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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljen vpliv kulture na mednarodno poslovanje 

izbranega podjetja Etiketa Tiskarna d. d. V prvem delu naloge smo podrobno predstavili 

pojme in  značilnosti globalizacije, mednarodnega poslovanja in kulture. V empiričnem delu 

smo s kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja preučili mednarodno 

poslovanje podjetja Etiketa Tiskarna d. d. in njegovo obvladovanje kulturnih razlik v 

mednarodnem poslovanju. Ugotovili smo, da podjetje posluje uspešno v mednarodnem 

tržnem prostoru in dobro obvladuje kulturne razlike. Na osnovi izsledkov raziskovanja smo 

podali tudi nekaj predlogov za izboljšanje managementa in mednarodnega poslovanja 

proučevanega podjetja. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, kultura, Etiketa Tiskarna d. d., Žiri. 

SUMMARY 

The final thesis presents the influence of culture on the international business on the selected 

company Etiketa Tiskarna d. d. The first part of the thesis features the concepts and 

characteristics of globalization, international business and culture. The empirical part presents 

the international business of Etiketa Tiskarna, d. d., and how they manage cultural differences 

in international business, which was researched on the basis of the qualitative research in a 

form of structured interview. We found out that the company successfully operates on the 

international market and handles cultural differences well. On the basis of the research results 

we gave out some proposals for the improvement of management and international business 

of the researched company.   

Keywords: globalization, international business, culture, Etiketa Tiskarna, d. d., Žiri. 
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1 UVOD 

Dejstvo je, da je kultura, poslovna ali ne, nekaj neizogibnega. Vanjo se rodimo, ali kot pravijo 

Zver, Živko in Bobek (2005, 15) je človekova kultura način skupnega življenja, v katerem 

razvijamo in vzpostavimo svoje vrednote, prepričanja in znanja. S tem si tudi prizadevamo po 

odpravi negotovosti in ustvaritvi umetne stopnje socialnega življenja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

S kulturo se srečujemo v vsakdanjem življenju. Naj bo to z družino, prijatelji ali v službi s 

sodelavci. Kultura je pojem, ki predstavlja vsakega od nas in komu pripadamo. Nekateri 

razlagajo kulturo kot način življenja vsakega od nas. Od jezika, znanja, prepričanj in navad. 

Vse, kar se je nekdo od nas naučil, ali proizvedel nekaj novega. Človek naj bi se kulture 

naučil skozi življenje in mu ni dana že ob rojstvu. Kultura je nekaj, kar prenašamo iz roda v 

rod. Kulturo naj bi sestavljale različne sestavine, kot so znaki in simboli, jezik in govor, 

vzorci vedenja, vrednote, norme, religije, izobrazba, družbene ureditve, življenjske razmere in 

še mnoge druge. Beseda kultura izhaja iz latinske besede cultura, kar pomeni gnojiti ali 

obdelovati zemljo. (Wikipedija 2015a) Danes poznamo besedo kultura kot vedenje in 

obnašanje ljudi. Kultura se označuje na osnovi tradicije, vzorcev vedenja, tipičnih 

manifestacij, ki vsaki skupini določi svojo označbo in jih umesti na določeno mesto na svetu. 

Kultura je nekakšen seštevek zgodovine, znanja, vere, izkušenj, navad ter časovnih in 

prostorskih odnosov, ki so si jih ljudje prisvojili v določenem časovnem obdobju. Kultura se 

zaradi tega odraža kot celoten model delovanja in življenja. Odraža se tako v govorici, 

človeških navadah, oblačilih, prehrani, sorodstvu, itd. (Počkar idr. 2009, 24–25) Poznamo več 

definicij kulture.  

Hofstede navaja »Kultura je kolektivno programiranje uma, ki razlikuje člane ene skupine ali 

kategorije od članov drugih.« (Hofstede, Pedersen in Hofstede. 2006, 10) 

Drugi avtorji (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 253) pa kulturo opredeljujejo kot: 

· kupne norme, ki temeljijo na vrednotah, odnosih in prepričanjih, ki pa niso podedovane, 

ampak so priučene skozi življenje; 

· skupinski element, ki daje vsakemu izmed članov skupine možnost, da preživi v njihovem 

okolju; 

· množica simbolov, vrednot in kod. 

Zaradi globalizacije trgov prihaja do soočanj z različnimi kulturami. Zato je pomembno, še 

posebej v poslovnem svetu, da poznamo lastno kulturo in tudi kulturo drugih. Pomembno je 

zato, ker se druge kulture od naših razlikujejo in nimajo istih običajev in navad, kot jih ima 

lastna kultura. Vsaka kultura razlaga in vrednoti vsako stvar drugače in to moramo spoštovati. 

V poslovnem svetu lahko hitro in nevede užališ svojega poslovnega partnerja z 

nepoznavanjem njegove kulture. Zato se v modernem svetu poslovneži dobro pripravijo in 
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naučijo o kulturi svojih poslovnih partnerjev, preden začnejo poslovati z njimi. Beseda 

globalizacija je pogosta stalnica v dandanašnjih pogovorih, bodisi v poslovnih kot tudi v 

običajnih pogovorih. Obstaja več definicij, ki pojasnjujejo globalizacijo. Globalizacija je 

večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki že nekaj desetletij zaznamuje 

gospodarstvo v svetu, pojasnjujeta Ruzzier in Kesič (2011, 19).  Ruzzier in Kesič (2011, 19) 

še pojasnjujeta, da gre pri tem za svetovni razvojni trend in procese, ki pa močno spreminjajo 

podobo in način delovanja v svetovnem gospodarskem prostoru. V današnjem močno 

informatiziranem času je globalizacija način življenja. S pomočjo spletnih povezav je svet 

skoraj dobesedno povezan v eno skupnost. V tej skupnosti pa pride do mešanja različni kultur. 

V poslovnem svetu je to še toliko bolj pomembno, saj nočemo nikogar na kakršen koli način 

užaliti in s tem ogroziti možnost skupnega sodelovanja ali poslovanja.  

Tako kot globalizacija je tudi mednarodno poslovanje širok in v današnjem času pogosto 

uporabljen izraz. Mednarodno poslovanje je poslovanje med različnimi narodi vsega sveta, pri 

katerem gre za vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki se odvijajo zunaj meja matične 

države in matičnega okolja. Tako lahko trdimo, da gre pri mednarodnem poslovanju za 

mednarodne raziskave in razvoj izdelkov, proizvodnji, odpremi, marketinških, prodajnih in 

poprodajnih storitvah, mednarodne naložbe denarja in mednarodne finančne in poslovne 

tokove. (Ruzzier in Kesič 2011, 11) 

Vse več podjetij si prizadeva, da bi  nastopilo kot konkurenčen ponudnik določenega izdelka 

ali storitve na mednarodnem trgu. Podjetja na matičnem trgu z nekim izdelkom dosežejo vrh 

svoje prodaje ali ponudbe, ali pa na matičnem trgu ni povpraševanja za določen izdelek ali 

storitev, ki ga podjetje ponuja. Zato podjetje seveda pogledujejo tudi po drugih trgih, 

največkrat so to trgi sosednjih držav. Mednarodno poslovanje prinaša za podjetje večje napore 

in vložke, če želijo na mednarodnem trgu tudi uspeti.  

V zaključni projektni nalogi smo načrtovali raziskati, preučiti in opredeliti pomen in vlogo 

kulture v globalizaciji in mednarodnem poslovanju izbranega podjetja Etiketa Tiskarna, d. d., 

Žiri ter preučiti, raziskati in prikazati kulturo treh držav, ki so za podjetje glavni trg, ter 

soočanje podjetja z razlikami v kulturi med državami pri poslovanju z njimi. 

1.2 Namen in cilji 

Nameni zaključne projektne naloge so bili raziskati, proučiti in opredeliti značilnosti in 

pomen kulture, njen vpliv na mednarodno poslovanje in poudariti pomembnost poznavanja 

tujih kultur, ki jih mora upoštevati podjetje Etiketa Tiskarna, d.d., Žiri za uspešno 

mednarodno poslovanje s podjetji  iz držav Nemčije, Španije in ZDA.    

Cilj naloge so bili: 

· Proučiti vlogo in pomen globalizacije, 
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· proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

· raziskati vlogo in pomen kulture v globalizaciji in mednarodnem poslovanju, 

· raziskati kulturo 3 držav: Nemčije, Španije in ZDA, 

· raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti dejansko vlogo in pomen kulture na 

mednarodno poslovanje v izbranem podjetju Etiketa Tiskarna, d. d., Žiri, 

· podati priporočila za nadaljnji razvoj in uspešnejše poslovanje izbranega podjetja. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo načrtovali uporabo naslednjih metod 

raziskovanja: 

· metodo opisovanja ali deskripcije, 

· metodo povzemanja ali kompilacije, 

· metodo analize, 

· študijo primera in 

· metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Načrtovali smo tudi kvalitativno raziskavo v obliki krajšega strukturiranega intervjuva s 

predstavnikom podjetja Etiketa Tiskarna, d. d. Žiri, s katerim smo poskušali proučiti in 

opredeliti dejanski pomen in vlogo vpliva kulture na mednarodno poslovanje v izbranem 

podjetju na primeru poslovanja podjetja s podjetji v treh izbranih državah. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predvidevali smo, da je zaradi intenzivne globalizacije poznavanje tujih kultur pomembno, saj 

lahko za podjetje pomeni ključno konkurenčno prednost pred podjetji, ki ne priznavajo 

pomena kultur kot pomembno pri mednarodnem poslovanju. Predpostavljali smo tudi, da bo 

za majhno državo, kot je Slovenija, mednarodno poslovanje v prihodnosti zelo pomembno, 

zato se bo moralo vse več podjetji odločevati za poslovanje na mednarodnih trgih, saj bo to 

ena od ključnih strateških možnosti za njihovo rast in razvoj. 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge nismo pričakovali večjih omejitev, kot edino omejitev 

smo predvidevali, da se v zaključni projektni nalogi ne bodo predstavile informacije, ki jih 

izbrano podjetje ocenjuje kot poslovno skrivnost. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Beseda globalizacija je pogosta stalnica v dandanašnjih pogovorih, bodisi v poslovnih kot tudi 

v običajnih pogovorih. »Globalizacija« se tako prvič pojavi v 60-tih letih in predstavlja 

celoten proces, ki zavzema vse dejavnosti, ki se dogajajo zunaj nacionalnih meja. Zavzema 

transportne, trgovinske in z vsemi povezane komunikacijske tokove. Globalizacija razbija 

nacionalne meje in vpliva na hiter pretok gospodarskih, socialno-kulturnih in političnih tokov. 

(Gummet 1996, 289, po Ferfila 2007) Obstaja več definicij, ki pojasnjujejo globalizacijo. 

Poznamo ekonomsko, sociološko, in politično definicijo globalizacije. Tako je globalizacija 

večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki že nekaj desetletij zaznamuje 

gospodarstvo v svetu, pojasnjujeta Ruzzier in Kesič. (2011, 19) Globalizacija pa je definirana 

tudi kot širjenje dejavnosti po vsem svetu, ki pa oblikuje veliko povezanost med proizvodnjo 

in potrošnjo. (Svetličič 2004, 22) 

2.1 Vsebina in pojem globalizacije 

Danes povezujemo besedo globalizacija z veliko različnimi pojmi in jo uporabljajo v veliko 

različnih kontekstih. Zato pa so polemike tudi o tem, ali je prava ena oblika teorije o 

globalizaciji ali jih obstaja več. (Jones 2006, 144, po Klemenčič 2012, 15) 

V poslovnih krogih označujejo pojem globalizacije kot stanje mednarodnih trgovinskih, 

investicijskih, finančnih in človeških tokov, v katere pa vstopa vedno več držav in podjetij, ki 

se s svojimi aktivnostmi, izdelki, storitvami, znanjem, kapitalom, tehnologijo in 

informacijami, ustvarja globalni trg, kot ga poznamo. (Dubrovski 2013, 39) Tako bi lahko 

rekli, da je prava vsebina globalizacije združiti celoten svet v en sam velik globalni trg, na 

katerem si podjetja enakovredno konkurirajo s svojo pridobitno dejavnostjo. Z globalizacijo 

se tako izgubljajo in brišejo meje med državami in regijskimi področji, s tem pa se tudi 

spreminja definicija geografskega izvora izdelka, prav tako kot definicija konkurenčnosti. 

(Dubrovski 2013, 39)  

Globalizacija je danes eden glavnih pojmov v poslovanju podjetja, če želijo konstantno rast in 

povečevanje tržnega deleža. Je pojem, ki je v glavah vseh sodobnih managerjev in bi jo 

morala upoštevati vsa sodobna podjetja, ne glede na to, kakšna je njihova stopnja 

internacionalizacije, na kakšen način so prisotni na trgu, na katerem delujejo. (Dubrovski 

2013, 39) 

Dubrovski (Deysine in Duboin 1995, 612, cit. po 2013, 40) opredeljuje globalizacijo tudi: 

»kot doseženo stopnjo internacionalizacije, pospešeno z mednarodno menjavo in organizacijo 

podjetja, ki zasleduje logiko odprtosti.« 
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Globalizacijo lahko razdelimo na štiri ravni: 

· na svetovnem nivoju gre za povečano ekonomsko odvisnost med državami, ki se kaže v 

naraščajoči mednarodni menjavi izdelkov, storitev, kapitala, tehnologije in  

know-howa: 

· na nivoju določene države gre za obseg mednarodnih povezav gospodarstva neke države s 

svetovnim gospodarstvom; 

· na nivoju določene panoge se nanaša na stopnjo odvisnosti in povezanosti konkurenčnega 

položaja take panoge iz ene države s konkurenčnimi panogami drugih držav; 

· na nivoju določenega podjetja se nanaša na obseg širitve ali razporeditve prihodkov, 

sredstev in zaposlenih, ki ga podjetje doseže z udeležbo v mednarodnih trgovinskih, 

investicijskih in človeških tokovih. (Dubrovski 2013, 40) 

Če sklepamo po vsem zgoraj napisanem, bi lahko rekli, da je vsebina in pojem globalizacije v 

tem, da potrošniku in končnemu kupcu ponudi izdelke ali storitve, ki prihajajo iz trgov 

celotnega sveta, gospodarstvu in podjetjem, ki poslujejo na globalnem trgu, pa daje en sam 

velik trg, v katerem se vsi enakopravno borijo za kupčevo pozornost njihovimi izdelkom ali 

storitvam, ter omogoča globalno konkurenco za vse prisotne. 

