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POVZETEK 

Večina držav Bližnjega vzhoda, članic zveze zalivskega sodelovanja, ima bogate 

zaloge energentov, kar že dolga desetletja obsega njihov največji delež izvoza, tudi 

za potrebe držav evropske zveze. V zadnjem času velikanske presežke iz tega izvoza 

v vedno večji meri namenjajo za razvoj gospodarskih panog in dvig družbene 

blaginje po državah, ob tem pa se na evropsko zvezo ozirajo kot na svojega 

največjega trgovinskega partnerja. Zanimanje obravnavanega podjetja so vzbudile 

predvsem s podatki, da velike deleže letnih dobičkov vlagajo v razvoj elektrifikacije 

po državah. Iz tega razloga je leta 2002 kot eden izmed evropskih proizvajalcev 

zaščitnih trakov za vgradnjo v kable, podjetje prvič predstavilo svoje izdelke na 

izbranem trgu. 

Podjetniška ideja sama po sebi še ne pomeni poslovnega uspeha, če tudi je tržno in 

finančno preverjena. Le redke ideje in zamisli se pretvorijo v predhodno zastavljene 

cilje in podjetju prinesejo znatne dobičke. 

Skozi uvodni del je predstavljena idejna zamisel ter cilji, ki so nas spodbudili k 

širitvi marketinških aktivnosti na tržišče Bližnjega Vzhoda.  

Sledi predstavitev celovitega pristopa k strateškemu načrtovanju na ravni poslovne 

enote. V tretjem poglavju je predstavljeno poslanstvo obravnavanega podjetja, ki se 

je razvijalo skozi zgodovino poslovanja, ter sistem organizacije, skozi katerega 

podjetje tvori funkcionalno celoto in določa vizijo za nadaljnje poslovanje. 

Četrto poglavje predstavlja ključne silnice ožjega in širšega  okolja podjetja, ki 

vplivajo na moč razvoja podjetja in na možnosti ustvarjanja dobička na 

obravnavanem trgu.  

V petem poglavju smo s pomočjo predhodno obdelanega ožjega in širšega okolja 

podjetja izpeljali SPIN analizo, kjer smo določili prednosti, slabosti, izzive in 

nevarnosti poslovnega  okolja podjetja.  

Šesto poglavje po uravnoteženem sistemu kazalnikov podjetja prikazuje kazalnike, 

razvrščene v štiri vidike poslovanja za obdobje 2005-2006 ter iz njihovega področja 
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izpeljane kratkoročne cilje za  leto 2007.  Skozi sedmo poglavje so opredeljene 

strategije za dosego zastavljenih ciljev, ki se navezujejo na predhodno  obdelano 

SPIN analizo. 

Osmo poglavje predstavlja opredelitev programa in njegovo izvedbo. V tem 

poglavju je predstavljena tudi načrt finančno računovodskega področja 2007-2009, 

na podlagi katerega se bo upravičevalo predhodno dobljene stroške ter omogočalo 

nadaljnje poslovanje. 

Deveto poglavje opisuje spremljanje povratnih informacij in terminsko opredeljene 

nadzore, ki so bili  predhodno zastavljeni.   

Zaključno poglavje predstavlja ustrezne ugotovitve, ki povežejo dosedanje 

poslanstvo podjetja z začrtano vizijo v prihodnosti, ki bo opravičevala naš strateški 

marketinški plan. 

 

ABSTRACT 

Most of Middle East countries, members of gulf cooperation have large supply of 

natural and other resources. In the last decades the exports of these resources have 

the largest portion of all the export. Part of this export is traded to European 

countries. Capital earned from trading operations is invested into the development of 

economics and to rises welfare of each country in the gulf. The described company is 

interested in this region because largest amounts of money are invested into the 

electrification. From this reason the company for the first time in the year 2002 

presented its products that are used for cable protection. 

The business idea does not explicitly mean success in business even if it has been 

financial and marketing verified. Only few ideas and concepts are realized into in 

predefined objectives which bring profit to the company.  

Introduction chapter describes the main idea and the objective that is stimulating our 

company to expand its marketing activity on the Middle East market. 
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The second chapter presents the complete approach of strategic planning of business 

unit. In third chapter is introduced mission of company which was developing 

through history of business and system of organization through which company 

consists of functionally whole and it is choosing vision for further business. 

In chapter four are introduced key lines of narrower and wider field of company, 
lines that influence on strength of development and possibilities of causing profit on 
treated market. 

In fifth chapter are with the help of SWOT analysis emphasised advantage, 

disadvantages, challenges and dangers of business environment of company. 

In sixth chapter are introduced four points of view of business for period 2005-2006 

by round balanced system of indicators and short-term objectives for year deduced 

from their field in 2007. In seventh chapter are explained determined strategies for 

achievement of asked goals of which tie on preliminarily treated spin analysis. 

Eighth chapter is introducing definition of programme and his realization. 

Financially accounting field is introduced, based on which will be possible to justify 

preliminary costs and in consequence allowing further business. 

Ninth chapter is describing monitoring of feedbacks and time determined controls, 

were asked preliminarily. 

Closing chapter introduces suitable findings, that connects previous mission of 

company with vision in future, it will justify our strategic marketing plan. 
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1 UVOD 

Širitev marketinških aktivnosti na nove trge pogosto nudi podjetjem obetavnejše 

dolgoročne alternative za dinamično rast, a zahteva dobro poznavanje okolja, v 

katerega podjetje vstopa. Tako lahko zmanjša negativne vplive zunanjega okolja in 

omogoča izkoriščanje ponujajočih se priložnosti. 

Po ugotovitvah Tavčarja je človeški razum pri načrtovanju in snovanju preživetja in 

uspešnosti v malo znani prihodnosti vedno omaguje pred kompleksnostjo in 

negotovostjo okoliščin in dogajanj1. Zaradi enostavnejšega razumevanja zadeve 

poenostavlja, pri tem si skuša pomagati z modeli. Izkušnje pa kažejo, da v 

kompleksnosti in spremeljivosti niso najboljši sekvenčni modeli, ki obsegajo nize 

vnaprej dolčenih stopenj, boljši so strukturni modeli, ki opominjajo na najbolj 

pomembne vsebine in soodvisnosti med njimi. V delu smo skušali povezati oba 

pristopa. 

Cilj diplomske naloge je bil zasnovati strateški marketinški načrt za prodajo Top 

tapes izdelkov na trgih bližnjega vzhoda. Skozi teorijo in na osnovi lastnih spoznanj 

ter razgovorov z vodilnimi in strokovnimi delavci, ki so zadolženi za projekt 

»Osvojitev trga Bližnjega vzhoda«, smo analizirali perspektivno tržišče. 

Drug pomemben cilj je bil tudi predlagati praktično izvedljive marketinške strategije, 

ki bodo podjetju omogočale ohranitev že osvojenega trga ter odprla vrata v nove, 

obetavnejše trge. 

Ob odločitvi za analiziranje ožjega okolja je potrebno najprej oceniti trenutne 

trženjske cilje podjetja, strategijo in uspešnost. Nato pa so potrebna periodična 

ocenjevanja trženjskih ciljev za preverjanje skladnosti le teh z vizijo podjetja ter s 

spreminjanjem odjemalcev in širšega okolja. 

Izvedli bomo podrobnejšo analizo ožjega in širšega tržnega okolja podjetja, pripravili 

SPIN analizo in opredelili strategije za dosego zastavljenih marketinških ciljev za 

leto 2007. 
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Po Tavčarju poteka načrtovanje strateških ciljev in primernih strategij v zaporednih 

ciklih, pri čemer naslednji cikel nadgrajuje iz izkušenj ob izvajanju prejšnjega zato 

naj bo cikel načrtovanja srednjeročne razvojne politike neodvisen od ciklov tekočih 

politik2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Tavčar, M.I. (2006). Management in organizacija. Sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot 
skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management.,  str. 207. 
2Tavčar, M.I. (2005). Skriti zakladi znanja. Management ekspertnih organizacij. Koper: Fakulteta za 
management., str. 9. 
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2 CELOVIT PRISTOP K STRATEŠKEMU NAČRTOVANJU 

Svetovni trg sestavljajo posamezni nacionalni trgi, ki se med seboj razlikujejo po 

stopnji razvitosti, velikosti in dinamiki razvoja. Uspešno vključevanje podjetja na 

tuje trge zahteva dobro poznavanje okolja, v katerega vstopa, saj je potrebno za 

vsako dejavnost razviti nov strateški načrt. Kritično vlogo v strateškem načrtovanju 

ima predvsem razumevanje trženjskega upravljanja. Že sama osnova strateškega 

načrta za tuje okolje vključuje v svojo zasnovo dodatne spremembe, nove elemente 

in razmerja, ki v konceptu načrtovanja strateškega trženja v domačem okolju niso 

prisotna. Prav iz navedenih razlogov postane strateško trženje v tujem okolju 

kompleksnejše od trženja na domačem trgu. 

Kot ugotavlja Tavčar je vsaka organizacija neločljiv splet dejavnostnih in vedenjskih 

vidikov – instrumentalnega in interesnega koncepta – zato naj se snovanje 

prihodnjega delovanja organizacije kot skupnosti interesov kar najbolj sklada z 

načrtovanjem prihodnjega delovanja organizacije kot instrumenta za doseganje 

ciljev. Načrtovanje in snovanje sta dva miselna svetova v katerih eden sloni na 

logiki, drugi na ustvarjanju, prvi na vrednostih, drugi na vrednotah oba pa se 

neločljivo prežemata v vsaki organizaciji3. 

Načrt trženja zadeva dve ravni, strateško in taktično. Na strateški ravni se predstavi 

opredelitev na podlagi analize najboljših tržnih priložnosti, ciljne trge in vrednost, ki 

nam je ponujena. Skozi taktičen načrt pa podrobno opredelimo trženjske taktike, 

vključno z značilnostmi izdelka, s trženjskim komuniciranjem, s trgovanjem, s 

prodajno ceno, tržnimi potmi in storitvami. 

 

 

 

 

3Tavčar, M.I. (2006). Management in organizacija. Sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot 
skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management., str. 203. 
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Kotler ugotavlja, da je strateško načrtovanje načrtovanje, ki zahteva delovanje na 

treh ključnih področjih4: 

� upravljanje dejavnosti podjetja kot naložbene vrzeli; 

� ocenjevanje prednosti vsake dejavnosti z upoštevanjem stopnje rasti trga, 

položaja podjetja in njegove prilagojenosti temu trgu; 

� oblikovanje strategij za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev. 

Različnim opredelitvam zasnove trženja je skupna ugotovitev, da je trženje 

edinstvena gospodarska aktivnost, ki je prisotna v vsaki družbi. Trženje je tisti 

mehanizem, ki posameznikom in organizacijam zagotavlja take izdelke in storitve, ki 

jih želijo ali potrebujejo. Jurše v svojem delu navaja nekaj izmed vprašanj, ki se 

zastavljajo mednarodnemu tržniku pri samem načrtovanju vstopa na tuje5: 

� pravno urejanje prometa izdelkov in storitev v izbrani državi; 

� pomen in potencialno velikost izbranega tujega trga; 

� značilnosti političnega in socialnega okolja tuje države; 

� značilnosti konkurenčnega okolja in vrsto vstopnih ovir na tujem tržišču; 

� osnovne značilnosti odzivanja tržišča na posamezne sestavine trženjskega spleta; 

� glavne značilnosti potencialnih konkurentov; 

� zahteve globalne logistike pri trženju na tujem trgu; 

� dovoljene oblike tržne prisotnosti in njihovo primernost za podjetje; 

� zahteve, ki jih glede na potrebo resursov podjetju postavlja novo tržišče; 

� skladnost analiziranega tržišča s pričakovanimi cilji in smotri podjetja ter z 

njegovo konkurenčno prednostjo. 

 

 

 

4Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba., str. 102-119. 
5Jurše, M. (1992).  Mednarodni marketing. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta., str. 38. 
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Po Adcocku s kupčeve perspektive obstajajo tri ključne dimenzije konkurenčne 

prednosti proizvajalca: izdelek ali storitev sama, zaznana vrednost ter priročnost 

nabave izdelka. Obstaja še četrta dimenzija, to pa je stopnja vpliva, ki ga lahko 

dobavitelj pridobi nad kupcem z zmanjšanjem možnosti izbire na eno ali omejeno 

število alternativnih ponudb6. 

Načrt strateškega trženja je osrednji instrument za usmerjanje in koordiniranje 

trženjskih prizadevanj. S pripravo poslanstva, politike, strategije in ciljev vodstvo 

podjetja postavi okvir, znotraj katerega timi pripravijo svoje načrte, ki jih uskladijo s 

potrditvijo vseh pomembnih funkcij. Načrti se kasneje uresničujejo na ustreznih 

ravneh podjetja. Vodstvo podjetja te rezultate spremlja in ko je potrebno izvaja 

korektivne ukrepe. Slika 1 po Kotlerju, predstavljamo proces strateškega načrtovanja 

na ravni poslovne enote, ki je sestavljen iz osmih korakov7. 

 

SLIKA  1: Proces strateškega načrtovanja 

 

V nadaljevanju predstavljamo opis posameznih faz, ki jih bomo navezali na 
obravnavano podjetje.  

 

 

 

 

 

6Adcock, D. (2001). Marketing strategies for competitive advantage. Chichester, New York: Wiley., str. 143. 
7Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba., str. 102. 
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3 POSLANSTVO PODJETJA 

Jasen občutek poslanstva je ena od najpomembnejših moči podjetja, osrednji 

dogovor med podjetjem in ključnimi skupinami (zaposlenimi, vodstvom, potrošniki, 

drugimi deležniki, skupnostjo). 

V času, ko vodilni člani v podjetju usklajujejo ideje in z njimi skušajo podati 

odgovore na vprašanja kdo so, kaj so, kakšni so, zakaj so, kaj počnejo, komu služijo, 

razmišljajo o poslanstvu podjetja. Musek-Lešnik navaja, kakšne so lahko prednosti 

takega razmišljanja za podjetje: 

� Omogoča primerjavo različnih predstav v in o podjetju, njihovo osvetlitev z 

različnih vidikov, kritično ovrednotenje, iskanje stičnih točk in razlik ter zavračanje 

in onemogočanje nekonstruktivnih, neučinkovitih in škodljivih prepričanj. 

� Omogoča enotno podlago za usklajena prizadevanja podjetja in vseh njegovih 

ljudi; 

� Z jasno opredeljenim poslanstvom podjetje sporoča svoje bistvo ne le notranji, 

ampak tudi zunanji javnosti: sedanjim in prihodnjim zaposlenim, partnerjem, 

lastnikom in drugim deležnikom. Svojim ljudem daje smernice za načrtovanje in 

vrednotenje dejanj in ravnanj, drugim pa olajša odločitev, o tem kakšen odnos imeti 

do podjetja8. 

»Tudi, če v podjetju živi občutek poslanstva, ki daje sorazmerno konsistentne 

odgovore na vprašanja kaj je podjetje, zakaj obstaja, kaj počne, na kaj je 

osredotočeno, kakšni so njegovi cilji, komu služi itd., ta predstava ni nedvoumna, 

dokler je podjetje jasno ne opredeli. Nejasna, neenotna in nekonsistentna predstava o 

poslanstvu pa, namesto da bi povezovala ljudi in skupine v podjetju, deli njihova 

prizadevanja. Celo sorazmerno enotna predstava, ki ni jasno dogovorjena in 

opredeljena, s časom zbledi, v podjetju pa se začnejo vse bolj širiti različna 

pojmovanja o osrednjih prioritetah. 

