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POVZETEK 

Dostopnost kapitala je predpogoj uspešnega poslovanja organizacije. Eden od načinov 

pridobivanja sredstev za razvoj dejavnost in ohranjanje konkurenčne prednosti je izdaja 

vrednostnih papirjev, tj. delnic, obveznic, blagajniških in komercialnih zapisov, ki je 

pogojena z oblikovanjem in izdajo naložbenega prospekta. Namen diplomske naloge je 

oblikovati relevantne smernice za pripravo naložbenega prospekta za pridobivanje 

investicijskih sredstev, katerega vsebina vlagateljem zagotavlja informirano odločitev o 

naložbi, za izdajatelja pa predstavlja ključni promocijski element. S pregledom relevantne 

literature in virov med glavnimi smernicami za oblikovanje prospekta ugotavljamo 

predstavitev trga in tržnih trendov navtičnih storitev. 

Ključne besede: poslovni načrt, naložbeni prospekt, pridobivanje investicij. 

SUMMARY 

Access to capital is a prerequisite for successful business operations of the organization. One 

way of raising funds for development activity and maintaining a competitive advantage is the 

issue of securities, i.e. shares, bonds, bills, and commercial papers, which is conditional on 

the preparation and issuance of an investment prospectus. The aim of the diploma thesis is to 

formulate relevant guidelines for the preparation of an investment prospectus for obtaining 

investment funds, the content of which provides investors with an informed decision on the 

investment, and for the issuer it is a key promotional element. By reviewing the relevant 

literature and sources, we present the presentation of the market and market trends in nautical 

services among the main guidelines for the design of the prospectus. 

Key words: business plan, investment prospectus, obtaining investments. 

UDK: 330.322(043.2) 

 





V 

VSEBINA 

1 Uvod ...................................................................................................................................... 7 

1.1 Namen in cilji ................................................................................................................. 8 

1.2 Metode za doseganje ciljev ............................................................................................ 8 

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ................................................... 9 

2 Naložbeni prospekti in njihov namen .............................................................................. 10 

3 Uspešnost naložbe .............................................................................................................. 13 

4 Načini pridobivanja finančnih sredstev ........................................................................... 14 

4.1 Kapitalski viri ............................................................................................................... 16 

4.2 Finančni viri ................................................................................................................. 17 

5 Naložba v Jahtni center Izola ........................................................................................... 18 

5.1 Pregled stanja ............................................................................................................... 19 

5.2 Opredelitev potrebnih investicij ................................................................................... 26 

5.3 Simulacija rešitev ......................................................................................................... 27 

5.4 Predviden poslovni načrt .............................................................................................. 28 

5.5 Način nastopa na finančnem trgu za pridobivanje investicijskih sredstev ................... 31 

6 Ugotovitve ........................................................................................................................... 33 

7 Sklep .................................................................................................................................... 34 

Literatura in viri ..................................................................................................................... 35 

Priloge ...................................................................................................................................... 39 

 

  



VI 

PONAZORILA 

Slika 1:  Finančni podatki podjetja med 2003 in 2009 ......................................................... 19 

Slika 2:  Opravljene storitve podjetja med 2003 in 2009 ..................................................... 20 

Slika 3:  Opravljene storitve v kontekstu finančnih podatkov podjetja med 2003 in 

2009 ........................................................................................................................ 20 

Slika 4:  Finančni podatki 2003 ............................................................................................ 21 

Slika 5:  Finančni podatki 2005 ............................................................................................ 22 

Slika 6:  Finančni podatki 2007 ............................................................................................ 22 

Slika 7:  Finančni podatki 2009 ............................................................................................ 23 

Slika 8:  Opravljene storitve 2003 ........................................................................................ 23 

Slika 9:  Opravljene storitve 2005 ........................................................................................ 24 

Slika 10:  Opravljene storitve 2007 ........................................................................................ 24 

Slika 11:  Opravljene storitve 2009 ........................................................................................ 25 

Slika 12:  Prihodki od prodaje 2012–2018 ............................................................................. 26 

 

Preglednica 1: Razčlemba investicije .................................................................................... 27 

Preglednica 2: Statistike svetovnega navtičnega trga, plovila .............................................. 29 

Preglednica 3: Statistike svetovnega navtičnega trga, marine .............................................. 30 

Preglednica 4: Predvidena rast obsega poslovanja ................................................................ 30 

 



7 

1 UVOD 

Osnove uspešnega poslovanja organizacij so dobra poslovna zamisel, zavzeti zaposleni ter 

dovolj kapitala za izvajanje poslovnega načrta. Bolj kot je kapitalsko panoga organizacije 

intenzivna in hitreje kot podjetje raste, več potrebuje kapitala. Vire sredstev za tekoče 

poslovanje, ki pogojujejo ohranjanje konkurenčnosti in obstoj na trgu, lahko organizacije 

pridobivajo na različne načine, med katerimi so glavni povratna sredstva, nepovratna sredstva 

in kapitalski vstop (Kunaver 2016, 1). V okviru kapitalskega vstopa lahko organizacija za 

namen financiranja poslovanja finančna sredstva pridobiva z izdajanjem vrednostnih papirjev, 

tj. delnic, obveznic, blagajniških in komercialnih zapisov. Z izdajo vrednostnih papirjev 

pridobi nove vire lastniškega kapitala ter zagotovi dolgoročno finančno likvidnost. 

Organizacija na ta način oblikuje trajne in začasne vire financiranja ter običajno ustvarja 

dolgoročne obveznosti. Pogoje in načine poravnave obveznosti izdajatelj in imetnik določita z 

dogovorom. Za izdajo kratkoročne finančne likvidnosti lahko organizacija izda tudi 

kratkoročne finančne instrumente. Za namensko financiranje projektov organizacija izda 

projektne obveznice (Ljubljanska borza 2018, 2; Prando 2018, 9–10). Glede na način zbiranja 

sredstev izdajatelje vrednostnih papirjev delimo na vzajemne sklade, ki jih opredeljujemo kot 

odprte, in investicijske družbe, ki jih opredeljujemo kot zaprte. V primeru odprtih skladov se 

investicijski kuponi razvrstijo na bilančno aktivo, v primeru investicijskih družb pa se delnice 

umestijo na pasivo oz. premoženjsko bilanco (Blatnik 2010, 40; Bahovec 2018, 17). 

Izdajatelj vrednostnih papirjev je potencialnim vlagateljem dolžan na vpogled ponuditi 

prospekt (Štiblar 2013, 72). Prospekt je dokument za razkritje, ki opisuje finančno varnost 

potencialnih kupcev vrednostnega papirja, ki ga izdajatelj ponudi na trgu. Prospekt 

potencialnim vlagateljem običajno zagotavlja pomembne informacije o vzajemnih skladih, 

delnicah, obveznicah in drugih naložbah, kot so opis poslovanja izdajatelja ter o njegovih 

računovodskih izkazih. Podaja tudi biografije direktorjev in uradnikov, podrobne informacije 

o njihovih odškodninah, morebitnih sodnih sporih, ki potekajo, seznam materialnih pravic in 

vse druge ekonomske informacije, na podlagi katerih lahko potencialni vlagatelj sprejme 

dobro informirano odločitev glede investicije. V okviru posamezne ponudbe vrednostnih 

papirjev, kot je prva javna ponudba, se prospekt distribuira in na različne načine ponudi 

potencialnim vlagateljem. Danes se prospekti najpogosteje širijo kar preko spletnih mest 

izdajateljev ter preko zbirnih mest, kjer se objavljajo prospekti več ponudnikov (Danilov 

2016, 3–5).  

Objavo in vsebino prospekta določa evropska direktiva (Direktiva 2003/71/ES, OJEU L 345), 

katere smernice in določila so prenesene v slovenski pravni red (Zakon o trgu finančnih 

instrumentov, v nadaljevanju ZTFI – UPB3, Ur. l. RS, št. 108/2010). Formalni okviri izdajo 

prospekta določajo kot ustrezen način zagotavljanja celovitih informacij v zvezi z 

vrednostnim papirjem in izdajateljem vrednostnega papirja, vključno s pravili o vodenju 

poslov (Fischer-Appelt 2017, 53). V Sloveniji tako razen v primeru zakonskih izjem ni 
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dovoljeno ponujati vrednostnih papirjev in jih uvrstiti na trgovanje na borzi, če v ta namen 

predhodno ni bil objavljen z zakonom skladen prospekt. Prospekt na eni strani zagotavlja 

varstvo vlagateljev ter pravilno delovanje trga vrednostnega papirja, na drugi strani pa 

predstavlja tudi sredstvo vzpostavljanja zaupanja v vrednostni papir in izdajatelja. Prospekt v 

ta namen vsebuje izvleček bistvenih lastnosti in tveganj, ki so vezana na vrednostni papir, 

vlagatelja in poroka (Direktiva 2003/71/ES, 36. člen ZTFI – UPB3). 