2.2 Prednosti in slabosti globalizacije 

Kot vsak proces ima tudi globalizacija svoje prednosti in slabosti. V prednostih in slabosti pa 

prihaja pri različnih avtorjih do nesoglasij. Nekateri avtorji pravijo, da je globalizacija 

prinesla samo korist večjem delu svetovnega prebivalstva, drugi pa trdijo, da je globalizacija 

prinesla predvsem slabe učinke, kot so še večja revščina in lakota. (Ferfila 2007, 289) 

 

Prednosti, ki jih globalizacija prinaša so predvsem na področju investicij, trgovine, 

proizvodnje, tehnologije in demokracije.  

· Na področju investicij globalizacija prinaša širjenje kapitala, denarja, investicij in 

finančnih storitev, ki ob sodelovanju s številnimi institucijami, tako nacionalnih kot tudi 

mednarodnih (odprava raznih zakonov, omejitev in ovir, znižanje davkov, itd.), skrbi za 

hiter in nemoten pretok le-teh. 

· Na področju trgovine prinaša enormno količino raznovrstnih izdelkov in storitev, ki jih na 

svetovni trg pošiljajo velike zasebne korporacije in vladne institucije, ki delujejo 

predvsem v ZDA, EU in na Japonskem, prav tako tudi mednarodne institucije in svetovne 

trgovinske organizacije (WTO) in G-8. 

· Na področju proizvodnje prinaša mobilnost podjetij, ki so bile nekoč področje zasebnih 

investicij, so sedaj podprta in spodbujena s pomočjo vladnih in mednarodnih finančnih 

institucij, ki jim s finančno in zakonsko podporo pomagajo in vabijo k relokaciji podjetja. 
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· Področje tehnologije v globalizacijskem času prinaša rast in razvoj na globalni ravni, saj 

pri razvoju sodelujejo tako podjetja kot tudi države s podjetniškimi in raziskovalnimi 

subvencijami. 

· Na področju demokracije pa nekateri dajejo velik pomen povezanosti med spremembo 

državnih ureditev (prej komunistična ali kapitalistična, sedaj demokratična) in 

globalizacijo investicij, trgovine, proizvodnje in tehnologije. (Ferfila 2007, 290) 

 

Slika 1: Globalni svet 

Vir: Cultural Kiosk, 2015. 

 

 

Slabosti, ki jih je s seboj prinesla globalizacija, je kar nekaj. Nekatere slabosti prihajajo ali se 

razvijajo iz podjetij, druge pa prinaša okolica sama. Slabosti, ki jih globalizacija prinaša se 

vežejo predvsem na kulturo. 

· Kulturološke težave se pojavljajo s komercializacijo in širitvijo zahodne (ameriške) 

kulture. S pomočjo elektronskih medijev, mode in hitre prehrane se z neverjetno hitrostjo 

prebija do najbolj oddaljenih in odročnih delov sveta, v katerih prebivajo ljudje. 

· Slabosti se pojavljajo tudi pri jeziku. S sprejemom angleščine kot svetovnega jezika se 

počasi izgubljajo in izginjajo nacionalni jeziki, regionalni dialekti in jeziki prvotnih 

ljudstev. Vse več je mešanja besed drugih jezikov v nacionalni jezik (še posebej med 

mladimi). 

· V okolje se kot slabost globalizacije prinašajo globalno onesnaževanje, vse več pridelanih 

odpadkov, globalno segrevanje, uničevanje ekosistemov in tropskih gozdov (za potrebo 
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po surovinah in prostoru za širjenje gospodarstva), uničevanje in iztrebljanje prvotnih 

ljudstev in prekomerna potrošnja energetskih in naravnih virov.  

· Ena od slabosti globalizacije je tudi trgovina z ljudmi. Z vse večjo globalizacijo se 

povečuje tudi trgovina z ljudmi. Gre za prisilno preseljevanje ljudi na druga ozemlja, za 

katere je odgovorna predvsem tako imenovana »industrija seksa«. 

· Trgovina z mamili je že dolgo časa problem v večini držav po svetu. Z globalizacijo pa se 

trgovina z mamili povečuje prek nastajanj mednarodnih mamilarskih kartelov in mafijskih 

organizacij.  

· Etnični in verski konflikti ter spopadi so posledica globalizacije kot način upiranja proti 

komercializaciji in širitvi zahodnega načina življenja. (Ferfila 2007, 291) 

Upoštevajoč zgoraj navedene trditve lahko rečemo, da je globalizacija prinesla veliko dobrih 

stvari, kot so širjenje kapitala, delovne sile, investicij, izdelkov in proizvodnje, po drugi strani 

pa prinaša tudi veliko slabih stvari, ki se nanašajo predvsem na kulturo, jezik, okolje, skratka 

elemente, ki se nanašajo na življenje ljudi na splošno.  

2.3 Vpliv globalizacije na mednarodno poslovanje 

Globalizacija je v mednarodno poslovanje prinesla široko paleto izbire proizvodov in storitev, 

tako za končne kupce kot tudi za proizvajalce. Tako se globalizacija kaže kot nekaj, kar z 

neverjetno hitrostjo podira in briše meje med državami po celem svetu. Prav tako pa izgublja 

tudi dejanski pomen geografskega izvora izdelka ali storitve. Z globalizacijo se v 

mednarodnem poslovanju ukinjajo in popravljajo carinske ovire, z njimi pa se odpirajo 

preprostejše nabavne in prodajne poti. Zato globalizacija v mednarodno poslovanje prinaša 

globalno konkurenčnost in prizadevanje za en velik, homogen in konkurenčen trg, ki pa je 

dostopen vsakomur v vsakem trenutku. (Dubrovski 2006, 49) 

Učinki, ki jih globalizacija prinaša v mednarodno poslovanje so tudi: 

· rast mednarodnega poslovanja, 

· pospešen razvoj telekomunikacijske, informacijske tehnologije in logistike, 

· porast števila držav in podjetij, ki se vključujejo v globalizacijo, 

· povečanje mednarodnih menjav,  

· povezovanje finančnih trgov,  

· hiter razvoj nekaterih svetovnih gospodarstev (Kitajska, Indija, Brazilija, JAR), 

· zadovoljevanje potreb potrošnikov po svetu, ki imajo na voljo široko paleto izdelkov in 

storitev, 

· porast števila prebivalstva v manj razvitih državah, 

· nihanje in spreminjanje vrednosti svetovnih denarnih valut, 

· konstanten pritisk na zniževanje cen izdelkom in storitvam, 

·  razvoj povezovanja svetovnih nabavnih trgov. (Ruzzier in Kesič 2011,23–24) 
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To so samo nekateri od učinkov, ki jih globalizacija vnaša v mednarodno poslovanje. Zaradi 

konstantnega širjenja globalizacije se bo število teh učinkov še naprej povečevalo in bo imelo 

tako pozitivne kot negativne učinke.  

2.4 Globalizacija in vpliv globalizacije na kulturo 

Globalizacija je s svojo hitro širitvijo po vsem svetu spremenila pomen in vlogo kulture 

posameznega naroda. V današnjem času se zaradi globalizacije in mednarodnega poslovanja 

vsakodnevno prepletajo različne kulture. V literaturi lahko tako najdemo več teorij, ki pravijo, 

da bo globalizacija s svojo širitvijo prinesla eno samo svetovno kulturo, s tem pa bodo 

izginjale kulture, ki jih poznamo danes. Globalizacija je začela širiti svoj vpliv na kulturo s 

pomočjo napredka in razvoja telekomunikacijskih in internetnih tehnologij ter s pomočjo 

različnih medijev. Globalizacijo velikokrat opredeljujejo s kulturno enotnostjo po vsem svet, s 

tem pa mislijo predvsem na podobnost v načinu delovanja organizacije. Globalizacija ima 

združevalni vpliv na kulturo. Zaradi vsakodnevnega srečevanja različnih kultur so se kulture 

začele med seboj prepletati, prevzemati nekatere lastnosti drugih kultur, nastajati je začela 

globalna kultura. Nekateri raziskovalci menijo, da gre pri globalizaciji za prevlado močnejših 

bolj razširjenih kultur nad manj razširjenimi kulturami. Se pravi, da bolj razvita gospodarstva 

poskušajo prevladati nad manj razvitimi gospodarstvi in jim nekako vsiliti, da se podredijo 

njihovi kulturi. Z globalizacijo pa se povečuje tudi sposobnost sprejemanja in zavedanja 

kulturnih razlik in drugačnosti. (Počkar idr. 2009, 158) 

 

Slika 2: McDonalds v arabskem svetu 

Vir: Malavolta, 2012. 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje poznamo že iz davnih časov, ko so ljudje med seboj trgovali z 

raznimi dobrinami, predvsem je potekala blagovna menjava. »Mednarodno poslovanje ali 

poslovanje med narodi je zelo širok pojem, ki pa vključuje vse aktivnosti in transakcije, ki se 

odvijajo preko domače meje, nacionalne države in njenega poslovnega okolja.« (Ruzzier in 

Kesič 2011, 11) Iz te trditve lahko sklepamo, da se mednarodno trgovanje nadaljuje že izpred 

mnogo let. Z razvojem logističnih poti in prevoznih sredstev se je tudi mednarodno 

poslovanje oz. trgovanje širilo po celotni zemeljski obli, ki je bilo prej v večini omejeno zgolj 

na bližnje države. Najbolj znana zgodovinska trgovinska pot je taki imenovana »svilena 

cesta«. V spodnji sliki je prikazana pot, ki jo je »svilena cesta« obsegala. 

 

Slika 3: Prikaz »svilne ceste« 

Vir: Wikipedija, 2015c. 

S te slike je razvidno, da mednarodno poslovanje oz. trgovanje obstaja že zelo dolgo časa. 

Predvsem so trgovali z dobrinami, kot so svila, začimbe, hrana, ipd. Prav tako se je v tistem 

času veliko trgovalo tudi z ljudmi, s tem pa se je začelo obdobje mešanja in poznavanja 

drugih kultur in zavedanje razlik, ki jih imamo med kulturami. Trgovska pot je nekatere bolj 

odročne in manj razvite države povzdignila na višjo raven in se je zaradi trgovske poti lažje in 

hitreje razvijala in napredovala.  
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3.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje nam že po imenu pove, kaj je njegov namen. Kot že prej navedeno, 

je njegova glavna definicija, da se odvija preko meja domače države in njenega poslovnega 

okolja. (Ruzzier in Kesič 2011, 11) Tako je mednarodno poslovanje zelo širok pojem 

mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj zajema vse poslovne transakcije, ki na trgovinski in ne  

trgovinski način zajemajo dve ali več držav. (Dubrovski 2013, 85) Mednarodno poslovanje se 

razlikuje od domačega poslovanja po zahtevnosti okolja, zapletenosti poslov (več 

administracije), števila in različnosti trgov, številu odjemalcev, močnejši in intenzivnejši 

konkurenci in večjem tveganju pri poslovanju. ( Dubrovski 2013, 85) 

Avtorica navaja: »Ko sta pred mnogo tisočletiji prvi poljedelec ter živinorejec izmenjala svoj 

pridelek in ulov ter ugotovila, da sta tako oba na boljšem, se nista zavedala, da sta dala krila 

najbolj prosperitetni gospodarski dejavnosti: trgovini.« (Mladič, po Šenk Ileršič 2013, 21) 

Definicija mednarodnega poslovanja oz. mednarodne trgovine tako temelji, da je mednarodna 

menjava koristna za vse udeležence, ki v njej sodelujejo in imajo večjo blaginjo, kot tiste, ki v 

njej ne sodelujejo. (Šenk Ileršič 2013, 21) Prav zaradi udejstvovanja v mednarodnem 

poslovanju oz. trgovanju je dala možnost večini evropskih in nekaterim azijskim državam, da 

so se po drugi svetovni vojni začele razvijati. Vse to pa je mogoče zaradi proste trgovine. 

(Damijan, po Šenk Ileršič  2013, 21) Vendar pa pri mednarodnem poslovanju ne gre 

popolnoma za prosto, nenadzorovano  poslovanje, saj jih omejuje in nadzira vrsto omejitev in 

nadzorov, ki pa jih opisujemo v naslednjih poglavjih. Glavni pomen mednarodnega 

poslovanja za podjetja je rast in razvoj ter doseganje večje donosnosti poslovanja. Do 

doseganja tega pa jih vodi le pot prilagajanja in poslušanje kupcev in kupčevih potreb. 

(Hrastelj 2001, 14) 

3.2 Sestavine mednarodnega okolja 

Mednarodno okolje je za razvoj podjetja ključnega pomena. Za podjetja je pomembno, na 

kateri trg se bodo podala s svojim izdelkom in kakšen cilj želijo doseči, zato je pomembno, da 

se ne odločajo prenaglo, saj je izbor mednarodnega okolja, na katerem želijo poslovati, 

dolgotrajen in zapleten proces. Mednarodno okolje ima od domačega okolja poleg velikosti 

tudi druge raznolikosti. Najdemo jih lahko v strukturi, elementih in razvoju, prav tako pa se 

kažejo na področju socioloških, jezikovnih in kulturoloških značilnostih. Značilnosti 

posamezne države se ločijo od značilnosti drugih držav, v večjih državah pa so te razlike 

vidne že na regijski ravni in se razlikuje po regijah. (Šenk Ileršič 2013, 123) Mednarodno 

okolje zajema štiri glavne sestavine: 

· negospodarsko okolje, 

· gospodarsko okolje, 

· tržno okolje in  
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· interno okolje. 

3.2.1 Negospodarsko okolje 

Dubrovski (2006, 121-122) pravi, da je negospodarsko okolje prvo izmed četverice sestavin 

mednarodnega okolja, ki se proučuje. Rezultati proučevanja morajo dajati pozitivne možnosti 

za poslovanje na mednarodnem trgu, šele potem se lahko proučuje ostale sestavine 

mednarodnega poslovanja.  