 
8,9Dr. Musek-Lešnik,K., Pridobljeno 07.05.2007 s svetovnega spleta: http://www.ipsos.si/web-
data/Templates/menu-podjetje-poslanstvo.html. 
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Tudi jasno poslanstvo ima omejen rok trajanja. Traja, dokler živi v zavesti ljudi 

zaposlenih v podjetju. Če se ne obnavlja, počasi bledi. Najboljša zaščita proti temu je 

zapis poslanstva, ki jasno opredeli bistvo podjetja. V tem zapisu lahko kasneje 

vodstvo podjetja najde močno orodje za zagotavljanje odličnosti na zastavljeni poti 

razvoja podjetja«9. 

3.1 Poslanstvo obravnavanega podjetja 

S pomočjo tehnologije naslojevanja tekstilij v podjetju združujemo ponudbo 

dobaviteljev z zahtevami kupcev na področju kabelske industrije ter drugih tekstilnih 

proizvodov. Zadovoljstvo kupcev in lastnikov, dosegamo z odličnim obvladovanjem 

vseh vrst tehnologij naslojevanja tekstilij, s pomočjo katerih proizvajamo kakovostne 

konkurenčne izdelke. Z iskanjem novih in boljših izdelkov ohranjamo kupce na 

obstoječih in jih navdušujemo na novih trgih. 

Začetki poslovanja podjetja segajo v pozna petdeseta leta, ko je bilo podjetje 

ustanovljeno kot tkalnica za storitve. Nedolgo za tem je ponudilo na trg tudi svoje 

izdelke. Prelomnico v razvoju podjetja je pomenilo uvajanje več slojnih izdelkov z 

nakupom prvega stroja za naslojevanje tekstilij v začetku šestdesetih let. V skladu z 

novimi možnostmi se je novembra leta 1998 uspešno zaključil tudi postopek 

lastninjenja podjetja. Od takrat podjetje posluje kot delniška družba in se na trgu 

pojavlja kot dobavitelj tehničnega tekstila. Z novo upravo smo pristopili k ažuriranju 

tržnih dejavnosti ter večanju učinkovitosti marketinškega nastopa na za nas glavnih 

trgih. Zagotoviti želimo ustrezno uspešnost raziskovalnih dejavnosti in odpraviti 

strateško vrzel v asortimentu izdelkov za trženje v prihodnosti. Za razvojno 

raziskovalne dejavnosti letno namenimo 1,50 odstotka prodajne vrednosti. 

Vzporedno s tem potekajo tudi programi usklajevanja notranjih pravil za 

zagotavljanje višje kakovosti in prilagajanje različnih standardov ter praks novim 

registracijskim zahtevam, povezanimi z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo. 

Skozi leta svojega razvoja se je podjetje specializiralo z vsemi vrstami tehnologij 

naslojevanja tekstilij. Velika investicijska vlaganja od samega začetka poslovanja so 

omogočila sledenje in razvoj novih tehnologij, novih obratov, modernizacijo 

obstoječih naprav in širjenje proizvodnega programa. Vse to pa je omogočilo 
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današnje poslovanje na celinah Evrope, Azije in Severne Amerike. Navajamo nekaj 

pomembnih dogodkov v zgodovini podjetja: 

�  1957 Ustanovitev podjetja in začetek proizvodnje surovih tkanin (tkalske usluge). 

�  1962 Začetek uvajanja lastnih izdelkov (tiskane zavese in kuhinjske krpe). 

�  1966 Prvi stroj za plameni nasloj in začetek proizvodnje tehničnega tekstila. 

�  1971 Izgradnja proizvodnje hale 1700m2 za naslojevalnico in tiskarno. 

�  1974 Drugi stroj za plameni nasloj. 

�  1976 Izgradnja skladišč 2000m2. 

�  1977 Naslojevalni stroj s posipanjem. 

�  1978 Izgradnja šivalnice 1200m2. 

�  1980 Upravna zgradba. 

�  1982 Razvoj likalnih podlog. 

�  1983 Izgradnja dodatnega skladišča 1500m2. 

�  1985 Razvoj izolacijskih trakov za kabelsko industrijo. 

�  1987 Premazovalni stroj za samolepljive trakove. 

�  1989 Linija za premazovanje. 

�  1990 Linija za samolepljivi nanos ter naslojevalni stroj z valjčnim nanosom. 

�  1998 Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001. 

�  1999 Posodobitev linije za posipanje. 

�  2000 Nakup rezilne naprave. 

�  2001 Pridobitev certifikata ISO TS 16949 – 2002. 

�  2004 Pridobitev certifikata ISO TS 16 949 – 2002. 
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�  ↓ Pridobitev nove linije za kabelsko industrijo, prenova upravne zgradbe. 

Podjetje preko sistema notranje organizacije tvori funkcionalno celoto. S projektno in 

timsko organiziranostjo vodimo notranjo komunikacijo in posamezne projekte preko 

organiziranih timov za posamezna področja: 

� Vodilni tim, katerega člani (direktor, vodja proizvodnje, vodja razvoja, vodja 

financ in računovodstva, vodja vzdrževanja in investicij) se sestanejo enkrat 

mesečno, pregledajo rezultate, kazalnike in finančne izkaze ter po potrebi zastavijo 

korektivne ukrepe. Te pregledujejo in usklajujejo na tedenskih pregledih, enkrat 

letno pa, skladno z določili poslovnika o kakovosti organizirajo tudi vodstveni 

pregled. 

� Komercialni tim, katerega člani (vsi zaposleni v prodaji in nabavi) se sestanejo 

enkrat mesečno, pregledajo komercialne rezultate, aktivnosti za ključne kupce, 

ključne dobavitelje, nabavne cene ter ostale kazalnike za to področje. Izvajanje 

ukrepov in dogovorov z mesečnega sestanka nadzirajo na tedenskih komercialnih 

urah. 

� Tim kakovosti, katerega člani (direktor, vodja kakovosti, proizvodnje, razvoja, 

vzdrževanja in investicij, razvojni tehnologi, komercialisti in kontrolor) na mesečnih 

sestankih pregledajo rezultate tega področja in kazalnike ter zastavijo ukrepe. 

Izvajanje nadzorujejo na tedenskih sestankih ostalih timov. 

� Proizvodni tim, katerega člani (vodja proizvodnje, vodja kakovosti, vodja 

investicij in vzdrževanja, kontrolor, mojstri) na mesečnih sestankih pregledajo 

rezultate področja proizvodnje in kazalnike za pretekli mesec ter, če je potrebno 

zastavijo ukrepe. Izvajanje ukrepov nadzorujejo na tedenskih sestankih proizvodnega 

tima. 

� Razvojni tim, katerega člani (direktor, vodja razvoja, kakovosti, proizvodnje, 

investicij in vzdrževanja, razvojni tehnologi, komercialisti) se sestajajo na mesečnih 

sestankih posameznih programov, kjer obravnavajo razvojne projekte in razvoj 

posameznih izdelkov, predloge za nove izdelke, pregledujejo razvojno 

dokumentacijo ter izvajajo validacije za nove izdelke. Izvajane ukrepov nadzorujejo 

na tedenskih razvojnih urah. 
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Za podjetje sta odločilnega pomena znanje in produktivnost na vseh nivojih. 

Obstoječi sistem dela zagotavlja, da ne prihaja do ozkih grl znotraj podjetja samega. 

Organizacijska struktura podjetja je prikazana v prilogi 1. 

V preteklih letih je podjetje skušalo utrjevati obstoječe pozicije na glavnih tržnih 

segmentih. Iz podatkov, ki jih prikazujemo v končnih poročilih poslovnega leta in 

strateških planih, je razvidno, da sta se zadnji dve poslovni leti 2005 in 2006 na 

področju kabelskega programa za podjetje vsekakor uspešno zaključili. V letu 2005 

je podjetje na področju kabelskega programa planiralo dobiček od prodaje v višini 

224.374 €, doseglo pa za 18 odstotkov višjega v znesku 264.761 €. S pomočjo 

strateškega plana, v katerem so predvideli izpeljavo štirih večjih projektov s 

ključnimi kupci kabelske industrije, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so si v letu 

2006 zadali, dobiček povečati v višini 100 odstotkov glede na predhodno poslovno 

leto 2005. Tako bi dobiček od prodaje za leto 2006 znašal 529.522 €. Vendar se je 

prodaja v tem letu povečala za dodatnih 35 odstotkov nad planom in dosegla dobiček 

od prodaje v višini 622.188 €10. Razni projekti in plani, ki se dodatno nadgrajujejo in 

omogočajo vse večjo rast prodaje, se nadaljujejo tudi v letu 2007. Cilj za to leto je še 

dodatno povečati dobiček od prodaje, kar bo omogočalo natančnejše predvidevanje 

prodaje za nadaljnje obdobje. Slika 2 grafično prikazauje podatke prodaje izdelkov 

za kabelsko industrijo glede na celotno prodajo v tekočih metrih11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Podatki povzeti iz zaključnih poročil za poslovno leto 2005 in 2006. 
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SLIKA  2: Grafični prikaz prodaje izdelkov za kabelsko industrijo glede na celotno prodajo v 

tm 
      

Glede na razmere na trgu smo s finančnim rezultatom poslovanja tudi za 

obravnavano poslovno leto zadovoljni, saj smo večino zastavljenih ciljev že dosegli. 

Na področju dodatnega izobraževanja in usposabljanja kadra je vodilo podjetja 

»naravnost k najboljšim«. Da v podjetju namenjamo visoko pozornost prav področju 

izobraževanja in usposabljanja kadra, nakazuje tudi to, da letno v te namene 

namenimo dva odstotka prodajne vrednosti. Na tak način omogočamo sprotno 

strokovno izobraževanje na podlagi strokovne literature in revij, ki je med 

zaposlenimi običajno vključena tudi v okviru rednega dela. 

Med zaposlenimi v podjetju vlada veliko zanimanje za dodatno izobraževanje in 

usposabljanje, zato sledimo strokovnim razpisom za izobraževanje na vseh 

področjih. Če zaposleni predpostavlja, da bi bilo dobro, da se udeleži posamičnega 

seminarja, to predlaga vodilnemu timu podjetja, ki po potrebah opredeli možnosti in 

število udeležencev na seminarjih. Ti se včasih v podjetju izvajajo kar na interni 

ravni, kar omogoča, da se jih člani določenega sektorja udeležujejo samostojno, pa 

tudi v večjem  

številu in se tako posvetijo prav razreševanju težav, podjetja samega. 

 
11Slika 2 Grafično prikazuje podatke, ki so povzeti in prilagojeni glede na zaključna poročila poslovnega leta 
2002-2006 
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Konec leta 2005 je podjetje beležilo 78 zaposlenih s povprečno starostjo 37 let. 

Tabela 1 prikazuje podatke o izobrazbi zaposlenih glede na njihov spol12. Slika 3 pa 

prikazuje grafičen prikaz strukture zaposlenih glede na njihovo stopnjo izobrazbe na 

dan 31.12.200513. 

TABELA 1: Izobrazba zaposlenih glede na njihov spol 

Izobrazba Moški Ženske Skupaj 

Osnovna šola 8 11 19 

Poklicna šola 12 12 24 

Srednja šola 6 12 18 

Višja šola 1 4 5 

Visoka šola 4 8 12 

Skupaj 31 47 78 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA NJIHOVO STOPNJO IZOBRAZBE

Osnovna šola
24%

Poklicna šola
32%

Srednja šola
23%

Viš ja šola
6%

Visoka šola
15%

 

SLIKA  3: Grafični prikaz strukture zaposlenih glede na njihovo stopnjo izobrazbe 
 

 

 

12Tabela 1 Prikazuje podatke povzete iz zaključnega poročila poslovnega leta 2005. 
13Slika 3 Grafični prikaz strukture zaposlenih glede na stopnjo njihove izobrazbe, podatki povzeti iz zaključnega 
poročila poslovnega leta 2005. 
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Zadovoljstvo vsakega izmed zaposlenih pomeni gonilno silo, saj zaposlene motivira 

in spodbuja k aktivnemu delovanju, za doseganje zastavljenih ciljev. Obratno pa 

nezadovoljstvo zaposlenih lahko pomeni tudi prepreko pri doseganju zastavljenih 

ciljev. 

V skladu s poslovnikom meri podjetje zadovoljstvo zaposlenih enkrat letno. (Priloga 

4). Vsak zaposleni prejme vprašalnik z enaindvajsetimi vprašanji ter odgovore oceni 

z ocenami na petstopenjski lestvici (1-se ne strinjam, 5-se zelo strinjam). Vprašanja 

se nanašajo na sodelovanje, odnose, odločitve, kakovost, obremenitve ter varnost na 

delovnem mestu, informiranost, priznanje za opravljeno delo in plačo. 

Skupna ocena za leto 2006 je znašala 3,50. Cilj je bil dosežen, saj je bila v strateškem 

poslovnem načrtu za leto 2006 določena ocena 3,45. V podjetju smo z doseženimi 

rezultati zadovoljni, predvsem pa zato, ker zadovoljstvo zaposlenih konstantno 

narašča že četrto leto zapored. Dosežena ocena glede na predhodno je višja za štiri 

odstotke. Slika 4 grafično prikazuje rast zadovoljstva zaposlenih v zadnjih štirih 

letih14. 

2,77

3,15 3,23 3,35
3,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2002 2003 2004 2005 2006

LETO

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH OD 2002 DO 2006

 
SLIKA  4: Grafični prikaz zadovoljstva zaposlenih v letih 2002 do 2006 

 

14Slika 4 Grafično prikazuje zadovoljstvo zaposlenih v letih 2002 do 2006. Podatki povzeti iz zaključnih poročil o 
analizi zadovoljstva zaposlenih v letih 2002–2006. 
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Najvišje izboljšanje ocen v primerjavi s predhodnim letom so bile dosežene ocene pri 

vprašanjih glede urejenosti delovnih pogojev, izobraževanja in seznanitve s plani in 

cilji podjetja. Malo slabše ocene so vodilni dosegli pri vprašanjih glede odnosov z 

nadrejenimi, pravilnosti odločitev vodstva in konkurenčnosti izdelkov. Najvišje 

ocene so bile dosežene glede pomembnosti zadovoljstva kupcev z izdelki, 

sodelovanja s sodelavci in mnenja, da je podjetje napredno in ima veliko možnosti 

nadaljnjega razvoja. 

V podjetju se že ves čas svojega delovanja zavedamo nevarnosti konkurence. Zato že 

več let izvajamo tudi anketo o zadovoljstvu kupcev, ki sistematično prikazuje 

zadovoljstvo kupcev po posameznih področjih ocenjevanja in tudi skupno oceno 

njihovega zadovoljstva. (Priloga 3). Pridobljene informacije in rezultati pa so jim v 

nadaljnjo pomoč pri snovanju nove politike podjetja in pri sprotnemu prilagajanju. 

Zanimajo jih predvsem ocene ključnih kupcev, ki jim v poslovanju predstavljajo 

večino prodaje. Tako so tudi v letu 2006 izvedli anketo o zadovoljstvu kupcev. 

