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NASLOV 

Strategija vstopa podjetja na tuji trg 

IZVLE ČEK 

V današnjem času, ko se razmere na domačih trgih zaostrujejo, zmanjšuje se kupna 

moč ter se povečuje konkurenca, je vedno več podjetji prisiljenih iskati alternativna 

tržišča tudi izven domačih meja. V diplomskem delu smo se osredotočili na 

konkretno podjetje Brumat Vrtojba d.o.o., ki se srečuje z vprašanjem širitve 

obstoječega prodajnega programa na tuje tržišče. Pri izdelavi diplomskega dela smo 

si zastavili dva cilja. Prvi cilj je bil pridobiti ustrezna teoretična spoznanja o možnih 

strategijah vstopa podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. na hrvaški trg ter določiti zanj 

najustreznejšo vstopno strategijo. Drugi cilj je bila izbira najprimernejše trženjske 

strategije, ki bi pripomogla k uspešnosti trženja njegovih izdelkov. V ta namen smo 

uporabili različne analize: npr. analizo širšega okolja, analizo mikro okolja, SWOT 

analizo ter analizo trženjskega spleta.  

Namen diplomskega dela je bil izdelati uporabno analizo hrvaškega tržišča in  izbrati 

najprimernejšo obliko vstopa na omenjeni trg, s pomočjo katere je podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. pridobilo dodatne informacije, ki so mu bile v pomoč pri odločanju o 

vstopu oz. ne vstopu na tuj trg. Na podlagi predstavljenih analiz hrvaškega tržišča in 

s pomočjo SWOT analize, je podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. odločilo začasno 

odložiti odločitev o vstopu na hrvaško tržišče. 
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TITLE 

Company entry strategies in a foreign market 

ABSTRACT 

At present the conditions on home markets are becoming more and more strained, 

the purchasing power is diminishing and the competition is increasing. Therefore 

more and more companies are forced to seek alternative markets outside home 

borders. This thesis focuses on the Brumat Vrtojba d.o.o. (Ltd.)., which is facing the 

question of expanding its sales program to foreign markets. In presenting the thesis 

two main goals have been set. The first goal was twofold: to gain theoretical 

knowledge about possible entry strategies of the Bumat Vrtojba company into the 

Croatian market, and to determine the most appropriate entry strategy for this 

company. The second goal was to choose the most appropriate marketing strategy 

that would enhance the company's success in marketing its products. In order to 

achieve these goals various analysis were used, for instance the macro environment 

analysis, the micro environment analysis, the SWOT analysis and the web marketing 

analysis. 

The purpose of this thesis was to produce a useful analysis of the Croatian market 

and to choose the most appropriate entry strategy for this market.The Brumat Vrtojba 

company has thus gained additional information that helped it decide whether to 

enter the foreign market or not. On the basis of herein presented analysis of the 

Croatian market and by means of the SWOT analysis, the Brumat Vrtojba company 

has decided to postpone temporarily its entry into the Croatian market. 
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1 UVOD 

Načeloma velja, da mala podjetja nimajo strategije, ki bi jim zagotavljala dolgoročni 

obstoj in razvoj. Velika slabost malih podjetij je, da so zelo občutljiva na kakršne 

koli spremembe, saj lahko že majhna sprememba na trgu ogrozi njihov obstoj. Če 

podjetje ne pričakuje sprememb na trgu in nanje ni pripravljeno, se lahko hitro zgodi, 

da ga konkurenčna podjetja prehitijo. Ravno zato sta opazovanje in predvidevanje 

sprememb na trgu nujna, če podjetja želijo preživeti. Namen diplomskega dela je 

izdelati orodje, ki jim bo olajšalo izbiro najprimernejše oblike vstopa na hrvaški trg 

in tako postati konkurenčnejša. 

Zaradi zaostrovanja na domačem trgu, zmanjšanja kupne moči ter velike konkurence 

podjetja širijo svojo prodajo na tuje trge. Tako je internacionalizacija podjetij postala 

primarno gonilo globalne ekonomije in konkurenčnosti v sodobnem času. Pri 

internacionalizaciji je potrebno upoštevati določene dejavnike, kot so nagibi na 

mednarodno poslovanje, različne oblike vstopa na tuji trg ter ustrezne vstopne 

strategije. Pojav internacionalizacije prinaša matičnemu podjetju določena tveganja 

in stroške, ki neposredno vplivajo na njegove rezultate. Pri odločanju o vstopu na 

tuje tržišče so manjša podjetja v slabšem položaju kot večja. Ta se kaže predvsem v 

manjših kadrovskih in finančnih resursih. Zato se odločitev o načinu vstopa na tuji 

trg in s tem povezana strategija prilagaja vsakemu posameznemu podjetju. 

V diplomskem delu smo poskušali s pomočjo raziskave razjasniti različne dejavnike, 

ki so ključni pri analiziranju strategije vstopa konkretnega podjetja na hrvaško tržišče 

z že obstoječim prodajnim programom. V diplomskem delu smo si zastavili dva cilja. 

Prvi je bil pridobiti ustrezna teoretična spoznanja o možnih strategijah vstopa 

podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. na hrvaški trg in določiti zanj najustreznejšo strategijo 

vstopa. Drugi cilj je vseboval izbiro trženjske strategije, ki naj bi pripomogla k 

uspešnosti trženja izdelkov, ki jih ponuja podjetje Brumat Vrtojba d.o.o.. 
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V diplomski nalogi so bile uporabljene naslednje analize: 

• analiza okolja, ki zajema analizo demografskega, pravno-političnega, 

ekonomskega  in socio-kulturnega okolja; 

• analiza mikrookolja, ki zajema analizo konkurence; 

• SWOT-analiza, ki je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri 

poslovanju podjetja; 

• analiza trženjskega spleta (tako imenovana 4P-analiza), ki zajema analiziranje 

izdelka, cene, tržne poti in tržnega komuniciranja. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA BRUMAT VRTOJBA D.O.O. 

Podatki podjetja: 

• Naziv podjetja: BRUMAT Trgovina in promet Vrtojba d.o.o. 

• Skrajšan naziv podjetja: Brumat Vrtojba, d.o.o. 

• Naslov: Ulica 9. septembra 48 Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici 

• Telefon: +386 05 393 00 25 

• Mobilni telefon: +386 41 840 829 in +386 41 773 825 

• Fax: +386 05 303 61 60 

• Spletna stran: http://www.brumat-vrtojba.si 

• Elektronska pošta: brumat.vrtojba@siol.net 

• Davčna številka: SI43276059 

• Matična številka: 538044800 

• Davčni zavezanec: Da 

• Število zaposlenih: 3 

• Registrirano kot: Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji 

• Datum vpisa 19. 6. 1990 

• Zakoniti zastopnik: Kristjan Brumat 

• Ustanovitelji: Silvester Brumat in Leonora Brumat  

• Osnovni kapital: 8763,00 € 

Podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. je družinsko podjetje, katerega ustanovitelja sta 

Silvester in Leonora Brumat. Podjetje je bilo ustanovljeno 19. 6. 1990. Prvotno je 
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imelo dve dejavnosti, in sicer trgovino na debelo in drobno s tekstilom ter trgovino 

na debelo z lesno obdelovalnimi stroji. Zaradi nastopa krize v tekstilni industriji se je 

dejavnost trgovine s tekstilom opustila. Tako je od leta 1992 poglavitna dejavnost 

podjetja trženje lesno obdelovalnih strojev in opreme na slovenskem trgu. Njegova 

ponudba se je ves čas spreminjala glede na povpraševanje na trgu. Na začetku je bila 

omejena na segment rabljenih strojev in opreme, šele v letih 2002 in 2003 je podjetje 

začelo postopoma uvajati segment novih strojev in obdelovalne opreme. Med glavne 

proizvajalce lesnoobdelovalnih strojev, ki jih ponuja podjetje Brumat Vrtojba d.o.o., 

štejemo predvsem italijanske ponudnike, kot so npr.: Griggio s.p.a. (proizvajalec 

strojev za sekundarno obdelavo), Cosfer s.n.c. (proizvajalec lakirnih kabin), Ecomec 

s.r.l. (proizvajalec briketirnih in drobilnih strojev), Comec group s.r.l. (proizvajalec 

strojev po naročilu). 

Podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. je leta 2002 del sredstev investiralo v nakup 

skladiščnega prostora, v katerem so za potencialne kupce razstavljeni vsi 

lesnoobdelovalni stroji, ki so v lasti podjetja. Leta 2006 je kupilo tudi manjši tovorni 

kombi, ki je zelo olajšal vse manipulacije s stroji. 

Zaradi upokojitve dotedanjega zakonitega zastopnika podjetja leta 2011 sem to 

mesto prevzel Kristjan Brumat, avtor tega diplomskega dela. Danes podjetje 

zaposluje 3 ljudi, in sicer dva komercialista ter eno računovodkinjo.  
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih 

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

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

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

zajemajo dve ali več držav. Netrgovinski način, ki hkrati ne bi bil neločljivo povezan 

še z medsebojnim trgovanjem je v poslovni praksi zelo redek primer. Mednarodno 

poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi zunanje trgovine, 

mednarodne trgovine), saj vključuje izvozne in uvozne posle v najširšem smislu, 

torej tudi posebne zunajtrgovinske posle (Dubrovski, 2006). 

Organizacija lahko povzroča spremembe ali pa se nanje odziva. Vplivi na 

organizacijo so lahko zanjo ugodni ali pa neugodni. Razlogi za spreminjanje so lahko 

zunanji (npr.: spreminjajo se interesi konkurentov, dobaviteljev, odjemalcev) ali pa 

notranji (npr.: spreminjajo se potrebe sodelavcev, ustvarja se novo znanje itd.). 

Zaradi vpliva okoljskih sprememb na podjetje se mora menedžment stalno prilagajati 

in odzivati na zaznane spremembe, strateške odločitve pa mora sprejemati hitreje in v 

vse bolj negotovih razmerah (Biloslavo, 2006). 

Vzrokov, zakaj se podjetja odločajo za mednarodno poslovanje, je več. Med 

najpogostejšimi lahko izpostavimo naslednje: 

• povečanje prihodkov zaradi poslovanja na tujih tržiščih, 

• večja izkoriščenost poslovnih oziroma proizvodnih zmogljivosti in s tem 

znižanje stroškov na enoto izdelka, 

• povečanje ali ohranjanje obsega zaposlitve, 

• znižanje stroškov na enoto izdelka, 

• skrajšanje amortizacijske dobe stroškov raziskav in razvoja, 

• podaljšanje življenjskega cikla izdelkov, 

• izravnava zasičenih in ekspanzivnih trgov, 
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• porazdelitev in razpršitev tveganja, 

• pridobljena znanja in izkušnje iz drugih okolij, 

• odprava sezonskega vpliva, značilnega za domači trg, 

• ogroženost tržnega položaja zaradi vstopa tujih konkurentov na domači trg, 

• izboljšanje konkurenčne sposobnosti, 

• iskanje strateškega partnerja in vključevanje v mrežne povezave, 

• iskanje ugodnih nabavnih virov, 

• iskanje priložnosti za prenos poslovnih funkcij, 

• inovacija poslovnega sistema, 

• sledenje ključnim odjemalcem v tujino,rast in razvoj. 