Politično okolje 

»V okviru političnega okolja proučujemo predvsem politično ozračje tujega trga, iz katerega 

izvirajo posamezna politična tveganja.« (Dubrovski 2006, 122) Med politična tveganja 

naštevajo Albaum, Strandskov in Duerr v Dubrovski (2006, 122)  tudi te elemente: 

· politična ideologija, 

· pravna določila za poslovanje s tujino, 

· mednarodne organizacije in obveznosti iz posameznih sporazumov, 

· uvozno-izvozne omejitve, 

· mednarodne omejitve glede naložb, 

· omejitve glede iznosa dobička,  

· omejitve glede valutnih razmerij, 

· članstvo in obveznosti v mednarodnih finančnih organizacijah. 

Da bi poskušali zmanjšati, ali celo odpraviti elemente političnega tveganja, se je z njimi 

potrebno poprej dobro seznaniti. Za izvoznika je najbolj pomembno vprašanje, kakšen odnos 

ima tuja oblast do podjetij in kako bo le-ta do njih naklonjena. V kolikor so jim oblasti 

naklonjene, se to kaže v obliki raznih davčnih olajšav, v izjemnem obravnavanju, ko gre za 

uvozne kontingente, v zaščiti pred konkurenco, v prednosti pri financiranju od lokalnih bank. 

Njihov odnos pa je lahko tudi nenaklonjen oz. sovražen, kar pa se kaže kot najobičajnejša 

omejitev, to je carina. Carino predpiše uvozna država kot dajatev v denarni obliki zaradi 

proračunskega prihodka ali zaradi zaščite domačih proizvajalcev. Najstrožja omejitev, ki jo 

poznamo, je prepoved uvoza nekega tujega izdelka. (Dubrovski 2006, 123–125) 

Kulturno-sociološko okolje 

Kulturo sestavljajo norme in vrednote, religija, jezik, sistem družine, izobraževalni sistemi, 

estetika, poslovna kultura in običaji, kultura verbalnega in neverbalnega komuniciranja, ki je 

za tržnika v večini izjemno pomembnega pomena in ga je primoran upoštevati. (Dubrovski 

2006, 133-136) 

Geografsko okolje 
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Proučevanje geografskega okolja se nanaša predvsem na proučevanje prostorske oddaljenosti, 

klimatskih razmer, naravnih virov, energetskih virov, dostopnosti, varstva okolja, ekološke 

zahteve, infrastrukture in demografske podatke. (Dubrovski 2006, 136)  

Tehnološko okolje 

V proučevanju tehnološkega okolja nas zanima predvsem kolikšna in kakšna je dosežena 

stopnja tehnološkega razvoja na trgu, na katerega nameravamo vstopiti, ter kolikšna je njena 

odvisnost od mednarodnega tehnološkega okolja. Vsi podatki skupaj dajejo pomemben 

parameter o standardih, o strategijah tehnološkega razvoja, o vrsti intenzivnosti proizvodnje, o 

dostopnosti do kadrov, možnosti prenosa tehnologije ipd. (Dubrovski 2006, 136). 

Energetsko okolje  

Pri raziskavi energetskega okolja se osredotočamo predvsem na energetske sestavine, ki so v 

neposredni povezavi z našim izdelkom. Če pa gre za energetsko intenziven izdelek, je lahko 

raziskava energetskega okolja poglavitnega pomena. (Dubrovski 2006, 136) 

Naravno okolje 

Osveščenost za ekologijo še vedno zelo različno variira po posameznih trgih. Ekološke 

zahteve so tako lahko ponekod zelo visoke spet drugod zelo nizke, zato postaja prilagajanje 

izdelka ekološkim zahtevam trga zelo pomemben dejavnik atraktivnosti izdelka na nekem 

trgu. (Dubrovski 2006, 136) 

3.2.2 Gospodarsko okolje 

Gospodarsko okolje je druga sestavina mednarodnega okolja. V gospodarsko okolje tako 

spadajo vključevanje v gospodarske integracije, zunanje gospodarska politika, monetarna 

politika, gospodarska struktura in zunanjetrgovinska struktura.  (Dubrovski 2006, 137–143) 

· Različne vrste ekonomskih in drugih integracij so posebnega pomena za 

internacionaliziranje poslovanja, saj vzpodbujajo in olajšujejo trgovino znotraj takšne 

integracije in po drugi strani določajo skupne pogoje za poslovanje z drugimi državami ali 

celo integracijami. Nam najbolj poznana integracija je Evropska unija in EFTA (Evropsko 

združenje za prosto trgovino, European Free Trade Association).  

· Zunanje gospodarska politika ureja možnost izvoza izdelkov, storitev, tehnologije in 

kapitala v tujo deželo z obstoječimi zunanje gospodarskimi politikami, pri čemer pa sta 

med najpomembnejšimi bilateralni in multilateralni sporazum, ki določene izdelke 

postavlja v ugodnejši položaj, nekaterim pa celo onemogočijo nastop na takšne trge.  

· Monetarna politika ureja zunanjo vrednost denarja, ki pa se spreminja z uporabo 

obstoječih instrumentov, ki so odvisni od trenutne monetarne politike neke države. Država 

s to politiko ureja vrednost denarja.  
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· Gospodarska struktura prikazuje osnovne ekonomske kazalce določenega trga, ki 

prikazujejo kakšen potencial ima določen trg. Predvsem so pomembni podatki o bruto 

domačem proizvodu, obseg naložb, stopnja inflacije, ipd. 

· Zunanjetrgovinska struktura pa prikazuje pokritje uvoza z izvozom, tržni obseg, stopnjo 

lastnega oskrbovanja trga in stopnjo uvoza v odvisnosti države. (Dubrovski 2006, 137–

140)  

3.2.3 Tržno okolje 

Tržno okolje je tretja sestavina v mednarodnem okolju. Tržno okolje v večini sestavljajo ovire 

ali vzpodbude pri vstopu podjetja na izbrane trge, ko je raziskava negospodarskega in 

gospodarskega okolja dala pozitivne rezultate. Tržno okolje pa lahko razdelimo na naslednje 

skupine: 

· pravne razmere, 

· konkurenco, 

· strukturo distribucije, 

· kupno moč, 

· logistično okolje in 

· informacijsko okolje. (Dubrovski 2006, 143–145) 

3.2.4 Interno okolje 

Dubrovski (2006, 146–147) z internim okoljem povezuje značilnosti in zmožnosti podjetja za 

aktivno udeležbo v mednarodnem poslovanju. Ko je podjetje sprejelo odločitev za 

mednarodno poslovanje, mora istočasno upoštevati tudi dejavnike notranjega poslovnega 

okolja ali svoj izvozni potencial. Vsekakor pa je potrebno upoštevati tudi kulturo podjetja, 

mednarodno naravnanost, stališča managementa do mednarodnega poslovanja, doseženo 

stopnjo internacionalizacije, organizacijsko strukturo ipd. Velik pomen ima tudi interni 

marketing, ki z marketinškim mišljenjem prežema vse dele poslovnega sistema. (Dubrovski 

2006, 146–147) 

3.3 Vstopi na tuje trge 

Način vstopa na tuji trg je ena od strategij, s katero se podjetje sooča, ko se odloča za 

mednarodno poslovanje. Poznamo več načinov vstopa na tuje trge in več načinov odločanja o 

načinu vstopa na tuji trg. Najbolj poznani načini odločanja o vstopu na tuji trg so analiza 

transakcijskih stroškov, vidik sredstev, institucionalna teorija ter med vsemi najbolj poznan 

Dunningov eklektični okvir, ki se uporablja v skoraj 90 % razprav. Pri vstopu na tuji trg ima 

podjetje široko paleto možnosti vstopanja na tuji trg, vendar pa mora podjetje upoštevati tudi: 

· značilnosti sestavin mednarodnega okolja, katerega del je ciljni trg; 
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· način poslovanja ter s tem povezane značilnosti in posebnosti izdelkov oz. storitev; 

· značilnosti in posebnosti ciljnega tujega trga, upoštevajoč stanje konkurence in raven 

tveganja; 

· strateške usmeritve in cilje podjetja; 

· razpoložljive zmožnosti in sredstva podjetja. (Dubrovski 2013, 225) 

Ko se podjetja odločijo za vstop na tuje trge, imajo na voljo tri oblike vstopa na tuj trg. Prva 

oblika je izvozna oblika vstopa na tuji trg, druga oblika je investicijska oblika vstopa in tretja 

oblika je pogodbena oblika vstopa na tuji trg. V naslednjih treh podpoglavjih bomo predstavili 

vse tri oblike bolj podrobno. 

  

Slika 4: Prikaz ovir za vstop na tuje trge SMEs podjetij 

Vir: Slidshare, 2015. 

3.3.1 Izvozni način vstopa  

Izvozni način vstopa na tuji trg je v praksi najbolj razširjen med podjetji. Za podjetje pomeni 

zelo majhno tveganje in večjo fleksibilnost, nudi jim hitre povratne informacije s trga. Slabe 

strani izvoznega načina pa so nizka stopnja nadzora in krajše dospelosti plačila blaga. Podjetja 

sili, da imajo poseben oddelek za prodajo na tuje trge in posledično tudi zelo usposobljene 

kadre za takšno delo. (Šenk Ileršič 2013, 229) 

Izvozni način vstopa na tuj trg delimo na: 

· neposredni ali direktni izvoz, 

· posredni ali indirektni izvoz ter 
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· kooperativni izvoz. 

 

Neposredni ali direktni izvoz 

Neposredni ali direktni izvoz pomeni, da so podjetja v neposrednem stiku s svojimi odjemalci 

ali končnimi kupci. Pri taki obliki poslovanja podjetje samo izpelje celoten posel, kar pomeni, 

raziskava ciljnega trga, obdelava kupca, realizacija naročil, morebitnih carinskih in drugih 

formalnosti, do urejanja transportnih poti in servisa. Kot navaja Jurše po Šenk Ileršič (2013, 

229), lahko direktni izvoz definiramo kot oblikovanje prodajnih sporazumov s tujimi 

posredniki, ki delujejo kot zastopnik ali distributer za podjetje v določeni državi ali na 

določenem območju. Tako ima podjetje direkten stik s svojimi odjemalci v tujini in si lahko 

tako počasi razvija svojo lastno prodajno mrežo. Pravimo, da si gradi svojo lastno tržno 

identiteto.  

Najbolj pogoste oblike neposrednega ali direktnega izvoza so: 

· samostojni izvozni oddelek oz. izvozna prodajna služba z lastnimi trgovskimi 

potniki/komercialisti, 

· izvozna prodaja preko tujih trgovskih zastopnikov, 

· izvoz preko distributerjev, 

· podružnice in hčerinska podjetja. (Šenk Ileršič 2013, 229) 

Odločitev podjetja za neposredni ali direktni izvoz mora biti temeljito predelana in 

raziskana. Podjetje mora do podrobnosti poznati vse prednosti in slabosti, ki jih tak način 

vstopa na tuj trg prinaša. 

Posredni ali indirektni izvoz 

Posredni ali indirektni izvoz pomeni, da podjetje nastopa na tujem trgu zgolj kot proizvajalec, 

vse druge prodajne in poprodajne aktivnosti pa prepušča podjetjem, ki so v državi izvoza. 

Prednosti takega vstopa so, da se podjetje že vključi v obstoječo prodajno mrežo. Slabosti, ki 

jih tak način vstopa na tuj trg prinaša, pa so premalo ali skoraj nič stika s končnim 

odjemalcem, slabo poznavanje kulture trga, na katera želi prodreti, izguba neposrednega stika 

s trgom in končnimi odjemalci. Ne dobi prepotrebnih povratnih informacij, zaradi česar težko 

prilagaja izdelke kupcem glede na njihove zahteve, želje in pričakovanja. (Šenk Ileršič 2013, 

244) 

Najpogostejše oblike posrednega ali indirektnega izvoza so: 

· komisionar: lahko je nakupni ali prodajni, posle sklepa v svojem imenu in na račun 

komitenta, zaslužek je provizija; 

· posli a conto meta: so vmesna oblika med posli za svoj račun in posli komisionarja, posle 

namreč posredujeta dva komisionarja, nakupni za uvoznika in prodajni za izvoznika; 

· izvozni trgovec ali posrednik: kupuje in prodaja blago v svojem imenu za svoj račun, 

zaslužek je marža; 
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· generalni izvoznik: tradicionalna trgovska družba, ki ima tradicijo in mednarodne izkušnje 

pri prodaji raznovrstnih izdelkov na tujih trgih; 

· oprtni izvoz (angl. piggyback operations): uveljavljeno podjetje širi svoj obseg poslovanja 

na izbranem tujem trgu tako, da prevzame prodajo izdelkov še drugega podjetja. (Ruzzier 

in Kesič 2011, po Šenk Ileršič 2013, 244–245) 

Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz je oblika, ko podjetje sodeluje z drugimi podjetji izvozniki. Medsebojno 

sodelovanje je lahko stalno ali začasno. Področja, na katerih lahko skupaj sodelujeta, so 

skupna raziskava trga, skupen nastop na mednarodnem sejmu, zastopanje na tujem trgu, 

zbiranje in analiza ključnih tržnih informacij itd. Podjetja se po navadi dogovorijo, da njihovo 

sodelovanje poteka preko druge specializirane izvozne službe ali konzorcija. Takšnih 

sodelovanj se še posebej poslužujejo manjša podjetja, ki niso dovolj velika, ali nimajo dovolj 

izkušenj, nimajo dovolj kadra za samostojen nastop na tujem trgu. Izvajanje take oblike 

izvoza je najbolj pogosto v zelo nasičenih in močno konkurenčnih branžah. (Šenk Ileršič 

2013, 245–246) 

3.3.2 Investicijski način vstopa  

Investicijski način vstopa na tuj trg je po navadi v domeni podjetij, ki prihajajo iz bolj razvitih 

držav, ter podjetji, ki so dosegla najvišjo stopnjo internacionalizacije. Gre za dolgoročno 

podjetniško naložbeno obliko vstopa na tuj trg, ki pa je v vse večjem porastu. (Hrastelj 2001, 

po Šenk Ileršič, 2013, 260) 

Ruzzier in Kesič (2011, 62) vključujeta med investicijske oblike vstopa na tuje trge tudi 

naslednje oblike: 

· prodajni zastopnik: nadzor in tesnejše sodelovanje z matičnim podjetjem,  

· rezidenčni prodajni zastopnik, 

· prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

· lastna proizvodna enota in/ali lastna razvojna enota na vstopnem trgu, 

· sestavljalnica (montažnica), 

· skladišče, 

· regionalni centri, 

· prevzemi podjetij (akvizicije), 

· začetne investicijske naložbe.  

