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POVZETEK 

Mednarodno poslovanje v 21. stoletju postaja pogostejše in je neizbežno za podjetja, ki si 

želijo uspeti na tujih trgih. V zaključni projektni nalogi smo raziskovali in proučevali 

mednarodno poslovanje podjetja Konstrukcije Schwarzmann, ki deluje v gradbeni industriji. 

V teoretičnem delu smo predstavili značilnosti, vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

modele vstopa podjetij na tuje trge in tveganja, s katerimi se pri tem srečujejo. V empiričnem 

delu smo proučili poslovanje podjetja, njegovo strategijo vstopa na tuje trge ter ključne tuje 

trge in podrobno proučili tveganja, ki jih prinašajo tuji trgi. Ugotavljamo, da je podjetje dobro 

opredelilo strategijo mednarodnega poslovanja in jo tudi uspešno izvaja v mednarodnem 

tržnem prostoru.  

Ključne besede: mednarodno poslovanje, strategija, oblike vstopov, tveganja v mednarodnem 

poslovanju, podjetje Konstrukcije Schwarzmann. 

SUMMARY 

In the 21st century, international operations have become more frequent and unavoidable for 

companies which want to succeed on foreign markets. In the final project paper, the 

international business of the Konstrukcije Schwarzmann Company, which is active in the 

construction sector, was examined and studied. In the theoretical portion of the paper, the 

characteristics, role and importance of international operations, models of foreign market 

entry and risks faced by companies are presented whereas in the empirical portion we studied 

the operations of the company, its foreign market entry strategy and key foreign markets. In 

addition, the risks posed by foreign markets were explored in detail. We find that the 

company well defined its strategy of international business and has been successfully 

implementing it internationally.  

Keywords: international business, strategy, entry modes, risks in international operations, the 

Konstrukcije Schwarzmann Company. 

UDK: 339.9:69(043.2) 
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1 UVOD 

Vstop v internacionalizacijo je dolgotrajen proces, ki nam prinaša različne ovire, zato je treba 

izbrati uspešno strategijo vstopa, ki nas bo vodila. Primerna je tako za majhna kot velika 

podjetja, saj si z mednarodnim poslovanjem lahko odprejo veliko poti, ki vodijo v uspešno 

poslovanje. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in problematike 

V današnjem času je mednarodno poslovanje vse pomembnejše, kajti če želimo preživeti in 

biti uspešni, moramo poslovati tudi na tujih trgih. Usmeriti se moramo na druge trge, tam 

iskati potencialne kupce ter si s tem graditi svojo prihodnost. Poslovno okolje se v današnjem 

času hitro spreminja in tehnologija je iz dneva v dan naprednejša. Če podjetja obstanejo na 

mestu in ne sledijo trendom, jih to lahko kaj hitro vodi v prepad, s tem pa mislimo izgubo 

dela, kupcev in prihodka. Pojem mednarodno poslovanje je zelo širok. Vse bolj smo odvisni 

od zunanjih trgov, prav tako pa so oni odvisni od nas. Pomembno je, da sodelujemo med 

seboj in si pomagamo, se prilagajamo spremembam, ki nas že same po sebi silijo, da jim 

sledimo. Svetličič (2004a, 2) pravi: »Bistvo globalizacije je pojav integrirane mednarodno 

proizvodnje, kar pomeni, da je proizvodnja na enem koncu sveta vse bolj odvisna in povezana 

s proizvodnjo in razdelitvijo na drugih koncih sveta. Čisto nacionalno proizvedenega blaga 

skoraj ni več.« 

Pomembno je, da se zavedamo, da gre za poslovanje z različnimi kulturami, državami z 

različni pravili, zakonodajo in z drugačnim poslovnim okoljem, kot ga poznamo pri nas. 

Preden vstopimo na tuj trg, moramo pridobiti veliko informacij o njem. V današnjem času je 

pomembno, da smo konkurenčni drugim podjetjem, korak pred njimi, vendar bomo lahko le s 

pravo strategijo dosegli želeno konkurenčnost. Ruzzier in Kesič (2011, 53) pravita, »da 

idealna strategija vstopa ne obstaja. Več podjetij uporablja različne metode vstopa na isti trg 

oziroma eno podjetje uporablja eno strategijo na več trgih. Ponekod se to izkaže za uspešno 

metodo, drugod pa ne.« 

Internacionalizacija in globalizacija se dejansko bistveno ne razlikujeta, glede na obseg 

poslovanja pa predstavljata različna pojma, saj se razlikujeta po geografski razsežnosti 

poslovanja. Globalizacijo na splošno opredelimo kot poglabljanje in širjenje dejavnosti po 

vsem svetu, kar oblikuje veliko medsebojno povezanost, integriranost proizvodnje in 

potrošnje (Svetličič 2004b, 22). Internacionalizacija je način prilagajanja podjetij novemu 

svetovnemu poslovnemu okolju, ki ga v najširšem pomenu poganja proces globalizacije. V 

primerjavi z internacionalizacijo poslovanja se pojem globalizacija poslovanja uporablja za 

dejavnosti, ki se izvajajo na globalni ravni in ne samo v nekaj izbranih državah (Ruzzier in 

Kesič 2011, 27-28). Pri nobeni od oblik poslovanja ne smemo zaspati, slediti moramo 

določenim trendom razvoja, biti moramo inovativni, ves čas moramo biti tehnološko na ravni 
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drugih uspešnejših podjetij. Če smo v koraku z razvojem, se naš tržni delež in naša moč 

poslovanja lahko kaj hitro poveča, k temu pa sodi tudi večji krog dobaviteljev in odjemalcev 

naših izdelkov. Prednost pred drugimi konkurenčnimi podjetji bo večja, če bomo bolje 

poznali trg. Pri odločitvi za tuj trg moramo biti pozorni na to, kakšna je tržna privlačnost na 

določenem trgu, konkurenčna prednost in tveganja. Ti trije dejavniki velikokrat vplivajo na 

odločitev podjetja za vstop na tuje trge. 

Makovec Brenčič idr. (2009, 20) pravijo, da je »Internacionalizacija nastala iz potrebe 

prenosov tehnoloških, organizacijskih, trženjskih ter drugih znanj držav in podjetij. Ti prenosi 

so postali močna točka ofenzivnega poslovanja podjetij in s tem doseganja konkurenčnih 

prednosti na trgih.« 

Ruzzier in Kesič (2011, 27) trdita: »Lahko bi rekli, da gre za širjenje ekonomske dejavnosti 

na več držav oziroma vključevanje v mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo z 

vidika menjave blaga in storitev oziroma tekočega in kapitalskega dela plačilne bilance in kot 

določenih oblik mednarodnega ekonomskega sodelovanja, ki v slednjih sploh niso zajete.« 

Ena od opredelitev globalizacije, katere avtorja sta Ruzzier in Kesič (2011, 19), pravi: 

»Globalizacija je več dimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. To so svetovni razvojni trend in procesi, ki močno 

spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Tako vključuje 

politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, invencijske in inovacijske 

prvine.« 

Ker je gradbeništvo dinamična in konkurenčna panoga, smo se odločili raziskati in proučiti 

strategijo mednarodnega poslovanja podjetja Konstrukcije Schwarzmann, ki deluje prav v tej 

panogi. Poskušali bomo raziskati njegovo strategijo internacionalizacije, in sicer od začetka 

vstopa na tuje trge do sedanjega in tudi bodočega poslovanja. Raziskali in proučili bomo, na 

katere trge so se najprej usmerili, kako so vstopili, katere so bile ovire in tveganja ob vstopu 

ter zakaj ravno vstop na trge, ki jih bomo predstavili v zaključni projektni nalogi. Raziskati 

nameravamo, zakaj jih je privlačil določen trg in kateri so bili  glavni motivi za mednarodno 

poslovanje. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati in proučiti strategijo internacionalizacije 

podjetja Konstrukcije Schwarzmann, ki deluje na področju gradbeništva. 

Cilji zaključne naloge so: 

- opredeliti pomen in vlogo mednarodnega poslovanja, 

- predstaviti različne strategije vstopa na tuje trge, 

- opredeliti različna tveganja v mednarodnem poslovanju, 
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- raziskati in opredeliti mednarodno strategijo podjetja Konstrukcije Schwarzmann. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo načrtovali uporabo naslednjih raziskovalnih 

metod: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda analize, 

- metoda študija primera, 

- metoda sinteze končnih raziskovalnih ugotovitev. 

Načrtovali smo tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnikom 

podjetja Konstrukcije Schwarzmann, s pomočjo katerega smo proučili strategijo 

internacionalizacije izbranega podjetja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da je podjetje Konstrukcije Schwarzmann uspešno na tujih trgih, saj se 

zavedajo, da je njihova prodaja na tujih trgih ključna za poslovanje in uspeh. Ves čas iščejo 

nove trge in nove priložnosti za mednarodno uveljavitev. Pri izdelavi zaključne projektne 

naloge ne predvidevamo večjih omejitev, možna je omejitev dostopa do vseh potrebnih 

podatkov o poslovanju izbranega podjetja. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Na kratko lahko mednarodno poslovanje opišemo kot poslovanje z drugimi podjetji zunaj 

svojih meja. Ruzzier in Kesič (2011, 11) pravita: »Mednarodno poslovanje ali poslovanje med 

narodi, tudi poslovanje s tujino, je vsebinsko zelo širok pojem vseh poslovnih dejavnosti in 

transakcij, ki presegajo meje domače, nacionalne države in njenega poslovnega okolja. 

Dejavnosti mednarodnega poslovanja se morajo izvajati vsaj v dveh ali običajno v več 

državah sveta, če želimo govoriti o vsebini in značilnostih mednarodnega poslovanja.« 

Mednarodno poslovanje je nujno za podjetja, ki želijo ostati na trgu, njihov obstoječi trg pa je 

postal prenasičen s konkurenco. V današnjem hitro spreminjajočem se okolju se morajo 

podjetja nenehno boriti za obstanek in slediti trendom na trgu, zato morajo izbrati tudi 

pravilno strategijo, s katero bodo ohranjala konkurenčnost. 

2.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje, je poslovanje in sodelovanje s tujimi podjetji, ki je dandanes nujno 

potrebno. Ne samo v Sloveniji tudi drugod po svetu, so podjetja prisiljena v sodelovanje z 

drugimi podjetji, drugače je lahko njihov obstoj vprašljiv. 

Ko opredeljujemo mednarodno poslovanje, se moramo zavedati, da govorimo o poslovanju v 

različnih političnih, regulatornih, pravnih, socioloških, kulturoloških, managerskih in 

poslovnih okolij, ki se med seboj močno razlikujejo po različnih pričakovanjih, zavedanjih, 

vedenju, razumevanju. Mednarodno poslovanje je veliko bolj zahtevno, naporno, 

kompleksno, dinamično in tudi tvegano v primerjavi s poslovanjem na domačem, lokalnem 

trgu, a hkrati povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostmi (Ruzzier in Kesič 2011, 11). 

