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1 UVOD 
 
Za svoj obstoj, uresničitev svojih ciljev in nemoteno poslovanje podjetje potrebuje določena 
finančna sredstva, ki morajo po višini in rokovni sestavi ustrezati značilnostim poslovanja 
podjetja. Z rastjo podjetja se njegova struktura virov financiranja prične spreminjati, zato 
mora iskati nove možnosti pridobivanja sredstev, ki uskladijo strukturo kapitala in omogočijo 
napredek in razvoj podjetja. 
 
Brez težav lahko ugotovimo, da brez financiranja ni investiranja in posledično tudi ne razvoja 
oziroma samega obstoja podjetja. 
 
Trg vrednostnih papirjev ima v Sloveniji korenine že v daljni preteklosti, vendar je zaradi 
političnega sistema po drugi svetovni vojni prišlo do prekinitve na tem področju. Po 
osamosvojitvi Slovenije in prehodu na nov politični sistem je trg vrednostnih papirjev v 
Sloveniji dobil nov zagon. 
 
Vendar pa se ob tem postavlja vprašanje: Zakaj sta bili na Ljubljanski borzi do danes samo 
dve prvi javni izdaji delnic malih oziroma srednje velikih podjetij? Pa tudi za ti dve ne 
moremo reči, da sta bili uspešni – pri prvi je podjetje umaknilo svoje delnice iz borze, pri 
drugi pa je podjetje v lasti večinskega lastnika. Slovenija tako nima pozitivnega zgleda prve 
javne izdaje, po katerem bi se lahko podjetniki zgledovali. Namen magistrske naloge je torej 
ugotoviti, kje so problemi in ovire, ki vplivajo na število prvih javnih izdaj slovenskih malih 
in srednje velikih podjetij. 
 
Kljub temu, da je trg kapitala pri nas v začetni fazi razvoja, so vse institucije, ki so potrebne 
za njegovo delovanje, vzpostavljene, vendar njegov razvoj omejuje proces tranzicije 
gospodarstva in počasnost lastninskega preoblikovanja. Ker smo doslej poznali predvsem 
kreditni način financiranja razvoja, ne preseneča dejstvo, da se kot prva možnost financiranja 
podjetja pokaže najem bančnega posojila, katerega pridobitev je relativno enostavna in hitra. 
Finančni strokovnjaki v podjetjih se redkeje odločajo, da kot alternativo posojilu, ki se ponuja 
kot najočitnejša in izvedbeno manj zapletena oblika financiranja, proučijo druge dolgoročne 
vire sredstev, kot je pridobivanje kapitala preko primarnega trga vrednostnih papirjev z izdajo 
obveznic ali delnic, ki sta razširjeni v razvitih ekonomijah. Razlog je v tem, da je postopek 
izdaje vrednostnih papirjev relativno drag, predvsem pa zahteva precej organizacijskega in 
izvedbenega časa, kar je za mnoga podjetja prepočasi, saj potrebujejo denar takoj in ga lahko 
najhitreje dobijo v banki. Izdaja vrednostnih papirjev tudi zahteva dolgoročno vizijo in 
strategijo razvoja podjetja, kar je redkost pri slovenskih podjetjih. Poleg tega so znanje in 
poznavanje, kako ta sredstva pridobiti, sorazmerno majhni, hkrati pa je tudi malo 
specializiranih ustanov, ki bi znale izdajo izpeljati, saj investicijsko bančništvo, ki bi jamčilo, 
da bodo ti vrednostni papirji tudi odkupljeni, še ni razvito. Problem predstavlja tudi 
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nezaupanje v trg kapitala, saj podjetja ne vedo, kaj se bo z izdanimi vrednostnimi papirji 
dogajalo na borzi. 
 
Cilj magistrske naloge je pregled in opredelitev problemov, s katerimi se srečujejo podjetniki 
pri prvi javni izdaji delnic. Cilji so torej: 

• ugotovitev trenutnega stanja na primarnem trgu vrednostnih papirjev, še posebej na trgu 
delnic, 

• pregled najpomembnejših udeležencev pri prvi javni izdaji, 

• ugotovitev razlogov za nastalo stanje pri prvih javnih izdajah v Sloveniji in 

• postavitev teze o prvih javnih izdajah v prihodnosti. 
 
Pri svojem delu si bom v glavnem pomagal s strokovno literaturo, razgovori s strokovnjaki iz 
področja prvih javnih izdaj in nekaterimi udeleženci, ki sodelujejo pri prvih javnih izdajah ter 
z anketo, ki jo bom izdelal med slovenskimi dinamičnimi podjetniki. 
 
Podjetja se v zvezi s prvimi javnimi izdajami srečujejo z več problemi, ki jih od le-teh 
odvračajo. Predpostavljam, da problemi izvirajo predvsem in v največji meri iz podjetnikov 
samih in stopnje razvoja podjetništva v Sloveniji, nerazvitosti primarnega trga kapitala in 
podpornih institucij, ki sodelujejo pri prvi javni izdaji delnic ter regulativ države, Agencije za 
trg vrednostnih papirjev in Borze vrednostnih papirjev. 
 
Podjetje se mora pri vsem tem zavedati, da so od oblike financiranja odvisne tudi obveznosti, 
ki jih ima do subjektov financiranja. Pri planiranju strukture virov financiranja mora tako za 
optimalno poslovanje nujno upoštevati postopke pridobitve sredstev, trajanje teh postopkov, 
stroške ter prednosti in slabosti, ki mu jih prinašajo posamezne vrste financiranja. Nato pa ob 
upoštevanju značilnosti lastnega poslovanja in ciljev, ki jih želi v prihodnje doseči, izbrati 
tisto obliko, ki je zanj najbolj primerna. 
 
Z naraščanjem števila malih in srednje velikih podjetij daje podjetništvo kot ključni razvojni 
faktor neslutene možnosti za razvoj narodnega gospodarstva kot tudi posameznika v njej. 
Zato bom v drugem poglavju podal kratek opis stanja podjetništva v Sloveniji in v svetu, kar 
se tudi že navezuje na problem, o katerem bom pisal v nadaljevanju. 
 
Financiranje malih in srednje velikih podjetij je tema tretjega poglavja. V njem na kratko 
predstavljam možnosti financiranja malih in srednje velikih podjetij in sicer finančni cikel 
podjetja in stopnje dolgoročnega financiranja ter način financiranja, kar bo osnova 
nadaljnjemu razmišljanju o problemih prvih javnih izdaj delnic. Poleg tega sem se v tem 
poglavju dotaknil tudi virov financiranja, ki se jih poslužujejo mala in srednje velika podjetja 
v Sloveniji. 
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V četrtem poglavju se že ustavimo pri osrednji temi magistrske naloge, pri prvih javnih 
izdajah delnic malih in srednje velikih podjetij. V tem poglavju so navedene splošne 
informacije o prvih javnih izdajah delnic. Poglavje sem začel s splošno predstavitvijo delnice, 
nadaljeval s predstavitvijo zgodovine prvih javnih izdaj delnic v svetu. V tem poglavju so 
navedene tudi prednosti in slabosti prvih javnih izdaj delnic ter javnih delniških družb na 
splošno, opisani cilji in pogoji, potek izdaje, udeleženci pri izdaji, metode prve javne izdaje 
delnic, vrednotenje podjetja pred prvo javno izdajo, stroški izdaje, fenomeni prve javne izdaje 
ter pripravljenost podjetja na prvo javno izdajo delnic. 
 
Peto poglavje je namenjeno prvim javnim izdajam delnic v svetu. Osredotočil sem se na dva 
velika svetovna denarna trga in sicer na Združene države Amerike in Evropsko unijo. 
Poudariti je potrebno, da se je v zadnjem času na svetu pojavil še en velik trg, to je Kitajska, 
ki je obenem zelo perspektiven in zanimiv za vlagatelje iz celotnega sveta. Združene države 
Amerike in Evropska unija, z izjemo Velike Britanije, imata prevzet različen finančni sistem. 
Ameriški in britanski je zasnovan na kapitalskih trgih, evropski pa na kreditih. Tudi zaradi 
tega se pojavljajo velike razlike v načinu financiranja naložb v podjetjih. 
 
Zadnje, šesto poglavje je namenjeno pregledu slovenskih prvih javnih izdaj delnic. 
Osredotočil sem se predvsem na prve javne izdaje delnic kot alternativni vir financiranja 
naložb v podjetjih in ne toliko na izstopne možnosti vlagateljev (žetev) ali zviševanje ugleda 
podjetja. Vse tri možnosti so cilji prve javne izdaje. Najprej sem navedel pregled stanja, nato 
še razčlenitev problema. 
 
 

2 OPREDELITEV PODJETNIŠTVA 
 
Podjetništvo predstavlja osnovno gonilno silo razvoja vsakega posameznega gospodarstva in 
povzroča napredek gospodarskih družb. Nastajanje novih podjetij, rast obstoječih in 
prenehanje iztrošenih gospodarskih subjektov predstavlja dinamičen proces neprestanih 
sprememb znotraj določenega gospodarskega prostora in prav te dinamične spremembe vedno 
znova nudijo priložnost za uresničitev podjetniških strategij. 
 
Gotovo ima podjetništvo usodni pomen za obstoj podjetja, saj brez podjetnosti velika večina 
poslovnih organizacij ne bi mogla funkcionirati. Kot človeški vir pa je podjetništvo 
nedvomno redkost, saj ni vsakdo pripravljen sprejemati tveganja, niti nima vsakdo 
sposobnosti oblikovati pravilnih odločitev. 
 
Bolj burno kot je poslovno okolje, hitreje se pojavljajo in izginevajo poslovne priložnosti. 
Takšno okolje zahteva nenehno aktivno prilagajanje podjetij in odzivanje na spremenjene 
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pogoje poslovanja. Podjetje, ki je togo, tej zahtevi ni sposobno zadostiti. Zaradi tega sta 
njegova ekonomska učinkovitost in uspešnost nezadostna že za preživetje, kaj šele za razvoj. 
 
Na polju klasične ekonomske teorije se danes v splošnem uporablja pojmovanje, da je 
podjetnik organizirajoči dejavnik proizvodnje. Je oseba, ki izvaja funkcijo organiziranja, 
najema inpute, upravlja vsakodnevne operacije in prevzema tveganje. Podjetništvo je proces 
iskanja ali ustvarjanja poslovnih priložnosti ter njihovo izkoriščanje neodvisno od virov, s 
katerimi podjetnik trenutno razpolaga (Rebernik, 1997, str. 4). 
 

2.1 Sestavine podjetniškega procesa  
 
Podjetništvo je proces ustvarjanja vrednosti, v katerem podjetnik na enem mestu zbira vsa 
sredstva, ki so potrebna za realizacijo poslovne priložnosti (Glas, 2000, str. 16). Vendar pa 
podjetnik vseh sredstev, potrebnih za realizacijo poslovne priložnosti, nima nikoli na voljo. 
Vrzeli med potrebnimi in razpoložljivimi viri izbira z odločitvami med več možnostmi. 
Odločitve morajo po eni strani povezati vse elemente gonilnih sil v celoto (notranja razmerja), 
po drugi strani pa morajo upoštevati zahteve na tržišču (razmerja do okolja). Spreminjanje teh 
razmerij dejansko ustvarja proces, katerega rezultat je nova (dodana) vrednost. Da bi 
podjetnik ustvaril novo vrednost, mora skozi podjetniški proces povezati vrsto sredstev in jih 
oplemenititi z nečim, kar to kombinacijo sredstev pomembno razlikuje od drugih, da bi zanjo 
iztržil več, kot je vložil (Pšeničny, 2000, str. 129). V ekonomskem smislu to pomeni 
ustvarjanje kolikor mogoče velike razlike med vrednostjo uporabljenih sredstev (inputov, 
proizvodnih faktorjev) in vrednostjo izdelkov in storitev, ki se bodo proizvajali s temi sredstvi 
(Glas, 2000, str. 16).  
 
Timmons definira tri osnovne sile: podjetnika oziroma podjetniški team, priložnosti in obstoj 
sredstev (dobrin, virov, prvin), ki se v danem trenutku povežejo v podjetnikovi zavesti v 
nastanek t. i. novega podjema1. Vendar v tem procesu niso izključeni vplivi okolja, ki 
učinkujejo na vse tri gonilne sile podjetništva z različnih strani. Izjemnega pomena je, da se 
vse tri sile ujemajo v nekem realnem času, ko okno priložnosti (tržna niša) še daje možnosti 
za udejanjanje in dobičkonosnost poslovne priložnosti (Pšeničny, 2000, str. 131). Gonilne sile 
podjetniškega procesa so prikazane na sliki 1. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Po Pšeničnem posel oziroma podjetje v njegovi vsebini in ne v pravni obliki. 
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Slika 1: Gonilne sile podjetniškega procesa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vir: Glas, 2000, str. 17. 
 