Glavni motivi za investicijska vlaganja so legitimacija domačega proizvajalca, možnost 

povečanja prodaje, podaljševanje življenjskega cikla izdelkov, izkoriščanje davčnih in 

carinskih olajšav, utrditev položaja na tujem trgu, zagotovitev prodajnih poti, dostop do 
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surovin, zniževanje stroškov surovine, materiale in transport ter maksimizacija dobička. (Šenk 

Ileršič 2013, 261) 

Ocena tveganja, politično in gospodarsko okolje, transparentnost zakonodaje, stopnja davka 

od dobička, logistična infrastruktura, kvalificiranost in stroški delovne sile, stopnja 

gospodarske rasti in dostopnost do naravnih resursov so glavni dejavniki pri odločitvi o 

investicijskem vlaganju na tujem trgu. (Šenk Ileršič 2013 261–262) 

V teoriji po navadi ločimo dve obliki tujih investicij: 

· Neposredne tuje investicije (NTI), ki pomenijo dolgoročno naložbo z namenom 

dolgoročnega koriščenja prednosti na tujem trgu. Pomeni imeti lastniško pravico nad 

materialnim premoženjem v tujini; 

· portfeljske investicije (PI), ki so kratkoročne naložbe in pomenijo nakup vrednostnih 

papirjev. (Šenk Ileršič 2013, 262) 

3.3.3 Pogodbeni način vstopa 

Za pogodbeni način vstopa se podjetja odločajo iz različnih razlogov, lahko so to poslovni 

razlogi, davčni razlogi, carinske omejitve, velika oddaljenost tujega trga itd. Gre za vmesno 

obliko načina vstopa na tuji trg med izvozom in neposrednimi tujimi investicijami. Osnova za 

pogodbeni način vstopa je sklenjena pogodba s poslovnim partnerjem na tujem trgu za prenos 

proizvodnje ali druge poslovne funkcije. Prenos je lahko tudi neposreden in lahko vključuje 

tudi izvoz kapitala. (Šenk Ileršič 2013, 247) 

Ruzzier in Kesič (2011, 57) pravita, da je pogodbeni način vstopa na tuji trg dolgoročno 

nekapitalsko združenje, med mednarodnim podjetjem in entiteto na tujem ciljnem trgu, ki 

vključuje prenos tehnologije in človeških znanj med podjetjema. 

Najbolj pogosto oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so: 

· pogodbena proizvodnja, 

· licenčno poslovanje, 

· franšizing, 

· skupna vlaganja (joint-venture) in 

· strateške zveze. 
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4 KULTURA 

Kot smo že omenili, je kultura bistvenega pomena v mednarodnem poslovanju, saj se v tej 

sferi srečujemo z ljudmi, ki prihajajo iz različnih kultur, ki vplivajo na njihovo življenje in 

poslovanje. Zato je bistveno, da se vloge in pomena kulture dobro zavedamo. Lahko bi 

preprosto rekli, da je kulturni vidik najlažje prezreti in da kultura nima nikakršnega vpliva, 

vendar bi s tem naredili več škode kot koristi, saj se kulturi ne moremo izogniti, vanjo se tako 

rekoč rodimo, včasih pa se njenega vpliva posameznik ne zaveda, dokler ne pride v drugo 

kulturo.  

4.1 Opredelitev kulture 

Beseda kultura izhaja iz latinske besede cultura, kar pomeni gnojiti ali obdelovati zemljo. 

(Wikipedija, 2015a) Danes poznamo besedo kultura kot vedenje in obnašanje ljudi. Kultura se 

označuje na osnovi tradicije, vzorcev vedenja, tipičnih manifestacij, ki vsaki skupini določi 

svojo označbo in jih umesti na določeno mesto na svetu. Kultura je nekakšen seštevek 

zgodovine, znanja, vere, izkušenj, navad ter časovnih in prostorskih odnosov, ki so si jih 

ljudje prisvojili v določenem časovnem obdobju. Kultura se zaradi tega odraža kot celoten 

model delovanja in življenja. Odraža se tako v govorici, človeških navadah, oblačilih, 

prehrani, sorodstvu, itd. (Počkar idr. 2009, 24–25) 

Avtorji navajajo: »Kulturo lahko definiramo kot skupek standardov verovanja, vedenja, 

percepcije in obnašanja, ki je značilno za neko skupino ljudi in narodov.« (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 24)    

Drugi avtorji (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 253) pa kulturo opredeljujejo kot: 

· skupne norme, ki temeljijo na vrednotah, odnosih in prepričanjih, ki pa niso podedovane, 

ampak so priučene skozi življenje; 

· skupinski element, ki daje vsakemu izmed članov skupine možnost, da preživi v njihovem 

okolju; 

· množica simbolov, vrednot in kod. 

4.2 Značilnosti kulture 

Vsaka kultura temelji na simbolih in znakih, s pomočjo katerih se ohranjajo in prenašajo 

številne informacije. 

S kulturo se ne rodiš, ampak se je naučiš. Prenos kulturnih prvin ni odvisen od biološke 

determiniranosti človeka, ampak od učenja posameznikov v določenem družbenem okolju. 

Učenje kulture oz. usklajevanje človeka s kulturo imenujemo inkulturacija. (Počkar idr. 2009, 

24–27) 



 

19 

 

Vsaka kultura je skupna, kar pomeni, da isti kulturni vzorec uporablja večina pripadnikov 

neke družbe. Vsi pripadniki iste družbe ne sprejemajo vseh prvin kulture enako, pa kljub temu 

obstaja soglasje ob sprejemanju vsaj nekaterih skupnih vzorcev vedenja, vrednot in norm. 

Kultura se sprejema (prenaša in oddaja) le družbeno. Kultura ne obstaja brez družbe tj. brez 

ljudi, ki jo izoblikujejo, sprejemajo in prenašajo, prav tako pa tudi ni možna človeška družba 

brez (skupne) kulture. 

Kultura je integrirana, kar pomeni, da so posamezne sestavine kulture medsebojno odvisne in 

predstavljajo kompleksno celoto. Če se posamezna sestavina kulture spremeni, to povzroči 

spremembo v celotni kulturi. (Počkar idr. 2009, 24-27) 

4.3 Elementi kulture 

Z razčlenitvijo na dejavnike se je pojem kulture močno razširil, kar pa daje vedno težjo 

nalogo poslovnežem v mednarodnem poslovanju. Kulturne dejavnike si nekateri razlagajo kot 

možne ovire izdelkom, storitvam, znanju, kapitalu, druga pa si razlagajo kulturne dejavnike 

kot omogočanje oblikovanju inovativnih izdelkov in storitev, kar spodbuja medkulturno 

poslovanje. (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 65) 

Dejavnikov kulture je mnogo, mednje spadajo družina, religije, jeziki, politična zavzemanja, 

vrednote, prepričanja, vedenja, družbene organizacije in ureditve, ekonomska stališča, 

izobrazba, estetika, poslovno komuniciranje in še mnogo drugih. Vsi dejavniki so med seboj 

tesno povezani. (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 50) Vsaka kultura ima svoje dejavnike 

kulture, ki se jih drži in spoštuje, zato je ključno poznavanje kulturnih dejavnikov, ki se 

razlikujejo od naših.  

 

Slika 5: Sestavine kulture 

Vir: Wikispace, 2012. 
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4.3.1 Izobrazba 

Izobrazba določa stopnjo razvitosti kulture. Izobrazbe se naučimo in jo srečujemo že od 

rojstva kot vzgojo. Ljudje se izobražujejo v izobraževalnih centrih, kot so npr. vrtci, šole, 

srednje šole in fakultete. Včasih se je izobrazba merila po številu pismenih ljudi, danes pa jo 

merimo s kakovostjo programov, ki jih učijo na izobraževalnih centrih. (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2005, 68) Državni sistem izobraževanja je dober kazalec, ki kaže kulturne vrednote 

neke družbe. V ZDA dajejo osnovne in srednje šole večjo vlogo individualnosti in zato se pri 

posameznikih kaže večja kreativnost, zanesljivost na samega sebe in samospoštovanju. 

(Griffin in Pustay 2005, 99) Izobrazba daje posamezniku večji ugled in vplivno moč tako v 

družbi kot v poslovnem svetu.  

4.3.2 Religije 

Religija ima velik vpliv na poslovanje in pogajanja. Religija igra glavno vlogo v veliko 

državah. Religija je v večini družb ena glavnih dejavnikov vedenja in osnova za večino 

vrednot. Ima močan vpliv na izdelke, na njihovo prodajo, na pogajanja in na njihovo uporabo. 

Pri pogajanjih s tujimi kulturami se soočamo z različnimi religijami, ki pa jih moramo 

upoštevati, če želimo pogajanja uspešno zaključiti. Pri pogajanjih z ljudmi, ki prihajajo iz 

muslimanske ali židovske vere, moramo upoštevati, da ne jejo svinjine. Za muslimane pa 

moramo upoštevati, da v času njihovega praznika ramadana (obdobje posta za muslimane) 

sploh ne uživajo hrane od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Z upoštevanjem vseh pravil 

drugih religij in spoštovanjem ter poznavanjem tujih verskih praznikov si lahko na nek način 

povečamo priljubljenost in prodajo. (Terpstra in Russow 2000, 39) Dodaten vir prihodkov si 

lahko zagotovimo, če v času božiča in velike noči, ki je zelo pomemben praznik za kristjane, 

pripravimo dodatne ponudbe in akcijske popuste. (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 67) 

4.3.3 Jezik 

Jezik je tisto, kar nas zbližuje in dela enake. S poznavanjem jezika se približujemo državi in 

njihovim poslovnežem. 

Jezik je sredstvo za komunikacijo znotraj določene kulture, vendar se lahko državi, v kateri 

prebivalci govorijo isti jezik, kulturno razlikujeta, saj je komunikacija kulturno pogojena. 

(Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 57) Znotraj neke države lahko jezik določi neko 

kulturno skupino in jo loči od druge skupine v državi. Primer take države je Kanada, saj se 

mesto Quebec, kjer prebivalci govorijo francosko, loči od ostalega dela Kanade, kjer govorijo 

angleško. Na svetu poznamo tri tisoč različnih jezikov, torej na svetu obstaja tri tisoč različnih 

kultur. Vsaka država ima svoj jezik, nekatere imajo celo več uradnih jezikov. (Terpstra in 

Russow 2000, 38) V državah, kjer imajo en jezik pa obstajajo različna narečja in izgovorjave. 
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V Sloveniji imamo tako uradni jezik slovenščino, na območju slovenske Istre je poleg 

slovenščine uradni jezik tudi italijanščina, na območju Prekmurja pa še madžarščina. 

Poznamo tudi sedem narečnih skupin, znotraj katerih je več kot 50 različnih narečij. Razlike v 

kulturi se kažejo tako na verbalen kot tudi na neverbalen način, zato je pomembno, da se 

poleg učenja tujega jezika naučimo tudi njihovega neverbalnega načina komuniciranja, kot so 

telesna drža, mimika obraza, kretnje rok, osebnega prostora, očesnega kontakta, itd. 

Osemdeset odstotkov sporočil je sestavljeno iz neverbalne komunikacije, ostalih dvajset 

odstotkov pa je verbalnega sporočanja. Neverbalno komuniciranje je pomembno pri kulturah, 

ki so bolj kolektivistične. 

4.3.4 Norme in vrednote 

Norme in vrednote so tiste, ki povedo na kakšen način naj bi se poslovanje naredilo. 

Vrednote so ideje in prepričanja neke družbe o tem, kaj je dobro ali slabo, kaj je pravilno in 

kaj napačno in kaj je pomembno in kaj nepomembno (Deresky 2006, 485). V SSKJ (1995, 

1542) so vrednote opisane kot »Nekaj, čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu 

zato daje prednost«. Vrednote določajo, kako se posamezniki iz določenih kultur obnašajo in 

reagirajo ob določenih situacijah. Vrednote so v družbenih kulturah vidne preko osmih 

podsistemov (izobrazba, gospodarstvo, sorodstvo, politika, vera, združenja, rekreacija in 

zdravje) in se prenašajo iz generacije v generacijo. (Deresky 2006, 91) Poznamo več vrst 

vrednot, kot so družbene in osebne vrednote, estetske in moralne vrednote, vrednote, kot so 

resnica, ljubezen, svoboda in druge. Vrednote so podlaga normam. Norme so pravila v družbi. 

So predpisi, standardi in modeli obnašanja, ki se jih naučimo in niso podedovani (Makovec 

Brenčič in Hrastelj 2005, 65). V SSKJ (1995, 687–688) so norme opisane, kot tisto »Kar 

določa, kakšno sme ali mora biti kako ravnanje, vedenje ali mišljenje.« 

4.3.5 Estetika 

Estetika je pojem za izgled. Navezuje se na glasbo, ples, barve in oblike. Estetika je po navadi 

razširjena lokalno, lahko pa je tudi globalno in regionalno. (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2005, 68) 

Zelo veliko vlogo ima v državah, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in modo. Estetika pa ne 

vpliva samo na modo in moderna oblačila, zavzema tudi izgled delovnega mesta in zgradbe, v 

kateri delamo. Večkrat je povezana z elementom prvega vtisa. 

4.3.6 Družbena ureditev 

Družbena ureditev vedno prikazuje položaj v družbi. Družbena ureditev se nanaša na položaj 

nekoga v družbi in kako je ta položaj povezan z družbo. Poznamo več vrst družbenih ureditev, 

kot so družina, pleme, družbeni razredi ter druge etnične in rasne ureditve. (Terpstra in 

Russow 2000, 39) Referenčne skupine zagotavljajo vrednote in vedenja. Vse to vpliva na 
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obnašanje človeka. Nekaterim skupinam želimo pripadati, po drugi strani pa se želimo od 

nekaterih skupi močno razlikovati. (Makovec Brenčič in Hrastelj 2005, 67) Referenčne 

skupine delimo na primarne in sekundarne. Primarne referenčne skupine so družina in 

sodelavci. Temeljna enota v vsaki družbi je družina, vendar pa se družina razlikuje od družbe 

do družbe. V bogatejših družbah so družine ožje in zajemajo samo starša in otroke. V 

revnejših družbah pa so družine bolj številčne in lahko zajemajo tudi več kot sto članov. 