Večkrat lahko zasledimo, da na tujih trgih ne morejo uspeti vsa podjetja, ki se odločijo za 

mednarodno poslovanje. Za uspeh so potrebni dobra strategija, sposobnost hitrega 

prilagajanja, konkurenčen izdelek. Ruzzier in Kesič (2011, 12) pravita: »Ena od ključnih 

dejstev današnjega mednarodnega poslovanja so stalne spremembe in negotovost, saj se 

ključni elementi in pogoji mednarodnega poslovanja nenehno spreminjajo. Ko opredeljujemo 

značilnosti mednarodnega poslovanja, lahko govorimo o številnih vsebinskih procesih in 

transakcijah, ki so potrebne, da se dejavnosti mednarodnega poslovanja izvajajo hitro, 

dinamično in v skladu s svetovnimi razvojnimi trendi. Torej v mednarodnem tržnem prostoru 

lahko dolgoročno uspejo le tisti subjekti, ki se v celoti zavedajo, da je kakovostno 

obvladovanje mednarodnega poslovanja skupek mnogih različnih dejavnikov, znanj, veščin, 

navad, običajev, značilnosti ter prilagajanja drugačnim potrebam in okolju ob razumevanju 

realnosti in spoštovanju različnosti in drugačnosti.« 

Makovec Brenčič idr. (2009, 10) pravijo, da je: »Prva in osnovna razlika med domačim in 

mednarodnim poslovanjem ta, da se pri mednarodnem poslovanju vse transakcije odvijajo 
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preko meja. Treba je zadovoljiti kupca, podjetje ali državo, sicer transakcija ni potrebna. Z 

vstopom v mednarodno okolje in prestopanjem nacionalne meje vstopamo v drugačno okolje 

tako z vidika ekonomskih kot političnih, družbenih, kulturoloških in tehnoloških značilnosti. 

Mednarodno poslovanje je kompleksno, raznoliko in dinamično.« 

2.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Internacionalizacija podjetja je pomembna za velika podjetja, prav tako pa tudi za srednja in 

mala podjetja, saj se ta dandanes ne morejo razvijati in rasti brez internacionalizacije. Ruzzier 

in Kesič (2011, 27) pravita: »Gre za širjenje ekonomskih dejavnosti na več držav oziroma 

vključevanje v mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo z vidika menjave blaga in 

storitev oziroma tekočega in kapitalskega dela plačilne bilance in določenih oblik 

mednarodnega ekonomskega sodelovanja.«  

Vloga internacionalizacije je največkrat širitev in obstoj podjetja, možnost nadaljnjega 

razvoja, ki je v domači državi lahko onemogočen. Podjetja, ki se internacionalizirajo, čez čas 

pogosto postanejo ena izmed konkurenčnih, saj ne dovolijo, da obstanejo na mestu, in se 

razvijajo. Sklepamo lahko, da je mednarodno poslovanje ključnega pomena za določeno 

podjetje. 

Dejavno udeležbo v mednarodnem poslovanju označujemo z internacionalizacijo poslovanja. 

Internacionalizacija podjetja predstavlja proces razvoja mednarodnega poslovanja podjetja 

(Dubrovski 2002, 21). 

Internacionalizacija je način prilagajanja podjetij novemu svetovnemu poslovnemu okolju. 

Podjetja se danes ravnajo po Darwinovem reku, »da ne preživijo niti najmočnejše niti 

najinteligentnejše vrste, pač pa tiste, ki se najbolje odzivajo na spremembe«. Prilagajanje ni 

najmanj pomembno. Učinkovitost prilagajanja je pomembna kot alokacijska učinkovitost. 

Potrošniki ne zahtevajo samo izdelkov ali storitev, pač pa danes vse bolj hočejo rešitve za 

svoje težave. Tisti, ki jih je sposoben zagotoviti, bo napredoval (Jaklič in Svetlinčič 2005, 6). 

Majhne države so praviloma veliko bolj prožne pri vključevanju v mednarodno poslovanje 

kot velike države in se lahko tudi hitreje prilagajajo spremembam v mednarodnem okolju. 

Veliko majhnih držav ima zelo uspešno in visoko razvito gospodarstvo, so veliko stabilnejše 

kot velike države, za njih pa je značilna večja nagnjenost k mednarodni menjavi (Šenk Ileršič 

2013, 36). 

Na mednarodno poslovanje podjetja vplivajo številni dejavniki. To je lahko vedno bolj razvita 

in naprednejša tehnologija, večja konkurenčnost, majhnost domačega trga, iskanje novih 

priložnosti, konkurenčen izdelek. Podjetja se morajo vključiti na tuje trge ob pravem času in 

na pravi način. Pomembna je tudi dobro izbrana strategija, s katero bom vstopili in ki nas bo 

vodila na tujem trgu.  
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3 MODELI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Pri vstopu na tuj trg je zelo pomembno, kateri način in obliko vstopa bomo izbrali, saj je to 

prva in pomembna odločitev, ki nas bo spremljala pri poslovanja nadaljnjih nekaj let. Pred 

vstopom na določen tuj trg, moramo dobro analizirati dejavnike, ki vplivajo na način vstopa, 

da se bomo odločili za primernega. Poznamo notranje in zunanje dejavnike. 

Preglednica 1:   Prikaz notranjih in zunanjih dejavnikov v mednarodnem poslovanju 

Notranji dejavniki Zunanji dejavniki 

Ø velikost in pomen podjetja, 

Ø izkušnje iz mednarodnega 

Ø poslovanja, 

Ø izdelek/storitev in njegova 

Ø prilagoditev trgom in potrebam 

lokalnega segmenta. 

Ø sociokulturne razlike med domačim in 
tujim trgom, 

Ø deželno tveganje, 

Ø velikost in rast podjetja, 

Ø neposredne in posredne trgovinske 

omejitve, 

Ø intenzivnost konkurence, 

Ø dostopnost distribucijskih in tržnih 
poti. 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 55. 

 

Idealna strategija vstopa ne obstaja, saj različna podjetja uporabljajo različne metode vstopa 

na istem trgu oziroma eno podjetje na več trgih. Najbolj značilni poslovni dejavnosti sta izvoz 

in uvoz blaga ter storitev. Ko opredeljujemo načine in oblike vstopa podjetij na mednarodne 

trge ter s tem povezane vstopne strategije, moramo hkrati oceniti tveganja, opredeliti kontrole 

in tudi prilagodljivosti nekega podjetja z vidika izbranega načina in oblike vstopa na 

mednarodne trge. Podjetja so lahko vključena v mednarodno poslovanje z različno stopnjo 

dejavnosti in intenzivnosti, od najpreprostejših do najbolj kompleksnih in najzahtevnejših 

oblik (Ruzzier in Kesič 2011, 54-55). 

Strategija je akcijski načrt, ki kanale organizacijskih virov učinkovito razlikuje od 

konkurentov, da lahko dosežete edinstvene in izvedljive cilje (Cavusgil, Knight in 

Riesenberger 2008, 315). 

Podjetja glede na lastne poslovne dejavnike ter specifičnost in razvitost ali oddaljenost trga 

poslujejo na nekaterih trgih neposredno, na drugih pa izberejo drugo obliko nastopa. 

Odločitev glede oblike je precej odvisna tudi od sposobnosti managementa in strateške 

naravnanosti podjetja. Če ima podjetje zadostne finančne vire in pozna ter zna obvladovati 

tveganja, se bo odločilo za investicijske oblike vstopa, s katerimi pridobi tudi več nadzora nad 

poslovanjem na tujem trgu (Šenk Ileršič 2013, 227). 

Vstopne oblike in načini, ki jih bomo pozneje podrobneje opisali so (Hollensen 2004, 174):  
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- izvozne oblike vstopa, 

- pogodbene oblike vstopa, 

- investicijske ali naložbene oblike vstopa. 

Te oblike vstopa se med seboj razlikujejo, in sicer glede stopnje tveganja, kontrole ter 

fleksibilnosti (Šuštar 2009, 23). 

Izvozne  oblike 

 

 
 

100% eksternalizacija virov 

   (nizka stopnja nadzora, majhno tveganje,  

  visoka fleksibilnost) 

    

    

Pogodbene oblike  deljeno tveganje in nadzor, deljeno lastništvo 

    

    

    

    

    

Investicijske oblike  100% internalizacija virov  

  (visoka stopnja nadzora, visoko tveganje,  

  nizka fleksibilnost) 

    

Slika 1:    Stopnja kontrole, tveganja in fleksibilnosti glede na obliko vstopa 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138; Šuštar 2009, 24. 

3.1 Izvozni načini vstopa 

Pri izvoznih oblikah poslovanja izdelke proizvedemo na domačem trgu in jih prek 

posrednega, neposrednega ali kooperativnega izvoza izvažamo v druge države.  

Majhna in srednja podjetja se največkrat in predvsem na začetku poslovanja s tujimi trgi 

najpogosteje odločajo za izvozne načine vstopa in delovanja na tujih trgih, saj ti ne zahtevajo 

velikih vlaganj in so s kapitalskega vidika manj tvegani. Ge za preprostejše oblike, ki so za 

podjetja preglednejše, podjetje pa ohrani fleksibilnost in tudi možnost spremembe vstopne 

oblike (Šenk Ileršič 2013, 227). 

Ruzzier in Kesič (2011, 55) podobno kot Šenk Ileršič navajata, da so izvozni načini vstopa 

zaradi svoje preprostosti, majhnosti tveganja in potrebnih virov najpogostejši način vstopa 

MSP in podjetij, ki se internacionalizacije šele lotevajo. Izvozne načine nato deli na posredne 

(domači nakupi, piggy-backing in uvozno/izvozne hiše) ter neposredne načine izvoza (npr. 

agenti in distributerji). Če si podjetje želi zagotoviti dolgoročnejšo pozicijo na mednarodnih 
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trgih, mora zavzeti dejavnejšo vlogo in se odločiti za neposredne načine izvoza, ki zahtevajo 

večjo vključenost in dejavnejše sodelovanje.  

3.1.1 Posredni – indirektni izvoz 

Pri posrednem izvozu ni nikakršnega stika med proizvajalcem in končnim kupcem. Vse 

dejavnosti, povezane s prodajo, za nas opravi izvoznik. Za takšen način izvoza se odločajo 

predvsem podjetja, ki so šele na začetku svoje poti in z izvozom nimajo veliko izkušenj. Ta 

način jim prinaša majhna tveganja, o mednarodnem poslovanju pa ne potrebujejo veliko 

znanja. 

Podjetja pri posrednem izvozu zaradi občasnosti, neznanja ali iz drugih razlogov najpogosteje 

uporabljajo tudi druge oblike (Ruzzier in Kesič 2011, 56):  

- oprtni izvoz (piggyback operations) – (to je oblika vstopa na tuj trg s pomočjo že 

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

prodajo izdelkov drugega podjetja); 

- komisionar (commission agent) – lahko nakupni ali prodajni (sklepa posle v svojem 

imenu, vendar za tuj račun); 

- posli a conto meta – vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli 

(posle posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika); 

- uvozni trgovec/izvozni posrednik (export merchant/export buying agent) – trgovec 

/posrednik (kupuje in prodaja izdelke v svojem imenu in za svoj račun); 

- izvozne trgovske družbe – (trgovske družbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih, 

z določenimi vrstami blaga in tudi trgi); 

- izvozna združenja in konzorciji – (specializirana združenja v posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja). 

Posredni izvoz nam prinaša prednosti kot tudi slabosti (Ruzzier in Kesič 2011, 57): 

- prednosti – večinoma za odprodajo preseženih kapacitet, potrebnega je malo znanja o 

mednarodnih dejavnostih; 

- slabosti – primerno samo za določene fizične produkte, ne omogoča nadzora nad 

distribucijo in poprodajnimi storitvami. 

3.1.2 Neposredni – direktni izvoz 

Pri neposrednem izvozu, ki mu pravimo tudi direktni, pa poslujemo neposredno s končnim 

potrošnikom. Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 145) navajata, da neposredni izvoz 

predstavlja neposreden stik proizvajalca izdelka s prvim posrednikom in tudi s končnim 

odjemalcem ali uporabnikom na ciljnem trgu. Podjetje, ki prevzema vlogo posredovanja na 

ciljnem trgu, je običajno vključeno v pripravo dokumentacije, fizično distribucijo in cenovno 
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politiko, pri čemer prodaja izdelek/storitev zastopnikom in distributerjem na ciljne trgu. 