1. Podjetnik je posameznik, ki ustvarja vrednost in v tem procesu prevzema tveganje izgube 

denarja, časa ali kake oblike vrednosti izdelkov ali storitev. Izkušeni investitorji 
poudarjajo, da je ključni element uspeha podjetja kakovost vodilnega podjetnika ali 
podjetniškega teama. Podjetnik ali podjetniški team morata imeti izkušnje v proizvodni ali 
storitveni dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. 

 
2. Poslovna priložnost je glavna motivacijska sila, ki vodi do podjetniškega delovanja. 

Potrebno je razlikovati med poslovno idejo in poslovno priložnostjo, kar pa neuspešni 
podjetniki pogosto enačijo. Poslovna ideja je vsaka ideja o novem izdelku ali storitvi, 
medtem ko je poslovna priložnost poslovno preizkušena ideja, ki jo je mogoče realizirati. 

 
3. Tretji element v prikazu podjetniškega procesa so sredstva, ki jih mora imeti podjetnik na 

voljo za izvajanje poslovne politike. Ena glavnih nalog podjetnika je, da poišče potrebna 
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• Minimiziranje in nadziranje 

proti maksimizaciji in lastništvu 
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postavitvijo razlik 
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sredstva za realizacijo poslovne priložnosti. Sredstva vključujejo fizična sredstva, 
človeške vire in finančna sredstva. Za načrtovanje potrebnih sredstev je ključni instrument 
poslovni načrt. V njem je potrebno določiti tako sredstva, ki jih potrebujemo znotraj 
podjetja, kot tudi sredstva izven podjetja. 

 

2.2 Podjetništvo v Sloveniji in v tujini  
 
Mala in srednje velika podjetja so v devetdesetih letih 20. stoletja v Sloveniji dosegla bistvene 
strukturne premike v gospodarstvu, v katerem so prej prevladovala večja podjetja. V tem 
desetletju seveda še niso dosegla vloge, ki jo imajo mala in srednje velika podjetja v državah 
Evropske unije oziroma v podjetniško razvitih državah po svetu. Sedanja stopnja razvitosti 
slovenskega podjetništva zadošča za 3–4-odstotno rast. Za 6–7-odstotno rast pa se bo moralo 
podjetništvo dvigniti na bistveno višjo raven. Tudi kot enakopravni člani Evropske unije 
moramo zato na področju malih in srednje velikih podjetij nadaljevati z odpravljanjem 
strukturne vrzeli in jih v čim večji meri usposobiti za nastajanje in enoten trg razširjene 
Evropske unije. 
 
Empirične raziskave sicer poudarjajo pomen hitrorastočih novih podjetij, vendar pa nekatere 
raziskave tudi kažejo, da le od 3 do 5 odstotkov vseh novih podjetij ustvari do 80 odstotkov 
vseh novih delovnih mest, velika večina novih podjetij pa nikoli ne preseže dveh zaposlenih 
na podjetje. Pomen mikro (ki imajo od 0 do 9 zaposlenih) in malih (ki imajo od 10 do 49 
zaposlenih) podjetij, je tudi v slovenskem gospodarstvu izredno velik, saj ta podjetja 
predstavljajo 98,39 odstotka vseh podjetij v Sloveniji (med njimi je 10,86 odstotka podjetij 
brez zaposlenih, 82,57 odstotka podjetij z 1 zaposlenim do 9 zaposlenimi in 4,96 odstotka 
podjetij z 10 do 49 zaposlenimi), srednja podjetja, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih, 
predstavljajo 1,27 odstotka, velika podjetja z 250 in več zaposlenimi pa le 0,34 odstotka vseh 
slovenskih podjetij (podatki veljajo za leto 2003). Povprečno slovensko podjetje je v letu 
2002 zaposlovalo 6,2 človeka (Rebernik, 2004, str. 17). 
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Tabela 1: Primerjava nekaterih kazalnikov za podjetja v Sloveniji in Evropski uniji v letu 
2003 po velikosti podjetij 
 

 Število zaposlenih 

  do 9 10 - 49 50 - 249 skupaj 
MSP 

250 in več skupaj 

SLO 85.240 4.708 1.107 91.055 297 91.352 Število 
podjetij EU 

19 
17.824.000 1.261.000 185.000 19.270.000 40.000 19.310.000 

SLO 93,3 5,2 1,2 99,7 0,3 100,0 Delež št. 
podjetij  
(%) 

EU 
19 

92,3 6,5 1,0 99,8 0,2 100,0 

SLO 142.925 93.705 116.309 352.939 203.136 556.075 Število 
zaposlenih EU 

19 
55.038.000 24.275.000 18.105.000 97.418.000 42.297.000 139.715.000 

SLO 25,7 16,9 20,9 63,5 36,5 100,0 Delež št. 
zaposlenih 
(%) 

EU 
19 

39,4 17,4 13,0 69,7 30,3 100,0 

SLO 1,7 19,9 105,1 3,9 684,0 6,1 Število 
zaposlenih 
na podjetje 

EU 
19 

3,1 19,3 97,9 5,1 1057,4 7,2 

 
SLO 

125 2.093 10.333 351 69.603 576 
Poslovni 
prihodki na 
podjetje v 
1000 EUR 

EU 
19 

440 3.610 25.680 890 319.020 1.550 

SLO 
 

17.186 24.351 23.653 21.219 28.673 23.942 
Dodana 
vrednost na 
zaposlenega 
v EUR 

EU 
19 

40.000 60.000 90.000 55.000 120.000 75.000 

 
SLO 
 

54 62 66 61 61 61 
Delež 
stroškov 
dela v 
dodani 
vrednosti  
(%) 

EU 
19 

57 57 55 56 47 52 

Vir: Žakelj, 2004, str. 42. 
 
Leto 1999 je bilo po besedah Vahčiča (Vahčič, 2003, str. 7) prelomno leto, ki je pomembno 
vplivalo na prihodnji razvoj podjetništva v Sloveniji. Dogajanja v omenjenem letu kažejo, da 
je Slovenija dosegla točko preobrata v zaposlitvenem sektorju. Zaposlenost v malih podjetjih 
še naprej narašča, naraščati pa je začel tudi v srednjih in velikih podjetjih. Do preobrata je 
prišlo tudi v poslovanju malih in srednje velikih podjetij, saj je leta 1998 dobiček družb prvič 
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presegel izgubo le-teh. Ta dogajanja napovedujejo odpiranje poslovnih priložnosti v vrsti 
sektorjev ter so hkrati nov pulz ekonomski politiki in njenim ukrepom na področjih kot so 
regulativa, transport in komunikacije, prostor, znanje in izobraževanje, raziskave in razvoj ter 
financiranje. Slednje vključuje tudi financiranje s tveganim kapitalom, ki igra v podjetniško 
razvitih okoljih pomembno vlogo pri odkrivanju in podpori hitro rastočih podjetij. Čeprav je 
ta vir financiranja v Sloveniji relativno majhen pa je v svetu dokazal, da pospešuje nastanek 
novih podjetij in sicer tistih, ki so ključni nosilci gospodarske rasti in razvoja ter bistveni 
generatorji zaposlenosti. 
 
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v EU v mikro, malih in srednje velikih podjetij je 
leta 2003 znašala 75.000 evrov, v Sloveniji pa le nekaj več kot 24.000 evrov.  
 
Na podjetniško aktivnost v posameznem nacionalnem gospodarstvu neposredno ali posredno 
vpliva vrsta dejavnikov. Ti okvirni pogoji za podjetništvo neposredno oblikujejo razmere za 
ustanavljanje novih podjetij in njihovo rast in v tem okviru lahko potencialni podjetniki v 

večji ali manjši meri uporabijo svoje zmožnosti za uresničenje zaznanih podjetniških 
priložnosti. Okvir za podjetniško dejavnost sestavljajo: (1) razpoložljivost različnih finančnih 
virov za nova in rastoča podjetja, (2) zasnovanost in vodenje vladne politike ter (3) izvajanje 
raznih vladnih programov, ki podpirajo nova in rastoča podjetja, (4) vključitev podjetniških 
znanj v izobraževalne programe ter programe usposabljanja za podjetnike, (5) mehanizmi 
prenosa raziskav in tehnologije v podjetja, (6) razpoložljive poslovne in strokovne storitve za 
podjetja, (7) enostavnost vstopa na trg, (8) dostop do fizične infrastrukture za podjetja in (9) 
kulturne in družbene norme ter širši družbeni odnos do podjetništva. Upoštevanje teh pogojev 
seveda pomeni, da lahko vplivamo na višjo raven podjetništva v Sloveniji še z različnimi 
ukrepi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, spreminjamo te pogoje in ustvarjamo bolj 
ugodne razmere za ustanavljanje novih podjetij oziroma rast obstoječih. (Rebernik, 2004, str. 
23). 
 

Prve tri sestavine ocene finančne podpore se nanašajo na razpoložljivost lastniških in 
dolžniških virov ter državnih subvencij. Izvedenci so s svojo oceno, ki je med šestimi 
sestavinami edina boljša od GEM povprečja, potrdili, da so v Sloveniji na razpolago 
predvsem dolžniški viri. Po mnenju izvedencev slovenski bančni sektor sorazmerno dobro 
spremlja mala podjetja, ugodnejša ocena je verjetno rezultat več dejavnikov: obrestne mere na 
bančne kredite so se znižale, banke so razvile več finančnih instrumentov za mala in srednja 
podjetja, tudi Javni sklad se je finančno okrepil. Informiranje podjetnikov o ponudbi 
poslovnih bank je vse boljše, tudi zaradi informacij na spletnih straneh ter objavljanja zbranih 
podatkov preko podjetniških centrov. V Sloveniji je teže pridobiti lastniški kapital zasebnih 
investitorjev, po oceni izvedencev pa država ne zagotavlja primernih subvencij. (Rebernik, 
2004, str. 24). 
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Pri dolžniških virih je Slovenija bistveno ugodnejša kot pri tveganem kapitalu, kar je znana 
ugotovitev, saj so skladi tveganega kapitala financirali zelo malo naložb, iz nekaterih so se 
celo umaknili. Prav tvegani kapitalisti so dobili najslabšo oceno kot vir kapitala, boljšo so 
dobili zasebni investitorji, ki so zlasti občutno polnili razne vzajemne sklade, saj je v 
slovenskih razmerah težko najti neposredni stik z malimi podjetji za vlaganja vanje. Zanimivo 
je, da je bila možnost plasmaja delnic na borzi kar dobro ocenjena (v svetovnem merilu je 
dobila najnižjo oceno), čeprav je znan le en primer malega podjetja v uradni kotaciji na 
Ljubljanski borzi (Rebernik, 2004, str. 24). 
 
Neformalni vlagatelji so tudi v ZDA najpomembnejši vir financiranja. Investiran znesek je 
znašal več kot 100 milijard USD v letu 2003, kar je okoli 1 odstotek BDP. Formalnega 
tveganega kapitala je bilo 0,2 odstotka BDP, kar pomeni investicije v 2500 različnih podjetij. 
Formalni tvegani kapital je v upadanju od leta 2000 od poka balončka (10. marec 2000). 
Znesek tveganega kapitala, ki je bil investiran v ZDA v letu 2003, je bil le 18 odstotkov 
investiranega zneska iz leta 2000 (Minatti, 2004, str. 7). 
 
Pomen družinskih podjetij v razvitem gospodarstvu je izjemno velik. Družinska podjetja 
prestavljajo pomembno skupino poslovnih enot v tržnih gospodarstvih in to se je potrdilo tudi 
v zadnjem desetletju ob prehodu iz planskih v tržna gospodarstva. Predanost poslu, veliko 
znanja, fleksibilnost v času, delu in denarju in dolgoročna naravnanost zagotavljajo 
družinskim podjetjem konkurenčnost in veliko vlogo v svetovnem gospodarstvu. 
 
Definicija družinskega podjetja med teoretiki ni poenotena, zato se ne moremo zanesljivo 
opreti na statistične analize in jih med seboj primerjati. Syms (Syms, 1992, str. 5) meni, da je 
podjetje družinsko, če sta vanj vpleteni vsaj dve generaciji. Slovenska avtorja Vahčič in 
Možina (Možina, 1994, str. 914) menita, da je družinsko podjetje podjetje, ki zaposluje v prvi 
vrsti družinske člane in jim zagotavlja dolgoročni dohodek. 
 
Po različnih ocenah je v ZDA več kot 80 odstotkov podjetij družinskega tipa. Ta podjetja 
ustvarijo več kot 50% narodnega dohodka in zaposlujejo 50 odstotkov delavcev. Približno 
tretjina podjetij izmed 500 največjih po reviji Fortune je v družinski lasti in le nekaj manj kot 
50 odstotkov od 500 najhitreje rastočih podjetij upravljajo družinski člani. Tudi večino 
slovenskih podjetij bi lahko po skoraj vseh definicijah uvrstili med družinska podjetja (Kelbl, 
2002, str. 1). 
 