Načeloma se nagibi za izvoz razlikujejo od nagibov za uvoz, saj gre v prvem primeru 

za prodajo proizvodov, v drugem pa za nakup potrebnih sredstev in surovin, ki so 

osnova za doseganje prodajnih ciljev (Dubrovski, 2006) 

3.1 Mala podjetja v mednarodnem poslovanju 

Opredelitev malih podjetij, ki v vseh državah sveta igrajo pomembno vlogo v 

domačih narodnih gospodarstvih in ki se v strokovni literaturi in poslovni praksi 

največkrat obravnavajo skupaj s srednjimi podjetji, se po posameznih državah 

velikokrat precej razlikuje. Največkrat je osnovni kriterij število zaposlenih (npr.: v 

Belgiji, na Danskem in Irskem ima malo podjetje do 50 zaposlenih, v Avstriji, 

Kanadi in Nemčiji do 100, na Švedskem in Nizozemskem spadajo med mala in 

srednja podjetja tista z do 200 zaposlenimi, na Japonskem z do 300 zaposlenimi, v 

Franciji, Italiji in ZDA pa z do 500 zaposlenimi). Pri opredelitvi malih podjetij lahko 

naletimo tudi na druga (dodatna) merila, kot so npr. položaj v panogi, neodvisna ali 

odvisna last, način vodenja, bilanca stanja in obseg naložb v osnovna sredstva, letni 

prihodek ipd. Ponekod obstaja tudi razlikovanje celo med štirimi skupinami podjetij: 

mikro (manj kot 10 zaposlenih), mala (10−99 zaposlenih), srednja (99−499 
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zaposlenih) in velika (nad 500 zaposlenih). Nekateri med mala podjetja vključujejo 

obrtnike (samostojne podjetnike), drugi pa ne (Dubrovski, 2006) 

3.2 Evropska opredelitev velikosti podjetja 

Evropska komisija je 6. maja 2003 sprejela priporočilo v katerem je upoštevala 

gospodarski razvoj od leta 1996. Priporočilo je začelo veljati 1. januarja 2005 in se 

nanaša na vse politike, programe in ukrepe, ki jih komisija izvaja za MSP (mikro, 

mala in srednja podjetja).  

V skladu s priporočilom kategorijo MSP sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 

250 oseb in imajo bodisi letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, bodisi letno 

bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Mala podjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in katerih 

letni promet ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR. 

Mikro podjetja so opredeljena kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb in 

katerih letni promet ali bilančna vsota ne presega 2 milijona EUR (Imamidejo, 2012). 
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4 IZBIRANJE TUJIH TRŽIŠ Č 

Med izbiro ciljnih tržišč, torej držav, v katerih bo podjetje tržilo svoje izdelke in 

storitve, ter  med izbiro strategije vstopa na izbrana tržišča obstaja neposredna tesna 

povezanost. Medtem ko ima pri izbiranju nacionalnih tržišč podjetje večjo stopnjo 

prostosti, je izbira strategije vstopa na izbrano tržišče v veliki meri omejena in 

(vnaprej) opredeljena s samo izbiro ciljnih tržišč v tujini. Težava pri začetnih 

stopnjah vstopa na mednarodna tržišča je velika količina trgov in držav. Ker bi bilo 

nesmiselno preučevati vse trge in države, je potrebno uporabiti ustrezni postopek 

selekcioniranja morebitnih potencialnih ter smiselnih trgov in držav.  

V praksi se podjetja pri izbiranju tujih tržišč odločajo za geografsko bližja ter  

kulturno podobna njihovi državi − načelo geografske in kulturne distance. Tudi za 

izkušena podjetja na mednarodnem poslovanju se pri uvajanju novega segmenta 

prodaje zastavlja vprašanje izbire tujih tržišč, ki ponujajo največje marketinške 

možnosti. 

V fazi raziskovanja mednarodnega okolja izbiramo države (nacionalna tržišča) z 

ustrezno razpoložljivim tržnim potencialom in ustrezno strategijo vstopa, ki naj bi 

podjetju zagotovila optimalno izkoriščanje tržnih priložnosti v izbrani državi (Jurše, 

1999). 

Nepravilna izbira trga lahko podjetje privede k zelo resnim posledicam. Iz 

mednarodne poslovne prakse je razvidno, da povprečno obdobje osvajanja tujega 

trga traja 3−4 leta, saj podjetje šele po tem obdobju doseže dovolj visoke izvozne 

količine in vrednosti, ki omogočajo donosnost izvoznega posla. V tipičnem primeru 

je prvo leto namenjeno raziskovanju trga, iskanju potencialnih zastopnikov ali 

odjemalcev, začetnemu tržnemu komuniciranju in razvoju blagovne znamke, 

medtem pa, razen vzorčnih pošiljk, podjetje dejansko na novi trg pravega izvoza še 

ne realizira. V drugem letu pa je že možno, da se poveča izvoz določenih pošiljk, ki 

še ne prinesejo dobička, saj so še potrebna določena vlaganja v trg v obliki posebnih 

popustov za prve količine ali pa se pojavijo dodatni stroški. V tretjem letu se podjetje 

lahko približa takšnemu obsegu izvoznih količin in vrednosti, ki v celoti gledano že 

prinašajo pozitiven letni izid (Dubrovski, 2006). 
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4.1 Oblike vstopa na tuji trg  

Na domačem in mednarodnem trgu so podjetja nenehno izpostavljena konkurenci. 

Spreminjajoče se razmere na domačem in tujem trgu silijo podjetja k iskanju 

najprimernejšega odziva, s katerim  naj ohranijo ali izboljšajo svojo tržno pozicijo. 

Pri tem lahko govorimo o reagiranju podjetij na izzive domačih in tujih tržišč. Če 

posplošimo, lahko ločimo tri oblike takšnega reagiranja, ki imajo skupno bistvo. Prva 

oblika je klasični izvoz, pri katerem se proizvodnja nahaja doma in se iz nje oskrbuje 

tuji trg. Druga oblika se kaže v tem, da se proizvodnja preseli v tujino na temelju 

pogodbenih sporazumov oz. nepremoženjske oblike izvoza. Tretja oblika so 

premoženjske oblike izvoza, katerih najpomembnejša podvrsta je neposredna 

investicija v tujini. Posebnost je še četrta oblika vstopa, ki je vezana mednarodna 

trgovina. S tem razumemo nastop v tujini kot drugo najboljšo opcijo v primerih, 

kadar bi sicer brez nje izpadel posel in je to edina možnost vstopa na določen trg. 

Naštete oblike pomenijo hkrati proces internacionalizacije podjetja, saj ima vsaka 

več različic. 

Pojem klasični izvoz  vsebuje skupek opravil, ki vključujejo raziskavo tujega trga, 

iskanje kupcev, izbiro posrednikov doma in v tujini, promocijo, fizični prenos blaga 

preko državnih meja vključno z zavarovanjem in plačilom interno proizvedenega 

blaga. Bistvo klasičnega izvoza je, da se izdelki proizvajajo na domačem trgu in se 

od tam se organizirajo prenosi izdelkov in storitev na tuji trg. Nepremoženjska oblika 

vstopa pomeni vstop podjetja na tuje tržišče s pogodbeno obliko med klasičnimi 

blagovnimi znamkami oz. storitvenim izvozom in neposredno tujo investicijo. S 

pomočjo takšnih oblik omogočimo oskrbovanje tujega trga preko lokalne 

proizvodnje. O premoženjski obliki vstopa govorimo, ko gre za kapitalski ali 

premoženjski prenos premoženja v tujino (Kenda, 2001). 

4.2 Izvozne oblike vstopa  

Izvozna oblika vstopa je uvrščena kot najobičajnejša in najbolj uveljavljena oblika 

delovanja v mednarodnem okolju. Običajno se jo opredeljuje kot strateško 

alternativo z nizkimi stroški, a je to poenostavljeno dojemanje izvoznega trženja 

pogosto neprimerno in zgrešeno. Res je, da sam izvoz ne zahteva nobenih investicij v 
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proizvodnjo v tujini, zahteva pa precej visoke investicije v marketing. Zato aktivni 

izvozniki investirajo v marketing za znana ciljna tržišča. Začetek naložbe se prične z 

intenzivno tržno študijo, ki pripomore k izoblikovanju marketinga za določen trg. 

Japonski model izvozne oblike vstopa pravi, da se aktivnosti razvijanja izvoza 

izdelkov na tuja tržišča začnejo tako, da se že v fazi načrtovanja strategije 

marketinga pošlje marketinške strokovnjake na tuja tržišča, da bi z daljšim bivanjem 

osvojili čim več podatkov za izdelavo t. i. feasibility študije ter z njeno pomočjo 

izbrali primerne strategije vstopa na tuje tržišče. Po opredelitvi vseh strokovnih 

izhodišč pričnejo z izdelavo strategije trženja, ki poteka v treh stopnjah (Jurše, 1999): 

• vstop na tržišče, 

• prevzemanje tržišča, 

• branjenje tržne pozicije.  

4.2.1 Posredni izvoz 

Posrednega izvoza se večinoma poslužujejo podjetja, ki imajo omejene potenciale in 

omejene cilje glede širjenja storitve na tuje tržišče, kjer bi lahko plasirali svoje 

izdelke. V tem primeru se v proces mednarodne menjave vključuje domači 
posrednik, ki mu proizvajalno podjetje prenese določene menjalne funkcije in 

določena tveganja. Ta vrsta izvoza poenostavi proizvajalčevo poslovanje, saj ima 

zaradi lokacije posrednika olajšano komuniciranje s kupcem in izvrševanje samega 

prodajnega procesa. Stroški obdelave tržišča so neznani, prav tako pa tudi tveganja, 

ki jih pogosto v celoti prevzame posrednik. Ker ni potrebno prilagoditi 

organiziranosti podjetja in marketinške strategije, je posredni izvoz zelo privlačna 

strategija še posebej za podjetja, ki so ravnokar začela tržiti svoj izdelek na tujem 

tržišču in ne razpolagajo z zadostnimi potenciali (kadri, znanje, finančna sredstva) za 

mednarodno trženje (Jurše, 1999). 