Anketna vprašanja so bila razdeljena v pet vsebinskih sklopov in sicer: 

� splošno mnenje kupca; 

� mnenje kupca o proizvodih; 

� mnenje kupca o dolgoročnem sodelovanju; 

� morebitni predlogi kupca; 

� nekoliko provokativno vprašanje: ¨Zakaj kupujete naše izdelke?¨ 

Anketo so izvajali komercialisti. Izpolnjevalo jo je 20 ključnih kupcev z 83 

odstotnim deležem v skupnih prihodkih iz prodaje. Gre za kupce, ki so za podjetje 

pomembnejši, pa tudi za kupce, katerih zadovoljstvo je lahko pomembno za 

pričakovane posle. Dobljeni rezultati so za 2,16 odstotkov boljši od predhodnega leta 

ter za 3,26 odstotka nižji od načrtovanega. Slika 5 grafično prikazuje obdelane 

rezultate15. 
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SLIKA  5: Grafičen prikaz analize zadovoljstva kupcev 
 

Tudi po Tavčarju je pomen spremljanja zadovoljstva kupcev za podjetje predvsem v 

pridobivanju informacij o naslednjih vidikih16: 

� ugotavljanje sodil, s katerimi odjemalci merijo svoje zadovoljstvo z izdelki in 

storitvami; 

� ugotavljanje teže posameznih sodil; 

� ugotavljanje položaja podjetja oz. programa po teh sodilih ob konkurentih oz. 

primerljivih podjetjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15Slika 5 Grafično prikazuje analize zadovoljstva kupcev v letih 2005–2006, podatki povzeti iz zaključnih poročil 
o analizi zadovoljstva kupcev v letih 2005–2006. 
16Tavčar, M. I. (1999). Razsežnosti strateškega managementa. 2. predelana izdaja. Koper: Visoka šola za 
management., str. 116. 
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4 PREDSTAVITEV KLJUČNIH SILNIC ŠIRŠEGA IN OŽJEGA 

OKOLJA PODJETJA 

Razvoj podjetja prinese s seboj prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnost. Da bi 

slednje lahko predvideli se v podjetjih poglabljajo v analize zunanjega in notranjega 

okolja podjetja, ki jih jasneje opredelijo v nadaljnji analizi SPIN. 

V splošnem vsako podjetje za izdelavo analize SPIN spremlja ključne silnice širšega 

okolja (demografsko-ekonomske, tehnološke, politično-pravne in družbeno kulturne) 

ter pomembne udeležence v ožjem okolju (kupce, konkurente, distributerje in 

dobavitelje), ki vplivajo na sposobnost ustvarjanja dobička podjetja. 

4.1 Analiza širšega okolja 

Z analizo širšega okolja v podjetju pridobivamo podatke, iz katerih tvorimo 

informacije, predvidevanja možnega uspeha podjetja na izbranem trgu. Tiste, ki jih 

kasneje sprejmemo, pa predstavljajo pomembne planske predpostavke, ki jih 

vključimo v strateški načrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zgodovina sveta ne more zaobiti Bližnjega vzhoda in njegovega pomembnega 

vpliva. Še toliko manj se mu lahko izognemo na začetku 21. stoletja, ko je Bližnji 

vzhod tako ekonomsko kot tudi politično in kulturno najbolj občutljivo območje na 

svetu. Ozemlje med Egiptom in Iranom je zaradi velikanskih zalog nafte in dejstva, 

da se tu nahaja rojstno ter duhovno mesto židovske, krščanske in muslimanske vere, 

prizorišče nenehnih pretresov, ki se zaradi povsem jasnih interesov nočejo in nočejo 

končati. 

V tem poglavju bomo v splošnem spremljali ključne silnice širšega in ožjega okolja, 

ki vplivajo na uspešnost poslovanja in sposobnosti ustvarjanja dobička podjetja na 

izbranem trgu. Slika 6 prikazuje fizični zemljevid izbranega tržišča. V prilogi 2 pa se 

nahajajo značilnosti poglavitnih držav izbranega tržišča. 
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SLIKA  6: Prikaz fizičnega zemljevida izbranega tržišča 
 

4.1.1 Demografsko-ekonomsko okolje 

Države arabskega polotoka so zaradi svoje stopnje razvitosti, notranje politično 

stabilnih držav, pogajalsko zahtevnih, dovzetnih in zelo načelnih ljudi, privilegirano 

tržišče. Na tem trgu, ki obsega površino 5.519.957 km2, živi približno 275.408.051 

ljudi. Iz podatkov, ki smo jih dodatno pridobili je razvidno, da ima trg v povprečju 

zelo mlado prebivalstvo, staro okoli 24 let17. Med raziskovanjem dostopa na izbrano 

tržišče smo ugotovili tudi, da država lahko s številnimi ukrepi vpliva na ekonomsko 

politiko. Tu mislimo predvsem na zakonodajo, vstopne omejitve, regulacijo trga in 

poslovno tveganje. Tržnik mora biti zelo pazljiv tudi na neformalna sporočila s trga, 

ki na prikrit način favorizirajo ali izključujejo posamezne udeležence na trgu. 

Razvitost finančnih inštitucij in devizna likvidnost države vplivata na odločitve 

tržnika, kako in v kateri valuti bo izoblikoval izvozno ceno ter na izplačila izvoznih 

poslov. 

 

 
17Pridobljeno 17.01.2007 s svetovnega spleta: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. 
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Razvitost finančnih inštitucij in devizna likvidnost države vplivata na odločitve 

tržnika, kako in v kateri valuti bo izoblikoval izvozno ceno ter na izplačila izvoznih 

poslov. Na tržne aktivnosti podjetja na izbranem tujem trgu namreč lahko usodno 

vpliva tudi sprememba menjalnih tečajev. Dodatne omejitve dostopa do želenega 

trga so: 

� carinske in davčne omejitve (dokumentacija, uvozne carine, uvozne regulative, 

lokalni davki, politični dejavniki in omejitve v deviznem poslovanju, itd.); 

� patenti blagovne znamke. 

»Članice zveze zalivskega sodelovanja (angl. The Gulf Cooperation Council) je 

regionalna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1981 med šestimi zalivskimi 

državami, in sicer Združenimi arabskimi emirati, državo Bahrajn, Kraljevino 

Saudsko Arabijo, Sultanatom Oman, državo Katar in državo Kuvajt. Pet držav je 

članic svetovne trgovinske organizacije. Saudska Arabija se sicer še pogaja o 

pristopu k Svetovni trgovinski organizaciji, vendar je Evropska unija v letu 2003 z 

njo že sklenila dvostranski trgovinski sporazum. Osnovni sporazum za trgovinsko 

sodelovanje evropske zveze z svetom za sodelovanje v zalivu pa zaenkrat predstavlja 

sporazum iz leta 1989. 

Delež izvoza blaga iz evropske zveze v zalivske države je v letnem porastu. Po 

podatkih Eurostata gre za četrto največje izvozno tržišče evropske zveze. Po drugi 

strani pa po podatkih sveta za sodelovanje v zalivu predstavlja evropska zveza 

njihovega največjega trgovinskega partnerja, tako uvoznega kot izvoznega. Po 

podatkih Eurostata je bilo v letu 2005 izvoznega blaga v zalivske države za 50,4 

milijard eur-ov, uvoza v evropsko zvezo pa za 37,4 milijard eur. Največ je bilo 

izvoza blaga v zalivske države na področjih opreme za mehanizacije in transport 

(npr. v povezavi z elektrarnami, lokomotivami, letali in razno električno 

mehanizacijo). Uvoz blaga v evropsko zvezo je bil pretežno v zvezi z energenti 

gorivom in derivati. Izmed zalivskih držav sveta za sodelovanje v zalivu je bila po 

podatkih eurostata v letu 2005 Saudska Arabija glavni uvozni partner v Evropsko 

unijo z 22 milijard eur, izvoza iz unije pa je bilo za 15,4 milijard eur«18. 
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Zalivske države članice so s koncem leta 2001 novelirale medsebojni sporazum o 

ekonomskem sodelovanju. Najnovejše rešitve sporazuma se nanašajo na carinsko 

zvezo zalivskih držav, enoten notranji trg, razvoj znanosti, tehnologije in 

informatike, poenotenje prava intelektualne lastnine, poenotenje transporta, 

komunikacij in tovrstne infrastrukture ter ekonomsko in monetarno zvezo.  

Države članice sveta za sodelovanje v zalivu dajejo poseben poudarek poenotenju 

pravil pri pomorskem transportu oseb in tovora. Nadalje težijo k poenotenju politik 

držav članic v smeri izvajanja infrastrukturnih projektov, kot so pristanišča, letališča, 

razsoljevalnice, elektrarne ter ceste. Na področju telekomunikacij težijo k enotni 

politiki na področjih pošte in storitev podatkovnih mrež. Spodbujajo razvoj 

bančništva in trgovine preko elektronske komunikacije ter poenotenje tovrstne 

zakonodaje. Tudi v primeru ekonomske in monetarne unije težijo k poenotenju na 

področjih, kot so davčna, monetarna in cenovna politika ter bančna zakonodaja. 

»Med poslovnimi zanimivostmi članic sveta za sodelovanje v zalivu so poleg njihove 

politične stabilnosti in naravnih, predvsem energetskih virov, še carinska unija držav, 

strateško ugodna geografska lega, sodobna cestna, letališka, pristaniška, železniška in 

telekomunikacijska infrastruktura, gospodarska rast, družbena blaginja, velike 

potrebe teh držav po številnih tujih virih, tudi po znanju, razvitem turizmu, 

investicijske spodbude vlagateljem ter nenazadnje velik tržni delež menjave z 

državami članicami evropske unije19«. 

 

 

 

 

 

 

18, 19Pridobljeno  06.01.2007 s svetovnega spleta: 
http://www.dajatve.com/podrobnoTrgovatizZalivskimidržavami,8.12.2006.htm. 
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4.1.2 Družbeno-kulturno okolje 

Družba okoli nas vpliva na naša temeljna prepričanja, vrednote in norme. Ljudje si 

tako rekoč nezavedno pridobivamo pogled na svet, ki opredeljuje razmerje nas samih 

sebe, drugih ljudi, družbe, narave, itd. 

Kot ugotavlja Cofman Wittes so predvsem iz želje po dvigu družbene blaginje v 

državah so konec leta 2002 Bližnje vzhodne države z Združenimi državami Amerike 

ustanovile zavezništvo imenovano (angl. Middle East Partnership Iniciative), v 

nadaljevanju samo M.E.P.I. Pobuda je bila partnerstvo, skrbno sodelovanje z arabsko 

vlado, visokošolskimi inštitucijami, s privatnim sektorjem ter z nevladnimi 

organizacijami. Namesto velikih projektov je bilo partnerstvo M.E.P.I. skrbno 

zasnovano na manjših dovoljenjih za razvijanje partnerstva z nevladnimi arabskimi 

skupinami in lokalnimi prebivalci ter za izgradnjo povezav čez vzhodne države. V 

tem pristopu je razvidno, da se arabska vlada ni dovolj prepoznala v njihovi bodočih 

demografskih in ekonomskih izzivih in ni popolnoma sprejela  potrebe po političnih, 

ekonomskih in družbenih reformah. Mislili so, da bodo potrebovali spodbudo k 

spremembam kombinacij neodvisne ameriške pomoči in narodnih aktivistov. Po 

dvaindvajset mesečnem obdobju delovanja zavezništva M.E.P.I. je to doživelo 

udarec s strani zakonitosti z naslavljanjem reformskih prioritet. Poročilo o 

reformskih prioritetah je identificiralo štiri primanjkljaje razvojnega napredka v 

arabskem svetu in sicer primanjkljaje v politični in ekonomski svobodi, znanju in 

enakopravnosti žensk. Tako se je zavezništvo M.E.P.I. razdelilo v štiri stebre20: 

� ekonomski steber; 

� politični steber; 

� steber reform izobraževanja; 

� steber reform za enakopravnost žensk. 

Kot del iniciative so tudi podporni programi, ki jih izvajajo Združene države 

Amerike po regijah. V tabeli 2 so v štirih stebrih predstavljeni cilji in primeri 

projektov s katerimi bodo skušali zastavljene cilje doseči21. 
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TABELA 2: Prikaz delitve in ciljev stebrov zavezništva M.E.P.I. 

 
EKONOMSKE 
REFORME 

IZOBRAŽEVALNE 
REFORME 

POLITIČNE 
REFORME 

REFORME ZA 
ENAKOPRAVNOST 

ŽENSK 

CILJI 

Povečati globalno 
konkurenčnost 

Spodbujati naložbe tujih 
in domačih 
investitorjev. 

Olajšati razvoj srednjih, 
malih in najmanjših 
organizacij. 

Povečati število šolarjev 
(žensk) v osnovnih, srednjih 
in višjih šolah. 

Izboljšati kvaliteto šolanja. 

Promovirati razvoj delovnih 
veščin. 

Okrepiti družbeno 
demokracijo. 

Promoviranje 
uspešnega vladanja 
prek uspešnih vladnih 
inštitucij ter 
povečevanje 
transparentnosti. 

Okrepiti vlogo 
svobodnih in 
nesvobodnih medijev. 

Zmanjšati kulturno - 
urejevalne ekonomsko 
politične ovire za popolno 
žensko udeležno v družbi.  

PRIMERI 
PROJEKTOV 

Pomoč prostemu 
trgovskemu območju 
(Maroko, Bahrajn) 
$7,000,000 

Partnerstvo za finančno 
odličnost (po vsej regiji) 
$4,241,855. 

Svetovna trgovinska 
organizacija WTO, 
Tehnična pomoč 
(Bahrajn, Kuvajt, 
Oman, Katar, Saudska 
Arabija) 

U.S. Univerza Bližnjega 
Vzhoda po vsej regiji. 
$2,200,000 

Uvedba otroško središčnih šol 
(Oman, Katar, Tunizija, 
Maroko) $1,100,000. 

Program ženske učenosti 
(Maroko) $540.000. 

 

MEPI Študij 
študentskih vodij v 
inštitutu ZN (po vsej 
regiji) $1,200,000. 

Parlamentarno 
izobraževanje 
(Maroko) $6000.000. 

MEPI sodne in legalne 
reforme (po vsej regiji) 
$4.900.000. 

Program družbene zaščite 
(Jordan) $500.000. 

Povečevanje ženske 
pismenosti (Maroko) 
$400.000. 

Zalivsko regionalna 
politično šolska 
kampanija (Bahrajn, 
Kuvajt, Oman, Katar, 
ZAE, Saudova Arabija, 
Jemen) $500,000. 

 

Za tamkajšnje države v razvoju je velikega pomena osebnostni razvoj njihovega 

prebivalstva. Zavezništvo M.E.P.I. se zato trudi letno priskrbeti več kot milijardo 

dolarjev v obojestransko ekonomsko pomoč arabskim državam. Iz tega razloga tudi 

vladni sistemi letno vpeljujejo nove strateške plane. S tem imajo dober vpliv na 

povečanje natalitete, rast razvoja prebivalstva in možnost dostopa do sodobne 

tehnologije po celotnih območjih držav. 

 

 

 
20,21Cofman, Wittes, T. (2007). Pridobljeno 15.01.2007 s svetovnega spleta: 
http://mepi.state.gov/outreach/index.htm.  
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Iz tega razloga tudi vladni sistemi letno vpeljujejo nove strateške plane. S tem imajo 

dober vpliv na povečanje natalitete, rast razvoja prebivalstva in možnost dostopa do 

sodobne tehnologije po celotnih območjih držav. 