Ruzzier in Kesič (2011, 56-57) pravita, »da neposredni izvoz uporabljajo predvsem 

uspešnejša in bolj mednarodna podjetja«. 

Glavne prednosti neposrednega izvoza so (Dubrovski 2006, 189): 

- neposreden stik s tujimi odjemalci, 

- zagotovljen dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij, 

- izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim, 

- izvajanje lastnih strategij, 

- krepitev lastne podobe. 

Pogoste oblike neposrednega izvoza so (Makovec Brenčič idr. 2009, 78-79): 

- fiksirana izvozna naloga: najbolj preprosta, pogosto enkratna oblika neposrednega 

izvoza; 

- posebni/samostojni izvozni oddelek: ustanovljen je, ko je obseg izvoznih nalog zadosten; 

- izvozna prodajna družba: samostojna pravna oseba, ki se po tem loči od izvoznega 

oddelka. Ustanovitelj je matično podjetje, ki priskrbi tudi ustanovitveni kapital; 

- sestrska podjetja/podružnice: vse pogostejša oblika vstopa mednarodno rastočih podjetij 

na trge, saj je na ta način ponudnik najbližje svojemu odjemalcu; 

- prodaja s potniki; 

- izvoz s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev: najpogosteje jih ustanovijo 

manjša ali srednje velika podjetja z namenom lažjega skupnega pozicioniranja na 

mednarodnih trgih; 

- neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov. 

Zastopnik je najpogostejša oblika neposrednega vstopa in nastopa na tujem trgu. Zastopnik 

posluje v imenu in za račun svojih principalov (dajalcev nalog). Razmerje med principalom in 

zastopnikom je pogosto ekskluzivni odnos. Ta omogoča monopolno prodajno pravico na 

izbranem območju za določeno blago pod določenimi pogoji, pri tem pa je treba skleniti 

posebno ekskluzivno pogodbo (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

3.1.3 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz vključuje dogovore o sodelovanju z drugimi podjetji. Gre za posebej 

oblikovane izvozno trženjske družbe, katerih funkcija je celotna izvedba izvoznih dejavnosti 

in poslov mednarodnega poslovanja za nekaj večinoma sorodnih podjetij, predvsem manjših 

oziroma takšnih, ki nimajo nobenih izkušenj in tudi ne dovolj lastnih virov za izvedbo poslov 

mednarodnega poslovanja (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 145). 

Prednosti in slabosti kooperativnega izvoza (Ruzzier in Kesič 2011, 57): 

- prednosti: celovitost nastopa, izkušnje in delitev stroškov; 
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- slabosti: različnost poslovnih interesov sodelujočih ter tveganje neusklajenosti odnosov. 

3.2 Pogodbeni načini vstopa 

Avtorja (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 149) pravita: »Razlika med vstopom na trg z 

izvoznimi in pogodbenimi oblikami je velika, saj v prvem primeru izdelek/storitev izdelamo 

doma, na ozemlju tretje države ali v prosti carinski coni, nato pa jih podjetje 

posredno/neposredno ali kooperativno proda na tujem trgu. Izvozno trženje je preraslo v 

mednarodno trženje, ki temelji na različnih, nadgrajenih oblikah izvoza: izvoz ali uvoz sploh 

nista veš potrebna, saj na izbrane trge ne prenašamo več izdelkov ali storitev, ampak 

proizvodnjo.« 

Pogodbeni način vstopa so dolgoročna nekapitalska združenja med mednarodnim podjetjem 

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

podjetjema (Root 1994, po Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

Vzrokov za razvoj in odločitev o izbiri pogodbenih oblik vstopov na tuje trge je več: biti 

bližje kupcem, zniževanje stroškov proizvodnje, skrajšanje tržnih poti, zniževanje 

transportnih stroškov, izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge, biti prisoten na trgu kot 

domači proizvajalec ali ponudnik ter možnost uveljavljanja raznih oblik pospeševanja lokalne 

proizvodnje (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Najpogostejše oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so naslednje:  

- licenčno poslovanje, 

- franšizing, 

- strateške zveze/zaveze/povezave, 

- pogodbena proizvodnja. 

3.2.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je oblika mednarodnega poslovanja, ko se podjetje kot dajalec licence s 

podjetjem v tujini kot jemalcem licence dogovori za odstop licenčnih zaščitenih pravic in 

znanja, ki imajo zanj določeno vrednost. V zameno za licenco plača jemalec licence določeno 

odškodnino ali licenčnino (Šenk Ileršič 2013, 249). 

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

opravljanje določenih dejavnosti ali za uporabo know-howa (patenti, blagovne znamke, žigi). 

Tako nosilec daje samo privolitev za uporabo in izkoriščanje pravice do industrijske lastnine. 

Ruzzier in Kesič pravita tudi, da so vzroki za licenčno poslovanje lahko: ohranitev tehnološke 

prednosti, podjetje nima lastne prodajne enote v tujini, podaljšanje življenjskega ciklusa 
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izdelka, če zakonodaja prepoveduje/omejuje TNI, visoka politična tveganja, carinske in 

necarinske omejitve v državi jemalca licence (Ruzzier in Kesič 2011, 58). 

Preglednica  2:   Prednosti in slabosti dajalca in prejemnika licence 

Dajalec licence Prejemnik licence 

      Prednosti 

Ø hiter vstop na trg, 

Ø učinkovito in hitro pridobivanje 
izkušenj, 

Ø ne zahteva neposredne kapitalske 

investicije, 

Ø ohranitev blagovne znamke. 

 

     Slabosti 

Ø lahko is vzgojimo tekmeca, 

Ø pridobi manjše koristi od izdelkov, 

Ø omejen nadzor nad proizvodnjo in 

trženjem, 

Ø pogosto ima omejeno celovitost 

poslovanja. 

Prednosti 

Ø skrajšanje časa uvajanja izdelka, 

Ø zmanjšanje izdatkov za R&R, 
izognitev napakam v začetnih procesih, 

Ø ohranitev na področju raziskav in 
razvoja. 

 

 

Slabosti 

Ø s prevzemom licence se lahko 

prejemnik licence omeji v dotoku 

svežih znanj, 

Ø lahko nastopijo težave pravočasnosti 
dobav, 

Ø dajalec licence lahko vpliva na zvišanje 
cen vložkov/dobav. 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 90. 

3.2.2 Franšizing 

Franšizing omogoča franšize pravice, da drugi pridobijo dostop do znanih in uveljavljenih 

blagovnih znamk, poslovnih sistemov, kar jim omogoča, da začnejo z uspešnim poslovanjem 

podjetja z minimalnim tveganjem (Cavusgil, Knight in Riesenberger 2008, 463). 

Ruzzier in Kesič (2011, 59-60) pravita, »da je franšizing sistem trženja blaga/storitev ali 

tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in finančno 

ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi franšiziji, pri čemer franšizor 

svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da poslujejo skladno s franšizorjevim 

konceptom. Ta pravica hkrati pooblašča in zadolžuje posameznega franšizija, da v zameno za 

neposredno ali posredno nadomestilo uporablja franšizorjevo trgovsko ime ali blagovno 

znamko, know-how, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in druge pravice; te 

izhajajo iz industrijske ali tehnične pomoči v vsebinskem in časovnem okviru pisnega 

franšiznega sporazuma, ki ga s tem namenom skleneta obe strani. Pri tem ločimo izdelčni 

franšizing in čisti poslovni franšizing - paketni. Pravi sistemski franšizing - »prava« oblika 

franšizinga je pravica do uporabe celotnega poslovnega »paketa«, ki ga je razvil franšizor 

(pravica do uporabe blagovne znamke, avtorke pravice, oblikovanje, patente, poslovne 
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skrivnosti, poslovni know-how in tudi podelitev pravice do ekskluzivnosti za izbrano območje 

(poslovne in osebne storitve, trgovine, verige s hitro prehrano)«. 

Franšizing je po svojih lastnostih prepleten, mešan način poslovanja, saj vsebuje tako prvine 

licenčnega, zastopniškega, naložbenega in drugih oblik poslovanja (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 160). 

3.2.3 Strateške zveze 

Strateške zveze so v sodobnem mednarodnem poslovanju zelo pomemben sestavni del 

globalnega gospodarstva. Podjetja vstopajo v strateške zveze z namenom, da na globalnem 

trgu nastopajo skupaj in s tem izboljšujejo svoj konkurenčni položaj. Pri oblikovanju 

strateških zvez se povežeta dve ali več podjetij, ki poskušajo razviti dolgoročno skupno 

strategijo s ciljem, da prevzamejo vodilni tržni položaj ali cenovno vodstvo, in sicer tako, da 

vsako podjetje optimalno izkoristi svoje specifične vire (Šenk Ileršič 2013, 259). 

Ruzzier in Kesič (2011, 60) pravita: »Strateške zveze/zavezništva/zaveze so podjetja, ki s 

sodelovanjem dosegajo skupne cilje na globalni trgih; nimajo lastniške kooperacije ali pa je ta 

minimalna. So nekapitalska oblika skupnih vlaganj.« 

3.2.4 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja je razmerje, kjer dajalec pogodbe stopa v poslovni odnos s 

kooperantom na tujem trgu, medtem ko vse ostale dejavnosti vodi sam (Ruzzier in Kesič 

2011, 60). 

Pogodbeno proizvodnjo običajno delimo na ekonomsko, kapacitetno in specializirano. Vsaka 

pogodbena proizvodnja naj bi bila zasnovana na ekonomskih temeljih - torej tako finančnih 

kot drugih prednostih za oba udeleženca v pogodbi. Kapacitetna proizvodnja temelji na 

zapolnitvi zmogljivosti kooperanta oz. premajhnem obsegu zmogljivosti dajalca pogodbe, ki 

vidi boljšo možnost v tujem kooperantu kot angažiranju lastnih virov za dopolnitev 

zmogljivosti. Specializirana pogodbena proizvodnja temelji na specializiranem znanju, 

izdelavnih veščinah ali sposobnostih, ki jih dajalec pogodbe nima in jih zato najame drugje. 

Razlogi za oblikovanje pogodbene proizvodnje so: navzočnost na trgu, zmanjšanje 

transportnih stroškov, carinske in necarinske omejitve vstopa na trg, prednosti nacionalnih 

proizvajalcev ali dobaviteljev in nižji stroški delovne sile (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 

152). 
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3.3 Investicijski ali naložbeni načini vstopa 

Podjetje pri investicijskih oblikah vstopa v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad obliko 

vstopa na tujem trgu. Pri tej obliki vstopa se zastavi predvsem vprašanje, do kakšne mere naj 

podjetje nadzira delovanje lastnih oblik nastopov na tujih trgih. Nadzor je odvisen predvsem 

od razdelitve odgovornosti med matično in hčerinsko enoto, s skladu s sposobnostmi in 

razdeljenimi področji dela in cilji razvoja mednarodnega trženja (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003, 173). 

Ruzzier in Kesič (2011, 60) pravita, da »investicijski načini vstopa zahtevajo veliko 

mednarodnih znanj in spretnosti ter zajetne investicije v kratkem časovnem obdobju, kar pa je 

za mala in srednja podjetja, ki imajo malo sredstev, v večini primerov velik problem. 

Investicijski načini vstopa so med malimi in sprednjimi podjetji relativno redek način vstopa 

na mednarodne trge. Večinoma ga uporabljajo velika podjetja«. 