Prospekt lahko izdajatelj objavi šele, ko pridobi potrditev nadzornega organa, tj. v Sloveniji 

Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prospekt mora vsebovati vse informacije, ki 

potencialnemu vlagatelju omogočajo relevantno oceno izdajatelja in morebitnega poroka s 

perspektive premoženja in dolžnosti, finančne pozicije, poslovnih učinkov in možnosti 

razvoja ter njegovih lastnih pravic v primeru nakupa. Prospekt mora biti pregleden in 

razumljiv ter mora omogočati enostavno analizo potencialne investicije (40. člen in 53. člen 

ZTFI – UPB3). Podrobno vsebino prospektov odprtih investicijskih skladov določa Sklep o 

pravilih upravljanja in prospektu odprtega investicijskega sklada (Ur. l. RS, št. 100/2015 in 

31/2017). Prospekt predstavlja ključni instrument pridobivanja investitorjev, zato mora poleg 

formalnih meril upoštevati tudi zakonitosti uspešnega pridobivanja sredstev financiranja. 

Glavna cilja investitorjev sta namreč donosnost investicije in ustvarjanja dobička. Preden se 

vlagatelji odločijo za investicijo, jih mora izdajatelj prepričati, da je investicija upravičena in 

boljša od ostalih priložnosti, ki jih ponuja trg (Kunaver 2016, 9).  

1.1 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je oblikovati relevantne smernice za pripravo naložbenega 

prospekta za pridobivanje investicijskih sredstev navtičnega centra Izola. Naložbeni prospekt 

mora na eni strani upoštevati formalno-pravna določila, po drugi strani pa mora opraviti 

ključno prepričevalno funkcijo ter potencialne vlagatelje pridobiti za investicijo. V namen 

oblikovanja relevantnih smernic za pripravo naložbenega prospekta zastavljamo naslednje 

cilje diplomske naloge: 

− predstaviti načine pridobivanja finančnih sredstev, 

− predstaviti pravila in strategije kapitalskega vstopa, 

− predstaviti formalno-pravna določila oblikovanja naložbenega prospekta, 

− raziskati ekonomsko-trženjske smernice za oblikovanje naložbenega prospekta, 

− predstaviti študijo primera za projekt navtičnega centra Izola.  

1.2 Metode za doseganje ciljev 

Za doseganje ciljev diplomske naloge smo uporabljali kvalitativno metodo, in sicer 

deskriptivno analizo področne regulative in poslovne dokumentacije. S pregledom relevantne 

literature in virov smo zastavili teoretični okvir postopkov in smernic oblikovanja naložbenih 
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prospektov. V analitičnem delu smo opravili študijo primera, in sicer smo oblikovali postopek 

pridobivanja finančnih sredstev za navtični center Izola. Študija primera temelji na pregledu 

in analizi področne regulative in poslovne dokumentacije ter na sintezi analitičnih in 

teoretičnih ugotovitev.  

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izvedbi diplomske naloge predpostavljamo, da je kapitalski vstop primeren način 

financiranja poslovne ideje navtičnega centra Izola. Nadalje predpostavljamo, da smo imeli na 

razpolago dovolj relevantnih virov, s katerimi smo lahko sestavili relevantne smernice za 

oblikovanje učinkovitega naložbenega prospekta. Pri aplikaciji ugotovitev smo se omejili na 

oblikovanje smernic za oblikovanje naložbenega prospekta navtičnega centra Izola, zaradi 

česar smernic in ugotovitev ni mogoče neposredno prenašati na druge projekte ali 

organizacije. 
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2 NALOŽBENI PROSPEKTI IN NJIHOV NAMEN 

Naložbeni prospekti so sestavni element uvajanja delnic in začetne javne ponudbe (initial 

public offering, IPO), s katero podjetje potencialnim vlagateljem ponudi različne institute 

vrednosti. Prospekt je uradni dokument, ki vsebuje podrobnosti o investicijski ponudbi za 

javnost v namen prodaje delnic, obveznic in vzajemnih skladov. Uporablja se za pomoč 

vlagateljem, da sprejmejo bolj informirano odločitev o naložbah, hkrati pa je prospekt 

običajno z zakonom določen obvezen del javne ponudbe. V nekaterih pravnih redih javna 

ponudba zahteva preliminaren in končni prospekt, in sicer je preliminaren prospekt vezan na 

prvo ponudbo in vključuje večino podrobnosti o podjetju in transakcijah, končni prospekt pa 

zajema popolne podatke o investiciji. Preliminaren prospekt načeloma ne zajema števila 

deležev ali podatkov o ceni, ampak je namenjen predvsem vzbujanju pozornosti trga. Šele 

končni prospekt je namenjen podrobni predstavitvi ponudbe in zajema vse končne podatke in 

informacije, kot so število deležev in cena, kratek povzetek ozadja ponudnika in finančne 

informacije o njem, ime ponudnika, podrobnosti ponujenega zavarovanja, tip ponudbe (javna 

ali zasebna), imena predstavnikov podjetja, imena pooblaščenih bank in finančnih institucij 

(Bochkay idr. 2018, 29–35). 

Prospekt je na eni strani formalen in določen dokument, hkrati pa je tudi promocijski 

instrument. Pri pripravljanju prospekta mora ponudnik tako upoštevati regulativne okvire in 

zahteve, hkrati pa je zanj smiselno, da upošteva tudi priporočila in prakse promocijske 

dejavnosti, s katerimi pritegne investitorje (Chen in Murphy 2019, 12; Crain, Parrino in 

Srinivasan 2017, 8; Shette in Kuntluru 2018, 68–69). Glavni namen prospekta je 

zagotavljanje ustreznosti ponudbe, z vidika ponudnika pa je namen prospekta tudi oglaševanje 

in promocijska funkcija. Vsako oglaševanja in vse promocije prospekta morajo pri tem 

najprej vsebovati podatke o objavi prospekta, tj. času in mestu objave (ZTFI – UPB3, 96., 97., 

98., 99., 100. člen). Oglaševanje prospektov zajema predvsem razglašanje specifične javne 

ponudbe vrednostnega papirja oz. sprejetje tega v trgovino organiziranega trga, cilj 

oglaševanja pa je spodbujanje morebitnih vpisov ali pridobitev vrednostnih papirjev. 

Oglaševanje prospekta je lahko elektronsko, telefonsko, pisno na papirju. Ponudnik lahko 

uporablja spletno stran, elektronsko pošto, oglaševanje prek telefona, standardne poštne 

dopise, oglaševanje v časopisih, katalogih, po radiu, na televiziji, s plakati, brošurami ipd. 

(Uredba Komisije št. 809/2004, OJEU L 149). 

Pri elektronskem oglaševanju prospekta je treba zagotoviti, da je prospekt preprosto dosegljiv 

in dostopen ob vstopu na spletno stran ponudbe ter da je oblika datoteke takšna, da se 

prospekta ne da na noben način spreminjati ali vanj posegati. Prospekt ne sme zajemati 

dodatnih zunanjih povezav, razen elektronskih naslovov za namen dodatnega informiranja o 

ponudbi. Potencialnim investitorjem mora biti na razpolago možnost, da si prospekt naložijo 

ali da ga natisnejo. Prospekt se oglašuje tudi v splošnem in finančnem časopisju z 
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nacionalnimi ali nadregionalnimi nakladami. Oglasi morajo vsebovati (Uredba Komisije št. 

809/2004): 

− podatke o izdajatelju, 

− tip, kategorijo in znesek ponudbe vrednostnih papirjev, 

− predvideni terminski načrt sprejema v trgovanje, 

− navedbo lokacije dostopa do prospekta, 

− datum oglasa. 

Oglas mora biti jasno razpoznaven, vse informacije v oglasu pa morajo biti točne in ne 

zavajajoče. Informacije v oglasu morajo tudi natančno ustrezati informacijam v prospektu, 

tudi če prospekt še ni objavljen in bo objavljen naknadno. Zahteva točnosti velja tako za ustne 

kot pisne informacije in tudi, če ni neposredno dana za namen oglaševanja ali reklamiranja 

(ZTFI – UPB3, 101. člen). 

Ključne strategije pri pripravi vsebin prospekta zajemajo (Day 2019, 11): 

− identifikacijo in jasno opredelitev potencialnih investitorjev, 

− jasno predstavitev načinov, na katere izdajatelj ustvarja dobiček, 

− preprosto in jasno podajanje vsebin, 

− dobro predstavitev trga in tržnih trendov, 

− predstavitev možnosti širjenja izdelkov in storitev podjetja, 

− predstavitev članov uprave in njihovih referenc, 

− transparenten opis tveganj, povezanih s poslovanjem podjetja, 

− pojasnitev namena porabe pridobljenih sredstev, 

− oris zgodovine ter trenutnega in načrtovanega poslovanja. 

Ko se podjetje odloči za vstop na javni trg, mora slediti ustreznim korakom, da začetno javno 

ponudbo uspešno realizira. Ti koraki zahtevajo usklajene dejavnosti na različnih ravneh, in 

sicer (Furio 2018, 15–16): 

− Podjetje mora opredeliti ustrezno in koherentno zgodbe o kapitalu, ki omogoča razvoj 

privlačnega naložbenega predloga za vlagatelje in temelji na ambicioznem, a 

verodostojnem poslovnem načrtu s preverljivimi mejniki in vzvodi ter merljivimi cilji. 

