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POVZETEK 

V diplomski nalogi se osredotočimo na prikaz možnosti uporabe leasinga kot zanimive in 
fleksibilne oblike financiranja prodaje opreme in storitev v panogi IKT. V uvodnem delu sta 
predstavljena globalni in slovenski trg IKT z vplivi posledic gospodarske in finančne krize. V 
nadaljevanju so razložene največkrat uporabljene oblike leasinga in njihove prednosti za 
leasingodajalce ter leasingojemalce. Na primerih iz prakse sta predstavljena načina uporabe 
financiranja s finančnim in z operativnim leasingom ter njune prednosti za vse udeležence. 
Izsledki lahko služijo kot pripomoček pri pripravi podobnih prodajnih projektov financiranja 
v nalogi obravnavanega podjetja z leasing pogodbami. S tem so doseženi zastavljeni cilji 
pričujoče naloge.  

Ključne besede: leasing, IKT, finančni leasing, operativni leasing, financiranje. 

SUMMARY 

The Bachelor's thesis focuses on presenting the possibility of using leasing as an interesting 
and flexible form of financing of transactions associated with sales of equipment and services 
in the ICT industry. The introductory part presents the global and Slovenian ICT markets and 
the effects of the consequences of the economic and financial crisis. In the continuation, the 
most frequently used forms of leasing are explained, including their benefits for the lessors 
and lessees. With examples from practice, the thesis presents two ways of using financing by 
financial or operating leasing and the benefits for all participants. The findings can serve as a 
tool in preparing similar sales financing projects prepared by the discussed company with 
leasing contracts. By doing so, the objectives set in this thesis have been achieved.  

Keywords: leasing, ICT, financial leasing, operating leasing, financing. 
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1 UVOD 

V času globalne recesije podjetja iščejo načine za preživetje in vse svoje vire usmerjajo v 
razvoj trga ter novih izdelkov, kar jim omogoča ohranitev ali izboljšanje njihovega tržnega 
položaja.  Pri tem se soočajo s potrebo po obnavljanju opreme informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (v nadaljevanju IKT-opreme), ki je ključni gradnik in podpornik njihovih 
poslovnih, proizvodnih ter razvojnih procesov.  

1.1 Opredelitev problema 

V svetu in tudi v Sloveniji se vrsto let prek različnih vrst leasinga financira nakup proizvodne 
in investicijske opreme, prevoznih sredstev in nepremičnin. Za podporo nakupov IKT-
opreme, kot opreme infrastrukturnega pomena, se leasing kot oblika financiranja nabave ni 
toliko uporabljal. Eden od razlogov je bil nedvomno v tem, da podjetja in organizacije v času 
konjunkture niso imele težav s finančnimi sredstvi oziroma pridobivanjem kreditov za 
lastniške nakupe tovrstne opreme. Takrat so le redka podjetja razmišljala o leasingu kot 
načinu financiranja. 

Zupan (2013, 1) pod pojem IKT-oprema navaja informacijsko opremo (računalnike, strežnike, 
tiskalnike, skenerje, monitorje itd.), komunikacijsko opremo (telefonske aparate, alarmne 
naprave itd.) in drugo opremo za IKT (digitalni fotoaparati, videokamere itd.), nabavo 
programske opreme (predpakirano, razvito po naročilu, poslovno in storilnostno programsko 
opremo, licence), nabavo storitev ter svetovanja za informacijsko tehnologijo in nabavo 
telekomunikacijskih storitev. 

Grilc (1996, 158) navaja: 
Leasing je gospodarski posel financiranja investicij, predvsem nabave opreme, pogodba o 
leasingu pa je pravno orodje, s pomočjo katerega se uresniči takšno ekonomsko razmerje. 

Zupan (2010, 511) je mnenja: 
V Sloveniji je leasing vedno bolj razširjena oblika financiranja. Največji del predstavlja 
financiranje vozil, sledita mu delež leasinga poslovne opreme in leasing nepremičnin. 

IDC Adriatics (2012b, 1) v svoji analizi za leto 2011 z naslovom Trg storitev IT v Sloveniji 
ponovno upadel, objavljeni 14. septembra 2012, navaja, da slovensko tržišče IT-storitev že 
tretje leto zapored, merjeno v EUR, upada. Iste vrednosti, preračunane v USD (319 milijonov 
USD), pa so na enaki ravni kot leto pred tem.  

V drugi analizi, objavljeni prav tako 14. septembra 2012 z naslovom Slovenski trg IT: lani 
najbolj upadla potrošnja za strojno opremo, ki jo je objavil IDC Adriatics (2012a, 1), je tudi 
ugotovljeno, da je potrošnja za strojno opremo, programsko opremo in storitve IT v Sloveniji 
v letu 2011 skupno znašala več kot 932 milijonov USD. To je predstavljalo 2,0 % rast glede 
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na leto poprej, vendar, če to preračunamo v lokalno valuto (EUR), dobimo zaradi tečajnih 
razlik 2,4 % upad. Edino potrošnja programske opreme je beležila rahlo rast. IDC še navaja, 
da so poglavitni vzroki za takšen rezultat nadaljnje krčenje sredstev za informacijsko 
tehnologijo (IT), manjše finančne zmožnosti podjetij, močni pritiski uporabnikov na znižanje 
cen in skoraj ustavljena poraba javnega sektorja. 

V bližnji prihodnosti krize še ne bo konec in investiralo se bo predvsem v tiste IKT-rešitve, ki 
bodo pomagale k zniževanju stroškov poslovanja in njegovi preglednosti. Tudi prilagodljivi in 
dostopni viri financiranja bodo vedno bolj iskani.  

Najem IKT-opreme ni novost, vendar je pri nas znova bolj oživel kot možnost šele po letu 
2008. Na trgu se je predvsem v teh letih pojavilo več zanimivih ponudnikov – tako iz vrst 
proizvajalcev kot tudi specializiranih leasing hiš. Vsak ima svoje posebnosti in nekaj najbolj 
pomembnih je predstavljenih v nadaljevanju.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge  

Namen diplomske naloge je prikazati trenutno stanje in trende na trgu IKT-opreme ter 
predstaviti nekatere možnosti financiranja nakupa oziroma najema te opreme na slovenskem 
trgu.  

Namen je pripraviti vzorčno osnovo za pripravo novih ponudb pri prodaji IKT-opreme 
obstoječim in novim kupcem. Leasing kot način financiranja zaradi dostopnosti postaja vedno 
bolj zanimiv za vse širši krog možnih naročnikov – tako iz gospodarstva kot negospodarstva. 
Predvsem organizacije iz negospodarstva, ki se financirajo iz državnega proračuna, bodo v 
prihodnosti zelo pomemben kupec oziroma najemnik IKT-opreme prek različnih vrst 
leasinga.  

Cilj diplomske naloge je prikaz možnosti in primerjava nekaterih najpogostejših oblik 
tovrstnega financiranja najema. Za boljšo predstavo je predstavljen uspešno izveden projekt v 
podjetju Vijak, d. d., (ime podjetja je sicer izmišljeno, projekt pa je bil uspešno zaključen pred 
dvema letoma) in še en primer s področja upravljanih storitev tiskanja v podjetju Turbina, 
d. d. (tudi to ime je izmišljeno), kjer nakup opreme financira ponudnik storitve. Ponudba 
trenutno še ni izvedena, saj se nahaja v fazi pridobivanja posla. Oba primera sta primerna 
vzorca tudi za vse ostale podobne projekte, ki se bodo izvajali v prihodnosti. 

1.3 Metodologija dela 

Pri pripravi diplomske naloge so uporabljene didaktične metode (pregled in predstavitev 
aktualne ponudbe na trgu). Z metodo raziskovanja iz različnih strokovnih objav in 
prispevkov, ki smo jih pridobili prek svetovnega spleta, smo proučili in uporabili izsledke 
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različnih virov ter statistične podatke o panogi in trendih na trgu IKT. K obravnavanim temam 
smo dodali še lastne, na dolgoletnih izkušnjah pridobljene subjektivne poglede. V empiričnem 
delu sta analizirana dva primera iz poslovne prakse v nalogi obravnavanega podjetja, in sicer, 
kako se za potrebe financiranja projekta enkrat na strani naročnika in drugič na strani 
ponudnika uporabi leasing. S tem želimo prikazati primernost tega finančnega instrumenta 
tako za ponudnika kot naročnika. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

IKT-oprema s časom zastari in jo je treba redno obnavljati ter vzdrževati. Velika večina 
podjetij v času globalne recesije vse svoje omejene vire in energijo posveča preživetju na trgu.  

Proračuni, namenjeni nakupu IKT-opreme, so temu primerno manjši, izvajajo se le najbolj 
nujni nakupi, iščejo se najbolj ugodni in primerni načini financiranja. Prav zato so se na trgu 
pojavile ponudbe specializiranih leasing hiš in proizvajalcev za različne oblike financiranja 
nakupov ali najemov tovrstne opreme.  

Zaradi učinkov recesije so se v marsikaterem podjetju poslabšali letni izkazi, kar nadalje 
vpliva tudi na njihove bonitetne ocene pri pridobivanju novih virov financiranja. Če so jim ti 
še dostopni, posojilodajalci oziroma najemodajalci običajno zahtevajo vedno nova in tudi 
dražja zavarovanja.  

V nalogi so upoštevane vse navedene predpostavke, namen je bil poiskati in raziskati načine 
za omilitev težav.  

Pri proučevanju leasinga kot uporabnega instrumenta za financiranje smo se omejili zgolj na 
IKT-panogo. Večji poudarek v tem delu je dan na prodajni uporabnosti, finančno-
računovodski del pa je predstavljen le toliko, kolikor je to v procesu prodaje potrebno.  

Pri pripravi diplomske naloge pričakujemo nekaj težav pri pridobivanju nekaterih informacij, 
literature in virov. V večini primerov gre za plačljive analize specializiranih ponudnikov, kot 
so IDC, Gartner in Forester, kjer se cene posameznih analiz gibljejo do več tisoč evrov. Zato 
smo uporabili predvsem prosto dostopne spletne in interne vire v nalogi obravnavanega 
podjetja in nekatere interne vire določenega principala.  

Pri obravnavi praktičnega primera nismo pridobili dovoljenja za uporabo navajanja resničnih 
podatkov, zato sta imeni obeh podjetij in podatki ustrezno spremenjeni. Metodologija izvedbe 
pa ostaja takšna, kot je bila v praksi obravnavanih podjetij tudi dejansko izvedena.  
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2 TRG IKT-OPREME 

Pod pojmom trg IKT-opreme razumemo trg, kjer se srečujejo ponudniki in kupci te opreme in 
storitev. Dejavnost IKT je v času razvoja postajala čedalje pomembnejši sestavni del podpore 
in tudi razvoja poslovnih ter proizvodnih procesov. V zdajšnjem času si poslovanja brez IKT-
opreme in storitev praktično ne moremo več predstavljati.  

V tem poglavju so uporabljeni predvsem javno objavljeni in prosto dostopni podatki dveh 
globalnih analitskih hiš, to sta International Data Corporation (IDC) in Gartner Inc. (Gartner). 
Včasih se podatki, ki jih objavljata ti hiši, med seboj lahko zelo razlikujejo zaradi uporabe 
različnih metodologij zbiranja in obdelave podatkov. IDC pri svojih napovedih uporablja tako 
imenovano stalno valuto (constant currency), kjer je izničeno gibanje medvalutnih tečajev, 
Gartner pa svoje napovedi izraža v tekoči vrednosti za ameriški dolar. 

International Data Corporation (IDC) je vodilni globalni ponudnik tržnih informacij, 
svetovalnih storitev in dogodkov za področja informacijske tehnologije, telekomunikacij ter 
zabavne tehnologije. IDC pomaga IT-strokovnjakom, poslovnežem in investicijski skupnosti 
pri sprejemanju odločitev na podlagi dejstev glede nakupa tehnologij in poslovnih strategij. 
Več kot 1.000 analitikov podjetja IDC že 49 let zagotavlja globalno, regionalno in lokalno 
strokovno znanje o tehnoloških in industrijskih priložnostih ter trendih v več kot 110 državah 
po vsem svetu (IDC 2013, 1).  

Gartner Inc (NYSE: IT) spada med vodilne svetovne raziskovalce informacijske tehnologije 
in je priznano svetovalno podjetje. Gartner dnevno pripravlja tehnološke analize kot pomoč 
pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev svojih strank. Njihovi uporabniki so izvršni vodje 
informacijskih centrov in vodstva IT-oddelkov vodilnih korporacij ter vladnih agencij, 
poslovni vodje v visokotehnoloških in telekomunikacijskih podjetjih, specializirana storitvena 
podjetja ter združenja investitorjev. So dragocen partner za stranke v več kot 13.000 različnih 
organizacijah. Gartner je bil ustanovljen leta 1979, s sedežem v Stamfordu v ameriški državi 
Connecticut, in ima 5.700 sodelavcev, vključno z več kot 1.435 analitiki ter svetovalci, in 
stranke v 85 državah sveta (Gartner b. l.).  

Po podatkih priznanih globalnih analitikov s tega področja se globalno na trgu IKT-opreme in 
storitev obrne vsako leto več denarja. Analitska hiša IDC (2013, 1) je za leto 2013 napovedala 
4 % rast porabe glede na leto 2012. Poraba v letu 2013 naj bi tako znašala okoli 2,04 trilijona 
USD. Vendar je to manjša rast kot leto pred tem, ko je bila dosežena medletna rast 5 %. Nižja 
rast v letu 2013 je pogojena z upočasnjeno rastjo na ključnih razvijajočih se trgih – predvsem 
v Rusiji in na Kitajskem, v ZDA in Evropi. Analitska hiša Gartner pa je januarja 2013 
napovedala, da se bo svetovna poraba sredstev v IT gibala okoli 3,7 trilijona USD, kar bo 
pomenilo 4,2 % rast glede na leto 2012, ko je ta poraba po Gartnerju znašala 3,6 trilijona USD 
(Gartner 2013a, 1). 



 

5 

Slovenski trg IKT-opreme se je začel hitreje razvijati že v začetku osemdesetih let prejšnjega 
stoletja, zadnja leta, vse do 2008, pa je dosegal izjemne medletne rasti. Tehnološki razvoj na 
tem področju je prek slovenskih podjetij, ki so se ukvarjala s prodajo, nameščanjem in 
vzdrževanjem IKT-opreme ter storitev, prodrl dobesedno v vsako poro poslovanja podjetij, 
posameznikov in državnih ustanov. 

Slovenija je bila vedno tradicionalno bližje zahodnim razvojnim tokovom. S tradicionalno 
dobrimi navezami in povezavami na zahodne trge so si tudi slovenska podjetja vseskozi 
poskušala dvigovati svojo konkurenčnost z uvajanjem najsodobnejših IKT-tehnologij, opreme 
in metodologije v svoje poslovne ter proizvodne procese.  

Za slovenski IKT-trg lahko rečemo, da danes zagotovo spada med razvitejše in izredno 
konkurenčne tovrstne trge. Vendar so tudi njega prizadele posledice ekonomske in finančne 
krize. 

2.1 Pregled gibanja globalnega trga IKT-opreme 

Do začetka globalne recesije v razvitem delu sveta je svetovni trg IKT-opreme beležil stabilne 
in predvidljive rasti na praktično vseh področjih.  

V nadaljevanju so za boljšo predstavo o tem, kaj se je pred krizo dogajalo na globalnem IKT-
trgu, navedeni podatki, ki jih je pred začetkom globalne ekonomske in finančne krize po 
specializirani analitski hiši IDC povzela revija Monitor. Vsi podatki do leta 2007 pričajo o 
rasti in razvoju tega trga, po letu 2008 pa so napovedi povsem drugačne. 

Revija Monitor je povzela napoved IDC za leto 2000, da bo v tem letu prodaja osebnih 
računalnikov v Evropi zrasla za 16,4 % in dosegla število 38,8 milijona enot, kljub zatišju, ki 
je na trgu zavladalo po vlaganjih podjetij v modernizacijo opreme zaradi prehoda v leto 2000 
in previdnega prehoda na novi Microsoftov operacijski sistem Windows 2000 (Monitor 2000, 
1).  

Zaradi velikih investicij v modernizacijo opreme v letu 1999 se je to na trgu poznalo 
naslednje štiri do pet let, kolikor v povprečju znaša amortizacijska doba za IKT-opremo. IDC 
je v letu 2003 poročal, da bo večina podjetij porabila približno enak delež sredstev kot v letu 
2002 in da bo medletna rast v bistvu ničelna (Monitor 2003, 1). 