4.2.2 Neposredni izvoz 

Pri uporabi te metode vstopa na tuje tržišče proizvajalec vključuje v trženjski proces 

uvoznike, zastopnike, grosiste in druge vrste posrednikov na tujem trgu, le redkokdaj 

se podjetje poslužuje neposredne prodaje izdelkov končnemu uporabniku. Prednost 
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neposrednega izvoza, ki sicer podjetju povečuje stroške, je povečan nadzor nad 

aktivnostmi marketinga, kar pa vodi k povečanju izvoza.  

Tabela 1: Prednosti in slabosti posrednega in neposrednega izvoza (Dubrovski, 2006) 

Vrsta izvoza Prednosti Slabosti 

Posredni izvoz Zahtevani so omejeno 

angažiranje in omejene 

investicije; 

omogočena je visoka stopnja 

tržne razpršenosti, saj podjetje 

uporablja mednarodne poti že 

izkušenega izvoznika; 

minimalno tržno in politično 

tveganje; 

niso zahtevane večje izkušnje. 

Ni nadzora med elementi 

marketinškega spleta, razen za 

izdelek; 

dodatni domači člen lahko 

povzroča stroške oz. zmanjša 

dobiček proizvajalcu; 

pomanjkanje stika s trgom; 

omejeno pridobivanje izkušenj 

z izdelkom. 

Neposredni 

izvoz 

Dostop do lokalnih tržnih 

izkušenj in stikov s 

potencialnimi odjemalci; 

skrajšana distribucijska veriga; 

zahtevano je poznavanje trga; 

obstaja nadzor nad 

marketinškim spletom; 

na razpolago je lokalna 

podpora prodaji in storitvam. 

Majhen nadzor nad tržnimi 

cenami zaradi carin in 

pomanjkanja nadzora nad 

distribucijo; 

potrebne so investicije v 

prodajno organizacijo; 

kulturne razlike; 

možne so trgovinske omejitve. 
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Nadzor nad marketinškim programom v tujini omogoča aktivno osredotočenje 

marketinških naporov na tuja tržišča, večji in kvalitetnejši tok informacij s ciljnega 

tržišča, kar mu zagotavlja pomembne podatke, ki služijo prilagajanju posameznih 

elementov strategije ter izvoznega programa. Zaradi prilagojene strategije trženja na 

tujem tržišču se podjetju povečajo možnosti za izkoriščanje tržnih priložnosti. To 

prilagajanje potrebam kupca podjetju zagotavlja stvarnejšo osnovo za boljše 

izkoriščanje tržnih potencialov in s tem možnost za doseganje dolgoročnega dobička 

(Jurše, 1999). 

4.3 Nepremoženjske oblike vstopa 

Razlogi za razvoj nepremoženjske oblike vstopa na tuje trge so sledeči: bližanje 

podjetja kupcu, zmanjšanje proizvodnih stroškov, skrajšanje prodajne poti, znižanje 

transportnih stroškov zaradi geografske oddaljenosti, izogibanje omejitvam vstopa, 

kot so carinske in necarinske omejitve, ki bistveno dvigujejo ceno uvoženega 

izdelka. Za podjetje je ugodneje, da na trgu nastopa kot domači proizvajalec, saj 

lahko le tako izkoristi razne oblike pospeševanja lokalne proizvodnje, kot so ugodni 

krediti in subvencije. Najpogostejše oblike vstopa so: licenciranje, franšizing in 

pogodbena proizvodnja. Med izvoznimi in nepremoženjskimi oblikami vstopa na tuji 

trg je velika razlika. Pri izvozni obliki se izdelke ali storitve izdeluje na domačem 

trgu, nato jih podjetje trži na tujih trgih. V tem trenutku zagotovo prevladujejo 

nepremoženjske oblike vstopa, seveda ob pogoju, da sodelujejo s kredibilnimi 

partnerji. Izraz pogodbene oblike izhaja iz dejstva, da prenos proizvodnje brez 

neposrednih naložb kapitala temelji na pogodbenem razmerju med zainteresiranimi 

udeleženci poslovanja (Makovec Brenčič in Hrastelj, 2003). 

4.3.1 Licenčno poslovanje 

Licenca je dovoljenje, ki ga da dajalec licence v obliki sklenjene pogodbe podjetju na 

tujem trgu. Z njo dovoljuje aplikacijo aktivnosti, kot je komercialna izraba, ki je v 

nasprotnem primeru zakonsko prepovedana. Zanimanje po patentnih pravicah in 

uporabi blagovnih znamk ni več takšno  kot je bilo, danes se vedno bolj uporabljajo 

menedžerska in tehnična podpora podjetjem na tujem trgu ter nadgradnja novih 

proizvodov. Vso investicijo v objekt, opremo, obratna sredstva in delovno silo 
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običajno prevzame kupec licence, kadar so pričakovanja ugodna, pa dajalec licence 

odkupi manjšinski delež (Kenda, 2001). 

4.3.2 Franšizing 

Franšizing je pogodbeno razmerje med franšizorjem, ki daje svojo veščino (trženja, 

proizvajanja in menedžmenta), in franšizijem v zameno za neko začetno pristojbino 

in tekočo provizijo. Nastanek franšiznega odnosa je pogojen s tem, da so partnerji 

pripravljeni vložiti kapital in prevzeti distribucijo nekega izdelka ali storitve po 

navodilih franšizorja. Značilnost in prednost franšizinga je povečanje možnosti hitre 

ekspanzije nad izbranim tržnim segmentom. Velika in hitra ekspanzija pa pripomore 

podjetju osvojiti zadovoljivo tržno pozicijo in zagotavlja hitro vračanje naložbe 

(Kenda, 2001). 

4.4 Premoženjske oblike vstopa 

Pri izvozni strategiji, kot so izvažanje, franšizing in licenciranje, se podjetje 

internacionalizira brez investicij v infrastrukturo in delovno opremo v tujini. Kljub 

vsemu se nekatera podjetja odločajo za premoženjski vstop na tuji trg, kar pomeni, 

da podjetje vstopa na tuji trg z lastnimi sredstvi in le-ta tudi samo nadzira. Najbolj 

uporabljeni obliki premoženjskega vstopa na tuji trg so mešana podjetja (t. i. joint 

venture) in neposredne tuje investicije (Jurše, 1999). 

Joint venture pomeni lastniško udeležbo več poslovnih partnerjev pri 

novoustanovljenem podjetju. Cilj take strategije je zagotavljanje skupnih interesov 

poslovnih partnerjev. Zaradi sprememb v tehnologiji, telekomunikacijah in vladnih 

politikah se število tovrstnih sporazumov vzpenja. To je le zato, ker vsako 

posamezno podjetje ne bi uspelo slediti vsem spremembam. Vsak od partnerjev 

prispeva svoj del – lahko v obliki denarja, posebnih veščin, patentov, zemljišča. Tako 

se omogoča večje zbiranje kapitala, kar pa zagotavlja večjo verjetnost uspeha in 

razpršitev tveganja. Pri tem načinu vstopa na tuji trg je potrebna neposredna naložba 

v menedžment, transfer tehnologije, izobraževanje kadrov in v odnose z javnostmi. S 

pomočjo tega si matično podjetje znatno poveča možnosti širitve na tuje tržišče in 

pridobi možnost davčnih in drugih olajšav države gostiteljice. Z razliko od 

neposrednih investicij so skupna vlaganja podvržena konfliktom. Ne glede na to ali 
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gre za partnerstvo med vladnim ali neodvisnim zasebnim podjetjem, so razlike med 

interesi posameznikov sprožitelj določenih konfliktov, ki v večini primerov 

pripeljejo do propada partnerstva (Kenda, 2001). 

Neposredna vlaganja so opredeljena kot najvišja oblika participacije podjetja na 

tujem tržišču. V takih primerih podjetje kupi drugo podjetje ali pa ustanovi novo. Pri 

takem načinu vstopa ima nekaj prednosti, kot so: cenejša delovna sila, cenejši 

material, manjši stroški in pomoč tuje vlade pri vlaganju. Z večanjem delovnih mest 

si podjetje povečuje ugled v državi gostiteljici in s pomočjo tega navezuje trdnejše 

stike z oblastjo, s porabniki in z domačimi dobavitelji, kar pripomore k lažjemu 

prilagajanju izdelka tamkajšnjim potrebam. Najpomembneje pa je, da obdrži popoln 

nadzor nad svojimi investicijami. Slabosti neposrednega vlaganja sta nepredvidljiva 

stabilnost valute in poslabšanje razmer na tujem tržišču s  posledičnim odpuščanjem 

ali celo zaprtjem podjetja. Slednje je lahko povezano z zelo visokimi stroški (Kotler, 

2004). 

4.5 Izbira najustreznejše strategije vstopa podjetj a Brumat Vrtojba 

d.o.o. 

V fazi izbiranja najustreznejše strategije vstopa smo preučili finančno in kadrovsko 

stanje podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. in ugotovili, da je za podjetje najustreznejša 

oblika vstopa na tuje tržišče neposredni izvoz. Zaradi podobnosti med domačim in 

hrvaškim trgom in neposredne bližine držav smo se odločili, da podjetje uporabi 

podobno strategijo trženja kot na domačem trgu. 
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5 PEST-ANALIZA OKOLJA HRVAŠKEGA TRGA 

Pri mednarodnem marketingu je analiza okolja obvezni element vsakega 

marketinškega programa in strateškega načrtovanja podjetja. Zaradi velikega števila 

držav in velikih razlik, ki pogosto obstajajo med tržnimi okolji posameznih držav, v 

katerih podjetje lahko deluje, je analiza okolja ena izmed najpomembnejših orodij. 

Sama učinkovitost podjetja na tujem tržišču je velikokrat ogrožena zaradi poslovne 

filozofije, da je mogoče program trženja na domačem tržišču brez spreminjanja 

prenesti na tuje tržišče (Jurše, 1999). 

Pri analizi okolja obstajajo različne analize, kot so npr.: PEST-analiza (analiza 

političnega, ekonomskega, sociološkega in tehnološkega okolja), SLEPT-analiza 

(analiza sociološkega, pravnega, ekonomskega, političnega in tehnološkega okolja), 

C-analiza (analiza konkurence) ipd. (Makovec Brenčič in Hrastelj, 2003). 

Zaradi nepoznavanja hrvaškega tržišča je potrebno pred vstopom podjetja Brumat 

Vrtojba d.o.o. na hrvaški trg izvesti analizo okolja, ki bo v pomoč pri odločanju o 

vstopu na omenjeni trg. Med vsemi analizami okolja je v danih okoliščinah 

najprimernejša PEST-analiza, ki omogoča preučitev demografskega, političnega, 

ekonomskega in sociološko-kulturnega okolja Republike Hrvaške. 