Sekundarne referenčne skupine pa so družbene organizacije. (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2005, 67) 

4.4 Kulturni šok 

Do kulturnega šoka pride, ko pri srečanju predstavnika druge kulture nastane nesporazum. 

Tak pojav označujejo kot medkulturni nesporazum. V mednarodni trgovini se velikokrat 

zgodi, da se nesporazum zaostri tudi do te mere, da pride do t. i. medkulturnega trka. Ljudje, 

ki so zaradi druge kulture prizadeti dalj časa in jih to tudi vodi v frustracije, takrat tak pojav 

poimenujemo kulturni šok. (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 34) Kulturni šok je osebna 

izkušnja, ki jo vsak posameznik doživlja in sprejema drugače. »Kulturni šok je proces 

začetnega privajanja na neznano kulturo« opredeljujejo Hofstede, Pedersen in Hofstede 

(2006, 35) Kulturni šok lahko nastane v vsaki situaciji, pri kateri posameznik čuti neko 

negotovost, saj se v situaciji znajde zelo hitro in ne ve, kako naj v njej reagira, kaj se v danem 

trenutku od njega pričakuje ali kaj naj sam pričakuje od drugih. Do kulturnega šoka pa prav 

tako pride, ko se je posameznik prisiljen podrediti in prilagoditi novi neznani kulturi ali 

družbi. Tako do kulturnega šoka pride pri selitvi v novo podjetje, prihod v novo šolo, selitvi v 

drugo državo ali mesto. (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 35) 

Kulturni šok nakazuje naslednjih šest znakov (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 35–36):  

· »Znanih kazalcev, kako naj bi se drugi vedli, ni ali pa ima znano vedenje drugačen 

pomen.  

· Vrednot, ki jih mi razumemo kot dobre, zaželene in lepe, gostitelj ne priznava za dobre. 

· Občutek izgubljenosti, nestrpnosti, depresije ali sovraštva.  

· Nezadovoljstvo z novimi navadami. 

· Družbene veščine, ki so delovale do sedaj, so videti neuporabne. 

· Občutek, da se ne bomo nikoli znebili tega groznega, nadležnega kulturnega šoka.« 

4.5 Vloga in pomen kulture v mednarodnem poslovanju 

Kultura in poznavanje svojih in drugih kultur je v mednarodnem poslovanju eden izmed 

glavnih dejavnikov. Zanemarjanje drugih kultur lahko podjetju prinese velike izgube in slabo 

ime v svetu. Edina rešitev za podjetja, da se izognejo mogočim neprijetnostim, so zaposleni, 
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ki poznajo jezik in medkulturno komuniciranje. To je komuniciranje »Z ljudmi, ki živijo v 

drugi kulturi ali mikrokulturi.« (Ule 2005, 370) 

Čeprav so po svetu začeli delovati nekateri poslovni standardi, se managerji še vedno 

prilagajajo vsem drugim kulturam, če želijo uspešno poslovati na nekem določenem trgu. 

Hrastelj (2001, 24) pravi, da je glavna prioriteta mednarodnega poslovanja doseči in ohraniti 

nadpovprečno poslovanje. Smer, ki pelje do tega nadpovprečnega poslovanja, pa je le preko 

prilagajanja in poznavanja kupcev in porabnikov ter uresničevanju vseh njihovih potreb, želja 

in pričakovanj. Prav zato pa je potrebno poznati kulture trgov, na katere vstopamo in se jim 

čim bolj prilagajati, da bi dosegali nadpovprečno poslovanje. 

Teorija pravi, da poznamo devet različnih kategorij opredeljevanja kulture: 

· občutenje sebe in prostora, 

· obleka in videz, 

· komunikacija in jezik, 

· čas in zavedanje časa, 

· hrana in prehranjevalne navade, 

· odnosi med ljudmi, 

· verovanje in vedenja, 

· vrednote in norme, 

· delovna praksa in navade. (Završnik 2007, 61–63) 

Ker nastajajo pri mednarodnem poslovanju kulturne razlike, moramo za uspešno mednarodno 

poslovanje proučiti vseh devet kategorij, da ne bi nevede užalili našega partnerja in si s tem 

onemogočili ali celo uničili poslovanje. Zato moramo paziti pri pripravi kakršnega koli 

promocijskega materiala, podrobno se pripraviti na sestanke in srečanja, da ne bi prišlo do 

nesporazumov pri razumevanju in prevajanju besednih in nebesednih zvez, prav tako se lahko 

pojavijo težave pri izdelavi in oblikovanju izdelka in težave pri izpolnjevanju pogodb zaradi 

različnih praks, stališč in pričakovanj zaradi različnih kultur. (Završnik 2007, 70–71) 

Tako lahko po zgoraj navedenih predpostavkah sklepamo, da je za sodoben management in 

uspešno poslovanje nujno poznavanje in zavedanje tujih kultur in zavedanje razlik, do katerih 

prihaja med kulturami. Tako je sodoben manager ali prodajalec dobro podkovan z znanjem o 

trgu, na katerega se podaja, saj želi uspešno in nadpovprečno poslovanje svojega podjetja. 

Rečemo lahko, da je učenje kultur zelo pomemben dejavnik v mednarodnem poslovanju, saj 

si z nepoznavanjem ali ignoriranjem zapiramo vrata v svet. 
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4.6 Globalna in nacionalna kultura 

Globalna kultura se širi istočasno kot se širijo blago, kapital, delo, informacije in tehnologija, 

prav tako pa je neka ideja o medkulturni menjavi in boljšem življenju človeštva. Pojem 

globalna kultura si lahko razlagamo kot: 

· trgovske verige, kavarne in knjigarne, ki jih lahko vidimo po vsem svetu, 

· potrošniško prakso v večjih nakupovalnih središčih, ki izpodriva male trgovinice v starih 

delih mesta, 

· potrošniško gibanje, ki ustvarja globalne tokove blaga in kapitala, 

· velik nabor zgodb, ki opisujejo pogled sveta. (Vidmar Horvat 2006, 7–8) 

Globalno kulturo tako povezujemo z novim načinom razmišljana. Z globalnim svetom 

nastajajo drugačni načini predstav o skupnostih in njenih zunanjosti. (Vidmar Horvat 2006, 9) 

Nacionalna kultura se razlikuje od države do države. Glavni sestavni del nacionalne kulture so 

vrednote, ki se jih priučimo in jih sprejemamo skozi življenje. Učimo se jih od drugih, 

potrjujemo jih v izobraževalnih središčih, v delovnih organizacijah in v vsakdanjem življenju. 

Imamo pa tudi druge sestavine nacionalnih kultur, ki so lažje vidne in razumljive tudi za 

druge, ki neke nacionalne kulture ne poznajo dovolj dobro. Govorimo predvsem o simbolih in 

objektih, ki dajejo kulturi določen pomen. Te sestavine nam pomagajo pri učenju in 

razumevanju drugih kultur. (Jelovac in Rek 2010, 24–25) 

 

Slika 6: Globalno in nacionalno 

Vir: Evvnt, 2015. 
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5 EMPIRIČNI DEL: VPLIV KULTURE NA MEDNARODNO POSLOVANJE V 

PODJETJU ETIKETA TISKARNA, D. D., ŽIRI 

5.1 Predstavitev podjetja Etiketa Tiskarna, d. d., Žiri 

Osnovni podatki: 

Ime firme: Etiketa Tiskarna, d. d. 

Sedež: Industrijska ulica 6, 4226 Žiri 

Pravna organizacijska oblika: delniška družba 

Dejavnost podjetja: tiskarstvo 

Matična številka: 5033241000 

Številka telefona: (+386) 04 51 58 400 

Številka telefaksa: (+386) 04 51 58 415 

E-pošta: etiketa@etiketa.si 

Spletna stran: www.etiketa.si    

Uprava družbe: enočlanska–generalni direktor Primož Kokalj. (Etiketa Tiskarna, d. d., 2015a) 

Etiketa Tiskarna, d. d. zaposluje 208 ljudi. Družba je organizacijsko razdeljena na podlagi treh 

proizvodnih programov, in sicer (Etiketa Tiskarna, d. d., 2015a): 

· grafični program, 

· sito program, 

· tekstilni program. 

Zgodovina podjetja 

Etiketin nastanek sega daleč v leto 1959. Sprva je nastala in bila registrirana pod imenom 

Trakotkalnica, in sicer 7. decembra leta 1959. Vzrok za ustanovitev podjetja je bila premajhen 

gospodarski razvoj in pomanjkanje delovnih mest. V Žireh je bila takrat samo čevljarska 

panoga in občinski ljudski odbor je leta 1958 razpravljal, kako pospešiti gospodarski razvoj 

kraja. Tako je nastala Trakotkalnica, ki je imela svojo proizvodnjo sprva v gasilskem domu na 

Dobračevi, kjer so proizvajali keper trak. Podjetje je začelo z le petimi zaposlenimi, kot prvi 

kupec traku pa je zapisano trgovsko podjetje Kokra v Kranju. Prvi direktor in ustanovitelj je 

bil Emil Strlič. Redna proizvodnja je stekla 5. marca 1960.  
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Leta 1961, natančneje 31. maja, se je podjetje preimenovalo v Trak-Etiketo. Ker se je obseg 

proizvodnje povečal, so začeli graditi novo tovarno (dosedanjo lokacijo), ki pa je začela 

obratovati leta 1973, v katero se je preselila vsa proizvodnja iz več najetih prostorov. Od leta 

1991 dalje je bil na direktorskem mestu mag. Jakob Kokalj, ki je podjetje vodil 24 let, sedaj 

pa je to mesto zasedel njegov sin Primož Kokalj. 

Etiketa je leta 1994 sprejela akt o lastninskem preoblikovanju podjetja in preoblikovala 

podjetje v delniško družbo. Sprva so imeli Skladi v lasti 40 % delnic, ostalo pa zaposleni, 

bivši zaposleni in upokojenci Etikete, vendar pa so leta 2001 odkupili še preostanek delnic v 

tuji lasti, tako da je danes večinski lastnik Etiketa Tiskarna, d. d. sama oz. njeni zaposleni, 

bivši zaposleni in upokojenci. (Etiketa Tiskarna, d. d., 2015b) 

 

Slika 7: Logotip Etiketa Tiskarna, d. d. 

Vir: Etiketa Tiskarna, d. d., 2015a. 

5.2 Strategije vstopa na mednarodni trg 

Poznamo več vrst strategij za vstop na mednarodni trg, ki jih delimo v tri glavne skupine: 

izvozne, pogodbene in investicijske strategije. Podjetje Etiketa Tiskarna, d. d. se je odločila 

po nekaj samostojnih poizkusih prodora na tuje trge za izvozno strategijo vstopa na tuj trg. 

Odločila se je za obliko posrednega izvoza s posrednikom. To je klasična oblika posrednega 

izvoza, pri kateri posrednik kupi in prodaja blago v svojem imenu in za tuj račun. Podjetje se 

je za tak način nastopa na tuj trg odločila zaradi specifičnega izdelka, ki zahteva posebno 

specializacijo na tujem tržišču. Predvsem so se za posrednika odločili, ker ne potrebujejo 

dodatnih ljudi na tem področju, ter so takoj dobili človeka, ki deluje na tem trgu. Prednosti 

takega načina poslovanja so, da se ni potrebno ukvarjati z raziskavo trga, prodajo na tujem 

trgu, ni se potrebno ukvarjati z izvozno dokumentacijo in izvoznimi tveganji, itd. Slabosti 

takšne oblike poslovanja pa so odvisnost od posrednika, nevarnost zaradi portfeljskih strategij 
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posrednika, posebne pogodbe s strani posrednika, itd. Podjetju se je taka strategija izkazala 

kot zelo uspešna. (Etiketa Tiskarna, d. d., 2015b)    

 

Preglednica 1: Podatki o strukturi prodaje Etikete Tiskarne, d. d. v letu 2014 v % 

Drzava % 

SLOVENIJA 33,57 

GERMANY 29,15 

SPAIN 14,37 

TURKEY 5,53 

ITALIA 4,74 

HRVAšKA 3,15 

HONG KONG 1,87 

AUSTRIA 1,23 

DENMARK 1,19 

USA 1,06 

CZECH REPUBLIC 1,04 

GREAT BRITAIN 0,58 

SWITZERLAND 0,46 

SRBIJA 0,42 

HOLLAND 0,36 

BOSNA IN HERCEGOVINA 0,33 

HUNGARY 0,20 

POLAND 0,16 

KOSOVO 0,15 

BELGIUM 0,13 

SWEDEN 0,12 

ČRNA GORA 0,08 

MACEDONIA 0,07 

LATVIA 0,03 

ROMANIA 0,02 

IRELAND 0,01 
Vir: Interni vir Etiketa Tiskarna, d. d, 2015b. 

