. Ta je enostaven, 
najpogosteje uporaben in prinaša nizko stopnjo tveganja. Podjetje posluje v tujini preko 
posrednikov, proizvodnja pa poteka na domačih tleh, v Sloveniji. Kot obliki neposrednega 
izvoza zadruga uporablja zastopnike in potnike na mednarodnih trgih. Uporabljajo 

posrednike, ki izdelke prodajajo v raznih trgovskih verigah ali v gostinstvu.  

Kapitanovič (2013) nam je povedal, da se največ distributerjev ukvarja s posredovanjem v 

gostinstvu v Nemčiji. V kratkem je zadruga sklenila dogovor s tretjo trgovsko verigo na 
Nizozemskem. V manjši meri je prisoten tudi oprtni izvoz kot oblika posrednega izvoza. 
Slednji je potekal na Japonskem s pomočjo že uveljavljenega podjetja Belluna. 
 

Poleg izvoznega načina vstopa podjetje uporablja tudi investicijski način vstopa na tuje trge. 
Velik obseg izvoza je organizacija pridobila s prevzemom podjetja Slovin International, d. o. 

o. Zadruga je tudi večinska lastnica podjetja Laureate Imports Company, ZDA. V ZDA, 
natančneje v Atlanti, ima podjetje svojo prodajno enoto (prav tam).  
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5.3.2 Konkurenca 

Analizo konkurence bomo izvedli s pomočjo Porterjevega modela petih silnic. Na podlagi 

modela podrobno ocenimo panogo in na podlagi analize podrobno ocenimo dejavnike 

privlačnosti trga. V modelu Porter predstavi pet silnic, ki bistveno vplivajo na strukturo 

panoge in posledično tudi na privlačnost za vstop. Te silnice pa so sledeče:  
- rivalstvo v panogi, 

- konkurenti z istovrstnimi proizvodi, 

- konkurenti z drugačnimi proizvodi, 
- pogajalska moč dobaviteljev, 
- pogajalska moč kupcev (Porter 1985, 4).  

Rivalstvo v panogi 

V segmentu pridelave in prodaje vin je prisotna velika stopnja konkurence. Slovenija je 

relativno majhna dežela, zato nima velike prepoznavnosti na tem področju v primerjavi z 
večjimi vinorodnimi deželami. Kljub majhnemu trgu je v Sloveniji prisotno veliko število 
proizvajalcev in veletrgovcev slovenskih vin. 

Kapitanovič (2013) v intervjuju opozarja, da je potrebno slediti potrebam odjemalcev in 
razvijati nove proizvode. Najnovejša proizvoda zadruge Vinska klet "Goriška Brda", z.o.o., 

Dobrovo sta Fritzz in Krasna.  

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo, Puklavec & friends in Vinska klet Vipava 

1894, d. d. so največji izvozniki slovenskih vin. Njihove izvozne cene so se med letoma 2005 

in 2010 povišale v povprečju za 10 % letno (STA 2011). 

Prodaja odprtega vina se v veliki meri zmanjšuje, medtem ko se je prodaja izvoženih 
ustekleničenih vin leta 2010 povečala za 62 %. Slovenija 76 % belih vin izvozi na Kitajsko, 

Hrvaško, v ZDA, Italijo, BiH, Nemčijo in Srbijo, medtem ko delež izvoženega slovenskega 

vina v države EU znaša 65 % (prav tam). 

Nevarnost vstopa novih konkurentov 

V Sloveniji se je v obdobju petih let, in sicer med letoma 2005 in 2010, pridelava vina 

zmanjšala za 2,8 milijona litrov. Količina porabljenega vina na slovenskega prebivalca je 

padla s 40 litrov na 34 na letni ravni (Željan 2012). 

Leta 2010 je prodaja slovenskega vina v Sloveniji znašala 24 milijonov litrov, medtem ko je v 
tujini znašala 5 milijonov litrov. Kljub razmeroma veliki prodaji slovenskega vina je prisoten 

naraščajoč trend uvoza vin. Leta 2010 je uvoz vin iz Madžarske, Makedonije in Italije 
presegal 7 milijonov litrov vina. Ta vina so nižje kakovosti, cenejša od slovenskih vin ter se 
navadno prodajajo v diskontih. Manjši del kakovostnejših vin Slovenija uvaža iz Francije, 
Španije, Čila, Avstrije in Hrvaške (STA 2011). 

Novi konkurenti v segmentu pridelave in prodaje vin so predvsem prodajalci cenenih, nižje 
kakovostnih vin, katerim kriza in nižja kupna moč potrošnikov predstavlja na nek način 
konkurenčno prednost. 
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Konkurenti z drugačnimi proizvodi 

Največji konkurenti s substituti so proizvajalci in prodajalci drugih alkoholnih pijač. To so 

predvsem pivo in žgane pijače. Glede na registrirano porabo čistega alkohola na prebivalca, 
starejšega od 15 let, uvrščamo Slovenijo na peto mesto med državami EU. Registrirana 
poraba le-tega znaša 10,5 litra na prebivalca, po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije pa  

znaša neregistrirana porabo še dodatnih 4 do 5 litrov na prebivalca (STA 2012). 

Poraba registriranih alkoholnih pijač v Sloveniji leta 2006 je bila naslednja: 
- pivo 97,3 l na prebivalca, 

- vino 42,3 l na prebivalca, 

- žgane pijače 2,4 l na prebivalca (IVZ RS 2008). 

Na slovenskih tleh predstavlja največjo konkurenco z drugačnimi proizvodi Pivovarna Laško, 
d. d.  

Pogajalska moč dobaviteljev 

V segmentu pridelave in prodaje vin je ključna dobavna sestavina za pridelavo vina grozdje. 

V zadrugi Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo kooperanti dobavljajo grozdje. 

Njihova pogajalska moč ni velika, saj je cena za dobavo odvisna od sorte grozdja, količine in 
grozdnega sladkorja, ki ga grozdje vsebuje. V zadrugi merijo grozdni sladkor na podlagi Brix 

lestvice. Grozdje, ki vsebuje več grozdnega sladkorja, ima boljšo ceno. 

Vinarji vedno redkeje odkupujejo grozdje, saj je prodaja vina v zadnjem obdobju padla. 

Najpogosteje imajo svoje lastne vinograde, s katerimi zadovoljijo svoje potrebe po tej 

surovini. Ker ima Evropa veliko vinorodnih površin in zato veliko potencialnih dobaviteljev, 
ti nimajo velike pogajalske moči v tej panogi.  

Pogajalska moč kupcev 

Kriza je v veliki meri vplivala na kupne navade potrošnikov, ki se pogosteje odločajo za 
nakup cenejših deželnih vin. Kakovost slovenskih vin se ni bistveno spremenila, delež 
vrhunskih vin na slovenskih tleh pada.  

Kupci imajo zaradi široke ponudbe vin veliko pogajalsko moč v tem segmentu. Do kupčeve 
pozornosti lahko pridemo z dobro promocijo in širokim asortimentom kakovostnih izdelkov, 
ki lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše kupce.  