Za leto 2004 je IDC celo dvignil podatek o medletni rasti prodaje osebnih računalnikov iz 
13,5 na 17,2 %, ki bo tako prvič višja od tiste v letu 1999 (Monitor 2004, 1). 

Za leto 2006 je analitska hiša IDC objavila napoved, da bo rast investicij v IT večja, kot so 
sprva predvidevali. Nova napoved medletne rasti za 2006 je bila 6,3 %, kar je bilo sicer malo 
manj kot leto prej, ko je znašala 6,9 %. K temu je pripomogla gospodarska stabilnost na 
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glavnih razvitih trgih in pa izredna rast porabe za IT v največjih državah sveta po številu 
prebivalstva – v Indiji in na Kitajskem (Monitor 2006, 1).  

Moj Mikro (2008b, 1) je novembra 2008 zapisal, da se bo zaradi globalne finančne krize 
poraba za IT v prihodnjem letu znatno upočasnila. Glede na revidirane napovedi analitske 
hiše IDC naj bi svetovna poraba za IT v letu 2009 narasla za 2,6 %. To je pomenilo veliko 
zmanjšanje glede na napovedi pred izbruhom krize, ko so za leto 2009 napovedovali 5,9 % 
medletno rast. IDC je za ameriško tržišče pričakoval precej manjšo rast za leto 2009, in sicer 
le 0,9 %, čeprav je bila še avgusta ta napoved 4,2 %. Podobne napovedi so bile predstavljene 
tudi za ostali del razvitega sveta, kjer je bila za Japonsko, srednjo in zahodno Evropo 
predvidena zgolj okoli 1 % rast. Nekoliko večjo rast naj bi po napovedih dosegali le na trgih 
Bližnjega vzhoda, Afrike in Latinske Amerike, vendar tudi tam nižjo od predhodno 
napovedanih. 

Moj Mikro (2008b, 1) je nadalje citiral Johna Gantza, vodjo raziskav v IDC:  
Čeprav so se vse napovedi gospodarskih gibanj v nekaj dneh spremenile od zmerne rasti do 
drastičnega padca, je dobra novica, da se je IT bolj kot kdaj koli prej sposoben upreti negativnim 
vplivom upočasnjenega gospodarstva. Tehnologija je že globoko ukoreninjena v številnih 
ključnih procesih in kot takšna ostaja kritičnega pomena za nadaljnje doseganje učinkovitosti in 
produktivnosti. Zato pri analitski hiši IDC v letu 2009 pričakujemo nadaljnjo, čeprav malce 
upočasnjeno rast svetovne porabe za IT. 

Po letu 2009 so v analitski hiši IDC pričakovali popolno okrevanje trga, ki naj bi odtlej rasel z 
okrog 6 % letno stopnjo vse do konca napovednega obdobja v letu 2012. Kljub temu IDC 
ocenjuje, da bo v prihodnjih štirih letih zaradi upočasnjene porabe izgubljenih za več kot 300 
milijard USD prihodkov (Moj Mikro 2008b, 1). 

Po zlomu leta 2007 so se trendi prodaje na skoraj vseh področjih začeli obračati navzdol 
oziroma so se stopnje medletne rasti znižale in postale nepredvidljive – tudi za najbolj 
uveljavljene specializirane analitske hiše, kot sta Gartner in IDC. 

Tudi učinki prodaje, ki jih beležijo novi igralci na področju mobilnih tehnologij (Apple, 
Samsung itd.), tega trenda niso uspeli vrniti na stopnje rasti, ki so jih dosegali pred letom 
2007. 
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Slika 1: Prodaja računalnikov v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki po kvartalih 

Vir: Monitor 2009b, 1. 

Obe največji analitski hiši za področje analiz IKT-trgov, Gartner in IDC, poročata, da je 
prodaja osebnih računalnikov v prvem četrtletju leta 2013 padla za rekordnih 11,2 % glede na 
primerljivo četrtletje 2012 (po Gartnerju), IDC pa je zaradi drugačnih metodologij še bolj 
črnogled in poroča, da je prodaja padla kar za 13,9 %. Prvič po letu 2009 se je prodaja spustila 
pod raven 80 milijonov prodanih enot (Gartner: 79,2 milijona, IDC: 76,3 milijona) (Monitor 
2013, 1). 

Takšnega padca ni pričakoval nihče od analitikov IKT-trga. Še sredi leta 2012 so pri IDC 
napovedovali pozitivne medletne rasti prodaje namiznih osebnih računalnikov za obdobje od 
leta 2011 do leta 2016. Napovedane medletne rasti naj bi znašale med petimi in devetimi 
odstotki (IDC 2012, 1). Zdaj pa se je pokazalo, da so nove vrste naprav in ponekod 
gospodarska kriza naredili svoje in da se za proizvajalce računalnikov kaže bistveno bolj črni 
scenarij (Monitor 2013, 1). 

Najhuje je prav v Evropi, kjer je prodaja globalno padla kar za 16 %, če primerjamo prvo 
četrtletje leta 2012 in leta 2013. To je že tretji zaporedni kvartal s padcem in največji, odkar 
Gartner meri prodajo na stari celini. O padcu prodaje v istem obdobju poročajo tudi od 
drugod, vendar v manjšem obsegu (ZDA – 9,6 %, Azija – 10,3 %) (Monitor 2013, 1). 

2.2 Pregled gibanja trga IKT-opreme v Sloveniji  

Slovenska podjetja so zaradi lege države imela vedno dobre poslovne stike z razvitimi 
zahodnimi trgi, s pomočjo teh stikov pa so zaradi zagotavljanja kakovosti, razvoja in 
dvigovanja konkurenčnosti bila primorana stalno spremljati tehnološki razvoj tudi na 
področju IKT-opreme ter storitev. Vse to so morala znati tudi vpeti v svoje proizvodne in 
poslovne procese.  

Cerovšek (2012, 195–198) navaja, da je vloga informatike v vsakem podjetju eden od 
ključnih pokazateljev usmerjenosti, urejenosti in organiziranosti poslovnega okolja, kar se 



 

8 

kaže v uspešnosti ter učinkovitosti delovanja podjetja. Glavni cilj vsakega vodstva je 
uspešnost poslovanja. Vodstvo mora znati v težkih gospodarskih razmerah na trgu, z 
vključitvijo vseh tehnološko naprednih procesov, okolij in orodij, povečevati dodatno 
vrednost izdelkov ter storitev. Sodobna, procesno in v poslovanje usmerjena informatika je vir 
novih poslovnih priložnosti ter modelov in je nekakšen živčni sistem, po katerem se pretakajo 
sposobnosti, kompetence, znanja ter informacije podjetja. Nadalje avtor ugotavlja, da je 
informatika ključno orodje za delovanje v zahtevnem konkurenčnem poslovnem okolju, v 
katerem deluje določeno podjetje. Z napačno uporabo oziroma zastarelostjo pa lahko postane 
tudi zavora.  

Cerovšek (2012, 195–198) tudi ugotavlja, da ni vedno najbolj pomembno, koliko se v 
informatiko vlaga, temveč je pomembno, kam se vlaga in kakšni so vplivi teh naložb. Ti so 
lahko merljivi – sem spadajo nižji operativni stroški, višja dodana vrednost, višja 
produktivnost in nižji stroški prodaje in administracije – med nemerljive vplive pa prištevamo 
večje zadovoljstvo kupcev, višjo kakovost, informacije, boljšo prilagodljivost poslovanja, 
učinkovitejše procese načrtovanja ter povečano zadovoljstvo zaposlenih.  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v prvem desetletju tega so na naš, sicer majhen, 
vendar že izoblikovan in zrel, pa tudi konkurenčen trg, vstopili praktično vsi veliki igralci na 
tem področju. Svoja neposredno večja ali manjša zastopništva so odprli IBM, Hewlett 
Packard (oziroma najprej Compaq, preden ga je kupil Hewlett Packard), Cisco, Microsoft, 
Oracle, Fujitsu, Samsung, Canon, Konica Minolta, Xerox in številni drugi proizvajalci IKT-
opreme oziroma so za zastopstvo pooblastili slovenska podjetja. Do začetka ekonomske krize 
se je trg IKT v Sloveniji razvijal in vsako leto povečeval, saj ga je napajala gospodarska rast. 

V reviji Moj Mikro (2008a, 1) so julija 2008 povzemali podatke analitske hiše IDC, ki je 
poročala, da je v letu 2007 slovensko tržišče storitev IT prvič preseglo vrednost 300 milijonov 
USD, kar predstavlja 17 % rast v primerjavi z letom 2006.  

Kljub negotovim gospodarskim razmeram, ki so zavladale v Sloveniji, IDC poroča, da se je 
količina prodanih računalnikov v prvem četrtletju 2009 dvignila za 7,9 % v primerjavi s prvim 
četrtletjem 2008, vendar pa je bila vrednost teh računalnikov samo 1,2 % višja kot leto prej 
(Monitor 2009a, 1).  

Tako kot globalni IKT-trg je tudi slovenski do izbruha ekonomske in finančne krize beležil 
rast. Potem pa se je prelomilo. 
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Slika 2: Prodaja računalnikov v Sloveniji po kvartalih 

Vir: Monitor 2009b, 1. 

Monitor (2010, 1) povzema poročilo IDC za slovenski trg IKT, ki navaja, da je skupna poraba 
za strojno opremo, programsko opremo in storitve IT v Sloveniji leta 2009 znašala nekaj več 
kot 912 milijonov USD. To predstavlja 13,6 % upad glede na leto pred tem oziroma 9,0 % 
upad, merjeno v lokalni valuti evro. Največje zmanjšanje potrošnje je bilo leta 2009 
zabeleženo na področju strojne opreme, sledile so storitve IT, najmanjši upad potrošnje pa je 
zabeležil segment programske opreme. IDC in njegovi analitiki pričakujejo, da bo poraba za 
IKT v Sloveniji v naslednjih petih letih rasla s povprečno 4,4 % stopnjo in se v letu 2014 
približala vrednosti 1,1 milijarde USD, čeprav se za leto 2010 obeta ponoven upad. 
»Potrošnja za IT je v letih 2009 in 2010 v Sloveniji utrpela precejšnje posledice krize. 
Izboljšanje ekonomske situacije bo šele v letu 2011 omogočilo ponovno rast trga IT. Kljub 
temu se bodo morali ponudniki IT še nadalje nenehno prilagajati razmeram na trgu; 
pomembno je tudi, da so sposobni dobaviti in prodati tudi najnovejše (alternativne rešitve IT) 
načine dobave IT, da si zagotovijo obstoj v bodoče,« je v poročilu med drugim zapisala 
Rojkova, višja analitičarka IDC Adriatics. 

Zupan (2013, 1) iz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) navaja, da so podjetja v 
Sloveniji v letu 2011 za nabavo strojne in programske opreme IKT in za storitve za 
informacijsko tehnologijo ter za telekomunikacijske storitve namenila 613 milijonov EUR 
(brez DDV). Podatek istega avtorja za leto 2009 pa pravi, da so podjetja v tem letu nabavila 
za 644,4 milijona EUR (brez DDV) strojne in programske opreme za informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo, storitev in svetovanj za informacijsko tehnologijo ter 
telekomunikacijskih storitev (Zupan 2011, 1). Zaradi ekonomske krize so slovenska podjetja 
v letu 2011 v IKT-opremo in storitve investirala 4,87 % manj sredstev kot v letu 2009. 

2.3 Predpostavke in napovedi 

Svetovna kriza je predvsem v razvitem delu sveta nedvomno pustila svoj odtis tudi na trgih 
IKT-opreme. Zmanjšanja investicij so bile deležni predvsem branže s področja financ, kjer se 
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banke bolj kot ne ukvarjajo z reševanjem slabih naložb in se tako branijo pred stečaji, manj je 
državnih naročil, ker je zaradi gospodarske krize pobranih manj davkov in se veliko sredstev 
preliva v socialne transfere, s selitvijo proizvodnih obratov v cenejše vzhodne države pa se 
povečuje število brezposelnih tudi v tem segmentu. 

Vse to v še večji meri občuti tudi slovenski trg IKT. Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno 
od izvoza in svetovna kriza se je prenesla tudi k nam. Zaradi nje in tudi zaradi neracionalnih 
političnih odločitev vse kaže, da bomo iz nje izšli pozneje kot ostale države. 

Velik delež k splošni globalni rasti investicij v IKT odpade na mobilne naprave (pametni 
telefoni in tablice), ki beležijo izjemne rasti praktično po celem svetu in na vseh trgih. Ravno 
ta del investicij izboljšuje skupno sliko, ker so investicije v infrastrukturno IKT-opremo 
stagnirale ali celo izkazovale padce v določenih obdobjih in na določenih trgih.  

 
Slika 3: Prikaz gibanja rasti investicij v IT na svetovni ravni v % 

Vir: IDC 2013, 1. 

Na sliki 3 je prikazano gibanje investicij v IT-opremo v tako imenovani regiji EMEA 
(Europe, Middle East and Africa), ki zajema Evropo, Bližnji vzhod in Afriko, ter napoved za 
naprej, do leta 2017, v odstotnih točkah, s prikazom deleža prodaje pametnih telefonov in 
tabličnih računalnikov v njej.  

Iz slike 3 je razvidno, da je skoraj polovica letne rasti za leto 2013 v IT-industriji ustvarjena s 
prodajo pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Brez tega bi se poraba za IT v letu 2013 
povečala le za okoli 2,6 % pri konstantni valuti, ki jo v svojih raziskavah uporablja IDC. Rast, 
izražena v USD, ob upoštevanju gibanja medletnih valutnih tečajev, pa bi bila le 0,7 % višja. 
Poraba podjetij v številnih regijah bo znižana v primerjavi na leto poprej, zlasti bo poraba 
nižja od pričakovane za nakupe osebnih računalnikov, strežnikov in diskovnih sistemov za 
shranjevanje podatkov. Prve znake okrevanja se sicer pričakuje v naslednjih 12 do 18 
mesecih, ko naj bi se zaradi investicijskih ciklov začelo postopno okrevanje naložb v 
infrastrukturno opremo. Tako naj bi se poraba sredstev za nakupe strežnikov in diskovnih 
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sistemov ter v omrežno komunikacijsko opremo podjetij v letu 2013 povečala le za 1 %, pred 
pospeševanjem rasti v višini 4 % za prihodnje leto (IDC 2013, 1). 

Na slikah 4 do 7, objavljenih v nadaljevanju, lahko vidimo nekaj četrtletnih napovedi 
analitske hiše Gartner, od zadnjega četrtletja 2012 do tretjega četrtletja 2013, glede 
povečevanja izdatkov za IT na svetovni ravni. Če pozorneje pogledamo navedene medletne 
stopnje rasti, vidimo, da se te med četrtletji razlikujejo. Ekonomska in finančna kriza v 
nekaterih delih sveta popušča, vendar se jo še vedno čuti in kot takšna povzroča določena 
nepredvidljiva nihanja ekonomskih kazalcev v določenih panogah. Vse to vpliva tudi na 
napovedi analitskih hiš. Te sicer napovedujejo rast, vendar to rast iz četrtletja v četrtletje 
spreminjajo in prilagajajo dogajanjem v svetovnem gospodarstvu.  

Vse vrednosti na slikah od 4 do 7 so prikazane v trilijonih USD, medletne stopnje rasti pa v 
%. Posamezni letni stolpci prikazujejo tudi deleže za porabo sredstev za telekomunikacijske 
storitve (telecomunication services), porabo za naprave (devices), sisteme za podatkovne 
centre (data center systems), IT-storitve (IT-services) in programsko opremo (software). 

 
Slika 4: Svetovna poraba za IT do leta 2015 bo 4 trilijone USD – Q4 2012 

Vir: Gartner 2013b, 1. 

Na sliki 4 je prikazana napoved, sestavljena v četrtem četrtletju leta 2012. Negotovosti glede 
obetov za ponovni zagon rasti svetovnega gospodarstva se kažejo tudi v napovedih rasti 
porabe sredstev za IT. Gartner je v pričakovanju pospešene rasti porabe za IT spremenil prej 
napovedano medletno rast za 2013 iz 3,8 na 4,2 % (Gartner 2013b, 1). 
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Slika 5: Porast svetovne porabe za IT v letu 2013 do 4,1 % – Q1 2013 

Vir: Gartner 2013b, 1. 