Doseženi uspehi potrjujejo, da bo zavezništvo M.E.P.I. še naprej sodelovalo s 

kongresom za zagotovitev dodatnih naložb v prihodnjih letih. Delovali bodo tudi z 

drugimi investitorji v privatnih sektorjih, kjer se posredno ob tehnološkem razvoju 

tamkajšnjih držav kažejo tudi velike možnosti za uspeh obravnavanega podjetja na 

tem trgu. 

4.1.3 Tehnološko okolje 

Ena najmočnejših silnic, ki vplivajo na človekovo življenje, je tehnologija. Število 

velikih tehnoloških odkritij vpliva tudi na stopnjo gospodarske rasti. Žal pa do 

tehnoloških odkritij ne prihaja ves čas enakomerno. V času med velikimi odkritji 

gospodarstvo stagnira in takrat prihaja do manjših odkritij, ki zapolnjujejo vrzeli. 

Tudi nova tehnologija prinaša dolgoročne posledice, ki niso vedno predvidljive. Za 

tržnika je vedno pomembno spremljanje tehnoloških trendov kot so: 

� hitrosti sprememb; 

� inovacijske možnosti; 

� razlike v obsegu sredstev za razvoj in reorganizacijo; 

� povečano regulativo. 

Tehnološki napredek je torej eden ključnih dejavnikov razvoja. Tehnološke inovacije 

in spremembe so ključ do razvoja konkurenčnih industrij v razvitih državah in v 

državah, ki so še v razvoju. Glede na njihov svetovni tržni položaj so čez države 

Bližnjega vzhoda potekale pomembne tržne poti že v času Marca Pola okoli leta 

1300. Nekoč revne in nerazvite države s prodajo svojega rudnega bogastva danes 

dosegajo vse višjo stopnjo gospodarske razvitosti. V sklopu tržnega tekmovanja so 

spoznale potrebo po izgradnji novih zmogljivosti za tehnološki razvoj. 

Središče kabelskih polaganj so postale leta 1870. Takrat so bile žice in kabli 

uporabljani za številne različne projekte po regijah. Kot primer: leta 1931 je podjetje 

Imperial International Comunications prevzelo telekomunikacije v Bahrajnu in leta 

1935 kabelsko in brezžično zagotovilo privolitev za opravljanje s 
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telekomunikacijami v Saudski Arabiji. Z letom 1980 je postal Bližnji vzhod priča 

novim tehnologijam v obliki zemeljskih postaj in novim mrežnim stikalnim 

povezavam. Danes Bližnji vzhod ostaja ena izmed ključnih regij razvoja kabelske 

industrije. 

Po ugotovitvah Rodbourne P., French C., Gombos N., Charles T., so v zadnjih dveh 

letih države Bližnjega vzhoda pokazale nekaj mešanih predstav. Del območja mora 

nadaljevati s trdim delom v smeri proti težavam na ekonomskem in političnem 

področju. Kakorkoli že, visoke cene nafte so dvignile njeno porabo v zalivskem 

polotoku. Posebno Združeni Arabski Emirati so dosegli rekordno raven investicij v 

infrastrukturo. V letu 2006 je podjetje Ducab razpisalo projekte za ustanovitev 

tovarne ovijalnih bakrenih drogov v mestu Abu-Dabi države Saudske Arabije. 

Proizvodnja novega obrata bo koristila za proizvodnjo energetskih kablov. Obrat naj 

bi cenovno znesel okoli 34 milijonov ameriških dolarjev in bi dosegal letno 

kapaciteto proizvodnje 160.000 ton bakrene žice. Ducab je napovedal tudi visok 

prodajni nivo, s katerim naj bi v letu 2006 dosegli 700 milijonov arabskih emiratskih 

dirhamov. Podjetje Ducab je podpisalo največ prednostnih pogodb z raznimi podjetji, 

vrednih skupaj več kot 600 milijonov arabskih emiratskih dirhamov. Podjetje 

M.E.S.C., ki je tudi eno izmed proizvajalcev kablov v Saudski Arabiji, je nedavno 

proslavljalo deseto obletnico poslovanja v regiji. To podjetje ima v lasti 70 odstotni 

tržni delež za specializirane signalne in kontrolne kable v Saudski Arabiji22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Rodbourne P., French C., Gombos N., Charles T., (2006). Wire and cable financial insight. Raking the world's 
lading 60 wire and cables companies, stran 18–23. 
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4.1.4 Politično-pravno okolje 

Na trženjske odločitve pogosto vpliva dogajanje v političnem in pravnem okolju, ki 

obsega zakone, vladne urade in vplivne skupine, ki vplivajo na različne ustanove in 

skupine v družbi ter jih omejujejo. Nekateri zakoni pa ponujajo nove priložnosti za 

podjetja. Zakonodaja v zvezi z poslovanjem ima tri glavne namene: varovati podjetja 

pred nepošteno konkurenco, obvarovati porabnike pred nepoštenimi poslovnimi 

potezami ter obvarovati družbene interese pred nebrzdanim poslovnim vedenjem. 

Politična stabilnost posameznega trga je za tržnika pogosto ključno vprašanje. 

Vsekakor je bistvenega pomena dobro poznavanje glavnih zakonov, ki varujejo 

konkurenco, porabnike in družbo. To še posebej velja za trg Bližnjega vzhoda. V 

podjetju si pripravimo pregled zakonov ter določimo etična merila, ki jih bomo 

morali pri poslovanju na izbranem trgu upoštevati. Oceniti moramo, ali zamenjava 

oblasti v kateri od držav pomeni destabilizacijo razmer na tem trgu ali pomeni le 

spremembo administracije, sodelovanje pa poteka ustaljeno. Z vidika političnega 

okolja na splošni tržni potencial lahko vplivajo naslednji dejavniki: vladni sistem, 

politična stabilnost, ideološka naravnanost, poseganje vlade v poslovanje podjetij, 

poseganje vlade v komuniciranje, odnos do tujih podjetij in investicij, nacionalne, 

razvojne in ekonomske prioritete. 

4.2  Analiza ožjega okolja 

V tem delu naloge bomo predstavili pomembne udeležence ožjega okolja 

obravnavanega podjetja (kupce, konkurenco, posrednike in dobavitelje), ki vplivajo 

na ustvarjanje dobička. Pri analiziranju ožjega okolja je potrebno najprej oceniti 

trenutne trženjske cilje podjetja, strategijo in uspešnost. Periodična ocenjevanja 

trženjskih ciljev so potrebna za zagotavljanje, da bodo le ti skladni z vizijo podjetja 

ter s spreminjanjem odjemalcev in širšega okolja. Morda bo potrebno tudi ponovno 

zastaviti trženjske cilje podjetja, če se izkaže da so zastareli ali neučinkoviti.  

Ferrell in Hartline navajata, da si podjetje s pomočjo glavnih udeležencev v ožjem 

okolju zgradi sistem trženjskega obveščanja, za zaznavanje trendov ter pomembnih 

dogodkov v širšem okolju23. Glavni namen spremljanja okolja je zaznavanje 

trženjskih priložnosti.  
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Te se nanašajo na področje kupčevih potreb ali potencialno zanimanje tržišča. Zato 

kaže moč ocenjevanja ožjega okolja naravnati na ocenjevanje privlačnosti panoge v 

kateri podjetje posluje in analizo prodajnega trga. Priložnosti se pojavljajo v številnih 

oblikah, zato morajo biti tržniki dobro usposobljeni za njihovo prepoznavanje. Ko 

tržnik določi vse dane priložnosti, jih v podjetju analizirajo ter za vsako posamezno 

določijo verjetnost uspeha.  

4.2.1 Kupci 

Kupci so pomemben del tržnega okolja. Z določeno mero gotovosti lahko rečemo, da 

trg ni tisto, kar je nekoč bil. Radikalne spremembe, ki se dogajajo zaradi glavnih 

družbenih silnic, kot so tehnološki napredek, globalizacija in deregulacija, so 

ustvarile nova vedenja in izzive tudi pri kupcih. Le-ti postajajo čedalje bolj zahtevni, 

pričakujejo boljšo kakovost izdelkov, tehnično podporo ter vedno večjo stopnjo 

prilagajanja s strani dobaviteljev. Zaznavajo vse manj razlik med izdelki in so čedalje 

manj zvesti blagovnim znamkam. S pomočjo spletnih strani ter ostalih virov si 

pridobivajo obsežne informacije o izdelkih, kar jim omogoča pametnejše nakupe. 

Prav iz tega razloga postajajo vse bolj cenovno občutljivi pri iskanju vrednosti. 

Z ukinjanjem meja in internacionalizacijo poslovanja se pomen nacionalnih kultur 

sicer zmanjšuje, vendar to ne velja za trge, ki jih obravnava naša raziskava. Na kupce 

in njihovo obnašanje zelo vplivata verski in kulturni značaj. Po informacijah, ki smo 

jih pridobili s teh trgov, dojemamo te ljudi kot kupce, ki živijo v visoko kontekstni 

kulturi. 

Da bi vzbudili zanimanje v potencialnih kupcih in s tem povečali dobiček in prodajo 

na tem trgu, smo bili prisiljeni za iskanje novih kupcev porabiti precej več časa in 

ostalih virov. Vse izpeljane dejavnosti pa so nam na koncu omogočile ugotovitev, 

katero izmed izbranih podjetji obeta največje možnosti.  

 

 

 

23Ferrell, O.C., Hartline, M.D. (2005) Marketing strategy. 3. izdaja., Ohio: Thomson, str. 50 
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Pri tem so nas zanimale predvsem letne porabe in produkti, ki jih proizvajajo. Iz teh 

podatkov smo že opredelili katere kupce bomo obiskali na naslednji sejemski 

prireditvi ter skušali z njimi vzpostaviti prvi kontakt. 

Na obseg povpraševanja in nakupa izdelkov zelo vplivajo cena izdelka, blagovna 

znamka in ofenzivno prodajno osebje. V podjetju se že ves čas svojega delovanja 

zavedamo tudi nevarnosti konkurence. Zato bomo tudi ob pridobitvi novega tržišča 

še naprej izvajali ankete o zadovoljstvu kupcev, ki bodo sistematično prikazovale 

zadovoljstvo kupcev po posameznih področjih ocenjevanja in tudi skupno oceno 

njihovega zadovoljstva. Pridobljene informacije in rezultati pa nam bodo služili v 

nadaljnjo pomoč pri snovanju nove politike podjetja ter pri sprotnemu ofenzivnemu 

prilagajanju in premagovanju pogajalske kupčeve moči. 

V tabeli 3 je predstavljenih pet ključnih kupcev, s katere bomo skušali pridobiti v 

nadalnjih petih letih sodelovanja24. 
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TABELA 3: Predstavitev potencialnih kupcev 

 

4.2.2 Konkurenca 

Če naj Svet držav članic za sodelovanje v zalivu dovoli prost pretok blaga, storitev, 

oseb in denarja znotraj enotnega trga, je potrebno poskrbeti tudi za pravila, ki naj bi 

zagotavljala lojalno konkurenco. Učinkovita konkurenca je ključnega pomena za 

odprto tržno gospodarstvo. Zagotavlja jim cenejše in kvalitetnejše blago, 

potrošnikom omogoča večjo izbiro ter omogoča tehnološke inovacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24Tabela 3 Predstavljeni podatki so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2005–

2009. 
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Med spoznavanjem vloge konkurence na poslovanje podjetja ter s povečevanjem 

vloge strateškega planiranja v podjetju močno povečal tudi pomen analize 

konkurence. Analiza konkurence je del konkurenčne strategije podjetja in služi kot 

podlaga za izbiro ustrezne strateške strategije podjetja. Glavni cilji v osnovi analize 

konkurence, ki jih navaja Lesjak so: 

� Opredeliti sedanje in bodoče konkurente. 

� Ugotoviti potencialna gibanja pri konkurentih. 

� Pomagati podjetju razviti učinkovito konkurenčno strategijo25. 

Na tem mestu je potrebno poudariti, da moramo pri natančni analizi konkurence biti 

posebej pozorni na dejstvo, da ne bomo preučevali le največjih in trenutno 

najpomembnejših konkurentov, ampak tudi tiste, ki jih morda danes podcenjujemo. 

Zavedati se moramo nevarnosti pretiranega posvečanja pozornosti sedanjim 

konkurentom in zanemarjanja potencialnih konkurentov. Upoštevati je potrebno tudi 

dejstvo, da se zaradi vsakodnevnih sprememb v panogi in okolju podjetja 

spreminjajo tudi ugotovitve že narejenih analiz konkurence. Iz tega lahko 

povzamemo, da je proces analiziranja konkurence v podjetju nujno potreben in mora 

biti stalno prisoten. 

Svetovni trg velja za zelo skoncentrirano tržišče s štirimi vodilnimi podjetji, ki so v 

letu 2005 imela nadzor nad kar 69 odstotki vrednostne prodaje zaščitnih trakov za 

vgradnjo v kable26. Od nekdaj je veljalo, da so imeli prednost tisti dobavitelji, ki so 

imeli lastno proizvodnjo netkanih materialov. Sedaj pa je prednost večja pri tistih 

dobaviteljih, ki so bolj fleksibilni in lahko svoje nabavne vire zelo hitro prenesejo na 

druga tržišča. Iz tega sledi, da jih na celotnem kabelskem trgu čedalje bolj ogrožajo 

agresivni kitajski ponudniki. V tabeli 4 predstavljamo štiri vodilna podjetja v letu 

2005, ki so ohranjala velike svetovne tržne deleže kabelske industrije vrsto let27. V 

komentarjih navajamo tudi nekaj razlogov, ki so jim to omogočili. 

 

 
25Lesjak, D. (2002). SWOT analiza podjetja s poudarkom na analizi konkurence. Diplomsko delo, Ekonomska 
fakulteta Ljubljana, str. 21. 
26Podatek pridobljen iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2005–2009. 
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TABELA 4: Predstavitev štirih konkurentov 

 
 

4.2.3 Prodajni predstavniki 

S pomočjo že uveljavljenih prodajnih predstavnikov na še tako oddaljenih delih 

sveta, kot so Bližnje vzhodne države, lahko podjetja osvajajo nove trge. 

Temeljna vloga prodajnega posrednika pa je vsekakor v tem, da informira ciljne 

skupine na izbranih trgih o lastnem podjetju in trženjskem načrtu. 

Za uspešen nastop na izbranem trgu pa je tudi za samo podjetje dobro poznati 

pogajalski slog ljudi na izbranih trgih. 

 

 

 
27Tabela 4 Predstavljeni podatki so pridobljeni iz strani posrednikov za leto 2005 ter s svetovnega spleta 
posameznega konkurenta v letu 2007.  
Pridobljeno 01.02.2007 s svetovnega spleta: http://www.geca-tapes.com/,  
Pridobljeno 05.02.2007 s svetovnega spleta: http://www.lantor.nl/index_sw.html,   
Pridobljeno 15.02.2007 s svetovnega spleta: http://www.scapa.com/, 
Pridobljeno 25.02.2007 s svetovnega spleta: http://www.wireworld.com/tapes.html. 
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Po Hrastlju navajam pogajalski slog za stranke iz arabskih držav. 

� Zahod je postopno ločil državo od cerkve, v arabskih državah pa je vpliv islama 

na poslovne odločitve pomemben (tabuji nekaterih izdelkov itd.). 

� V arabskih državah je temeljna družbena enota družina. 