− Organi korporativnega upravljanja podjetja morajo pri načrtovanju in realizaciji začetne 

javne ponudbe spoštovati tržne standarde, ki so bistveni za zagotovitev ustreznega 

varovanja interesov manjšinskih vlagateljev, ter jasno opredeliti odgovornosti upravnega 

odbora. 

− Pomembno je vključevanje potrebnih zunanjih ključnih akterjev, in sicer v času priprave 

javne ponudbe, v času njenega uresničevanja ter po realizaciji začetne javne ponudbe 

(investicijske banke, odvetniške družbe, revizorji itd.). Zlasti investicijske banke si 

prizadevajo za strukturiranje ponudbe, ki obsega vključitev delnic družbe na borzo, 
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natančno prilagajanje njenih posebnosti, predstavitev lastniške zgodbe ter trženje ponudbe 

med potencialnimi vlagatelji. 

− Določiti je treba ustrezno strukturo začetne javne ponudbe, tako da je investicija privlačna 

in likvidnost delnic zadostna, ko enkrat kotirajo na borzi. Bilanca družbe mora biti pri tem 

skladna z njenim strateškim načrtom in ponudba usmerjena v pravi tip vlagatelja. 

− Medtem ko podjetje pripravlja začetno javno ponudbo, mora nenehno spremljati trge ter 

morebitne težave in dileme na primarnem trgu. Pripravljanje začetne javne ponudbe lahko 

traja od 4 do 6 mesecev, da lahko podjetje sprejme najboljšo odločitev glede tega, katere 

so najboljše možnost za objavo transakcije. 

− Ključna komponenta je določanje oz. odkrivanje primerne cene. Ko javna ponudba enkrat 

steče, je treba ugotoviti ter določiti, po kakšni ceni bodo vlagatelji pripravljeni delnice 

kupiti v razmerju do tega, po kakšni ceni jih je izdajatelj pripravljen prodati. V ta namen 

podjetje v različnih fazah izvaja interakcije z različnimi tržnimi agenti. Ta postopek 

vključuje investicijske banke, ki opravijo predhodno vrednotenje; lastniške analitike, ki na 

podlagi informacij, ki jih je zagotovilo podjetje, posredujejo svoje ocene; in ne nazadnje 

potencialni in realni vlagatelji, ki pokažejo zanimanje za sodelovanje v začetni javni 

ponudbi. 

S prvimi koraki delniška družba začne izpolnjevati nove obveznosti in odgovornosti, ki 

izhajajo iz njene vloge izdajatelja vrednostnega papirja. Ko je začetna javna ponudba 

končana, gibanja cene delnic odražala dojemanje vlagateljev glede uspešnosti podjetja (Furio 

2018, 16). Prvim korakom, ki jih podjetje izvede pred realizacijo začetne javne ponudbe, tako 

sledijo nadaljnje trženjske dejavnosti. Trženjske dejavnosti, ki sledijo začetni javni ponudbi, 

težijo k povečevanju likvidnosti sekundarnega trga s povečevanjem prepoznavnosti izdajatelja 

in vrednostnega papirja med vlagatelji in z razreševanjem asimetrije informacij. Vlagatelji 

svoj portfelj vsaj delno gradijo na podlagi svojega poznavanja portfeljskih podjetij in 

trženjske dejavnosti lahko zagotavljajo veliko informacij o resnični vrednosti podjetij in tako 

odpravljajo morebitno nesimetričnost informacij, na katerih temeljijo nakupne odločitve 

potencialnih vlagateljev (Ma idr. 2019, 72).  
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3 USPEŠNOST NALOŽBE 

Uspešnost naložbe je pogojena z donosnostjo naložbenega sredstva ter merjena v določenem 

časovnem obdobju in v določeni valuti. Donos lahko sestavljajo različne vrste donosa, na 

primer celoten donos in donos cene, pri čemer prvi upošteva dohodek (obresti in dividende), 

drugi pa samo povečanje vrednosti kapitala. Razlika obstaja tudi med neto in bruto donosom. 

Čisti neto donos za vlagatelja je donos, ki vključuje vse pristojbine, stroške in davke, medtem 

ko je čisti bruto donos vrednost donosa pred upoštevanjem vseh pristojbin, stroškov in 

davkov. Posledično je bruto dobiček večji od neto donosa in med obema skrajnostma se 

nahajajo različne kombinacije upoštevanja donosa; katero upoštevamo, je odvisno od tega, kaj 

želimo izmeriti oz. katero informacijo želimo dobiti. Če želimo izmeriti zmožnost 

investicijskega upravitelja za dodajanje vrednosti, upoštevamo donos brez transakcijskih 

stroškov, vendar pa upoštevamo vse druge pristojbine, stroške in davke, saj so pristojbine, 

stroški in davki, ki niso transakcijski, pogosto zunaj nadzora upravitelja naložb. Druga 

pomembna razlika je med denarno tehtanim donosom in časovno tehtanim donosom. Prvi je 

primeren, če upravitelj investicije določi časovni okvir prilivov ali odlivov iz portfelja, drugi 

pa, kadar upravitelj ni odgovoren za časovni potek denarnih pritokov in denarnih odtokov 

(Mackenzie 2017, 53–89). 

Uspešnost naložbe ali pa poslovna uspešnost upravljavca naložbe, npr. vrednostnih papirjev 

ali vzajemnega sklada, je mogoče meriti na podlagi standardov primerjalnih meril uspešnosti. 

Na splošno se v ta namen uporabljajo indeksi delnic in obveznic širokega trga in posameznih 

tržnih segmentov. Standardna primerjalna merila uspešnosti lahko investitorji uporabijo za 

presojo glede svojih investicij, za analizo razporeditve, tveganja in donosa svojega portfelja. 

Ponudniki vrednostnih papirjev lahko merila uspešnosti naložbe uporabljajo v namene 

promocije svojih vrednostnih papirjev ter jih v ta namen vključujejo v svoje prospekte. 

Posamezni skladi in naložbeni portfelji imajo običajno splošno določena merila za standardno 

analizo, tudi sicer pa se uvajajo trendi harmonizacije različnih pristopov merjenja uspešnosti 

naložbe, kar potencialnim investitorjem olajša operiranje s podatki. Različna merila 

uspešnosti se lahko uporabijo tudi za razumevanje uspešnosti portfelja glede na različne tržne 

segmente. Z merili uspešnosti naložbe lahko investitorji predvidevajo tveganja in priložnosti 

posameznega vrednostnega papirja ter na podlagi rezultatov sprejemajo bolje informirane 

odločitve o vlaganju v ta ali drug vrednostni papir. Uspešnost naložbe je ena od možnih 

komponent naložbenega prospekta in če prospekt te podatke vsebuje, lahko pri potencialnem 

investitorju vpliva na proces nakupnega odločanja. Merila uspešnosti v prospektu 

opredeljujejo smer naložbe in toleranco tveganj ter odražajo strateško vlogo posameznih 

vrednostnih papirjev v morebitnem skladu. Vključitev podatka standardiziranih rezultatov 

predvidene uspešnosti vrednostnega papirja vlagatelju pomagajo pri predvidevanju gibanja in 

obračanja investicije, zaradi česar se tudi pri večjem tveganju lažje odloči, saj je tveganje 

standardizirano izračunano (Mateus, Mateus in Todorovic 2019, 15–16). 
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4 NAČINI PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV 

Financiranje je proces zagotavljanja sredstev za poslovne dejavnosti, nakupovanje ali 

vlaganje. Uporaba financiranja je ključnega pomena v vsakem podjetniškem sistemu, saj 

omogoča vzdrževanje časovne vrednosti denarja in uporabo prihodnjih pričakovanih denarnih 

tokov za danes začete projekte. Financiranje temelji na dejstvu, da imajo nekateri subjekti 

presežek denarja, ki ga želijo vložiti v ustvarjanje donosov, medtem ko drugi denar 

potrebujejo za naložbo s pričakovanjem, da bodo ustvarili donose (Brealey, Myers in Marcus 

2012, 2; Štiblar 2013, 15). Viri kapitala so ključno področje poslovanja zlasti podjetij, ki 

začenjajo z novimi posli. Viri financiranja za poslovanje so lastniški kapital, dolgovi, 

zadolžnice, zadržani dobiček, posojila za odplačilo posojil, posojila za obratna sredstva, 

akreditivi, skladi itd. Ti viri sredstev se uporabljajo v različnih situacijah ter se razlikujejo na 

podlagi časovnega obdobja, lastništva in nadzora ter njihovega vira proizvodnje (Bellavitis 

idr. 2016, 12–14). Pred odločitvijo za določen vir kapitala je smiselno upoštevati vse vidike 

posamezne kategorije. Ker obstajajo različni kapitalski viri, ki jih lahko razvrstimo na podlagi 

različnih parametrov, je izbira pravega vira in prave kombinacije financ ključen izziv 

finančnega managementa. Postopek izbire pravih virov financiranja vključuje poglobljeno 

analizo vsakega vira sredstev, za analizo in primerjavo virov pa je potrebno razumevanje vseh 

značilnosti virov financiranja (Beck, Levine in Loayza 2000, 261; Howorth 2001, 78). 