Če povzamemo, lahko sklepamo, da je segment pridelave in prodaje vin zelo širok, zato je 
prisotna velika konkurenca. V panogo v zadnjem obdobju vstopajo predvsem podjetja, ki 

ponujajo cenejša vina. Konkurenti z drugačnimi proizvodi so podjetja, ki prodajajo alkoholne 
pijače. Zaradi velikega števila dobaviteljev ter majhnega vpliva na letino je pogajalska moč 
dobaviteljev razmeroma nizka. Ponudba vin je široka, zato imajo kupci veliko pogajalsko 
moč. 
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5.3.3 Načrti za prihodnost 

Kapitanovič (2013) je povedal, da je danes zadruga najbolj prisotna na ameriškem trgu, ki 
predstavlja 65 % celotnega izvoza vin. Slovenija v teh državah ni prepoznavna, ampak to ne 
predstavlja ovire, saj se ameriški trg osredotoča predvsem na blagovno znamko in kakovost 
izdelka. 

Širitev na tuje trge je podjetju prinesla številne ugodnosti, zato si želijo biti tudi v prihodnosti  
prisotni na novih trgih. Privlačne so jim predvsem dežele v Aziji, in sicer Kitajska, Tajvan itd. 
Zaradi ugodnih rezultatov poslovanja na Japonskem si želijo v tej državi povečati prisotnost 

(prav tam). 

5.4 Mednarodni marketing podjetja 

V podjetju Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo se zavedajo, da dober izdelek še ni 
vse. Vsak izdelek nosi svojo zgodbo, katero je potrebno ustrezno predstaviti potrošniku. 
Izdelku je potrebno vdahniti osebnost s privlačno in estetsko embalažo ali izvirnim imenom 
izdelka. 

5.4.1 Blagovna znamka 

Kupec se najpogosteje za nakup odloča čustveno in neracionalno. Zato je pomembno, da 
sledimo njihovim željam in predlogom. Poudariti je potrebno, da blagovna znamka 

predstavlja skupek vseh zaznav, občutkov, predstav in asociacij, ki jih kupec do nje goji 

(Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 13–15). 

Davidson (1997) je večplastnost blagovne znamke ponazoril z ledeno goro blagovne znamke. 
Razdelil jo je na dva dela, in sicer vidnega in nevidnega. Vidni del predstavlja 15 % ledene 

gore blagovne znamke, medtem ko nevidni del 85 %. Vidni del izhaja iz trdih delov, kot so 

logotip, ime blagovne znamke in slogan. Nevidni del je mehek in v njem se nahajajo 

vrednote, vizija, koristi, poslanstvo, osebnost, razlikovalne prednosti, ki so prikazane na Sliki 

10 (De Charnatony 2002, 22). 
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Slika 10: Ledena gora blagovne znamke 
Vir: Konečnik Ruzzier 2011, po Vukasović 2012, 280 

Močna in uveljavljena blagovna znamka povečuje vrednost podjetja. Podjetje lahko postavlja 
višje cene oziromanjihovo višino vzdržuje, posledično na ta način povečuje dobiček. Dobra 
blagovna znamka spodbuja povpraševanje. Zaradi večjega števila kupcev podjetje manj tvega 
pri uvajanju novih izdelkov in si tako izbori nove kupce (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 

14). 

Poleg že zgoraj omenjenih prednosti, ki jih prinaša močna in uveljavljena blagovna znamka, 
prinaša proizvajalcu še številne druge. Izpostavimo nekatere najpomembnejše: 
- vir pogajalske moči pri kupcih in dobaviteljih, 
- omogoča identifikacijo proizvodov in jih razlikuje od konkurenčnih, 
- predstavlja vstopno oviro konkurentom, 

- dobra referenca za pridobivanje ustreznih poslovnih virov, 

- nosi pomembno komunikacijsko funkcijo (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 43–44). 

Močna blagovna znamka ne prinaša prednosti le proizvajalcem, ampak prinaša različne 
prednosti tudi partnerjem in kupcem, in sicer: 

- potrošniku prispeva dodano vrednost, 
- hiter dostop do informacij o ceni, kakovosti in standardu proizvoda, na ta način lahko 

bistveno skrajša proces odločanja,  
- simbolna vrednost blagovne znamke lahko zadovolji določene psihološke, statusne in 

kultne potrebe kupcev, 

- dobra blagovna znamka ima garancijsko funkcijo, 

- zmanjšuje tveganje pri nakupu in uporabi proizvoda (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 

44–45). 

5.4.2 Zakonske omejitve pri promociji alkoholnih pijač 

Prekomerno pitje alkoholnih pijač prinaša številne negativne učinke na posameznika, ti učinki  
posredno vplivajo na medsebojne odnose z ljudmi, ki ga obkrožajo. Učinki so lahko 
psihološke ali fizične narave. Alkohol lahko ovira razumno razmišljanje in odločanje, 
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povzroča številne bolezni, pogosto je vzrok za poškodbe, v najslabših primerih lahko privede 
do smrti. 

Danes je pitje alkoholnih pijač vedno bolj pogosto med mladimi in mladoletnimi. Z 
namenom, da bi ta naraščajoč trend zavirali, imamo na področju omejevanja alkohola stroga 
zakonodajna pravila. V Sloveniji to urejata Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) in 

dopolnjeni Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili (ZZUZIS). 

ZZUZIS v Uradnem listu RS, številka 42/2002, 15. člen vsebuje določbe o omejitvah 
promocije alkoholnih pijač. Lahko se oglašuje alkoholne pijače, ki vsebujejo do 15 volumskih 
odstotkov alkohola. Le-te se lahko oglašuje na nosilcih, kot so bilteni, letaki, prospekti, 
katalogi ter drugih, namenjenih informiranju in poslovnemu komuniciranju. Prepovedano je 

oglaševanje ob cestah na plakatih, svetlobnih napisih, tablah in panojih. Oglaševanje lahko 
poteka v časopisih, na radiu, v revijah, na televiziji, v elektronskih publikacijah in drugih 

oblikah objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa glasu, 

zvoka ali slike na način, ki je dostopen javnosti. 

15.a člen ZZUZIS določa časovne omejitve oglaševanja alkoholnih pijač, in sicer: 
- na radiu in televiziji je prepovedano oglaševati alkoholne pijače med 7.00 in 21.30, 

- prepovedano je oglaševanje alkoholnih pijač v kinematografih pred 22. uro. 