Družinsko podjetje je po strukturi in medsebojnih odnosih zahtevna organizacija, v kateri 
kombinirano delujeta dva zelo različna sistema. Na eni strani deluje družinski sistem, ki je že 
v osnovi vezan bolj na čustva, na drugi stoji racionalen poslovni sistem. Le pretehtana 
koordinacija med vplivi obeh sistemov je lahko pot k uspehu. Poleg delovanja dveh različnih 
sistemov so družinska podjetja, ravno tako kot ostala, izpostavljena delovanju trga. Posebej za 
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mala družinska podjetja velja, da pogosto nimajo izdelanega razvojnega preživetvenega in 
nasledstvenega načrta in vodenje podjetja se tako pogosto opira na intuicijo podjetnika, ki 
svojih pogledov ne deli vselej z novo generacijo. 
 
Prednosti družinskih podjetij (Pšeničny, 2000, str. 167): 

• predanost poslu in družini, 

• veliko znanja, 

• fleksibilnost v času, delu in denarju, 

• dolgoročno razmišljanje in gledanje, 

• stabilna kultura, 

• hitro sprejemanje odločitev, 

• zanesljivost in ponos, 

• skupna identiteta za družinske člane, 

• močna kultura, 

• manjša fluktuacija managementa, 

• življenje s podjetjem, 

• večja odgovornost in 

• ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
Slabosti družinskih podjetij (Pšeničny, 2000, str. 168): 

• favoriziranje družinskih članov, 

• težave nasledstva, 

• različni interesi družinskih članov, 

• pomanjkanje profesionalizma, 

• zastarelost vodenja, 

• družinski konflikti, 

• togost, 

• poslovni izzivi, 

• modernizacija zastarelih metod vodenja, 

• upravljanje tranzicije, 

• pridobivanje kapitala, 

• čustveni vplivi na poslovanje ter 

• vodstvo in legitimnost. 
 
Vodenje v družinskih podjetjih temelji na čustvih, kjer prevladuje skrb za družinske člane in 
enakost družinskih članov. Članstvo v podjetju je zagotovljeno do konca življenja (Glas, 
2000, str. 149). Za razliko od družinskega podjetja je poslovni sistem predvsem racionalen in 
temelji na nalogah, ki morajo biti uresničene. 
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V takih podjetjih se sprememb bojijo. Med poslovnimi prvinami, s katerimi se družinska 
podjetja ne znajdejo najbolje, so najpogosteje modernizacija zastarelih metod vodenja, 
upravljanja tranzicije in pridobivanja kapitala – podjetniki niso razvili sodobnega 
managerskega stila. Konzervativnost pri pridobivanju kapitala je zelo pogosta, saj gre za 
nekakšen ponos in poskus pokazati in dokazati, da lahko vse poslovanje podjetje financira iz 
družinskih sredstev. V veliko primerih imajo podjetniki podjetje predvsem za financiranje 
svojega življenjskega sloga. Tako sta rast in razvoj podjetja večkrat ustavljena. Drugi razlog 
je strah, da bi družina izgubila upravljalno večino, svobodo in neodvisnost ter s tem moč in 
nadzor v podjetju. 
 

2.3 Merila za velikost in vrsto podjetja  
 
Pred letom 1990 je slovensko gospodarstvo temeljilo na velikih družbenih podjetjih, ki so 
zaposlovala večino delovne sile. Majhen delež delovne sile so predstavljale obrtne delavnice. 
Počasi se je struktura velikosti podjetij začela približevati vzorcu, ki ga poznamo v razvitih 
gospodarstvih.  
 
Z razmahom zasebnega podjetništva se je v javnosti vedno bolj začela pojavljati delitev 
podjetij po velikosti na velika, srednja in mala podjetja. Zakon o gospodarskih družbah v 51. 
členu razvršča družbe na male, srednje in velike, na podlagi upoštevanja naslednjih meril: 
 
Tabela 2: Merila za delitev podjetij po velikosti po Zakonu o gospodarskih družbah 
 

 Mala Srednja 

Povprečno število zaposlenih < 50 < 250 

Čisti prihodki od prodaje  < 1.700.000.000 SIT 
(= 7,07 mio EUR)2 

< 6.800.000.000 SIT 
(=28,27 mio EUR)2 

Vrednost aktive ob koncu poslovnega leta < 850.000.000 SIT 
(=3,53 mio EUR)2 

< 3.400.000.000 SIT 
(=14,14 mio EUR)2 

Vir: Zakon o gospodarskih družbah.  
 
Da lahko neko družbo štejemo v določeno kategorijo, morata biti izpolnjeni dve od naštetih 
meril. Za veliko pa se šteje družba, ki presega najmanj dve merili iz prejšnjega odstavka. 
 
Kljub pravni urejenosti v praksi težko zasledimo enotno pojmovanje o razdelitvi podjetij po 
velikosti, ki bi jo uporabljali posamezniki ali organizacije. Tako v Sloveniji kot v tujini se 
pogosto uporablja število zaposlenih kot element, ki določa kategorijo podjetja glede na 

                                                 
2 Vrednosti so preračunane v evre zaradi lažje primerjave v razmerju 240,5 SIT za 1 EUR. 
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njegovo velikost. Naše stališče glede kategorizacije podjetji je bližje definiciji Osteryounga in 
Newmana, ki opredeljujeta malo podjetje glede na dva kriterija: 

• z lastniškim kapitalom se ne trguje javno in  

• obstaja dejanska ali potencialna potreba po osebnem jamstvu lastnika (lastnikov) za 
obveznosti podjetja (Osteryoung, 1997, str. 4).  

 
Definicija je primernejša, ker se podjetje, ki ga diferenciramo po številu zaposlenih, lahko 
razlikuje za eno osebo (na primer podjetje, ki zaposluje do 50 oseb je malo, če pa zaposluje 
enega več, pa že spada v višjo kategorijo). To pa seveda ne pomeni, da je med dvema tako 
bistvena razlika, po kateri bi ju sodilo razvrščati. Glede na to definicijo podjetje, ki izda prvo 
javno ponudbo delnic, ni več malo ali srednje podjetje, ampak preraste v veliko. 
 
Tabela 3: Merila za delitev podjetij po velikosti Evropske komisije 
 

 Mikro Mala Srednja 

Povprečno število zaposlenih < 10 < 50 < 250 

Čisti prihodki od prodaje  < 2 mio EUR < 10 mio EUR < 50 mio EUR 

Vrednost aktive ob koncu 
poslovnega leta 

< 2 mio EUR < 10 mio EUR < 43 mio EUR 

Največji delež, ki ga ima eno ali več 
podjetij, ki ne zadošča zgoraj 
navedenim kriterijem 

 25% 25% 

Vir: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm. 
 
Evropska komisija je za razvrščanje podjetij po velikosti uporabila še en pogoj – da podjetje 
ne pripada skupini povezanih podjetij, razen če ta skupina sama ne zadošča kriterijev o 
zaposlenih, prodaji in aktivi za mala ali srednja podjetja (tabela 3). 
 
Tabela 4: Merila za delitev podjetij po velikosti v Veliki Britaniji 
 

 Mala Srednja 

Čisti prihodki od prodaje  < 5,6 mio GBP 
(=7,96 mio EUR)3 

<22,8 mio GBP 
(=32,40 mio EUR)3 

Vrednost aktive ob koncu 
poslovnega leta 

< 2,8 mio GBP 
(=3,98 mio EUR)3 

< 11,4 mio GBP 
(=16,20 mio EUR)3 

Vir: Small and Medium Sized Enterprises: Definitions. 
 
 
 
 
                                                 
3 Vrednosti so preračunane v evre zaradi lažje primerjave v razmerju 1,42 EUR za 1 GBP. 
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Za razliko od Velike Britanije in Evropske unije definirajo Združene države Amerike velikost 
malih podjetij glede na panogo. Najbolj pogosti standardi velikosti so: 

• do 500 zaposlenih za večino proizvodnih in rudarskih podjetij, 

• do 100 zaposlenih za večino podjetij v panogi logistike, 

• do 6 milijonov USD letnega prihodka za večino trgovskih in servisnih podjetij, 

• do 28,5 milijonov USD letnega prihodka za večino težke in konstrukcijske industrije, 

• do 12 milijonov USD letnega prihodka za večino trgovskih zastopnikov in distributerjev 
in 

• do 0,75 milijonov USD letnega prihodka za večino podjetij v kmetijstvu. 
 
Podjetja morajo biti samostojnega lastništva in upravljanja. 
 
 

3 FINANCIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ 
 
Skoraj vsaka poslovna odločitev pri poslovanju ima prej ali pozneje opraviti z denarjem 
(financami podjetja). Zavedati se moramo, da je bistvo financiranja podjetja v poznavanju 
finančnih posledic pri pripravi, sprejemanju, izvajanju, nadzorovanju ali analiziranju 
odločitev o financiranju podjetja. Finančno odločanje je usmerjeno v večanje tržne vrednosti 
podjetja in je pri financiranju podjetja vidno predvsem v temeljni in razvojni finančni politiki. 
 
Financiranje kot odločanje o preskrbi različnih oblik virov financiranja za ustanovitev in 
poslovanje podjetja je proces, ki obsega aktivnosti ugotavljanja potrebnih sredstev in 
aktivnosti preskrbe virov financiranja s hkratnim izračunom stroškov financiranja. 
 

3.1 Financiranje malih in srednje velikih podjetij  
 
Kot je bilo že opisano v poglavju Opredelitev podjetništva, je eden največjih problemov malih 
in srednjih podjetij v svetu in pri nas financiranje. Za mala in srednje velika podjetja je 
financiranje z lastniškim kapitalom zaradi številnih prednosti v primerjavi z dolžniškim 
kapitalom zelo pomembno. Lastniški kapital je namreč fleksibilen, poleg tega pa je tudi 
dolgoročnejši od dolžniškega kapitala. Večina naših podjetij se kljub temu financira z 
bančnimi posojili. Od sredine osemdesetih let pri malih in srednje velikih podjetjih zahodne 
Evrope narašča financiranje z lastniških kapitalom. Financiranje malih in srednje velikih 
podjetij s to obliko je v Sloveniji razmeroma redko, vendar pa je v zadnjem času v občutnem 
porastu. Financiranje malih in srednjih podjetij v Sloveniji je nezadostno predvsem zaradi 
slabe likvidnosti slovenskega kapitalskega trga.  
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V Sloveniji je veliko malih in srednjih podjetij družinskih, zato se težko odločijo za vključitev 
tujega lastniškega kapitala v podjetje. Bojijo se izgube nadzora nad podjetjem. Do tega 
prihaja zaradi slabe informiranosti in poučenosti o možnostih financiranja z lastniškim 
kapitalom. 
 
Ustanavljanje novih borz vrednostnih papirjev in povečano trgovanje naj bi pozitivno vplivala 
na rast BDP in zniževanje inflacije, vendar zadnje raziskave kažejo, da je imel v preteklosti 
bančni sektor precej pomembnejši vpliv na višjo gospodarsko rast in nižjo inflacijo kot 
kapitalski trg (Reciklaža, 2004, str 16). 
 
K razvoju malega gospodarstva bo po zagotovilih Ministrstva za gospodarstvo prispevala tudi 
država z liberalnim pristopom k ustanavljanju in rasti podjetij. Še posebej si želijo malih 
inovativnih podjetij. Podjetja bodo stimulirali k večjemu investiranju v razvoj proizvodov in 
storitev z visoko dodano vrednostjo. S tem pa bodo povečali dotok tujega in reinvestiranje 
domačega kapitala. 
 
Predvsem bo morala država upoštevati pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za razvoj 
dinamičnega podjetništva (Tajnikar, 1997, str. 78):  

• Dinamično podjetništvo je možno v zelo odprtem gospodarstvu, saj ne gospodari na 
lokalnih trgih, pač pa že od vsega začetka načrtuje, da bo podjetje prodajalo proizvode na 
svetovnem trgu. 

• Zahteva razvit finančni sistem, saj dinamično podjetništvo temelji na številnih zunanjih 
virih, ki se ne omejujejo zgolj na bančne kredite, pač pa tudi na mnoge druge oblike 
financiranja, ki jih poznajo v razvitih finančnih sistemih. 