� Težko si predstavljamo hladne poslovne odnose, čeprav se v pogajanjih 

prepletajo čustva in pragmatizem. Podlaga pomembnejših poslov je zaupanje. 

Poslovanje je v veliki meri personalizirano. 

� Na Zahodu je status osebe precej odvisen od njenih dosežkov, pri Arabcih pa je 

pomembnejši njen izvor ali razred. 

� Zahod razglaša enakost obeh spolov, medtem ko Arabci tega ne sprejemajo. 

� Zahodnjaki si priznavajo narediti vtis z racionalnostjo, arabski svet pa s 

poudarjanjem poštenosti. Osebno čast postavljajo na prvo mesto. 

� Zahodnjaki spoštujejo močne, islam pa veleva posebno varstvo šibkih. 

� Arabci imajo do časa fatalističen pristop: Alah ga je ustvaril v izobilju. Izraza 

¨bookra¨ ni jemati dobesedno kot jutri, marveč kot nekoč v prihodnje. 

� V arabskih državah so ljudje bolj tradicionalisti, kar se kaže tudi v ritualiziranem 

pozdravljanju. 

� Arabske države so gostoljubnejše od zahodnjaških. 

� Dialog med pogajanji je intenziven in glasen. Velja načelo odprtih vrat. 

� V arabskih državah je poudarjeno posredništvo. Slednje omogoča, da kadar se 

pogajanja ustavijo ali ne uspejo, nobena pogajalska stran ne izgubi obraza28. 

Po Kotlerju kupci dandanes pričakujejo, da prodajalci zelo dobro poznajo svoj 

izdelek, da bodo dodajali zamisli za izboljšanje poslovanja ter da bodo učinkoviti in 

zanesljivi. Iz tega razloga sledi, da se predstavniki podjetij udeležujejo programov 

usposabljanja, ki imajo naslednje cilje29: 

� prodajni predstavnik mora poznati podjetje in se istovetiti z njim, 

� prodajni predstavnik mora poznati izdelke podjetja, 

 

 
28Hrastelj, T. (1995). Podjetniški izzivi mednarodnega poslovanja. Ljubljana: Gospodarski vestnik., str. 70. 
29Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba., str. 645. 

 



 

 

 

32

� prodajni predstavnik mora poznati značilnosti odjemalcev in konkurence, 

� prodajni predstavnik mora pripraviti uspešne prodajne predstavitve, 

� prodajni predstavnik mora razumeti postopke in odgovornosti na terenu. 

V podjetju se zavedajo, da so zahodne in arabske države dva popolnoma različna 

svetova in je kreativno predstavitev zaradi tržnih pregrad kot so kultura, 

komunikacijske ovire, konkurenčne in izvedbene omejitve v svoji izvirni obliki težko 

prenesti na želeno tržišče. Iz tega razloga so se s pomočjo svojih tamkajšnjih 

predstavnikov tudi sami odločili vstopiti na trg Bližnjega vzhoda. 

4.2.4 Dobavitelji 

Dobavitelji v panogi proizvodnje toplotno obdelanih tekstilij so izredno pomemben 

člen, saj mora končni izdelek zadovoljevati ustrezne parametre v vseh pogojih. 

Kot plod uspešnega timskega sodelovanja med proizvajalcem kablov, kemijske 

industrije in proizvajalcem netkanih materialov, se je okoli leta 1980 se je na tržišču 

pojavil nov izdelek TOP tapes. Danes je ta izdelek postal eden izmed najpogosteje 

uporabljanih zaščitnih materialov v energetskih in telekomunikacijskih kablih. 

Vgrajujejo ga prek vseh konstrukcijskih elementov kabla, kjer bi obstajala možnost 

vdora vode v notranjost kabla. Izbor materialov in današnja tehnologija omogočajo 

proizvodnjo številnih tipov trakov, kar omogoča njihovo uporabo pri različnih 

načinih vgradnje ter različnih modelih kablov. Za lažje razumevanje predstavljam 

TOP tapes izdelek in njegovo delovanje. 

Izdelek TOP tapes je zgrajen iz poliestrskega netkanega materiala in super-glušila, ki 

sta s postopkom kemijsko toplotnih obdelav medsebojno povezana v kompakten 

tekstilni material. Kot osnovna surovina je izbran poliakrilatni polimer. Zanj značilni 

lastnosti sta biološko nerazgradljivo vlakno in visoka temperaturna odpornost. Zaradi 

svoje visoke temperaturne odpornosti material ustreza posameznim proizvodnim 

fazam tako pri izdelavi kablov kot tudi v njihovi nadaljnji namestitvi. Vsi sestavni 

deli izdelka so 100 odstotno sintetični materiali. Zaradi tega so dolgo vzdržljivi in ne 

podležejo delovanju mikroorganizmov, ki so prisotni v vodah in podzemnih tokovih. 

Lastnosti, ki jih upoštevamo pri izdelku, so: debelina, masa, elastičnost, dolgotrajna 

temperaturna stabilnost, kratkotrajna temperaturna stabilnost, moč vpojnosti, višina 
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napihovanja, prečni in površinski upor. Pri tem je najpomembnejše omogočanje 

nemotene uporabe trakov v pogojih proizvodnega procesa vgradnje trakov v sestavo 

kabla, kot tudi omogočanje njegovega delovanja pri nadaljnji eksploataciji v 

eventualnih ekstremnih pogojih. TOP tapes izdelek ima v svoji sestavi tudi glušilni 

prah. Ta se ob stiku z vodo pretvori v gel. Gel pa pri tem zasede tudi do 10-krat večjo 

prostornino. Tako se v relativno kratkem času zapolnijo prosti prostori v konstrukciji 

kabla. Z napihnjenim delom kabla je tudi lokalizacija napake lažja, kasnejši stroški 

popravila kabla pa nižji. Slika 7 prikazuje izgled TOP tapes izdelka pred in po stiku z 

vodo30. 

 

SLIKA  7: Prikaz TOP tapes izdelka pred in po stiku z vodo 
 

 

 

 

 

 

 

 
30Slika 7 je pridobljena iz prodajnega kataloga konkurence za leto 2005. 
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Glavni dobavitelji za izdelavo izdelka TOP tapes so evropski proizvajalci netkanih 

poliestrskih materialov ter evropski proizvajalci super-glušil. V tej skupini pa so 

dobavitelji integrirani naprej in proizvajajo izdelke tudi za zdravstvo, gospodinjstva, 

šport, zidarstvo itd. Zaenkrat tako ne predstavljajo resnejše grožnje podjetjem iz 

obravnavane panoge. Ko pa pričnemo razmišljati o nadomestkih, je potrebno 

resnično razumeti parametre, ki naj bi jih ta izdelek zagotavljal ter možnosti, ki bi jih 

nadomestek omogočal. Vsekakor pa ne smemo izključiti vse večjega števila 

ponudnikov s Kitajske. 

Po Adcocku obstajajo s kupčeve perspektive tri ključne dimenzije konkurenčne 

prednosti proizvajalca: izdelek ali storitev sama, zaznana vrednost ter priročnost 

nabave izdelka31. Obstaja še četrta dimenzija, to pa je stopnja vpliva, ki ga lahko 

dobavitelj pridobi nad kupcem z zmanjšanjem možnosti izbire na eno ali omejeno 

število alternativnih ponudb. 

Ferrell in Hartline ugotavljata, da najosnovnejša metoda segmentiranja 

medorganizacijskih trgov zadeva štiri tipe trgov: trgi proizvajalcev, trgi za drugo 

vgradnjo, trgi vladnih organizacij in institucijski trgi32. Podrobnejše segmentiranje pa 

lahko vključuje: tip organizacij, organizacijske značilnosti, iskane ugodnosti ali 

nakupovlani proces, osebnostne in psihološke značilnosti in intenzivnost odnosa.  

Po Cheeju in Harrisu, ko se podjetje odloči za vstop na tuj trg, se mora odločiti kateri 

način vstopa bo izbralo za optimiranje delovanja. Izbira metode vstopa na tuj trg je 

osnovna in kritična odločitev v mednarodnem trženju, saj bo to vplivalo na ves 

preostali marketinški program33. Ta odločitev zahteva uravnoteženje nadzora, 

stroškov in tveganja. 

 

 

 
31Adcock, D. (2000) Marketing strategies for competitive advantage. Chichester, New York: Wiley, str. 143. 
32Ferrell, O.C., Hartline, M.D. (2005). Marketing strategy. 3. izdaja. Ohio: Thomson, str. 148-149. 
33Chee, H., Harris, R., (1998). Global marketing strategy. London: Pitman, str. 291-292. 
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5 SPIN ANALIZA 

Kratica SPIN analiza, ki izvira iz anl. izr. SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats), pomeni prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti34. Je 

pomembno orodje za ovrednotenje celotnih strateških položajev poslovanja podjetja 

in njegovega okolja. Namen SPIN analize je predvsem za ugotavljanje, na katerih 

področjih ima podjetje prednosti v primerjavi s konkurenčnimi podjetji in kje so 

njegove slabosti, kar ga napoti h glavnim nevarnostim in priložnostim s katerimi se 

bo moralo v prihodnosti soočiti. Po analizi ključnih silnic širšega in ožjega okolja 

podjetja smo spoznali prednosti in pomanjkljivosti, ki jih predstavlja zunanje okolje 

podjetja. Ugotovili, katere izmed dogodkov v zunanjem okolju pomenijo nevarnost, 

ki lahko sprožijo zmanjšanje prodaje ali dobička. Da bi se znali spopasti s temi 

nevarnostmi, moramo pripraviti načrte za predvidene okoliščine, ki opredelijo 

spremembe, katere podjetje lahko izvede pred nevarnostjo ali med njo. Ko 

opredelimo glavne nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bomo soočali, lahko 

določimo privlačnost svoje dejavnosti. Ni dobro, da bi privlačne priložnosti samo 

zaznavali, pomembno je, da te priložnosti znamo tudi izkoristiti. Znati moramo 

oceniti notranje prednosti in slabosti podjetja. Tako se nam kasneje zastavi vprašanje 

ali naj se omejimo na tiste priložnosti, kjer imamo zahtevane prednosti ali naj 

razmislimo o boljših priložnostih, kjer bi morali določene prednosti šele razviti ali 

pridobiti.  

Vsako podjetje mora voditi neke osnovne procese, kot je razvoj novih izdelkov, 

prodaja in izpolnjevanje novih naročil. Vsak izmed procesov ustvarja vrednost in 

zahteva timsko delo med oddelki. Pomembno je, da z dobro raziskanimi in 

opredeljenimi odgovori na postavljene strategije tako sebi kot potencialnim 

investitorjem dokažemo, da se navedenih dejavnikov zavedajo in se znamo z njimi 

tudi spoprijeti ter izbrati ustrezne ukrepe za njihovo čim boljšo razrešitev. Posledično 

postanejo poslovna tveganja manj negotova, kriza ali propad podjetja pa manj 

verjetna. 

 
34Strategy – S.W.O.T. analaysis.  Pridobljeno 01.09.2007 s svetovnega spleta: 
http://www.tutor2u.net/business/strategy/SWOT_analysis.htm. 
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PREDNOSTI PODJETJA SO: 

� Vsakoletne ankete o zadovoljstvu kupcev, ki jih izvajamo med dvajset 

najpomembnejših kupcev. V tekočem poslovnem letu so s svojimi rezultati z delom 

obravnavanega podjetja odgovorile, naj ohranjamo tudi v prihodnosti tako 

profesionalen in zanesljiv nivo dobavitelja, kar nam seveda veliko pomeni in bomo 

nivo skušali nadaljnje tudi obdržati. 

� S pomočjo hčerinskega podjetja Qingdao Sinositec, ki v tekočem letu prične z 

delovanjem na Kitajskem, bomo ohranili oziroma celo poizkusili povečati 

fleksibilnost dobav na ciljne trge. 

� Z novo tehnologijo bomo skušali izboljšati produktivnost zaposlenih. 

� S cenovno ugodnimi in visoko kakovostnimi izdelki bomo ohranjali 

konkurenčnost programa pred zahodnimi ponudniki. 

� Poslovanje hčerinskega podjetja nam omogoča dobavo nižjih razvojnih stroškov 

surovin. 

� S pomočjo prodajnih predstavnikov, ki izvirajo neposredno iz izbranega tržišča, 

bomo imeli možnost soočanja in spoznavanja sprotnih sprememb, ki se odvijajo na 

trgu ter možnost korektnega usmerjanja trženja izdelkov za to tržišče. 

SLABOSTI PODJETJA SO: 

� Kljub prodajnim posrednikom na izbranem trgu se še vedno lahko pokaže vpliv 

močnih razlik v mentaliteti tamkajšnjih kupcev. 

� Nizko število zunanjih dobaviteljev osnovnih materialov. 

� Slabe delovne navade domače delovne sile v primerjavi s kitajsko delovno silo. 

NEVARNOSTI PODJETJA SO: 

� S hčerinskim podjetjem na Kitajskem bi lahko dobili veliko število tamkajšnjih 

domačih konkurentov. 

� Spremembe političnega okolja lahko korenito vplivajo na odnose sodelovanja 

med dobavitelji za tamkajšnje tržišče. 

� Odločitev kupca o menjavi tehnologije za izdelavo kablov. 

� Nizka dobičkonosnost zaradi nizkih prodajnih cen. 
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IZZIVI PODJETJA SO: 

� Velika investicijska vlaganja v infrastrukturo trga na področju razvoja elektrike 

in telekomunikacij. 

� Visoka rast tujih investicij v kabelski industriji. 

� Z povečanimi kapacitetami, ki jih bomo dosegali z novo dodatno opremo, bomo 

poizkusili razširiti sodelovanje tudi z obstoječimi kupci. 

� Težave vodilnega konkurenta. 

� Dvig prepoznavnosti podjetja in blagovne znamke. 
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6 OPREDELITEV CILJEV 

Po Tavčarju je načrtovanje ciljev organizacije od dolgoročnih splošnih smotrov do 

kratkoročnih izvajalnih ciljev podrejeno viziji organizacije. Načrtovanje politike po 

konceptu organizacije kot instrumenta terja, naj bodo cilji predvsem količinski in 

merljivi. Doseganje ciljev je obveznost managerjev, ki jo lastniki spremljajo nenehno 

in kritično, neposredno ali posredno. Doseganje ciljev obsega strategija organizacije 

– dejavnosti za doseganje ciljev, urejenost za doseganej ciljev in sredstva za 

doseganje ciljev. Cilji so dolgoročni, srednjeročni in sprotni – kratkoročni ter tvorijo 

hierarhijo. Cilji in strategija so politika organizacije 35. 

Po uspešno izpeljani SPIN analizi sledi podrobna opredelitev ciljev po posameznih 

funkcijah za naslednje poslovno leto ter okvirno za naslednje triletno obdobje. Za 

uspešno poslovanje je bistveno, da se opredelijo cilji, sredstva in poti za njihovo 

uresničevanje. Zagotoviti pa je potrebno tudi spremljanje uresničevanja ciljev. 

Strateški marketinški načrt je namreč timsko sodelovanje vodilnih interesnih skupin 

v podjetju. Vsaka od teh ima glede podjetja različna pričakovanja, kar morajo pri 

postavljanju ciljev tudi upoštevati. Pomembno je, da se interesov katere skupine ne 

zanemari v taki meri, da bi se porušil sistem delovanja. Cilji ne morejo biti za vsa 

podjetja enaki, temveč si jih mora podjetje določiti samo glede na vrsto organizacije. 