V novi napovedi, pripravljeni v prvem četrtletju leta 2013, je Gartner zaradi nadaljnje 
negotovosti v svetovnem gospodarstvu rahlo znižal medletno rast za leto 2013, in sicer na 
4,1 %, in poudaril, da je ta še vedno višja, kot je bila dosežena medletna rast za leto 2012, ki 
se je poprej gibala v višini 2,1 % na leto (Gartner 2013b, 1). 

 
Slika 6: Porast svetovne porabe za IT v letu 2013 le 2,0 % – Q2 2013 

Vir: Gartner 2013b, 1. 

V napovedi za drugo četrtletje 2013 je Gartner spet popravil napoved rasti izdatkov za IT v 
USD, in sicer iz 4,1 % v napovedi v prejšnjem četrtletju na 2,0 % v napovedi v tem četrtletju. 
To je predvsem posledica učinka sprememb deviznih tečajev, saj je napoved rasti v stalni 



 

13 

valuti v višini 3,5 % za leto 2013 le nekoliko nižja od 4,0 % v prejšnjem četrtletju (Gartner 
2013b, 1). 

 
Slika 7: Rast svetovne porabe sredstev za IT v letu 2013 bo le 0,8 % – Q3 2013 

Vir: Gartner 2013b, 1. 

Gartner je v napovedi za tretje četrtletje leta 2013, izraženo v USD, zaradi medvalutnih 
usklajevanj medletno rast izdatkov za IT spustil na 0,8 %. To je za 1,2 odstotne točke manj, 
kot je napovedal četrtletje pred tem. Če primerjamo še napovedi medletne rasti za leto 2014, 
prikazane v vseh štirih slikah, opazimo, da se tudi ta spreminja: napoved rasti za leto 2014 v 
četrtem četrtletju leta 2012 je znašala 3,8 %; napoved v prvem četrtletju leta 2013 je bila višja 
in je znašala 4,0 %; napoved v drugem četrtletju leta 2013 je znašala 4,1 %; napoved v tretjem 
četrtletju 2013 pa se je znižala na zgolj 3,6 %.  

Tudi Jakupović (2013, 2) na podlagi navedenih podatkov Gartnerja komentira dogajanje in 
pravi, da so napovedi rasti sicer skromne, vendar naj bi za leto 2014 v četrtem kvartalu 2012 
kazalo na 3,8 % medletno rast glede na leto 2013. Glavni nosilci rasti bodo rastoče države na 
področju IKT, kot so Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska, rast v Evropski uniji pa se bo žal 
gibala nizko, okoli ničle. 

Septembra 2012 je Jama Tomšičeva (IDC Adriatics 2012a, 1), vodja podružnice IDC 
Adriatics (Slovenija), povedala: 

Potrošnja za IT je v prvi polovici 2011 izkazovala pozitiven trend, ki pa se žal v drugi polovici 
2011 ni več nadaljeval. Slovenski trg IT se je tako znašel pred več izzivi: sredstva za IT so se 
nadalje krčila, finančne zmožnosti podjetij so bile manjše, uporabniki so še naprej izvajali močne 
pritiske na cene, trošenje javnega sektorja je ostalo tako rekoč ustavljeno, če naštejemo le 
nekatere, ki so vplivali na razmere na trgu IT. 
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Analitiki IDC pričakujejo, da bo poraba za IT v Sloveniji v naslednjih petih letih rasla s 
povprečno 1,7 % letno stopnjo in v letu 2016 presegla vrednost 1,01 milijarde USD (IDC 
Adriatics 2012a, 1). 

Večina nabav v Sloveniji se je v zadnjih nekaj letih izvajala zgolj za nujno nadgradnjo 
obstoječe opreme. Zamenjalo se je zgolj tisto opremo, ki je bila res tako izrabljena, da je ni 
bilo več smiselno obnavljati in nadgrajevati. Vse investicije v IKT-opremo in storitve so 
strogo usmerjene v zmanjševanje stroškov, dvig konkurenčnosti in zagotavljanje minimalnih 
pogojev razvoja – večinoma pa za vzdrževanje obstoječega stanja.  

V tem obdobju so nekatera podjetja iz tega kriznega obdobja izšla tudi uspešno 
prestrukturirana in okrepljena. Ta se podajajo v nove naložbene cikle. Zaradi pomanjkanja 
plačilno še sposobnih potencialnih kupcev se ob takšnih povpraševanjih vname hud 
konkurenčni boj ponudnikov IKT-opreme in storitev. Eno od možnih orodij ali vzvodov za 
dvig konkurenčnosti ponudb za prodajo IKT-opreme so tudi različne ponudbe financiranja 
nakupov ali najemov tovrstne opreme. Ena od teh je zagotovo tudi leasing pogodba.  
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3 LEASING KOT NAČIN POSPEŠEVANJA PRODAJE IKT-OPREME V 
SLOVENIJI 

Ko želimo kupiti nek izdelek in nimamo dovolj lastnih sredstev, da bi ga plačali, začnemo 
razmišljati o financiranju. V zadnjih letih je poleg najema kredita vse bolj pogosta možnost 
tudi sklenitev leasing pogodbe. Leasing je v Sloveniji še posebej razširjena oblika financiranja 
najema opreme, vozil in nepremičnin za potrebe podjetij ter v zadnjih letih vse bolj tudi za 
potrebe različnih najemov za fizične osebe. 

3.1 Opredelitev in razvoj 

Izvor besede leasing je v angleškem glagolu to lease, kar prevajamo kot dati v najem ali 
najeti.  

V slovenskem pravopisu, slovarju in v praksi se uporabljajo, poleg osnovnega izraza leasing, 
tudi pojmi lizing, lising, najem in zakup. V nalogi uporabljamo predvsem izraz leasing, ker je 
ta najbolj jasen in uporabljan tudi v večini strokovne ter poslovne komunikacije.  

Bergant (2006, 1) leasing oziroma najem opredeljuje kot posel, pri katerem najemodajalec 
(lessor) daje v najem sredstva, ki jih ima v lasti, najemniku (lessee). Pri tem sredstvo še naprej 
ostaja v lasti najemodajalca, najemnik pa to sredstvo uporablja skladno s svojimi interesi. Ni 
vedno nujno, da je najemodajalec tudi dobavitelj sredstva. Posel na način leasing lahko 
financirajo najemodajalec, dobavitelj ali finančna institucija.  

Bergant (2006, 1) pravi: 
Logika takega posla temelji na spoznanju, da pravno lastništvo nad sredstvi ni temeljni pogoj v 
poslovanju. Pomembneje je imeti možnost neovirane uporabe sredstev, ki ni obremenjena s 
tveganji, ki jih nosi lastništvo. To se namreč pogosto kaže kot tvegani luksuz.  

Prve najeme v zgodovini človeštva zasledimo že pred več kot 3.000 leti. Prvi zapisi o najemu 
so iz obdobja 2.000 let pred našim štetjem. Zapisali so jih stari Sumerci, ki so dajali v najem 
pravice za napajanje živine in poljedelsko orodje. Njihove pogodbe seveda niso bile podobne 
današnjim, saj so bile te pogodbe slikovne – tako kot njihova takratna pisava. Vendar so 
ravno tako opredeljevale vse obveznosti in pravice najemnika ter najemodajalca. Prve 
zakonske določbe o najemu so iz obdobja vladavine babilonskega kralja Hamurabija, 400 let 
pred našim štetjem. Leta 1284 so se v Angliji pojavili prvi uradno zabeleženi najemi zgradb in 
zemljišč (Krkovič 2007, 1). 

KBM Leasing je ena najstarejših leasing hiš v Sloveniji, ustanovljena leta 1989 (KBM 
Leasing b. l.). Slovenska leasing podjetja delujejo pod okriljem Odbora za leasing, ki deluje v 
okviru Združenja bank Slovenije. 
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Slovenski trg leasinga je po osamosvojitvi postajal iz leta v leto bolj razgiban. Veliko bank je 
v tem času ustanovilo lastne leasing hiše, zato da so lahko ponujale kreditom alternativne 
oblike financiranja. Leasing je bil v prvi vrsti namenjen tistim komitentom, ki zaradi slabših 
bonitet niso mogli najemati kreditov. Sčasoma pa je trg enostavno začel zahtevati takšne 
oblike financiranja. Leasing hiše se na prostem trgu iz te dejavnosti financirajo same in so 
organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo. Postala so zelo prilagodljiva podjetja, ki se 
znajo hitro odzivati na tržno povpraševanje po finančnih produktih, zato se ponudba različnih 
oblik leasinga hitro spreminja in prilagaja povpraševanju (Može 2008, 1). 

Večina leasing poslov se sklene za financiranje vozil, nepremičnin in strojev ter naprav za 
proizvodnjo ali obrt. Njihov delež pri financiranju IKT-opreme se v zadnjih letih giblje okoli 
0,5 % ali manj glede na skupno vrednost vseh poslov (ZBS – Odbor za leasing b. l.). 
Povprečje v Evropi pa je po podatkih Leaseeurope (2012, 2) okoli 7 % vseh pogodb za 
računalniško in ostalo elektronsko opremo za leto 2012.  

Preglednica 1: Struktura leasing pogodb članic ZBS, Odbora za leasing, 2000–2007 

(V mio EUR) Vsega Struktura, Struktura, Struktura, Struktura, Struktura, Struktura, Struktura, Struktura, 

 skupaj: v % v % v % v % v % v % v % v % 

Glede na vrsto opreme 
/ Leto 

2007 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Stroji in proizvodna 
oprema 

265,26 15,12 17,61 18,54 15,66 15,04 13,94 13,78 13,69 

Računalniki, 
pisarniška tehnika 

20,27 1,16 1,58 1,58 1,71 2,52 1,95 1,93 2,67 

Komercialna vozila 402,19 22,93 22,01 19,48 22,27 22,96 20,73 24,49 23,50 

Osebna vozila 798,67 45,53 43,87 50,65 52,41 50,63 47,76 45,95 45,89 

Ladje, letala, železnice 40,90 2,33 2,04 0,74 1,17 1,29 1,09 1,11 1,21 

Ostalo 226,98 12,94 12,90 9,02 6,78 7,56 14,53 12,73 13,05 

SKUPAJ: 1754,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vir: ZBS – Odbor za leasing b. l. 
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Preglednica 2: Struktura leasing pogodb članic ZBS, Odbora za leasing, za obdobje od 
2008 do 2013 

Leto / Do 30. 9. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Vrsta opreme 
V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

V mio 
EUR 

Deleži, 
v % 

Stroji in 
proizvodna 
oprema 

33,40 6,9 57,90 8,7 67,45 8,9 93,10 12,1 120,60 11,9 242,40 13,8 

Računalniki, 
pisarniška 
tehnika 

0,90 0,2 2,40 0,4 3,98 0,5 4,10 0,5 6,70 0,7 13,90 0,8 

Komercialna 
vozila 

91,88 18,9 128,38 19,3 136,87 18,0 122,56 15,9 178,81 17,7 385,29 21,9 

Osebna vozila 

331,93 68,2 417,74 62,7 475,17 62,6 480,01 62,2 607,75 60,1 890,72 50,7 

Ladje, letala, 
železnica in 
ostalo 

28,53 5,9 60,15 9,0 75,45 9,9 71,95 9,3 97,51 9,6 224,72 12,8 

SKUPAJ: 486,64 100,0 666,57 100,0 758,91 100,0 771,72 100,0 1.011,37 100,0 1.757,03 100,0 

Vir: ZBS – Odbor za leasing b. l. 

V preglednicah 1 in 2 so prikazani podatki o strukturi leasing pogodb, ki so jih sklenili člani 
Združenja leasing podjetij Slovenije v obdobju od leta 2000 do konca tretjega četrtletja 2013 
za vse premičnine (v tem delu ni zajet leasing nepremičnin). Če primerjamo številke, 
ugotovimo, da so bili zneski pred letom 2008 opazno višji pri vseh vrstah opreme. V letu 
2007 je delež sklenjenih leasing pogodb za računalniško opremo in pisarniško tehniko znašal 
rekordnih 20,27 milijona EUR, kar je znašalo 1,16 % vseh sklenjenih leasing pogodb v tistem 
letu. Za leta od 2000 do 2006 sicer nimamo prikazanih zneskov, vendar so deleži večinoma 
med 1,5 in 2,0 %; leta 2003 celo 2,52 % in v letu 2004 je delež leasing pogodb za 
računalniško opremo znašal kar 2,67 % vseh v tistem letu sklenjenih pogodb.  

Iz preglednice 2 pa je razvidno, da so se deleži financiranja prek leasinga zelo znižali in so se 
iz 0,8 % v letu 2008 znižali na 0,4 % v letu 2012. Podatki za prva tri tromesečja 2013 so še 
manj obetavni. Enako velja tudi za skupne obdobne zneske – vsako leto so nižji.  

Navedeno pa ne pomeni, da se je financiranje računalniške oziroma IKT-opreme prek leasing 
pogodb v Sloveniji res tako zmanjšalo. Zupan (2013, 1) iz SURS za leto 2011 navaja podatek, 
da so podjetja v Sloveniji v letu 2011 za najem opreme IKT namenila skupno 29,5 milijona 
EUR. Od tega so 61 % prispevala velika, 23 % mala in 16 % srednje velika slovenska 
podjetja. Če bi na osnovi tega podatka ponovno izračunavali delež financiranja IKT-opreme 
za leto 2011, bi prišli do deleža v višini 3,76 % vseh sklenjenih leasing pogodb v Sloveniji v 
tem letu. SURS podobnega podatka za ostala leta ni objavil. 
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Do takšnih razlik med statistiko ZBS – Odbora za leasing in dejanskim stanjem prihaja zato, 
ker v Sloveniji financiranje IKT-opreme prek finančnega ali operativnega leasinga ponuja še 
veliko tujih leasing podjetij. 

To so lahko tudi specializirane leasing hiše, kot je naprimer GC Leasing. GC Leasing je 
slovenska podružnica nemške leasing hiše Grenke, ki se je specializirala za ponudbo leasinga 
za IKT-opremo manjših vrednosti – financirajo nabave od praktično enega računalnika (vsaj 
500 EUR) in večinoma do vrednosti 60.000 EUR. Sklepanje leasing pogodb večjih vrednosti 
je tudi v njihovem naboru, vendar postopek traja malo dlje, ker je preverjanje bonitete 
potencialnega leasingojemalca malo bolj natančno (GC Leasing b. l.). 

Leasing hiše so lahko tudi v lasti proizvajalcev IKT-opreme, ki že prodajajo svojo opremo na 
našem trgu. Dejavnost lastnih leasing podjetij so večinoma zagnali po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo in še bolj po njenem vstopu v evroobmočje. Z vstopom Slovenije v pravni red 
Evropske unije in evroobmočje so se za ta podjetja bistveno zmanjšala valutna tveganja, 
poenostavilo se je poslovanje in izenačilo tveganje ob sklepanju leasing poslov s slovenskimi 
podjetji. Prek lastnih specializiranih finančnih podjetij financiranje prek leasinga sedaj 
ponujajo vsi najpomembnejši proizvajalci IKT-opreme, ki so prisotni na našem trgu. Najbolj 
poznani so IBM, Xerox, Hewlett Packard, Cisco in Canon. Ti financirajo predvsem prodajo 
oziroma najem svoje opreme, v določenih primerih pa tudi opremo drugih proizvajalcev, če je 
ta v sklopu posameznega projekta. Na primer Hewlett Packard financira lahko, poleg svojih 
strežnikov, tudi mrežno opremo proizvajalca Cisco. Veliko proizvajalcev IKT-opreme je 
ustanovilo svoje leasing hiše, ker ponudba financiranja z leasingom predstavlja dodaten način 
pospeševanja prodaje opreme, ki jo proizvajajo. Na takšen način širijo svojo ponudbo, 
nadomeščajo konkurenčno opremo in na lažji način obnavljajo svojo pri obstoječih ter 
potencialnih novih kupcih. To proizvajalcem vsekakor povečuje možnost prodaje in povečuje 
dobiček. Njihovi viri financiranja so seveda dostopni tudi prodajni partnerski mreži. 

3.2 Najpogostejše vrste leasinga  

V slovenskem prevodu mednarodnega računovodskega standarda 17, v nadaljevanju MRS 17, 
ki se nanaša na najem, je izraz leasing oziroma najem opredeljen kot pogodbeno razmerje, v 
katerem najemodajalec prenese na najemnika v zameno za plačilo ali niz plačil pravico do 
uporabe sredstva za dogovorjen čas. MRS 17 glede na različne davčne, finančne in 
računovodske obravnave leasing loči na finančni in operativni leasing. Poleg navedenih pa 
opredeljuje tudi povratni najem oziroma sale and lease back leasing (MRS 2008). 