5.1 Zgodovinski pregled Republike Hrvaške 

Ozemlje Republike Hrvaške je bilo del avstro-ogrske monarhije. Leta 1918 so se 

Hrvati, Srbi in Slovenci združili v Kraljevino SHS, ki se je leta 1929 preimenovala v 

Kraljevino Jugoslavijo. Po 2. svetovni vojni je ozemlje Hrvaške postalo del 

samostojne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), ki jo je vodil 

maršal Josip Broz – Tito. Hrvaška je junija 1991 razglasila svojo neodvisnost, vendar 

je okupacija srbske vojske trajala še nadaljnja štiri leta. Mednarodna skupnost je RH 

priznala v začetku leta 1992. Leta 2009 je Republika Hrvaška vstopila v zvezo 

NATO, decembra 2011 pa je podpisala pristopno pogodbo za vstop v EU, ki jo je 

ratificirala mesec dni kasneje. Republika Hrvaška bo postala članica EU predvidoma 

julija 2013 (The World Factbook, 2012). 
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5.2 Demografsko okolje 

Demografski podatki: 

• Uradni naziv: Republika Hrvaška 

• Glavno mesto: Zagreb 

• Politični sistem: Predsedniška-parlamentarna demokracija 

• Uradni jezik: Hrvaški 

• Nacionalna valuta: Kuna − HRK 

• Površina: 56 594 km2 

• Mejne države: Bosna in Hercegovina, Srbija, Madžarska, Črna gora, 

Slovenija 

• Klima: Mediteranska in kontinentalna 

• Število prebivalcev: 4 480 043 

• Starostna struktura: 0−14 let 15,00 %, 15−64 let 67,80 %, nad 65 let 19,90 % 

• Vera: rimokatoliška (87,80 %) 

Republika Hrvaška ima skupno 4 480 043 prebivalcev. Med etničnimi skupinami 

prevladujejo Hrvati (89,60 %), sledijo Srbi (4,50 %) in drugi (Bosanci, Madžari, 

Slovenci, Čehi in Romi), ki zajemajo 5,90 % (The World Factbook, 2012). 

Prevladujoča vera v Republiki Hrvaški je rimokatoliška (87,80 %), sledijo: 

pravoslavna (4,40 %), muslimanska (1,30 %) in ostale krščanske vere (0,4 %). 

Nevernikov pa je 5,2 % (The World Factbook, 2012). 

Od leta 1998 je zaznati močan upad rodnosti, ki v povezavi s stopnjo smrtnosti 

močno povečuje negativno vrednost naravnega prirastka v Republiki Hrvaški. 

Slednji je razviden iz spodnjega grafa na sliki 1. 
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Slika 1: Negativna vrednost naravnega prirastka (Statistički ljetopis RH, 2011) 

Teritorij Republike Hrvaške skupaj obsega 87 661 km2 površine. Od tega kopno 

predstavlja 56 594 km2 (stanje na dan 31. 12. 2002), morje pa 31 067 km2. Slednje 

zajema notranje morske vode ter teritorialno morje (Statistički ljetopis RH, 2011). 

Več kot 1/3 (natančneje 39,43 %) celotnega kopenskega ozemlja pokrivajo gozdovi, 

ki obsegajo 2 231 883 ha. Od tega jih je 1 650 662 ha v državni lasti, preostalo (581 

221 ha) pa je v zasebni lasti (Statistički ljetopis RH, 2011). 

Hrvaške gozdove pretežno sestavljajo listavci, ki zajemajo 4 293 923 m3, medtem ko 

je iglavcev 726 581 m3. Prevladujoči vrsti lesa med listavci sta bukev in hrast, ki 

skupaj zajemata 67,80 %, kot je razvidno s slike 2, med iglavci pa prevladujeta jelka 

in smreka (89,60 %), kot prikazuje slika 3. Navedeni podatki se nanašajo na leto 

2010 (Statistički ljetopis RH, 2011). 
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Slika 2: Prevladujoče listnate vrste dreves v RH (Statistički ljetopis RH, 2011) 

 

 

Slika 3: Prevladujoče iglaste vrste dreves v RH (Statistički ljetopis RH, 2011) 
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Tržišče Republike Hrvaške je več kot dvakrat večje od slovenskega, kar pomeni, da 

bi morala biti povpraševanje in prodaja večja, kot sta sedaj v Sloveniji. Tudi 

pokritost kopenskega dela z gozdovi, ki imajo velik delež komercialno uporabnega 

lesa, kaže na razvitost lesnega gospodarstva. 

5.3 Pravno-politi čno okolje 

5.3.1 Politični sistem 

Glede na politično ureditev je Republika Hrvaška predsedniška-parlamentarna 

demokracija. 22. decembra 1990 je sprejela ustavo, ki je bila kasneje dvakrat 

spremenjena (v letih 2000 in 2001). Za predsednika države je bil 18. februarja 2010 

izvoljen Ivo Josipović. Mesto predsednika vlade pa je 23. decembra 2011 pripadlo 

Zoranu Milanoviću. Zakonodajno oblast izvršuje hrvaški sabor, v katerem sedi 151 

poslancev. Po izidu zadnjih volitev je večina poslanskih sedežev pripadla koaliciji 

Kukuriku (77 sedežev), medtem ko je dotedanja vodilna stranka HDZ skupaj še z 

dvema drugima zasedla 46 poslanskih mest (The World Factbook, 2012). 

Celotno ozemlje Republike Hrvaške je v politično-upravnem pogledu razdeljeno na 

20 samoupravnih enot, imenovanih županije. Glavno mesto Zagreb pa oblikuje svojo 

samoupravno enoto. Ožjo upravno enoto predstavljajo občine, ki jih je skupaj 429 

(Statistički ljetopis RH, 2011). 

Hrvaška bo predvidoma julija 2013 postala članica EU. S članstvom bo postalo 

poslovanje z Republiko Hrvaško enostavnejše, saj bo hrvaški trg postal del skupnega 

trga EU, kar se odraža v prostem pretoku ljudi, storitev, kapitala in znanja. Če se bo 

Republika Hrvaška odločila za prevzem evra, se bodo izničila tudi tveganja glede 

valute. 

5.3.2 Davki, inflacija ter nezaposlenost in plače 

Davki 

Na Hrvaškem obstaja davek na dodano vrednost (DDV). DDV se plačuje za vse 

kupljene izdelke in storitve, pri vseh dobrinah in storitvah, pri katerih je imel nekdo 

korist, za vse uvoženo blago in za vse storitve, ki jih tuji podjetnik opravi znotraj 
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države. Od 1. marca 2012 poznajo naslednje stopnje DDV: 25 %, za nekatere 

proizvode in storitve pa 10 % in 0 %. 

Inflacija in nezaposlenost 

Republika Hrvaška je v letu 2011 zabeležila 2,3-odstotno inflacijo. K inflaciji so 

največ prispevale cene alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki so se podražile za 

6,8 odstotka, cene hrane so se lani povečale za 3,6 odstotka, cene energentov pa za 

2,7 odstotka. Decembra lani so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi z enakim 

mesecem leto prej zvišale za 2,1 odstotka. 

Po napovedi Svetovne in Hrvaške centralne banke bi lahko RH zašla v recesijo. V 

letu 2011 je zabeležila 0,4-odstotno gospodarsko rast (Delo, 2012). 

V RH je bilo januarja 2012 brezposelnih 334.351 ljudi oziroma 19,8 odstotka 

delovno aktivnega prebivalstva, kar je največja registrirana stopnja do aprila 2003. V 

primerjavi z januarjem 2011 je stopnja brezposelnosti višja za 0,2 odstotka. S slike 4 

je razvidno, kako je brezposelnost nihala od leta 1991 do leta 2011. 

 

Slika 4: Nihanje nezaposlenosti (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 

2012) 
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Plače 

V Republiki Hrvaški je leta 2011 minimalna bruto mesečna plača znašala 381 EUR. 

Septembra 2010 je povprečna mesečna bruto plača znašala 1004 EUR 

(Veleposlaništvo RS Zagreb, 2012). 

5.3.3 Odnosi do tujih podjetij, investicij, uvoza in transporta 

Ustvarjanje in upravljanje gospodarskih družb je v RH predpisano z Zakonom o 

trgovinskih družbah. 

Zakon loči naslednje organizacijske oblike: 

• javna trgovinska družba, 

• komanditna družba, 

• tiha družba, 

• delniška družba, 

• družba z omejeno odgovornostjo.  

Najprimernejša oblika družbe za majhne slovenske vlagatelje je družba z omejeno 

odgovornostjo, za večje vlagatelje pa je primernejša oblika delniška družba. 

Tuje naložbe v Republiki Hrvaški ureja Zakon o trgovinskih družbah, ki tujega 

vlagatelja enači z domačim, hkrati pa imajo tuji vlagatelji še pravico do dodatnih 

jamstev, ki jih domači vlagatelji nimajo. Med prednostmi v vlaganja  Republika 

Hrvaška navaja geostrateški položaj oziroma dostop do trgov nekdanje Jugoslavije, 

izobraženo delovno silo ter usmerjenost v EU (Izvozno okno, 2012). 

Omejitve uvoza 

Na mednarodnih trgih lahko izvoznik naleti na številne uvozne omejitve, kot je 

dajanje prednosti domačim podjetjem pri javnih licitacijah. Upoštevati mora vse 

predpise o sestavi, lastnostih in varnosti izdelka (pakiranje, živila, varstvo zdravja...). 
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Tako se izvoznik na tujem trgu znajde v podrejenem položaju glede na domača 

podjetja (Dubrovski, 2006). 

Republika Hrvaška nadzira uvoz s pomočjo omejitev in uvoznih dovoljenj. V okviru 

dovoljenj je mogoče v Republiko Hrvaško uvoziti katerokoli blago, ne glede na 

naravo, poreklo, količino, namen ali vrsto izdelka. Zaradi varovanja javne morale 

obstajajo nekatere omejitve, kot so varnost, zdravje ljudi, živali in rastlin, varstvo 

okolja, varstvo nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti 

ali varstvo pravic intelektualne lastnine (Izvozno okno 2012). 