5.3 Obvladovanje kulturnih razlik pri mednarodnem poslovanju 

Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je kultura nekaj, kar ne smemo zanemarjati. Organizacija 

ima lahko z zanemarjanjem kulture velike težave, ko želi nastopiti kot ponudnik na tujem 

trgu. Poznamo tri osnovne strategije, kako se lahko upravlja s kulturnimi razlikami: 

· ignoriranje kulturnih razlik, 

· minimiziranje kulturnih razlik in 

· koristno uporabljanje kulturnih razlik. (Scheider in Barsoux 2003, 209–235) 

Organizacija izvaja ignoriranje kulturnih razlik takrat, ko ima predstavo, da je posel samo 

posel in so ljudje v poslu vsi istih misli in mišljenja. Velikokrat se zato zgodi, da se v 

organizaciji oklepajo ideje, da je samo ena rešitev prava in to tudi izvajajo. Držijo se načela 
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etnocentrizma, ki pravi, kar je bilo preizkušeno v domači državi in je uspešno, je edina rešitev 

tudi za drugo državo. Managerji v takšnih organizacijah dokazujejo, da kultura ne predstavlja 

razlik pri poslovanju. Trdijo, da je njihova prednost ravno v tem, da se vse standardizira in 

prodaja po celem svetu, vendar pa se je potrebno zavedati, da ima kakršnokoli nepravilno 

ocenjevanje kulturnih razlik posledice in je lahko zelo drago. (Scheider in Barsoux 2003, 

209–235) 

Minimiziranje kulturnih razlik pomeni, da jih organizacije poskušajo homogenizirati, izolirati 

in oddaljiti. Skušajo zmanjšati potencialni riziko tako, da organizacije razvijajo svojo kulturo 

na globalni ravni, ali dovoljujejo avtonomijo in se držijo religioznih norm. Ko organizacije 

poskušajo ustvarili močno kulturo podjetja, ki bi izbrisala kulturne razlike, po navadi naletijo 

na previsoko oviro, saj kultura matične organizacije največkrat prevladuje. Minimiziranje 

kulturnih razlik lahko prinese nelagodno počutje pri lokalnih podružnicah in s tem povzroči, 

da se lokalni managerji v lastni državi počutijo kot manjšina. S policentričnim pristopom kot 

drugim načinom pa daje lokalnim podružnicam in managerjem proste roke pri odločitvah, da 

jim možnost, da storijo tako, kot jim odgovarja. Vodilno podjetje da navodila, kaj in kdaj je 

nekaj potrebno storiti, podružnice pa si same izberejo način, kako to storiti. Takšen pristop 

sicer upošteva kulturne razlike in daje svobodo in prosto izbiro lokalnemu managementu, 

kako stvari delati, vendar pa se kaj hitro pokaže, da je tak pristop zelo drag. Dogaja se celo, da 

globalne produkte zaradi takega načina poslovanja različni porabniki različno dojemajo. 

(Scheider in Barsoux 2003, 209–235) 

Koristna uporaba kulturnih razlik se pokaže pri lokalnih managerjih, da bodo uspešno 

sodelovali z osebami različnih nacionalnosti, samo če se jim zagotovi učenje kulturnih razlik 

in tujega jezika. Ni pričakovano, da bo sodelovanje z ljudmi iz različnih enot samoumevno, če 

ni mehanizem že vnaprej nastavljen tako, da jih vzpodbuja k temu. Da bi do tega lahko prišlo, 

mora organizacija s pomočjo uporabe kulturnih posebnosti managerjem iz različnih držav 

zagotoviti določene spretnosti, infrastrukturo in opremo, spodbudo in izziv. Da lahko do 

potankosti izkoristiš posebnosti kulturne razlike, je potrebno najti ravnotežje med lokalnimi 

potrebami in centralnim nadzorom. To je danes konstanten problem za večino 

multinacionalnih organizacij. Multinacionalke so sestavljene iz več centrov po vsem svetu in 

skupaj sestavljajo celoto, vsak izmed njih pa ima pomembno vlogo pri oblikovanju in 

razvijanju strategij. Prednost multinacionalnih organizacij je v tem, da imajo po celem svetu 

talentirane ljudi, ki bi se radi dokazali v poslovnem svet tako, da iščejo priložnosti in rešitve 

za produkte in blagovne znamke. (Scheider in Barsoux 2003, 209–235) 

V podjetju Etiketa Tiskarna, d. d. obvladujejo kulturne razlike tako, da jih minimalizirajo s 

pomočjo policentričnega pristopa, saj posrednik deluje na tujem trgu samostojno in sam izbira 

načine in sredstva, kako plasirati njihov izdelek končnemu kupcu, s tem pa Etiketa Tiskarna, 

d. d. nima stika s končnimi kupci. Pri različnih sestankih in sprejemih s posredniki se o njih in 
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njihovi kulturi že vnaprej dodobra pripravijo, da ne pride do kakršnih koli zamer in užalitev. 

(Interni viri Etiketa Tiskarna, d. d. 2015b)  

 

5.4 Dejavniki kulture za uspešno poslovanje podjetja v izbranih državah 

Kot je že znano, prihaja na mednarodnem trgu do srečevanja različnih kultur in njihovih 

posebnostih, ki jih mora podjetje pred poslovanjem in srečevanjem še posebej preučiti. 

Poznamo nekaj različnih dejavnikov, ki nam kažejo, kako se naša kultura razlikuje od druge. 

Velikokrat so kulture povezane z zgodovino, običaji in religijo, zato je še toliko bolj 

pomembno, da pri srečevanju z drugimi kulturami ne pride do užalitve s katere koli strani, še 

posebej zaradi pomanjkanja znanja o kulturi svoji poslovnih partnerjev.  

5.4.1 Nemčija 

· Osnovni podatki 

Preglednica 2: Osnovni podatki o Nemčiji 

Uradni naziv: 

Mednarodna oznaka: 

Glavno mesto: 

Velikost (km2): 

Prebivalci (mio): 

Uradni jezik: 

Vera: 

  

BDP na prebivalca: 

Denarna enota: 

Bundesrepublik Deutschland/Zvezna republika Nemčija 

DE / DEU 

Berlin 

356.970 

81 (ocena 2014) 

nemški 

protestanti 34 %, rimskokatoliška 34 %, muslimani 3,7 %, drugi ali 

neopredeljeni 28,3 % 

35.856 EUR (2014) 

evro (EUR) 

 

Vir: Izvozno okno, 2015a. 

Nemčija je država, ki ima največje število prebivalcev v Evropski uniji. Nemčija se 

razprostira od Severnega in Baltskega morja na severu in vse do Alp na jugu. Meji na Dansko, 

Poljsko, Češko, Avstrijo, Švico, Francijo, Luksemburg in Nizozemsko. Leta 2014 so bili 
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najpomembnejši gospodarski sektorji Nemčije industrija (25,9 %), javna uprava, obramba, 

šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (18,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet ter 

nastanitvene in gostinske dejavnosti (15,5 %). Glavni izvozni partnerji Nemčije so Francija, 

ZDA in Združeno kraljestvo, glavni uvozni partnerji Nizozemska, Francija in Kitajska. (EIU 

2015, po Izvozno okno 2015a) 

 

Slika 8: Zemljevid Nemčije 

Vir: Nina potuje, 2014. 

· Jezik in religija 

Uradni jezik v Nemčiji je nemški in z več kot 95 % nemško govorečega prebivalstva velja 

nemščina kot prvi jezik Nemčije. Prav tako pa ima Nemčija kar nekaj manjšinskih jezikov, 

med katere spada lužiška srbščina, frizijščina, danščina, turščina in kurdski jezik (Wikipedija, 

2015b). V Nemčiji je največja religijakrščanstvo , ki obsega 68 % celotnega prebivalstva, ta 

pa se razdeli na 34 % protestantske vere in 34 % rimskokatoliške vere. Druga največja religija 

pa je islam, ki obsega 3,7 % celotnega prebivalstva. (Wikipedija, 2015b) V podjetju Etiketa 

Tiskarna, d.d. se jezikovnim oviram ognejo z lastni kadrom, ki tekoče govori nemško. Ob 

srečanju z nemškimi partnerji pa si izberejo nevtralno okolje, ki ne vsebuje nikakršnih 

religijskih znakov ali simbolov.  

· Gospodarske panoge 

Nemčija je največje evropsko gospodarstvo, njihov kmetijski sektor prispeva skoraj 1 % BDP,  

industrijski sektor prispeva 31 % BDP in storitveni sektor, ki prispeva 69 % celotnega BDP. 

(EIU 2015, po Izvozno okno 2015a) 
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Za vstop na nemški trg so pri podjetju Etiketa Tiskarna, d. d. sprva naredili več raziskav trga 

in kulture na trgu, ko so poizkušali nastopiti kot samostojen ponudnik, žal pa se ta način 

vstopa na nemškem trgu ni odnesel, zato so bili primorani poiskati novo rešitev, ki so jo dobili 

preko posrednika, ki deluje nemškem trgu in s tem dobili priložnost, da plasirajo svoje izdelke 

na nemški trg. V intervjuju smo izvedeli, da je ključnega pomena prvi preboj na trg. Podjetja 

morajo biti do podrobnosti pripravljena na hudo konkurenco in na ne preveliko odobravanje s 

strani domačih podjetij, ki raje poslujejo z domačimi ljudmi in podjetji.   

 

Slika 9: Nemčija: gibanje izvoza in uvoza blaga 2012–2017 

Vir: Izvozno okno, 2015a. 

· Poslovni običaji 

Z opravljenim intervjujem smo pridobili podatke o poslovnih običajih in navadah, s katerimi 

so se v podjetju Etiketa Tiskarna, d. d. srečali pri poslovanju s podjetji iz Nemčije. V podjetju 

se glede nemških poslovnih partnerjev držijo v naprej postavljenega dnevnega red, ki jim ga 

ob srečanju predstavijo in jih s tem seznanijo, kako naj bi potekal dan. Najprej se lotijo zadev, 

ki zadevajo posel, šele nato je na vrsti poslovno kosilo in pogovor, ki pa skoraj nikoli ni na 

zelo osebni ravni. Po navadi so na sestankih prisotni direktor podjetja in vodilni menedžerji (v 

kolikor ni potrebe, da je na sestanku prisotna oseba z bolj tehničnim in strokovnim znanjem), 

saj Nemci cenijo in spoštujejo hierarhijo. V podjetju jim dajejo v znanje, da do njih čutijo 

največje spoštovanje in jim poizkušajo ustreči na najboljši način. Končno odločitev vedno 

skleneta direktor podjetja in vodilni član nemške delegacije. Nemški menedžerji so zelo 

nagnjeni k doseganju uspeha in izpolnjevanju zastavljenih poslovnih ciljev. Ne delajo 

nikakršnih razlik med moškimi in ženskami, vedno dajejo prednost poslu. Nemški menedžerji 

niso preveč naklonjeni tveganim poslom, raje imajo stabilne posle. Pri pogajanjih so se po 

navadi pokazali kot manj fleksibilni in zelo trdi pogajalci, ki pričakujejo veliko podrobnosti, 

ki se jih nato tudi držijo in pričakujejo, da se jih bo držala tudi druga stran. V podjetju so še 

povedali, da morajo biti pogodbe napisane in vsebovati veliko podrobnosti. Direktor podjetja 
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je v intervjuju še povedal, da so še vedno vidne razlike v moči držav in s tem kategorizacija 

med prvo in drugo razredne države. Nemški menedžerji so pokazali, da dajejo velik pomen in 

odobravanje na razne standardne, zato se v podjetju trudijo in pridobivajo veliko certifikatov 

o standardih in kakovosti (ISO standardi, ECO certifikati …).  

 

5.4.2 Španija 

· Osnovni podatki 

Preglednica 3: Osnovni podatki o Španiji 

Uradni naziv: 

Mednarodna oznaka: 

Glavno mesto: 

Velikost (km2): 

Prebivalci (mio): 

Uradni jezik: 

Vera: 

BDP na prebivalca: 

Denarna enota: 

Reino de España/Kraljevina Španija 

ES / ESP 

Madrid 

504.880 

47,7 (ocena 2014) 

španski 

rimskokatoliška 94 %, ostali 6 % 

22.505 (2014) 

evro (EUR) 

Vir: Izvozno okno, 2015b. 

 

Kraljevina Španija (špansko Reino de España), krajše Španija (špansko España) je obmorska 

država na jugozahodu Evrope, na Iberskem polotoku, ki si ga deli skupaj s Portugalsko na 

zahodu in Gibraltarjem na jugu. Na severovzhodu meji na Francijo in Andoro. Kraljevina 

Španija vključuje še Balearske otoke in Kanarske otoke. (Wikipedija 2015d) Uradni jezik je 

španščina. Glavne gospodarske panoge v Španij so kmetijstvo, finančne storitve in turizem.  

Glavni izvozni trgi Španije so Francija, Nemčija, Portugalska, Italija in Velika Britanija, 

glavni uvozni trgi pa so Nemčija, Francija, Kitajska, Italija in Velika Britanija. (EIU 2015, po 

Izvozno okno 2015b) 
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Slika 10: Zemljevid Španije 

Vir: Izvozno okno, 2015b. 

 

· Jezik in religija 

Med prebivalci v Španiji je najbolj razširjena katoliška vera, skoraj 99 % vseh Špancev se 

opredeljuje za katolike, vendar pa najdemo v državi tudi druge verske skupnosti, kot so 

protestanti, muslimani in Judje. Uradni jezik v Španiji je španski oziroma kastiljski, v 

Kataloniji je uradni jezik tudi katalonski, v Galiciji galicijski in v Baskiji baskovski. (Izvozno 

okno 2015b) V podjetju Etiketa Tiskarna, d. d. ob srečanju s španskim poslovnim partnerjem 

pogovori po navadi potekajo v angleškem jeziku, občasno pa se poslužujejo prevajalca, ki ga 

podjetje najame. Ker so Španci zelo religiozni, se podjetje ni srečalo s težavo, če je pogovor 

nanesel na religijo.  

· Gospodarske panoge 

Španija je največji proizvajalec olivnega olja na svetu in tretji največji proizvajalec vina. V 

Španiji pridelajo največ limon, pomaranč in jagod na svetu. Kmetijski sektor v Španiji 

predstavlja 3 % celotnega gospodarstva, industrijski sektor predstavlja 24 % BDP, storitveni 

sektor v Španiji pa predstavlja 73 % BDP od tega veliko večino predstavljajo hotelirji. (EIU 

2015, po Izvozno okno 2015b) 

V intervjuju je sogovornik povedal, da so po uspešnem sodelovanju s posrednikom v Nemčiji 

za španski trg prav tako izbrali poslovanje preko posrednika, ki se je pokazal kot uspešen. V 

intervjuju smo še izvedeli, da je za vstop na španski trg potreben čas in potrpljenje. Španski 

managerji raje poslujejo s partnerji, ki jih poznajo in jim zaupajo. Potrebno je investirati 

veliko časa, da vas tuje podjetje spozna in z njimi začnejo bolj intenzivno sodelovati. Napaka, 

ki se lahko pojavi pri vstopu na španski trg je, da podjetje želi prehitro zaključiti pogajanja in 
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čim prej izpeljati posel. Takega ravnanja španski menedžerji po navadi ne odobravajo in si s 

tem podjetje celo uniči dolgoročno sodelovanje z njimi.  

 

Slika 11: Španija: gibanje izvoza in uvoza blaga 2012–2017 

Vir: Izvozno okno, 2015b. 