Tudi slovenski računovodski standardi, v nadaljevanju SRS, ki združujejo domačo 
računovodsko teorijo z mednarodnimi zahtevami, predvsem z mednarodnimi računovodskimi 
standardi in direktivami Evropske unije, namesto izraza leasing uporabljajo izraz najem in 
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tudi ločijo med finančnim, operativnim najemom oziroma leasingom (Slovenski inštitut za 
revizijo 2006). 

S pravnega vidika je pogodba dvostranski pravni posel, ki ga stranki skleneta z namenom, da 
se ustanovi, spremeni ali preneha določeno razmerje. Sklenitev pogodbe kot 
najpomembnejšega temelja obveznostnih razmerij nastane praviloma s svobodno izjavljeno 
sporazumno voljo obeh strank. Stranki sta povsem svobodni pri odločitvi, ali bosta sklenili 
pogodbo in tako pridobili pravice ter obveznosti. Prav tako sta svobodni pri določanju vsebine 
pogodbenih pravic in obveznosti ter njihovih sprememb in prenehanja. Vsebinski del pogodbe 
je tisti, ki razvršča najem v računovodskih standardih. Najem tako lahko razvrstimo na 
(Krkovič 2008, 1): 
 finančni najem oziroma finančni leasing: tu gre za prenos vseh ključnih oblik tveganja in 

koristi, povezanih z lastništvom predmeta najema; pri tem lahko lastninska pravica preide 
od najemodajalca na najemnika ali pa tudi ne; 

 poslovni najem oziroma operativni leasing: pri tej vrsti najema obstajajo pomembne 
oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom pri najemodajalcu, zato slednji vključuje 
v najem dano stvar med svoja opredmetena osnovna sredstva, pri najemodajalcu pa se iz 
tega naslova pojavljajo le stroški najemnin; to je najem, ki ni finančni najem. 

Galun Pivka (2005, 1) pravi, da je pogodba o leasingu pogodba modernega gospodarstva. 
Nastala je na osnovi izkušenj mednarodne prakse, v Sloveniji pa predstavlja mešano 
rabokupno pogodbo oziroma po mnenju nekaterih posebno vrsto zakupne oziroma najemne 
pogodbe. Glavna značilnost leasinga je, da je to vrsta posla, pri katerem lastnik opreme 
oziroma dajalec leasinga predaja njenemu uporabniku oziroma jemalcu leasinga pravico do 
uporabe predmeta leasinga proti plačilu leasing obrokov oziroma najemnine za v pogodbi 
opredeljeno časovno obdobje. Gre torej za pogodbo o uporabi stvari proti odplačilu, ki 
dopušča, da stvar polagoma preide v popolno razpolagalno sfero uporabnika.  

V nadaljevanju so podrobneje opisane tri vrste leasingov, ki se največkrat uporabljajo pri 
leasingu IKT-opreme. To so finančni leasing, operativni leasing in sale and lease back. 

3.2.1 Finančni leasing 

Finančni leasing je med leasingi najpogostejša oblika financiranja. V tem primeru se 
leasingojemalec praviloma že ob sklepanju pogodbe odloči za lastništvo nad predmetom 
leasinga po poteku pogodbe. 

SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006) v standardu 1.57 navaja, da lahko o finančnem 
leasingu govorimo, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:  
 na koncu najema se lastništvo nad sredstvom prenese na najemnika; šteje se, da je ta pogoj 

izpolnjen, če to nedvoumno izhaja iz najemne pogodbe;  
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 najemnik ima možnost kupiti sredstvo po ceni, ki naj bi bila po pričakovanju precej nižja 
od poštene vrednosti na dan, ko to možnost lahko izrabi, na začetku najema pa je precej 
gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil;  

 trajanje najema se ujema z večjim delom dobe koristnosti sredstva, na koncu pa se 
lastništvo prenese ali ne;  

 na začetku najema je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin enaka najmanj pošteni 
vrednosti najetega sredstva;  

 najeta sredstva so tako posebne narave, da jih lahko brez večjih sprememb uporablja samo 
najemnik. 

SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006) v standardu 18.33 v točki b navaja, da je finančni 
leasing:  

[…] najem, na podlagi katerega izkazuje najemodajalec finančne prihodke in pri katerem se 
pomembna tveganja in pomembne koristi, povezane z lastništvom nad najetim opredmetenim 
osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska pravica lahko preide na najemnika ali 
pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče razveljaviti. Najemodajalcu zagotavlja povrnitev 
naložbe v najem in še dobiček. Pri finančnem najemu pretvori najemodajalec svoja sredstva v 
finančno naložbo v najemnika. Ta naložba se izkaže kot razlika med seštevkom dogovorjene 
najemnine in nezajamčene preostale vrednosti sredstva ter seštevkom v najemnino zajetih 
finančnih prihodkov.  

To pomeni, da ob podpisu pogodbe o finančnem leasingu leasingojemalec pridobi pravico do 
ekonomske lastnine nad predmetom leasinga in ima pravico do njegove uporabe. 
Leasingodajalec v času trajanje pogodbe ostaja pravni lastnik predmeta leasinga. Pravno 
lastništvo nad predmetom leasinga lahko na leasingojemalca preide šele s plačilom vseh 
pogodbenih obrokov oziroma s plačilom zadnjega, ki je v takšnih primerih obenem tudi 
odkupni obrok.  

Finančni leasing se pri IKT-opremi uporablja pri financiranju nakupov predvsem osrednjih 
strežniških, diskovnih in omrežnih komunikacijskih sistemov, ki so ključnega pomena za 
uporabnika kot leasingojemalca. Po izteku pogodbe o finančnem leasingu ta oprema 
praviloma preide v njegovo last. Velikokrat se po izteku pogodbe o finančnem leasingu sklene 
nova pogodba za novo opremo, ki na prvem nivoju uporabe zamenja opremo iz pretekle 
pogodbe, ta pa se seli na drugi uporabniški nivo oziroma v opremo, ki služi kot rezervna 
oprema v primeru izpada. Staro opremo je moč tudi odprodati, poslati v uničenje ali 
razgradnjo.  

3.2.2 Operativni leasing 

SRS v točki 1.59 navaja, da je operativni leasing vsak najem, ki ni finančni najem (Slovenski 
inštitut za revizijo 2006).  
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MRS 17.7 (MRS 2008) kot tveganja in koristi navaja:  
Med tveganji so možnosti izgub zaradi neizrabljene zmogljivosti ali tehnološke zastarelosti ter 
nihanj donosa zaradi spreminjanja gospodarskih okoliščin. Koristi pa so lahko povezane s 
pričakovanjem, da bo uporaba sredstva prinašala dobiček v njegovi dobi gospodarne uporabe, in 
pričakovanjem dobička iz povečane vrednosti ali iz trženja preostale vrednosti.  

MRS 17.8 (MRS 2008) dodatno opredeljuje operativni leasing kot najem, pri katerem ne 
pride do pomembnejšega prenosa tveganj in koristi, povezanih z lastništvom.  

Za financiranje prek pogodbe o operativnem leasingu se praviloma odločajo tisti, ki jih 
zanima zgolj uporabna vrednost predmeta leasinga in o pravnem lastništvu nad njim ne 
razmišljajo. Predmet prek pogodbe o operativnem leasingu samo najamejo in ga ekonomsko 
izkoriščajo v okviru svojih poslovnih procesov. Za to leasingodajalcu plačujejo dogovorjeni in 
praviloma nespremenljiv mesečni obrok najemnine.  

Uporabna življenjska doba predmeta operativnega leasinga je praviloma daljša od veljavnosti 
pogodbe. To pomeni, da stroški v takšen leasing dane opreme niso v celoti pokriti s 
pogodbenimi mesečnimi obroki leasingojemalca. Leasingodajalec si z eno pogodbo o 
operativnem leasingu ne more povrniti vseh stroškov svoje naložbe v predmet leasinga in ne 
more doseči želene stopnje donosa. To lahko doseže le tako, da predmet leasinga odda v 
leasing večkrat v času njegove uporabne življenjske dobe oziroma da ga še pred iztekom te 
proda.  

Pri IKT-opremi se operativni leasing večinoma uporablja v primerih, ko so te pogodbe del 
zunanjega izvajanja storitev. Financiranje prek pogodbe o operativnem leasingu se lahko 
uporablja na primer pri pogodbah o zunanjem upravljanju delovnih mest. To pomeni, da 
podjetje ali organizacija prepusti skrb za brezhibno delovanje uporabniških osebnih 
računalnikov, programske opreme in povezanih storitev upravljanja ter vzdrževanja 
zunanjemu izvajalcu.  

V večini primerov izvajalci takšnih pogodb potrebno opremo za izvajanje pogodbe financirajo 
prek pogodbe o operativnem leasingu. Podobne pogodbe se sklepajo tudi za opremo, potrebno 
za zunanje izvajanje tiskalniških storitev, kjer se mesečni obrok leasinga opreme vključi v 
mesečni obrok izvajalca pogodbe. Obstajajo pa tudi primeri, ko predvsem mlajša podjetja 
tako najemajo novo IKT-opremo, potrebno za svoje delovanje, in jo lahko kadarkoli v času 
veljavnosti pogodbe tudi vrnejo leasingodajalcu. Po izteku pogodbe pa jo praviloma vrnejo 
leasingodajalcu in z njim sklenejo novo pogodbo za novo opremo. 
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3.2.3 Sale and lease back 

Prodaja in povratni najem je verjetno najboljši prevod za sale and lease back. MRS ga v 
točkah od 17.58 do 17.66 (MRS 2008) tudi obravnava in določa, da se pri prodaji in 
povratnem najemu neko sredstvo proda ter nato vzame nazaj v najem. Prodajna cena in 
najemnina sta praviloma odvisni ena od druge. Pogajanja o njiju namreč potekajo hkrati. 
Računovodska obravnava pa je potem odvisna od tega, ali se sklene pogodba o finančnem ali 
operativnem leasingu.  

Clark (1990, 23) med najbolj pogoste razloge za uporabo načina financiranja po sistemu sale 
and lease back navaja: 
 pridobitev kapitala; 
 ustvarjanje knjiženega ali obdavčljivega dobička, kjer realna tržna vrednost opreme 

presega amortizirano vrednost opreme v bilanci stanja; 
 zmanjšanje stroškov financiranja z refinanciranjem po nižji obrestni meri.  

Posli na način sale and lease back se pri IKT-opremi sklepajo takrat, ko ima podjetje v lasti 
določeno še uporabno tovrstno opremo. Slednjo nato z namenom pridobitve likvidnostnih 
sredstev proda leasing podjetju in potem to prodano opremo spet najame nazaj prek pogodbe 
o finančnem ali operativnem leasingu.  

Takšen način financiranja IKT-projektov se na primer uporablja v primerih, ko se neko 
podjetje ali organizacija odloči, da bo z izvajalcem podpisala pogodbo o zunanjem izvajanju 
storitev vzdrževanja uporabniških delovnih mest. V tem primeru podjetje ali organizacija 
proda vse svoje še uporabne osebne računalnike in prenosnike leasing podjetju. Leasing 
podjetje zatem sklene z izbranim izvajalcem pogodbe o upravljanju uporabniških delovnih 
mest – praviloma pogodbo o operativnem leasingu. Vanjo sta vključeni še uporabna rabljena 
oprema in dodatna količina nove opreme. 

V takšnih primerih je pogodba o operativnem leasingu praviloma najbolj ugodna, saj so 
mesečni obroki zaradi večjega ostanka vrednosti nižji kot pri pogodbi o finančnem leasingu.  

Podjetje ali organizacija s prodajo še uporabne opreme pride do dodatnih likvidnostnih 
finančnih sredstev. Izvajalec pogodbe o vzdrževanju z leasing hišo, ki je odkupila še uporabno 
staro opremo, to opremo skupaj s potrebno količino nove opreme najame prek leasing 
pogodbe in mesečni obrok vračuna v mesečni obrok svoje pogodbe. S tem se skupna vrednost 
storitve proti uporabniškemu podjetju še dodatno zniža. Ponudnik storitev zunanjega izvajanja 
je lahko v najbolj občutljivi fazi pridobivanja posla s takšno ponudbo financiranja bolj 
konkurenčen kot ostali. 
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Ob koncu pogodbe o operativnem leasingu ima ta oprema še vedno neko uporabno vrednost 
in jo leasingodajalec lahko še vedno proda ali pa se jo v določeni meri še vedno lahko vključi 
v novo pogodbo – z istim ali drugim uporabniškim podjetjem ali izvajalcem. 

Takšnih primerov je precej tudi pri pogodbah o zunanjem izvajanju storitev tiskanja ali pri 
ponudnikih najema strežniških in diskovnih zmogljivosti.  

Velikokrat je na ta način financirana tudi investicija v novo IKT-opremo. Kupec pri 
dobavitelju naroči novo opremo, ki jo nato takoj proda leasing podjetju in z njim sklene 
pogodbo o finančnem leasingu ter potem s plačilom zadnjega obroka spet postane njen 
lastnik. V tem času opremo uporablja in zanjo plačuje mesečne obroke ter investicijo 
razporedi prek določenega časovnega obdobja. V takšno pogodbo lahko vključi tudi določene 
storitve, povezane z vzdrževanjem te opreme, ki jih v posebnih paketih nudijo že proizvajalci 
ali prodajalci opreme. 

3.3 Leasing ali kredit 

Najpogosteje uporabljeni obliki financiranja nabave ali najema opreme sta vsekakor kredit in 
leasing. Pred odločitvijo o izboru najustreznejšega načina in vira financiranja se vedno 
primerja ti obliki. Obstaja večna dilema – kredit ali leasing. V nadaljevanju so predstavljene 
glavne razlike med obema. 

Galun Pivka (2005, 1) opredeljuje osnovne razlike med leasingom in kreditom po naslednjih 
kategorijah:  
 Pravno in ekonomsko lastništvo nad nepremičnino oziroma opremo, ki v dobi trajanja 

leasinga predstavlja zavarovanje leasinga (v tem primeru ni dodatnih stroškov zavarovanja 
– v primeru leasinga je lastnik nepremičnine ali opreme leasingodajalec do trenutka 
odplačila celotnega leasinga). 

 Obseg lastnih sredstev – pri najemu leasinga je praviloma potrebnih manj lastnih sredstev 
kot pri nakupu s kreditom, glede na vrsto leasinga nekje do 30 ali 50 %. 

 Pri kreditni pogodbi je kreditodajalec upravičen, da dobi od kreditodajalca tisto, kar je dal, 
glavnico z obrestmi – seveda v denarni obliki; pri finančnem leasingu daje leasingodajalec 
leasingojemalcu v uporabo stvari in ne denar. V tem primeru se predmet v času trajanja 
pogodbe obrablja oziroma popolnoma obrabi (delno ali popolno amortizira), tako ni 
mogoča istovrstna ali enako kakovostna vrnitev. 

 V primeru predčasnega razdrtja pogodbe je leasingojemalec dolžan vrniti predmet 
leasinga in plačati še določene denarne obveznosti (obroke). 

 Pri kreditni pogodbi kreditodajalec lahko svojo terjatev zavaruje s hipoteko oziroma 
zastavo na predmetu, kupljenem na podlagi kredita. 

 Ker pri leasing pogodbi predmet leasinga predstavlja zavarovanje samo, leasing ni dražja 
oblika financiranja od kredita. 
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Leasingu dajejo kupci v tujini prednost pred kreditom že vrsto let. Po uvedbi davka na dodano 
vrednost (DDV) se je pomen leasinga tudi v Sloveniji spremenil. Sedaj lahko jemalec leasinga 
pri večini naložb plačani DDV upošteva kot vhodni davek. Samo pri nakupu osebnih vozil in 
plovil se DDV še vedno obravnava kot odbitna davčna postavka. 

Prednosti leasinga pred kreditom Galun Pivka (2005, 1) strne še v naslednjih točkah:  
 Pogoji odobritve leasinga so bolj prilagodljivi. 
 Bilančno in zunaj bilančno prikazovanje investicij v osnovna sredstva (odvisno od tega, 

ali gre za finančni ali za operativni leasing). 
 Postopki pri leasingu so hitrejši in bolj enostavni (urejanje vseh administrativnih 

postopkov, vključno s podpisom pogodbe pri leasingodajalcu ali samem prodajalcu, ki ga 
izbere kupec). 