V 15.b členu ZZUZIS določa, da mora oglaševalsko sporočilo izpolnjevati naslednje pogoje: 
– ne sme spodbujati čezmerne porabe alkohola ali prikazovati pozitivne vzročne zveze med 
pitjem alkohola in uspehom v življenju,  
– ne sme biti namenjeno mladim in prikazovati oseb, ki uživajo alkohol,  
– lahko prikazuje osebe, starejše od 25 let,  
– ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano telesno zmogljivostjo ali z vožnjo v 
prometu,  

– ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola prispeva k uspehom v družbenem in spolnem 
življenju,  
– ne sme poudarjati, da ima alkohol zdravilne učinke ali da je poživilo, pomirjevalo ali 
sredstvo za reševanje osebnih težav,  
– ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v negativni luči,  
– ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot posebne kakovosti alkoholnega izdelka,  

– ne sme se pojavljati v in na stavbah, objektih in pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja 
zdravstvena dejavnost ter dejavnost vzgoje, športa ter izobraževanja,  
– ne sme se pojavljati na panojih, tablah, plakatih ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol 
oddaljeni manj kot 300 metrov,  

– ne sme se pojavljati na prireditvah, ki so v prvi vrsti namenjene mladoletnim osebam in na 

športnih prireditvah,  
– ne sme vključevati simbolov, podob, junakov iz risanih filmov in drugih mladinskih oddaj,  
– vsebovati mora opozorilo: Minister za zdravje opozarja: »Uživanje alkohola lahko škoduje 
zdravju!« ali Minister za zdravje opozarja: »Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!« 

Opozorilo o škodljivosti pitja alkohola mora biti navedeno v pisni obliki, izjemo predstavlja 

radio. Besedilo mora biti berljivo in se mora ločiti od podlage. V primeru oglaševanja na 
televiziji ali na filmskem platnu mora biti opozorilo prikazano vsaj 5 sekund, najmanj v 

velikosti podnapisov oziroma najmanj 10 % velikosti površine prostora. Če je oglaševalsko 
sporočilo krajše od 5 sekund, mora biti opozorilo prisotno ves čas (prav tam). 
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Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo se zaveda, da je med mladimi zloraba pitja vina 

vedno bolj prisotna. V namen preprečevanja tega se zavzema, da biv podjetju mlade podučili 
o kulturni rabi vina.  

5.4.3 Marketinški splet podjetja 

Marketinški splet zajema specifično kombinacijo sestavin trženja, katere mora podjetje 
nadzorovati, povezovati in uporabljati na način, ki ustreza izbrani trženjski strategiji. 

Trženjske spremenljivke vplivajo na povpraševanje po izdelkih ali storitvah (Vukasović 2012, 
195).  

Razvejan in usklajen marketinški splet prispeva k doseganju marketinških ciljev. Zadruga 

upošteva to trditev tako, da se osredotoči in dobro preuči posamezne sestavine marketinškega 

spleta. Na trg prinaša nove izdelke in usklajuje primerne cene zanje. S pomočjo raznolikih 

distribucijskih kanalov želi ponudbo približati potencialnim kupcem. Komuniciranje podjetja 

poteka preko različnih medijev, ki delujejo nevsiljivo. Podjetje stremi k uveljavljanju svoje 

blagovne znamke in zadovoljevanju potreb kupcev. 

Izdelek in njegova cena 

Zadruga z diferenciacijo povečuje globino izdelčnega spleta. Ponuja različice že poznanih 
izdelkov, na ta način ohranja konkurenčnost. Uvajanje novega izdelka je zaradi hitrih 

sprememb na trgu pogosto prezamudno. Podjetje uporablja tudi horizontalno diverzifikacijo, s 

katero razširja dejavnost v okviru iste stroke. Poleg vin zadruga ponuja tudi penine in 
aperitiva (Habjanič in Ušaj 1998, 62). 

Izdelki za mednarodni trg ostajajo nespremenjeni.V posameznih državah tržijo vino, ki 
najbolj ustreza potencialnim kupcem. Kapitanovič (2013) pravi, da v Evropi zadruga največ 
trži blagovni znamki Villa Brici in Quercus. Aviawines (Avia) je blagovna znamka, 

namenjena ameriškemu tržišču, kjer se uspešno spopada s konkurenco. 

Izdelke, ki jih Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo ponuja, uvrščamo v različne faze 
življenjskega cikla izdelka. Najnovejši izdelki, kot sta npr. Krasna in Fritzz, se nahajajo v 
začetnih fazah uvajanja ali v fazi rasti. Izdelki, ki so že dalj časa na trgu, se nahajajo v fazi 
zrelosti ali upadanja. 

Zunanji videz izdelka ima pomembno vlogo pri prodaji izdelka. Kupec se pogosto odloči za 
nakup na podlagi oblike embalaže, privlačnosti napisov, načina odpiranja embalaže, 
materialov, iz katerih je embalaža izdelana, in drugih lastnostih. Zadruga uporablja za 

embaliranje steklene steklenice, izjema so izdelki bag in box, katerih embalaža je izdelana iz 

kartona. Nalepke na steklenicah so skrbno in lično izdelane na podlagi sporočila posamezne 
blagovne znamke. 

Poleg omenjenih promocijskih lastnostih embalaža opravlja še nekatere druge funkcije, in 
sicer: 

- ščiti blago pred zunanjimi vplivi, 
- skladiščne in prevozne lastnosti se izboljšujejo, 
- razdeli blago na posamezne enote, 
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- zagotavlja informacije o izdelku, 

- lahko postane samostojni izdelek (npr. kozarec, recept), 

- povečuje dodatno uporabnost izdelka,  
- pomemben del pri uporabi izdelka (Habjanič in Ušaj 1998, 69).  

Podjetje si želi v tujini dosegati višje povprečne cene izdelkov, s tem pa dosegati višje 
prihodke. Cenovna politika, ki jo vodi zadruga, je razločevalna, saj kupcem ponujajo za enak 
izdelek različne cene. Cene se lahko razlikujejo glede na prostor, čas, na prodano količino in 
segment kupcev (Habjanič in Ušaj 1998, 4). 

Pri določanju cen je potrebno upoštevati stroške, cene konkurentov, povpraševanje kupcev in 
slediti cenovnim ciljem. V intervjuju nam je Kapitanovič (2013) povedal, da se cene izdelkov 
razlikujejo po državah. Na določitev cen vpliva visok davek na trošarine, povprečja znašajo 
od 15 do 20 % stroškov. V Angliji trošarine predstavljajo 2 funta, medtem ko v sosednji 

Italiji, Avstriji in Nemčiji teh trošarin ni. Transport blaga predstavlja manj kot 10 % stroškov.   

Povpraševanje kupcev postavi zgornjo mejo pri določanju cene, medtem ko stroški postavijo 
spodnjo mejo. Na podlagi konkurenčnih cen lahko podjetje postavi višje ali nižje cene 
izdelkov. Nižje cene, v primerjavi s konkurenčnimi, lahko podjetje določi, če gre za: 
- trg, ki je občutljiv na cenovne spremembe, 
- ob vstopu podjetja na nov trg, 

- proizvodne zmogljivosti niso v celoti izkoriščene, 
- manjša podjetja, ki ne spodbudijo zanimanja večjih konkurentov za cenovno vojno, 
- podjetja, ki imajo prihranke obsega (Habjanič in Ušaj 1998, 81). 

Podjetje lahko določi tudi višje cene od konkurenčnih v primeru, da: 

- je trg rastoč, 
- trg ni občutljiv na cenovne spremembe, 
- gre za izdelek, ki predstavlja le majhen delež celotnih stroškov podjetja (prav tam). 