Na podlagi časovnega obdobja vire finančnih sredstev razvrščamo na dolgoročne, 

srednjeročne in kratkoročne. Dolgoročno financiranje pomeni kapitalske zahteve za obdobje 

več kot pet let pa vse do 20 ali več let. Z dolgoročnimi viri financiranja se običajno 

financirajo kapitalski izdatki za osnovna sredstva, kot so naprave in stroji, zemljišča in 

zgradbe, pa tudi del obratnega kapitala, ki stalno ostaja v poslovanju (Beck, Levine in Loayza 

2000, 261; Brealey, Myers in Marcus 2012, 226). Dolgoročni viri financiranja se lahko 

pojavljajo v obliki delniškega kapitala, preferenčnega kapitala ali prednostnih delnic, 

zadržanega dobička ali internih razmejitev, obveznic, terminskih posojil finančnih institucij, 

vlade in komercialnih bank, podjetniškega financiranja, mednarodnega financiranja z 

izdajanjem evra, deviznimi krediti ipd. Kratkoročno financiranje pomeni financiranje za 

obdobje, krajše od enega leta. Potreba po kratkoročnem financiranju se pojavlja za 

financiranje tekočih potreb podjetja, kot so zaloge surovin in končnih izdelkov, minimalen 

denarni in bančni saldo itd. Kratkoročno financiranje se imenuje tudi financiranje obratnega 

kapitala ter se pojavlja v obliki trgovinskih kreditov ter kratkoročnih posojil, kot so posojila 

za obratna sredstva komercialnih bank, fiksni depoziti za obdobje enega leta ali manj, 

predujmi od strank, krediti upnikov, obveznosti do upnikov, storitve faktoringa, znižanje 

računov itd. (Albrecht idr. 2007, 518–520; Beck, Levine in Loayza 2000, 261–266; Howorth 

2001, 78) 

Po lastništvu in nadzoru nad poslovanjem vire financiranja razvrščamo v lastniški kapital in 

dolžniški oz. izposojeni kapital. Ta dva parametra sta pomembna dejavnika pri izbiri vira 
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sredstev za poslovanje, ker pri vsakem pridobivanju sredstev obstajata dve vrsti stroškov, in 

sicer je ena vrsta interes, druga vrsta pa delitev lastništva in nadzora. Nekatera podjetja ali 

lastniki ne želijo razpršiti svojih lastniških pravic v poslovanju, drugi pa verjamejo v delitev 

tveganja. Lastniški kapital se nanaša na kapital lastnikov ter izvira od t. i. promotorjev družbe 

ali splošne javnosti z izdajo delnic (Albrecht idr. 2007, 518–520; Pilbeam 2018, 2). 

Promotorji omogočajo poslovanje z zagotavljanjem potrebnega kapitala za zagon. Če z rastjo 

podjetja nadalje rastejo tudi interni stroški in dobički podjetja ne zadostujejo za izpolnjevanje 

finančnih zahtev, imajo promotorji prav tako možnost izbire lastniškega kapitala za podporo 

nadaljnjega razvoja poslovanja. Lastniški kapital se pojavlja v oblikah, kot so delniški kapital, 

preferenčni kapital, zadržani prejemki, zamenljive zadolžnice, sklad tveganega ali zasebnega 

kapitala. Prednost lastniškega kapitala je dolgoročnost, saj gre za kapital, ki stalno ostaja v 

poslovanju. Lastniški kapital tudi ne ustvarja nobenega bremena plačevanja obresti ali 

obrokov, kot na primer izposojeni kapital, s čimer se zmanjšuje tveganje stečaja (Beau idr. 

2014, 12; Howorth 2001, 78). Predvsem podjetja v začetni fazi se zaradi tega raje odločajo za 

lastniški kapital. Dolžniški kapital je nasprotno kapital, ki ga zagotavljajo zunanji viri, na 

primer finančne ustanove, poslovne banke ali splošna javnost v primeru zadolžnic. V tej vrsti 

kapitala posojilojemalec bremeni premoženje podjetja, kar pomeni, da bo podjetje 

posojilojemalcu plačalo s prodajo premoženja v primeru likvidacije. Druga značilnost 

izposojenega kapitala je redno plačevanje fiksnih obresti poleg odplačevanja posojenega 

kapitala. Prednosti dolžniškega kapitala so v ohranjanju nedeljenega lastništva in nadzora 

poslovanja ter v nizkih stroških izposojenih sredstev, saj je za namen obdavčitve odhodek od 

takšnih posojil odbit in podjetje tako prihrani pri davkih (Beck, Levine in Loayza 2000, 261; 

Bellavitis idr. 2016, 12–14).  

Notranji viri in zunanji viri sta prav tako dve domeni ustvarjanja kapitala. Notranji vir 

kapitala je kapital, ki ga podjetje ustvari interno. To je oblika kapitala, kot zadržani dobiček, 

zmanjšanje ali nadzor obratnega kapitala, prodaja sredstev ipd. Notranji viri sredstev imajo 

enake značilnosti lastnega kapitala. Najpomembnejša prednost notranjega pridobivanja 

kapitala je, da podjetje raste samo in ni odvisno od zunanjih deležnikov. Slabosti lastniškega 

kapitala in dolžniškega kapitala v tej obliki financiranja niso prisotne, ne pojavljata pa se niti 

razpršitev lastništva niti tveganja fiksnih obveznosti in stečaja. Ključna slabost notranjih virov 

sredstev je njihova omejenost. Vsi viri, ki niso notranji viri, torej viri podjetja samega, sodijo 

med zunanje vire financiranja (Beck, Levine in Loayza 2000, 261–266; Brealey, Myers in 

Marcus 2012, 332–325). 

Finančno sredstvo je opredmeteno likvidno sredstvo, ki svojo vrednost dobiva iz 

pogodbenega zahtevka. Primeri finančnih sredstev so denarna sredstva, delnice, obveznice, 

bančni depoziti ipd. Za razliko od zemljišč, premoženja, blaga ali drugega materialnega 

opredmetenega premoženja finančna sredstva nimajo nujno lastne fizične vrednosti. Finančna 

sredstva običajno zajemajo denarna sredstva, kapitalske instrumente drugega lastniškega 

kapitala (na primer delniške certifikate), pogodbene pravice do prejemanja finančnih sredstev 
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od drugega podjetja (terjatve), pogodbene pravice do zamenjave finančnih sredstev ali 

obveznosti z drugim subjektom pod ugodnimi pogoji ali s pogodbo, ki se poravna v lastnih 

kapitalskih inštrumentih podjetja (Bellavitis idr. 2016, 14). Poleg zalog in terjatev se 

opredelitev finančnih sredstev nanaša tudi na izvedene finančne instrumente, obveznice, 

depozite in lastniške deleže. Veliko teh finančnih sredstev nima določene denarne vrednosti, 

dokler se ne pretvorijo v gotovino, zlasti v primeru zalog; njihove vrednosti nihajo tako kot 

pri drugih vrstah sredstev, kot so nepremičnine ali blago (Beck, Levine in Loayza 2000, 261–

266; Lehmann 2017, 739). 

Pridobivanje finančnih sredstev se nanaša na uporabo bilančnih sredstev družbe, vključno s 

kratkoročnimi naložbami, zalogami in terjatvami, za izposojanje denarja ali pridobitev 

posojil. Podjetje, ki si izposoja sredstva, mora posojilodajalcu zagotoviti zavarovanje s 

premoženjem, kar se precej razlikuje od tradicionalnega financiranja, saj mora podjetje 

ponuditi nekaj svojih sredstev, da hitro dobi denarno posojilo. Pridobivanje finančnih sredstev 

je najpogosteje v rabi, kadar posojilojemalec potrebuje kratkoročno denarno posojilo ali 

obratni kapital. V večini primerov družba posojilojemalka, ki uporablja financiranje sredstev, 

zastavi svoje terjatve. Vse bolj priljubljen način pridobivanja sredstev postaja uporaba zalog v 

procesu zadolževanja (Albrecht idr. 2007, 518–520; Beau idr. 2014, 13–15). 

Osnovni skupini pridobivanja finančnih sredstev sta lastniško financiranje in dolžniško 

financiranje.  

4.1 Kapitalski viri  

Lastniški viri financiranja zajemajo kapitalske deleže, delnice in lastne vire. Lastniško 

financiranje je eksistencialnega pomena za številna podjetja, zlasti za hitro rastoča podjetja z 

aktivnim razvojem poslovanja. Lastniške vire sestavljajo lastna sredstva podjetja, vlagateljev 

in lastnikov, ki se pojavljajo kot kapitalski deleži in delnice. V obliki lastniškega kapitala 

podjetje investitorju podeli lastniški delež ter hkrati ne zastavi lastnih sredstev, temveč je 

izplačilo pogojeno z dobičkom poslovanja podjetja. S tem ko vlagatelj investira ter pridobi v 

zameno delež podjetja, pogosto pa tudi del nadzora nad poslovanjem, podjetje pridobi 

potrebna sredstva za razvoj in poslovanje. Podjetje nato svoj dobiček deli med lastnike, 

lastniki pa imajo tudi vpliv na odločitve, kar prinaša pozitivne in negativne posledice. Tudi 

vlagateljem je sicer pomembno, da podjetje posluje čim bolje in s čim večjim dobičkom, tako 

da delujejo v prid podjetju, vendar pa se lahko razhajajo v svojih ocenah glede načinov, kako 

doseči najboljše učinke. Dovolj velik lastniški kapital poleg večjega manevrskega prostora 

sam po sebi podjetjem zagotavlja tudi boljše možnosti pridobivanja drugih oblik virov, kot so 

tržna posojila in zunanje oblike financiranja, saj jim zagotavlja višjo kreditno sposobnost 

(Pfeifer 2008, 7–9). 