 Valutna klavzula (vse finančne obveznosti so lahko normirane v tuji valuti, npr. USD, 
CHF, s čimer se lahko izognemo inflacijski negotovosti). To je lahko dobrodošla prednost, 
če leasingojemalec ustvarja prihodke v tuji valuti. Seveda pa je to vedno stvar dogovora 
obeh pogodbenih strank. 

 Manjša davčna osnova obroka leasinga pri finančnem leasingu predstavlja v bilanci 
uspeha strošek v celoti – delno v obliki amortizacije, delno pa kot strošek financiranja; 
medtem ko se pri operativnem leasingu obrok v celoti obravnava kot strošek (pri 
finančnem leasingu obrok za leasing predstavlja v bilanci uspeha strošek v celoti, in sicer 
delno kot amortizacija, delno pa kot strošek financiranja; pri operativnem leasingu se 
obrok v celoti obravnava kot strošek).  

 Načrtovanje izdatkov je bolj natančno (obroki so lahko normirani tudi v tujih valutah in se 
ne iztekajo do izteka pogodbe). 

 Večja prilagodljivost (leasing se lahko veliko bolj prilagodi posebnim zahtevam kupcev 
kot katera koli druga oblika financiranja). 

Finančni leasing je oblika financiranja, kjer se leasingojemalec že ob sklenitvi pogodbe 
odloči, da bo postal lastnik predmeta leasinga. Leasingojemalec ima v času trajanja pogodbe 
pravico do ekonomske rabe predmeta leasinga, saj je ta do plačila zadnjega obroka v pravni 
lasti leasingodajalca. Pri tej obliki leasinga amortizacijo obračunava leasingojemalec. Ob 
podpisu pogodbe leasingojemalec vplača določen znesek lastne udeležbe, ki je odvisen od 
predmeta leasinga, bonitete leasingojemalca in stroškov priprave pogodbe. 

Če primerjamo leasing in bančni kredit s stroškovnega vidika, so pogoji za pridobitev leasinga 
nekoliko milejši, saj predmet leasinga predstavlja realno zavarovanje za leasingojemalca. 
Bistvena razlika je tudi v tem, da je predmet leasinga do končnega poplačila last 
leasingodajalca, pri kreditu pa lastninska pravica takoj preide na kreditojemalca. Kredit je 
lahko zavarovan pri zavarovalnici, s hipotekami na nepremičnine ali vrednostnimi papirji 
oziroma ostalimi možnostmi, ki jih ima voljo kreditojemalec. Seveda pri tem nastajajo 
dodatni stroški, povezani s tem.  
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Leasingodajalec je pravni lastnik predmeta leasinga do plačila zadnjega obroka, ko lastninska 
pravica preide na leasingojemalca. Pri kreditu je glede tega lahko tudi drugače, saj 
kreditojemalec lahko v veliko primerih celo proda predmet, za katerega je najel kredit, in 
nadaljuje z odplačevanjem kredita, ker banka ni pravni lastnik predmeta. 

Kupci leasing vedno povezujejo oziroma primerjajo s kreditom, ki je bil v preteklosti daleč 
najbolj priljubljena oblika financiranja nakupa nepremičnin in opreme. V zadnjih letih pa 
leasing postaja vedno bolj priljubljena in dostopna oblika financiranja tudi v Sloveniji.  

Lastništvo predmeta leasinga ali kreditne pogodbe je glavna razlika med obema. Pri leasing 
pogodbi leasingodajalec ostaja pravni lastnik predmeta pogodbe do dokončnega poplačila 
vseh pogodbenih obrokov. Leasingojemalec pa je v tem primeru zgolj ekonomski lastnik 
predmeta – lahko ga prosto uporablja za svoje namene in potrebe. To dejstvo je v preteklosti 
zbujalo veliko dvomov pri tovrstni možnosti nakupa pogodbenega predmeta. Pri kreditu pa je 
kreditojemalec lahko tako pravni kot ekonomski lastnik predmeta.  

Obe vrsti financiranja se med seboj ločita tudi pri postopku pridobivanja. Postopek leasinga je 
praviloma krajši in tudi cenejši v primerjavi s kreditom. Kreditodajalec svojo terjatev lahko 
zavaruje tudi s porokom kreditojemalca, zastavno pravico na predmetu, vrednostnimi papirji 
ali z drugimi dogovorjenimi oblikami zavarovanja. Dodatno zavarovanje posla pri leasingu 
praviloma ni potrebno, saj že sam predmet leasing pogodbe predstavlja zavarovanje posla za 
čas trajanja pogodbe. Pri nepremičninah se predmet leasing pogodbe praviloma zavaruje za 
primer požara, potresa in za primer izliva vode. Pri leasingu prevoznih sredstev je obvezno 
osnovno in kasko zavarovanje, pri opremi pa se uporablja zavarovanje za primer požara in 
kraje. Ta zavarovanja so sicer nujna za primere višje sile, na katere leasingojemalec v 
primeru, da s predmetom ravna kot dober gospodar, nima vpliva. V primeru, da se 
dogovorjeni pogodbeni mesečni obroki leasinga ne plačujejo redno, pa ima leasingodajalec 
kot njegov pravni lastnik pravico do zasega predmeta.  

Prednost leasinga pred običajnim kreditom je tudi v tem, da so obroki leasinga usklajeni s 
prihodki leasingojemalca. Pri fizičnih osebah se lahko poleg osebnega dohodka upoštevajo 
tudi drugi prihodki – najemnine za oddana stanovanja, avtorske ali kakšne druge pogodbe. 

Leasing je velikokrat edina možnost financiranja za nova in majhna podjetja, ki se na trgu šele 
uveljavljajo in nimajo še dovolj zaupanja pri bankah. Zaradi fleksibilnosti je financiranje z 
leasingom za takšna podjetja lahko odskočna deska za nadaljnji razvoj (Može 2008, 53). 

3.4 Finančni ali operativni leasing 

Najbolj uporabljani obliki leasinga pri najemanju ali prodaji IKT-opreme sta finančni in 
operativni leasing. Glavne razlike med njima so, skladno z MRS 17.10, strnjene v preglednici 
3. 
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Preglednica 3: Kriterij razvrščanja leasinga na poslovni in finančni leasing 
Poslovni leasing  Finančni leasing 

Ne. Prenos lastništva ob izteku 
pogodbe. 

Da. 

Ne. Možnost pogodbene določitve 
opcije nakupa. 

Da. 

Ne. Leasing pokriva večino 
koristne življenjske dobe 

predmeta leasinga. 

Da. 

Ne. Sedanja vrednost minimalnih 
najemnih plačil je višja ali pa v 

večji meri enaka dejanski 
vrednosti pogodbe. 

Da. 

Vir: MRS 2008, 85. 

Može (2008, 51–52) razlaga razliko med finančnim in operativnim leasingom na naslednji 
način:  

Finančni leasing sodi med najeme, kjer poleg stvari k leasingojemalcu preidejo nanj tudi vsa 
pomembnejša tveganja in koristi, povezane z lastništvom predmeta leasinga. Leasingojemalec ni 
pravni lastnik predmeta, lahko pa uživa vse pravice, ki izhajajo iz ekonomskega lastništva. 

Pri finančnem leasingu je značilno, da se bo po preteku pogodbe lastninska pravica nad 
predmetom pogodbe najverjetneje prenesla na leasingojemalca. Leasingojemalec ima pravico 
in možnost kupiti pogodbeni predmet po ceni, ki bo na dan izteka pogodbe nižja od njegove 
takratne poštene vrednosti. Že ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu je večinoma precej 
verjetno, da bo leasingojemalec izkoristil možnost nakupa predmeta leasinga po preteku 
pogodbe. Trajanje pogodbe se praviloma ujema z večjim delom dobe koristnosti pogodbenega 
predmeta. Poleg prenosa lastništva nad predmet leasinga se na leasingojemalca prenesejo tudi 
vsa tveganja, povezana z uporabo tega predmeta. Dogaja se tudi, da najemnik vedno ne 
odkupi predmeta leasinga – v tem primeru se ta vrne leasingodajalcu, ki z njim nato prosto 
razpolaga.  

Finančni leasing se največkrat uporabi za predmete, kjer leasingojemalec pričakuje, da bo 
predmet uporabljal v njegovi celotni življenjski dobi, in takrat, ko pričakuje, da v času 
njegove uporabe ne bo tehnološko zastaral ter se njegova cena v času leasinga ne bo bistveno 
spremenila. Ta vrsta leasinga je v branži IKT ena najbolj uporabljenih oblik, ko gre za nabave 
osrednje strežniške, diskovne in omrežne infrastrukture. Ta oprema praviloma ostaja v 
uporabi tudi po izteku pogodbe.  

Do leta 2007 je bil finančni leasing obravnavan kot promet blaga, po letu 2007 (po sprejetju 
novel zakona od DDV) pa je v Sloveniji dopuščena tudi oblika, ko se predmet leasinga 
obravnava kot promet blaga, obresti financiranja pa kot oproščena finančna storitev. 
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Leasingodajalci lahko ponudijo različne načine plačevanja DDV, in sicer obročno ali v 
enkratnem znesku na začetku leasing obdobja. Kadar se DDV plačuje v obrokih, 
leasingojemalec za obročno odplačevanje dodatno zaračuna še obresti financiranja za znesek 
financiranega DDV. Leasing pogodba lahko vsebuje tudi vnaprej dogovorjeno možnost 
odkupa predmeta leasinga. To je višina zneska, ki ga mora leasingojemalec po izteku pogodbe 
plačati za dejanski prenos pravnega lastništva nase. To je po pravilu zadnji leasing obrok – ne 
pa vedno. Ta znesek odkupnine je bistveno manjši od tržne vrednosti predmeta leasinga. 
Leasingodajalec in leasingojemalec se običajno dogovorita, da v času trajanja pogodbe 
leasingojemalec te ne more enostransko prekiniti ali pa prenehati uporabljati predmeta 
leasinga pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja. Predmet leasinga pa je možno tudi 
predčasno odkupiti. V tem primeru leasingojemalec plača diskontirano vrednost preostalih 
pogodbenih obrokov (Može 2008, 51–52). 

Pri finančnem leasingu leasingojemalec predmet leasinga v svoji bilanci stanja izkazuje kot 
osnovno sredstvo. Na aktivni strani bilance stanja se v poslovnem letu povečajo sredstva v 
postavki drugih opredmetenih sredstev, na pasivni strani pa se za isti znesek povečajo 
obveznosti do virov sredstev v postavkah dolgoročnih obveznosti. V izkazu uspeha so kot 
amortizacija prikazani stroški finančnega leasinga ter stroški obresti in drugi odhodki 
financiranja. Če je leasingojemalec registriran kot davčni zavezanec, lahko uveljavlja še 
vračilo plačanega DDV, vendar samo, če za osnovno sredstvo velja odbitna postavka. Pri 
operativnem leasingu se predmet leasinga v bilanci stanja leasingojemalca ne izkazuje med 
osnovnimi sredstvi. Predmet je knjižen kot osnovno sredstvo pri leasingodajalcu. 
V izkazu uspeha najemojemalec najemnino in druge stroške, povezane z najemom, izkazuje v 
postavki stroškov blaga, materiala in storitev tekočega obračunskega obdobja. 
Najemojemalec, ki je registriran kot davčni zavezanec, lahko uveljavlja vračilo plačanega 
DDV samo, če za predmet najema velja odbitna postavka za davek (Summit Leasing b. l.). 

Pri operativnem leasingu pa zaradi tega, ker je pogodbeno obdobje krajše od uporabne 
življenjske dobe predmeta leasing pogodbe, stroški opreme, dane v operativni leasing, 
praviloma niso nikoli v celoti pokriti s pogodbeno določenimi obroki. Leasingodajalec se pri 
operativnem leasingu zanaša na preostalo vrednost opreme. Ena od značilnosti operativnega 
leasinga je tudi ta, da leasingojemalec lahko pogodbo praviloma kadarkoli prekine, seveda 
skladno z dogovorjenimi odpovednimi roki. Tveganje odpovedi pogodbe je v primeru 
operativnega leasinga na strani leasingodajalca. 

Može (2008, 51–52) razlaga, da leasingodajalec sredstva, dana v operativni leasing, v svojih 
poslovnih knjigah izkazuje kot svoja opredmetena osnovna sredstva, najemnine pa kot 
poslovne prihodke. Operativni leasing je primerljiv z dolgoročnimi najemi, davčno se 
obravnava kot promet storitev, DDV pa se obračunava sproti za vsak obrok leasinga.  

Može (2008, 51–52) navaja tudi glavne značilnosti operativnega leasinga:  
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 ekonomsko lastništvo ima jemalec leasinga;  
 pravno in zemljiškoknjižno lastništvo ima leasingodajalec; 
 upravičenost do investicijske olajšave ima leasingodajalec;  
 davčno priznani strošek, ki ga uveljavlja leasingojemalec, je obrok leasinga; 
 glavna tveganja s predmetom leasinga nosi leasingodajalec;  
 leasingojemalec lahko predmet leasinga kupi samo po njegovi tržni vrednosti. 

Operativni leasing je smiseln za stranke, ki potrebujejo predmet leasinga za krajše obdobje. 
Torej za tiste, ki jih zanima zgolj uporaba. 

V preglednici 4 so na kratko predstavljene bistvene razlike med finančnim in operativnim 
leasingom.  

Preglednica 4: Razlika med finančnim in operativnim leasingom 

Finančni leasing Operativni leasing 
Najemno obdobje pokriva večji del dobe 
koristnosti najema. 

Najemno obdobje pokriva krajši del dobe 
koristnosti predmeta najema. 

Pogodbe ni mogoče odpovedati oziroma 
mora leasingojemalec ob predčasni 
prekinitvi plačati sedanjo vrednost še ne 
plačanih obrokov. Vzdrževanje, popravila 
in zavarovanje krije leasingojemalec. 

Pogodbo je mogoče odpovedati brez večjih 
posledic za najemnika. Najemodajalec lahko 
vključi v pogodbo tudi določila o popravilih, 
vzdrževanju in zavarovanju. 

Leasingojemalec nosi tveganja, povezana 
z lastništvom, to so izguba, zastarelost in 
višina preostale vrednosti. 

Vsa tveganja, povezana z lastništvom, 
ostanejo pri najemodajalcu. Prodaja 
predmeta najema je v rokah najemodajalca. 

Večji del iztržka od morebitne prodaje 
predmeta pripada leasingojemalcu. 

Iztržek od prodaje predmeta najema je 
izključno najemodajalčev. 

Vir: Može 2008, 51–52; povzeto po Grant in Gent 1992, 16–17. 
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4 PRIMER IZVEDENEGA FINANCIRANJA NAJEMA STREŽNIŠKE IN 
DISKOVNE OPREME V PODJETJU VIJAK  

V nadaljevanju je predstavljen uspešno izveden primer financiranja nakupa nove strežniške in 
diskovne opreme proizvajalca, ki je za potrebe naloge poimenovan kot Principal (v 
nadaljevanju PCP), v slovenskem podjetju Vijak, d. d. Posel je financiralo specializirano 
proizvajalčevo finančno podjetje oziroma leasing hiša, ki je za potrebe tega primera 
poimenovana kot Principal Financial Services (v nadaljevanju PFS), operativno postavitev 
opreme in poznejše vzdrževanje pa je prevzelo podjetje Izvajalec, d. o. o. 

Podjetje Vijak, d. d., je vodilni slovenski tehnični trgovec z izdelki za opremo doma, vrta in 
domače delavnice za končne kupce, podjetja in obrtnike. 

Sestavlja ga devet podjetij v šestih različnih državah. Prepoznavnost jim zagotavlja razvejana 
mreža več deset trgovskih centrov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini 
ter Makedoniji. Njihova poglavitna prednost je, da na enem mestu združujejo koncept uspešne 
prodaje izdelkov za gradnjo, obnovo in vzdrževanje, zabavo, udobje ter kakovostno bivanje.  

Za uspešno IKT-podporo poslovanja podjetja je odgovoren Oddelek za informacijske 
tehnologije, ki upravlja s centralnim strežniškim in diskovnim sistemom. Center je postavljen 
na sedežu podjetja, v medetažnem prostoru in v varni sobi. Zrcalna lokacija centra, kjer se 
nahajajo podvojeni sistemi, je locirana na petdeset kilometrov oddaljeni rezervni lokaciji. 

Vsa strojna strežniška in diskovna oprema je od proizvajalca PCP. Center so postavili 
zaposleni iz Oddelka IT skupaj s strokovnjaki podjetja Izvajalec, d. o. o. 