Večina podjetij v svoji poslovni politiki poslovanja opredeli širše cilje, ki zadevajo 

tudi okolje, v katerem delujejo. S tem skušajo doseči splet ciljev, ki ga sestavljajo 

dobičkonosnost, rast prodaje, izboljšanje tržnega deleža, obvladovanje tveganja, 

inovacije in ugled. Ostala podjetja pa se pri uresničevanju ozirajo le na ozke 

gospodarske cilje. Kasnejše vodenje podjetja poteka na podlagi zastavljenih ciljev.  

 

 

 

35Tavčar, M.I. (2006). Management in organizacija. Sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot 
skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management, str.187-188. 
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Da bi bilo le te mogoče izpeljati, morajo različni cilji podjetja izpolnjevati naslednja 

merila: 

� razvrščeni morajo biti hierarhično od najpomembnejšega k najmanj 

pomembnemu, 

� potrebno jih je opredeljevati količinsko (npr. donosnost naložb bo v naslednjih 

dveh letih narasla za 15 odstotkov), 

� zastavljeni morajo biti realno in izhajati iz priložnosti in prednosti podjetja, 

� predvsem pa morajo biti konsistentni. 

Uravnoteženo merjenje uspešnosti poslovanja je sestavljeno iz denarno in nedenarno 

izraženih kazalnikov. Z denarno izraženimi kazalniki podjetje izraža gospodarsko 

uspešnost, z nedenarnimi pa pojasnjuje razmere in razloge, zakaj je bil dosežen 

gospodarski cilj takšen in ne drugačen. 

Podjetje mora oblikovati svoje poslanstvo in strategijo, kateri sta oblikovani z 

nedenarnimi kazalniki. Tako ju tudi potem spremljajo. Model BSC jim omogoča, da 

poslanstvo in strategijo predvidevajo v merljive cilje in oblikujejo sodila za njihovo 

merjenje. Uravnoteženi sistem kazalnikov je menedžerski sistem za podjetja, ki ne 

želijo biti usmerjena zgolj v doseganje kratkoročnih prihodkov. V tem sistemu so 

povezani štirje vidiki poslovanja finančni vidik, vidik notranjih poslovnih procesov, 

vidik učenja in rasti ter vidik poslovanja s strankami. 

6.1 Cilji poslovanja za leto 2007 

V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše cilje za leto 2007, ki izhajajo iz 

sprejete vizije, politike kakovosti in strateškega načrta, ki smo jih pridobili v 

podjetju. Cilji so razdeljeni po posameznih področjih preko kazalnikov ali drugih 

ciljev. Navedeni strateški cilji v posameznih vidikih poslovanja predstavljajo tudi 

strategijo podjetja. 

� Prihodki v višini 12.999.421 € in s tem za enajst odstotkov višji kot v preteklem 

letu; 

� Zadovoljstvo kupcev v višini 91,50% ter za 2 odstotka višji kot v preteklem letu; 

� Pridobitev vsaj deset novih kupcev in konkretnih naročil; 

� Zaključiti projekt Qingdao Sinositec s planiranimi rezultati; 
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� Oceno zadovoljstva zaposlenih povečati za 1 odstotek na oceno 3, 55; 

� Investirati v opremo in ostala osnovna sredstva ohranjati v višini 964.000 €; 

� Sodelovati na razpisu RS za poslovno odličnost; 

� Sistematično višati produktivnost ter nižati tehnološki odpad; 

� Zmanjšati odpadke za 22 odstotkov v 35kg/1000 tm proizvedenih izdelkov; 

� Zmanjšati porabo zemeljskega plina za 5 odstotkov v 34m3 /1000 tm 

proizvedenih izdelkov; 

� Zmanjšati porabo elektrike za 12 odstotkov v 98,40kWh/1000 tm proizvedenih 

izdelkov; 

V nadaljevanju predstavljamo kazalnike, ki so po uravnoteženem sistemu kazalnikov 

podjetja razvrščeni na štiri vidike: 

� finančni vidik, 

� vidik poslovanja s kupci, 

� vidik notranjih procesov, 

� vidik učenja in rasti. 

Finančni vidik: je vidik lastnikov podjeta. Finančni cilji usmerjajo cilje in kazalnike 

vseh ostalih vidikov. Dolgoročni cillj podjetja je ustvarjanje donosov za vlagatelje. 

Podjetje si lahko izbere finančne cilje, ki so povezani z rastjo prihodkov, 

izboljšanjem produktivnosti, zmanjšanjem stroškov, izrabo sredstev in 

obvladovanjem tveganja. 

Gospodarski in finančni cilji ne morejo biti za vsa podjetja enaki. Vsako podjetje 

sledi svojemu poslanstvu in strategiji. Podjetja so na različnih ravneh življenjskega 

cikla. V fazi rasti je pomembno, da podjetje izbere kazalnike, ki prikazujejo resnično 

rast podjetja (rast prihodkov, stopnja rasti na ciljnih trgih, stopnja rasti pri skupinah 

kupcev). V fazi zrelosti so pomembni kazalniki dobičkonosnost naložb, 

dobičkonosnost poslovnih sredstev, gospodarski dobiček, dobiček iz poslovanja. Na 

stopnji upadanja pa je pomemben kazalnik denarni tok. 

Na področju finančnega vidika poslovanja se bomo v naslednjih petih letih glede 

rasti dobička usmerili v avtomatizacijo procesov ter v iskanje novih tehnologij. Zato 

bomo še naprej spremljali razvoj tehnologije in se pravočasno odločali za alternative 

možne zamenjave. Glede na razvoj podjetja in vse večjo porabo netkanih materialov 
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se v nadaljnih petih letih zdi smiselno predvidevati o lastni proizvodnji netkanih 

materialov. Od ostalih večjih gradbenih investicij, ki jih planiramo v naslednjem letu 

so še: 

� začetek gradnje avtomatskega skladišča in nadaljevanje v letu 2008, 

� rušitev stare uprave in utrditev okolice, 

� ureditev ali rušenje stare tkalnice. 

Vsekakor bodo na nadalnje investiranje pomembno vplivala tudi gibanja na trgu. 

Zato se bomo v podjetju tudi v prihodnje odločali o možnostih tujega investiranja. 

Osnovna usmeritev podjetja pa bo razporeditev amortizacije in do 50 odstotkov 

dobička v investicije. V tabeli 5 so predstavljeni ključni kazalniki in strateški cilji 

finančnega poslovanja za leto 200736. 

TABELA 5: Prikaz ciljev na področju finančnega poslovanja za leto 2007 

CILJI FINANČNEGA POSLOVANJA 
Strateška usmeritev: Učinkovito ravnanje z denarnimi sredstvi 

Strateški cilj Kazalnik 2005 2006 2007 IND 07/06 

Donosnost 
Donosnost kapitala 

Dobičkonosnost % 

8,70% 

2,50% 

16,30% 

3,89% 

19,83% 

5% 

122 

129 

Uspešnost in gospodarnost 
poslovanja 

Celotna gospodarnost 

Rast prihodkov 

BDV/zaposlenega 

1,025 

53% 

29.469 € 

 

1,04 

11% 

35.500 € 

 

1,06 

11% 

39.461 € 

 

102 

100 

111 

 

Učinkovito obračanje sredstev 

Realizacija/zaposlenega 

Zaloge /realizacijo 

Koeficient obračanja zalog 

Terjatve/realizacijo 

Obveznosti/realizacijo 

Terjatve/obveznosti 

147.458 
€ 

0,97 

15,2 

2,42 

3,65 

0,95 

170.200 
€ 

1,02 

12,1 

3,02 

4,05 

1,26 

173.286 € 

1,14 

10,43 

2,80 

2,30 

1,22 

102 

112 

86 

93 

57 

97 

 

36Podatki v tabeli 5 so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2007–2011. 
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Vidik notranjih procesov: Tabela 6 prikazuje strateške cilje za leto 2007 na 

področju notranjih procesov. Iz tabele je razvidno, da bomo v letu 2007 v podjetju 

posebno pozornost posvetili tudi z vidika kakovosti in izpolnjevanja zahtev. Zato se 

bomo bolj posvečali odnosom s svojimi dobavitelji37. 

TABELA 6: Prikaz ciljev na področju notranjih procesov za leto 2007 

CILJI NOTRANJIH PROCESOV 
Strateška usmeritev: Učinkoviti notranji procesi in zniževanja stroškov 

Strateški cilj Kazalnik 2005 2006 2007 IND 07/06 

Izboljšati produktivnost in 
izkoriščenost kapacitet 

Stopnja izkoriščenosti 
kapacitet 102 111 122,5 110 

Kakovost 1,95% 1,95% 1,78% 91 
Stalno višanje kakovosti 

Stroški kakovosti/BDV 0,71 0,60 0,48 80 

Produktivnost P1 78 82 83,6 102 
Višanje produktivnosti 

Produktivnost P2 62 72 73,4 102 

Odpadki kg/1000m 41,3 37,9 36 95 

Plin m3/1000m 36,95 36,00 34,00 94 
Učinkovito upravljanje z energijo in 

okoljem 

Elektrika kwh/1000m 121,79 103,50 98,40 95 

 

Kakovostne zahteve bomo usklajevali v skladu z že osvojenim standardom ISO/TS 

16949 ter zahtevami kupcev. V letu 2007 bomo ocenjevali 10 največjih dobaviteljev 

in sicer bomo štiri ocenjevalna obdobja: januar-marec 2007, april-junij 2007, julij-

september 2007 in oktober-december 2007. Povečevali bomo zahteve z definiranjem 

deleža za vsakega dobavitelja posebej, trimesečnim ocenjevanjem, glavno kontrolo 

dobaviteljev ter s celovito oceno dobavitelja enkrat letno, za interne potrebe in 

komercialne odločitve.  

 

 

 

37Podatki v tabeli 6 so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2007–2011. 
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Še naprej bomo dobavitelje vključevali v projekt zmanjševanja stroškov, ki ga vodi 

Komisija za gospodarjenje, čeprav bo večina aktivnosti namenjena iskanju novih 

dobaviteljev. S sistemskim delom z dobavitelji, optimizacijo nabave in vstopom 

novih dobaviteljev, zlasti s Kitajske, bomo skušali v kabelski industriji obdržati 

konkurenčnost. 

Vidik poslovanja s kupci: Na področju poslovanja s kupci smo v raziskavi o 

zadovoljstvu kupcev v podjetju tudi v letu 2006 ugotovili konkurenčno prednost, kar 

je potrdilo ugotovitve predhodno obdelanih analiz. Analize so predstavljene na strani 

15. Kot je razvidno, se kupci odločajo za naše izdelke zaradi njihove tehnične 

podpore, fleksibilnosti, kvalitete in cene izdelkov. Konkurenčno prednost ohranjamo 

predvsem s prijaznostjo in dostopnostjo vsega osebja, točnostjo in zanesljivostjo 

dobav in odzivnostjo na kupčeva naročila. Tudi v prihodnje bomo zvestobo svojih 

kupcev in njihove odzive spremljali preko anketnih vparašalnikov, ki nam bodo 

podali jasne odgovore o namerah kupcev in možni dobičkonosnosti s strani kupca. V 

tabeli 7 so navedeni štirje že pridobljeni kupci v skupini zaščitnih trakov za vgradnjo 

v kable na izbranem trgu38. Ocenjena je količina njihovega nakupa v letu 2006 ter 

njihov načrtovan nakup pri nas v letu 2007. Ocena predvidene prodaje izhaja iz 

informacij kupcev ter ocene komercialnega sektorja glede možnosti sodelovanja s 

posameznim poslovnim partnerjem. 
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TABELA 7: Pridobljeni kupci na trgu Bližnjega vzhoda do leta 2006 in načrtovana  prodaja tm 
za leto 2007 

Št. Kupci Skupina izdelkov 

Prodaja v  

tm 

2006 

Prodaja v  

tm 

2007 

%  Ind 07/06 

1. 
LIBAN 
CABLES  Kabelska industrija 2.882.916 2.816.962 22 98 

2 RIYADH Kabelska industrija 1.694.770 2.344.110 18 138 

3. GULF CABLES Kabelska industrija 814.620 930500 7 114 

4. M.E.F.C. Kabelska industrija 690.787 849.668 7 123 

 
 
Predvidoma bodo navedeni štirje kupci na področju kabelske industrije tudi v 

naslednjem letu obsegali 44 odstotni delež celotne kabelske prodaje. Čeprav v tej 

skupini obstajajo tudi kupci, kjer je planirana nižja prodaja. Na to iz posebnih 

razlogov ne moremo vplivati, zato bomo pri njih poizkušali nadoknaditi izpad 

prodaje z novimi projekti. 

Podjetje bo v naslednjih petih letih še naprej utrjevalo obstoječe pozicije ter iskalo 

nove možnosti za razširitev poslovanja znotraj segmenta. Čeprav pa je predvidena 

tudi rast trga, bo večji del širjenja poslovanja pripadel večanju tržnega deleža. Na 

obravnavanem področju bodo prodajne poti še vedno neposrede s porabniki 

proizvodov kot so: 

�  Proizvajalci energetskih, telekomunikacijskih in optičnih kablov; 

� Proizvajalci in porabniki glušilnih izdelkov; 

� Proizvajalci izolacijskih inštalacijskih artiklov; 

Tabela 8 prikazuje poglavitne kazalnike in njihove cilje na področju poslovanja s 

kupci v letu 200739. 

 

 

38Podatki v tabeli 7 so lastno delo 
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TABELA 8: Prikaz ciljev na področju poslovanja s kupci v letu 2007 

 

Na osnovi strukture prodajnih prihodkov, se bodo večale tudi, nabave materiala. Po 

načrtih naj bi se nabava strateških materialov v petih letih povečala za 56 odstotkov. 

Strateški cilj nabave bo usmerjen predvsem v pridobivanje dobaviteljev na osnovi 

naraščajočih kakovostnih zahtev, ki bodo sledila z določanjem merljivih ciljev zahtev 

kupcev. 

Cilji načrta kakovosti in sistema ravnanja z okoljem v letu 2007 bodo usmerjeni 

v: 

� vzdrževanje in izboljševanje sistema kakovosti po standardu ISO/TS 16949:2002 

ter v sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004. 

� Doseganje planiranih kazalnikov kakovosti in ostalih ciljev s področja kakovosti. 

� Odpravljanje neskladnosti, ugotovljenih na notranjih presojah v dogovorjenih 

rokih. 

� Interno izobraževanje s področja kakovosti in ravnanja z okoljem. 

� Uspešno izvajanje korektivnih in preventivnih aktivnosti. 

� Sistematično delo na zniževanju porabe materialov z zasledovanjem in 

zmanjševanjem tehnološkega odpada in izboljšanjem normativov skladno s planom. 

 
39Podatki v tabeli 8 so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2007–2011. 

 

CILJI NA PODROČJU POSLOVANJA S KUPCI  
Strateška usmeritev: Navdušeni in zvesti kupci 

Strateški cilj Kazalnik 2005 2006 2007 IND 07/06 

Število novih kupcev 0 0 10 0 

Stalno pridobivanje novih kupcev 
Delež prihodkov novih 

kupcev 0 0 5% 0 

Delež 15 ključnih kupcev 89,52% 88% 85% 97 
Doseganje zvestobe kupcev 

Zadovoljstvo kupcev 89,52% 90% 91,50% 102 

Dobičkonosnost ključnih 10 
kupcev 0 1,02 1,14 112 

Dobičkonosnost kupcev 

Reklamacije/BDV 0,23 0,12 0,05 42 
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� Uspešno izvajanje korektivnih in preventivnih aktivnosti. 