Transport 

V Republiki Hrvaški obstaja zelo razvita transportna mreža, ki se deli na: 

• morski promet (Morska pristanišča so Rijeka, Ploče, Split in Zadar. Glavna 

rečna pristanišča na reki Dravi in Savi pa Vukovar, Sisak, Slavonski Brod in 

Osijek. Sava je plovna reka do Siska.), 

• letalski promet (RH ima 63 športnih in 5 mednarodnih letališč: Zagreb, Zadar, 

Split, Dubrovnik in Rijeka. Obnovljeni sta tudi letališči Osijek in Pula, ki 

ponujata nizkocenovne prevoze. Največji letalski prevoznik je Croatian 

Airlines.), 

• železniški promet (Je zelo slabo razvit, zelo malo je dvotirnih in 

elektrificiranih železniških prog.), 

• cestni promet (Promet po cestah je prevladujoč za osebno uporabo in 

transport blaga.). 

5.4 Ekonomsko okolje 

Republika Hrvaška je zaradi vojne od leta 1991 do leta 1995 v številnih pogledih 

precej nazadovala. Med drugim je bilo prizadeto tudi njeno gospodarsko okolje, saj 

je zaradi vojnega stanja zamudila velik val ekonomskega razvoja. Izboljševanje 

hrvaške ekonomije se je začelo leta 2000 in nato rastlo do leta 2011, ko je po vsem 

svetu nastopilo obdobje gospodarske krize. (The World Factbook, 2012)  
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Zaradi vstopa Republike Hrvaške v EU, ki naj bi bil predvidoma julija 2013, je vsa 

ekonomska politika države usmerjena k usklajevanju zakonodaje in izpolnjevanju 

zahtev, ki jih EU postavlja državam kandidatkam za vstop. Julija 2011 je tako RH 

sprejela gospodarsko-fiskalne napovedi za obdobje 2012−2014. Prizadevanja RH 

stremijo predvsem k postopnemu zviševanju gospodarske rasti, ki naj bi po 

predvidevanjih leta 2014 dosegla 4 %, ter k postopnemu zmanjševanju 

proračunskega primanjkljaja –  predvidoma na vsaj 1,8 %  BDP v letu 2014 (Izvozno 

okno, 2011). 

Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) je eden najpomembnejših pokazateljev 

razvitosti določene države, saj nam pokaže celotno ekonomsko aktivnost v neki 

državi. BDP Republike Slovenije v letu 2011 je znašal 29 100 USD/prebivalca, 

medtem ko je bil BDP Republike Hrvaške precej nižji in je znašal 18 300 

USD/prebivalca. V spodnji primerjalni tabeli 2 lahko razberemo, da se BDP 

Republike Hrvaške z leti dviguje, vendar ne dosega ravni BDP v Republiki Sloveniji, 

kar kaže na nižjo stopnjo gospodarske aktivnosti v primerjavi z Republiko Slovenijo. 

Tabela 2: Primerjava rasti BDP med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 

Leto 2009 2010 2011 

Slovenija - 8,00 % + 1,40 % + 1,10 % 

Hrvaška - 6,00 % - 1,20 % + 0,70 % 

 

Spodnja slika 5 prikazuje gibanje BDP v odstotkih v Republiki Hrvaški v primerjavi 

z gibanjem BDP v državah članicah EU. Kot je razvidno, je gibanje BDP v Republiki 

Hrvaški in EU podobno. Največji padec BDP lahko zaznamo v prvem trimesečju leta 

2008. Takšen padec je povezan z nastopom gospodarske krize v Evropi in po svetu. 

BDP v EU se je sicer leta 2010 dvignil na pozitivno raven in je tako dosegel vrednost 

okrog 2 %, za razliko od BDP v Republiki Hrvaški, ki pa je ostal še negativen oz. se 

je šele v naslednjih letih začel gibati v razponu  -1 % in +1 %. 
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Slika 5: Primerjava BDP med Republiko Hrvaško in EU (Državni zavod za statistiku 

Republike Hrvatske, 2012) 

Hrvaško gospodarstvo je v veliki meri odvisno od storitvenega sektorja, saj le-ta 

predstavlja skoraj 70 % celotnega BDP. V njem je zaposleno približno 65 % 

celotnega aktivnega prebivalstva v državi. Glavna dejavnost je prav gotovo turizem, 

saj je Republika Hrvaška kot turistična destinacija izredno zanimiva za približno 10 

milijonov turistov letno. Pomemben delež BDP (približno 26 %) predstavlja tudi 

industrijski sektor, kjer ima zagotovo pomembno vlogo ravno lesna industrija. To ne 

preseneča glede na dejstvo, da več kot 1/3 celotnega kopenskega ozemlja Republike 

Hrvaške pokrivajo gozdovi. 

Število registriranih pravnih oseb v posamezni državi je tudi odločilen faktor, ko 

raziskujemo  potencialno tržno okolje. V takem primeru nas predvsem zanima število 

poslovnih subjektov, ki so na trgu aktivni. V letu 2010 je bilo v Republiki Hrvaški 

registriranih 275 154 pravnih oseb (vključno z organi državne oblasti ter organi 

lokalnih in regionalnih samoupravnih skupnosti). Število pravnih oseb je v 

primerjavi z letom 2012 naraslo za nekaj več kot 5 000. V kmetijskem, gozdarskem 

in ribolovnem sektorju (kamor spada  dejavnost predelovanja lesa) je bilo 

registriranih 5 358 pravnih oseb, od tega jih je bilo aktivnih le 3 002 (Statistički 

ljetopis RH, 2011).  
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Po podatkih Gospodarske Zbornice RH je v dejavnosti »proizvodnja pohištva« (šifra 

dejavnosti DN361) registriranih 1 045 poslovnih subjektov, med katerimi je 966 

subjektov aktivnih (Hrvatska gospodarska komora, 2012). 

Gospodarsko sodelovanje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo je bilo 

vedno dobro in zajema tako blagovno menjavo kakor tudi kapitalske 

investicije/naložbe ter nedvomno turistično menjavo. Republika Hrvaška je v letu  

2010 zasedla 5. mesto med najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi partnerji 

Republike Slovenije. V spodnji tabeli 3 lahko vidimo, da se blagovna menjava med 

državama z leti neprestano povečuje. Določen upad je zaznati leta 2008, kar pa glede 

na takratne svetovne gospodarske razmere predstavlja normalen pojav. 

Tabela 3: Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško (Veleposlaništvo RS Zagreb, 

2012) 

 

Na visoko stopnjo blagovne menjave med obema državama nedvomno vpliva 

harmonizirana zakonodaja. Republika Slovenija je sicer članica EU in mora zato 

poslovati po standardih EU, ampak Republika Hrvaška je na pragu vstopa v EU in je 

zato morala svojo zakonodajo čim bolj približati zakonodaji EU. Poleg tega je 

Republika Hrvaška leta 2003 pristopila k sporazumu CEFTA (Central European Free 

Trade Agreement – Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini), katerega članica je 

bila tudi Republika Slovenija, in sicer do njenega vstopa v EU.  Pred tem pa je med 

njima veljal Sporazum o prosti trgovini med Republiko Hrvaško in Republiko 

Slovenijo, ki sta ga državi podpisali 1. 1. 1998. Poleg tega pa med državama veljajo 

številni bilateralni dogovori, ki še dodatno olajšajo medsebojno trgovanje. 
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5.5 Socio-kulturno okolje 

Poznavanje sociološkega in kulturnega okolja je zelo pomembno pri oblikovanju 

strategije  vstopanja na trg neke države, saj ravno kulturo ozadje usmerja delovanje 

ljudi. Poznavanje poslovnih praks in običajev, ki veljajo v potencialnem tržnem 

okolju, lahko predstavlja veliko prednost predvsem v začetni fazi navezovanja 

stikov. Ne gre pozabiti dejstva, da je prvi vtis zelo pomemben. 

Sociološko in kulturno okolje Republike Slovenije in Republike Hrvaške sta si v 

veliki meri podobna. To lahko pripišemo predvsem dolgoletnemu sobivanju obeh 

narodov v raznih oblikah državnih tvorb, v katerih sta živela v daljših zgodovinskih 

obdobjih. Naj omenimo zgolj zadnjo, to je bila Socialistična federativna republika 

Jugoslavija, v kateri sta bila naroda povezana v okviru federalnih republik, in sicer 

do njihove osamosvojitve. 

Slovenski trgovci zato dobro poznajo hrvaško kulturo, kar jim nedvomno daje 

prednost pred konkurenčnimi tujimi trgovci pri vstopanju na hrvaški trg. Dodatno 

olajšavo predstavlja tudi poznavanje hrvaškega jezika in poslovnih navad ter 

običajev. V zadnjem času je mogoče zaznati trend prevzemanja zahodnih vzorcev 

vedenja in poslovanja, čeprav imajo s tem še določene težave. 
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6 ANALIZA MIKROOKOLJA 

Analiza mikrookolja podjetja, to je preučevanje ključnih subjektov v neposrednem 

okolju podjetja, s katerimi podjetje opravlja transakcije, ki vplivajo na podjetje in 

njegov položaj v tem okolju, je zelo pomembna. Preučevanje je usmerjeno na 

konkurente, dobavitelje, odjemalce itd. Te informacije so lahko podjetju vir 

konkurenčne prednosti (Jurše, 1999). 

6.1 Analiza konkurence 

Konkurenca je opredeljena kot ravnanje med soponudniki na nekem tržišču oziroma 

tržno tekmovanje med večjim številom ponudnikov, kar pomeni prizadevanje dveh 

ali več konkurentov za doseganje istih ali podobnih ciljev na istem področju. Po 

drugi strani pa konkurenca lahko pomeni tudi samega nosilca konkurenčnih 

aktivnosti (tako imenovane konkurente (Dubrovski, 2006). 

Konkurenti podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. so vsa tista podjetja, ki se ukvarjajo s 

trženjem lesno obdelovalnih strojev in opreme. V terenski raziskavi, ki je bila 

izvedena 20. 2. 2012−24.  2. 2012 in v kateri je bilo obiskanih 37 potencialnih 

kupcev, je bilo ugotovljeno, da so konkurenti v Republiki Hrvaški bolj dejavni pri 

trženju novih strojev in opreme, medtem ko je ponudbe glede rabljenih strojev in 

opreme ta trenutek še zelo malo. Potencialne konkurente podjetja Brumat Vrtojba 

d.o.o. lahko v nadaljevanju razdelimo v dve skupini, in sicer na konkurente, ki se 

ukvarjajo samo z novimi stroji in opremo, ter konkurente, ki se enako kot podjetje 

Brumat Vrtojba d.o.o. ukvarjajo z novimi in rabljenimi stroji ter opremo. 
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Konkurenti z novimi stroji in opremo: 

• Lesnina inženjering Zagreb, d. o. o.: prisotna je tako na slovenskem trgu kot 

tudi na ostalih trgih bivše Jugoslavije. Njihova strojna ponudba se osredotoča 

na novo industrijsko opremo, kar pomeni, da v glavnem tržijo z večjimi 

lesnopredelovalnimi obrati. Njihova ponudba pretežno zajema nemške 

proizvajalce, kot so: Brand, Holzma, Honag, Weeke, Friz, Heesemann, 

Kuper, Venjakob, Bargstedt, Ligmatech, Torwege, Weinmann, Fezer, Hofer, 

Wemhoner ...( http://www.lesnina-inzeniring.si/tehnoloska-oprema/hr-bih/); 

• Schachermayer, d. o. o. (Zagreb): ukvarja se s trženjem klasične nove strojne 

opreme. Njihova ponudba zajema italijanske, avstrijske in nemške 

proizvajalce, kot so: Griggio, Hebrock, Schuko, Martin, Butfering, 

Gannomat, Striebig, Weima ... 