17 

4.2 Finančni viri 

Dolžniški viri financiranja zajemajo bančne kredite in obveznice, hipotekarne kredite, 

faktoring, lizing, franšizing ipd. Bančni viri zajemajo kratkoročna in dolgoročna posojila. V 

okviru kratkoročnega financiranja so podjetjem na razpolago financiranje tekočega 

poslovanja, financiranje obratnih sredstev, premagovanje kratkoročnih likvidnostih težav, ki 

imajo običajno ročnost do enega leta. Kratkoročna posojila pogosto uporabijo podjetja, ki 

imajo težave s plačilno nedisciplino, ali podjetja, ki potrebujejo začasno podporo pri širjenju 

obsega poslovanja. Po dolgoročnih kreditih podjetja posegajo zlasti za financiranje stalnih 

sredstev, pa tudi pri večjih korakih v razvoju poslovanja. Pri tem so jim na razpolago 

investicijska financiranja, dolgoročna financiranja obratnih sredstev, financiranja projektov 

ter nakupov nepremičnih, sindicinarno kreditiranje ipd. Podjetja lahko v odkup ponudijo tudi 

še ne zapadle terjatve, s čimer omogočijo rast obsega poslovanja kljub tveganjem, da kupci ne 

bodo poravnali svojih obveznosti. Na ta način podjetja pridobivajo vire za financiranje 

obratnega kapitala, zaradi česar postaja faktoring eden najbolj konkurenčnih sodobnih 

finančnih storitev (Pfeifer 2008, 7–9). 
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5 NALOŽBA V JAHTNI CENTER IZOLA 

Jahtni center Izola je družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena leta 2002. Njegova 

glavna dejavnostjo je dejavnost marin (92.621). Center se je od matične družbe Ladjedelnica 

Izola, ki opravlja osnovno ladjedelniško dejavnost, odcepil z odkupom hale in platoja. 

Navtični center Izola je majhna družba s sedmimi zaposlenimi, od katerih štirje zaposleni 

opravljajo fizično delo na platoju, trije zaposleni pa administrativna dela, kot so sprejemanje 

strank, sklepanje dogovorov glede izvajanja del, nadzor izvajanja del, obračunavanja, 

promocija ipd. Prednosti Navtičnega centra Izola v primerjavi s konkurenčnimi družbami so 

zlasti geografska lega, saj zlasti turistom iz Avstrije in Nemčije omogoča najbližji dostop na 

Jadran. Konkurenčna prednost zlasti pred hrvaškimi centri so večletne izkušnje in višja 

kakovost storitev. Navtični center Izola ima kakovostno opremo, izkušene in izšolane 

strokovnjake ter sledi ciljem visoke produktivnosti (JCI 2019a, 2–4).  

Namen družbe je izvajanje jahtnega programa, ki vključuje storitve na področju servisiranja 

manjših plovil z dvigi in spusti, vzdrževanje srednje velikih in manjših plovil ter njihovo 

shranjevanje. Najpomembnejše dejavnosti družbe so (JCI 2019a, 4): 

− dvigovanje in spuščanje plovil za namen izvedbe popravil in namestitev na platoju, 

− izvajanje manj zahtevnih posegov na trupih, 

− barvanje trupov, pooblaščena odprava učinkov osmoze na trupih iz kompozitnih 

materialov, 

− popravljanje plovil, 

− pooblaščeno in garancijsko servisiranje pogonskih agregatov uveljavljenih proizvajalcev z 

dobavo potrebnih rezervnih delov in različnih dodatkov, 

− servisiranje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov, elektronike, avtomatike in 

navigacijskih naprav, 

− nadgradnja manjših plovil, 

− rekonstruiranje notranjosti, 

− letno in zimsko skladiščenjem plovil na platoju, 

− manipulacija, skladiščenje manjših gliserjev, vodnih sani in manjših čolnov, 

− prodaja vseh tipov novih in rabljenih plovil, kot so motorne jahte in jadrnice, 

− prodaja proizvodov za barvanje ter dodatne opreme in konfekcije za motorne jahte in 

jadrnice. 

Za storitve centra se v prihajajočih letih predvideva veliko povečanje povpraševanja 

italijanskih, avstrijskih in nemških lastnikov plovil z veliko kupno močjo. Ta segment 

odjemalcev ima v lasti večja in dražja plovila, ki so daljša, širša in težja. Da bo navtični center 

lahko sledil povpraševanju ter iz tega črpal želene poslovne učinke, bo investicija v odkup in 

obnovo prostora in infrastrukture realizirana (JCI 2019a, 5–10). 



19 

5.1 Pregled stanja 

Finančni podatki prvih let poslovanja in od leta 2003 do leta 2008 odražajo stalno rast 

prihodkov. V nadaljevanju prikazujemo finančne podatke v evrih, in sicer v tekočih cenah in 

pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. Leta 2003 je podjetje 

ustvarilo 189.57 prihodkov, ki do leta 2008 narastejo na 211.7 prihodkov. Največjo rast 

prihodkov podjetje beleži po začetku večjih investicij v obliki popravil in vzdrževanj leta 

2007. Leta 2007 je podjetje tako doseglo 297.04 prihodkov, leta 2008 pa 378.68 prihodkov. 

Odhodki podjetja v opazovanem obdobju beležijo dva vrha, in sicer naraščajo od 2003 do 

2005 ter leta 2006 upadejo, nato pa znova naraščajo do 2008 in upadejo leta 2009. Obseg 

odhodkov je leta 2003 znašal 104.116, leta 2009 pa 304.644. Dobiček iz poslovanja pred 

amortizacijo niha zrcalno glede na odhodke, in sicer od 85.45 leta 2003 pade na 37.48 leta 

2004, nato pa do 2006 naraste na 120.23. Po pričetku večjih investicij leta 2007 dobiček iz 

poslovanja pred amortizacijo pomembno upade ter se v letih 2007 do 2009 ne dvigne nad 

8.96 (slika 1). 

 

* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 1: Finančni podatki podjetja med 2003 in 2009 

Vir: JCI 2019b. 

Podatki o opravljenih storitvah kažejo, da podjetje opravi največ dvigov in spustov plovil, 

sledijo dvigi in spusti jamborov, pranje plovil ter dela na motorjih. Leta 2003 je tako podjetje 

opravilo 996 dvigov in spustov plovil, obseg storitve pa je do leta 2007 narasel na 1.384 

dvigov in spustov. Od leta 2007 do 2009 je nato obseg storitev upadel na 1.097 dvigov in 

spustov. Podoben trend obsega storitev se kaže tudi pri dvigih in spustih jamborov, in sicer 

obseg te storitve od 308 leta 2003 naraste na 404 v letu 2007. Po letu 2007 podjetje tudi na 

ravni te storitve beleži upad poslovanja, in sicer leta 2009 opravi le še 361 dvigov in spustov 

jamborov. Upad obsega storitev podjetje beleži tudi na področju ostalih storitev (slika 2). 
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Slika 2: Opravljene storitve podjetja med 2003 in 2009 

Vir: JCI 2019b. 

Primerjava opravljenih storitev in finančnih podatkov podjetja med letoma 2003 in 2009 kaže, 

da obseg opravljenih storitev jasno pogojuje uspešnost poslovanja podjetja. Obseg opravljenih 

storitev se pomembno poveča po letu večjih investicij ter nato naslednje leto vpliva na boljše 

poslovne izide (slika 3). 

 

* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 3: Opravljene storitve v kontekstu finančnih podatkov podjetja med 2003 in 2009 

Vir: JCI 2019b. 
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Primerjava finančnega poslovanja znotraj posameznih let kaže med posameznimi leti 

precejšnja odstopanja. Medtem ko podjetje pomembno več prihodkov leta 2003 ustvari marca 

in aprila, se odstopanja po mesecih z leti manjšajo. Leta 2003 tako podjetje marca ustvari 

45.1590 prihodkov, januarja pa le 3.1040 (slika 4).  

 

* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 4: Finančni podatki 2003 

Vir: JCI 2019b. 

V letih 2005 in 2007 se večje razmerje med marčevskimi in januarskimi dohodki še deloma 

ohranja, in sicer podjetje januarja 2005 ustvari 12.8910 dohodkov in marca 2005 55.7790 

(slika 5), leta 2007 pa januarja 13,9271 in marca 40,6230 (slika 6).  
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* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 5: Finančni podatki 2005 

Vir: JCI 2019b. 

 

* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 6: Finančni podatki 2007 

Vir: JCI 2019b. 