· Poslovni običaji 

Sogovornik v intervjuju je dejal, da je poslovanje s poslovnimi partnerji iz Španije sproščeno, 

prav tako pa pogovori ne potekajo vedno strogo formalno. Pogovor po navadi poteka v 

angleškem jeziku, občasno pa se poslužujejo prevajalca za boljše razumevanje, ko pogovor 

vsebuje bolj tehnične in strokovne podatke. Vedno jim najprej razkažejo Slovenijo in njene 

znamenitosti, še posebno pa jih zanimajo cerkve in freske v cerkvah, saj kažejo veliko 

zanimanje za spoznavanje podjetja, države in slovenske kulture. V intervjuju s predstavnikom 

podjetja smo še izvedeli, da sestanek in pogovor o poslu sledijo v popoldanskih urah po 

poslovnem kosilu. Pogovori pred sestankom so zelo na osebni ravni. Veliko govorijo o svojih 

družinah in dosežkih svojih otrok. Na sestankih so vedno prisotne osebe na istem položaju v 

podjetju. Intervjuvanec je povedal, da so dogovori vedno sklenjeni v obliki ustnega dogovora, 

pogodbe so sestavljene kasneje in se jih po navadi pošilja preko faksa. O podrobnostih v 

pogodbah se po navadi dogovorita direktorja podjetij, ki tudi podpišeta pogodbo. Španci po 

naravi niso konfliktne osebe in se konfliktom v kolikor se da izogibajo. Med španskimi 

menedžerji so v podjetju opazili, da bolj prevladujejo ženske lastnosti, kot so dobri odnosi, 

sodelovanje in solidarnost, se pa prav tako kažejo določene moške, kot so želja po uspehu in 

dokazovanju. Na pogajanjih so se prikazali kot dokaj prilagodljivi pogajalci. Vendar pa kot je 

povedal direktor, španski pogajalci lahko nastopijo zelo strogo in odločno pri doseganju 

svojih zahtev. V intervjuju smo še izvedeli, da so španska podjetja bolj osredotočena na 

dolgoročno sodelovanje s svojimi poslovnimi partnerji, poslovanje pa, potem ko podjetje 

spoznajo, temelji na zaupanju in prijateljstvu. Španski menedžerji so bolj naklonjeni tveganju 



 

35 

 

kot nemški. Vendar pa kot je povedal direktor v intervjuju, so tudi španski menedžerji zelo 

malo naklonjeni do tveganja in raje sklepajo stabilne in donosne posle.   

5.4.3 ZDA 

· Osnovni podatki 

Preglednica 4: Osnovni podatki o ZDA 

Uradni naziv: 

Mednarodna oznaka: 

Glavno mesto: 

Velikost (km2): 

Prebivalci (mio): 

Uradni jezik: 

Vera: 

  

BDP na prebivalca: 

Denarna enota: 

United States of America/Združene države amerike 

US / USA 

Washington DC 

9.161.923 

318,9 (ocena 2014) 

angleški 

evangeličanska 51,3 %, rimskokatoliška 23,9 %, drugi 24,8 % 

 

41.078 EUR (2014) 

ameriški dolar (USD) 

Vir: Izvozno okno, 2015c. 

 

Združene države Amerike so zvezna republika v Severni Ameriki, sestavljena iz 48 

geografsko povezanih zveznih držav in dveh ločenih. Država meji na Atlantski ocean na 

vzhodu in na Tihi ocean na zahodu. Na severu meji s Kanado ter na jugo z Mehiko. Uradni 

jezik v ZDA je angleški, vendar pa se razlikuje od evropske angleščine. (Wikipedija 2015e) 

ZDA so najmočnejša gospodarska sila na svetu. Veliko vlogo ima privatni sektor, ki oskrbuje 

tudi vladne potrebe. Ameriška podjetja so v veliko pogledih bolj prilagodljiva v primerjavi s 

podjetji v zahodni Evropi ali na Japonskem. To velja predvsem na področju razvoja novih 

produktov, odpuščanja presežnih delavcev in pri širjenju poslovanja. Na drugi strani pa imajo 

zelo hudo konkurenco na domačem trgu. Ameriška podjetja so vodilna pri tehnološkem 

razvoju, posebno v računalništvu, medicini ter letalski in vojaški opremi. (EIU 2015, po 

Izvozno okno 2015c) 
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Slika 12: Zemljevid ZDA 

Vir: Wikipotnik, 2014. 

 

· Jezik in religija 

ZDA imajo veliko različnih verskih in etničnih skupin. Glavna verska skupnost so 

evangeličani, ki predstavljajo kar 51,3 % prebivalstva, rimsko katoliška verska skupnost 

predstavlja 23, 9 % prebivalstva, imajo pa še nekatere manjše skupnosti, ki pa ne presežejo 2 

% prebivalstva. Te skupnosti so islam, budizem in Judje. Glavni jezik v ZDA je angleščina, ki 

pa se razlikuje od evropske angleščine. (EIU 2015, po Izvozno okno 2015c) Direktor podjetja 

Etiketa Tiskarna, d. d. je za Američane povedal, da so zelo občutljivi, če tema nanese na 

religijo. Vedno pazijo, da se tej temi izognejo. Pogovori vedno potekajo v angleščini, za kar 

pa ima podjetje dovolj kadra, ki tekoče govori angleško.  

· Gospodarske panoge 

ZDA ima največji kmetijski sektor na svetu, prav tako pa so najmočnejše gospodarstvo na 

svetu. Celoten kmetijski sektor v ZDA predstavlja 1,6 % BDP, industrijski sektor v ZDA 

predstavlja skoraj 21 % BDP, storitveni sektor pa v ZDA predstavlja 78 % BDP. (EIU 2015, 

po Izvozno okno 2015c) V intervjuju smo izvedeli, da je podjetje Etiketa Tiskarna, d. d. 

prodrlo na ameriški trg s pomočjo posrednika v Nemčiji. V podjetju so naredili analizo 

ameriškega trga v kolikor bi morali na trgu poslovati samostojno, vendar pa so se zaradi 

obsežnosti ameriškega trga in zelo dobrih povezav, ki jih ima posrednik za ameriški trg, 

odločili za  sodelovanje z nemškim posrednikom. Za vstop na ameriški trg je potrebno veliko 

priprav in veliko investiranja preden se poslovanje sploh lahko začne.  
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Slika 13: ZDA: gibanje izvoza in uvoza blaga 2012–2017 

Vir: Izvozno okno, 2015c. 

· Poslovni običaji 

V podjetju pravijo, da so Američani zelo usmerjeni na uro in ne marajo, da se po nepotrebnem 

trati njihov čas. V pogovorih so morali paziti na višino glasu, saj so vsak povišan glas vzeli 

kot ukazovanje. V pogovorih so zelo direktni. Vedno so takoj prešli k poslu, velikokrat pa se 

je zgodilo, da so podrobnosti o poslu opravili preko računalnika s pogovorom na daljavo. Pred 

sestankom ali pogovorom so jim morali poslati vzorce izdelka ali približen izdelek, da so 

imeli dejansko gradivo kot izhodišče za pogovor. Pogovori na sestankih niso bili vedno strogo 

formalni. V intervjuju smo še izvedeli, da so Američani zelo občutljivi do nekaterih tem 

(religija, vojska, politika), ki so se jih v podjetju poizkušali izogniti. Dogovori in pogodbe so 

bile podpisane relativno zelo hitro, najkasneje na drugem sestanku. Raje so sodelovali z 

moškim predstavnikom v podjetju. V intervjuju smo še izvedeli, da so Američani zelo trdi 

pogajalci in skoraj vedno dosežejo, kar želijo. Ameriški menedžerji se smatrajo za boljše od 

evropskih, saj so vodilna gospodarska sila na svetu in to tudi pokažejo. Direktor podjetja je v 

intervjuju še povedal, da se pri ameriških menedžerjih močno kažejo moške vrednote, kot so 

denar, moč, dokazovanje, napredovanje in ogromna želja po dokazovanju. Kot je povedal 

sogovornik, ne iščejo prijateljstva in dolgoročnih poslovnih partnerstev in iščejo samo 

najboljši trenutni posel in poslovno priložnost, ki prinaša največji dobiček. Na vprašanje o 

odnosu do tveganja smo dobili odgovor, da ameriški menedžerji v Evropi nočejo veliko 

tvegati in želijo samo dobiček. V intervjuju je sogovornik še povedal, da se pri poslovanju z 

ameriškimi menedžerji napake pri predstavitvah, saj v želji, da jim čim bolj podrobno 

določene zadeve predstavijo, naredijo napako, saj želijo, da se jim stvar razloži hitro in samo s 

tistimi informacijami, ki jih konkretno zanimajo. 
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5.5 Raziskava o obvladovanju kulture v mednarodnem poslovanju podjetja Etiketa 

Tiskarna, d. d. 

V tem poglavju smo prikazali raziskavo, kako podjetje obvladuje vpliv kulture na 

mednarodno poslovanje podjetja. Pri raziskavi smo si pomagali s pomočjo intervjuja, ki smo 

ga opravili z g. Primožem Kokaljem. 

Naš sogovornik v podjetju opravlja funkcijo direktorja podjetja in ko se je podjetje odločalo 

za vstop na mednarodni trg, je imel vodilni položaj v podjetju, njegove zadolžitve pa so se 

navezovale na pregled zbranih podatkov raziskav in ključne odločitve za poslovanje na 

mednarodnem tržišču. Ko smo g. Kokalja vprašali na kakšne težave je podjetje na 

mednarodnem trgu naletelo, je povedal, da je glavna težava jezik, kot drugo težavo pa je 

navedel, da se v tujini zelo ščitijo domača podjetja. Te ovire so podjetju otežile delo in 

časovno odložile zastavljen cilj. S težavami pa so se v podjetju spoprijeli in jih rešili s 

pomočjo prave kontaktne osebe na tujem tržišču (posrednik). Ta rešitev se je kasneje pokazala 

kot zelo uspešna. Po njegovem mnenju je največja napaka, ki jo lahko podjetje in njegov 

predstavnik pri vstopanju na tuji trg naredi, da misli, da so si kulture med seboj podobne in si 

zaradi te miselnosti pridobijo premalo znanja o kulturi trga, na katerega vstopajo. Kot 

predstavnik podjetja, ki uspešno posluje na tujih trgih, je za slovenska podjetja, ki razmišljajo 

o vstopu na tuji trg predlagal, da opravijo podrobne tržne in kulturološke raziskave in naj 

pridobljene podatke uporabijo v svoj prid. Prav tako je še povedal, da se je potrebno znebiti 

vseh stereotipov in predsodkov, če želi podjetje uspešno poslovati na tujih trgih. V podjetju so 

priprave za vstop na tuji trg potekale z zbiranjem in preučevanjem podatkov ter analiz, ki jih 

je za podjetje opravila agencija za tržne raziskave. Prav tako je imelo podjetje podroben 

pogovor s podjetjem, ki je že uspešno poslovalo na mednarodnih trgih. Za priprave na vstop 

na tuji trg so si vzeli veliko čas, saj so imeli cilj vstopa na tuji trg že nekaj let v mislih, ki so 

ga želeli v prihodnosti uresničiti. Ko so vstopali na tuji trg, so vzpostavili kontakt direktno z 

agentom (posrednikom) in kot se je izkazalo kasneje, je bila ta odločitev pravilna, saj še danes 

sodelujejo z njim. Za slovenska podjetja na tujem tržišču je naš sogovornik izpostavil, da se 

kot težava kaže znanje tujih jezikov, prav tako pa je izpostavil še eno težavo in to je miselnost 

zahodnih držav, ki nas še vedno ocenjujejo kot drugorazredne (še vedno nas imajo samo za 

Balkance). Prav zaradi te miselnosti pa predvsem zahodni poslovni partnerji izjemno koristijo 

svojo moč, kapital in velikost, da dosežejo želeno. Poslovne partnerje podjetja je opisal kot 

odprtega značaja, ne vedno najbolj iskrene, v primeru napake ali težave pa kot zelo formalne 

in hladne, drugače pa so prijazni, sodelovalni in delavni. Glede vrednot je g. Kokalj povedal, 

da se pri njihovih poslovnih partnerjih kažejo tako ženske kot moške vrednote. Moške 

vrednote se kažejo predvsem pri poslovnih partnerjih iz Nemčije in ZDA, medtem ko pri 

poslovnih partnerjih iz Španije prevladujejo predvsem ženske vrednote. Vrednote, ki so se v 

letih skupnega sodelovanja še posebej pokazale, so dobri odnosi in sodelovanje, vsi pa imajo 

neizmerno željo po uspehu, dokazovanju in doseganju dobička. Vedno želijo premagati 

konkurenco in ustvarjati dobiček.  
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Pri poslovnih partnerjih, ki prihajajo iz Nemčije in ZDA se je pokazalo, da cenijo in 

spoštujejo avtoriteto in hierarhijo ter želijo, da pogovori potekajo z osebam na enaki, če ne 

višji, poslovni ravni. Na sklepanje poslov hierarhija ni imela velikega vpliva, saj večino 

poslov pri podjetju sklenejo menedžerji posameznih oddelkov in direktor podjetja. Za tuje 

poslovne partnerje je direktor podjetja rekel, da so izjemno trdi in neizprosni pogajalci, v 

večini primerov zelo nizko fleksibilni in od svojih zahtev po navadi nočejo odstopiti. Strogo 

se držijo dogovorov in jih spoštujejo. Za poslovne partnerje podjetja Etiketa Tiskarna, d. d. je 

povedal, da njihov odnos temelji na dobrem poslovnem in prijateljskem odnosu. Zato vse 

temelji na podlagi zaupanja. Glede dogovorov je povedal, da se kot izhodišče uporablja ustne 

dogovore, ki se jih nato spremeni v pisno obliko. Pravi še, da večje kot je podjetje, s katerim 

sodelujejo, več je formalnosti in pisnih oblik dogovorov. Pogovori in komunikacija s 

poslovnimi partnerji pa potekajo jasno in neposredno. Zaradi majhnosti podjetja in relativne 

majhnosti slovenskega gospodarstva v primerjavi s tujimi je potrebno stalno paziti na višino 

glasu, saj povišanje glasu jemljejo kot ukazovanje. Za dobre odnose med poslovnimi partnerji 

naš sogovornik meni, da je nujno potrebno investirati svoj čas. V podjetju ohranjajo dobre 

poslovne odnose z raznimi poslovnimi obiski, predstavitvijo proizvodnje, poslovnimi kosili, 

predstavitvijo države in njenih znamenitosti ter manjšimi poslovnimi darili. Za konec smo g. 