• Temelji na spoznanju, da je možno organizirano povezovati ljudi, ki delajo pri 
raziskovalnem in razvojnem delu in ki nudijo inovacije in nove poslovne priložnosti, ljudi, 
ki so sposobni razumeti, da je neka tehnologija ali inovacija v resnici poslovna priložnost 
in jo je mogoče spremeniti v dinamično podjetje ter ljudi, ki imajo finance in lahko 
realizacijo takšnih poslovnih priložnosti financirajo. Da nastanejo možnosti takšnega 
povezovanja, mora obstajati podjetniška tradicija, ki je v naši deželi ni. 

• Najbolj je odvisno od obstoja trgov, na katerih je mogoče prodati podjetje ali deleže v 
posameznih podjetjih in zaslužiti kapitalske dobičke. 

 
K zadnjemu pogoju za razvoj dinamičnega podjetništva bi dodal, da trgi ne obstajajo samo 
zaradi prodajanja podjetij in deležev podjetij, ampak predvsem kot vir financiranja nadaljnje 
rasti. 
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Pri financiranju podjetja (rastočega posla) uporabljamo štiri različne vire kapitala. Ti so 
(Tajnikar, 2000, str. 185): 

• trajni kapital, 

• tvegani kapital, 

• dolžniški kapital in 

• državni viri. 
 
Vsak od teh načinov financiranja ima različne oblike. Med seboj pa se posamezni viri 
razlikujejo glede na: 

• način financiranja, 

• poseganje investitorja v vodenje podjetja, 

• način realizacije pričakovanih donosov, 

• ceno sredstev in 

• primernost financ glede na stopnjo v finančnem življenjskem ciklu podjetja. 
 
Finančni cikel podjetja običajno razdelimo v sedem stopenj. Te stopnje se vsaj delno skladajo 
z življenjskim ciklom podjetja, saj kažejo, kakšen kapital potrebuje podjetje v posamezni fazi 
življenjskega cikla (Tajnikar, 2000, str 186–197): 

• Semenski kapital je povezan z nastankom, razvojem in proučevanjem smiselnosti 
podjetniške ideje oziroma podjetniškega projekta. Proizvodnja je v tem obdobju zgolj v 
obliki izdelave posameznih vzorcev. Semenski kapital je prav zaradi navedenih lastnosti v 
glavnem kapital samega podjetnika, njegovih prijateljev, partnerjev in pogosto tudi 
države. Najemanje kreditov in pridobivanje zahtevnejših oblik kapitala bi bilo preveč 
tvegano. 

• Zagonski kapital, ki ga še vedno potrebujemo za razvoj proizvoda, vendar že v fazi, ko je 
mogoče organizirati poskusno proizvodnjo in tudi izpeljati začetni marketing. Podjetje 
poskusno proizvodnjo razvije v serijsko. Še vedno največ zagonskega kapitala prihaja iz 
zasebnih virov, v podjetja pa vstopa tudi v obliki daril večjih podjetij in zlasti države. 
Tvegan kapital še ni tipičen vir financiranja. 

• Zgodnja faza, s katere financami dokončamo razvoj proizvoda in omogočimo normalno in 
v nekaterih primerih tudi serijsko proizvodnjo. Tudi tu je podjetnik še zelo odvisen od 
svojih sredstev, sredstev prijateljev, znancev, družine in zlasti partnerjev. V to fazo ne 
vstopa tvegan kapital, vendar podjetniki že dobijo kredite, kar zlasti velja za primere, pri 
katerih jih lahko zavarujejo s hipoteko na opremo. 

• Financiranje druge runde, ko naj bi podjetje dozorelo in postalo sposobno normalno tržno 
poslovati in tudi ustrezno rasti. V tej fazi se pojavljajo vse oblike kapitala, s tem da pomen 
izgublja zasebni kapital podjetnika. Vse bolj se uveljavlja dolžniški kapital v 
najrazličnejših oblikah. Za financiranje postanejo pomembni tudi dobavitelji in kupci, 
hkrati pa vstopajo v podjetje tudi investitorji s tveganim kapitalom. 



 20 

• Kapital za razširitev je kapital, potreben za normalno življenje rastočega podjetja. Z njim 
se razširja proizvodnja in omogoča rast podjetja. Zato investicije v tem obdobju ne 
pomenijo zgolj investicij v proizvodne zmogljivosti, pač pa tudi v nove trge, v dodatni 
obratni kapital, izboljšave proizvodov in podobno. V rastočem podjetju so donosi visoki 
in zato so investicije v razširitev manj tvegane. V to fazo vstopajo vse oblike kapitala, 
najbolj aktiven pa je prav tvegani kapital. 

• Odkup podjetja, ko le-to po eni strani tržno, kadrovsko, organizacijsko in proizvodno 
dozori, po drugi strani pa jasno izraža možnost realizacije visokih profitov tudi v bodočih 
letih. Tedaj se cena takega podjetja ne oblikuje zgolj po vrednosti premoženja, ki ga 
sestavlja, pač pa predvsem po pričakovanih donosih v bodočnosti. Poznamo notranje in 
zunanje odkupe. 

• Vmesne finance imajo lastnost tako dolžniškega kot trajnega kapitala in običajno stopajo 
v podjetje v zadnji fazi pred prodajo podjetja. Običajno so bolj podobne bančnemu 
posojilu kot tveganemu kapitalu. 

 
Mala podjetja potrebujejo denar za štiri temeljne namene (Osteryoung, 1997, str. 249): 

• začetni stroški, zaloge, človeški kapital, 

• osnovna sredstva, 

• obratni kapital in 

• podjetja rasti za razširitve v prihodnosti. 
 
V razvitih gospodarstvih gredo uspešna in rastoča podjetja skozi različne faze dolgoročnega 
financiranja poslovanja podjetja. Faze, ki so prikazane na sliki 4, si ne sledijo vedno v enakem 
zaporedju, vendar pa določena pravila vseeno veljajo. 
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Slika 2: Stopnje dolgoročnega financiranja podjetja (Malus, 2000, str. 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Način financiranja podjetij se razlikuje tudi od finančnega sistema, ki ga je prevzela določena 
država. Zysman (Zysman, 1987, str. 63) po načinu financiranja podjetij loči tri različne 
finančne sisteme: sistem, ki temelji na kapitalskih trgih in dva sistema, ki temeljita na 
financiranju s krediti. 
1. Na kapitalskih trgih zasnovan finančni sistem 

V takšnem sistemu se podjetja financirajo predvsem z instrumenti kapitalskega trga, torej 
z delnicami in obveznicami. Ti sistemi imajo dobro razvite delniške in obvezniške trge, na 
katerih lahko podjetja pridobivajo dolgoročna sredstva in niso odvisna od bančnih 
kreditov. Banke se zato v takšnih sistemih bolj specializirajo za kratkoročno kot za 
dolgoročno posojanje in ne vstopajo na kapitalske trge (Zysman, 1987, str. 63). Cene se na 
različnih trgih oblikujejo pod konkurenčnimi pogoji, zato je na voljo veliko različnih 
instrumentov kapitalskega in denarnega trga in veliko število specializiranih finančnih 
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institucij. V takšnem sistemu je prva naloga centralne banke nadzor monetarnih 
agregatov, naj gre za ponudbo denarja ali za obrestne mere. Njena skrb za alokacijo 
sredstev med konkurenčnimi uporabniki je drugotnega pomena. Centralna banka in 
komercialne banke med sabo vzdržujejo nevtralen odnos. Centralna banka sicer lahko ima 
vlogo posojilodajalca v sili, vendar le v izjemnih primerih. Tudi odnosi med finančnimi 
institucijami in podjetji so praviloma nevtralni in temeljijo le na poslih prek kapitalskih 
trgov in na omejenih kratkoročnih posojilih. Ta model teži k omejevanju vpliva finančnih 
institucij na nefinančna podjetja in vpliva vlade na bančne kredite posle. Hkrati po 
Zysmanovih ugotovitvah zmanjšuje možnosti vlade za vplivanje na kapitalske tokove. V 
ta model finančnega sistema sodita Velika Britanija in ZDA. 

2. Na kreditih zasnovan finančni sistem, z vodenimi cenami 
Podjetja se v takšnem sistemu financirajo predvsem s posojili, na tržne odnose pa vpliva 
vladno določanje cen. Kapitalski trgi so slabo razviti, zato si podjetja večinoma izposojajo 
od bank in drugih kreditodajalcev. Vlada v takšnem sistemu podpira banke pri posojanju 
sredstev in zagotavlja ustvarjanje denarja. Hkrati vlada določa cene na pomembnih trgih. 
Tako po mnenju teoretikov vlada nadomešča slabosti v obstoječem zasebnem finančnem 
sistemu. Banke v tem sistemu lahko služijo kot ključna pot do kapitalskih trgov in lahko 
imajo večje lastniške ali glasovalne deleže v podjetjih. Zaradi omejenih zmožnosti 
sekundarnega trga izstop bank ni preprost, finančne institucije nadzirajo vodstvo podjetja 
in uveljavljajo svoje glasovalne pravice. Med takšne sisteme bi lahko uvrstili francoskega. 

3. Na kreditih zasnovan finančni sistem, s prevladujočimi finančnimi institucijami 
Tudi v tem sistemu se podjetja financirajo predvsem s posojili, vendar pa finančne 
institucije niso odvisne od države. Cene določa trg, a je gibanje cen običajno odraz 
koncentracije finančne moči. Država v takšnem sistemu bolj sledi agregatnim, kot 
alokacijskim ciljem. Finančne institucije v takšnem sistemu prek svoje tržne moči pri 
posojanju denarja in prevladi pri dostopu do kapitalskih trgov vplivajo na posle podjetja. 
Omejen sekundarni trg in dolgoročnost posojil v tem smislu silita podjetja in finančne 
institucije v intimne odnose. (Zysman, 1987, str. 64). Takšen sistem se je oblikoval v 
Nemčiji. 
 

3.2 Viri financiranja malih in srednje velikih podj etij v Sloveniji  
 
Finančno okolje se je v zadnjih letih močno spremenilo, saj je bila v veliki meri zgrajena tako 
imenovana finančna infrastruktura, poslovne banke so se usposobile za poslovanje z bolj 
tveganim sektorjem malih in srednjih podjetij, v veliki meri je bil vzpostavljen finančni trg, 
čeprav vrsta elementov finančnega trga, ki bi spodbujali nastajanje, rast in hitrejše 
mednarodno uveljavljanje rastočih podjetij še vedno manjka. Tako v Sloveniji skoraj ne 
poznamo tako imenovanih poslovnih angelov, skladi tveganega kapitala so redki in predvsem 
premajhni, da bi lahko pomembneje posegali v financiranje rasti podjetja, rastoča podjetja se 
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praktično ne odločajo za prodajo deležev, za združevanja in prevzeme ali javne ponudbe 
vrednostnih papirjev, kar so sicer v svetu normalni načini financiranja rasti uspešnih 
podjetniških projektov. 
 
Raziskave v Sloveniji opozarjajo, da gre v Sloveniji pri financiranju z zunanjim lastniškim 
kapitalom za omejitve na obeh straneh, pri ponudbi tega kapitala in pri podjetnikih. Skoraj 
polovica podjetnikov sploh še ni razmišljala o tem, da bi poiskali investitorja za svoje 
podjetje, ali pa sami vlagali pri drugih, druga polovica je večinoma ostala le pri razmišljanju. 
Le dobro četrtino podjetnikov solastništvo zunanjega investitorja in s tem njegovo 
sodelovanje pri poslovnih odločitvah ne bi motilo, za prav toliko je taka vloga investitorjev 
nesprejemljiva. V Sloveniji je zunanji lastniški kapital zaenkrat prisoten le v manjšem številu 
podjetij. V letu 2002 se sicer z vstopom tujega kapitala in izkupičkom od prevzemov podjetij 
oblikuje bolj likvidna borza in večja potencialna naložbena sredstva, vendar manjka 
dinamičnih podjetij, v katera bi lahko vlagali z želeno stopnjo donosnosti. Podjetniki se 
zavedajo, da ovire za solastniška vlaganja niso le v sistemski ureditvi (ni davčnih spodbud, 
zapleteni so postopki spremembe lastniške strukture, zakonska ureditev skladov praktično 
omogoča bolj tvegane naložbe), temveč v veliki meri pri njih samih, saj številni uporabljajo 
podjetje za financiranje svojega življenjskega sloga, mnogi niso razvili sodobnega 
managerskega stila in preglednega poslovanja, težijo k pretirani kontroli nad podjetjem in jih 
je strah pred odtekanjem poslovnih skrivnosti. (Rebernik, 2003, str. 20). 
 