Leta 2009 januarski dohodki prvič presežejo marčevske: podjetje januarja ustvari 36.3347 

dohodkov in marca 36.3595. Dohodkovna nihanja so leta 2009 bistveno manjša in podjetje 

skozi celotno leto ustvarja relativno stabilne prihodke (slika 7). 
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* Vrednosti so v tekočih cenah in pod koeficientom, ki ga podjetje zadržuje kot poslovno skrivnost. 

Slika 7: Finančni podatki 2009 

Vir: JCI 2019b. 

Letni trend obsega opravljenih storitev se skozi leta nasprotno ohranja. Največ storitev 

podjetje opravlja maja, najmanj pa decembra in januarja (slika 8, slika 9, slika 10, slika 11). 

 

Slika 8: Opravljene storitve 2003 

Vir: JCI 2019b. 
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Slika 9: Opravljene storitve 2005 

Vir: JCI 2019b. 

 

Slika 10: Opravljene storitve 2007 

Vir: JCI 2019b. 
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Slika 11: Opravljene storitve 2009 

Vir: JCI 2019b. 

Kot kažejo podatki poslovanja, ima navtični center več let izkušenj z vzdrževanjem in 

servisiranjem manjših plovil. Z dvigali, bazenom za dvig in ustrezno urejenimi halami ima 

center trenutno zagotovljene osnovne pogoje za dinamičen razvoj dejavnosti. Z razvojem 

spremljevalnih dejavnosti pa bi center tržišču ponudil širši nabor deficitarnih storitev. 

Dosedanje poslovanje družbe prvih pet let izkazuje stabilno rast, ki jo je začela ustavljati 

gospodarska kriza leta 2008. Da je družba ohranjala tržni delež, se je morala cenovno 

prilagajati tržnim razmeram trenutka, da je obdržala naročnike, kar je povzročilo padec 

poslovanja v prihodnjih obdobjih. Od 2012 družba beleži padec poslovanja, ki ga želi z 

investicijo v širjenje dejavnosti ustaviti. Leta 2012 je družba ustvarila več kot poldrugi 

milijon evrov čistih prihodkov od prodaje, nato pa je obseg prodaje do leta 2018 postopoma 

padel na 13.319 evrov. Prihodki od prodaje so prikazani v tekočih cenah in, če bi upoštevali 

stalne cene baznega leta, bi bil padec prihodka še nekoliko večji, in sicer za akumulirano 

inflacijo v opazovanem obdobju (slika 12) (JCI 2019a, 18).  
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Slika 12: Prihodki od prodaje 2012–2018 

 

5.2 Opredelitev potrebnih investicij 

Potrebne investicije se nanašajo na odkup in obnovo prostora, infrastrukture in opreme na 

lokaciji v valižanskem zalivu; te bodo omogočile širjenje poslovanja v izbrani smeri, ki je bila 

določena na osnovi analize tržnih gibanj. Lokacija neposredno ob morju in v bližini starega 

mestnega jedra zagotavlja potrebne naravne danosti, kot sta obala in pomol, ter potrebna 

dovoljenja za izvajanje navtičnih storitev (JCI 2019a, 13). 

Lokacija obsega 38.000 m2; od tega je 30.000 m2 namenjenih platoju in 8.000 m2 pokritim 

površinam. Sam plato ne potrebuje večjih obnovitvenih del, saj zlasti izpolnjuje 

okoljevarstvene zahteve z že vgrajenimi ustreznimi mehanizmi, kot so lovilci olj, maščob in 

barv. V sklopu objekta deluje tudi čistilna naprava, ki prav tako ne potrebuje večjih 

očiščevalnih del (JCI 2019a, 13). 

Lokacija ima dva navoza v skupni izmeri 1.000 m2, od katerih lahko veliki izvleče plovila do 

dolžine 40 m nosilnosti 600 t, mali pa plovila do dolžine 20 m in nosilnosti 120 t. Oba navoza 

potrebujeta preureditve glede izvleka. Obala prostora je razdeljena na veliko obalo v dolžini 

200 m ter malo obalo v dolžini 70 m. Obe obali sta usposobljeni za privez večjih trgovskih ali 

potniških ladij (JCI 2019a, 13). 

Obnoviti je treba tudi pokrite površine. Infrastruktura in oprema centra med drugim zajemata 

bazen za dvig, sinhro lift ter voziček s kapaciteto do 60 t (JCI 2019a, 4). 

Skupen znesek potrebne investicije za obnovo lokacije znaša 6.900.000 evrov. Investicija v 

zemljišče znaša 6.000.000 evrov, investicija v infrastrukturo 500.000 evrov in investicija v 

opremo 400.000 evrov (preglednica 1) (JCI 2019b, 6). 
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Preglednica 1: Razčlemba investicije 

Predmet investicije Vrednost investicije (v EUR) 

Zemljišče 6.000.000 

Infrastruktura – cevovodi in elektrika 500.000 

Oprema 400.000 

Skupaj 6.900.000 

Vir: JCI 2019a, 13. 

5.3 Simulacija rešitev 

Podjetje ima na razpolago 2.000.000 evrov lastnih sredstev, medtem ko bo 4.900.000 evrov 

pridobilo iz zunanjih virov (JCI 2019a, 4–5). 

Ena od možnosti za pridobitev sredstev iz zunanjih virov je dolgoročen bančni kredit. 

Simulacija kreditiranja z odplačilno dobo 180 mesecev s petodstotno obrestno mero in 31,63 

anuiteto kaže ceno kredita 5.694.000 evrov (JCI 2019a, 6). 

Druga možnost za pridobitev sredstev od zunanjih virov je izdaja vrednostnih papirjev oz. 

prva javna ponudba. Prva javna ponudba je prva prodaja lastnih deležev, ki jo družba ponudi 

javnosti. Pred prvo javno ponudbo se družba šteje za zasebno in podjetje v zasebni lasti ima 

nekaj koristi, ki se izgubijo, ko postane javno. Lastnikom zasebnega podjetja na primer ni 

treba razkriti toliko finančnih informacij o podjetju kot po pravi javni ponudbi. Vendar pa 

javno zbiranje lahko odpre dostop do pomembnih virov financiranja, ki družbi omogoči rast 

in tudi morebitno poplačilo zgodnjih vlagateljev. Če družba doseže določeno točko, ko 

zahteva znatne naložbe, je prva javna ponudba skoraj neizbežna. Čeprav se tudi nekatera 

velika podjetja odločijo, da ostanejo zasebna, jih je večina na borzi. Postopek uvrstitve na 

seznam je zamuden in vključuje vrsto postopkov, vendar je to tudi priložnost za podjetje, da 

kritično prouči svoje strategije poslovanja. Odločitev o začetku javne ponudbe pa mora 

temeljiti na realni oceni poslovanja, njegovega upravljanja, faze razvoja in možnosti za 

nadaljnji razvoj. 

Izdaja vrednostnih papirjev bi družbi ponudila možnosti za rast in financiranje novih 

pridobitev. Družba bi morda lahko tudi ponovno uravnotežila bilanco stanja ter si zagotovila 

večjo likvidnost kot z bančnim posojilom. Javna kotacija poleg tega poveča vpliv na odnose s 

številnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji, 

ter spodbuja ključne zaposlene z načrti opcij na delnice. 

Pomembni dejavniki, ki jih mora družba upoštevati pri odločitvi za javno ponudbo, so 

naslednji: 

− Družba bo morala biti sposobna potencialnim vlagateljem jasno razložiti poslovanje, 

strategijo in perspektive ter pokazati znanje o trgu in svoje izzive. 
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− Potreben bo celovit poslovni načrt, ki bo določal izdelke, trge, konkurenčno okolje, 

strategijo, zmogljivosti in cilje rasti. 

− Za finančno uspešnost družbe bi bilo priporočljivo, da dosledno beleži rast na najvišji in 

najnižji ravni. 

− Finančni model bo moral jasno prikazati možnosti za rast podjetja in s tem povezanimi 

tveganji, da bo vlagateljem zagotovil zaupanje. 

− Če bo družba na ta način zbrala nov kapital, bo morala biti uporaba prihodkov izražena 

jasno in v skladu s strategijo. 

− Družba bo morala vzpostaviti ustrezne finančne kontrole. 

− Če bo družba javna in bo kotirala na borzi, bo morala jasno razložiti svoje ureditve 

upravljanja podjetja ter dokazati, da ima upravni odbor, ki lahko vodi javno podjetje. 

5.4 Predviden poslovni načrt 

Pričakovani učinek investicije je dvig dobičkonosnosti poslovanja zaradi krepitve položaja 

navtičnega centra. Pričakovano je povračilo investicije, saj bo investicija omogočila izvajanje 

večjega obsega storitev, dvignila kakovost storitev ter s primerno organizacijo dvignila 

produktivnost navtičnega centra. Ključne predpostavke pri pripravi poslovnega načrta izhajajo 

iz analize in projekcij slovenskega in evropskega navtičnega trga (European Commission 

2017, 13–15; Lam-González, Suárez-Rojas in León 2019, 6846–6848) in letnih poročil 

Jahtnega centra Izola (JCI 2015; JCI 2016; JCI 2017; JCI 2018, JCI 2019c). 