Šenk Ileršič (2013, 261) meni, da so motivi za investicijska vlaganja predvsem: »legimitacija 

domačega proizvajalca, možnost povečanja prodaje, podaljševanje življenjskega cikla 

izdelkov, izkoriščanje davčnih in carinskih olajšav, utrditev položaja na tujem trgu, 

zagotovitev prodajnih poti, dostop do surovin in znižanje stroškov za surovine, materiale in 

transport ter povečevanje dobička«. 

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

prenos tehnoloških, poslovnih in marketinških znanj (Šenk Ileršič 2013, 261). 

3.3.1 Tuje neposredne naložbe 

Pomemben vidik globalizacijskih trendov in mednarodnega poslovanja predstavljajo tuje 

neposredne naložbe oziroma investicije. Glavni nosilci tujih neposrednih naložb so 

multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi dejavnostmi povečujejo globalno 

prisotnost, ter različne oblike mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj samih 

multinacionalnih podjetij (Ruzzier in Kesič 2011, 61). 

Med investicijske oblike vstopa na tuje trge uvrščamo (Ruzzier in Kesič 2011, 62): 

- prodajne zastopnike/distributerje - nadzor, tesnejše sodelovanje z matičnim podjetjem, 

- rezidenčne prodajne zastopnike, 

- prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

- lastne proizvodne enote na vstopnem trgu, 

- lastne razvojne enote na vstopnem trgu, 

- sestavljalnice, 

- skladišča, 

- regionalne centre, 
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- začetne investicijske naložbe, 

- prevzeme. 

3.3.2 Skupna vlaganja  

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

vlaganje je partnerstvo med dvema ali več podjetji, ki ima deljeno lastništvo. Primerna so za 

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

prepovedujejo. Glavni vzroki so manjši proizvodni ali trženjsko-prodajni stroški, hitra 

razpršitev nove tehnologije ter hiter vstop na trg (Ruzzier in Kesič 2011, 63). 

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za skupna vlaganja, so (Šenk Ileršič 2013, 258): 

- partnerji morajo biti iz različnih držav, 

- partnerji skupaj organizirajo in upravljajo novo ustanovljeno podjetje, 

- skupaj delijo nastali dobiček ali izgubo, 

- pravice in obveznosti so urejene s pogodbo o skupnem vlaganju, 

- poslovno sodelovanje je dolgoročno. 

Postopek, organizacija in izvedba skupnih vlaganj na tujem trgu so razmeroma zahtevno delo, 

posebej zahtevno pa je najti primernega tujega partnerja na trgu vstopa. 
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4 TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Preden vstopimo v tujo državo, moramo o njej pridobiti informacije, saj se države med seboj 

razlikujejo in imajo različne zakone, navade, običaje in kulturo. Čeprav je v primerjavi z 

domačim trgom pri mednarodnem poslovanju težje predvideti različna tveganja in nevarnosti, 

ki nas lahko presenetijo pri vstopu, jih vsaj poskušamo predvideti. Tako bo naše poslovanje 

lažje, lažje bomo tudi obvladovali tveganja in jih minimizirali. 

Ruzzier in Kesič (2011, 83) pravita, da je tveganje običajno povezano z negotovostjo bodočih 

dogodkov, ki lahko vplivajo na zmanjšanje verjetnosti doseganja načrtovanih ciljev in ki 

lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Vzroki za to so številni, saj taka 

podjetja poslujejo v manj znanem poslovnem okolju: 

- imajo slabši vpogled v politično, ekonomsko in pravno ureditev v tuji državi; 

- težje pridobijo pomembne informacije o tujem poslovnem partnerju in običajno težje 

preverjajo njegovo poslovno boniteto, kar predstavlja še dodatna tveganja; 

- razdalje med posameznimi poslovnimi subjekti so mnogo daljše; 

- pomembno vlogo imajo tudi različni politični in ekonomski dejavniki (sprememba 

političnih okvirov, pravil in režimov poslovanja v tuji državi, sprememba deviznih 

tečajev). 

Izredno je pomembno, da se podjetja, ki začenjajo poslovati ali že poslujejo v mednarodnem 

tržnem okolju, v celoti zavedajo, kakšnih tveganjem so lahko izpostavljena in na kakšen način 

jih lahko obvladujejo, da se v čim večji meri izognejo tveganjem oziroma da jih skušajo 

predvideti in minimizirati njihove vplive na njihove poslovne dejavnosti v mednarodnem 

poslovanju. V mednarodnem poslovanju so uspešnejša tista podjetja, ki so sposobna hitreje in 

bolje od neposrednih konkurentov zaznati, preučiti in spoznati različna tveganja, ter jih 

skušati obvladovati (Ruzzier in Kesič 2011, 83-84).  

Tveganja v mednarodnem poslovanju delimo v tri skupine: 

- državna tveganja, 

- finančna tveganja, 

- poslovno operativna tveganja. 

4.1 Državna tveganja 

Državno tveganje je pogosto poimenovano tudi kot deželno ali politično tveganje - običajno 

vsebuje vse širše politične, ekonomske, pravno-regulatorne in sociološke vidike, ki vplivajo 

na podjetja v mednarodnem poslovanju. Država lahko ključno vpliva na pogoje poslovanja 

tujih podjetij in jih lahko spodbuja ali zavira. 
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Analiza državnega tveganja je ponavadi zelo zahtevna in kompleksna, saj se je potrebno 

natančno seznaniti z aktualnim družbeno-politično-ekonomsko-zakonodajnim okoljem in 

stanjem v določeni državi in ga preučiti, da lahko ugotovimo, kakšni so širši okviri in 

možnosti za delovanje in poslovanje v tej državi in njenem ekonomskem okolju. Pred vsakim 

vstopom na tuj trg morajo podjetja izdelati kakovostno analizo državnega tveganja. Za 

pridobitev čim bolj zanesljive slike o nekem tujem trgu je potrebno redno in sistematsko 

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

mikroekonomsko stanje ter zakonodajno in finančno okolje. Na podlagi takih podatkov je 

mogoče ugotoviti, kakšen je potencialni tuj trg, kamor želi podjetje vstopiti (Ruzzier in Kesič 

2011, 85). 

V poslovni praksi so se razvile posamezne metode, tehnike in inštrumenti, posebej namenjeni 

obvladovanju političnih tveganj (Czinkota, Ronkainen in Moffett 2005, po Makovec Brenčič 

idr. 2009, 127-128): 

- zavarovanje pred političnimi tveganji pri zasebnih in javnih institucijah; 

- integracija z lokalnim okoljem zmanjša verjetnost, da bi vlada s svojimi ukrepi škodovala 

poslovanju tujih podjetij, saj bi lahko s tem prizadela tudi poslovanje domačega 

gospodarstva in blagostanja državljanov; 

- izgradnja politične podpore doma in v tujini z lobiranjem, vlaganjem v odnose z 

javnostmi in uresničevanjem družbeno odgovornih projektov; 

- selitev dobičkov preko transfernih cen; to je tehnika, ki jo lahko uporabljajo le podjetja, 

ki imajo v tujini hčerinske družbe, saj temelji na izmenjavi dobrin med podjetji v skupini; 

- vezani posli predstavljajo blagovno menjavo in so splošen izraz za različne oblike poslov, 

pri katerih prodajalec sprejme blago ali druge oblike instrumentov, s katerimi delno ali v 

celoti poravna plačilo za svoje izdelke oziroma storitve. 

4.2 Finančna tveganja 

Finančna tveganja zajemajo nepričakovane spremembe vrednosti sredstev in obveznosti do 

virov sredstev mednarodno delujočega podjetja, ki se pojavijo zaradi nihanja vrednosti 

posameznih finančnih instrumentov (devizni tečaji, obrestna mera, cene dobrin široke porabe 

ipd.). Finančna tveganja lahko razvrstimo na najbolj pogosta načina, na plačilna in tržna 

tveganja (Makovec Brenčič idr. 2009, 129). 

Šenk Ileršič (2013, 416) deli finančna tveganja na: 

- plačilno tveganje, 

- cenovne spremembe surovin, 

- valutno tveganje, 

- tečajne razlike, 

- spremembe obresti. 
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4.2.1 Plačilno tveganje 

Plačilno tveganje sodi med največja tveganja v mednarodnem poslovanju blaga in storitev in 

je v tesni povezavi z izbiro pravega poslovnega partnerja. Plačilno tveganje je tveganje 

prodajalca - izvoznika, da poslovni partner ali kupec, ki že ima kapital, licenco ali blago, tega 

v dogovorjenem roku zapadlosti ne bo plačal. Neizpolnitve plačilnih obveznosti v odvisnosti 

od vrednosti blaga, kapitala ali licence pomeni za prodajalca veliko škodo. Da bi se plačilno 

tveganje zmanjšalo, se lahko v posel vključi poseben posrednik ali faktor, ki proti plačilu 

faktorske provizije prevzame izterjavo terjatve. To je zelo pomembno v primeru tveganja 

kupčeve plačilne nesposobnosti ali ko kupec ne želi ali ne more zavarovati plačil z običajnimi 

instrumenti zavarovanja plačil (Šenk Ileršič 2013, 422). 

V poslovni praksi so se uveljavile naslednje metode, tehnike in instrumenti obvladovanja 

plačilnega tveganja (Makovec Brenčič idr. 130-132): 

- preverjanje bonitete poslovnega partnerja je priporočljivo v primeru, da podjetje presoja 

morebitno sodelovanje z novim in na sploh neznanim poslovnim partnerjem; 

- izbira primernih instrumentov financiranja (dokumentarni akreditiv, menica, bančna 

garancija), s katerimi lahko podjetja prenesejo plačila ter druga finančna in poslovna 

tveganja na tretjo osebo; 

- zavarovanje terjatve pri poslih na odprto pri specializiranih finančnih institucijah; 

- sprotno spremljanje terjatev pomeni, da podjetje vodi natančno evidenco neplačanih 

računov po starosti; 

- ponujanje diskontov za predplačilo oziroma za plačilo v določenem časovnem obdobju 

po podpisu pogodbe ali dostavi blaga; 

- določitev limitov kupcem pomeni, da se vsakemu kupcu odobri določena višina kredita 

glede na njegovo finančno in pogajalsko moč; 

- kompenzacijski posli; v poslovni praksi veliko podjetij zapira medsebojne finančne 

obveznosti s pomočjo kompenzacij; 

- napredne oblike financiranja mednarodne trgovine; med najbolj uveljavljenimi oblikami 

sta faktoring in forfetiranje, ki podjetjem omogočata, da odstopijo terjatve v upravljanje 

specializiranim agencijam, ki poskrbijo za njihovo izterjavo. 

4.2.2 Tržno tveganje 

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

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

cene surovin, devizni tečaji, tečaji delnic in izvedeni finančni instrumenti. V okviru tržnih 

tveganj poznamo tri podskupine (Makovec Brenčič idr. 2009, 132-144): 

- tečajna tveganja - poslujejo s strankami iz različnih valutnih območij; 
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- obrestna tveganja – sprememba obrestne mere lahko vpliva na vrednost premoženja 

podjetja; 

- cenovna tveganja - cene surovin se močno spreminjajo, še posebej na trgu nafte in naftnih 

derivatov ter drugih strateških surovin. Glavni razlog je neusklajenost med svetovno 

ponudbo in povpraševanjem. Spremenjena cena osnovnih surovin lahko močno vpliva na 

ekonomiko določenega posla. 