Zavedati se moramo, da ima velika večina kupcev predstavo o ceni določenega izdelka. 
Različno postavljena cena vzbuja različne občutke potencialnih kupcev. Potrošniku ustrezna 
cena je cena, ki spada v interval pričakovane cene, torej je nameščena v razponu cen, ki kupcu 
ustrezajo. V primeru, da je cena izdelka postavljena pod najnižjo ceno, sproža pri potrošniku 
dvom o kakovosti izdelka. Nasprotno pa cena, ki je postavljena nad najvišjo ceno, namiguje 
na kakovosten izdelek, ki v primeru kupčevega zadovoljstva privede do njegove zvestobe. Ta 
koncept prikazuje Slika 11 (Vukasović 2012, 214).   
 

 

Slika 11: Zaznavanje cene z vidika kupca 
Vir: Kenečnik Ruzzier 2011, 180, po Vukasović 2012, 214 
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Distribucija 

Tržno pot sestavljajo posredniki, preko katerih se izdelek ali storitev giblje od proizvajalcev 

do kupcev. Potek distribucije je potrebno natančno in skrbno načrtovati. Ugotoviti moramo, 

katerih storitev si želijo kupci (npr. količino in raznolikost izdelkov, storitve za podporo 

izdelkov). Vsak prodajni udeleženec naj ima natančno opisane pristojnosti in odgovornosti, ki 

jih je dolžen opravljati. Potrebno je določiti cilje in jih ovrednotiti. Ker so odnosi zelo 

pomembni, je zaželeno motivirati ustrezne posrednike, s katerimi lahko na tak način 

izgradimo dolgoročna partnerstva (Habjanič in Ušaj 1998, 89). 

Zadruga uporablja za svojo distribucijo neposredne in posredne poti. Neposredna prodaja 

poteka v kleti preko maloprodajne trgovine, ki nudi posebej izbrana in najkakovostnejša vina. 

V največji meri podjetje uporablja kot obliko distribucije posredno prodajo. Proizvodi vinske 

kleti so prisotni na policah različnih trgovin na drobno, in sicer v trgovinah Mercator, Spar, 

Tuš, Era, E.Leclerc in Hofer. Nakup odprtih vin je, poleg maloprodajne trgovine na sedežu 

podjetja, možen tudi v raznih vinotočkah, ki se nahajajo po celotni Sloveniji. Distribucija v 

tujini poteka preko zastopnikov, ki prodajajo vina trgovinam na debelo, ki posredujejo izdelke 

trgovinam na drobno. Zastopniki prodajajo blago tudi raznim gostinstvom (Vinska klet 

"Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.j). 

Nakup bolj prestižnih (izbranih) vin je možen v vinotekah, ki se nahajajo po Sloveniji, te pa 

so: 

- Maloprodaja Dobrovo, 

- Vinoteka Nova Gorica, 

- DPC Ljubljana, 

- Vinoteka Kranj, 

- Vinoteka Celje, 

- Vinoteka in vinotoč Maribor (Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.k). 

Posredne in neposredne prodajne poti prikazuje Slika 12. 



 

44 

 

 

Slika 12: Prikaz prodajnih poti 

Vir: Habjanič in Ušaj 1998, 89 

Tržno komuniciranje podjetja 

Tržno komuniciranje vsebuje vse komunikacijske aktivnosti, s pomočjo katerih podjetje 
obvešča in prepričuje potencialne kupce o svojih izdelkih. Proces tržnega komuniciranja se 
prične pri pošiljatelju sporočila, ki je lahko posameznik, skupina ali podjetje. Pošiljatelj mora 
kodirati sporočilo, ki naj bo prejemniku razumljivo in ga bo znal dekodirati. Pošiljatelj pošlje 
sporočilo po posredniku, ki je lahko oseben ali neoseben. V primeru, da prejemnik ne razume 

sporočila, je vzrok motnja, ki lahko nastane v katerikoli fazi komunikacijskega procesa. 
Prejemnikova povratna povezava je lahko pozitivna, negativna ali je ni (Vukasović 2012, 
226–227). 

Cilji tržnega komuniciranja so predvsem informirati, prepričati in spomniti o obstoju izdelka 

ali storitve. Potrošnike je potrebno informirati o novem izdelku, spremembi marketinškega 
instrumenta, opisati izdelek ali storitev ter njegovo delovanje itd. Podjetja želijo kupce 
prepričati glede nakupa njihove blagovne znamke, opogumiti prehod na novo blagovno 

znamko, spremeniti kupčevo zaznavanje o lastnostih izdelka itd. Tržniki želijo zadržati v 
kupcih zavest o obstoju določenega izdelka ali storitve (Starman 1998, 8).    
 

Tržno komuniciranje je zelo kompleksna sestavina trženjskega spleta, zato jo je potrebno 
razčleniti na manjše dele. Orodja trženjskega komuniciranja so oglaševanje, pospeševanje 
prodaje, odnosi z javnostmi in publiciteta, osebna prodaja in neposredno trženje. Preglednica 
9 še natančneje razčleni posamezna orodja komuniciranja. 
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Preglednica 9: Orodja tržnega komuniciranja 
Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z javnostmi 

in publiciteta 

 

Osebna prodaja Neposredno 

trženje 

- tiskani 

oglasi, 

- nagradna 

tekmovanja, 

igre, loterije in 

druga 

tekmovanja, 

- tiskovne 

konference, 

- prodajne 

predstavitve, 

- katalogi, 

- oglasi po 

televiziji 

in radiu, 

- premije in 

darila, 

- govori, - prodajna 

srečanja, 
- naslovljena 

pošta 

- plakati, - vzorci, - seminarji, - program 

spodbud, 

- elektronske 

prodajalne, 

- embalaža, - sejmi in 

trgovinske 

predstavitve, 

- letna poročila, - vzorci, - TV prodaja. 

- letaki v 

embalaži 
- razstave, - dobrodelne 

dotacije, 

- razstave in 

sejemske 

predstavitve. - brošure, 
knjižice, 

- demonstracije, - sponzoriranje, 

- posterji, 

prospekti, 

- nagradni 

kuponi, 

- donatorstvo, 

- imeniki, - rabati, znižanja, - odnosi s 

skupnostmi, 

- panoji, - ugodno 

financiranje, 

- lobiranje, 

- prikazova

lniki na 

prodajne

m mestu, 

- zabavne 

prireditve, 

- glasilo podjetja, 

- avdiovizu

alni 

material 

- trgovske 

znamke, 

- dogodki, 

- simboli, 

logotipi. 

- vezani nakupi, - korporacijsko 

komuniciranje, 

- izobraževanje 
prodajnega 

osebja. 

- identitetni 

znaki, 

- telefonske 

informacijske 

storitve. 

Vir: Habjanič in Ušaj 1998, 103 

Oglaševanje 

Ameriško združenje American Marketing Association je podalo naslednjo definicijo 

oglaševanja: »Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, 
proizvodov ali storitev za znanega naročnika.« Običajno različni avtorji dodajajo navedeni 
definiciji še ugotovitev, da oglaševanje poteka preko množičnih medijev (Vukasović 2012, 
229). 
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Naloga oglaševanja je seznaniti kupce z novimi izdelki ali storitvami ter na ta način 
vzpodbuditi začetno povpraševanje. V primeru, da je izdelek že uveljavljen in ima 
konkurente, poskušamo potencialne kupce z oglasnim sporočilom prepričati o kakovosti 
izdelka. Cilj oglaševanja izdelka, ko se ta nahaja v začetnih fazah življenjskega cikla, je 
predvsem informiranje in prepričevanje kupcev. Ko izdelek prispe v fazo zrelosti (ter v vseh 

naslednjih fazah), je cilj oglaševanja usmerjen k ohranjanju zavesti pri potrošnikih (Starman 
1998, 17).    