Tabela 5: Pogostost virov financiranja rast podjetja v letu 2001 
 

 Št. 
podjetij 

Rang 

Iz zadržanih dobičkov 125 1 

Bančna komercialna in investicijska posojila 109 2 

Lastni prihranki 46 3 

Krediti dobaviteljev 31 4 

Vladni program 9 5 

Prihranki managerskega teama 7 6 

Zasebni investitorji (brez prijateljev in družine) 6 7 

Krediti kupcev 6 7 

Posojila družine in prijateljev 5 9 

Družbe za investiranje 3 10 

Vir: Pšeničny, 2002, str. 117. 
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Tabela 6: Spremembe v financiranju dinamičnih podjetij v desetletnem obdobju 
 
 Zagon in 

prvo leto 
Po treh 
letih 

poslovanja 

Zadnji 
dve leti 

rasti 

Prihodnje 
financiranje 

 % rang % rang % rang % rang 

Lastni prihranki 62 1 33 3 23 3 19 3 

Prihranki managerskega teama 11 6 6 6 4 6 2 7 

Posojila družine in prijateljev 19 3 4 8 3 9 1 9 

Zasebni investitorji (brez prijateljev in 
družine) 

16 5 5 7 3 7 3 6 

Družbe za investiranje 1 10 1 10 2 10 2 7 

Krediti dobaviteljev 11 6 15 4 16 4 5 4 

Krediti kupcev 4 9 4 8 3 7 1 9 

Bančna komercialna in investicijska posojila 26 2 48 2 55 2 42 1 

Vladni program 6 8 7 5 5 5 5 4 

Iz zadržanih dobičkov 16 4 53 1 63 1 20 2 

Vir: Pšeničny, 2002, str. 118. 
 
Tabela 7: Viri financiranja rasti hitro rastočih podjetij danes (n=66)6 

 
Vir/delež 0% 1–20% 21–40% 41–60% 61–80% 81–

100% 

Lastniški kapital 0 24 13 11 6 12 

Tvegani kapital 62 0 3 0 0 1 

Dolžniški kapital 13 3 8 19 12 11 

Drugo 66 0 0 0 0 0 

Vir: Winterleitner, 2003, str. 85. 
 
Iz tabele 6 je razvidno, da se skozi celotno obdobje preučevanja podjetja, podjetja financirajo 
v glavnem z bančnimi in komercialnimi posojili, z zadržanimi dobički, lastnimi prihranki, v 
desetini primerov s financiranjem dobaviteljev. Slovenska podjetja se izogibajo financiranju z 
zunanjim lastniškim kapitalom, vendar pa za prihodnost vseeno napovedujejo financiranje s 
tem virom. 
 
Dinamična podjetja so se po eni strani financirala iz zadržanih dobičkov (trajni lastni viri), po 
drugi strani pa je vztrajno naraščalo tudi zadolževanje pri bankah, kupcih in dobaviteljih (glej 
tabelo 6). Prihodnje investicije in rast bodo financirali z nekaj manj kot 40 odstotkih sami, 
nekaj več kot 40 odstotkih si bodo izposodili v bankah, ostali viri pa bodo predstavljali le 
okoli 20 odstotkov. Le 15 odstotkov dinamičnih podjetnikov računa na druge investitorje. 
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Tabela 8: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij 
danes (n=66)4 
 

Vir / delež 0% 1–20% 21–40% 41–60% 61–80% 81–
100% 

Lastna sredstva podjetnika 18 22 7 6 5 8 

Lastna sredstva management 
teama 

49 12 5 0 0 0 

Zadržani dobički 2 8 9 18 16 13 

Zasebne naložbe 45 3 6 5 6 1 

Zaprta prodaja 66 0 0 0 0 0 

Javna prodaja 66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela podjetja 65 0 0 0 0 1 

Prodaja celotnega podjetja 66 0 0 0 0 0 

Vir: Winterleitner, 2003, str. 88. 
 
Družina in prijatelji so tisti, na katere se lahko novi podjetniki zanesejo. V tabeli 9 je 
prikazano, kateri so neformalni viri investiranja v svetovnem merilu. Podobno je tudi v 
Sloveniji (ožji družinski člani: 36,2 odstotkov, prijatelji ali sosedje 15,1 odstotkov). 
(Rebernik, 2004, str. 16). 
 
Tabela 9: Neformalni viri financiranja v svetovnem merilu 
 

Neformalni investitorji % 
Ožji družinski člani 43,7 
Drugi sorodniki 8,9 
Prijatelji in sosedje 29,2 
Sodelavci 8,9 
Tujci 9,3 

Vir: Rebernik, 2004, str. 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega cikla uporabila določen 
odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
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Tabela 10: Stališča podjetnikov do financiranja podjetij z lastniškim kapitalom 
 

 Starost 
podjetja 

Vzpodbudno Neodločeno Z zadržkom 

1–6 64 27 9 
7–12 50 35 15 

Splošno stališče do 
financiranja z lastniškim 
kapitalom 13 in več 31 55 14 

1–6 39 24 37 
7–12 28 16 56 

Podjetnik želi imeti popoln 
nadzor nad podjetjem 

13 in več 20 37 43 
1–6 21 33 46 
7–12 12 21 67 

Stil vodenja "osamljeni 
volk" 

13 in več 7 43 50 
1–6 14 44 42 
7–12 10 33 57 

Želi skriti dobiček v 
računovodskih izkazih 

13 in več 0 60 40 
1–6 14 25 61 
7–12 2 24 74 

Visoki davki na kapitalske 
dobičke 

13 in več 7 40 53 
1–6 15 38 47 
7–12 2 35 63 

Bojazen pri razkritju 
informacij 

13 in več 3 38 59 
Vir: Glas, 2002, str. 11. 
 
Splošno stališče slovenskih podjetnikov do financiranja z lastniškim kapitalom je 
vzpodbudno. Vendar pa za podjetnike nesprejemljivi ukrepi in obnašanje potem, ko je v 
podjetje sprejet zunanji lastnik. Tu gre predvsem za izgubo popolnega nadzora nad podjetjem, 
stila vodenja in razkritja informacij. 
 
 

4 PRVE JAVNE IZDAJE DELNIC MALIH IN SREDNJE VELIKIH  
PODJETIJ 

 
Prva javna ponudba je postopek prve prodaje lastniških vrednostnih papirjev zunanjim 
investitorjem – lastnikom. Cilj izdajatelja je pridobiti finančna sredstva5. (Veselinovič, 1995, 
str. 22). Novi vrednostni papirji nimajo primerjave na sekundarnem trgu, zato ceno določi 
investicijski bankir pred ponudbo v dogovoru z izdajateljem. Za nekatera, predvsem hitro 
rastoča podjetja, je izdaja delnic v določeni stopnji razvoja podjetja najboljši in najugodnejši 
način pridobivanja finančnih sredstev za povečanje osnovnega kapitala. Za pridobljena 
sredstva ni potrebno vračati obresti ali glavnice. Toda zaradi zapletenosti, visokih stroškov in 
negotovosti trga nekatera podjetja niso v stanju izdajati vrednostnih papirjev. Prva javna 
ponudba je zelo specifična za posamezne panoge. Če podjetje deluje v bolj dobičkonosnih in 

                                                 
5 Naveden je glavni cilj prve javne izdaje delnic. Ostali so opisani v nadaljevanju. 
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rastočih panogah, je za investitorje veliko bolj zanimivo. Delnice se prodajo na primarnem 
trgu za ceno, ki jo določi, odvisno od velikosti izdaje, investicijska banka ali sindikat oziroma 
združenje investicijskih bank. 
 
Zakon o trgu vrednostnih papirjev določa, da je prva javna prodaja vrednostnih papirjev 
prodaja vrednostnih papirjev na podlagi izdajateljeve javne ponudbe vrednostnih papirjev. Za 
prvo prodajo se šteje tudi prodaja, ki jo kot prodajalec opravi borzno posredniška družba, ki je 
od izdajatelja na podlagi o opravljanju storitev izvedbe prvih prodaj z obveznostjo odkupa, 
odkupila vrednostne papirje z namenom nadaljnje prodaje.  
 
Odločanje o prvi javni ponudbi delnic (going public) postane relevantno pri neki stopnji 
razvoja poslovanja. Podjetja največkrat začnejo s poslovanjem kot partnerstva ali družbe z 
omejeno odgovornostjo, kasneje pa se pokaže potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev za 
poslovanje, kar omogoča sprememba pravne oblike v smislu vzpostavitve delniške družbe. Pri 
prvi javni ponudbi delnic (initial public offering – IPO) podjetje razširi lastništvo na zunanji 
krog investitorjev in dovoli trgovanje z delnicami na organiziranih trgih, kar za obstoječe 
lastnike prinaša določene prednosti in pomanjkljivosti. 
 
Prvi javna izdaja pomeni prelomnico za podjetje z vidika poslovanja in spremembe 
obveznosti, ki jih določajo zakonski akti. Javno trgovanje z delnicami podjetja prinese vrsto 
pozitivnih učinkov, ki se odražajo pri samem poslovanju podjetja, obenem pa javno trgovanje 
prinaša tudi določene negativne posledice6. 
 
Časovno planiranje je prav tako pomembno pri izdaji vrednostnih papirjev. Občutljivi 
finančni trgi niso nikoli popolnoma predvidljivi niti enako odzivni na impulze, ki jih 
povzročajo dejavniki. Odločitev o javni izdaji zahteva analizo trenutnega tržnega stanja. 
Vsakršna sprememba realne količine denarja na trgu lahko povzroči spremembo v 
povpraševanju po novoizdanih vrednostnih papirjih. Manjša podjetja so na te spremembe bolj 
občutljiva, zato zanje najbolje, da za učinkovito zbiranje denarnih sredstev izdajo planirajo še 
pred zmanjšanjem realne ponudbe denarja. Stabilnost večjih podjetij in zaupanje investitorjev 
se odraža v večji likvidnosti ter posredno lažji prodaji. 
 
Delnica je listina o lastnini sredstev, vloženih v podjetje, banko ali drugo finančno 
organizacijo in drugo pravno osebo, ki lahko pridobiva dobiček (Repovž, 2000, str. 19). 
Dokazuje določeno obliko stvarnega razmerja, iz katerega izhajajo za imetnika delnice 
določene premoženjske ali članske pravice v določeni organizaciji, ki je izdajatelj delnice 
(Svilan, 1990, str. 72). Navadne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom pravice 
proporcionalno glede na velikost lastniškega deleža delničarja v tej družbi (Kocbek, 1995, str. 

                                                 
6 Več o prednostih in slabostih javnega trgovanja v poglavju Prednosti in slabosti prve javne izdaje. 
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49). Pri javni ponudbi se delnice podjetja ponudijo zunanjim investitorjem, potem pa se z 
njimi še javno trguje. (Brigham, 1999, str. 489). 
Kocbek navaja naslednje pravice iz deleža v delniški družbi (Kocbek, 1995, str. 61):  

• premoženjske: 
� pravica do dividende, 
� pravica do likvidacijskega deleža in 
� prednostna pravica do novih delnic. 

• članske: 
� aktivna in pasivna volilna pravica v organih družbe, 
� pravica nadzorstva nad poslovanjem družbe, 
� pravica do informacij in 
� pravica do izpodbijanja sklepov oziroma organov družbe. 

 
Splošne lastnosti delnice so (Repovž, 2000, str. 19): 

• je lastniški vrednostni papir, 

• za vlagatelje je trajna naložba, 

• delničarji imajo v družbi premoženjske pravice in 

• naložba v delnice je na splošno bolj tvegana in donosnejša. 
 
Preden se podjetje odloči za prvo javno izdajo, mora vodstvo podjetja odgovoriti na naslednja 
vprašanja (Osteryoung, 1997, str. 344): 
1. Kakšno vrsto podjetja želijo? 
2. Koliko kapitala potrebujejo? 
3. Kakšni bodo stroški izdaje? 
4. Katere so še druge vrste financiranja, katere lahko pridejo v poštev? 
5. Ali lahko zadovoljimo finančnim in pravnim vidikom prve javne izdaje? 
 
Poleg teh vprašanj bi dodal še naslednje: 
1. Ali bo podjetje vzdrževalo konstantno visoko rast (vsaj naslednjih pet let po 25 

odstotkov)? 
2. Ali vlagatelji dovolj dobro poznajo izdelke podjetja? Ali menijo, da podjetje deluje v 

visoko rastoči panogi? 
3. Ali lahko podjetje na trgu nastopi bolje kot konkurenčna podjetja? 
4. Ali je mogoče zagotoviti dovolj velik trg za uspešno prodajo delnic? 
5. Ali se je vodstvo podjetja pripravljeno odpovedati delu nadzora nad podjetjem in 

odločanju o njegovem poslovanju? 
 
Tipično podjetje v ZDA v prvi javni ponudbi ponudi 20 do 40 odstotkov delnic podjetja. 
Velika večina podjetij se odloči za sodelovanje z investicijskim bankirjem, od teh pa velika 
večina za javno ponudbo vrednostnih papirjev s prevzemom javne ponudbe s pogajanji. 
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Komisijska prodaja se uporablja le pri bolj tveganih podjetjih. Za kontinentalno Evropo je 
značilno, da se podjetja za prvo javno ponudbo delnic odločajo kasneje kot v ZDA, tako so ta 
podjetja starejša in ponavadi večja kot v ZDA. 
 