(http://www.schachermayer.hr/maschinen/holz/broschueren/); 

• Elektron-s, d. o. o. (Korenica): ukvarjajo se s trženjem novih manjših 

obdelovalnih strojev "hobby program" italijanskega proizvajalca Bernardo 

(http://www.elektron-s.hr/); 

• Intercet, d. o. o. (Šenčur − Slovenija): prisotni so tudi na slovenskem trgu. 

Ukvarjajo se s trženjem nove strojne opreme za primarno in sekundarno 

obdelavo lesa. Zastopajo pa svetovno znanega nemškega proizvajalca 

Weining (http://intercet.si/hr/o_poduzecu/). 

Konkurenti z novimi in rabljenimi stroji ter opremo : 

• RI & CO, d. o. o. (Zagreb): slovensko podjetje, ki nastopa na hrvaškem trgu. 

Ukvarjajo se pretežno s prodajo rabljene strojne opreme 

(http://www.rico.si/cro/onas/246); 

• Arbos, d. o. o. (Pazin): ukvarjajo se s trženjem tako nove kot rabljene strojne 

opreme. Pri novi strojni opremi zastopajo proizvajalce, kot so italijanski 

Spanavello, Colombo, Italpresse, Giben, Morbidelli in nemški Kuper, Dryer 

Wood. (http://www.arbos.hr/); 



29 

 

• Juran, d. o. o. (Zagreb, Pula): ukvarjajo se s trženjem nove in rabljene strojne 

opreme. Ponudba nove strojne opreme zajema italijanska proizvajalca 

Casolin in MiniMax. (http://www.juran-strojevi.hr/index.html); 

• Hudek, d. o. o. (Zagreb): ukvarjajo se s trženjem nove in rabljene strojne 

opreme. Pri novi strojni opremi pretežno zastopajo italijanske proizvajalce, 

kot so Maggi, Cassadei, Centauro, Top Master, Pettini ... (http://hudek.hr/) 

Podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. se zaveda, da bi bil prodor na hrvaško tržišče z novo 

strojno opremo precej težaven, saj imajo njegovi konkurenti precej večjo in boljšo 

ponudbo. Tudi kadrovske in finančne kapacitete podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. za 

obvladovanje tega segmenta trga so precej omejene. Nasprotno pa velja glede trženja 

rabljenih strojev in opreme. Na podlagi izvedene terenske raziskave in pogovorov s 

potencialnimi kupci ugotavljamo, da rabljenih strojev in opreme na hrvaškem tržišču 

primanjkuje ter da je trenutno takšna ponudba približno 20 % dražja v primerjavi s 

slovenskim in italijanskim tržiščem. 
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7 SWOT-ANALIZA 

Pred vodenjem mora podjetje poznati svoj trenutni položaj na posameznem področju 

glede na konkurenco. Zato potrebuje model, ki mu omogoča analizirati prednosti in 

slabosti ter obenem nevarnosti in priložnosti v primerjavi s konkurenco. V ta namen 

največkrat uporabimo SPIN-analizo ali pa kar angleški izraz SWOT, kjer začetne 

črke pomenijo: 

• S − strenght (prednost), 

• W − weaknesses (slabost), 

• O − opportunities (priložnost), 

• T − threats (nevarnosti). 

Ta metoda (SWOT-analiza) je bila mišljena kot orodje za ocenjevanje usklajenosti 

med strategijo organizacije in njenim okoljem (Biloslavo, 2006) 

Pri opredelitvi prednosti naj bi se v podjetju osredotočili na tista področja, na katerih 

imajo določeno prednost v primerjavi s konkurenco, ter na področja, na katerih lahko 

razvijajo svojo konkurenčno prednost. Ta izhaja iz tistih področij delovanja podjetja, 

na katerih se bistveno razlikujejo od konkurentov. V podjetju se morajo dobro 

zavedati, katere prednosti so za njihovo uspešno delovanje bistvene in strateško 

pomembne. 

Ko govorimo o slabostih podjetja, se pri tem ne smemo omejiti samo na tiste 

slabosti, o katerih v podjetju menijo, da so njegove šibke točke, temveč predvsem na 

slabosti, kot jih vidijo odjemalci. S tega vidika je bolje, če se v podjetju osredotočijo 

na odpravljanje tistih slabosti, ki v večji meri vplivajo na poslovanje podjetja 

(Gilligan in Wilson, 2005).  

Prepoznavanje novih priložnosti je eden od najpomembnejših dejavnikov. Če 

podjetje v čim krajšem času zazna določene trende in nanje ustrezno reagira, si lahko 

ustvari določeno prednost pred konkurenti. Pomembno je, da se podjetje pri iskanju 

določenih priložnosti osredotoči na že obstoječe prednosti, ki jih ima pred 
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konkurenti. Dobro izkoriščene priložnosti mu lahko omogočajo dolgoročno rast na 

tržišču. 

Značilnost nevarnosti je, da izhaja iz okolja, v katerem podjetje deluje. To pomeni, 

da samo podjetje na nevarnosti iz okolja ne more neposredno vplivati. Zavedanje teh 

nevarnosti je zelo pomembno, saj se lahko samo tako podjetje prilagodi na vplive 

zunanjega okolja in ostane še naprej konkurenčno (Kotler, 2004).  

Tabela 4: SWOT-analiza podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. 

Prednosti Slabosti 

Dobro poznavanje trga pri prodaji, 

dobro poznavanje trga pri iskanju 

rabljene strojne opreme, 

večletne izkušnje v lesni stroki, 

dobra prepoznavnost podjetja na 

domačem trgu, 

motiviranost za razvoj, 

znanje hrvaškega jezika. 

Omejeni kadrovski resursi, 

omejena finančna sredstva, 

težave iskanja specifične rabljene strojne 

opreme, 

pomanjkanje primernega prostora na 

Hrvaškem, 

slabo poznavanje zakonodaje ter 

predpisov. 

Priložnosti Nevarnosti 

Povečanje tržnega deleža, 

manjša aktivnost konkurence pri 

segmentu prodaje rabljene opreme, 

visoka kakovost storitve, 

večanje povpraševanja po rabljeni 

opremi, 

več kot 2-krat večji trg od domačega. 

Vstop tujega ponudnika, ki razpolaga z 

večjimi resursi. 

nepredvidljivost odzivanja odjemalcev, 

precejšnja finančna in kadrovska 

obremenitev, 

nizka kupna moč na ciljnem trgu, 

plačilna nedisciplina. 
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7.1 Prednosti 

Dobro poznavanje trga pri prodaji strojev: z dolgoletnimi izkušnjami in prisotnostjo 

pri prodaji rabljenih lesnoobdelovalnih strojev ter z neposrednim stikom s kupcem si 

je podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. pridobilo izkušnje, ki mu pomagajo pri izbiri 

najustreznejše strategije trženja. 

Dobra prepoznavnost podjetja na domačem tržišču: z vsakodnevnim terenskim 

delom, prilagodljivostjo ter posluhom za kupca, posodabljanjem zaloge na spletni 

strani in v spletni trgovini ter s stalnim oglaševanjem si je podjetje Brumat Vrtojba 

d.o.o. pridobilo zelo dobro prepoznavnost na slovenskem tržišču v 

lesnoobdelovalnem sektorju. 

Urejeni servisi: podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. kupcu  strojev in opreme nudi tudi 

servis, ki ga izvajajo zunanji sodelavci. Tako lahko doseže najkvalitetnejšo ponudbo 

servisa, saj priporoča najprimernejšega serviserja. V sklopu servisa ponuja montažo 

ter redno in izredno servisiranje strojev in opreme. 

Močna motiviranost za razvoj: močna motiviranost uslužbencev in želja po razvoju 

silita podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. v prodiranje na tuji trg. 

Dobro poznavanje trga pri iskanju rabljenih strojev: na podlagi dolgoletnega 

sodelovanja s preprodajalci, lizingi in stečajnimi upravitelji lahko podjetje Brumat 

d.o.o. pride do določenih informacij, ki drugim "začetnikom" na tem področju niso 

dosegljive. 

Poznavanje hrvaškega jezika: poznavanje hrvaškega jezika predstavlja zelo veliko 

prednost pri vzpostavljanju stika s kupcem na ciljnem trgu. 

7.2  Slabosti 

Omejeni kadrovski resursi: trenutno je kadrovski del podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. 

prilagojen dosedanjemu notranjemu trgu. 
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Omejena finančna sredstva: kot majhno družinsko podjetje ima podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. tudi omejena finančna sredstva. Večja finančna sredstva bi mu kar 

precej pomagala pri prodiranju na hrvaški trg. 

Težave z iskanjem rabljenih strojev: ker je količina rabljenih strojev, primernih za 

slovensko in hrvaško tržišče, omejena, bi se lahko zgodilo, da bi podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. naletelo na težave z iskanjem le-teh. 

Pomanjkanje primernega razstavnega salona na Hrvaškem: razstavni prostor bi 

podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. precej olajšal delo in povečal prepoznavnost na 

hrvaškem trgu. 

Slabo poznavanje zakonodaje in predpisov: trenutno nepoznavanje hrvaške 

zakonodaje in predpisov, ki zadevajo področje izvoza ter prodaje strojev, predstavlja 

omejitev, ki pa jo je vsekakor mogoče odpraviti. Z odločitvijo vstopa na hrvaški trg 

se morajo zaposleni v podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. tudi podučiti o trenutno 

veljavni zakonodaji in predpisih. 

7.3 Priložnosti 

Priložnost za povečanje tržnega deleža: s ciljno usmerjenimi marketinškimi 

aktivnostmi lahko podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. izjemno poveča prepoznavnost 

storitev, ki jih nudi, in s pomočjo tega poveča tržni delež na želenem trgu. 

Manjša aktivnost konkurence na segmentu rabljenih strojev: na hrvaškem trgu 

prevladujejo prodajna podjetja novih strojev in opreme, zato je za podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. veliko priložnosti v segmentu rabljene strojne opreme. 