Oglaševanje zadruge je naslovljeno na vse polnoletne prebivalce ciljne države, ki so ljubitelji 
dobrih in kakovostnih vin. Oglaševanje najbolj izbranih vin je namenjeno predvsem 

izobraženim ljudem, ki jih uvrščamo v srednji razred. 

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo ima na voljo širok nabor medijev, s katerimi 
lahko prenaša njihova sporočila do potencialnih kupcev. S kombinacijo različnih medijev 
dosegajo želene oglaševalne cilje.  

Zadruga v veliki meri uporablja tiskane medije, in sicer razne časopise (Delo, Primorske 
novice, Briški časnik, Finance) ter revije (Študent, Jana). Ti objavljajo oglasna sporočila in 
različne članke o podjetju. Primera tiskanega oglasa za blagovni znamki Quercus in Fritzz se 

nahajata v Prilogi 2. 

Plakat ima sposobnost spodbuditi pozornost, čeprav ni glasen. Je najstarejši in najbolj 
množični medij, namenjen oglaševanju. V največji meri se ga uporablja v urbanih naseljih, in 
sicer na ulicah ter cestah. Plakat mora biti samostojen, jedrnat in čustven (Habjanič in Ušaj 
1998, 106). 

ZZUZIS prepoveduje oglaševanje alkoholnih pijač na plakatih ob cestah, svetlobnih napisih 
in panojih. Andrej Valentinčič, vodja  trženja v zadrugi, je povedal, da je podjetje kljub 

omejitvam, ki jih prepisuje ZZUZIS, uspelo izkoristiti luknjo v zakonu. Zadruga je bila prva, 

ki je v segmentu pridelave in prodaje vin oglaševala na veleplakatih, in sicer blagovno 
znamko Quercus (Petrov 2012). 

Oglaševanje podjetja poteka tudi preko televizije in radia. Na internetnih straneh je prisotnih 

veliko člankov o zadrugi. Podjetje ima nazorno oblikovano spletno stran, ki jo redno 
posodablja. Zadruga je prisotna tudi na družabnih omrežjih, kot je Facebook. 

Neposredno pošto uporabljajo zgolj za povabila na razne dogodke, ki jih podjetje organizira. 

Za oglaševanje uporabljajo tudi embalažo izdelkov, ki je skrbno oblikovana. Logotip podjetja 
je v Sloveniji zelo prepoznaven. Logotip Vinske kleti "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo je 

prikazan kot Priloga 3. 

Kapitanovič (2013) opozarja na razlike med oglaševanjem v tujini in na domačih tleh. V tujini 
namreč zadruga uporablja manjše število oglaševalskih medijev. Najbolj se osredotočajo na 
oglaševanje preko člankov v raznih tujih publikacijah, ki predstavljajo Slovenijo kot vinsko 

destinacijo.  

Preden se podjetje odloči za uporabo določenega medija, mora dobro poznati prednosti in 
slabosti le-tega. Na takšen način lahko dosega načrtovane cilje. Preglednica 10 prikazuje 
prednosti in slabosti posameznih medijev. 
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Preglednica 10: Prednosti in slabosti oglaševalskih medijev 

Mediji Prednosti Slabosti 

Tiskani oglasi (časopisi, 
revije, letaki itd.) 

- Veliko število bralcev, 
- visoke naklade, 

- dolgo trajanje, 

- ugled, 

- možnost barvnega in 
visoko kakovostnega 

tiska 

- specializiranost.  

- Visoki stroški tiska, 
- omejena možnost tiska, 
- oglas se izgubi med 

množico, 
- objava oglasa ni 

takojšnja. 

Plakati, panoji - Nizki stroški, 
- geografska selektivnost, 

- oglaševanje 24 ur 
dnevno. 

- Kratka sporočila, 
- pomanjkanje 

socialnoekonomske 

selektivnosti, 

- problem vključevanja v 
okolje, 

- vsiljiv in pogosto moteč 

- ni popolne pozornosti s 

strani potencialnih 

kupcih. 

Neposredna pošta - Visoka selektivnost, 

- osebno in bolj pristno 

oglaševanje, 
- relativno lahko merimo 

učinke oglaševanja, 
- oglaševalec lahko 

nadzira odtok. 

- Pogosto predstavlja 

visok strošek, 
- vstopa v zasebnost 

potrošnika, 
- mnoga ostanejo v košu 

neprebrana. 

Televizija - Velik doseg, 

- nizki stroški na 
gledalca, 

- socioekonomska 

selektivnost, 

- prisoten zvok in slika, 

- najvplivnejši medij. 

- Visoki stroški izdelave 
in predvajanja oglasov, 

- omejen čas predvajanja. 
 

Radio - Prilagodljivost in 

možnost hitrega 
spreminjanja, 

- nizki stroški, 
- možnost lokalnega 

oglaševanja. 

- Obstoj kratek,  

- pozornost poslušalca 
relativno slaba, 

- le slišno sporočilo. 

Internet - Nizki stroški, 
- mogoče uporabljati 

zvok, gibljive slike, 

grafiko in besedilo 

- velik doseg. 

- Oglaševanje ni 
selektivno, 

- majhna pozornost 

potrošnikov. 

Ostalo (embalaža, prevozna 
sredstva, darila z imenom 

podjetja, logotip itd.) 

- Nizki stroški, 
- relativno dolgo trajanje. 

- Oglaševanje ni 
selektivno. 

Vir: Prirejeno po Starman 1998, 13–14 
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Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi so se pojavili zaradi zavedanja podjetij o pomenu ustvarjanja ugodnega 

javnega mnenja o podjetju samem ter o njegovi dejavnosti. Podjetja poskušajo preko različnih 
aktivnosti vplivati na okolje, ustvariti ugled in verodostojnost ter doseči zaupanje javnosti. Te 
aktivnosti so predvsem tiskovne konference, letna poročila, dogodki, publiciteta, lobiranje, 
glasilo podjetja itd. (Starman 1998, 18–19). 

Podjetje se srečuje z različnimi javnimi skupinami.Med glavne prištevamo naslednje: 
- medije, 

- finančne institucije (banke, borze), 
- državne organe (vladne in lokalne upravne institucije), 

- notranjo javnost (zaposleni v podjetju in sindikati), 

- zunanjo javnost (potrošniki, dobavitelji, razni posredniki), 
- splošno javnost (lokalna skupnost in razne interesne skupine) (Potočnik 2005, 87). 

Odnosi z javnostmi ustvarjajo zavedanje med ciljnimi skupinami z relativno nižjimi stroški, 
kot bi to naredili s pomočjo oglaševanja. Najpogosteje uporablja podjetje za izvedbo 
aktivnosti svoje prostore in rekvizite, večji strošek predstavlja osebje (Konečnik Ruzzier 
2011, po Vukasović 2012, 241). 