4.1 Zgodovinski razvoj prvih javnih izdaj malih in srednje velikih 
podjetij  

 
Tabela 11: Pomembnejše letnice v zgodovini nekaterih podjetij v ZDA  
 

Naziv podjetja Leto 
ustanovitve 

Leto prve 
pomembne 
inovacije ali 
poslovnega 
koncepta 

Leto 
ustanovitve 

delniške 
družbe 

Leto prve 
javne 
izdaje 

Leto 
kotacije na 

borzi 
NYSE7 ali 
NASDAQ8 

General Electric 1878 1880 1892 1892 1892 
A T & T 1885 1892 1885 1901 1901 
Detroit Edison 1886 1904 1903 1909 1909 
General Motors 1908 1912 1908 1917 1917 
Coca Cola 1886 1893 1919 1919 1919 
Pacific Gas & 
Electic 

1879 1879 1905 1919 1919 

Burroughs/Unisys 1886 1886 1886 1924 1924 
Caterpillar 1869 1904 1925 1929 1929 
Kimberly-Clark 1872 1914 1880 1929 1929 
Proctor & Gamble 1837 1879 1890 1929 1929 
Bristol-Myers 
Squibb 

1887 1903 1887 1929 1933 

Boeing 1916 1917 1916 1934 1934 
Pfizer 1849 1944 1942 1942 1944 
Merck 1891 1944 1934 1946 1946 
Disney 1923 1929 1940 1940 1957 
Hewlett Packard 1938 1938 1947 1957 1961 
Time Warner 1922 1942 1922 1964 1964 
McDonalds 1948 1955 1965 1965 1966 
Intel 1968 1971 1969 1972 1972 
Compaq 1982 1982 1982 1983 1983 
Micron 1978 1982 1978 1984 1984 
Microsoft 1975 1980 1981 1986 1986 
America Online 1985 1988 1985 1992 1992 
Amazon 1994 1995 1994 1997 1997 
E-Bay 1995 1995 1996 1998 1998 

Vir: Jovanovic, 2001. 
 
Tabela 11 prikazuje letnice večjih dogodkov nekaterih bolje poznanih ameriških podjetij, ki 
sta jih Jovanovic in Rousseau zajela v raziskovani vzorec. Vidimo lahko, da je povprečni čas 
                                                 
7 New York Stock Exchange – Newyorška borza vrednostnih papirjev. 
8 Angleška kratica za National Association of Securities Dealers Automated Quotations. 
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od ustanovitve podjetja do prve javne izdaje okoli 30 let, 15 let od ustanovitve podjetja do 
prve pomembnejše inovacije in 14 let od ustanovitve podjetja do ustanovitve delniške družbe. 
Razlike so se v zadnjih letih, s prihodom tehnoloških podjetij, močno znižale. 
 
Slika 3: Aktivnost prvih javnih izdaj v svetu 
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Vir: Ernst & Young, 2004, str. 8. 
 
Število in vrednost prvih javnih izdaj se je večala iz leta v leto, vse do poka mehurčka v letu 
2000, ko sta število in vrednost javnih izdaj drastično padla. V letu 2004 je bilo na tem 
segmentu že vidno okrevanje s povečanjem števila in vrednosti. 
 

4.2 Prednosti in slabosti prve javne izdaje  
 
Poleg vseh naštetih pozitivnih učinkov javne izdaje delnic, ki vplivajo na podjetje, so v 
ospredju pričakovani visoki finančni donosi za ustanovitelje podjetja. Finančnih donosov ob 
javnem razpisu delnic so deležni vsi dosedanji lastniki podjetja, ki so za svoje deleže prvotno 
vplačali nižje zneske. Na povišanje vrednosti deležev v osnovi vplivajo faktorji, kot so večja 
likvidnost vrednostnih papirjev ter transparentnost poslovanja podjetja. Javni razpis delnic 
lastnikom omogoča lažje trgovanje z vrednostnimi papirji pod pogoji, ki se za dane papirje 
oblikujejo na trgu. Primeri iz ameriškega gospodarstva potrjujejo, da se ob uspešnih javnih 
ponudbah delnice prodajajo po 10 do 12-kratni vrednosti donosov delnic, kar nam ponazarja 
količnik med trenutno ceno delnice in dobičkom na delnico v zadnjem letu (P/E ratio). Pri 
manjših podjetjih se lahko ta količnik giblje tudi do 40-kratne višine letnega donosa.  
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Javni razpis omogoča investitorjem, da razpršijo svoj vložek v nov portfelj in si s tem 
zagotovijo večjo varnost naložbenih sredstev na dolgi rok. Investitorjem zbrana sredstva od 
odprodaje dela podjetja omogočajo poplačila morebitnih dolgov do banke oziroma omogočajo 
izplačila neizplačanih nagrad in osebnih dohodkov. Pomembna je tudi davčna zakonodaja, po 
kateri se mora ravnati vsaka pravna in fizična oseba in določa različne davčne stopnje na 
kapitalske dobičke ter osebne dohodke. S pripravo ustrezne strategije si lahko investitorji 
privarčujejo nezanemarljive vsote od izkupička.  
 
Med prednosti štejemo (Berk, 2002, str. 194): 

• Razpršitev premoženja obstoječih delničarjev 
Pri zaprtih delniških družbah se pogosto zaradi širjenja poslovanja in značilnosti 
zagotavljanja dodatnih sredstev obstoječi lastniki s celotnim premoženjem izpostavljeni 
zgolj dejavnikom tveganja obstoječe dejavnosti. Z odločitvijo o javni ponudbi pridobijo 
možnost zmanjšanja izpostavljenosti in tveganja njihovega premoženja, saj lahko del 
naložbe prodajo in kupijo deleže v podjetjih, ki poslujejo v drugih dejavnostih. 

• Povečanje poznavanja in ugleda podjetja 
Skozi javno lastništvo delnic in publiciteto postane podjetje bolj znano. Z javno ponudbo 
delnic se ob ustrezni promocijski dejavnosti lahko doseže boljša cena delnic kot prek 
omejenih privatnih vložkov. 

• Povečanje likvidnosti delnic 
Pri zaprtih družbah je prenos lastništva zelo otežen, saj je v primeru želje po prodaji 
deleža težko najti kupca za naložbo, ki jo je težko prodati (je nelikvidna). Če se kupec 
najde, pa še vedno ostane odprto vprašanje vrednotenja deleža, saj cena delnice ni znana. 

• Olajšano pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za poslovanje 
Izdaja delnic oblikuje in poveča potrebno kapitalsko osnovo podjetja, kar naj bi v 
prihodnosti omogočilo podjetju, da zbira lastniški ali dolžniški kapital ob ugodnejših 
pogojih in da ima več alternativ za nadaljnje financiranje svojega razvoja. Predhodne 
izdaje delnic, dobro delujoč trg zanje in njihova dosežena cena na trgu nudi osnovo za 
uspešno nadaljnje zbiranje lastniškega kapitala. 

• Možnost za združitve in pridobitve tržnih deležev z zamenjavo delnic 
Številna podjetja načrtujejo razvoj in širitev svojih dejavnosti prek združitev ali pridobitev 
tržnih deležev drugih podjetij. Podjetje, ki ima svoje delnice na sekundarnem trgu 
vrednostnih papirjev, lahko lažje financira take kapitalske spremembe, saj lahko v zameno 
namesto gotovine ponudi svoje lastne delnice, prek novih izdaj na trgu pa je enostavnejša 
tudi pot do dodatnega kapitala, potrebnega za te namene. 

• Določitev vrednosti podjetja na trgu 
Delničarji lahko vsak dan v dnevnem časopisju spremljajo vrednost delnice in vrednost 
celotne javne delniške družbe. Poleg same zagotovitve oblikovanja cene pa se odpre 
možnost nagrajevanja managerjev in zaposlenih z delniškimi opcijami, kar prinaša 
dodatno motivacijo za dobro poslovanje. 
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• Pritok novih idej, predlogov in inovacij 
Prispevek novih delničarjev je lahko tudi v obliki novih idej, predlogov in inovacij. 

 
Tak način financiranja s seboj prinaša tudi pomanjkljivosti in sicer (Berk, 2002, str. 195): 

• Stroški poročanja 
V skladu z ureditvijo trgovanja z vrednostnimi papirji morajo javne delniške družbe redno 
poročati agenciji za trg vrednostnih papirjev, borzi in široki javnosti, kar je zelo drago, še 
posebej za majhne korporacije. 

• Razkritje podatkov 
Poleg poročanja so družbe zaradi zagotavljanja informiranosti investitorjev zavezane 
razkrivati podatke o poslovanju, ki so na vpogled konkurenci. Poleg tega managementu in 
lastnikom tudi ne ustreza javna razgrnitev njihovega premoženja, saj lahko vsakdo 
ugotovi njegovo velikost z množenjem števila delnic posameznika z njihovo vsakokratno 
ceno na borzi. 

• Onemogočanje poslov za osebno korist 
V primerjavi z organiziranostjo v obliki zaprte delniške družbe je precej težje izvajati 
vprašljive transakcije, kot so visoke plače, osebne transakcije z družbo in podobno. V 
kolikor gre zgolj za transakcije managerjev, se ta pomanjkljivost spremeni v prednost. 

• Nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega trga 
Likvidnost trga je odvisna od več dejavnikov, predvsem za majhne korporacije pa velja 
več omejitev. Premalo je investitorjev, ki bi bili zainteresirani za spremljanje in 
analiziranje korporacije, kar pomeni, da so lahko tržne cene različne od dejanskih 
vrednosti delnice. Pri majhnih izdajah ne sodelujejo niti institucionalni investitorji, če pa 
že, pa obstaja nevarnost prevelikega obsega transakcij glede na vrednost izdaje, kar prav 
tako pomeni trgovanje po cenah, ki so daleč od notranje vrednosti. 

• Nadzor in možnost prevzema 
Pri odprtih (javnih) delniških družbah mora management, ki nima nadzornega deleža, 
paziti na ohranjanje lastniške strukture. V zadnjem času namreč pogosto prihaja do boja 
za zastopnika, ki lahko pripeljejo do nove strukture nadzornih svetov in posledično 
menjave v vrhnjem managementu. Zaradi tega dejstva se management raje odloči za 
povečanje kratkoročnih dobičkov, kar ugaja lastnikom, na škodo dolgoročnega stabilnega 
in donosnejšega poslovanja. Zaradi težav z nadzorom se lahko management odloči, da 
sam ali v sodelovanju z zunanjimi akterji izpelje managerski odkup, kjer se le-ta močno 
zadolži ter odkupi lastniške deleže preostalih delničarjev. 
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4.3 Cilji prve javne izdaje  
 
Raziskava na temo prvih javnih izdaj, ki jo je vodil prof. dr. John E. Young, je potrdila v 
nadaljevanju naštete osnovne razloge podjetnikov za odločitev o prvi javni izdaji delnic. 
Primarni cilj je zbiranje kapitala za nadaljnji razvoj podjetja, na drugem mestu se pojavlja 
želja po zviševanju vrednosti posamezne delnice podjetja in kot zadnji, vendar prav tako 
pomemben cilj, podjetniki navajajo ugled in prepoznavnost podjetja v medijih, ki prinaša 
vrsto prednosti na različnih področjih delovanja podjetja: 
1. Zbiranje kapitala za nadaljnji razvoj podjetja 

• nove investicije podjetja 

• vlaganje v posodobitev strojne in ostale industrijske opreme  

• povečanje obsega potrebnih zalog reprodukcijskega materiala ter končnih izdelkov 

• povečanje obsega poslovanja 

• dodatno zaposlovanje 

• vlaganja v raziskave 

• vlaganja v nove proizvode 

• zmanjševanje preteklih dolgov 

• povečanje tržnega deleža 
2. Zviševanje vrednosti in likvidnosti delnic 

• možnost žetve za podjetnike in prvotne investitorje 
3. Ugled in prepoznavnost podjetja 

• lažje nadaljnje zbiranje kapitala 

• nižje obrestne mere posojil zaradi boljše bonitete 

• povečan ugled v družbi 

• medijska pozornost 

• povečanje zaupanja v prodaji zaradi transparentnosti poslovanja. 
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Graf 1: Rangiranje razlogov za javno ponudbo delnic v ZDA 
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Vir: Malus, 2000, str. 34. 

 

4.4 Pogoji izdaje  
 
Pogoje za javne izdaje v Sloveniji določata Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Pravila 
Borze. 
 