Izvajalec, d. o. o. je dolgoletni specializirani sistemski partner PCP s statusom PCP GOLD 
Specialist in ServiceONE Expert, kar mu omogoča dostop do najnovejših PCP-tehnologij in 
orodij ter dostop do PCP-jevih strokovnjakov. Izvajalec ima lastno servisno mrežo v 
Sloveniji. Poleg centralne lokacije v Ljubljani deluje še prek izpostav v Mariboru in Kopru, s 
čimer zagotavlja boljšo pokritost, krajši čas odprave napak pri okvarah opreme in manjše 
stroške pri servisnih storitvah. 

Poslanstvo podjetja je trženje, implementacija in upravljanje PCP-rešitev na različnih 
platformah pri naročnikih ter s pomočjo tesnega sodelovanja s principalom zagotoviti 
dolgoročno partnerstvo in zadovoljstvo naročnikov podjetja. 

Izvajalec je PCP GOLD Specialist 2013, in sicer za naslednja področja: 
 konvergentne infrastrukture (converged infrastructure),  
 računalniški sistemi (computer systems),  
 sistemi za shranjevanje (enterprise storage),  
 omrežni sistemi (registred networking), 
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 osebni računalniki (personal computing), 
 delovne postaje (workstations) in 
 servisiranje (serviceONE expert).  

PCP je eno največjih svetovnih podjetij na področju tehnologije in združuje portfelj, ki obsega 
tiskanje, osebno računalništvo, programsko opremo, storitve in infrastrukturo IT. Njegov 
vodilni tržni delež je zagotovilo za najboljše razmerje med ceno in kakovostjo izdelkov. PCP 
je prek svojih partnerjev prisoten v 170 državah, vključno z jugovzhodno Evropo, kjer ima 
svoje lokalne pisarne. PCP ima v Sloveniji odlično pokritost s pooblaščenimi prodajnimi in 
servisnimi partnerji. Skupaj s partnerji stranke obravnava celostno, njegove odlike so 
proaktiven pristop – vnaprejšnje seznanjanje z novostmi in tehnologijami, dostopnost testne 
opreme, možnost testiranja rešitev v lastnih testnih centrih in konferenca za uporabnike PCP-
opreme.  

Poleg tega nudi tudi možnost ugodnega in fleksibilnega financiranja z aranžmaji PFS. Tudi v 
Sloveniji PCP lahko kot opcijo, prek svoje leasing hiše PFS v sodelovanju s svojimi partnerji, 
ponuja financiranje nakupa opreme v obliki finančnega ali operativnega leasinga za obdobje 
do največ pet let. Možna pa sta tudi odkup in prodaja obstoječe opreme na že predstavljeni 
način sale and lease back.  

4.1 Opredelitev projekta  

V podjetju Vijak je na centralni lokaciji v sistemski sobi, kjer stoji osrednji strežniški in 
diskovni sistem, prišlo do izrednega dogodka. Pri tem je bila oprema, ki je tvorila osrednji 
strežniško diskovni sistem podjetja, zelo poškodovana, prišlo je tudi do izpada delovanja 
sistema.  

Poslovanje podjetja zaradi tega ni obstalo, saj so se samodejno vključili nadomestni zrcalni 
sistemi na rezervni lokaciji. Kljub temu je bilo treba zaradi pomembnosti IT-podpore 
poslovanju podjetja izpad čim prej odpraviti in vzpostaviti predhodno stanje. 

Takoj po dogodku so strokovnjaki podjetij Izvajalec in PCP skupaj z zaposlenimi v Oddelku 
IT podjetja Vijak opravili pregled stanja in naredili oceno nastale škode. Po ogledu so takoj 
začeli čistiti prostor in podrobneje pregledovati opremo, da bi tako ugotovili, ali je kakšen 
sklop še uporaben. Žal se je izkazalo, da je večina opreme, skupaj z diskovnim sistemom, 
trajno uničena. Le manjši del je bil pogojno še uporaben, vendar bi končno oceno o tem lahko 
podalo le specializirano avstrijsko podjetje, ki se ukvarja s sanacijo opreme, poškodovane v 
izrednih dogodkih. 

Izvajalec je skupaj s PCP pripravil ponudbo za novo nadomestno opremo in načrt postavitve. 
Seznam opreme je viden v sliki 8, vrednosti v njej pa so prirejene za potrebe našega primera. 
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Kol. Part.nmbr Ext. Opis Cena za kos
vrednost brez 

DDV
Sklop brez DDV

PCP Diskovni sistem EVA8400 221.800,00 €
Rack

2 Rack 900,00 1.800,00
2 EVA8400 49.000,00 98.000,00
2 Programska oprema 19.000,00 38.000,00
2 PCP 5y Critical Service 42.000,00 84.000,00

Management server 6.780,00 €
2 Management server 1.800,00 3.600,00
2 PCP 5y Critical Service 1.590,00 3.180,00

PCP SAN Switch 4/40 191.440,00 €
4 PCP SAN Switch 4/40 45.000,00 180.000,00
4 PCP 5y Critical Service 2.860,00 11.440,00

Blade c7000 33.160,00 €
2 Blade c7000 4.580,00 9.160,00
2 PCP 5y Critical Service 12.000,00 24.000,00

Blade strežniki
PCP DL685 71.520,00 €

4 ESX P (2), ESX R (2) PCP BL685 4xQC/72GB/12xNIC/2xFC/2x146GB 4.500,00 18.000,00
0 ESX Test (2) PCP BL685 4xQC/72GB/12xNIC/2xFC/2x146GB 0,00 0,00

4 PCP 5y Critical Service BL6xxc Svr Bld HW Support 650,00 2.600,00
PCP DL465

4 SQL (2), DSF (2) PCP BL465 1xQC/16GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 1.900,00 7.600,00
2 Exchange H/C (2) PCP BL465 1xQC/16GB/4xNIC/2x146GB 800,00 1.600,00
2 Exchange (2) PCP BL465 2xQC/64GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 5.500,00 11.000,00
0 Prenova spletne trgovine (2) PCP BL465 1xQC/4GB/2xNIC/2xFC/2x72GB 0,00 0,00
0 ISA (2) - Uporabita se že kupljena strežnikaPCP BL465 1xQC/4GB/4xNIC/2x72GB 0,00 0,00

10 Vrabec, Tiger, Leopard - (3) PCP BL465 1xQC/16GB/2xNIC/2xFC/2x146GB 1.800,00 18.000,00
Muha, Muflon, Lisica, Sdprod, Sdprep, Test1, Test2 - (7)

3 Vc25, Orel, Scom01 - (3) PCP BL465 1xQC/16GB/2xNIC/2x146GB 950,00 2.850,00
PCP 5y Critical Service

21 BL4xxc Svr Bld HW Support 470,00 9.870,00
Blade strežniki - ostalo 88.630,00 €

2 Windows/Oracle PCP BL465 1xQC/  8GB/2xNIC/2x146GB 950,00 1.900,00
3 Apollo, Sputnik PCP BL465 1xQC/  4GB/2xNIC/2x146GB 950,00 2.850,00
2 Ora P/Linux RAC(Uran, Saturn) PCP BL465 2xQC/16GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 1.900,00 3.800,00
2 Ora P/Linux KAS (Neptun) PCP BL465 2xQC/32GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 2.810,00 5.620,00
4 Ora R, S/Linux / Ora Pesk/Linux - veneraPCP BL465 1xQC/16GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 2.200,00 8.800,00
4 Ora OAS P/Linux PCP BL465 2xQC/32GB/2xNIC/2xFC/2x146GB 12.000,00 48.000,00
1 Ora OAS P/Linux  PCP BL465 1xQC/  4GB/2xNIC/2x146GB 1.320,00 1.320,00
1 ORA ADF PCP BL465 1xQC/  8GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 1.500,00 1.500,00
3 WWW P/Linux / WWW R/Linux PCP BL465 1xQC/  8GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 1.500,00 4.500,00

PCP 5y Critical Service
22 BL4xxc Svr Bld HW Support 470,00 10.340,00

Networker - DL380G5 2.850,00 €
1 PCP DL380G5 1xQC/8GB/4xNIC/2xFC/2x146GB 2.850,00 2.850,00

Programska oprema - Vmware 37.840,00 €
2 VMware ESX Enterprise 2P Lic SW 2.400,00 4.800,00
2 PCP 5y 24x7 SW Support 2.520,00 5.040,00

Podaljšanje support za za preostale licence - PCP 2y 24x7 SW Support (10x Enterprise, 1x VC)
1 VMWare Inf Enterprise 2 socket Support 28.000,00 28.000,00

Rack omara 7.920,00 €
6 Rack omara 1.320,00 7.920,00

Alpha server ES80 267.604,79 €
1 Beta server ES80 72.000,00 72.000,00
1 Dodatne licence 10.000,00 10.000,00
1 PCP 3y Critical Service - HW 35.000,00 35.000,00
1 PCP 3y Critical Service - SW 11.000,00 11.000,00

Critical Services 71.500,00 €
1 Critical Services (Servers Win/OVMS, Storage, San, Environment)71.500,00 71.500,00

CISCO kominikacijska oprema 5.000,00 €
1 Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 5.000,00 5.000,00

Postavitev in nastavitev nove opreme (ocena) 22.000,00 €
1 Inženirske storitve postavitve in nastavitve ponujene opreme 22.000,00 22.000,00

Skupaj 888.440,00 €
Dodatni popust 61.590,00 €

Skupaj s popustom 826.850,00 €
DDV 20% 165.370,00 €

Skupaj z DDV 992.220,00 €
 

Slika 8: Seznam nove strežniške in diskovne opreme Vijak, d. d. 

 



 

32 

Iz slike 8 je razvidno, da so poleg strojnega dela del ponudbe tudi PCP-garancijski in 
storitveni paketi. Ti zagotavljajo postavitev opreme in s pomočjo nadzorne sistemske 
programske opreme tudi izvajanje preventivnega daljinskega nadziranja ter upravljanja 
skladno s PCP-standardi. Ponudba vključuje tudi storitve postavitve in zagona opreme, ki jo 
bodo izvedli strokovnjaki podjetja Izvajalec. Vključen je tudi nadgrajen garancijski režim 
vzdrževanja s proaktivnim neprekinjenim odzivanjem na morebitne napake. V primeru 
zaznave napačnega delovanja sistema bo nameščena nadzorna programska oprema samodejno 
javila možnost izpada delovanja določenega sklopa sistema dežurnemu inženirju v servisnem 
centru Izvajalca. Na ta način je moč morebitno napako – na primer izpad trdega diska v 
diskovnem sistemu – odpraviti proaktivno, še preden se pojavi. Najsodobnejši strežniški in 
diskovni sistemi proizvajalca PCP imajo namreč vgrajene številne senzorje, ki s pomočjo 
ustrezne nadzorne in upravljalne programske opreme omogočajo vnaprejšnje zaznavanje ter 
odpravljanje morebitnih napak v sistemu z namenom zagotavljanja najvišje možne 
razpoložljivosti sistema.  

Celoten sistem je zavarovan pri zavarovalnici, vendar so postopki uveljavljanja zavarovalnine 
ob tovrstnih dogodkih in vrednostih opreme zapleteni ter dolgotrajni.  

Podjetje Vijak je moralo zaradi varnosti in nemotenega poslovanja čim prej vzpostaviti 
prvotno stanje. Zaradi nenačrtovanega dogodka v Vijaku za nakup nove nadomestne opreme 
ni bilo predhodno predvidenih sredstev. Obstoječi sistem na osrednji lokaciji je bil star šele 
dobri dve leti, rezervni sistem pa je bil kombinacija starejše opreme, stare več kot pet let, in 
nekaterih novejših sklopov. Zato so se v podjetju Vijak odločili, da bodo za osrednji sistem 
nabavili povsem novo opremo, rezervni sistem pa bodo nadgradili in osvežili z že rabljeno 
lastno opremo, ki bo po pregledu ter sanaciji še uporabna.  

4.2 Izbor finančnega instrumenta 

Zaradi visoke vrednosti nadomestne opreme in izrednega dogodka, na katerega podjetje Vijak 
ni bilo finančno pripravljeno, je PCP ponudil financiranje projekta prek svojega 
specializiranega finančnega podjetja PFS.  

Razlog za to je bil v tem, da so osrednji strežniški in diskovni sistemi ključnega pomena za 
poslovanje v podjetju in ker se ta oprema uvršča med infrastrukturno opremo, nad katero želi 
večina IT-oddelkov imeti popoln nadzor. Poleg tega želijo imeti nad opremo vsaj še 
ekonomsko in po koncu pogodbe tudi pravno lastništvo. Zato so se odločili za financiranje 
prek pogodbe o finančnem leasingu. PCP je bil pripravljen prek PFS celo odkupiti opremo iz 
rezervnega centra in jo vključiti v omenjeno leasing pogodbo.  

Odločitev za financiranje prek PFS, pogodbe o finančnem leasingu, je poleg vključitve pred 
tem odkupljene Vijakove opreme iz rezervne lokacije in še uporabne opreme iz osrednje 
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lokacije, olajšalo tudi dejstvo, da so v pogodbo vključili še vrsto PCP-storitvenih paketov. S 
temi paketi bosta PCP in Izvajalec poleg dobave strojne in programske opreme opravila še 
storitve postavitve ter kasnejšega garancijskega in preventivnega vzdrževanja sistema na obeh 
lokacijah.  

Podjetju Vijak, kot leasingojemalcu, je bilo pomembno tudi dejstvo, da bo oprema s plačilom 
zadnjega obroka po petih letih prešla v njegovo pravno lastništvo. 

4.3 Potek izvedbe 

Celoten posel je potekal tako, da sta Vijak in PFS sklenila pogodbo o finančnem leasingu, po 
kateri bo Vijak plačeval mesečne obroke leasinga 5 let. V pogodbo je vključen tudi del od 
PFS predhodno odkupljene opreme iz rezervne lokacije Vijaka. Operativno bo opremo prodal 
in dobavil Izvajalec, PFS pa bo Izvajalcu plačal od proizvajalca PCP kupljeno opremo po 
izvedeni dobavi in namestitvi v Vijaku.  

 
Slika 9: Primer izračuna leasing obroka 

Na sliki 9 vidimo primer izračuna leasing obrokov za pripravo pogodbe o finančnem leasingu 
za opremo, prikazano v sliki 8. Vse vrednosti so izmišljene in služijo zgolj kot primer prikaza 
obravnavanega primera v diplomski nalogi.  
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Slika 10: Diagram poteka posla pri financiranju s finančnim leasingom 

Na sliki 10 je prikazan diagram poteka opisanega posla pri nabavi novega centralnega 
diskovnega in strežniškega sistema, vključno s storitvami postavitve in vzdrževanja za 
obdobje 5 let, ki je financiran prek pogodbe o finančnem leasingu.  

Po predhodnem ogledu in oceni škode so strokovnjaki proizvajalca opreme ter podjetja 
Izvajalec pripravili ponudbo za dobavo, namestitev, zagon in kasnejše vzdrževanje nove 
opreme. Po uskladitvi vseh sestavin ponudbe sta finančna hiša PFS in podjetje Vijak, d. d., 
podpisala pogodbo o finančnem leasingu, prek katerega bo podjetje Vijak financiralo ta 
projekt. Po izteku pogodbe in po plačilu zadnjega obroka bo vsa oprema prešla tudi s 
pravnega vidika v last leasingojemalca, tj. podjetja Vijak, d. d. Po podpisu leasing pogodbe je 
Vijak tudi formalno potrdil naročilo po usklajeni ponudbi. Izvajalec je nato opremo naročil pri 
PCP. Slednji jo je v dogovorjenem dobavnem roku dobavil Izvajalcu, ta pa je opravil montažo 
pri Vijaku. Po končani namestitvi opreme in njenem zagonu je Izvajalec poslal od Vijaka 
potrjene dobavne dokumente in končni obračun leasing hiši. Ta je potem nakazala celotno 
kupnino na transakcijski račun Izvajalca. Izvajalec je zatem plačal opremo še PCP-ju in 
opremo pri Vijaku prevzel v petletno vzdrževanje. Vijak je skladno s sklenjeno pogodbo 
plačeval dogovorjene mesečne obroke leasing hiši. 