� Sistematično delo na zniževanju porabe materialov z zasledovanjem in 

zmanjševanjem tehnološkega odpada in izboljšanjem normativov skladno s planom  

� izboljšav in planom kakovosti. Definicija in pregled realizacije nalog se bodo 

izvajali na sestankih proizvodnega tima, tima kakovosti in razvojnega tima. 

� Redno kontaktiranje kupcev in planiranje obiskov skladno s planom trženja. 

� Zagotavljanje tehnične pomoči in podpore kupcem pri realizaciji novih projektov 

kot tudi pri reševanju morebitnih problemov v njihovi proizvodnji. 

� Prenos tehnologije in zagon proizvodnje TOP tapes izdelkov v Qingdao 

Sinositec. 

� Obisk kupcev kabelske industrije skladno s planom trženja in s ciljem doseganja 

tesnejšega sodelovanje s tehničnimi in razvojnimi službami kupcev ter boljšega 

plasmaja naših izdelkov in razvoja novih izdelkov skladno z zahtevami kupca. 

� Dopolnitev obstoječega kataloga TOP tapes z novimi izdelki skladno z 

benchmarking analizo izdelkov konkurence. 

Aktivnosti bodo še naprej potekale skladno z definiranim planom za posamezne 

razvojne in projektne naloge. Na mesečnih sestankih razvojnega tima in na sestankih 

projektnega tima se bo spremljala realizacija posameznih aktivnosti ter doseganje 

postavljenih ciljev. 
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Vidik učenja in rasti: Tabela 9 prikazuje cilji na področju učenja in rasti40. 

TABELA 9: Prikaz ciljev na področju učenja in rasti za leto 2007 

CILJI NA PODROČJU UČENJA IN RASTI 

Strateška usmeritev: Strokovno usposabljanje in motiviranje zaposlenih 

Strateški cilj Kazalnik 2005 2006 2007 IND 07/06 

Število ur 
izobraževanja/zaposlenega 

0 6,93 7,60 110 

Dvig sposobnosti zaposlenih 

Stroški 
izobraževanja/zaposlenega 

217 € 228 € 250 € 110 

Zadovoljstvo zaposlenih 3,35 3,50 3,55 101 
Dvig zadovoljstva zaposlenih 

Odsotnost 3,28% 3,80% 3,00% 79 

Večanje inovativnosti 
Število predlogov in 

izboljšav/letno 
23 2 30 1500 

 

Iz preglednice je razvidno, da v letu 2007 ne načrtujemo novih zaposlitev. Kljub rasti 

proizvodnje bomo delo skušali izpeljati z skupaj 75 zaposlenimi. Še naprej ostajajo 

trajno na čakanju trije invalidi druge kategorije. Upokojitev v tekočem letu ne bo. 

Cilj bolniške odsotnosti, ki ga bomo spodbujali z akcijo zanesljiv delavec, je tudi v 

tem letu v višini 3 odstotkov. 

Letni dopusti bodo organizirani od junija do septembra, vendar brez prekinitev 

proizvodnje, s skupnim koriščenjem po 14 dni, tako da bodo linije delale v eni 

izmeni. 

Zadovoljstvo zaposlenih za leto 2007 bodo izmerili ob koncu leta. Cilj je ocena 3,55. 

Izobraževanje in načrtovanje na področju kadrov do leta 2009 

Podroben načrt izobraževanja imamo prikazan v načrtu usposabljanja za leto 2007. 

Načrtovano je, da bomo v naslednjem letu za usposabljanje in izobraževanje namenili 18.800 

€ ali 250 € na zaposlenega. Skupno je planirano 572 ur izobraževanja. Načrt in izvedba 

izobraževanja se sicer sproti prilagajata potrebam, predvsem zaradi hitrih sprememb in 

situacije na trgu ponudnikov teh storitev. 

 
40Podatki v tabeli 9 so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2007–2011. 
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� V letu 2007 bodo uvedli evalvacijo usposabljanja, s katero želimo nadzorovati 

učinkovitost usposabljanja za delo in kakovost zaposlenih. Učinkovitost bomo 

ocenjevali zlasti z vidika osvojenih znanj, predvsem uporabe znanj v praksi. 

Ocenjevali bomo tudi izvedbo notranjih ali zunanjih izobraževanj in stroške 

izobraževanja na zaposlenega povečali za 115 odstotkov; 

� Na osnovi planiranih količin prodaje se predvideva, da bomo v naslednjih petih 

letih potrebovali nove delavce, tako da bi se število v petih letih povečalo na 90; 

� Cilj je tudi bolniško odsotnost do leta 2009 znižati na 2,75 odstokov; 

� Zadovoljstvo zaposlenih bomo v petih letih povečali za 9 odstotkov; 

V tabeli 10 so predstavljeni cilji s področja načrtovanja kadrov41.  

TABELA 10: Predstavitev ciljev  na področju načrtovanja kadrov do leta 2009 

LETO 2007 2008 2009 

število zaposlenih 75 80 85 

stroški izobraževanja 250 € 350 € 430 € 

bolniška odsotnost 3,00 % 2,90% 2,75% 

zadovoljstvo zaposlenih 3,55 3,60 3,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41Podatki v tabeli 10 so pridobljeni iz strateškega marketinškega načrta podjetja za obdobje 2007–2011. 
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7 OPREDELITEV STRATEGIJ ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

Po Tavčarju zajema načrtovanje strategije organizacije: načrtovanje dejavnosti, 

načrtovanje sredstev in načrtovanje urejenosti. Načrtovanje dejavnosti obsega trajno 

osnovno dejavnost, srednjeročno snovanje novih programov in tekoče izvajanje 

obstoječih ter postopno snovanje novih programov. Načrtovanje urejenosti 

organizacije je namenjeno povečevanju produktivnosti in zmanjševanju tveganj, 

zlasti zaradi sodelavcev, ki jim ni moč zaupati in jih ni mogoče obravnavati kot 

tehnološko opremo (obsega delitev dela, odgovornosti, pravila delovanja). 

Načrtovanje sredstev obsega priskrbovanje in razporejanje materialnih in 

nematerialnih sredstev (fizičnega dela, kapitala in znanja)42. 

Strategija je nekakšna splošna smer gibanja, taktika pa način dejanske izpeljave 

zastavljenih strategij. Taktike, ki jih bomo v podjetju uporabili za izpeljavo danih 

strategij prodora in ohranitve tržnega deleža izbranega trga, so izdelane na podlagi 

ocen o rasti tržišča in možnosti prodaje s pomočjo strategije diferenciacije in 

penetracije. To pomeni, da se bomo v podjetju osredotočali na doseganje odličnosti 

na področju pomembnih koristi za kupca, ki ga ceni večji delež tržišča. Hkrati bomo 

ohranjali tiste prednosti, ki pripomorejo k nameravanemu razlikovanju. 

Ob močni konkurenci se je skozi leta svojega delovanja podjetje prilagajalo svojemu 

okolju ter iskalo nove možnosti za uspeh. Program zaščitnih trakov za kabelsko 

industrijo je v zadnjih treh letih vedno bolj pridobival na veljavi s skoraj 20 odstotno 

letno rastjo. V podjetju smo se zato odločili, da bodo v prihodnosti dosegli povečanje 

prihodkov s širitvijo asortimenta izdelkov in storitev na tem področju. Kljub vse 

večji prisotnosti podjetja na evropskem in arabskem trgu, pa so tržni trendi 

nakazovali vse večje investicije kabelske industrije tudi na trge JV Azije. 

 

 

42Tavčar, M.I. (2006). Management in organizacija. Sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot 
skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management, str.189-191. 
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Na osnovi danih dejstev so se v podjetju odločili za vstop na azijski trg z neposredno 

tujo investicijo. V hčerinsko podjetje Qingdao Sinositec in njegovo infrastrukturo so 

vložili znesek v višini približno 3.500.000 EUR za vso opremo. Podjetje bo s 

približno petinštirideset zaposlenimi delovalo na zemljišču velikem 3.316 m2, v 

novem proizvodnem objektu skupne velikosti približno 2.500 m2 (od tega je 

proizvodno skladiščnih prostorov približno 1.460 m2 in pisarniških prostorov 

približno 860m2). Lokacija proizvodnega obrata je ob glavni dovozni cesti v 

pristanišče Qingdao, ki je tretje največje pristanišče na Kitajskem in štirinajsto 

največje na svetu. V podjetju bo instalirana nova tehnologija, kjer bomo lahko 

izvajali tako postopke naslojevanja netkanih materialov kot postopke impregniranja 

netkanih materialov. Poleg tega bo nameščena tudi rezilna naprava, ki bo omogočala 

končen razrez TOP tapes izdelka. Prav tako kot matično podjetje bo tudi hčerinsko 

podjetje na Kitajskem proizvajalo in tržilo naslednje izdelke blagovne znamke TOP 

tapes: 

� neprevodne trakove za telekomunikacijske, optične in energetske kable; 

� polprevodne trakove za energetske kable; 

� neprevodne vodoodporne trakove za telekomunikacijske, optične in energetske 

kable; 

� polprevodne vodoodporne trakove za energetske kable. 

Hčerinsko podjetje načrtuje v prvem letu proizvodnje 2007 prodati okoli 3.000.000 

m2 izdelkov za trge JV Azije, Bližnjega vzhoda in delno Evrope. Pri tem se bodo 

najprej osredotočili na kupce izven Kitajske, saj je za kitajski trg značilna močna 

lokalna konkurenca, ki je v večini primerov sicer slabše kvalitete, a cenovno 

ugodnejša. To je ravno nasprotno od naših izdelkov, ki so kakovostno na višjem 

nivoju. Poleg že naštetih trgov bomo še naprej iskali nove trge kot tudi nove 

proizvode na obstoječi opremi ter s pomočjo strategije penetracije izboljševali 

položaje pri obstoječih kupcih. Uspešne poslovne odnose bomo kupci ohranjali tudi s 

pomočjo posrednikov, ki bodo kupce redno obiskovali ter jim s svojimi 

predstavitvami, rednimi srečanji na specializiranih sejmih vse bolj poglabljali 

uspešne poslovne partnerske odnose. Strategije, ki si sledijo v nadaljevanju, so 
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podrobno obdelane in izpeljane iz opredeljenega notranjega in zunanjega poslovnega 

sistema okolja podjetja, predhodno predstavljenega v SPIN analizi. 

Strategija PI, ki uporablja prednosti, da izrablja izzive: 

� Z rastjo števila programov v zadnjih letih in števila kupcev lahko ugotovimo 

večjo konkurenčnost organizacije. 

� Po bankrotu glavnega lastnika konkurence je zaznati močno povečano 

povpraševanje na trgu. 

Strategija PN, ki uporablja prednosti, da obvlada nevarnosti: 

� Z novo tehnologijo, ki jo bomo uvajali v letošnjem letu, pričakujemo višjo 

kvaliteto in s tem tudi porast konkurenčnosti podjeta. 

� Ocenjujemo, da je prednost kitajskih dobaviteljev v tem programu na evropskem 

trgu in trgu Bližnjega vzhoda manjša. 

Strategija SN, ki premaguje slabosti, da obvlada nevarnosti: 

� Obstaja možnost, da pri uporabi Top tapes izolatorjev kupci uporabijo drugačno 

tehnologijo, ki bi te proizvode povsem izključila. 

� Na podlagi pregleda kitajskih dobaviteljev predvidevamo, da kupcem nudijo le 

omejen asortiment. 

Strategija SI, ki premaguje slabosti, da izrablja izzive: 

� Tako kot do sedaj bomo tudi v prihodnosti skupaj z dobavitelji razvijali 

posamezne materiale, kar bo omogočalo znižanje razvojnih stroškov v primerjavi s 

konkurenti. 

� Zaradi težav konkurenta bomo lahko selektivno prevzemali njegove kupce. 

 

Po Porterju podjetje uporablja različne strategije za razne programe in za iste 

programe v različnih okoliščinah v katerih se odloča za večjo porabo resursov in 

večja tveganja ob njih upa tudi na boljšo donosnost.  
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Proizvod in pogoji trženja (zlasti cena), torej koristi za odjemalca in protivrednost 

zanje, sta osnova za tri strategije tržne ponudbe43: 

� strategija nizkih stroškov, privlačnih cen in velikega tržnega deleža, 

� strategija diferenciranja, 

� strategija osredinjenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Macmillan, str. 34-46.  
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8 OPREDELITEV PROGRAMA IN NJEGOVA IZVEDBA 

Ko podjetje razvije strategije, jim sledi izdelava podrobnih programov, ki bodo te 

strategije podpirali ter ocena stroškov opredeljenih programov. V tem delu se 

vodilnim v podjetju zastavljajo razna vprašanja, kot so: 

� Ali se je vredno udeležiti določenega sejma? 

� Ali je potrebno ob osvojitvi novega tržišča povečati kapaciteto dela? 

� Ali se bo določen načrt nagrajevanja zaposlenih izplačal? 

� Ali bo zaposlitev dodatnega delavca bistveno pripomogla k dobremu poslovnemu     

rezultatu? 

V sliki 8 po Kotlerju povzemamo McKinseyev model 7S, ki predstavlja, sedem 

določenih sestavin poslovnega uspeha44. Prve tri trde sestavine so strategija, struktura 

in sistemi. Naslednje štiri mehke sestavine pa predstavljajo slog, spretnosti, 

zaposlene in njihove skupne vrednote. Iz teh sestavin je kasneje razvidno, kakšen 

način razmišljanja imajo zaposleni v podjetju, ali imajo dovolj potrebnega znanja za 

izvedbo danih strategij, ali je podjetje zaposlilo uspešne delavce in jim dodelilo 

pravo delovno mesto ter kakšne so vrednote zaposlenih. Ko so te prisotne sestavine 

usklajene, govorimo o uspešnem izvajanju strategij.  

 

SLIKA  8: McKinseyev model 7S 

 
44Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba, str. 109. 
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Na področju opredelitve in izvedbe programa za podjetje ima eno izmed glavnih vlog 

finančno računovodska služba, ki na podlagi stroškov po aktivnostih poslovnega 

procesa ugotavlja verjetnost zadostnih rezultatov, ki bi upravičili predhodno dobljene 

stroške in omogočali prihodnje poslovanje. 

V finančno računovodski službi se mesečno izdelujejo naslednji izkazi podjetja 

bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in izkaz dodane 

vrednosti. Podatki v bilanci stanja so prikazani vedno kumulativno, v izkazu 

poslovnega izida pa vedno kumulativno in mesečno, kot razlika med tekočimi 

kumulativnimi podatki predhodnega obdobja. Navedeni izkazi so osnova za izračun 

kazalnikov, ki so predhodno predstavljeni v ciljih podjetja za leto 2007. Izračunava 

se jih v skladu z internimi predpisi podjetja ter v skladu z slovenskim računovodskim 

standardom. (Priloga 6). 

Za to, da se v podjetju ne bi posluževali prikrojevanja podatkov v izkazih in s slabim 

izvajanjem uničili tudi odlično trženjsko strategijo, skrbi zakon o gospodarskih 

družbah. V skladu s tem mora izkaze podjetja obvezno revidirati neodvisna 

institucija, ki poda svoje končno mnenje o ustreznosti informacij v izkazih. 