Pogoji za javno ponudbo vrednostnih papirjev v Sloveniji, ki jih določa Zakon o trgu 
vrednostnih papirjev so: 

• pridobitev dovoljenja za javno ponudbo, 

• prospekt za javno ponudbo, 

• postopek vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev, z začetkom v 30 dneh po 
pridobitvi dovoljenja za javno ponudbo, vpisovanje pa sme trajati največ tri mesece, 

• javna objava poziva za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev v dnevno 
informativnem časopisju, 

• objava podatkov o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih v dnevno informativnem 
časopisju, najkasneje 10 dni po končanem vpisovanju in vplačevanju, 

• uspešnost javne ponudbe merimo z deležem v roku vpisanih in vplačanih delnic ter 

• nadzor nad izvajanjem javne ponudbe opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. 
 

Pogoji, ki jih določajo Pravila borze za sprejem vrednostnih papirjev na prosti trg so: 

• da se s temi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu, 

• da so v celoti vplačani, 

• da so prosto prenosljivi, 

• da so izdani v nematerializirani obliki. 
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Dokumentacija, na podlagi katere uprava na zahtevo izdajatelja ali po uradni dolžnosti odloča 
o sprejemu vrednostnega papirja na prosti trg: 

• dovoljenje Agencije za javno ponudbo oziroma za organizirano trgovanje, 

• dokazila o uspešno zaključeni javni ponudbi vrednostnih papirjev (izpisi iz sodnega 
registra), 

• kopijo o polni vplačanosti vrednostnega papirja, 

• prospekt, 

• odločbo Klirinško depotne družbe o vknjižbi javno ponujenega vrednostnega papirja v 
register nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

 

4.5 Potek izdaje in terminski plan  
 
Podjetja s prvo javno izdajo rastejo hitreje in se razvijajo bolje v konkurenčnem 
mednarodnem okolju. V devetdesetih letih so prišla na borzo poleg velikih tudi srednja in 
mala podjetja. Borzo so videli kot dober vir financiranja. Prva javna izdaja je za podjetja 
najbolj zanimiva dolgoročna rešitev podjetniških financ.  
 
Veselinovič navaja štiri dele izdaje: 
1. odločitev za izdajo vrednostnih papirjev, višino in obliko posameznih papirjev, 
2. vpis primarne izdaje (investicijske banke), 
3. distribucija (javna ali zasebna) in 
4. izvedba javne ali zasebne prodaje, kotacija vrednostnih papirjev, prehod na sekundarni 

trg. 
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Slika 4: Proces prvega javnega razpisa vrednostnih papirjev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Timmons, 1990. 
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Podjetje mora pri izvedbi javne ponudbe sodelovati s strokovnjaki, ki pokrivajo naslednja 
področja: finance, računovodstvo, pravo, borzno posredovanje, marketing. Naloge in 
odgovornosti posameznih strokovnjakov so opisane v nadaljevanju. 

2. Izbira pravega trenutka za prodajo 
Podjetje, ki gre v javno prodajo delnic, mora natančno poznati stopnjo svojega razvoja. 
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pomembna je jasna strategija razvoja podjetja. Potencialni investitorji bodo povpraševali 
po delnicah podjetja na podlagi preteklih poslovnih rezultatov in ugodnih pričakovanj v 
prihodnosti. 

3. Določitev velikosti in drugih značilnosti izdaje delnic 
Podjetje se odloči za izdajo tistih vrst delnic, ki je najbliže interesom sedanjih lastnikov 
podjetja. Vrednost celotne izdaje je odvisna od želenih sredstev, ki jih želi podjetje 
pridobiti. 

4. Oblikovanje in izdaja delnic 
Slovenski trg vrednostnih papirjev se razvija v smeri dematerializacije, kar pomeni, da 
strošek tiskanja delnic odpade. V centralnem registru vrednostnih papirjev so vodeni vsi 
podatki o obstoječih delničarjih. Področje nematerializiranih vrednostnih papirjev v 
Sloveniji ureja Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih. 

5. Prospekt 
V sklopu pridobitve dovoljenja za javno ponudbo mora izdajatelj predložiti tudi prospekt 
za javno ponudbo, ki vsebuje podatke o podjetju in izdaji vrednostnih papirjev. Prospekt 
omogoča investitorju vpogled v pravni in finančni položaj podjetja ter pravice, ki izhajajo 
iz vrednostnega papirja. 

6. Določitev vpisne cene delnic 
Poleg nominalne vrednosti izdanih delnic mora izdajatelj ali prevzemnik določiti tudi 
ceno, po kateri se bodo delnice prodale na primarnem trgu. Če je postavljena cena 
prenizka, pomeni, da je potrebno prodati večje število delnic, da bi pridobila želena 
denarna sredstva, kar lahko privede do za obstoječe lastnike neugodne porazdelitve 
lastništva oziroma kontrole nad podjetjem. Če je cena previsoka, lahko del delnic ostane 
neprodanih, kar lahko štejemo za neuspešno prodajo. 

7. Vpisovanje in vplačevanje primarne izdaje 
Vpisovanje javno ponujenih delnic poteka pri borzno posredniških družbah ali bankah, 
vplačevanje pa poteka le pri bankah. Obdobje med časom, ko investicijska banka v 
izdajateljevem imenu ali izdajatelj izdata delnice in časom, ko investitorji te delnice 
kupijo, je zelo rizično. To obdobje je lahko različno dolgo, v tem obdobju se lahko 
razmere na kapitalskem trgu spremenijo. 

8. Publiciteta in oglaševanje 
Podjetje bi moralo pripraviti tudi predstavite za potencialne investitorje, investicijske 
svetovalce in analitike. S poznavanjem podjetja v javnosti se poveča tudi verjetnost 
uspešnosti javne prodaje. 

 
Potem, ko se vodstvo podjetja odloči za prvo javno izdajo, je potrebno poiskati ustrezne 
zunanje sodelavce. Uspešnost prve javne izdaje bo določila uspešnost podjetja v prihodnosti. 
To je razlog, zaradi katerega je potrebno pazljivo izbrati sodelavce ter jim definirati 
odgovornosti. Kljub temu, da prva javna izdaja zahteva veliko sredstev in časa tudi 
zaposlenih, mora podjetje v tem času normalno delovati. Zunanji sodelavci se oprejo na 
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znanje in izkušnje iz preteklih izdaj ter tako ocenijo trg kapitala in podjetje ter tako razvijejo 
pravo strategijo izdaje za podjetje. Udeleženci pri izdaji so podrobneje opisani v nadaljevanju. 
Večina izdaj je izvedena s pomočjo sindikata investicijskih bank. Sindikat naj vključuje 
investicijske banke, ki delujejo v različnih regijah in ozko usmerjene banke. Glavna 
investicijska banka je odgovorna za organizacijo in izvedbo izdaje. Ostali člani sindikata 
prevzamejo nase del izdaje in jo distribuirajo. Sindikat investicijskih bank poveča možnost, da 
bodo vse delnice prodane. 
 
Pri konceptu izdaje je pomembno: 

• izbira zamenjave, 

• vrsta delnic, 

• velikost izdaje in količina pridobljenega kapitala, 

• metode distribucije, 

• razkritje podatkov in informacij (katere in koliko) in 

• plan projekta. 
 
Koncept izdaje naj vključuje tudi: 

• poslovni načrt, 

• sindikat bank, 

• stroške prve javne izdaje, 

• določitev ciljne skupine za nakup delnic prve javne izdaje, 

• načrtovanje dejavnosti po prvi javni izdaji in 

• koncept obveščanja investitorjev. 
 
Due diligence pomeni preverjanje predstavljenih podatkov v poslovnem načrtu podjetja. 
Temeljita analitična obdelava pomaga investitorjem pridobiti širši pogled nad predstavljenimi 
podatki v poslovnem načrtu in kaže ključne točke pri ugotavljanju vabljivosti, tveganja in 
ciljev podjetja. Namen procesa je torej doseči maksimalno učinkovitost pri procesu odločanja, 
optimiziranje poslovnih terminov in življenje po investiciji. Za učinkovit proces odločanja 
investitorjev niso dovolj le informacije podjetnika, ki išče vir financiranja. Investitorji morajo 
imeti svoj neodvisni vir informacij, od koder črpajo podatke in jih preverjajo s 
podjetnikovimi. Due diligence proces je torej mehanizem za soočanje investitorja s številnimi 
predlogi. Je sistematičen mehanizem skrbne preučitve izbire, izmed množice ustreznih 
investicijskih predlogov. Tako na začetku in na koncu zavrača tiste investicijske predloge, ki 
niso v skladu z zahtevami investitorja.  
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Poznamo različne vrste procesa due diligence: 

• pravni, 

• finančni, 

• komercialni in 

• ostali, odvisno od kompleksnosti podjetja. 
 
Podjetje skupaj z investicijsko banko opredeli tveganje izdaje. Tveganje je, da se vrednostni 
papir ne more prodati po ustrezni ceni ali pa se jih sploh ne more prodati. Investicijska banka 
zniža tveganje z oblikovanjem ustrezne cene in trženjem oziroma vzdrževanjem trga. 
Tveganje nove izdaje je: 

 
tveganje čakanja 

+ tveganje neustrezne ponudbene cene 
+ tveganje trženja 

__________________________________ 
= tveganje nove izdaje 

 
Tveganje čakanja predstavljajo spremembe na kapitalskem trgu v času pripravljanja 
dokumentacije in izvedbe postopka prve javne izdaje. Tveganje neustrezne cene prestavlja 
previsoko ali prenizko nastavljena cena prve javne izdaje. Imamo lahko nepravilno oceno na 
stabilnem trgu, kjer je cena nastavljena previsoko (obstaja tveganje nizkega povpraševanja po 
delnicah), ali pa je prenizka (obstaja tveganje nezadovoljstva vlagateljev in lastnikov) in 
pravilno oceno na nestabilnih trgih, kjer so hitre spremembe obrestnih mer. Trženje lahko 
zmanjša tveganje nove izdaje in pospeši prodajo vrednostnih papirjev s ciljem, da dosežemo 
pravo ceno, po kateri se izdaja čim prej proda. 
 
Kapitalska zgodba (equity story) podjetja predstavlja jedro zmožnosti, faktorje uspeha in 
načrte podjetja v prihodnosti. Pri oblikovanju kapitalske zgodbe je predvsem pomembno: 

• definirati in analizirati trg, 

• pozicionirati izdelek, 

• izdelek tržiti na edinstven način, 

• definirati vizijo in strateške cilje, 

• izdelati strategijo razvoja podjetja in 

• definirati način, kako doseči dolgoročno dobičkonosnost. 
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V večini primerih investitorje zanima predvsem: 

• tržni delež, ki ga ima podjetje z določenim izdelkom, 

• kakšna je bila pretekla rast, 

• kakšna je bila pretekla dobičkonosnost, 

• kakšna je bila in je lahko uspešnost izdelka, 

• možnost prevzema, 

• uspešen management team itd. 
 
Poleg tega investitorji polagajo veliko pozornost na naslednje faktorje: 

• ali podjetje lahko postane tržni ali panožni vodja, 

• ali podjetje lahko postane internacionalno, 

• ali je njegov proizvodni program dobičkonosen, 

• koliko podjetje vlaga v svoj razvoj in 

• ali podjetje načrtuje strateške povezave ali prevzeme. 
 
Ko je poročilo postopka due diligence pripravljeno, vodstvo podjetja izdajatelja predstavi 
kapitalsko zgodbo analitikom sindikata bank. Analitiki na podlagi predstavitve pripravijo 
poročilo, ki ga uporabijo kot dobro trženjsko orodje pred vpisovanjem delnic (bookbuilding). 
Predstavitev izdaje (roadshow) se začne in poteka istočasno kot vpisovanje. Sta zaključni fazi 
prve javne izdaje delnic. Vodstvo podjetja na predstavitvi izdaje predstavi svojo izdajo 
institucionalnim vlagateljem. Cilj tega je prepričati investitorje, da je investiranje v njihove 
vrednostne papirje dobičkonosna naložba. Ena osnovnih nalog sindikata investicijskih bank je 
tudi prodaja izdanih delnic investitorjem. Ti pričakujejo, da bo v prodaji vsaj 25 odstotkov 
vseh delnic izdaje. Večje kot je število delnic, večja je likvidnost in manjše je tveganje. 
Najpogosteje se uporabljata dve metodi vpisovanja delnic: vpisovanje (bookbuilding) in 
metoda nespremenljive cene. Razlika med tema dvema je v tem, da se pri vpisovanju točna 
cena določi potem, ko je postopek končan in ko je razvidno število vpisanih delnic, pri metodi 
nespremenljivih cen pa je cena delnice od vsega začetka enaka. Cena se v obeh primerih 
določi s pomočjo sindikata investicijskih bank. Metoda nespremenljivih cen je bolj tvegana, 
ker se med vpisovanjem delnic ni mogoče prilagajati trgu. Če razmere niso pravilno ocenjene, 
lahko to močno vpliva na izdajo delnic, prihodnje poizkuse pridobivanja lastniškega kapitala 
in na poslovanje podjetja na sploh. 
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Tabela 12: Okvirni terminski plan prvih javnih izdaj 
 

  1. mesec 2. mesec 3. mesec 4. mesec 5. mesec 6. mesec izdaja 
Odločitev o prvi javni izdaji                             
Pričetek sodelovanja s svetovalci za 
prve javne izdaje                             
Planiranje prve javne izdaje                             
Priprave podjetja na prvo javno izdajo                             
Najetje pravnikov, revizorjev, davčnih 
svetovalcev                             
Priprava računovodskih izkazov in 
letnih poročil                             
Sestava due diligence odbora ter 
pričetek sestajanja                             
Priprava koncepta za prvo javno izdajo                             
Povabilo investicijskih bank k 
sodelovanju                             
Struktura kapitala in vrednotenje 
podjetja                             
Podpis pogodbe z glavno investicijsko 
banko                             
Due diligence                             
Priprava prospekta                             
Proces transformacije v delniško družbo                             
Predstavitve in trženje prve javne izdaje                             
Vpis delnic                             
Kotacije na trgu vrednostnih papirjev                             

Vir: Prirejeno po Loehr & Cie. 
 