Visoka kakovost storitev: izkušnje pri neposrednem delu s kupci, posluh za potrebe 

potencialnih kupcev, poznavanje lesne stroke, ponujanje raznih tehničnih rešitev ter 

ponudba servisov zagotavljajo podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. visoko kakovost 

storitev.  

Več kot 2-krat večji trg: dejstvo, da je hrvaški trg več kot dvakrat večji od 

slovenskega, lahko torej ponuja večje priložnosti pri prodaji rabljene strojne opreme. 
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Zato ima podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. kot manjše podjetje zelo veliko možnosti za 

uspeh in razvoj na tem trgu. 

Veliko povpraševanje po rabljenih strojih: z začetkom gospodarske krize je občutno 

opaziti povečano povpraševanje po rabljenih strojih in opremi. Ker se je podjetje 

Brumat Vrtojba  d.o.o. od samega začetka njegovega delovanja leta 1992 ukvarjalo s 

prodajo rabljenih strojev in opreme, ima tako precej več izkušenj kot konkurenti na 

hrvaškem trgu. 

7.4 Nevarnosti 

Vstop tujega ponudnika, ki razpolaga z večjimi resursi: obstaja nevarnost, da se 

pojavi konkurent iz tujine (npr. iz Italije) s precejšnjimi finančnimi in kadrovskimi 

resursi.  

Nepredvidljivost odziva odjemalcev zaradi gospodarske krize: sama gospodarska 

kriza in mediji so precej negativno vplivali na kupne navade. Zaradi negotovosti na 

finančnih trgih in strahu pred še večjo zaostritvijo razmer odjemalci kupujejo samo 

najnujnejše stroje in opremo. 

Trenutna razmeroma majhna gospodarska rast: zaradi globalne gospodarske krize je 

na Hrvaškem prisotna razmeroma nizka gospodarska rast, katere posledica je nižja 

kupna moč. 

Precejšnja finančna in kadrovska obremenitev: za podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. 

predstavlja vstop na hrvaški trg precej visok finančni zalogaj. Potrebno bi bilo 

povečati kadrovski del, vozni park ter vlaganja v oglaševanje. Tudi neposreden 

pristop h kupcu predstavlja dodatne stroške prevoza, hrane in bivanja. 

Plačilna nedisciplina: veliko tveganje pri poslovanju na hrvaškem trgu vsekakor 

predstavlja tudi plačilna nedisciplina. Plačilni roki se vedno bolj podaljšujejo. 

Otežena pa je tudi izterjava dolgov, saj gre za mednarodno poslovanje z državo, ki še 

ni članica EU. 
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8 TRŽENJSKI SPLET 

Podlagi za oblikovanje trženjskega spleta sta izbiranje in preučevanje ciljnih trgov. 

Pri tem gre za odločanje o načinu trženja na mednarodnem tržišču, kar vpliva na 

dolgoročni uspeh podjetja. Trženjski splet je med najpogostejšimi in splošnimi orodji 

ali inštrumenti trženja, ki ga predstavljajo 4P-ji, in sicer: izdelek (product), cena 

(price), tržne poti (place), tržno komuniciranje (promotion) (Makovec Brenčič in 

Hrastelj, 2003). 

8.1 Izdelek 

Izdelek ima v marketinškem spletu osrednjo vlogo, politika ostalih elementov spleta 

pa temelji prav na politiki izdelka. Izdelek je predmet menjave, brez katerega le-ta ne 

bi bila mogoča. Zaradi poenostavitve v tem primeru sicer govorimo le o izdelku, pri 

tem pa imamo v mislih kot predmet mednarodne menjave tudi storitve, kapital, 

tehnologijo in znanje (know-how) (Dubrovski, 2006). 

Izdelek je karkoli, kar je mogoče ponuditi na trgu, da zadovoljimo neko željo ali 

potrebo. Izdelki, ki jih tržimo vključujejo fizične izdelke, storitve, doživetja, 

premoženje, dogodke, osebe, kraje, organizacije, informacije in ideje. Samo jedro 

trženjskega spleta predstavljajo koristi, ki jih lahko podjetje ponudi svojim 

potencialnim odjemalcem preko svojega izdelka. Za zadovoljitev odjemalcev morajo 

biti le-te dovolj velike, da zadovoljijo njegova pričakovanja. Uspeh podjetja na tujih 

trgih je v veliki meri odvisen od ustreznosti izdelka v očeh odjemalcev z vidika 

potreb, zahtev in pričakovanj. Tržno uspešen izdelek je tisti, ki zadovoljuje potrebe 

in želje odjemalcev na ciljnem trgu (Kotler, 2004). 

Izdelki podjetja Brumat Vrtojba d.o.o. so obrtniške ter industrijske narave, pri čemer 

so zelo pozorni na kvaliteto samega stroja. 

Zaradi podobnosti slovenskega in hrvaškega trga se na področju lesne industrije 

povpraševanje po lesnoobdelovalni opremi bistveno ne razlikuje. Zato podjetje 

Brumat Vrtojba d.o.o. želi vstopiti na hrvaški trg z že obstoječim prodajnim 

programom novih in rabljenih lesnoobdelovalnih strojev. Zaradi trenutnega večjega 

povpraševanja po rabljeni strojni opremi je podjetje usmerilo več pozornosti v ta 
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segment prodaje. Pri prodaji rabljene strojne opreme ni specifičnega izdelka, da bi ga 

lahko ponudili na trg.  

Segmenti lesne obdelave:  

• primarna obdelava lesa, kot so: čiščenje hlodovine, žaganje hlodovine, 

sušenje lesa ... 

• sekundarna obdelava lesa, kot so: žaganje, skobljanje, vrtanje, brušenje, 

rezkanje ... 

• končna obdelava lesa, kot so: priprava materiala za lakiranje, lakiranje, 

brušenje, poliranje … 

• pakiranje, kot je pakiranje v kartonsko ali polivinilasto embalažo, 

• recikliranje ostankov materiala, kot so: drobljenje, briketiranje, peletiranje, 

zmanjševanje volumna raznim embalažam ... 

Zaradi raznolikosti potreb vsakega uporabnika se je pri prodaji potrebno osredotočiti 
na stranko in njene potrebe ter šele takrat, ko si ustvarimo določeno sliko o potrebah 

in željah posamezne stranke, ponudimo rešitev.  

8.2 Cena 

Vsak izdelek (storitev) mora imeti svojo ceno, ki je v primerjavi s samim izdelkom 

od njega odvisen element marketinškega spleta, saj dobi svoj pravi pomen šele z 

opredelitvijo izdelka. 

Cena je torej tisti element marketinškega spleta, ki je v neposredni povezavi z 

izdelkom, tako da je dejansko njegov predikat. Če omenimo ceno 200 enot, o njej ne 

moremo izraziti nobenega mnenja, dokler te cene ne povežemo z izdelkom 

(Dubrovski, 2006). 

Politika določanja cen je pomembno strateško in taktično konkurenčno orožje, ki je 

za razliko od drugih elementov marketinškega spleta povsem nadzorljiva, njeno 

spreminjanje in izvajanje pa praviloma ne povečuje stroškov (Hollensen, 1998). 
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Cena je edina sestavina trženjskega spleta, ki prinese dohodek. Izdelek, tržne poti in 

tržno komuniciranje delajo stroške. Cena tudi sporoča trgu nameravano 

pozicioniranje vrednosti izdelka ali blagovne znamke podjetja (Kotler, 2004). 

Podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. je pri določanju cen na ciljnem hrvaškem trgu z 

rabljeno strojno opremo precej fleksibilno, medtem ko je z novo strojno opremo v 

veliki meri omejeno. Fleksibilnost določanja cen pri rabljeni opremi izhaja iz zelo 

dobrega poznanstva nabavnih poti, kjer lahko podjetje pri raznih stečajih, 

likvidacijah, lizingih in posrednikih doseže zelo ugodne nabavne cene. Ker cene pri 

rabljeni opremi niso natančno definirane in so konkurenti podjetja manj dejavni, ima 

podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. v tem segmentu precej prostora za manipulacijo. 

Ključni dejavniki pri cenah rabljene opreme so: način nabave stroja (npr. od 

posrednika "dražje" ali od stečajev "cenejše"), težavnosti iskanja samega stroja (če 

jih je več, je posledično cena nižja, če jih je manj, je posledično cena višja) in 

lokacija, kjer se stroj nahaja (bližje kot je, cenejša sta prevoz in manipulacija z njim). 

Cene je pri rabljeni opremi zelo težko definirati, ker ima lahko vsak stroj, čeprav 

enak drugemu (isti model, ista znamka), različno ceno. Praviloma pri rabljeni 

opremi, tako pri nabavi kot tudi pri prodaji, nobena začetna cena ni zadnja, ker do 

zaključka posla sledijo še določena pogajanja in usklajevanja cene in dodatne 

storitve. 

Omejenost določanja cen pri novi strojni opremi izhaja iz tega, da je podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. trgovsko in ne proizvodno podjetje. Kot zastopnik raznih 

proizvajalcev ima podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. že določene nabavne cene 

proizvodov. Tako prostora med nabavno in prodajno ceno ni veliko. Strojno opremo 

lahko prodaja naprej samo po ceni, ki je višja od cene, ki jo podjetje plača 

proizvajalcem, saj bi v nasprotnem primeru ravnali neekonomsko. Najvišjo ceno, po 

kateri se lahko proda novo strojno opremo, pa oblikuje sam trg. Zato mora podjetje 

Brumat Vrtojba d.o.o. najti pravo razmerje cene, ki bo na trgu sprejemljiva tako za 

podjetje kakor za njegove stranke. 

8.3 Tržne poti 

Že dolgo je znano dejstvo, da ni dovolj, če izdelek le naredimo. Šele ko zanj najdemo 

kupca, je proizvodnja opravičila svoj namen. Izdelek (storitev) mora torej nekako 
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priti od proizvajalca do končnega potrošnika, ki pa je lahko na povsem drugem 

koncu sveta. To pot od proizvajalca do končnega potrošnika imenujemo distribucija 

(Dubrovski, 2006). 

Ob vstopu na novo nacionalno tržišče je nezmožnost tržnika za zagotovitev 

distribucije izdelkov lahko glavna ovira za izoblikovanje tržne pozicije podjetja na 

izbranem tujem tržišču. Ta ovira je še posebej pomembna takrat, ko podjetje vstopa 

na konkurenčno tržišče, na katerem že obstajajo izoblikovane znamke in dobavna 

razmerja, saj so v tem primeru na tržišču že izoblikovane določene tržne preference 

odjemalcev. 