4.3 Poslovna ali operativna tveganja 

Poslovna ali operativna tveganja so neposredno povezana z vsemi poslovnimi dejavnostmi 

podjetja, ki se odloči za vključitev v mednarodno poslovanje. V to skupino uvrščamo 

naslednja tveganja: različne tehnološke inovacije, upravljanje s človeškimi viri , raziskave in 

razvoj, zasnova in tržno uvajanje novega izdelka, trženjske dejavnosti in prodaja ter priprava 

različne dokumentacije, ki je potrebna v mednarodnem poslovanju (poslovne, finančne, 

prevozne, bančne, carinske), kar podjetju pogosto povzroča težave. Potrebno je dosledno 

izpolnjevanje dobavnih rokov in spoštovanje sprejetih pogodbenih obveznosti. Prisotna so 

tudi stalna tveganja postavitve prave cene in kalkulacij, različna prevozna, manipulativna 

tveganja in druga tveganja, ki so neposredno ali posredno povezana z vsemi dejavnostmi, ki 

jih ima podjetje v mednarodnem poslovanju (Ruzzier in Kesič 2011, 90-91). 

Šenk Ileršič (2013, 418) pravi, »da je izbira poslovnega partnerja v tujini eno najbolj splošnih 

poslovnih tveganj v mednarodni trgovini. Pri tem ne gre samo za tveganje plačilne 

sposobnosti temveč tudi njegovega ugleda in možnosti dolgoročnega poslovanja. Izbor dobrih 

poslovnih partnerjev je za podjetje kratkoročno in dolgoročno največji kapital«. 

Tveganje pri izbiri poslovnih partnerjev lahko zmanjšamo na več načinov (Šenk Ileršič 2013, 

418): 

- Poslovnega partnerja lahko pred začetkom poslovanja preverimo, in sicer ugotovimo 

njegovo boniteto preko različnih bonitetnih hiš. 

- Poslujemo z več kupci na tujih trgih, tako da podjetje ni odvisno samo od nekaj poslovnih 

partnerjev. 

- Koristne informacije o bodočem poslovnem partnerju lahko dobimo tudi pri njegovih 

dobaviteljih in sedanjih odjemalcih. 
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5 PROUČEVANJE STRATEGIJE MEDNARODNEGA POSLOVANJA PODJETJA 

KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN 

V nadaljevanju smo podrobno predstavili poslovanje podjetja Konstrukcije Schwarzmann - s 

čim se podjetja ukvarja, njihovo poslovanje od začetka do danes, kako poslujejo doma in v 

tujini. Raziskali smo, na katere trge so vstopili najprej in kateri so njihovi ključni trgi, kateri 

so bili glavni motivi za internacionalizacijo podjetja ter katera so glavna tveganja in ovire pri 

mednarodnem poslovanju. Na koncu smo opredelili, da je bila njihova strategija 

internacionalizacije uspešna in je podjetju prinesla še uspešnejše poslovanje.  

5.1 Predstavitev podjetja 

Osnovna dejavnost podjetja Konstrukcije Schwarzmann je projektiranje, proizvodnja in 

montaža industrijskih šotorov z jekleno konstrukcijo.  

Njihova vizija je postati najboljši ponudnik jeklenih konstrukcij in prepoznavno svetovno 

podjetje na področju proizvodnje industrijskih šotorov. Vizijo bomo lahko uresničili z 

dolgoročnim razvojem podjetja (Horvat 2011, 27). 

Cilj je dvig kakovosti opravljenih storitev ter zadovoljevanje potreb kupcev s tem pa 

pridobitev kvalitetnih referenc ter dvig prepoznavnosti blagovne znamke Schwarzmann na 

svetovnem trgu. Njihova želja je postati predvsem vodilno podjetje na tržiščih z zahtevnimi 

tehničnimi karakteristikami. To pomeni, da je nosilnost njihovih konstrukcij visoka.  

Vizija in cilji podjetja temeljijo na kakovosti, prožnosti in zaupanju.  

Zgodovina podjetja 

Podjetje Konstrukcije Schwarzmann, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1993 kot družinsko 

podjetje, ki sta ga ustanovila brata Jože in Tomaž Schwarzmann. Poslovanje se je začelo z 

dvema zaposlenima. Sprva je bila osnovna dejavnost le proizvodnja rastlinjakov, katerih 

proizvodnja je potekala v domači garaži. Osnovno dejavnost sta z lastnim razvojem kmalu 

razširila še na proizvodnjo steklenjakov, aluminijastih potopnih miz in ogrevalnih naprav. S 

tem je bila zagotovljena popolna ponudba vrtnarske opreme. Razvoj in uvedba novih 

programov sta zahtevala povečanje proizvodnih zmogljivosti, V letu 1999 so začeli z naložbo 

v lastne proizvodne prostore v Polhovem Gradcu, ki so jih odkupili od nekdanje lesne tovarne 

Hoja. Leta 2000, ko je bil dokončan poslovno proizvodni objekt, se je proizvodnja v celoti 

preselila (Schwarzmann 2014a). 

Podjetje je sprva tržilo svoje izdelke le na območju Republike Slovenije, že leta 2000 pa je 

začelo s prodajo izdelkov tudi v tujini, predvsem na področjih bivše Jugoslavije, Poljske, 

Madžarske, Albanije in celo Avstralije. Zaradi zmanjšanja povpraševanja po vrtnarskih 
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produktih ter stagnaciji dejavnosti je bil leta 2004 program proizvodnje rastlinjakov in 

steklenjakov dopolnjen s proizvodnjo skladiščnih konstrukcij. Tako so se izognili tveganju 

odvisnosti le od ene dejavnosti. Uvedba nove dejavnosti je nemudoma prinesla poslovne 

uspehe, leta 2008 so zaradi majhnega povpraševanja in plačilne nediscipline strank povsem 

opustili vrtnarski del proizvodnje, ki pa so ga zaradi povečanega povpraševanja v zadnjih 

dveh letih ponovno uvedli (Schwarzmann 2014b). Podjetje trenutno trži samo proizvode 

jeklenih montažnih konstrukcij, namenjenih predvsem industriji in športu, ki vključujejo 

(Schwarzmann 2014a): 

- industrijske šotore, 

- industrijske hale, 

- rastlinjake, 

- večnamenske objekte. 

Konstrukcije Schwarzmann, d. o. o., je kot matična družba junija 2009 zaradi nove strategije - 

agresivnejše prisotnosti na trgu in oblikovanja skupine Schwarzmann - spremenila svojo 

podjetje v M-Schwarzmann, d. o. o., in ustanovila hčerinsko družbo Konstrukcije 

Schwarzmann, d. o. o. (Schwarzmann 2014a). 

Po ustanovitvi hčerinske družbe so z njo sklenili in podpisali pogodbo o prenosu dela podjetja 

s 1. 10. 2009, na podlagi katere je bila dejavnost proizvodnje kovinskih konstrukcij in 

njihovih delov prenesena na novoustanovljeno hčerinsko družbo. S hčerinsko družbo je bila 

sklenjena pogodba o najemu obstoječih prostorov, kjer se opravlja dejavnost proizvodnje 

kovinskih konstrukcij in njihovih delov in licenčna pogodba za uporabo znamke 

Schwarzmann, tako da delo poteka nemoteno naprej v obstoječih prostorih in pod obstoječo 

znamko. Matična družba M-Schwarzmann, d. o. o., opravlja dejavnost posredovanja ter 

razvoja (Schwarzmann 2014a). 

Ena od ključnih koristi za kupce je upoštevanje lastnega razvoja kot interaktivne dejavnosti v 

hčerinskih podjetjih, ki se kaže v sodelovanju komerciale pri oblikovanju funkcionalnih in 

posredno tudi tehničnih rešitev, saj razpolagajo z neposredno informacijo o pričakovanjih in 

zahtevah kupcev. Povratni učinek tega sodelovanja je dobro poznavanje vseh novosti in 

rešitev, ki jih komercialisti lahko ponudijo kupcu v obliki dobre tehnične podpore ter 

kakovostne in celostne informacije o izdelkih, ki jih prodaja podjetje. Konkurenčnost podjetja 

je, da se trudijo najti kupcu optimalno tehnično rešitev in mu zgradijo objekt po naročilu, 

primerno za okolje v katerem bo stal. 

Zaradi povečanja povpraševanja ter potreb po zaposlitvi nove delovne sile v proizvodnji se 

število zaposlenih iz leta v leto povečuje. Število zaposlenih ob koncu leta je bilo 49. 

Struktura zaposlenih se spreminja, saj je vedno več zaposlenih mladih. Večna zaposlenih je iz 

okolice Polhovega Gradca. To so pošteni ljudje z delovnimi navadami, ki jih podjetje 

potrebuje (Schwarzmann 2015; Horvat 2011, 26). 



21 

Izdelki in storitve podjetja 

Podjetje izdeluje širok razpon izdelkov in storitev, najpomembnejše izdelke pa lahko delimo 

na štiri sklope; šotore, rastlinjake, agrotunele in druge objekte (hale, regali, nadstreški) 

(Konstrukcije Schwarzmann 2014a). 

V nadaljevanju smo podrobneje opisali glavne izdelke podjetja Konstrukcije Schwarzmann.  

Industrijske hale Schwarzmann so izdelane iz vroče cinkane jeklene konstrukcije. Stene so 

lahko prekrite z neizolirano trapez pločevino, streha pa je lahko prekrita z dvojno ponjavo ali 

trapezno pločevino z obrizgom. Možna je tudi vgradnja kakovostnih oken in strešne svetlobne 

kupole. Visoko usposobljena ekipa opravi vse od projektiranja do končne montaže. 

Industrijske hale se uporabljajo kot ogrevani prostori in skladišča. Ponudijo lahko tudi storitev 

po sistemu »ključ v roke«, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja (Konstrukcije 

Schwarzmann 2014b). 

 

Slika 2:    Primer proizvodnega šotora 

Vir: Konstrukcije Schwarzman 2014c. 

Industrijske hale Schwarzmann do širine 20 m se lahko postavijo tudi brez betonskih 

temeljev, saj konstrukcijo z jeklenimi sidri pritrdijo na kakovostno in ravno asfaltno podlago. 
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Slika 3:    Primer skladiščnega šotora 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014c. 

Industrijski šotori oziroma skladiščni šotori Schwarzmann so hitra, zanesljiva in trajna rešitev 

težav, povezanih s pomanjkanjem skladiščnega, proizvodnega, razstavnega ali prodajnega 

prostora.  

 

Slika 4:    Primer razstavnega šotora 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014c. 

Glavne prednosti šotorov Schwarzmann so (Konstrukcije Schwarzmann 2014a): 

- bistveno nižja cena od klasično grajenih hal; 

- preprostejši temelji in priprava terena; 

- kratek dobavni rok (30-60 dni) in hitra montaža; 

- projektiranje v skladu z Eurocodom; 

- kakovostno krojena pvc ponjava; 

- drsna vrata Schwarzmann – lahka pocinkana konstrukcija, prekrita s ponjavo, omogoča 

preprosto uporabo in širok nabor dimenzij in pozicij vgradnje; 

- zračenje omogočajo prezračevalna okna na končnicah ali strešni in stenski zračniki z 

ventilatorji; 

- industrijski šotor lahko dogradimo ali prestavimo na drugo lokacijo. 

Delimo jih na (Schwarzmann 2014a): 

- industrijske / skladiščne šotore AS, 
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- industrijske / skladiščne šotore WS, 

- skladiščne regalne šotore, 

- nadstreške za avto, 

- nadstreške za avtodom, 

- agrotunele, 

- nadstreške za pašnike. 