Kokalja še povprašali, kako tuji poslovni partnerji razumejo tveganje in če se je pripetila 

kakšna situacija, da bi zaradi slabe medkulturne komunikacije prišlo do razburjenja in 

posledično do nesklenjenega posla. Povedal nam je, da v večini primerov poslovni partnerji 

podjetja niso preveč naklonjeni tveganju, razen v dolgoročnih poslih, ki prikazujejo veliko 

možnost po doseganju dobička, vendar do take situacije na srečo še ni prišlo.  

5.6 Ugotovitve raziskovanja  

Pri raziskovanju smo prišli do ugotovitve, da se kot ena večjih težav pri mednarodnem 

poslovanju kaže v nepoznavanju tujega jezika. V podjetju Etiketa Tiskarna d. d. se tem 

težavam poizkušajo ogniti s pomočjo lastnega kadra in najetih prevajalcev. Prav tako smo 

ugotovili, da slovenskih podjetij večje države in večja podjetja ne vrednotijo kot enakovredne 

poslovne partnerje. V podjetju Etiketa Tiskarna, d. d. tako miselnost tujih poslovnežev 

obvladujejo s pomočjo kvalitetne proizvodnje, ki je na višjem nivoju, kot so druge tiskarne v 

Evropi in se s tem znebijo stereotipa drugorazrednega podjetja. Ugotovili smo tudi, da prihaja 

do napak in nerazumevanj v mednarodnem poslovanju zaradi posploševanja kulture in njenih 

značilnosti.  

Z raziskovanjem smo ugotovili tudi, da podjetje Etiketa Tiskarna, d. d. vplive kulture 

obvladuje in poizkuša preprečiti kakršno koli možnost, da bi prišlo do užaljenosti poslovnih 

partnerjev zaradi preslabe pripravljenosti na tuje poslovne partnerje. S pomočjo interneta in že 

pridobljenih podatkov se pred vsakim srečanjem dobro pripravijo, da bi poslovanje potekalo 

kar se da tekoče in poslovnim dogovorom primerno.  
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5.7 Predlogi izboljšav za management izbranega podjetja 

Na podlagi raziskave smo pripravili nekaj predlogov, s katerimi menimo, da bi se 

management in poslovanje podjetja lahko izboljšala. 

Predlog 1: Management podjetja bi moral bolj vlagati v znanja zaposlenih in jim omogočiti 

šolanje, da bi se lahko še bolj približali kupcu ali poslovnem partnerju. Vlagati bi bilo 

potrebno v bolj podrobno učenje tujih jezikov (še posebej poslovnih izrazov in besed). Znanje 

prinaša novosti in s tem veča konkurenčno prednost.  

Predlog 2: Ponovno bi bilo potrebno natančno preučiti vse aspekte in možnosti delovanja na 

tujem trgu kot samostojen ponudnik. Opraviti bi bilo potrebno podrobne raziskave izbranih 

trgov in želje ciljnega trga. S pomočjo že znanih poznanstev in poslovnih izkušenj bi bilo 

smiselno  poskušati samostojno prodreti na izbrane tuje trge.  

Predlog 3: Za zaposlene, ki imajo stike s tujimi poslovnimi partnerji, bi morali načrtovati  

izobraževalne seminarje, kjer bi jim bolj podrobno predstavil kulture tujih tržišč, da bi dobili 

boljšo predstavo o kulturi in navadah svojih poslovnih partnerjev in jim na ta način omogočili 

več znanja o tem, kako pravilno pristopiti in ponuditi pravi izdelek pravemu kupcu. 

Podjetje Etiketa Tiskarna, d .d. je podjetje, ki ima specifične izdelke in je relativno močan 

konkurent na mednarodnem tržišču. Ocenjujemo, da bi lahko podjetje z izboljšavami in 

konstantnim razvojem še raslo in se razvijalo ter s tem postalo še močnejši konkurent na 

mednarodnem tržišču. Menimo, da so samo konstanten razvoj, izboljšave in nova znanja ključ 

do uspešnega mednarodnega in tudi celovitega poslovanja proučevanega podjetja Etiketa 

Tiskarna, d. d.  
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6 SKLEP 

V današnjem svetu je beseda globalizacija nekaj vsakdanjega in normalnega. Z neverjetno 

hitrim razvojem tehnologije je posamezniku na voljo cel svet. Tega se zavedajo tako 

proizvajalci kot kupci, zato je pomembno imeti pravi izdelke po pravi ceni, saj so izdelki na 

mednarodnem trgu na voljo vsem in tega se organizacije dobro zavedajo in ravno zaradi tega 

vstopajo na mednarodni trg.  

Na mednarodnem trgu, ki obsega že ves svet, je veliko različnih ponudnikov, ki pa prihajajo 

iz različnih delov sveta, s tem pa prihaja do srečevanja različnih kultur. Ko je podjetje 

pripravljeno vstopiti na mednarodni trg, je soočanje z drugimi kulturami skoraj neizogibno. 

Kot je iz naloge razvidno, je kultura zelo pomemben faktor poslovanja in ne sme biti izrinjena 

na stranski tir in zanemarjena. Podjetja, ki ne upoštevajo različnosti kultur, se lahko kaj hitro 

znajdejo v težavah, zato se managerji, ki prihajajo na trg dela, učijo o pomembnosti kulture in 

prepoznavanja ter učenja razlik in drugačnosti kultur.  

Za vsa podjetja je pomembno, da so podrobno seznanjena s kulturo svojih potencialnih 

poslovnih strank. Najprej se morajo vsa podjetja zavedati, da kultura ni nekaj, kar posameznik 

ali organizacija razvije čez noč. Da bi spoznali in se naučili drugih kultur, je potrebno najprej 

vedeti, da kultura izhaja iz zgodovine nekega naroda, pri kateri gre za navade, običaje, jezik, 

religije, vrednote, norme, itd. Vse to se odraža tudi v poslovnem svetu in pri poslovni 

komunikaciji.  

Majhne države, kot je Slovenija, imajo dokaj majhen domači trg in so primorana, v želji po 

širitvi in rasti, iti na mednarodni trg. V Sloveniji se še vedno pozna kriza in zato je toliko bolj 

pomembno, da se podjetja zavedajo, da rešitev je in da jo poizkušajo izkoristiti. Mednarodno 

poslovanje je lahko ključ do uspeha podjetja. Velikokrat se je zato zgodilo, da je podjetje ob 

poizkusu prodora na tuji trg porabilo preveč časa in denarja zaradi pomanjkanja potrebnih 

informacij, podatkov o trgu in dobrem poznavanju lokalne kulture trga, na katerega so se 

želeli podati in so zaradi tega zašli v težave. 

Z raziskavo smo proučevali vpliv kulture na mednarodno poslovanje izbranega podjetja 

Etiketa Tiskarna, d .d. in ugotovili, da podjetje dokaj uspešno obvladuje razlike, ki so v 

kulturah različnih držav. Te razlike pa obvladuje s pridobljenim znanjem, podatki in dobrimi 

pripravami pred srečevanjem z drugimi kulturami. Razlikam med kulturami se uspešno 

prilagaja tudi s pomočjo izobraženega kadra, ki se zaveda, kako se je potrebno v konkretnih 

stanjih odzvati, da ne pride do težav pri poslovanju. Podjetje Etiketa Tiskarna, d .d. je dober 

primer, da lahko tudi majhno podjetje uspešno posluje na mednarodnem trgu. Potrebno je le, 

da izbere pravo pot in pravi način, da doseže želeni cilj. S pomočjo raziskav in podatkov, ki 

so danes na voljo vsak trenutek dneva, je potrebno podrobno preučiti tuji trg in njegovo 

kulturo, da se lahko podjetje izogne morebitnim napakam pri srečevanju s tujo kulturo in 

mednarodnem poslovanju. Podjetja, ki so dobro pripravljena in nimajo predsodkov do 
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različnosti drugih kultur ter imajo dovolj konkurenčen izdelek, so po navadi uspešna na 

mednarodnem trgu. Globalni trg je velik in daje možnost uspeha veliki večini podjetij, v 

kolikor so pripravljena na poslovne priložnosti, ki jih le-ta tudi nudi. Ponuja jim velike izzive 

in hkrati tudi možnosti za dolgoročni uspeh in razvoj. Naj zaključimo s stavkom, ki smo ga 

slišali pri opravljanju intervjuja in za katerega menimo, da bi moral biti vodilo vsem 

podjetjem: »Uspešna podjetja se od slabih razlikujejo po tem, da imajo vedno veliko željo po 

uspehu in dobičku in veliko volje ter željo, da to dosežejo na najboljši možen način.« 
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Priloga 1 Vprašalnik za strukturirani intervju 

 





 

 





Priloga 1 

 

Vprašalnik za strukturirani intervju 

Spoštovani,  

moje ime je Jernej Smrke. Sem absolvent Fakultete za management. Trenutno pišem 

zaključno projektno nalogo z naslovom Vpliv kulture na mednarodno poslovanje izbranega 

podjetja, v okviru katere želim opraviti tudi raziskavo v podjetju, ki posluje na tujih trgih. Na 

vas se obračam s prošnjo sodelovanja zaposlenega oz. osebe, ki je aktivno udeležena pri 

mednarodnem poslovanju z izbranim trgom. Ker želim poslovanje podjetja na mednarodnih 

trgih raziskati tudi v praksi z vidika medkulturnih razlik, bi mi vaše izkušnje, opažanja ter 

pogledi na poslovanje s podjetji v drugih državah služili kot odlično izhodišče za nadaljnjo 

analizo ter primerjavo teoretičnih spoznanj z vašimi izkušnjami.  

V ta namen Vam pošiljam okvirni vprašalnik, ki ga bom uporabil kot strukturirani intervju z 

Vami.  

Najlepše se Vam zahvaljujem za vaš čas in trud, ki ste ga namenili prebiranju in reševanju 

vprašalnika.  

Lep pozdrav 

Jernej Smrke 

 

1. Kakšna je Vaša funkcija/vloga v podjetju? 

2. Kakšna je bila Vaša funkcija pri vstopu (navedite trg, ki ga pokrivate) na mednarodni 

trg? Kakšne so bile Vaše zadolžitve? 

3. Na katere konkretne ovire oz. težave ste naleteli z vidika kulturnih razlik med 

Slovenijo in trgom, na katerega ste želeli prodreti? Kako so te razlike ovirale Vaše 

poslovanje? Katere so bile razlike in kako ste jih premagali? 

4. Katere so tiste napake, ki jih po Vašem mnenju, napravi oseba z nezadostnim 

poznavanjem druge kulture pri vstopu na tuji trg? Kaj bi kot podjetje, ki je uspešno 

vstopilo na tuj trg, svetovali slovenskim podjetjem, ki o tem še razmišljajo, ali so tik 

pred sprejemom odločitve o vstopu? 

5. Kako so potekale priprave, ko ste se odločili za vstop na tuji trg in pred začetkom 

pogajanj? Koliko časa ste namenili pripravam? Ali ste pred vstopom na tuji trg 

opravili tudi kakšne tržne raziskave (ovire pri vstopu na trg, značilnosti kulture, 

poslovnih običajev, poslovnega bontona) ?
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6. Kako ste vzpostavili prvi kontakt s poslovnimi partnerji – posredno preko agenta ali 

neposredno? Ali se je ta poteza izkazala za uspešno ali bi danes odreagirali drugače? 

7. Ali bi lahko izpostavili katero od večjih ovir, ki se pojavljajo pri nastopu slovenskih 

podjetij na tujem trgu (jezikovne ovire, kulturne vrednote in navade, poslovni običaji, 

delovni čas)? 

8. Kako bi označili Vaše poslovne partnerje glede na značaj: ali so odprti, iskreni in 

direktni ali so hladni, neosebni in formalni? Kako so njihove značajske karakteristike 

vplivale na pogajanja o vstopu na izbrani trg? 

9. Katere vrednote bi lahko izpostavili, da so prevladovale pri poslovnih partnerjih in v 

njihovi kulturi na splošno (ženske vrednote: dobri odnosi, sodelovanje, solidarnost in 

pomoč drugim ali moške vrednote: uspeh, dosežki, konkurenca in denar)?  

10. Ali se Vam je zdelo, da imajo Vaši poslovni partnerji kakšen poseben odnos do moči 

(avtoriteta, hierarhija, možnost sprejemanja poslov)? Kako je to vplivalo na sklepanje 

poslov? 

11. Kako bi označili Vaše poslovne partnerje glede na zanesljivost in kako se držijo 

dogovorov, ali so fleksibilni ali so trdi pogajalci? Kakšen vpliv je to imelo pri vstopu 

na tuji trg? 

12. Kaj po Vašem mnenju iščejo vaši poslovni partnerji pri svojih partnerjih in bodočih 

partnerjih, ali iščejo partnerstva na zelo strogem in uradnem sistemu ali iščejo 

partnerstva na podlagi zaupanja in prijateljstva? Ali se dogovori o poslovanju sklepajo 

v pisni obliki (pogodba) ali v ustni obliki? Ali je pri Vaših poslovnih partnerjih 

pomembno investiranje časa in denarja za ohranjanje dolgoročnega partnerstva? Ali 

investiranje časa in denarja pomaga pri sklenitvi poslov? Kako Vaše podjetje vzdržuje 

in ohranja stike s svojimi poslovnimi partnerji? 

13. Kako odobravajo odnos do tveganja (ali so naklonjeni do tveganja ali ne)? 

14. Kako bi opisali komunikacijo s poslovnimi partnerji, ali so pogovori jasni in 

neposredni, uporabljajo miselne zveze in dajo pozornost tudi na barvo glasu, obrazno 

mimiko in vedenje pri govoru? 

15. Ali se Vam je pripetilo, da je zaradi slabe medkulturne komunikacije prišlo do 

napetosti in razburjenosti? Ali je bila katera od strani tako razburjena, da ni prišlo do 

sklenitve posla?  