Končni cilj distribucijskega procesa je zagotoviti, da bodo ciljna tržišča prejela 

izdelek na način, ki vodi k zadovoljstvu potrošnikov. To pomeni, da mora prodajalec 

izvajati vpliv na dve vrsti kanalov, najprej v domači državi in nato na ciljnih tržiščih 

drugih držav (Jurše, 1999). 

Večina proizvajalcev ne prodaja svojih izdelkov neposredno končnim porabnikom. 

Med njimi (proizvajalci in končnimi porabniki) je množica tržnih posrednikov, ki 

opravljajo različne funkcije. Ti posredniki predstavljajo tržno pot, imenovano tudi 

prodajna ali distribucijska pot (Kotler, 2004). 

Izbiro najboljše poti, ki omogoči kupcu dostop do izdelka ali storitve, podjetje izpelje 

v skladu s svojimi cilji, razpoložljivimi viri in željami. Kot družinsko trgovsko 

podjetje z omejenimi finančnimi sredstvi, ki se ukvarja s prodajo nove in rabljene 

specifične strojne opreme, je najprimernejša neposredna tržna pot, pri  kateri ima 

komercialist neposreden stik s stranko. Izkušnje na domačem slovenskem trgu so 

privedle do spoznanja, da je ta način prodaje izdelkov, ki jih ponuja podjetje Brumat 

Vrtojba d.o.o. najbolj uspešen. S tem načinom prodaje se želi doseči neposreden 

osebni stik in prisluhniti potrebam kupca. Tak način trženja pripomore k boljšemu 

spoznanju kupca, njegovih potreb itd. Z ogledom delavnice potencialnega kupca si 

lahko prodajalec ustvari sliko kupčevega strojnega parka in proizvodnega procesa 

(kar v večini primerov pomaga pri nadaljnjem svetovanju in ponudbi strojne 

opreme). Pri zanimanju za določen izdelek je najbolje organizirati ogled in preizkus 

stroja, tako da se kupca povabi na kraj, kjer se stroj nahaja. S takim pristopom se ga 

skuša prepričati o smiselnosti investicije.  
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Ker gre za večje izdelke, ki se v večini primerov nahajajo na različnih lokacijah, se 

distribucija organizira tako, da se nove stroje natovori pri proizvajalcu in dostavi pri 

kupcu, pri rabljeni strojni opremi pa se natovori stroje na različnih lokacijah, pripelje 

v skladišče, če je bilo prej dogovorjeno, se stroje servisira, šele nato se jih spet 

natovori in dostavi kupcu. 

8.4 Tržno komuniciranje 

Teorija komuniciranja v mednarodnem marketingu pomeni celotnost sistematično 

urejenih znanstvenih spoznanj, ki zadevajo pripravo (raziskovanje in načrtovanje), 

izvajanje in kontrolo aktivnosti (instrumentov) komuniciranja podjetja z namenom 

objektivnega, čim bolj popolnega, komunikacijsko učinkovitega in hkrati 

ekonomičnega informiranja kupcev in potrošnikov na tujih trgih o podjetju in 

njegovih izdelkih in storitvah v skladu z značilnostmi in s potrebami tujega okolja ter 

s ciljem podjetja v mednarodnem marketingu (Lorbek, 1991). 

Čeprav v mednarodnem poslovanju obstaja široka paleta komunikacijskih 

instrumentov, le-ti v praksi niso vsi enako razpoložljivi ali enako učinkoviti v 

različnih kulturah oziroma družbah. Podjetje mora poznati in razumeti, kako se vede 

prejemnik sporočil, kaj je tisto, kar ga motivira in kako se bo na sporočila odzval. 

Prav zavedanje in razumevanje razlik, ki obstajajo med kulturnim, političnim, 

pravnim in gospodarskim okoljem različnih ciljnih trgov je dejavnik, ki precej 

prispeva k uspešnosti mednarodnih komunikacij. 

V mednarodnem poslovanju je v osnovi na voljo pet skupin instrumentov tržnega 

komuniciranja: 

• oglaševanje (tiskani in oddajani oglasi, zunanja embalaža, reklamni vložki, 

katalogi in brošure, predstavitvene publikacije, ponatisi oglasov ...), 

• pospeševanje prodaje (nagradna tekmovanja, darila, vzorci, sejmi in trgovske 

predstavitve,  demonstracije, popusti ...), 

• odnosi z javnostmi (tiskani materiali, govori, letna poročila, seminarji in 

kongresi, sponzorstvo, dogodki ...), 
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• osebna prodaja (prodajne predstavitve, prodajna srečanja, program spodbud, 

vzorci, razstave in sejemske predstavitve ...), 

• neposredni marketing (katalogi, mailing, elektronsko trgovanje, glasovna 

sporočila, TV-prodaja, telemarketing ...) 

(Dubrovski, 2006). 

Pri podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. se poslužujejo predvsem instrumentov 

komuniciranja, kot so: 

• oglaševanje: izvaja se z oddajo oglasov na različne oglasnike, kot sta npr. 

Salomonov oglasnik in  Poslovni oglasnik, z reklamnimi napisi na 

avtomobilih in tovornem vozilu podjetja ter reklamnimi nalepkami na prodani 

strojni opremi; 

• pospeševanje prodaje: podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. izvaja pospeševanje 

prodaje z udeležbo na različnih sejmih, na katerih predstavi in demonstrira 

novosti; 

• odnosi z javnostmi: podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. občasno pripravi letno 

poročilo prodaje strojev in opreme; 

• osebna prodaja: podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. ocenjuje osebno prodajo kot 

najpomembnejši instrument, pri katerem z obiskom kupca in posluhom za 

njegove potrebe svetuje in predstavi  čim bolj primerno rešitev. V tem 

primeru, če je posel uspešno realiziran, je kupec zadovoljen in obstaja velika 

možnost, da nato podjetje priporoča tudi svojim poslovnim partnerjem; 

• neposredni marketing: v podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. je ocenjen kot drugi 

najpomembnejši inštrument. Podjetje namreč mesečno izdeluje brošure s 

ponudbo rabljenih ter novih strojev in opreme. S pomočjo elektronske pošte 

jih razpošlje na kupčev elektronski naslov. Poleg tega oglašuje na spletnih 

oglasnikih, kot sta npr. Salomonov oglasnik in Bolha. Na Bolhi ima odprto 

tudi spletno trgovino. Oblikovano pa ima tudi svojo lastno spletno stran, kjer 

je  predstavljena trenutna ponudba.  
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9 ZAKLJU ČEK 

Namen diplomskega dela je bil preučiti pogoje za uspešno širitev poslovanja podjetja 

Brumat Vrtojba d.o.o. na tuje tržišče. Na podlagi teoretičnih izhodišč mednarodnega 

poslovanja in na praktičnem primeru omenjenega podjetja smo predstavil dejavnike, 

ki vplivajo na izbiro ustreznega načina, ter za podjetje Brumat Vrtojba d.o.o. izbrali 

najprimernejšega. 

Na podlagi večletnega delovanja na slovenskem in italijanskem trgu so se v podjetju 

Brumat Vrtojba d.o.o. odločili za izvozno obliko vstopa na ciljno tržišče, kar je tudi 

najbolj logična in racionalna odločitev za manjša podjetja. Kot najprimernejšo obliko 

izvoznega vstopa za podjetje bodo uporabili neposredni izvoz. 

S pomočjo PEST-analize hrvaškega okolja smo ugotovili, da je le-to manj razvito od 

slovenskega. Poglavitni razlog v zadnjih letih je svetovna finančna kriza, katere 

posledica je manjša kupna moč prebivalstva. Analiza je prikazala, da je hrvaško 

ozemlje zelo bogato z gozdnimi površinami, kar je velik pokazatelj prisotnosti lesne 

industrije, saj po podatkih hrvaške gospodarske zbornice obstaja kar 1045 poslovnih 

subjektov. 

Z analizo konkurence smo prišli do nepričakovanih ugotovitev. Ugotovili smo, da je 

v sektorju novih lesnoobdelovalnih strojev razvita precej močna konkurenca. 

Nastopajo podjetja z zelo velikimi finančnimi in kadrovskimi resursi, izdelki, ki jih 

ponujajo, pa presegajo trenutne sposobnosti podjetja Brumat Vrtojba d.o.o.. Toliko 

bolj smo ostali presenečeni, ko smo v pogovorih s strankami podjetja in 

pregledovanjem spletnih aktivnosti ugotovili, da je konkurenca na segmentu rabljene 

lesnoobdelovalne opreme z zalogami omejena in ponuja cenovno dražje izdelke. 

Izvedena SWOT-analiza je pripomogla k jasnejši opredelitvi prednosti in priložnosti 

kot tudi pomanjkljivosti in nevarnosti podjetja Brumat Vrtojba d.o.o.. Za podjetje je 

strateško pomembno, da se osredotoči k svojim prednostim in poslovnim 

priložnostim, postopoma pa bo potrebno pomanjkljivosti v čim večji meri omiliti.  

S pomočjo trženjskega spleta smo opredelili izdelek, ceno, tržne poti in tržno 

komuniciranje. Ugotovili smo, da se trženje strojne opreme na hrvaškem trgu skoraj 
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nič ne razlikuje od trženja na domačem slovenskem trgu. Zato bi se v podjetju 

Brumat Vrtojba d.o.o. odločili za uporabo enakih instrumentov komuniciranja, kot 

jih uporabljajo že sedaj in sicer: osebna prodaja in neposredni marketing. Pri 

slednjem bi se osredotočili predvsem na pošiljanje brošur po elektronski pošti ter 

oglaševanje na spletnih oglasnikih (npr. stroji.net, AdsOglasi, oglasnik.hr,...). 

Po natančnem pregledu vseh podatkov so se v podjetju Brumat Vrtojba d.o.o. 

odločili, da z vstopom podjetja na hrvaški trg počakajo do nadaljnjega. Razlogov za 

takšno odločitev je več. Eden izmed njih je vsekakor že nekaj let trajajoča 

gospodarska kriza, pa tudi težave, ki se pojavljajo pri iskanju primerne strojne 

opreme, in seveda trenutno finančno stanje podjetja, ki zaenkrat še ne omogoča 

takšne investicije. Načrt o vstopu na hrvaški trg se torej trenutno le odloži za 

nedoločen čas, nikakor pa se ne opusti. V zadnjih dneh septembra, ko se po izkušnjah 

na domačem trgu poveča povpraševanje in ponudba strojne opreme, bodo v podjetju 

Brumat Vrtojba d.o.o. ponovno preučili stanje in možnosti o vstopu na hrvaški trg. 
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