4.4 Prednosti za naročnika in prodajalca 

V našem primeru financiranja nabave oziroma najema osrednjega strežniškega in diskovnega 
sistema prek pogodbe o finančnem leasingu uživata določene prednosti tako podjetje Vijak, 
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d. d., kot naročnik oziroma uporabnik opreme in seveda tudi podjetje Izvajalec, d. o. o., kot 
prodajalec oziroma dobavitelj in kasnejši vzdrževalec postavljene opreme. 

Vijak je v tem primeru leasingojemalec in je s pogodbo o finančnem leasingu dokaj hitro 
prišel do nove nadomestne opreme, ki jo je lahko začel takoj uporabljati. Ta način 
financiranja je za ta primer precej bolj ugoden predvsem zaradi prožnosti tako proizvajalca 
opreme PCP kot PFS v vlogi leasingodajalca. Takšen način financiranja prek proizvajalčeve 
leasing hiše je za leasingojemalca zanimiv predvsem zato, ker se lahko v pogodbeni znesek in 
kasneje v obrok vključi, poleg vrednosti opreme, tudi posebne garancijske in storitvene 
pakete, povezane z njo. V isti znesek se lahko vključi še vrednost storitev podjetja Izvajalec, 
d. o. o., in potrebno licenčno programsko opremo PCP ali kakega drugega proizvajalca.  

Vse to leasingojemalec dobi takoj v popolno uporabo, celotna vrednost opreme in storitev pa 
se mu enakomerno razdeli na mesečne obroke za dogovorjeno obdobje. Ob izteku pogodbe bo 
Vijak, d. d., lahko vso opremo ali samo del odplačal z zadnjim obrokom po pogodbi, oprema 
pa bo kot takšna prešla tudi v njegovo pravno lastništvo. To opremo bo sicer lahko prepustil 
leasingodajalcu, z njim pa sklenil novo pogodbo za novo opremo, če se bo tako odločil. Pri 
prodaji obstoječe še uporabne opreme leasingodajalcu in potem z njeno takojšnjo vključitvijo 
v pogodbo o finančnem leasingu je Vijak prišel še do dodatnih likvidnih sredstev, ki jih je 
lahko usmeril v svojo osnovno dejavnost. Omenjeno opremo bo skupaj z novo uporabljal še 
naprej in jo mesečno odplačeval prek leasing pogodbe. 

V času trajanja pogodbe o finančnem leasingu podjetje Vijak, d. d., vodi opremo v svojih 
poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo in zanjo obračunava amortizacijo po predpisanih 
stopnjah. Mesečni obračun amortizacije predstavlja strošek podjetja. Finančni leasing se 
evidentira med dolgoročne finančne obveznosti in je za podjetje kakovosten vir financiranja.  

Obveznost za celotno plačilo DDV nastane ob sklenitvi pogodbe, ne glede na čas 
odplačevanja. Ker Vijak, d. d., uveljavlja 100-odstotni odbitni delež vstopnega DDV, 
poračuna vstopni DDV v davčnem obdobju, ko je bila oprema dobavljena.  

Mesečni obrok leasinga je sestavljen iz glavnice in obresti. Vračilo glavnice predstavlja 
zmanjšanje dolgoročne finančne obveznosti, stroški financiranja, to so obresti, pa 
predstavljajo finančne odhodke tekočega poslovanja. 

Podjetje Izvajalec, ki tukaj nastopa v vlogi prodajalca in dobavitelja omenjene opreme, v tem 
primeru uživa tudi več pomembnih prednosti. 

S takšnim načinom financiranja lahko veliko lažje prodaja opremo in svoje storitve, predvsem 
pri vrednostno večjih projektih, kjer se celotna vrednost za naročnika porazdeli preko 
določenega obdobja.  
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Posel se zaključi hitreje, plačilo zanj dobi v celoti in to v dogovorjenem roku. Celoten riziko 
morebitne bodoče nelikvidnosti naročnika prevzame leasing hiša, ki financira celoten projekt. 
Leasingodajalec pa nato pred podpisom pogodbe stopnjo rizika zmanjšuje s podrobnim 
pregledom bonitetne ocene bodočega leasingodajalca in tej oceni prilagodi tudi obrestno 
mero. 

Izvajalec, d. o. o., kot udeleženec v projektu in kot usposobljen PCP-partner po izvedeni 
namestitvi opreme zanjo skrbi celotno obdobje – v našem primeru je to 5 let. V tem času 
prejema, skladno s prodanimi proizvajalčevimi vzdrževalnimi in garancijskimi storitvenimi 
paketi, redne mesečne pavšale za pripravljenost in še posebej za vsako odpravo napake pri 
delovanju v predpisanem roku za njeno rešitev. Tako ima tudi po izvedeni dobavi zagotovljen 
posel.  

Dokaj pomembne pa so tudi pridobljene izkušnje in referenca za prihodnje posle pri kakšni 
drugi stranki.  
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5 PRIMER FINANCIRANJA OPREME ZA POTREBE ZUNANJEGA IZVAJANJA 
UPRAVLJANJA STORITEV TISKANJA V PODJETJU TURBINA  

V tem poglavju je opisan primer financiranja posla z operativnim leasingom. Tokrat je 
financirana tiskalniška oprema proizvajalca, ki je za potrebe tega primera poimenovan 
Principal (v nadaljevanju PCP), in programska oprema za upravljanje ter nadzor tiskalniške 
opreme, ki jo bo uporabljalo podjetje Izvajalec, d. o. o., za zunanje izvajanje upravljanja 
storitev tiskanja v podjetju Turbina, d. d., za obdobje petih let. Projekt v trenutku priprave 
tega dela še ni stekel, ker uprava podjetja Turbina, d. d., še ni sprejela končne odločitve. 

Turbina, d. d., je podjetje z osnovno dejavnostjo distribucije električne energije. Tvori 
pomemben del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije in želi postati eden ključnih 
ponudnikov storitev s področja energetike tudi širše v primorski regiji. Podjetje ima osrednjo 
upravno stavbo v Novi Gorici in enote v Postojni, Kopru, Sežani in Tolminu. 

Svojim odjemalcem zagotavlja kakovostno, zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo, 
skrbi za razvoj in izgradnjo omrežij ter inženiring storitev s področja energetike.  

Podjetje Izvajalec, d. o. o., je v letu 2013 doseglo nov PCP-partnerski status, in sicer PCP 
Managed Print Specialist, s katerim je pridobilo dostop do ekspertnih in podpornih baz znanja 
proizvajalca tiskalniških naprav PCP. Do navedenih baz lahko dostopajo samo strokovnjaki, 
ki so si v času predhodnih izobraževanj pridobili ustrezne proizvajalčeve certifikate. S takšno 
podporo in na ta način pridobljenim znanjem lahko svojim strankam nudijo prvovrstno 
svetovanje ter storitev pri prenovi in optimizaciji stroškov tiskanja na ravni celotne 
organizacije. 

Celoten projekt nabave strojne in programske opreme za potrebe projekta bo financiran s 
pogodbo o operativnem leasingu, ki jo bosta sklenila Izvajalec, d. o. o., in izbrana leasing 
hiša. 

5.1 Opredelitev projekta  

V podjetju Turbina so se po zamenjavi vodstva zaradi oteženih pogojev poslovanja, 
povzročenih z gospodarsko in finančno krizo, odločili za podrobnejši pregled stroškov 
poslovanja.  

Pri tem so ugotovili, da je njihov trenutni sistem upravljanja s tiskalniki neučinkovit in dokaj 
potraten. V uporabi imajo večinoma osebne tiskalnike, nameščene na mizah zaposlenih. To so 
večinoma črnilni, ali tako imenovani inkjet tiskalniki, in laserski tiskalniki, večinoma 
namenjeni osebni rabi. Za nameček so tiskalniki še vsaj treh različnih proizvajalcev in 
kupljeni stihijsko v različnih obdobjih. Trenutno imajo v uporabi 130 kosov črnilnih 
tiskalnikov in približno 60 črno-belih laserskih tiskalnikov, od tega dva barvna in sedem 
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večopravilnih naprav, ki omogočajo poleg tiskanja v barvah tudi kopiranje in digitalno 
upodabljanje dokumentov. Tudi slednji so od kar treh različnih proizvajalcev. Povprečna 
starost vseh naprav je več kot štiri leta, nekaterih tudi več kot pet let. 

Posledica takšnega stanja zelo vpliva na visoke stroške lastništva teh naprav. V primeru okvar 
morajo klicati več različnih servisov, ki imajo vsak svoje navade in odzive. Za naprave, 
starejše od pet let, se tudi izredno težko dobi nadomestne dele ali pa so dragi. Zaradi starosti 
se oprema kvari pogosteje in vse to povzroča zastoje v delovnih procesih v podjetju, 
nezadovoljstvo uporabnikov in dvigovanje stroškov poslovanja zaradi izgub delovnega časa.  

Naslednji nezanemarljiv strošek je skladiščenje velikih količin potrošnega materiala – 
tiskalniških tonerjev za laserske tiskalnike in kartuš za črnilne tiskalnike. Poleg tega gre še za 
naprave različnih proizvajalcev in različnih tipov naprav, ki so bile stihijsko kupljene po 
logiki »rabimo zdaj« in »najceneje tisti hip«. Pri tem je treba poudariti, da so naprave 
kupovali prek Oddelka IT, ves potrošni material pa se kupuje prek Ekonomata, kar še dodatno 
otežuje spremljanje dejanskih stroškov tiskanja v podjetju. 

Pri nabavi potrošnega materiala prihaja tudi do zlorab pri tistih zaposlenih, ki imajo enak tip 
predvsem črnilnega tiskalnika tudi doma in se s potrošnim materialom oskrbujejo v službi. Ta 
pojav je prisoten v vseh podjetjih in organizacijah, kjer je ali še obstaja prej opisani način 
tiskanja. Praviloma se povečani nakup kartuš pozna ob koncu šolskih semestrov in pred 
novoletnimi prazniki, ko se tiskajo razne šolske naloge in novoletna voščila. 

Nenazadnje pa stroške vzdrževanja takšnega sistema povzroča tudi kopica naprav, ki niso 
povezane v omrežje podjetja, in pa nepregledna množica različnih tiskalniških gonilnikov, kar 
onemogoča vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora. Nadgradnje poslovnih aplikacij 
povzročajo dodatne napore IT-osebja, saj morajo praktično ročno obnavljati celo vrsto 
različnih gonilnikov in nastavitev različnih naprav pri prehodu na nove ali nadgrajene 
aplikacije.  

Prav tako niso imeli vzpostavljenega nobenega programskega orodja ali sistema za nadzor in 
upravljanje tiskalniških naprav niti aktivnega imenika uporabnikov, s pomočjo katerega bi 
lahko spremljali porabo in delovanje tako naprav kot uporabnikov.  

V preteklosti so imeli tudi nekaj poizkusov uporabe neoriginalnih tonerjev in kartuš, vendar 
so kmalu spoznali, da to še dodatno podraži tiskanje, saj se je prihranek pri nabavi sicer 
cenejšega, vendar tudi manj kakovostnega potrošnega materiala hitro pojavil kot povečani 
strošek na drugih področjih. Zaradi nekakovostnih tonerjev je prihajalo do pogostejših 
izpadov naprav zaradi packanja, zlepljenih valjev ali večje porabe papirja, ker je bilo treba 
določene dokumente večkrat natisniti. Zaradi zastojev so bili opazni večja poraba časa in 
negodovanje zaposlenih ter nadpovprečna poraba časa IT-osebja, ki se je trudilo po svojih 
močeh odpraviti napake in zastoje. Pri tem je treba poudariti, da je sicer večina naprav 
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nameščena v centrali v Novi Gorici, vendar pa sta vsaj še dve večji lokaciji v Kopru in Sežani 
ter manjši v Postojni in Tolminu. Tam IT-osebja ni – vse se pokriva iz Nove Gorice in za vsak 
izpad se je moral nekdo odpraviti na lokacijo, kar je spet vse podražilo. 

Zaradi takšnega stanja so se odločili, da bodo šli v popolno prenovo tiskanja v podjetju 
oziroma da bodo na trgu poiskali primernega izvajalca za zunanje izvajanje upravljanja 
storitev tiskanja. 

Podjetji Izvajalec in Turbina sicer že vrsto let sodelujeta na področju dobave ter vzdrževanja 
komunikacijske, strežniške in diskovne infrastrukture. Na področju tiskanja pa sta sodelovali 
z drugimi dobavitelji. Pri iskanju zanesljivega partnerja so se v Turbini obrnili tudi na 
Izvajalca. Po predstavitvi najbolj prepričljive rešitve od treh pozvanih podjetij so se odločili, 
da bodo s podjetjem Izvajalec podpisali pogodbo o zunanjem izvajanju upravljanja storitev 
tiskanja (v času priprave diplomske naloge še ni prišlo do podpisa). 

Opis novih večopravilnih naprav je prikazan v sliki 11, ki predstavlja izsek iz ponudbe, po 
kateri je Izvajalec, d. o. o., prek pogodbe o operativnem leasingu pri leasing hiši najel opremo 
za izvajanje storitve pri podjetju Turbina, d. d. Potrošni material ni predmet leasing pogodbe 
in se bo dostavljal skladno z dejansko porabo. 
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Kol. Part.nmbr Ext. Opis Cena za kos vrednost brez 
DDV Sklop brez DDV

Večopravilna naprava s faksom 16.200,00 €
3 PCP barvna večopravilna naprava A3 s faksom 5.400,00 16.200,00

tehnologija tiska laserska
Spomin : 1,5 GB RAMa in do 160 GB diska
Velikost papirja: A6 do A3+
Avtomatsko obojestransko tiskanje
Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje 
dokumentov
Kapaciteta kaset za papir: 1x 500 A3 + 1x 500 A4 + 1x 100 listov 
ročni podajalec
Čas za ogrevanje: Max. 25 sekund
Priklop: mrežna kartica 10/100/1000, USB
Priložene č in b kartuše/tonerji za tiskanje:
Kapaciteta ČB kartuše  min. 25.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Kapaciteta barvne kartuše min. 15.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Omarica/podstavek
Hitros t barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 30
Prva barvna s tran natisnjena v manj kot 7,5 sekund
Največja velikost papirja A3+ (304,8x457mm)
Ločljivost tiskanja min. 600x600
Emulacije  PCL6, PS3
Obojestransko barvno skeniranje z enim prehodom skozi scanner
Scan-to-email da
Hitros t  min. 70 ipm, 300dpi,A4,barvno
Velikost originala: max. A3+
Format skeniranja: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
Največja velikost originala A3
Resolucija  min. 600x600
Obojestransko barvno skeniranje z enim prehodom skozi scanner
Fax modul vgrajen
Čitalec kartic Multi 125kHz, embedded terminal 
Licence in namestitev WebJet Admin in PaperCut MF programske 
opreme
5 letna garancija

Večopravilna naprava s faksom in dodatno kaseto za papir 21.600,00 €
3 PCP barvna MFP A3 s faksom in dodatno kaseto 7.200,00 21.600,00

tehnologija tiska laserska
Spomin : 1,5 GB RAMa in do 160 GB diska
Velikost papirja: A6 do A3+
Avtomatsko obojestransko tiskanje
Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje 
dokumentov
Kapaciteta kaset za papir: 1x 500 A3 + 1x 500 A4 + 2x1500 A4+ 1x 
100 listov ročni podajalec
Čas za ogrevanje: Max. 25 sekund
Priklop: mrežna kartica 10/100/1000, USB
Priložene č in b kartuše/tonerji za tiskanje:
Kapaciteta ČB kartuše  min. 25.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Kapaciteta barvne kartuše min. 15.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Omarica/podstavek
Hitros t barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 30
Prva barvna s tran natisnjena v manj kot 7,5 sekund
Največja velikost papirja A3+ (304,8x457mm)
Ločljivost tiskanja min. 600x600
Emulacije  PCL6, PS3
Obojestransko barvno skeniranje z enim prehodom skozi scanner
Scan-to-email da
Hitros t  min. 70 ipm, 300dpi,A4,barvno
Velikost originala: max. A3+
Format skeniranja: PDF, PDF/A, TIFF, JPEG
Največja velikost originala A3
Resolucija  min. 600x600
Obojestransko barvno skeniranje z enim prehodom skozi scanner
Fax modul vgrajen
Čitalec kartic Multi 125kHz, embedded terminal 
Licence in namestitev WebJet Admin in PaperCut MF programske 
opreme
5 letna garancija

Skupaj 37.800,00 €
DDV 22% 8.316,00 €

Skupaj z DDV 46.116,00 €  
Slika 11: Večopravilne naprave za pogodbo o operativnem leasingu 
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Podjetje Izvajalec pri izvajanju omenjene storitve uporablja tiskalniške naprave proizvajalca 
PCP in poleg tega še dve programski orodji. Eno je PCP WebJet Admin, sicer brezplačno, 
vendar izredno uporabno programsko orodje za nadzor tiskalniške flote naprav v določenem 
podjetju. Z njegovo pomočjo je moč spremljati delovanje naprav, količino prahu ali črnila v 
tonerjih in kartušah posameznih tiskalnikov ter zbirati opozorila o delovanju naprav in 
njihovih izpadih, kar omogoča pravočasno, pa tudi pravilno odzivanje ter zanesljivejše 
odpravljanje napak.  