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo skrbi za dobre odnose z javnostmi, v ta namen 

uporablja različna orodja. Uporablja razne publikacije, kot so letna poročila, brošure, vesti in 
članki. Pri vzpostavljanju ugodnih odnosov z javnostmi največ pripomorejo razni dogodki. 
Zadruga organizira tiskovne konference, seminarje in obletnice. Širši javnosti omogoča voden 
ogled vinske kleti ter degustacijo njihovih vin. Pri tem daje možnost sprejetja večjih skupin, 
in sicer do 250 ljudi. Ukvarja se tudi s sponzorstvom nekaterih kulturnih in športnih 
dogodkov ter organizacijo tekmovanj. Zadruga je eden izmed sponzorjev tekmovanja Giro 

d'Italia, sponzor projekta Sanjska poroka ter KD Brda itd.  

Med največje organizirane dogodke s strani zadruge spada Kolesarski maraton češenj, ki 
poteka v okviru Praznika češenj. Ta se je letos odvijal že osemnajstič z udeležbo 886 
kolesarjev. Pot je dolga 108 km in poteka od Ljubljane do Goriških Brd (Vinska klet "Goriška 
Brda", z. o. o., Dobrovo b. l.n). 

Zadruga se udeležuje raznih tekmovanj in dosega številna priznanja. Na posameznih 
tekmovanjih dobivajo medalje več let zapored, kar kaže na konsistentnost in visoko kakovost 

njihovih vin.  

Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje vključuje različna orodja, ki spodbujajo potrošnike k nakupu. Glavni 
cilj pospeševanja prodaje je povečanje obsega prodaje. S pomočjo različnih aktivnosti 
poskuša podjetje pritegniti potrošnike k prvemu nakupu, nagraditi zveste uporabnike ali si 

zagotoviti ponovni nakup. Najpogosteje pospeševanje prodaje vpliva na nakup s strani 
potrošnikov, ki pogosto menjajo blagovne znamke (Vukasović 2012, 239–240). 

Najpogosteje uporabljena orodja pospeševanja prodaje, ki so usmerjena na porabnike, so 

vzorci, kuponi, nižje cene, nagrade, razna darila, degustacije, tekmovanja in brezplačni 
poskusi (Habjanič in Ušaj 1998, 110). 
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Pospeševanje prodaje je poleg porabnikov lahko usmerjano tudi na trgovske posrednike ter na 

lastno prodajno osebje. Z akcijami pospeševanja prodaje, ki so usmerjene na trgovske 
posrednike, želi podjetje: 
- povečati naročila, 
- vzpodbujati naročanje izdelkov izven sezone, 
- prepričati trgovske posrednike k posredovanju novih izdelkov, 
- doseči večji prodajni prostor na policah, 
- si zagotoviti boljše sodelovanje in s tem možnost prejemanja večjega števila povratnih 

informacij (Starman 1998, 21). 

Orodja za pospeševanje prodaje, ki so usmerjena na trgovske posrednike, so razni popusti pri 

nabavi, brezplačno blago, dodatki za oglaševanje in razstavljanje izdelkov, tekmovanja v 

prodaji med trgovci, skupne promocijske akcije (Habjanič in Ušaj 1998, 110).  

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo pospešuje prodajo predvsem z udeležbo na 
raznih prodajnih sejmih. Kapitanovič (2013) nam je povedal, da je zadruga prisotna na 

največjih mednarodnih sejmih ter občasno na gostinskih sejmih. Na sejmih se srečujejo s 
partnerji, pripomorejo tudi k pridobivanju novih idej.   

S pomočjo sejemske predstavitve podjetje utrjuje svojo podobo, se informira glede želj 
porabnikov in zbira informacije o konkurenci. Sejem ima prodajno nalogo vplivati in 

prepričevati potencialne kupce (Habjanič in Ušaj 1998, 112).  

Pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na lastno prodajno osebje, poskuša: 
- spodbujati podporo novim izdelkom, 

- motivirati osebje k iskanju novih kupcev, 

- spodbujati prodajno osebje k večji izvensezonski prodaji, 
- vzpodbuditi podporo izdelkom, ki jim poskušajo podaljšati življenjski ciklus (Starman 

1998, 21). 

Orodja za pospeševanje prodaje prodajnemu osebju so razne ugodnosti, tekmovanja, denarne 
in druge oblike nagrad, šolanje, treningi (Habjanič in Ušaj 1998, 110). 

Osebna prodaja 

Osebna prodaja je prodajna metoda in instrument tržnega komuniciranja, ki predstavlja 

osebno vez med podjetjem in kupci. Prednosti so neposredni odziv in večja pozornost do 
prodajalčevega sporočila. Glavna slabost osebne prodaje so visoki stroški. V nekaterih 
podjetjih je osebna prodaja nenadomestljiva, in sicer: 

- pri stikih s kupci, ki kupujejo velike količine in zato potrebujejo posebno pozornost in 
obravnavo, 

- zahtevnejši izdelki (dražji, kompleksnejši, narejeni po meri) zahtevajo podrobno 
predstavitev, demonstracije, svetovanja in morebitne kasnejše obiske, 

- kadar predstavlja osebna prodaja nadaljevanje telefonskega ali pisnega komuniciranja, 

- ko kupci pričakujejo visoko raven osebnega stika in servisa, 

- v primeru, da oglas ne posreduje dovolj informacij o izdelku, še zlasti to velja pri novih 

izdelkih (Turk 2010, po Vukasović 2012, 245–246).  

Dobra osebna prodaja zahteva ustrezno oblikovano prodajno osebje. Pri sami organizaciji je 

pomembna delitev dela prodajalcev in potnikov. Najpogosteje delitev dela poteka na osnovi 
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določenih kriterijev, kot so prodajno območje, skupina izdelkov, skupina kupcev. Vodenje 
prodajne službe vključuje načrtovanje, kontrolo, določanje ciljev, ocenjevanje, nagrajevanje 
in motiviranje (Starman 1998, 25).   

Osebna prodaja v zadrugi Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo poteka preko 

trgovskih potnikov in prodajalcev, ki delujejo v maloprodajah ter v podjetju. Ti imajo nalogo 

kupcem podati ustrezne informacije, jih seznaniti z novimi proizvodi, dobiti njihovo 

naklonjenost in na ta način prodati proizvod. Prodajno osebje predstavlja vez med potrošniki 
in zadrugo, zato je njihova usposobljenost še toliko bolj pomembna, saj predstavljajo podjetje. 
Kapitanovič (2013) poudarja, da so dobri sodelavci ključni za posel. Prva naročila niso tako 
pomembna, najpomembnejša so vsa naslednja.    

Neposredno trženje 

Neposredno trženje zajema splet prodajnih metod tržnega komuniciranja, s katerimi podjetje 
vzpostavi neposreden stik s potencialnim kupcem, ga podrobneje spozna, zbira podatke, 

katere uporabi za selekcionirani tržni pristop pri segmentiranem tržišču, obenem pa lahko 
podjetje z neposrednim trženjem meri uspešnost prodajnih akcij. Najbolj pogosti načini 
neposrednega trženja so: 
- prodaja po pošti, 
- prodaja po katalogu, 

- prodaja po telefonu, 

- prodaja prek prodajnih avtomatov, 

- neposredno trženje po televiziji, 
- elektronsko trženje (Vukasović 2012, 247).   

