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Kaj moramo narediti 
za uspešno mednarodno 
poslovanje v 2017?

fokus
22. november 2016, Kristalna palača, Ljubljana

Velika sponzorja:Organizator: Mali sponzor:

Iz programa fokusa:

Dag Kralj (Bisol): Upravljanje mednarodne prodajne mreže - izzivi in izkušnje Bisola 

Sandra Lubej (Gorenje): Kako postati najboljši dobavitelj zahtevnim mednarodnim kupcem - primer Gorenja

Pogovor o Povečevanju izvoza ob pomoči strateških partnerstev z Andrejem Gorjanom, vodjem financ, 
lskraemeco) 
Pogovor bo v angleškem jeziku vodila Dana Cristina Nedelcu iz Unicredit banke in ne bo prevajan.

Miran Pikovnik (Unija): So vas oškodovali ali ste se pustili oškodovati - računovodski izzivi mednarodnega 
poslovanja

Sonja Omerza (Deloitte): Davčni vidiki dela v tujini za zaposlenega in za izvozno podjetje - praktični napotki

Andrej Brvar: Kako lahko izboljšamo lastno boniteto - praktični napotki

Kaj so naši glavni cilji na mednarodnih trgih  v letu 2017? Sklepni pogovor z izkušenimi mednarodnimi 
poslovneži o izzivih in načrtih za leto 2017
Pogovor bo vodil Peter Frankl iz Časnika Finance.

Mlekarna Krepko iz Laz 
pri Logatcu je bila prva in 
je še vedno vodilna ekolo-
ška mlekarna pri nas. Ima 
40 zaposlenih in na leto 
predela 1,5 milijona litrov 
mleka. Lani so ustvarili 3,6 
milijona prihodkov in 240 
tisoč evrov čistega dobič-
ka. Gradijo čistilno napra-
vo za odpadno vodo in na-
črtujejo povečanje sirarne, 
pravi direktorica Sandra 
Turnšek.

 Ǫ Lani ste prihodke povečali 
za 12 odstotkov. Kako poslu-
jete letos?
Rast prihodkov bo malo manj-
ša kot lani, a še vedno 10-od-
stotna. Ni slabo, ker je pri mle-
ku kriza. Zadnji dve leti nam 
prodaja počasneje raste zlasti 
zaradi razdrobljene proizvo-
dnje. Vse več kmetov prirejo 
mleka nadgradi s predelavo. 
Upam, da se zavedajo svoje od-
govornosti in bodo držali kako-
vost tudi naprej, in ne le dokler 
traja naval na lokalno hrano iz 
bližine. Še vedno trdim, da za 
kmete veljajo manj stroga me-
rila o kakovosti kot za mlekar-
ne. Pri nas je skoraj vsak dan ve-
terinarska inšpekcija, embala-
ža mora biti neoporečna, ozna-
čevanje mlečnih izdelkov pa 
usklajeno z vsemi uredbami. Za 
naše izdelke je obvezna hranil-
na lestvica, ki je na kmečki em-
balaži še nisem videla. Ob dvoj-
nih merilih se sprašujem, ali so 

mlečni izdelki s kmetij res ne-
oporečni za širšo porabo, zlas-
ti za prehrano otrok v šolah in 
vrtcih. Upam, da bodo kmetje 
ohranjali kakovost in redne do-
bave, ker bomo mlekarne pos-
topoma opuščale proizvodnjo 
nekaterih izdelkov, ki jih dela 
vse več kmetij. Že tako je pre-
velika zmeda in gneča na trgu.

 Ǫ Kmetje vam konkurirajo 
pri oskrbi šol in vrtcev, ne 
pa pri trgovcih, ker jim lah-
ko ponudijo premajhne ko-
ličine.
Tudi če bodo hoteli konkurira-
ti pri oskrbi šol in vrtcev, so in-

vesticije nujne, da bodo lahko 
čez noč za eno malico naredi-
li recimo nekaj tisoč jogurtov. 
Nam sicer tržni delež še vedno 
raste, in to zaradi inovativnih 
novih izdelkov ter njihovih do-
miselnih okusov.

 Ǫ Je poleg novih izdelkov še 
kaj, s čimer poskušate izsto-
piti iz povprečja? 
Pridobivamo IFS (Internatio-
nal Food Standard), ki je eden 
najzahtevnejših standardov v 
živilski industriji. Če imaš IFS, 
nisi glavni na vasi, ampak tudi 
v mestu. To je tako zahteven 
standard, da smo vso proizvo-

dnjo in administracijo mora-
li zastaviti na novo in na dosti 
višji ravni, da se ne čudim, da 
ga nimajo vsi. IFS je najstrožji 
standard za proizvodnjo, ka-
dre in vodenje podjetja kot ce-
lote. Trgovci z ocenjevanjem 
po standardu IFS izbirajo do-
bavitelje izdelkov s trgovsko 
znamko.

Mlekarne s tem standar-
dom, ki sem jih obiskala v tu-
jini, so sinonim za neoporeč-
no proizvodnjo, da o higieni in 
strokovnosti kadrov sploh ne 
govorim. So moj vzor. Ta stan-
dard v Sloveniji imajo Ljub-
ljanske mlekarne, od letos tu-

di Mlekarna Celeia. IFS je trd 
oreh, a za nas pomeni korak 
naprej in naložbo v prihodnost. 
Priprave nanj trajajo skoraj le-
to dni, pričakujem, da ga bo-
mo dobili v prvi polovici 2017.

 Ǫ Vam bo IFS odprl vrata na 
tuje trge?
Z IFS-standardom bomo bolj 
prepoznani med evropskimi tr-
govci, ker so certificirana podje-
tja objavljena na spletni strani 
IFS. Zato računamo na večji iz-
voz tradicionalnega kefirja. Že-
lim si na trge, ki prenesejo njego-
vo ceno, ki cenijo tradicionalne 
recepture in podeljene nagrade 

za kakovost in okus. Zanimivi tr-
gi so severna Italija in države se-
verno od Nemčije, kjer pozna-
jo prednosti ekološke hrane in 
kamor lahko dobavljamo v 24 
urah. Na teh trgih moramo najti 
pravega lokalnega partnerja, ki 
bo promoviral naš tradicional-
ni kefir in druge izdelke.

Kot do okolja prijazna mle-
karna bi hkrati radi čim več sve-
žih ekoloških izdelkov prodali 
doma. IFS nam bo prinesel več 
točk na javnih razpisih v šole in 
vrtce. Smo majhni in se lahko lo-
timo vsakega izdelka, ki ga zah-
teva trg, čeprav razdrobljena 
proizvodnja prinaša tudi višje 

Ǫ PETRA ŠUBIC
petra.subic@finance.si

Mlekarna Krepko si s standardom IFS 
odpira vrata na nove trge po Evropi 
Najprej bodo z ekokefirjem prodrli v severno Italijo, mikajo pa jih še države severno od Nemčije
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