Industrijski / skladiščni šotori AS so industrijske hale s pocinkano jekleno konstrukcijo, ki je 

prekrita s pvc ponjavo. Visoko strokovno usposobljena ekipa 30 zaposlenih in več kot 20 

pogodbenih izvajalcev opravi vse faze od projektiranja do končne montaže. Tip šotorov 

zagotavlja hitro, trajno in zanesljivo rešitev za skladiščenje vseh vrst materialov in strojev, 

razstavni ali prodajni prostor in nezahtevne proizvodne obrate. Običajno se industrijski šotori 

AS uporabljajo na stalni lokaciji, možna pa je tudi demontaža in prestavitev.  

 

Slika 5:    Primer skladiščnega šotora AS 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014c. 

Industrijski / skladiščni šotori WS so industrijske hale večjih razponov z vroče cinkano 

jekleno konstrukcijo, ki je prekrita s pvc ponjavo. Serija industrijskih šotorov WS je 

prilagojena ekstremnim vetrovnim in snežnim obremenitvam. Ta vrsta šotora se uporablja za 

večja industrijska skladišča, prekrivanje večjih parkirišč, transport in logistiko, športne 

dvorane, letalske hangarje, objekte za gospodarjenje z odpadki ter za proizvodne in 

vzdrževalne objekte. Običajno se industrijski šotori WS postavljajo kot stalni objekti, vendar 

je prestavitev mogoča. Za večino WS objektov ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja 

(Konstrukcije Schwarzmann 2014a). 

V podjetju so izdelali skladiščni regalni šotor, ki ga odlikuje izredno široko področje uporabe. 

Postavitev ne zahteva dovoljenja ali zahtevnih gradbenih del. Zadostuje utrjena podlaga 

(beton, asfalt ali peščeni tampon). Bočno odpiranje drsnih vrat omogoča preprosto uporabo 

celotnega regala. Predstavlja idealno ali celo edino rešitev ob obstoječih zgradbah ali ograjah, 

kjer za dostop uporabljate dovozne poti in parkirišča (Konstrukcije Schwarzmann 2014a). 
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Slika 6:    Primer skladiščnega regalnega šotora 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014c. 

V podjetju KS izdelajo nadstreške za avtomobile in avtodome po meri ali standardnih 

dimenzij. Avto nadstreški so polkrožne oblike, cinkana jeklena konstrukcija je prekrita s pvc 

ponjavo. Konstrukcija je pritrjena v podlago s posebnimi kovinskimi sidri, brez dodatnih 

gradbenih del. Nadstreški za avtodome pa se odlikujejo tudi po tem, da ščitijo vozilo z vseh 

strani (Schwarzmann 2014a). 

 

Slika 7:    Nadstrešek 

Vir: Schwarzmann 2014a. 

Agro tuneli, ki so v celoti razviti in izdelani v Sloveniji, so skladišča za bale in kmetijsko 

mehanizacijo (Konstrukcije Schwarzmann 2014a). 

 

Slika 8:    Primer agrotunela za skladiščenje kmetijske mehanizacije 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014a. 
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Lahko izdelajo tudi nadstreške za pašnike po meri naročnika (Konstrukcije Schwarzmann 

2014a). 

 

Slika 9:    Nadstreški za pašnike 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014a. 

Podjetje Schwarzmann ima na področju načrtovanja, izdelave in postavljanja rastlinjakov več 

kot 20 let izkušenj. V tem času so razvili več tipov rastlinjakov, ki jih delimo na 

(Schwarzmann 2015): 

- profesionalne rastlinjake, 

- polprofesionalne rastlinjake, 

- hobi rastlinjake. 

Profesionalni rastlinjaki sodijo v najvišji kakovostni razred in so tehnično dovršeni. 

Namenjeni so vzgoji zelenjave in cvetja. Razvili so inovativen način temeljenja, ki omogoča 

sidranje objekta v podlago brez betoniranja. Pocinkano jekleno konstrukcijo izdelujejo iz 

cevi, katerih prednost je, da je pocinkana tudi notranjost. To zagotavlja izjemno korozijsko 

odpornost rastlinjakov. Rastlinjaki so prekriti z dvojno, visokokakovostno EVA folijo 

(Rastlinjaki Schwarzmann 2014a). 

 

Slika 10:  Primer profesionalnega rastlinjaka 

Vir: Rastlinjaki Schwarzmann 2014a. 

Polprofesionalni so izdelani iz enako kakovostnih materialov kot profesionalni, le da so 

manjših dimenzij in običajno prekriti z enojno folijo (Rastlinjaki Schwarzmann 2014b). 
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Slika 11:  Primer polprofesionalnega rastlinjaka 

Vir: Rastlinjaki Schwarzmann 2014b. 

Hobi rastlinjaki so v celoti izdelani iz kakovostih materialov, ki se uporabljajo tudi pri 

proizvodnji profesionalni rastlinjakov. Razvili so dva osnovna modela. Ločita se predvsem po 

tem, da manjšega v celoti izdelajo v proizvodnih prostorih podjetja in takega dostavijo in 

pritrdijo. Večje hobi rastlinjake poljubnih dolžin pa sestavijo na lokaciji. Pri načrtovanju hobi 

rastlinjakov so upoštevali dejstva, da mora biti rastlinjak grajen tako, da učinkovito izrablja 

sončne žarke, ima dovolj volumna za zagotavljanje stabilne klime in je odporen na sneg, 

močne sunke vetra in tudi točo (Rastlinjaki Schwarzmann 2014c). 

 

Slika 12:  Primer hobi rastlinjaka 

Vir: Rastlinjaki Schwarzmann 2014c. 

Glavni kupci izdelkov prihajajo iz naslednjih dejavnosti (Schwarzmann 2015): 

- transport in logistika, 

- skladiščenje, 

- gospodarjenje z odpadki, 

- letalska industrija (hangarji), 

- proizvodnja, 

- športne dejavnosti, 

- kmetijstvo. 

Šotori so glede na obseg prodaje najpomembnejši sklop. Leta 2014 predstavljajo 73,71-

odstotni delež prodaje podjetja, sledijo rastlinjaki z 19,50 % (Schwarzmann 2015). 
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Preglednica 3:   Struktura prodaje izdelkov podjetja KS od leta 2011 do 2014 

Klasifikacija 2011 2012 2013 2014 

Drugi objekti 0,29 % 1,78 % 0,08 % 2, 80% 

Razno 1,24 % 2,20 % 4,18 % 3,99 % 

Šotori 95,22 % 88,24 % 84,43 % 73,71 % 

Vrt/kmet 3,25 % 7,78 % 11,31 % 19,50 % 

Skupna vsota 100 % 100 % 100 % 100 % 

Vir: Schwarzmann 2015. 

5.2 Strategija poslovanja podjetja 

Vsako podjetje mora že na začetku opredeliti strategijo poslovanja, s katero se bo podjetje 

uspešno razvijalo. Pozneje se lahko ta strategija tudi spreminja ali se ji dodajo nove strategije. 

Če se podjetje usmeri na tuje trge, je pomembna dobra izvozna strategija. V podjetju 

Konstrukcije Schwarzmann so se z uspešno in učinkovito izvozno strategijo usmerili na 

stabilnejše trge, tam poiskali potencialne kupce in jim neposredno ali posredno prodali svoje 

izdelke. Ta strategija jim zagotavlja prepoznavnost na tujem trgu. V letu 2009 so oblikovali 

strategijo agresivnejše prisotnosti na trgu, ki jim je bila se dodatna pomoč pri uspešnem 

mednarodnem uveljavljanju. Glede na to, da ponujajo edinstven izdelek, ki ga lahko glede na 

želje kupca spreminjajo, je uspešna tudi njihova strategija diferenciranja proizvoda. Imajo 

lastni razvoj industrijskih šotorov, ki so njihov velik potencial (Schwarzmann 2014a). 

V podjetju je velik poudarek na prodajni strategiji v obliki delovanja in predstavljanja 

predvsem na spletu, kjer iščejo nove trge in kupce. Takšna strategija ne prinaša visokih 

stroškov. Trženje se nenehno izvaja na spletu, kjer so z oglaševanjem na Googleu prisotni na 

ciljnih trgih. Mesečno spremljajo stroške in rezultate oglaševanja. V podjetju izvajajo tudi 

sejemski marketing v Komendi, zato se podjetje redno udeležuje spomladanskih in jesenskih 

postavitev (Schwarzmann 2014b). Strategije prodajne poti so tista sestavina trženjskega 

spleta, pri kateri obstajajo za trženje največji stroški (Hrastelj 2001, 289). 

Preden se podjetje odloči za vstop na tuj trg, mora izbrati dobro strategijo vstopa nanj. V 

podjetju Konstukcije Schwarzmann pravijo: Do leta 2008 so bili naši glavni trgi Slovenija, 

države bivše Jugoslavije, zlasti Hrvaška in Srbija, ter vzhodna Evropa. Nato smo se 

preusmerili na stabilnejše trge Evropske unije, kjer imajo višji BDP, višjo kupno moč, 

možnost doseganja boljših cen (Schwarzmann 2014b). Pri mednarodnem poslovanju mora 

podjetje dobro proučiti načine vstopa na tuj trg. Pri tem se morajo vprašati: kam bomo 

vstopili, kako bomo vstopili na tuj trg, kaj bomo ponujali oz. s katerimi izdelki bo podjetje 

vstopilo na tuj trg in kdaj bomo vstopili. 
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5.3 Mednarodno poslovanje podjetja 

Podjetje Konstrukcije Schwarzman na tujih trgih uspešno posluje že od leta 2000. Najprej so 

začeli poslovati v državah bivše Jugoslavije, pozneje pa so začeli izvažati še na širše območje 

EU. Danes podjetje večino svojih izdelkov proda v tujino, in sicer v države EU. Tako lahko 

ugotavljamo, da je njihovo mednarodno poslovanje uspešno (Schwarzmann 2014a). 

V Avstriji, Veliki Britaniji, Švici in Avstraliji imajo svoje zastopnike. V Franciji, Belgiji, 

Braziliji, Nemčiji, Albaniji in na Hrvaškem, Madžarskem ter trgu Poljske pa bolje sodelujejo 

neposredno s končnimi kupci. Kot smo že omenili, poznamo tri glavne načine vstopa na tuje 

trge. To so izvozni, pogodbeni in investicijski način vstopa. Podjetje Konstrukcije 

Schwarzmann izvaja predvsem izvozni način vstopa in poslovanja na tuje trge, ki je značilen 

predvsem za mala in srednja podjetja, ter tista, ki so z internacionalizacijo šele začela. 

Podjetje prodaja svoje izdelke na določenih trgih preko zastopnikov, kar je najpogostejša 

oblika neposrednega vstopa na tuj trg. Dobava in montaža izdelkov pa, razen v Švici in Veliki 

Britaniji, poteka neposredno končnemu kupcu (Schwarzmann 2014b). 

Prvi izdelki, plastenjaki, so bili na začetku naš edini glavni izdelek, s katerim smo se poleg v 

Sloveniji začeli uveljavljati na hrvaškem in avstrijskem trgu. Leta 1996 smo izdelali prvi 

industrijski šotor, ki smo ga pozneje še dodelali, leta 2003 pa smo postavili svoj prvi šotor na 

Hrvaškem. V Avstriji smo prvi šotor postavili leta 2008. Na obeh tržiščih smo bili prisotni že 

prej, in sicer s plastenjaki (Schwarzmann 2014b). 