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo ne uporablja neposrednega trženja. Ta trženjski 
komunikacijski instrument je uspešen pri specifičnih vrstah izdelkov. Težko bi se potencialni 
kupci odločili za nakup vina glede na prodajo prek telefona ali televizije. Za prodajo izbranih 
kakovostnih vin, ki jih zadruga proizvaja in prodaja, so primernejše druge oblike tržnega 
komuniciranja.  
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6 SKLEP 

Globalizacija je kompleksen pojav, ki se razvija z družbo in živi zaradi nje. Gre za prepletanje 
kultur, navad in prepričanj, iz katerih lahko odnesemo najboljše. Spremembe so del življenja 
in plavanje proti toku ne prinaša večjih koristi. Strah pred izgubo lastne identitete zaradi 

globalizacije je nepotreben. Narava in zgodovina oblikujeta naše vrednote, katere so 
ukoreninjene v nas, prilagajajo se trenutnim razmeram, vendar v osnovi ostajajo enake.  

Slovenija kot majhna država ima omejeno število potencialnih potrošnikov in manjšo 
prepoznavnost. Zato se podjetja, ki si želijo rasti in razvoja, odločajo za vstop na mednarodne 
trge. Uspeh lahko dosegajo tudi na domačih tleh, vendar različni faktorji (velikost trga, 
zasičenost trga, konkurenca in konkurenčnost) omejujejo nadaljnje možnosti za večjo širitev. 
Zavedati se moramo, da je tudi izdelek ali storitev izjemne kakovosti težko prodati brez 
ustrezne strategije.  

Ko podjetje izbira trg (državo, v katero si želi vstopiti), mora biti pozorno predvsem na kupno 

moč, povpraševanje po izdelku ali storitvi ter katere poslovne možnosti ponuja. Kultura in 

navade prebivalcev imajo pomembno vlogo pri sklenitvi poslov. Poslovne navade je potrebno 

prilagoditi navadam države gostiteljice, prav tako morajo podjetja preoblikovati mednarodno 

trženje v skladu željami kupcev. V primeru, da podjetje ne upošteva teh faktorjev, 

najpogosteje prihaja do nesklenjenih poslov.  

Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo se aktivno ukvarja z internacionalizacijo 

svojega poslovanja. Prisotna je na več kot dvajsetih mednarodnih trgih Evrope, Amerike in 

Azije. V prihodnje si želi povečati prisotnost tudi v azijskih državah. V največji meri podjetje 

vstopa na mednarodne trge prek zastopnikov. 

Politična in gospodarska nestabilnost je vplivala tudi na poslovanje zadruge, saj je imela v 

zadnjih letih izgubo. Čeprav zadruga ni nikoli uporabljala skupna vlaganja, menimo, da bi 

lahko ponujala podjetju izziv. Na takšen način bi podjetje lahko prodrlo na nov trg in si s 

partnerjem hitreje zagotovilo konkurenčno prednost. Najbolj primerno podjetje za sklenitev 

skupnih vlaganj bi bilo podjetje, ki je že prisotno in prepoznavno na ciljnem trgu, ki ponuja 

proizvode ali storitve, ki spadajo k vinu. To so lahko kozarci za vino, voda, poseben trend 

predstavlja izbrana čokolada ob rdečem vinu itd. Skupna vlaganja bi podjetje lahko sklenilo z 

lokalnim podjetjem, ki prav tako ponuja lokalne proizvode, kot so češnje, olje, žganje itd. 

Posebno priljubljeno je briško sadje v sosednjih državah, tudi na Japonskem in v Indiji. 

Zadruga skrbi za aktualnost ponudbe tako, da razvija nove proizvode. Dober odziv je 

pridobila s prvim slovenskim aperitivom Fritzz. Osnovna sestavina grozdje ponuja 

proizvodnjo najrazličnejših izdelkov, s katerimi bi lahko podjetje še dodatno razširilo 

ponudbo, kot so balzamični kis, sok, kozmetika itd. 

Trženje podjetja je zelo razvejeno, največji poudarek je na novih proizvodih ter na najbolj 

odmevnih blagovnih znamkah, kot je Quercus. Zakon o promociji alkoholnih pijač zelo 

omejuje trženje, kljub temu je promocija zadruge učinkovita.  
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Internacionalizacija je podjetju prinesla konkurenčno prednost. Zavedajo se, da je za uspeh 

potrebno tvegati. Vinska klet "Goriška Brda", z. o. o., Dobrovo je podjetje, ki se zaveda 

svojih prednosti, katere načrtovano uporablja sebi v prid, ter slabosti, katere poskuša 

odpraviti. Podjetje ima dolgo tradicijo in relativno dobro prepoznavnost. Njihov ključni faktor 

za dolgoročni uspeh na zahtevnem in visoko konkurenčnem svetovnem trgu pa sta strast in 

ljubezen do vina.      
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INTERVJU 

1. Zakaj in kdaj se je podjetje odločilo za prodor na mednarodne trge? 

Najprej se je razvil trg bivše Jugoslavije kot izvozni trg. Kasneje se je razvijala Italija 
kot sosednje tržišče. Po prevzemu podjetja Slovin International, ki je bil takrat največji 
izvoznik slovenskih vin na tuje trge, je tudi naše podjetje pridobilo velik del izvoza. 
Na takšen način se je povečal izvoz v 90-ih letih. Vzrok za internacionalizacijo 

podjetja je bil predvsem želja za dosego višje povprečne cene. Domači trg se je 
manjšal in zato se je podjetje odločilo poiskati druge trge. 

 

2. Katere pomembne kriterije pri izboru mednarodnega trga bi lahko izpostavili?  

Kriteriji so predvsem bližina, kakšna je vinska kultura na teh trgih, kakšen je njihov 
BDP, kupna moč potrošnikov ter prepoznavnost Slovenije. Zakonodaja, konkurenca, 
jezik in kultura ne prestavljajo veliko oviro in zato niso ključni kriteriji. Pomemben je 
interes in partnerji na trgih.  

 

3. Ste se srečevali s kakšnimi večjimi ovirami pri mednarodnem poslovanju?   
Nismo se srečevali z večjimi ovirami, prisotne so bile le manjše težave. 
 

4. Zadruga je največji izvoznik ustekleničenih slovenskih vin. Koliko znaša vaš 
delež izvoza? Koliko zadružnikov ima danes zadruga? 

Drži, 30 % celotne prodaje je namenjenih izvozu. Danes ima zadruga 472 

zadružnikov. 
 

5. Poslujete z veliko državami z območja bivše Jugoslavije oziromaZahodnega 

Balkana. Na kaj je potrebno biti še posebej pozorni pri poslovanju z le-temi? 

Kakšen je njihov odnos do vina. Kolikšen je delež izvoza v te države? 