Končni uporabniki izkazov podjetja so različni, njihovi interesi prav tako, včasih si 

celo nasprotujejo. Najpogostejši uporabniki pa so sedanji in potencialni vlagatelji, 

posojilodajalci, zaposleni, kupci, državne institucije in javnost.  
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9  POVRATNE INFORMACIJE IN NADZOR 

Izvajanje trženja je proces, pri katerem trženjske načrte spreminjamo v akcijske 

naloge. Le-ta nam zagotavlja, da naloge izvedemo tako, da dosežemo načrtovane 

cilje. 

Strategija in izvajanje sta tesno povezani, saj strategija na neki ravni pogojuje 

določene taktične izvedbene naloge na nižji ravni. S pomočjo poglavitnih 

udeležencev v ožjem okolju (posredniki, kupci) si podjetje, zgradi sistem trženjskega 

obveščanja, za zaznavanje povratnih informacij. Glavni namen takega spremljanja 

omogoča zaznavanje trženjskih priložnosti. Te se nanašajo na področje kupčevih 

potreb ali potencialno zanimanje tržišča. 

Namen nadzora letnega načrta je zagotoviti, da podjetje doseže cilje glede prodaje, 

dobička in druge cilje zastavljene v letnem načrtu. 

Prvič se določijo obdobni (četrtletni, polletni,..) cilji. Drugič vodilni spremljajo 

uspešnost podjetja na trgu. Tretjič določijo vzroke za pomembne odmike od 

načrtovanega in na zadnje izvedejo korektivne ukrepe, da bi se odpravilo vrzeli med 

cilji in doseženim. 

Za zagotavljanje uspešnosti pri izvajanju strateških marketinških odločitev, po 

navedbah vodilnih, v podjetju bomo tudi v prihodnosti uporabljali najmanj pet orodij 

za njihovo preverjanje: 

� Analizo prodaje: ki obsega merjenje in ocenjevanje dosežene prodaje v 

primerjavi s prodajnimi cilji pri analizi se uprabljata dve analizi: analiza odmikov od 

prodaje in mikroanaliza prodaje. Z analizo odmikov od prodaje, ki ugotavlja relativni 

prispevek različnih dejavnikov k vrzeli, v prodajni uspešnosti. Ter mikroanalizo 

prodaje, ki proučuje specifične izdelke, prodajna območja, itd., ki niso dosegla 

pričakovane prodaje. 

� Analizo trženega deleža: Če želimo to ugotoviti moramo spremljati tržni delež 

podjetja, katerega lahko merimo na tri načine. Prvi je merjenje celotnega tržnega 

deleža, kjer je prodaja podjetja, izražena kot odstotek od celotne prodaje na trgu. 

Druga možnost je merjenje tržnega deleža na ciljnem trgu, kjer je prodaja izražena 
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kot odstotek od celotne prodaje na ciljnem trgu podjetja. Tretja je merjenje 

relativnega tržnega deleža kjer lahko tržni delež podjetja izrazimo v primerjavi z 

njegovim največjim konkurentom. Če bi v tem primeru relativni tržni delež znašal 

nad 100 odstotkov bi pomenilo, da je podjetje tržni vodja. 

� Analizo stroškov trženja v primerjavi s prodajo: tu se z nadzorom letnega 

načrta prepričamo, da ne porabimo preveč sredstev za doseganje prodajnih ciljev. 

Spremljati moramo predvsem razmerje med stroški trženja in prodajo. 

� Finančno analizo: razmerje med stroški trženja in prodajo je potrebno analizirati 

v povezavi s celotnim finančnim poslovanjem, da ugotovimo, kako in kje lahko 

podjetje zasluži denar.  

� Analizo tržnih kazalcev uspešnosti: tudi v prihodnosti bomo skušali pripraviti 

dva sistema tržnih kazalcev uspešnosti, ki odražata uspešnost in zagotavljata 

morebitne zgodnje opozorilne znake. Prvi kazalnik bo sistem kazalcev o uspešnosi v 

razmerju do kupcev, ki leto za letom spremlja uspešnost podjetja v zvezi z merili, ki 

temeljijo na kupcih. Drugi sistem kazalcev katerega bomo pripravljali se imenuje 

sistem kazalcev o uspešnosti v razmerju do deležnikov. S tem bomo skušali 

spremljati zadovoljstvo različnih udeležencev, ki imajo določen interes in vpliv na 

uspešnost podjetja. 

V podjetju bomo učinkovitost in nadzor izvajanja strateškega marketinškega načrta  

spremljali, s pomočjo zgoraj navedenih petih kazalcev. Z nadgradnjo sistema 

tržnenjskega obveščanja bomo iskali nove možne alternative za izboljšanje 

pospeševanja prodaje, tehnološkega razvoja izdelkov in izboljševanja distribucijskih 

poti. 
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10 ZAKLJUČEK 

Zastavljeni cilj diplomskega dela - zasnovati strateški marketinški načrt za prodajo 

Top tapes izdelkov na trgih bližnjega vzhoda je bil dosežen in sicer s pomočjo 

pregleda in sinteze strokovne literature ter s pomočjo vodilnih in strokovnih 

delavcev, zadolženih za projekt »Osvojitev trga Bližnjega vzhoda«, za vso nudeno 

pomoč se jim tudi nadvse zahvaljujem. Med drugim smo izvedli temeljito analizo 

ožjega in širšega tržnega okolja podjetja, analizirali udeležence, pripravili SPIN 

analizo in analizirali primernost strategij za doseganje zastavljenih marketinških 

ciljev za leto 2007. 

Da je to tržišče perspektivno za podjetje, sklepamo predvsem iz podatkov, ki smo jih 

navedli v predstavitvi silnic ožjega in širšega okolja podjetja. Ne glede na to, da 

imajo vse države, razen Združenih Arabskih Emiratov, Katarja in Izraela, nizko 

kupno moč, razvoj tamkajšnjih držav narašča. To nakazuje, da imajo vse vladne 

organizacije uspešno zastavljeno vizijo, s katero strmijo k večjemu vsestranskemu 

napredku. Njihov napredek pa neposredno opravičuje tudi naš strateški marketinški 

načrt.    

Opredeljevanje vizije razvoja podjetja v spremenjenih okoliščinah, pomeni nujen 

korak k iskanju primernega okvira znotraj držav izbranega tržišča. V skladu s 

tamkajšnjimi pravili igre in njihovimi instrumenti se bomo morali v podjetju, ob 

vstopu na tržišče Bližnjega vzhoda, prilagajati pravnemu in političnemu sistemu teh 

držav. To pa podjetju in managementu še ne daje jamstva za končni uspeh. Na 

vodstvu podjetja je, da znotraj institucionalnih okvirov najdejo poti in rešitve, ki jim 

bodo zagotavljale spodbudno prihodnost. To pa v tem primeru zagotovo ne bo lahko. 

Doseganje večje gospodarske rasti od povprečja ostalih in jih na koncu v nekem 

obdobju celo prehiteti je na prvi pogled skoraj nemogoče in terja v prvi vrsti resen 

razmislek o ciljih samih kot tudi o prioritetah, sredstvih za dosgo ciljev in njihovih 

nosilcih.Vizija, poslanstvo in strateški cilji podjetja zavezujejo vse zaposlene k 

proizvajanju in trženju kakovostnih izdelkov. Kakovost izdelkov, procesov bodo še 

naprej nenehno izboljševali in s tem krepili svojo konkurenčno sposobnost, ki bo 

podprta s partnerstvom med zaposlenimi in podjetjem ter se bo neposredno odražala 
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na razvoju asortimana izdelkov in storitev tudi v prihodnosti. Dejavnosti trgovine in 

posredništva bomo še naprej razvijali na osnovi profesionalnosti in diverzificiranosti 

ponudbe. S kakovostnim  poslovanjem bomo dosegali, pravočasno dostavo pošiljk h 

kupcem, po dogovorjenih cenah in kakovosti. S tem bomo zagotavljali tudi nadaljnje 

kupčevo zaupanje. Znanje in razvojne možnosti zaposlenih bomo usmerjali v 

izvirnost idej, kakovost izvedbe in povečevanje dodane vrednosti. Doseganje ciljev 

je zavezujoče in služi kot merilo uspešnosti vseh zaposlenih v podjetju. Osnova za 

opredelitev posameznih odgovornosti pa so pogodbe o zaposlitvi ter opisi del in 

nalog, matrika odgovornosti vodstva za kakovost in ustrezni organizacijski predpisi 

ter navodila za delo. Strateško marketinško načrtovanje je za vsako organizacijo zelo 

zapleten proces. Vendar so opredelitve poslanstva najboljše, ko jih vodita vizija in 

poslanstvo, ki dajejo podjetju smer za prihodnjih 15 let. Elementi strateškega 

marketinškega načrta se letno spreminjajo, zato smo jih načrtovati tako, da je možno 

njihovo dopolnjevanje in nadgrajevanje. 

Poslanstvo podjetja, ki je jasno opredelilo tudi vizijo za nadaljnje poslovno leto 

2007, bo po našem mnenju pripomoglo k bolj suverenemu in organiziranemu 

pristopu podjetja na izbranem trgu. Menimo, da bodo opravljene analize in začrtane 

strategije pripomogle h kritičnemu, k novim odjemalcem naravnanemu, razmišljanju 

na ravni celotnega podjetja in k skrbi za nenehno usklajevanje in posodabljanjanje 

zastavljanih ciljev ter strategij, ki bodo vodile podjetje k uresničevanju teh ciljev. Ob 

misli na nadaljnje udejanjanje in snovanje strategij podjetja, delo bomo diplomsko 

delo zaključili z mislijo Tavčarja »Udejanjanje načrtov vselej prinaša spremembe; 

instrumentalni pristop uvaja spremembe hitro in trdo, brez ozira na interese 

zaposlenih, organski pristop pa postopoma45.« V mejah možnega in z vizijo o 

položaju podjetja v prihodnosti naj torej managerji podjetja usklajujejo snovanje in 

načrtovanje novih strategij, z zastavljanjem in uresničevanjem ciljev, ki bodo vodili 

predvsem k zadovoljnim kupcem, zaposlenim in lastnikom. 

 

 

 
45Tavčar M.I. (2006). Management in organizacija. Sinteza konceptov organizacije kot instrumenta in kot 
skupnosti interesov. Koper: Fakulteta za management, str. 218. 
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12 PRILOGE
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12.1 Priloga 1: Prikaz organizacijske strukture podjetja 

 

Vir: Pridobljeno iz strateškega marketinškega načrta za obdobje 2007-2011. 
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12.2 Priloga 2: Značilnosti poglavitnih držav našega tržišča 
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Vir: Cia world fact book .https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook  
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12.3 Priloga 3: Anketa o zadovoljstvu kupcev 

 

Vir: Zaključno poročilo analiza zadovoljstva kupcev v letih 2005-2006. 
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12.4 Priloga 4: Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih 

 

Vir: Zaključno poročilo analiza zadovoljstva zaposlenih v letih 2002-2006. 
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12.5 Priloga 5: Zbiranje predlogov izboljšav za zaposlene 

 

Vir : Priloga k zaključnemu poročilu skupaj z analizo zadovoljstva zaposlenih v letih 2002-2006 
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12.6 Priloga 6: Načrt finančno računovodskega področja 2007-2009 

Bilanca stanja 2007-2009 

  v EUR v EUR v EUR 

    2007 2008 2009 

 SREDSTVA 11.274.000 15.589.600 17.011.800 

A. Stalna sredstva 6.845.000 9.347.000 9.852.700 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 12.000 13.000 11.700 

1. Dolgoročne premoženjske pravice 12.000 13.000 11.700 

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.240.000 5.977.400 6.475.300 

1. Zemljišča in zgradbe 2.226.000 3.277.300 3.515.200 

 - zemljišča 380.000 494.000 494.000 

 - zgradbe 1.846.000 2.783.300 3.021.200 

2. Proizvajalne naprave in stroji 1.662.000 2.295.800 2.655.900 

3. Druge naprave in oprema 352.000 392.600 304.200 

III. Dolgoročne finančne naložbe 2.593.000 3.368.300 3.365.700 

1. Deleži v podjetjih v skupini  2.500.000 3.250.000 3.250.000 

2. Drugi dolgoročni deleži 87.500 114.000 114.000 

3. Druge dolgoročne finančne terjatve 5.500 4.550 1.950 

B. Gibljiva sredstva 4.429.000 6.242.600 7.159.100 

I. Zaloge 1.234.000 1.924.000 1.976.000 

1. Material 598.000 910.000 949.000 

2. Nedokončana proizvodnja 100.000 169.000 177.000 

3. Proizvodi in trgovsko blago 536.000 845.000 850.200 

II. Poslovne terjatve  3.165.000 4.273.100 5.135.000 

b. Kratkoročne poslovne terjatve 3.165.000 4.273.100 5.135.000 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih kupcev 3.040.000 4.095.000 4.940.000 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 125.000 178.100 195.000 
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IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 30.000 45.500 48.100 

C. Izvenbilančna evidenca 2.700.000 2.700.000 2.700.000 

 

Izkaz poslovnega izida 2007-2009 

  v EUR v EUR v EUR 

Št. Postavka 2007 2008 2009 

A. Čisti prihodki iz prodaje 12.996.421 18.460.000 20.605.000 

1. Prodaja na domačem trgu 6.134.844 8.676.200 9.684.350 

2. Prodaja na tujih trgih 6.861.577 9783.800 10.920.650 

B. Zmanjšanje vrednosti zalog  0 0 0 

C. Povečanje vrednosti zalog  0 0 0 

Č. Drugi prihodki iz poslovanja 0 0 0 

D. Stroški blaga, materiala in storitev 10.063.354 14.284.270 15.944.045 

1. 
Nabavna vrednost blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 9.142.870 12.977.380 14.485.315 

2. Stroški storitev 920.484 1.306.890 1.458.730 

E. Stroški dela 1.466.800 2.082.340 2.311.920 

1. Stroški plač 1.040.800 1.476.800 1.648.400 

2. Stroški socialnih zavarovanj 168.000 238.160 253.500 

3. Drugi stroški dela 258.000 367.380 410.020 

F. Odpisi vrednosti 599.000 848.900 948.000 

1. Amortizacija 599.000 848.900 948.000 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred.in 
opred.OS 0 0 0 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 

G. Drugi poslovni odhodki 39.220 55.380 61.750 

H. Prihodki od financiranja 26.500 38.740 42.900 

1. Prihodki na podlagi deležev v družbah 0 0 0 
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2. Finančni prihodki iz danih posojil družbam v skupini 24.500 35.100 39.000 

3. Finančni prihodki iz danih posojil drugim 2.000 3.640 5.400 

4. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0 0 

I. Finančni odhodki 86.500 121.810 135.590 

1. Finančni odhodki iz posojil 66.000 92.300 102.700 

2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 20.500 29.510 32.890 

J. Drugi prihodki 0 0 0 

K. Drugi odhodki 0 0 0 

L. Dobiček pred obdavčitvijo 768.047 1.106.040 1.246.765 

L. Davek iz dobička 142.000 199.087 224.380 

M. Odloženi davki 0 0 0 

N. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 626.047 906.953 1.022.385 

O. Število zaposlenih iz ur 75 80 85 

Vir: Podatki v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida so prilagojeni glede na strateški marketinški 
načrt za obdobje 2007



 

 

 

 