Danes je njihova prisotnost na tujih trgih že močno uveljavljena. V Avstriji, Veliki Britaniji in 

Švici imamo svoje zastopnike, od leta 2014 tudi v Avstraliji. Z nekaterimi državami smo 

sodelovanje prekinili, saj ni bilo uspešno, medtem ko s Hrvaško, Albanijo, Poljsko, 

Madžarsko, Francijo, Nemčijo, Brazilijo in Belgijo še sodelujemo, vendar tam nimamo svojih 

zastopnikov (Schwarzmann 2014b). 
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Preglednica 4:   Delež prodaje podjetja od leta 2011 do 2014 po trgih 

Trg Država 2011 2012 2013 2014 

 Slovenija 54,66 % 54,44 % 50,99 % 59, 57 % 

EU  29,51 % 37,01 % 41,35 % 39,58 % 

 Avstrija 13,14 % 18,27 % 7,63% 14, 23 % 

 Češka 16,37 % 5,47 % 11,41 % 11,27 % 

 Francija 0,00 % 10,26 % 16,17 % 5,88 % 

 Velika 

Britanija 

0,00 % 0,00 % 5,07 % 4,55 % 

 Drugo EU 0,00 % 3,11 % 1,07 % 3,64 % 

Bivša 
Jugoslavija 

 15,83 % 8,55 % 5,06 % 0,30 % 

Svet Drugo 0,00 % 0,00 % 2,60 % 0,55 % 

Skupaj  100 % 100 % 100 % 100 % 

Vir: Schwarzmann 2015. 

Podjetje za odločitev o internacionalizaciji potrebuje tehtne razloge in motive. Na to odločitev 

lahko vplivajo različni notranji ali zunanji dejavniki. Tako ločimo (Ruzzier in Kesič 2011, 

55): 

- notranje dejavnike: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu in potrebam lokalnega segmenta; 

- zunanje dejavnike: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno tveganje, 

velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. 

Podjetje Konstrucije Schwarzmann kot glavne razloge in motive za internacionalizacijo 

navaja: »majhnost slovenskega tržišča in pa konkurenčnost na tujih trgih« (Schwarzmann 

2014b). Podjetje je nenehno povečevalo svojo proizvodnjo in prodajo izdelkov, zato je 

slovenski trg postal premajhen. Za uspeh podjetja je bil potreben izvoz izdelkov. Na tuj trg so 

prodrli z edinstvenim izdelkom in trdnim prepričanjem v uspeh.  

Ruzzier in Kesič (Ruzzier 2010, po Ruzzier in Kesič 2011, 30) pravita, da so »najpogostejši 

motivi za internacionalizacijo«:  

- obstoj posebnega managerskega interesa, 

- marketinške ali tehnične konkurenčne prednosti, 

- možnost dobička/rasti z izvozom, 

- edinstven izdelek, 

- spodbude zunanjih agentov/organizacij, 
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- pojav priložnosti v tujini, 

- prejem izvoznih naročil iz tujine, 

- prejem subvencij s strani države za izvoz, 

- kopičenje preseženih zalog, 

- neizkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, 

- uravnavanje prodaje sezonskih artiklov, 

- zmanjševanje odvisnosti od domačega trga, 

- močna konkurenca na domačem trgu, 

- začetek izvoza domačih konkurentov, 

- prejem nepričakovanih naročil iz tujine, 

- sledenje glavnemu kupcu, 

- približanje trgu surovin, 

- nižanje stroškov proizvodnje, 

- nižanje stroškov razvoja, 

- cenejša delovna sila. 

5.4 Ključni tuji trgi podjetja  

Za podjetje so zelo pomembni nekateri tuji trgi, s katerimi poslujejo in ki so ključni za 

njihovo poslovanje. Na spodnji sliki vidimo, da je podjetje Konstrukcije Schwarzmann 

prisotno na precejšnjem delu EU, ključni trgi za njih pa so Avstrija, Švica, Francija in Velika 

Britanija (Schwarzmann 2014b). 

 

Slika 13:  Prodaja podjetja Schwarzmann po svetu 

Vir: Konstrukcije Schwarzmann 2014d. 
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V Veliki Britaniji (zastopnik Toro) je število prodanih projektov preseglo pričakovanja, vrsta 

objektov pa je bila zunaj rednega programa. Sodelovanje s tem zastopnikom zahteva veliko 

časa, roki za ponudbe in dobave pa krajši od dogovorjenih. V vseh ostalih pogledih je partner 

soliden in vreden zaupanja. V Franciji je bilo sodelovanje z zastopnikom nezadovoljivo, zato 

je bilo leta 2014 prekinjeno. Odziva na poslane ponudbe ni bilo in ne vemo, kje je glavni 

razlog za neuspešnost pri kupcih. V Franciji zdaj sodelujemo neposredno s končnimi kupci 

(Schwarzmann 2014b). 

5.5 Tveganja podjetja v mednarodnem poslovanju in njihovo obvladovanje 

Podjetje se pri poslovanju srečuje z različnimi tveganji na domačem trgu, mednarodno 

poslovanje pa prinaša še večji izziv in s tem tudi več različnih tveganj. Kot smo že navedli, 

poznamo državna, finančna in poslovna tveganja. Pomembno je, da se podjetje zaveda 

morebitnih tveganj, ki jim je lahko izpostavljeno, in pozna načine, s katerimi jih je mogoče 

odpraviti. Obvladovanje tveganj je v današnjem sodobnem svetu še kako pomembno, saj hiter 

razvoj mednarodnega poslovanja prinaša hitre spremembe, ki jim mora biti podjetje sposobno 

slediti. Različne spremembe prinašajo tudi različna tveganja. V podjetju Konstrukcije 

Schwarzmann so največja tveganja mednarodnega poslovanja državna in finančna tveganja. 

Pri finančnem tveganju govorimo predvsem o plačilih, ki predstavljajo eno od največjih 

tveganj. Da se izognejo morebitnemu neplačilu, zavarujejo svoja plačila z bančno garancijo. 

Ta vrsta zavarovanja plačila je v mednarodnem poslovanju zelo pogosta. Večkrat pa od 

podjetja, s katerim poslujejo, pred dobavo in montažo izdelka zahtevajo tudi avans. Pri 

državnem tveganju lahko govorimo tudi o pridobitvi potrebnih delovnih dovoljenjih. 

Zakonodaje se nenehno spreminjajo, zato jih je v državah, s katerimi poslujejo, treba nenehno 

spremljati in se jim prilagajati. Potrebno je redno pridobivanje delovnih dovoljenj, saj morajo 

delavci, ki potujejo v določeno državo na delo, izpolnjevati pogoje za delo v izbrani državi. 

Zelo natančni morajo biti pri sklepanju pogodb in opredelitvi določil v pogodbah 

(Schwarzmann 2014b). 

5.6 Opredelitev strategije mednarodnega poslovanja podjetja 

Kot smo že navedli, moramo pri internacionalizaciji opredeliti možne načine vstopa na tuj trg, 

na katere vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki. Te načine določimo v skladu z 

metodo 4 K-jev. 
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Slika 14:  Ključne dimenzije internacionalizacije 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 54. 

Kam vstopiti oziroma izbira ciljnih trgov je pomembna, saj se trgi med seboj občutno 

razlikujejo. Najpogostejše so kulturne, geografske, politične, ekonomske in pravne razlike. Za 

lažjo odločitev, kam vstopiti, je potreben obisk trga ter spoznavanje njegovih pogojev 

poslovanja. Različni pogoji poslovanja na določenem trgu lahko vplivajo na odločitev glede 

poslovanja. Šenk Ileršič (2013, 223) pravi, »da mora podjetje pred vstopom na izbrani tuj trg 

dobro raziskati že obstoječe distribucijske kanale in njihovo strukturo v posameznih državah 

za izdelke podjetja, proučiti mora tudi vloge posameznih členov v teh distribucijskih kanalih. 

Odločiti se mora, ali bo prodajalo prek posrednikov (uvozna trgovska podjetja) ali ustanovilo 

lastno prodajno podružnico na tujem trgu, ali njihovi izdelki zahtevajo posebno rokovanje in 

skladiščenje. Vstopna strategija je odvisna tudi od panoge, v kateri podjetje posluje.« 

Na vprašanje, kako bomo vstopili na tuj trg, imamo več možnosti. Lahko se odločimo za 

posrednike, udeležbo na sejmih, oglaševanje in druge možne oblike vstopov. Podjetje 

Konstrukcije Schwarzmann se je odločilo predvsem za strategijo poslovno-marketinškega 

komuniciranja na spletu, ki ne prinaša visokih stroškov. V prihodnje načrtujejo obisk dveh 

sejmov v Avstriji, na podlagi katerih bodo nato naredili oceno za razstavljanje v prihodnjih 

letih. Z uspešnim nastopom na sejmu se lahko podjetju poveča prodaja, uspešen nastop pa se 

odraža v večji prepoznavnosti podjetja na tujem trgu. Šenk Ileršič (2013, 271) pravi: 

»Učinkovit in profesionalen nastop podjetij na sejmu pripomore k neposrednemu povečanju 

izvozne prodaje, uspešni promociji podjetja in njegovih izdelkov in s tem k pridobivanju 

večjega števila potencialnih kupcev.« 

Naslednji bistven korak je opredelitev izdelkov za vstop na tuj trg. Pomembno je, da je 

izdelek, s katerim bomo vstopili, zanimiv, konkurenčen in ima določen tržni potencial. 

Izdelati je treba konkurenčen izdelek, ki bo zadovoljeval potrošnikove potrebe. V podjetju so 

to dosegli, saj potrošnikom ponujajo edinstven izdelek, izdelan po merilih in standardih, 

primernih za področje, kjer bo objekt postavljen. Prilagodijo se zahtevam in željam 
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posameznika. V podjetju so na nekatere trge najprej vstopili s plastenjaki, nato pa začeli z 

izvozom industrijskih šotorov. Ta izdelek jim je na širšem območju sveta prinesel uspeh in 

zagon za sodelovanje.  

Za podjetje je zelo pomembno tudi, kdaj bo vstopilo na tuj trg, kdaj bo najprimernejši čas. 

Podjetje mora slediti tujim trgom, njihovim spremembam, priložnostim, da spozna, kdaj je 

pravi čas za internacionalizacijo. Nekatera podjetja se za vstop odločijo že zelo zgodaj, druga 

pozneje, čeprav so na domačem trgu prisotna že dalj časa. Pred vstopom na tuj trg je 

pomembno, da oblikujejo strategijo, s katero bodo uspešno nastopili, prav tako je pomembno, 

da poznajo konkurente. V podjetju Konstrukcije Schwarzmann so iskali in se po letu 2008 

preusmerili na stabilne trge, saj jim domač trg in trgi bivše Jugoslavije niso zagotavljali 

dovolj stabilnosti in ugodnosti pogojev poslovanja. 

5.7 Ugotovitve proučevanja strategije mednarodnega poslovanja podjetja 

Podjetje mora imeti dobro strategijo mednarodnega poslovanja, s katero uspešno prodre na tuj 

trg. Če na domačem trgu podjetje ne posluje uspešno, je najpogosteje treba poiskati rešitev, 

kot je internacionalizacija podjetja. Za takšno rešitev so se v času krize odločili tudi v podjetju 

KS, saj jim poslovanje na domačem trgu in trgu bivše Jugoslavije leta 2008 ni prinašalo 

dobrih poslovnih rezultatov. Uveljavitev na tujih stabilnejših trgih jim je takrat prineslo boljše 

poslovne rezultate. Ugotavljamo, da je podjetje Konstrukcije Schwarzmann svojo strategijo 

mednarodnega poslovanja dobro opredelilo, saj uspešno deluje na tujih trgih, prav tako 

uspešno prodira na nove trge. Mednarodno je njihovo ime vedno bolj prepoznavno in 

uveljavljeno. K temu je veliko pripomoglo zelo dobro spletno oglaševanje preko Googlea in 

elektronske pošte. Prednost, ki jo imajo v primerjavi s konkurenčnimi podjetji, je prav gotovo 

ponudba edinstvenega izdelka, izdelanega po standardih in merilih, po želji oziroma naročilu 

kupca in končna postavitev na izbranem mestu.  