Analiza evropskega in slovenskega navtičnega trga kaže, da navtični trg v tem geografskem 

območju narašča po stopnji med 20- in 30-odstotki, kar je posledica vse bolj dostopnih 

produktov in storitev vse širšemu krogu potencialnih uporabnikov ter splošnega trenda rasti v 

turističnem sektorju. Navtični sektor postaja vse bolj ključna komponenta storitvene 

industrije, s čimer naraščajo nacionalni in mednarodni interesi vzpostavljanja trajnostne rasti 

te gospodarske panoge (European Commission 2017, 13–15; Lam-González, Suárez-Rojas in 

León 2019, 6846–6848; Dowling 2013, 189–196; Lukovic in Munniger 2009, 31–43). 

Navtična industrija je v Evropi dinamičen in konkurenčen sektor in pomembno prispeva k 

evropskemu gospodarstvu. Celotno industrijsko panogo sestavljajo proizvajalci čolnov, 

proizvajalci motorjev, proizvajalci opreme ter trgovci in ponudniki navtičnih storitev. Sektor 

je tako sestavljen iz približno 32.000 podjetij, ki neposredno zaposlujejo več kot 280.000 

ljudi. Industrijo sestavljajo predvsem mala in srednje velika podjetja (takšnih je 97 % 

podjetij) in majhno število velikih podjetij z več kot 1.000 zaposlenimi. Sam sektor gradnje 

čolnov sestavlja 3.600 podjetij, ki zaposlujejo več kot 82.000 ljudi. Proizvodnja plovil za 

rekreacijo je zelo raznolika in sega od serijskih do unikatnih čolnov, izdelanih po naročilu 

(European Commission 2014, 63; European Boating Industry 2019). Statistike svetovnega 

navtičnega trga kažejo pomemben delež predvsem italijanskih, pa tudi hrvaških in slovenskih 

ponudnikov in uporabnikov (preglednica 2 in preglednica 3). 
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Preglednica 2: Statistike svetovnega navtičnega trga, plovila 
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ZDA 293.655.400 55 16.128.400 1.578.400 3.570.000 10.980.000   

Švedska 9.011.392 84 753.000 87.000 83.000 548.000 35.000 

Avstralija 19.100.000 39 738.940 
    

Finska 5.236.000 140 731.000 18.000 92.000 618.800 2.000 

Francija 62.000.000 12 725.935 173.658 142.978 212.976 196.323 

Norveška 4.500.000 154 692.000 50.000 280.000 262.000 100.000 

Velika Britanija 59.600.000 8 463.019 113.898 46.844 211.031 91.246 

Nemčija 81.000.000 5 441.530 120.475 88.932 232.123 
 

Nova Zelandija 4.000.000 101 403.000 36.500 16.500 329.500 20.500 

Italija 57.900.000 7 400.000 
    

Japonska 127.734.000 3 326.000 13.000 
 

298.000 15.000 

Nizozemska 16.100.000 17 280.000 140.000 84.000 56.000 
 

Grčija 10.964.020 12 130.522 7.600 12.020 100.000 10.902 

Hrvaška 4.442.000 24 105.000 
    

Švica 7.418.400 14 100.656 33.566 59.786 7.304 
 

Portugalska 10.356.117 5 55.000 
    

Poljska 38.700.000 1 51.170 31.460 1.040 15.800 2.850 

Turčija 75.000.000 1 41.700 5.350 8.450 21.000 6.900 

Irska 4.044.000 6 25.067 9.702 9.315 3.500 2.550 

Južna Afrika 44.000.000 1 25.000 
    

Slovenija 2.032.362 6 12.888         

Vir: JCI 2019b, 11. 
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Preglednica 3: Statistike svetovnega navtičnega trga, marine 

Država 

Število vseh 

plovil 

Število marin in 

manjših 

pristanišč 

Število 

privezov 

Število enot 

(na privez) 

Število enot 

s privezom 

(v %) 

Velika Britanija 463.019 500 225.000 2 49 

Italija 400.000 105 128.042 3 32 

Francija 725.935 376 224.000 3 31 

Švedska 753.000 1.000 200.000 4 27 

Irska 25.067 34 3.900 6 16 

Hrvaška 105.000 123 16.403 6 16 

Finska 731.000 1.750 80.500 9 11 

ZDA 16.128.400 12.000 1.145.000 14 7 

Nizozemska 280.000 1.200 18.800 15 7 

Portugalska 55.000 28 7.845 14 7 

Avstralija 738.948 2.200 42.800 17 6 

Nova Zelandija 403.000 200 21.000 19 5 

Nemčija 441.530 2.647 
   

Norveška 692.000 300 
   

Poljska 51.170 290 
   

Južna Afrika 25.000 25 2.500 
  

Slovenija 12.888 3 1.365 9 11 

Vir: JCI 2019b, 12. 

Navtični center Izola ponuja širok obseg navtičnih storitev na področju osnovnega 

vzdrževanja plovil na področju specifičnih storitev, ki zahtevajo visoko strokovno 

usposobljenost. Poleg osnovnih dejavnosti, kot so ravnanje s plovili, hramba, privezi ipd., 

center nudi tudi servisiranje, obnavljanje, izdelavo ipd. Letna poročila navtičnega centra 

kažejo, da poslovanje navtičnega centra izhaja iz povprečno 1.400 dvigov plovil, enega 

zunanjega skladiščenja, 12 skladiščenj v hangarju, 200 pranj, 60 vezanj, 100 popravil in 

servisov ter 0,5 premontaž in rekonstrukcij letno (preglednica 4).  

Preglednica 4: Predvidena rast obsega poslovanja 

Storitev Cena Količina Znesek 

Leto (v %) 

Leto 0 Leto 1 Leto 2 Leto 3 

Dvig plovila 150 1.400 210.000 100 170  200 230 

Zunanje skladiščenje 410.000 1 410.000 100 170 200 230 

Skladiščenje v hangarju 10.000 12 120.000 100 170 200 230 

Pranje plovila 100 200 20.000 100 170 200 230 

Vezanje jamborov in jader 500 60 30.000 100 170 200 230 

Popravila in servisi 500 100 50.000 100 170 200 230 

Premontaže in rekonstrukcije 100.000 0,5 50.000 100 170 200 230 

Skupaj prihodki (v 000 EUR)   890 890  1513 1.780 2.047 

Vir: JCI 2019b, 13. 
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Povprečja preteklega poslovanja uporabljamo kot izhodiščno točko za ocene prihodnjega 

poslovanja. Na podlagi analize dosedanjega poslovanja in tržne analize je v letih po investiciji 

predviden postopen dvig obsega poslovanja s 100 na 230 odstotkov (preglednica 4) (JCI 

2019b, 13). 

5.5 Način nastopa na finančnem trgu za pridobivanje investicijskih sredstev 

Priprava podjetja na javno ponudbo vrednostnih papirjev na splošno razdelimo na dve fazi, na 

pripravo pred ponudbo in na postopek javne ponudbe. Priprava pred javno ponudbo vključuje 

kritičen pregled poslovnega načrta podjetja in možnosti za rast, ocenjevanje vodstvene 

skupine, imenovanje ustreznega odbora, zaostrovanje notranjih kontrol, izboljševanje 

operativne učinkovitosti in reševanje vprašanj, ki lahko zgodaj negativno vplivajo na uvrstitev 

na seznam (Danilov 2016, 3). 

Ključni element nastopa na finančnem trgu bo oblikovanje prospekta, ki je v jedru javne 

ponudbe. V primeru odločitve za izdajo vrednostnih papirjev bo družba Navtični center Izola 

zavezana k oblikovanju in objavi osnovnega prospekta, ki bo v pomoč vlagateljem pri 

sprejemanju informirane odločitve o nakupu vrednostnih papirjev družbe Navtični center 

Izola. Glavni namen prospekta bo zagotavljanje ustreznosti ponudbe, z vidika družbe pa bo 

imel prospekt tudi promocijsko funkcijo. 

Družba bo morala sestaviti osnovni prospekt z informacijami o družbi Navtični center Izola, 

ki bo izdajatelj vrednostnih papirjev. Informacije o družbi bodo morale vsebovati osnovne 

informacije, kot sta naziv in naslov družbe, ter podatek o v poslovni register vpisanem 

osnovnem kapitalu. Informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo ponujene javnosti oziroma 

uvrščene v trgovino organiziranega trga, se bodo nanašale na vrsto delnice (npr. navadna, 

kosovna) in njene značilnosti (npr. prenosljivost), GRVG oznako in ISIN kodo, nominalno in 

prodajno vrednost delnice ter na pravice iz delnic. Objavljeni bodo skupna nominalna 

vrednost celotne izdaje in število delnic, začetek in konec veljavnosti ponudb in vpisna mesta. 