Večjih ovir ni, če izvzamemo Hrvaško, ki ima nekatere kvote in omejitve za vstop v 
EU. Poslovanje v Zahodni Evropi je veliko bolj poslovno v primerjavi s poslovanjem 

na Balkanu, ki temelji veliko bolj na prijateljskih vezeh. Pomembno je delati s tistimi, 

s katerimi si dober in se z njimi znajdeš. Težave z upoštevanjem rokov niso bile 
prisotne. Kultura pitja vina je v državah bivše Jugoslavije zelo razvita. Makedonija je 
država, ki ima največji vinograd na Kosovu. Vino se je v bivši Jugoslaviji vedno pilo. 
Slovenija (sploh pa Goriška Brda)je zelo prepoznavna vinorodna dežela na tem 
območju, zato zadruga ni imela težav s prepoznavnostjo vin. Slovenija kot neka tretja 
republika ni imela nacionalnih problemov, zato ni bilo težav. Potrebno je pridobiti 
korektnega partnerja, ki plačuje in povečuje ugled ter te prepozna za svojega. Delež 
izvoza v države Zahodnega Balkana znaša 7 do 8 % celotnega izvoza.                                                     

 

6. Zakaj ste se odločili za sodelovanje z Japonsko? Kako Japonci sprejemajo 
kulturo pitja vina? Kolikšen je delež uvoženega vina na Japonsko? 

Z Japonsko delamo vse od prevzema Slovin International. Drugega večjega partnerja, 
pa smo pridobili, ko smo odšli na misijo, ki jo je organizirala EU,Gateway to Japan
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leta 2005. V tem času smo ugotovili, da ima Japonska velik potencial glede na kupno 

moč in število prebivalcev. Še vedno poveljujejo otoška vina, vendar so Japonci narod, 
ki zelo zaupa in na to v veliki meri vpliva moč promocije. Prodaja hitro raste in 
dosegamo dobra povprečja cen. In to sta tudi glavna vzroka za nadaljnje poslovanje z 

Japonsko. V Slovenijo zahaja veliko japonskih turistov in tudi s samo prepoznavnostjo 

nimamo velikih težav. Kar veliko Japoncev zna umestiti Slovenijo na zemljevid. 

Kultura pitja vina na Japonskem raste za okrog 10 % letno. Tudi za prihodnost je trend 

naraščajoč. Delež izvoza vina na Japonsko znaša 8 % celotnega izvoza. 
 

7. Kakšna je bila vaša strategija internacionalizacije in način vstopa v tuje države? 

Na začetku smo želeli pokriti Evropo, da pridobimo distributerje v evropskih državah. 
0Pridobili smo si tudi kakšnega partnerja. Želeli smo jim vzpodbuditi interes brez 
vsiljevanja na način pull–push. Na strategijo internacionalizacije je vplivalo predvsem 

povpraševanje po državah. Način vstopa je specifičen glede na trg, na katerega 

vstopamo. Slovenija je majhna država, zato ni največjega interesa za slovenska vina. 
Pomembno je slediti kupcem, ki iščejo nekaj novega in ne le francoskih znanih penin 

ali italijanskega sivega pinota. V Nemčiji imamo več distributerjev, ki so zelo močni v 
gostinstvu. Na Nizozemskem smo v kratkem sklenili dogovor s tretjo trgovsko verigo. 

S slovenskim vinom želimo spoznati širšo množico. Nikoli nismo uporabljali skupnih 

0vlaganj, najpogosteje smo vstopali v tuje države preko posrednikov. Izjemo 

predstavlja Atlanta, kjer imamo svoje distribucijsko podjetje.    

 

8. Na katerih trgih ste najbolj prisotni? 

Najbolj smo prisotni na ameriškem trgu, in sicer 65 % celotnega izvoza. Ti trgi se ne 
osredotočajo na prepoznavnost, temveč gledajo predvsem na blagovno znamko in 
izdelek sam. Ameriški trgi predstavljajo veliko tveganje, prisoten je padec kupne 
moči. 

 

9. Kakšna je konkurenca v segmentu vin? 

V tem času večini podjetij prodaja pada, posledično se tudi cene znižujejo. Prisotna je 
velika konkurenca, zato je potrebno razvijati nove proizvode. Naša najnovejša 
proizvoda sta Fritzz  in Krasna.  

 

10. Na katerih trgih želite biti v prihodnje še prisotni? 

V prihodnje želimo povečati prodajo na azijskih trgih. Predvsem na Kitajsko, Tajvan 

in povečati prisotnost na Japonskem.  
 

11. Katere blagovne znamke tržite v tujini? 

V ZDA predvsem znamko Avia, v Evropi pa znamki Villa Brici in Quercus. 

 

12. Kako se cene izdelkov spreminjajo? 

Zelo odvisno od posamezne države. V Angliji predstavljajo 2 funta samo trošarine. V 
Italiji, Nemčiji in Avstriji teh trošarin ni. Cene se oblikujejo predvsem glede na davek 
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na trošarine, povprečja znašajo okrog 15 do 20 %. Transport predstavlja manj kot 
10 % stroška. 

 

13. Kako poteka distribucija izdelkov? 

Uporabljamo distributerje, ki prodajajo gostinstvom, in distributerje, ki prodajajo 

trgovskim verigam. V ZDA v največji meri prodajamo trgovskim verigam.  
 

14. Katere oglaševalske medije uporabljate doma in katere v tujini? 

V tujini uporabljamo manjše število oglaševalskih medijev. Najbolj se osredotočamo 
na članke, ki predstavljajo Slovenijo kot vinsko destinacijo. Quercus kot naša najbolj 
prepoznavna blagovna znamka na tujih trgih praktično nima neke veljave. 

Doma oglašujemo predvsem preko tiskanih medijev, kolikor nam omogoča Zakon o 

promociji alkohola. Maraton češenj je naš velik promocijski dogodek.  
 

15. Kako vzdržujete odnose z javnostjo? 

Udeležujemo se raznih svetovnih tekmovanj in dosegamo številne nagrade. 

Pomembno je, da na teh tekmovanjih dobivamo več let zapored medalje, to pomeni, da 

je vino konsistentno. Naše vino spada neglede na letino v sam svetovni vrh. 

 

16. Na kakšen način poteka pospeševanje prodaje?  
V tujini se ne udeležujemo prodajnih sejmov. Udeležujemo se treh največjih 
mednarodnih sejmov ter kakšnega gostinskega sejma. Ti so profesionalni, tam se 
srečujemo z našimi partnerji in pridemo do novih idej.   
 

17. Kakšen pomen ima osebna prodaja v vašem podjetju? 

Pomembno je diferencirati izdelke po trgovskih verigah. Težko je dobiti dobre 
distributerje, zanimanje za vino. Niso tako pomembna prva naročila, temveč vsa 
naslednja. 

 

18. S katerimi razlikami v komuniciranju ste se srečevali? 

Nismo imeli težav z jezikom in prevodi, saj je angleščina prisotna vsepovsod. Pri 
večini poslov smo se srečevali z  izredno odprtimi in družabnimi ljudmi. Kulturne 
razlike so prisotne, ampak ne vplivajo na posel, le na sam način priprave obiska.
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Vir: Matjash Matjaž Bizjak, s. p. b. l. 
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