Podjetje ali sistemi poslujejo na številnih trgih, pri čemer prilagajajo in spreminjajo sestavine 

trženjskega spleta, bodisi izdelek bodisi druge sestavine (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 

113). Strategijo diferenciranja so v podjetju uspešno zastavili in izvedli, saj njihova prodaja 

industrijskih šotorov v letu 2014 obsega 73,71 % celotne prodaje.  

Ugotavljamo, da se je tudi njihova trženjska strategija zelo dobro obnesla. Pogosto je težko 

pričakovati, da bi oglaševanje na spletu lahko prineslo dobre rezultate, v tem primeru pa se je 

izkazalo za uspešno. Hrastelj (2001, 243) pravi: »Niso vsi izdelki in storitve enako primerni 

za internetno poslovanje.« Dodatna prednost je tudi to, da ne prinaša visokih stroškov.  

V podjetju se zavedajo, da so za uspešno delovanje in rast podjetja najbolj odgovorni 

zaposleni, zato nenehno vlagajo v njihovo izobraževanje in razvoj. Nudijo jim možnost učenja 

tujih jezikov, saj več kot 60 % monterjev nima osnovnega znanja. Omogočajo jim tudi 
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uporabo sodobne informacijske tehnologije, saj je dandanes za nemoteno delo zelo 

pomembna. Želimo, da se zaposleni počutijo dobro, da so zadovoljni in ponosni, da so člani 

našega kolektiva (Schwarzmann 2015). V podjetju so pomembni odnosi z zaposlenimi, ki 

temeljijo na spoštovanju, odkritosti, zaupanju in poštenosti. Med sodelavce vnašamo 

pozitivno energijo, zagnanost in veselje do dela in javno pohvalimo uspehe, za dobro 

opravljeno nalogo pa prejmejo zasluženo priznanje in pohvalo. Medsebojne odnose krepimo z 

organizacijo več družabnih srečanj na leto (Horvat 2011, 26). 

5.8 Priporočila za nadaljnji razvoj 

Za nadaljnje delo in razvoj podjetju priporočamo in svetujemo, da se drži svoje začrtane 

strategije, saj jo uspešno izvaja. Še naprej naj vlaga v zaposlene v podjetju, saj so ljudje tisti, 

ki največ pripomorejo k uspešnemu delovanju in poslovanju podjetja. Pomembno je tudi 

vlaganje v nadaljnji razvoj obstoječih in novih izdelkov, prilagojenih kupcem, saj jim to 

prinaša konkurenčno prednost pred drugimi podjetji na trgu. Upoštevati morajo vpliv zunanjih 

dejavnikov na posameznem trgu in spremembe, ki se jim morajo znati hitro prilagajati in se 

nanje odzivati. 
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6 SKLEP 

Ko poskušamo opredeliti pojem internacionalizacije, ugotavljamo, da ni ene same 

opredelitve. Avtorji jo razlagajo različno, vsi pa se strinjajo, da gre za širitev poslovanja 

podjetja na tuje trge. Podjetja, ki se odločijo za mednarodno poslovanje, morajo izbrati pravo 

strategijo vstopa na tuje trge in poslovanja, s katero bodo konkurenčna drugim podjetjem. 

Tako je svojo strategijo vstopa izbralo tudi podjetje Konstrukcije Schwarzmann d. o. o., ki 

smo ga v zaključni projektni nalogi podrobneje predstavili ter proučili njegovo mednarodno 

poslovanje. 

Podjetje že od leta 2000 uspešno posluje na tujih trgih. Najprej so se širili na trge bivše 

Jugoslavije, pozneje pa so zaznali potrebo po širjenju na stabilnejše trge. Tedaj je njihovo 

poslovanje zares postalo uspešno. Začeli so delovati na tujih trgih in uspešno izvažati svoje 

izdelke. K uspešnosti je pripomogla tudi dobro načrtovana strategija. Strategija diferenciranja 

proizvoda se je izkazala za primerno. Tako lahko na trgu ponujajo edinstven izdelek, izdelan 

po meri kupcev. Vse več pa podjetja uporabljajo tudi različna trženjska orodja za 

pospeševanje prodaje. Tudi v podjetju Konstrukcije Schwarzmann izvajajo trženje na spletu, 

kjer z oglaševanjem na tujih trgih iščejo nove kupce. Tak način ne prinaša visokih stroškov. 

Sklepamo lahko, da so svojo strategijo dobro načrtovali, jo uspešno izvajajo in še naprej 

dopolnjujejo. 

Uspeh podjetja je odvisen tudi od zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Nenehno vlaganje v 

izobraževanje in razvoj zaposlenih je pomembno za nemoteno rast podjetja. V podjetju se 

tega zavedajo, zato zaposlenim monterjem nudijo učenje tujih jezikov, saj so v nenehnem 

stiku s tujimi trgi, zato je znanje tujih jezikov pomembno. 

Mala in srednja podjetja izvajajo predvsem izvozni model vstopa na tuje trge. Tak model 

mednarodnega poslovanja izvaja tudi podjetje Konstrukcije Schwarzmann. Izkazal se je za 

uspešnega, zato ga bodo še naprej izvajali in tudi intenzivirali. Na nekaterih trgih prodajajo 

svoje izdelke preko zastopnikov, kar je najpogostejši način neposrednega vstopa in poslovanja 

na tujih trgih. Poslovno sodelovanje je uspešno, razen z zastopnikom v Franciji, s katerim so 

sodelovanje že prekinili.  

Ugotovimo lahko, da je bila širitev na nove stabilne trge uspešna, kar potrjuje tudi vse večja 

prepoznavnost in konkurenčnost na svetovnem trgu. Glede na delež prodaje izdelkov v tujini 

lahko njihovo mednarodno poslovanje ocenjujemo kot uspešno, prav tako je podjetje doseglo 

zastavljene cilje in dobro sledi svoji poslovni viziji. Podjetje Konstrukcije Schwarzmann je 

dokazalo, da je tudi na področju gradbene industrije mogoče uspeti na zelo konkurenčnih 

mednarodnih trgih.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Intervju z go. Mojco Schwarzmann, odgovorno za izvajanje kontrolinga v 

podjetju Konstrukcije Schwarzmann, d. o. o.  
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INTERVJU S PREDSTAVNICO PODJETJA KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN, 

D. O. O., GOSPO MOJCO SCHWARZMANN, ODGOVORNO ZA KONTROLING 

1. Kakšni so vaši začetki od vstopa na tuje trge do danes? 

Podjetje je sprva tržilo svoje izdelke le na območju Republike Slovenije, že leta 2000 pa je 

začelo s prodajo izdelkov tudi v tujini, predvsem na območjih bivše Jugoslavije, Poljske, 

Madžarske, Albanije in celo Avstralije. Zaradi zmanjšanja povpraševanja po vrtnarskih 

produktih ter stagnacije dejavnosti je bil program proizvodnje rastlinjakov in steklenjakov leta 

2004 dopolnjen s proizvodnjo skladiščnih konstrukcij. S tem smo se želeli izogniti tveganju 

odvisnosti le od ene dejavnosti. Uvedba nove dejavnosti je nemudoma prinesla poslovne 

uspehe. Leta 2008 smo zaradi majhnega povpraševanja in plačilne nediscipline strank povsem 

opustili vrtnarski del proizvodnje, ki pa smo ga zaradi povečanega povpraševanja v zadnjih 

dveh letih ponovno uvedli. 

2. Na katere trge ste se najprej usmerili in s katerimi izdelki? 

Prvi izdelki, plastenjaki, so bili na začetku naš edini glavni izdelek s katerim smo prodrli na 

slovenski trg, poleg tega pa še na hrvaški in avstrijski trg. Leta 1996 smo izdelali prvi 

industrijski šotor, ki smo ga pozneje še dodelali. Leta 2003 smo prvi šotor postavili na 

Hrvaškem, v Avstriji pa leta 2008. Na obeh trgih smo bili prisotni že prej, in sicer s 

plastenjaki. 

3. Kakšno strategijo vstopa na tuje trge uporabljate (kam, kako, kdaj, kaj)? 

Do leta 2008 so bili naši glavni trgi Slovenija, države bivše Jugoslavije, zlasti Hrvaška in 

Srbija, ter vzhodna Evropa. Nato smo se preusmerili na stabilnejše trge Evropske unije, kjer 

imajo višji BDP, višjo kupno moč in kjer so boljše možnosti za doseganje višjih cen. 

4. Kako ste vstopili na tuje trge? 

Predvsem gre za izvoz izdelka in njegovo montažo. V državah Avstrija, Velika Britanija in 

Švica imamo svoje zastopnike, od leta 2014 tudi v Avstraliji. Z nekaterimi državami smo 

sodelovanje prekinili, saj ni bilo uspešno. S Hrvaško, Albanijo, Poljsko, Madžarsko, Francijo, 

Nemčijo, Brazilijo in Belgijo še vedno sodelujemo, vendar tam nimamo svojih zastopnikov. 

V Veliki Britaniji (zastopnik Toro) je število prodanih projektov preseglo pričakovanja, vrsta 

objektov pa je zunaj rednega programa. V sodelovanje s tem zastopnikom je treba vložiti 

precej časa, roki za ponudbe in dobave pa so krajši od dogovorjenih. V vseh ostalih pogledih 

je partner soliden in vreden zaupanja. V Franciji smo bili s sodelovanjem z zastopnikom 

nezadovoljni, zato smo ga leta 2014 prekinili. Odziva na poslane ponudbe nismo dobili in ne 

vemo, kje je glavni razlog za neuspešnost pri kupcih. V Franciji zdaj sodelujemo neposredno 

s končnimi kupci. 
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5. Kako iščete nove trge oziroma kupce? 

V podjetju veliko pozornosti namenjamo strategiji trženja predvsem na spletu, kjer iščemo 

nove trge in kupce. Taka strategija ne prinaša visokih stroškov. Marketing se nenehno izvaja 

na spletu, kjer smo z oglaševanjem na Googleu prisotni na ciljnih trgih. Mesečno spremljamo 

stroške in rezultate oglaševanja. Prav tako izvajamo sejemski marketing v Komendi, zato se 

redno udeležujemo spomladanskih in jesenskih postavitev. 

6. Kateri so bili vaši glavni razlogi, motivi za internacionalizacijo? 

Majhnost slovenskega tržišča in konkurenčnost na tujih trgih. 

7. Kateri so vaši ključni trgi? 

Naši ključni trgi so Avstrija, Švica, Francija in Velika Britanija. 

8. Katera so največja tveganja pri mednarodnem poslovanju? 

Zavarovanje plačil. Da se izognemo morebitnemu neplačilu, plačilo zavarujemo z bančno 

garancijo. Od podjetja, s katerim poslujemo, pogosto še pred dobavo in montažo izdelka 

zahtevamo večji del avansa. Drugo pomembno tveganje so delovna dovoljenja. Zakonodaje se 

nenehno spreminjajo, zato jih je treba nenehno spremljati in se jim prilagajati. Potrebno je 

redno pridobivanje delovnih dovoljenj, saj morajo delavci, ki potujejo v določeno državo na 

delo, izpolnjevati pogoje za delo v tisti državi. Potrebno je natančno sklepanje pogodb. 