Družba bo v prospektu morala predstaviti tudi tveganja, ki so povezana z njo kot izdajateljem 

vrednostnih papirjev, in sicer na področju poslovnih tveganj, finančnih tveganj in tveganj 

delovanja. Za pripravo prospekta bo družba morala najeti zunanjega izvajalca, saj med 

zaposlenimi ni ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Za objavo prospekta bo družba morala 

pridobiti potrditev Agencije za trg vrednostnih papirjev tako, da bo agenciji oddala zahtevo za 

potrditev in priložila sestavljeni prospekt. Po potrditvi bo družba lahko prospekt objavila v 

dnevnem časopisju, kot brošuro, elektronsko na spletu na straneh ponudnika ali finančnih 

posrednikov, organiziranega trga ter na spletnih straneh agencije. 

Glede na predvideno veliko povečanje povpraševanja italijanskih, avstrijskih in nemških 

lastnikov plovil z veliko kupno močjo in večjimi plovili je ključna strategija pri pripravi 

vsebin prospekta dobra predstavitev trga in tržnih gibanj. Na podlagi analize dosedanjega 
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poslovanja in tržne analize je namreč v letih po investiciji predviden postopen dvig obsega 

poslovanja s 100 na 230 odstotkov. To je ključno in najmočnejše področje naložbe v 

vrednostne papirje Navtičnega centra Izola. 
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6 UGOTOVITVE 

Uspešnost naložbe v vrednostne papirje je ključnega pomena pri pridobivanju investitorjev in 

s tem sredstev na način izdaje vrednostnih papirjev, pogojena pa je s poslovno uspešnostjo 

izdajatelja. Navtični center Izola se že več let ukvarja z vzdrževanjem in servisiranjem 

manjših plovil, v prihajajočih letih pa projekcije predvidevajo veliko povečanje 

povpraševanja italijanskih, avstrijskih in nemških lastnikov večjih in dražjih plovil. Navtični 

sektor beleži aktivno rast tako na globalni ravni kot tudi v Jadranskem morju, kjer predstavlja 

ključno komponento lokalne turistične ponudbe. Navtični produkti in storitve postajajo vse 

bolj dostopni vse širšemu krogu potencialnih uporabnikov, z razvojem tehnologije pa so na 

trgu vse večji modeli z vse zahtevnejšo konstrukcijo in mehanizacijo. Takšni produkti 

zahtevajo pogostejše vzdrževanje, ki ga lahko opravljajo le usposobljeni strokovnjaki, z 

družbenimi spremembami pa tudi preprostejših vzdrževalnih del uporabniki ne opravljajo več 

sami. Povpraševanje po storitvah navtičnih centrov s tem kontinuirano narašča in nudi 

podjetjem številne priložnosti za širjenje in uvajanje nove ponudbe. 

Da bo obravnavani navtični center lahko sledil povpraševanju ter iz tega črpal želene 

poslovne učinke, bo realizirana investicija v odkup in obnovo prostora in infrastrukture. 

Navtični center bo sredstva za investicijo pridobil z izdajo lastniških vrednostnih papirjev, za 

katere bo pripravil promocijski prospekt. Promocija investitorjem bo temeljila na 

predpostavkah, ki izhajajo iz podatkov tekočega poslovanja navtičnega centra v zadnjih petih 

letih, ter na napovedih gibanja na evropskem in slovenskem navtičnem trgu v naslednjih petih 

letih. Tekoče poslovanje navtičnega centra kaže, da podjetje na letni ravni realizira okoli 

1.400 dvigov plovil, eno zunanje skladiščenje, dvanajst skladiščenj v hangarju, 200 pranj, 60 

vezanj, 100 popravil in servisov ter 0,5 premontaž in rekonstrukcij. Ob napovedih rasti 

navtičnega sektorja v tem delu Evrope v naslednjih petih letih je predvidena rast obsega 

poslovanja, in sicer v prvem letu po realizirani obnovi ter povečanju prostora in infrastrukture 

na 170 %, v drugem letu na 200 % ter v tretjem letu na 230 % izhodiščnega obsega 

poslovanja. 



34 

7 SKLEP 

Pridobivanje dodatnih ali dopolnilnih virov sredstev za razvoj poslovanja je pogosto bistven 

element ohranjanja konkurenčnosti organizacije ter njenega obstanka na trgu, saj omogočajo 

investiranje v razvoj in širitev dejavnosti ter v primerih izrednih okoliščin tudi ohranjanje 

likvidnosti. V diplomski nalogi obravnavamo primer Navtičnega centra Izola, ustanovljenega 

leta 2002, z glavno dejavnostjo dejavnost marin, katerega poslovanje je začelo upadati v času 

krize v letu 2008. Poslovni izidi podjetja kažejo, da si podjetje od časa krize še ni povsem 

opomoglo, čeprav je takrat že imelo več let izkušenj z vzdrževanjem in servisiranjem manjših 

plovil. Priložnost za ponovno oživitev dejavnosti organizacije se ponuja s predvidenim 

povečanjem povpraševanja italijanskih, avstrijskih in nemških lastnikov plovil z veliko kupno 

močjo in z večjimi plovili. Družba bi morala za usmerjanje v navedeni tržni segment razviti 

nekatere spremljevalne dejavnosti ter na trg uvesti širši nabor deficitarnih storitev. Da bi 

širitev poslovanja v to smer realizirala, je potrebna investicija za odkup in obnovo zemljišča, 

infrastrukture in opreme na lokaciji v valižanskem zalivu. Skupni znesek potrebne investicije 

za obnovo lokacije znaša 6.900.000 evrov, od česar lahko družba zagotovi 2.000.000 evrov 

lastnih sredstev, medtem ko mora 4.900.000 evrov pridobiti iz zunanjih virov. V diplomski 

nalogi predlagamo pridobitev sredstev z izdajo vrednostnih papirjev ter se osredotočamo na 

sestavljanje naložbenega prospekta. 

Naložbeni prospekti so osrednja komponenta javne ponudbe delnic, s katero izdajatelj pridobi 

dolgoročne investitorje in podpre svoj poslovni razvoj. Naložbeni prospekt na eni strani 

vlagateljem zagotavlja, da sprejmejo informirano odločitev o naložbi, na drugi strani pa 

izdajatelju predstavlja ključno promocijsko sredstvo. Vsebino naložbenega prospekta je v 

slovenskem in večinoma tudi vseh ostalih zahodnih pravnih redih zakonsko določena, 

zakonski okviri pa sledijo evropskim uredbam. V Sloveniji tako javnosti ni mogoče ponuditi 

vrednostnih papirjev, če za ponudbo ni objavljen zakonsko določen prospekt, ki ga je potrdila 

Agencije za trg vrednostnih papirjev. Prospekt mora predstaviti vse informacije in značilnosti 

izdajatelja in vrednostnega papirja, ki jih vlagatelji potrebujejo, da lahko ocenijo premoženje, 

obveznosti, finančni položaj, poslovne izide in razvojne možnosti izdajatelja. Ključna naloga 

družbe pri pridobivanju sredstev na način izdaje delnic bo tako priprava prospekta, ki bo 

hkrati tudi promocijski instrument. Da bo prospekt dosegel ustrezen promocijski učinek, bo 

za družbo smiselno, da se ravna po ključnih smernicah za pripravo učinkovitih prospektov. 

Glede na predvideno veliko povečanje povpraševanja tujih lastnikov plovil z večjimi plovili 

in veliko kupno močjo je ključna strategija pri pripravi vsebin prospekta dobra predstavitev 

teh tržnih gibanj. Na podlagi analize dosedanjega poslovanja in tržne analize je namreč v letih 

po investiciji predviden visok dvig obsega poslovanja, ki lahko investitorjem prinese visoke 

povrnitve. 
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Priloga 2: SWOT analiza iz poslovnega načrta 
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JAHTNI CENTER IZOLA 

 

 





Priloga 2 

 

SWOT ANALIZA IZ POSLOVNEGA NAČRTA 

Prednosti Slabosti 

− Poznavanje trga 

− Dober geografski položaj 

− Idealni pogoji 

− Kakovostne storitve 

− Konkurenčne cene 

− Fleksibilnost 

− Že pridobljene izkušnje 

− Dobro ime centra 

− Odvisnost od podizvajalcev 

− Ni nadzora nad podizvajalci 

− Odnosi med našimi in podizvajalci 

− Neizkoriščene kapacitete  

− Težave z materialom in rezervnimi deli 

− Dobava opreme iz uvoza 

− Vrzeli v ponudbi storitev 

− Potreba po usposabljanju kadra 

− Pomanjkanje lastnih privezov v vodi 

Priložnosti Nevarnosti 

− Dejaven odnos do kupcev  

− Pridobitev certifikata ISO 9002 

− Dobro opremljeni za dvige / spuste 

− Uvajanje nove tehnologije za osmozo 

− Uvajanje novih servisnih dejavnosti  

− Zastopstva priznanih proizvajalcev 

− Zastopstvo uveljavljenih izdelovalcev 

motornih jaht in jadrnic 

− Preboj na novo tržišče 

− Konjunktura navtičnega turizma na 

Jadranu 

− Pojav novih centrov na Hrvaškem 

− Obstoj že uveljavljenih centrov v Italiji 

− Velika konkurenca v treh 

− Fiskalna politika  

− Težave pri začasnem uvozu opreme  

− Težave pri uvozu rezervnih delov 

− Varnost in varovanje plovil 

− Reklamacije 

 