Drugo plačljivo orodje je PaperCut, ki je namenjeno nastavljanju in upravljanju naprav ter 
upravljanju z uporabniškimi tiskalniškimi računi. Ta programska oprema s pomočjo 
predhodno nastavljenega uporabniškega aktivnega imenika omogoča dodeljevanje tiskalniških 
pravic in spremljanje tiskanja na nivoju uporabnika ter skupine. Z uporabo v naprave 
vgrajenih bralnikov pristopnih kartic (enakih, kot jih v podjetju že uporabljajo za merjenje 
delovnega časa) omogoča tudi varno tiskanje, saj s tiskanjem na skupni napravi začne šele s 
prislonitvijo uporabnikove kartice na bralnik tiskalnika. Tako se natisnjene strani na skupni 
napravi ne izgubljajo in niso na voljo neželenim očem. Omogoča pa tudi enostavno 
obračunavanje natisnjenih strani bodisi po oddelkih bodisi po posameznih uporabnikih. 

Navedene težave in pomanjkljivosti bodo za stranko rešene po sklenjeni pogodbi o zunanjem 
izvajanju upravljanja storitev tiskanja, ki jo bo zaupala Izvajalcu.  

5.2 Izbor finančnega instrumenta 

Večina obstoječe opreme je zaradi starosti oziroma namembnosti neuporabna in bo šla v 
uničenje ali odprodajo. Nekaj novejših obstoječih naprav bo ostalo v uporabi na določenih 
delovnih mestih, kjer se veliko tiska ali pa gre za specifične uporabnike, kot so tajništvo, 
finance, kadrovska služba in direktorji enot, ki bodo obdržali svoje naprave, vsi ostali 
uporabniki pa bodo uporabljali skupne večopravilne laserske naprave, ki bodo nameščene na 
hodnikih, vendar ne dlje kot dvajset metrov od delovnega mesta posameznega uporabnika. Na 
hodniku bosta nameščeni dve enaki večopravilni napravi. 

Obe bosta formata A3 in obe barvni ter opremljeni s faks kartico. Ena bo imela dodatno 
vgrajen spenjalni mehanizem. Tako bo zagotovljeno tiskanje tudi v primeru izpada naprave 
zaradi praznega tonerja, prazne kasete za papir ali česar koli drugega. Z vzpostavljenim 
varnim tiskanjem s pomočjo avtorizacije, z dostopnimi karticami zaposlenih pa se bo lahko 
tiskalo na kateri koli napravi v podjetju ob prislonitvi kartice na bralnik na napravi. V tem 
primeru bo tiskalniški strežnik poslal dokument v tiskanje tisti napravi, na kateri bo uporabnik 
opravil avtorizacijo z dostopno kartico. 

Podjetje Turbina bo plačevalo mesečne pogodbene obroke v obdobju petih let na osnovi 
obračuna v mesecu dejansko natisnjenih ali kopiranih barvnih in črno-belih strani formatov 
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A4 ali A3 po ceni, ki bo določena v pogodbi o izvajanju storitve. Cena bo vključevala 
sorazmerni delež najema naprave, financiranje, redno vzdrževanje z vključenimi stroški dela 
in potnimi stroški serviserja ter porabljen potrošni material. Skratka, v ceno so vključeni vsi 
stroški, razen papirja in fizične menjave izrabljenega tonerja.  

Vse ostalo bo zagotavljalo podjetje Izvajalec, ki bo nakup potrebne opreme (strojna oprema in 
programska oprema za upravljanje in nadzor) financiralo prek pogodbe o operativnem 
leasingu. Vso opremo bo kupilo pri PCP, financiranje pa izvedlo prek izbrane leasing hiše.  

Za takšne primere je v svetu IKT-pogodba o operativnem leasingu najbolj primerna, ker ima 
oprema ob izteku pogodbe še nekoliko višjo tržno vrednost, kar vpliva na nižjo obračunsko 
vrednost v času njene uporabe.  

Celoten riziko glede vračila in prodaje opreme v tem primeru je na izbrani leasing hiši kot 
leasingodajalcu. Ta je celoten čas trajanja pogodbe o operativnem leasingu tudi njen pravni 
lastnik.  

Izvajalec kot leasingojemalec prek pogodbe o operativnem leasingu pride do sredstev za 
nakup potrebne nove opreme, ki jo bo potem skupaj s storitvami dajal v najem končnemu 
uporabniku. Mesečni obrok leasinga bo sorazmerno vključil v mesečni obrok svoje pogodbe 
proti končnemu uporabniku – v našem primeru Turbini, d. d. V določenih primerih se s 
končnim uporabnikom lahko dogovori, da ta odkupi njegovo še uporabno opremo in mu 
potem zanjo prek pogodbe o zunanjem izvajanju storitev zaračunava ustrezno uporabnino. 
Tudi ta del lahko financira po načinu sale in lease back, ki je bil podrobneje opisan v prejšnjih 
poglavjih. 

5.3 Potek izvedbe  

Na sliki 12 je vzorčno prikazan primer izračuna pri izbrani leasing hiši, s pomočjo katere bo 
Izvajalec, d. o. o., za potrebe projekta za dobo 5 let financiral najem šestih večopravilnih 
naprav proizvajalca PCP. Po končani pogodbi bo opremo lahko vrnil leasingodajalcu ali pa jo 
bo odkupil po približno 5- do 10-odstotni tržni vrednosti ter jo vključil v neko drugo ali isto 
pogodbo o zunanjem izvajanju storitev tiskanja. Izračunani mesečni obrok operativnega 
leasinga bo vgrajen v mesečni obračun storitev tiskanja pri uporabniku. 
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Slika 12: Prikaz izračuna obroka operativnega leasinga za obravnavani primer 

 
Slika 13: Diagram poteka posla pri financiranju z operativnim leasingom 

Iz slike 13 je razviden shematski prikaz poteka samega posla, kjer se oprema (šest kosov 
PCP-večopravilnih barvnih laserskih naprav) financira prek pogodbe o operativnem leasingu. 
V primeru, da bo podjetje Turbina, d. d., podjetju Izvajalec, d. o. o., zaupalo zunanje izvajanje 
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storitev tiskanja, bo Izvajalec, d. o. o., z izbrano leasing hišo podpisal pogodbo o operativnem 
leasingu za najem omenjenih tiskalniških naprav. Te bo naročil pri proizvajalcu PCP in po 
njihovi dobavi ustrezne dokumente poslal leasing hiši. Ta bo vrednost naprav, dobavljenih 
Izvajalcu, v celoti poravnala na račun proizvajalca PCP. Izvajalec pa bo leasingodajalcu 
plačeval mesečne obroke po leasing pogodbi. Po zagonu storitvenega projekta pri podjetju 
Turbina, d. d., bo vrednost mesečnega leasing obroka za opremo vključeval v mesečni 
obračun storitve tiskanja skladno z obračunano količino natisnjenih strani.  

5.4 Prednosti za naročnika in prodajalca 

V obravnavanem primeru bi podjetje Turbina, d. d., prek sklenjene pogodbe o zunanjem 
izvajanju storitve tiskanja, ki bi jo sklenilo z zunanjim izvajalcem, to dejavnost povsem 
izločilo iz svojega IT-oddelka in bi zanjo plačevalo dejanske stroške. Ti bi se skladno s 
pogodbo pregledno obračunavali vsak mesec. Z odprodajo obstoječih, predvsem namiznih 
tiskalnikov, bi prišli do nekaj likvidnih sredstev, ki bi jih lahko porabili za svojo osnovno 
dejavnost. Iz poslovnih knjig bi bile odstranjene tudi vse tiskalniške naprave in za potrebe 
tiskanja bi plačevali zgolj najemne stroške. Zaposleni v IT-oddelku pa bi imeli več časa za 
razvojno usmerjene projekte, namenjene izboljšanju podpore poslovanja podjetja. 

V tem primeru je leasingojemalec podjetje Izvajalec, d. o. o., ki bo za potrebe sklenitve 
pogodbe o zunanjem upravljanju storitev tiskanja moral nabaviti potrebno število tiskalniških 
naprav. Te bo financiral s pogodbo o operativnem leasingu in za njih praktično ne bo 
potreboval lastnih sredstev. Mesečni leasing obrok bo enostavno sorazmerno vračunal v 
obrok, ki ga bo skupaj z obračunom dejansko izpisanih strani naročniku zaračunal za določeni 
mesec. Porabo potrošnega materiala bo pokrival iz mesečnih prilivov na osnovi mesečnih 
obračunov izpisanih strani. Pri tem je treba poudariti, da se za izračun cene na izpisano črno 
ali barvno stran uporabljajo dokaj zapletene večdimenzijske kalkulacijske tabele. V ceno na 
izpisano stran je treba sorazmerno vračunati vse stroške, ki se pojavijo v času predvidene 
življenjske dobe naprave, vključno s stroški serviserjev in njihovimi potnimi stroški. 

Tako SRS kot Zakon o DDV opredeljujeta operativni leasing kot storitev. To pomeni, da 
obveznost za DDV nastopi šele takrat, ko je storitev opravljena. DDV se tako lahko 
obračunava sproti ob poteku leasing obdobja. DDV ni treba plačati ob nakupu predmeta tako 
kot pri vseh ostalih vrstah nakupa ali financiranja. To predstavlja eno od dodatnih prednosti 
operativnega leasinga. Leasingojemalec (v našem primeru bi bil to Izvajalec, d. o. o.) ima 
predmet leasinga v posesti in uporabi za čas veljavnosti pogodbe o operativnem leasingu in 
leasing hiši plačuje dogovorjene leasing obroke. Ker leasingojemalec odplača samo del 
nabavne cene sredstva, so obroki leasinga ustrezno nižji in povezano s tem je tako nižji tudi 
del sredstev, potrebnih za DDV. Izvajalec kot leasingojemalec bo tako v svoji bilanci uspeha 
prikazoval samo stroške najema, ki bodo predstavljali bilančni odhodek in posledično 
zniževali davčno osnovo pri obračunu davka na dohodek. Leasingodajalec bo izkazoval 
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predmet leasinga opreme med opredmetenimi osnovnimi sredstvi in obračunaval strošek 
amortizacije, mesečni leasing obrok pa bo pripoznal kot finančni prihodek (Hieng 2006, 86–
87). 

Izvajalec pri najemu opreme s pomočjo operativnega leasinga brez lastnih sredstev pride do 
potrebnih sredstev za izvajanje svoje dejavnosti in mesečne obroke financira prek izvajanja 
pogodbene storitve. Končni uporabnik si bo s pomočjo zunanjega izvajanja storitev znižal 
stroške tiskanja in zaposlene v IT-oddelku lahko preusmeril v bolj pomembne razvojne 
projekte za podporo poslovanju. Proizvajalec PCP s pomočjo leasing pogodbe pospešuje 
prodajo svoje opreme, saj kupec za nakup opreme ne potrebuje celotnega zneska, temveč mu 
kupnino v bistvu odplačuje končni uporabnik. Proizvajalec pa od leasing hiše dobi kupnino v 
celoti poravnano v dogovorjenem roku. Po koncu pogodbe o operativnem leasingu ima 
oprema še vedno neko določeno uporabno in tržno vrednost, ki se jo lahko izkoristi za 
odprodajo na trgu rabljene opreme ali pa se jo obnovi in vključi v nove projekte. 

 



 

46 

6 SKLEP 

Zaradi globalne finančne in gospodarske krize se je tudi trg IKT zelo spremenil, konkurenčni 
boj med ponudniki pa se je še dodatno zaostril. V želji po ohranitvi trga in preživetju se 
proizvajalci ter ponudniki poslužujejo novih prodajnih prijemov, s katerimi želijo olajšati 
prodajo IKT-opreme ter storitev, ki jih tržijo in izvajajo pri svojih naročnikih. 

Po drugi strani pa krizo in spremembe, ki jih je ta povzročila, občutijo tudi kupci opreme ter 
naročniki storitev. 

Ena od možnosti, ki smo jo podrobneje predstavili in opisali v diplomski nalogi, je tudi 
leasing. Ta je predvsem z vstopom Slovenije v Evropsko unijo postal zanimiv tudi za 
proizvajalce IKT-opreme, ki delujejo na našem trgu. Leasing dejavnost je v Sloveniji sicer 
dokaj razvita in ima obstoječe ponudnike, ki pa bolj financirajo druge vrste opreme, kot so 
osebna in transportna vozila, plovila, nepremičnine in proizvodna oprema. Financiranje IKT-
opreme je v njihovih statistikah zanemarljivo nizko. Verjetno zato, ker večino tega opravijo 
leasing hiše proizvajalcev IKT-opreme. Z uvedbo evra kot plačilnega sredstva tudi v Sloveniji 
so se zmanjšali določeni riziki in izničila tveganja, povezana z valutnimi razlikami.  

Pri financiranju IKT-opreme se največ uporabljata financiranji s pomočjo pogodb o 
finančnem ali operativnem leasingu. Zaradi manjše togosti kot pri klasičnem kreditu sta zaradi 
možnosti vključevanja številnih storitev tudi veliko bolj zanimivi od kredita. Zaradi manjših 
stroškov zavarovanja predmeta leasinga, saj je pravni lastnik tega leasingodajalec, in zaradi 
preostanka vrednosti – pri operativnem leasingu – je lahko tudi cenejša oblika financiranja. 
Predvsem pa so specializirane proizvajalčeve leasing hiše še dodatno fleksibilnejše pri 
prevzemu opreme po končanem leasing obdobju. Vse imajo izgrajene in ustaljene prodajne 
poti na trge rabljene opreme oziroma jo predajo centrom za obnovo in gre potem v prodajo na 
trg obnovljene IKT-opreme. V primeru, ko oprema ni več uporabna, konča v centrih za okolju 
prijazno razgradnjo. 

Iz teoretičnega prikaza leasinga in njegovih pojavnih oblik ter njihovega podrobnejšega opisa 
vidimo, da sta za dejavnost IKT zanimiva predvsem finančni in operativni leasing. Prvi je 
namenjen naročnikom, ki financirajo nakup opreme, ki bo ob koncu obdobja prešla v njihovo 
pravno last ali pa se bo njena uporabna tehnološka doba pokrila z obdobjem financiranja. Pri 
operativnem leasingu gre za enostaven najem opreme. Tukaj je uporabna doba opreme 
praviloma daljša od dobe najema. Ta oblika je uporabna predvsem pri manjših podjetjih, ki so 
na začetku svoje poslovne poti ali pa jo uporabljajo izvajalci različnih zunanjih storitev IKT, 
ki v okviru storitve nudijo tudi to opremo. Eden od primerov je opisan tudi v nalogi. V njem 
izvajalec storitve praktično ne potrebuje lastnih sredstev za zagon projekta. 

Predvsem na dveh primerih iz prakse smo prikazali vse prednosti, ki jih obe obliki 
financiranja posla z eno ali drugo obliko leasinga omogočata pri pospeševanju ter lajšanju 
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prodaje IKT-opreme in storitev v teh časih. To nedvomno prinaša konkurenčne prednosti in 
pomaga pri ohranjanju tržnega deleža ali celo njegovi širitvi. S takšnimi posli si izvajalci in 
proizvajalci nedvomno utrjujejo ter izboljšujejo tržni položaj in povečujejo prihodke od 
prodaje. Pri takšnih, dobro izvedenih projektih, obstaja zelo velika možnost ponovitve posla. 
Ne smemo zanemariti niti pojma reference takšnega posla niti novih izkušenj. 

Glavni namen diplomske naloge je, da bi izsledki služili tudi kot svojevrsten priročnik ter 
pomoč pri financiranju prodaje IKT-opreme in storitev pri prihodnjih podobnih projektih. V 
nalogi so opisane nekatere najnujnejše stvari, ki naj bi jih prodajalec poznal in s predstavitvijo 
prednosti začenjal prodajni proces pri potencialni novi stranki.  
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