Tabela 12 prikazuje terminski plan prve javne izdaje po mesecih, s predpostavko, da postopek 
prve javne izdaje poteka šest mesecev. Postopek prve javne izdaje traja tri do šest mesecev, 
zato je naveden terminski plan zgolj okviren. 
 

4.6 Udeleženci pri izdaji  
 
Ne glede na usposobljenost poslovodstva in kvaliteto zaposlenih strokovnjakov v velikem, 
srednjem oziroma majhnem podjetju obstajajo vedno področja v poslovnem procesu, kjer 
lahko podjetje s pomočjo zunanjih svetovalcev učinkovito izboljša oziroma doseže 
zastavljene cilje. V procesu prestrukturiranja so nujni neodvisni svetovalci, ki lahko 
objektivno sodelujejo v pogajanjih med vodstvom podjetja in ostalimi udeleženci. Pomembno 
je, da imajo svetovalci številne izkušnje ter da so izbrani s strani vodstva podjetja. 
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Uspeh javne ponudbe delnic je odvisen predvsem od sposobnosti zaposlenih v podjetju, ki so 
direktno povezani z javno ponudbo ter poslovodstva podjetja in na drugi strani od kvalitete 
zunanjih sodelavcev. 
 

4.6.1 Poslovodstvo podjetja 

 
Poslovodstvo podjetja predstavlja interni del skupine, ki uresničuje naloge, potrebne za 
prestrukturiranje podjetja. Na podlagi zaupanja v poslovodstvo podjetja se kasneje odločajo 
tudi institucionalni investitorji, ki so najpomembnejši za uspešno zaključeno javno ponudbo. 
Med nefinančnimi kriteriji se v ospredju pojavlja kriterij usposobljenosti in zaupanja. 
 

4.6.2 Nadzorni svet 

 
Nadzorni svet podjetja ima številne formalne in neformalne naloge. Primarna formalna naloga 
nadzornega sveta je spremljanje in nadzorovanje izvajanja poslovnega načrta, usmerjanje in 
potrjevanje predlogov vodstva, nadzor organov v podjetju in druge. Poleg formalnih funkcij, 
ki jih opravlja, ima dober nadzorni svet še številne obstranske naloge, kot so svetovanje 
vodstvu, lobiranje, sodelovanje na pogajanjih, podpora vodstvu pri izvrševanju načrtov in 
drugo. Nadzorni svet dobi svoj pravi pomen šele po preoblikovanju podjetja v javno delniško 
družbo. Širša javnost bo pričakovala ustrezno kredibilno nadzorovanje podjetja in ukrepanje v 
skladu s pooblastili, kadar bo to potrebno za zaščito interesov lastnikov kapitala. Priporočljivo 
je, da so člani nadzornega sveta zunanji neodvisni strokovnjaki različnih področij. Nadzorni 
organ izglasuje skupščina delničarjev. 
 

4.6.3 Revizorji 

 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) predpisuje obligacije delniških družb, med katerimi je 
tudi letna revizija. V skladu s pravilnikom borze in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev 
(ZTVP) je potrebna uspešno opravljena revizija pred prvo javno izdajo delnic. Izbor 
revizorjev je odločujoč za nadaljnjo zaupanje investitorjev. Z dobro izbiro revizorjev se 
doseže dvojni učinek: dobro poznavanje podjetja, ki bo izvedlo postopek prve javne izdaje 
delnic in povečanje njegovega ugleda na trgu. Vsako podjetje, ki namerava v proces prve 
javne izdaje, naj bi s tem namenom že vnaprej navezalo stike, če le-teh še nima. Pri izbiri naj 
bi se posvetovalo s posredniško banko. Poročila revizorjev so namenjena direktorjem podjetja 
in direktorjem posredniške banke. Poleg poročil za objavo v prospektu izdelajo še dolgoročna 
poročila, ki niso vključena v prospekt. Ta dolgoročna poročila zajemajo poleg opisa 
finančnega položaja še opis njegovega poslovanja, uprave, lahko pa izdelajo še določena 
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poročila o spremembah, ki naj bi jih uvedlo podjetje. Poleg izdelave poročil imajo revizorji še 
druge pomembne vloge in odgovornosti: 

• utemeljevanje in preverjanje planiranega dobička podjetja, 

• preverjanje poročil o posojilih, drugih možnih obveznostih in odgovornostih, 

• dajejo nasvete v zvezi z obdavčenjem, 

• preverjajo spoštovanje določenih finančnih sporazumov, 

• potrdijo prospekt na splošno in predlagajo ter potrdijo izračune in zneske, podane v 
prospektu. 
 

4.6.4 Pravniki 

 
Naloga pravnikov v procesu prve javne izdaje je pravilno izpolnjena in vložena 
dokumentacija, ki ustreza vsem zakonom in predpisanim določilom. Pravniki aktivno 
sodelujejo pri nastajanju prospekta za javno izdajo v smislu preverjanja popolnosti vsebine, ki 
je predpisana v pravilniku borze ter Agencije za trg z vrednostnimi papirji. Ustrezna 
izkušenost in usposobljenost pravnikov na področju javnih razpisov vrednostnih papirjev je 
nujen pogoj. 
 

4.6.5 Oblikovalska agencija 

 
Oblikovalska podjetja, ki se ukvarjajo z izdajo finančnih dokumentov, izdelajo vse potrebne 
dokumente, tiskovine in prospekte. Pomembnost ustrezne predstavitve široki javnosti zahteva 
usposobljene tekstopisce, lektorje, oblikovalce in svetovalce na področju vizualnih 
komunikacij. 
 

4.6.6 Svetovalci za odnose z javnostmi 

 
Vloga teh je povezana z objavo javne izdaje, ki lahko pomembno vpliva na njeno uspešnost. 
Podjetje potrebuje nasvete za uspešno in učinkovito reklamno strategijo, kajti pretok 
informacij do borznih posrednikov, delničarjev, investitorjev, medijev in široke javnosti 
sproža zanimanje in povpraševanje na trgu. Posledice komuniciranja se hitro odražajo na trgu 
in neposredno vplivajo na končni izid javne izdaje. Objave o izdaji se lahko objavijo v 
različnih časopisih, lahko se predvajajo po televiziji, radiu in drugih medijih. 
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4.6.7 Investicijska banka 

 
Podjetja pri izdaji vrednostnih papirjev za opravljanje finančnih storitev najamejo 
investicijske banke, specialiste za trge kapitala. Njihove naloge se nanašajo na določanje 
potrebnega zneska financiranja, tipa vrednostnih papirjev, ponudbene cene za vrednostne 
papirje ter vzdrževanje trga. Investicijska banka mora v javnosti predstavljati izdajo, saj lahko 
v nasprotnem primeru pride do nezadostnega vpisa ali prenizke cene delnic, saj novi oziroma 
potencialni investitorji skladno s slabšim poznavanjem zahtevajo višje stopnje donosa kot 
obstoječi lastniki ali pa ocenjujejo prihodnje priložnosti in posledično stopnje rasti nižje kot 
obstoječi lastniki. Oboje seveda negativno vpliva na ceno delnice, ki so jo pripravljeni plačati 
za delnico. 
 
Naloge investicijske banke so: 

• pregled podjetja in ugotovitev, če je le-to pripravljeno na prvo javno izdajo, 

• due diligence, 

• strukturiranje izdaje, 

• vrednotenje podjetja, 

• raziskava trga kapitala in možnosti za uspeh prve javne izdaje delnic, 

• nudenje podpore med postopkom uvrščanja delnic podjetja na borzo, 

• marketing, vpisovanje in prodaja izdaje in 

• nudenje podpore po prvi javni izdaji na trgu vrednostnih papirjev. 
 
Tradicionalna funkcija investicijskega bankirja na primarnem trgu je vloga posrednika pri 
izdajah vrednostnih papirjev podjetij. Funkcije investicijskega bankirja so (Sajovic 1998, str. 
4): 

• koncept prevzemnika, 

• trženje, 

• svetovanje in 

• informiranje. 
 
Pri izbiri investicijske banke igra pomembno vlogo tudi odločitev o načinu izdaje. 
Investicijska banka lahko namreč zgolj komisijsko posreduje pri prodaji, kar imenujemo 
komisijska prodaja (best effort selling) ali pa odkupi celotno izdajo in jo potem prodaja naprej 
potencialnim kupcem, kar imenujemo prevzem izdaje ali trda zaveza (underwriting). Pri 
slednjem lahko banka, ki jo potem imenujemo vodilna banka, organizira sindikat bank ter 
morda, predvsem pri večjih izdajah, tudi prodajno skupino. Vodilni manager vodi celotno 
izdajo, banke iz sindikata pa vpišejo vsaka določen delež izdaje. Prodajna skupina skrbi za 
promocijo delnic in nadaljnjo prodajo končnim investitorjem. 
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Pri izdaji delnic nastanejo visoki stroški izdaje, ki jih nosi izdajatelj. Odvisni so od načina 
izdaje in jih običajno razvrščamo v naslednje kategorije: 

• Marža investicijske banke, ki predstavlja razliko med ceno, ki jo podjetje doseže pri 
prodaji investicijskemu bankirju, in končno ceno, ki jo plača investitor. 

• Neposredni stroški niso del nadomestila investicijskega bankirja. Podjetje jih mora plačati 
sodiščem, državi v obliki davkov, tiskarnam za tiskanje gradiva itd. 

• Posredni stroški niso nikjer prikazani v znesku, saj gre dejansko za oportunitetne stroške 
managerskega časa. 

• Podcenjenost delnic, ki je posledica različnih ocen obstoječih in potencialnih investitorjev. 

• Opcija “Green Shoe”, ki jo lahko imajo investicijske banke na voljo v primeru presežnega 
vpisa izdaje. V takšnem primeru lahko od izdajatelja za nadaljnjo prodajo zahtevajo 
dodatnih nekaj odstotkov izdaje po obstoječi ceni, kar jim omogoča visoke zaslužke na 
račun dviga cene. 

 
Odločitev o prevzemniku je sprejeta na podlagi naslednjih dejavnikov: 

• ugled prevzemnika (zagotavlja zaupanje in zvišuje ceno delnicam podjetja), 

• iskanje investitorjev (prevzemnik vključi v proces nadaljnje prevzemnike, med katerimi je 
sklenjena pogodba ter aktivno navezuje stike s potencialnimi investitorji), 

• izkušnje (pomembnosti izkušenj ne smemo izključiti; primarna naloga prevzemnika je 
vodenje procesa od začetka do konca in podpora vodstvu podjetja), 

• dolgoročno sodelovanje (podpora po zaključenem procesu je nujna za stabilizacijo cene 
delnice na trgu; prevzemniki analizirajo celoten proces in svetujejo vodstvu), 

• predprodajne ponudbe (pred začetkom procesa prve javne izdaje je potrebno obiskovati 
investitorje, tolmačiti prospekt in lobirati v finančnih krogih kar doprinese h končnemu 
rezultatu). 

 

4.6.8 Borzni posredniki 

 
Pri javni izdaji delnic je zaželeno, da ima podjetje svojega borznega posrednika. Njegova 
naloga je, da sestavi prošnjo za kotacijo delnic na sekundarnem trgu in vzpostavlja odnose z 
ljudmi, ki so odgovorni pri sprejemanju novih kotacij. Borzni posrednik naj bi spremljal 
potencialne delničarje in ocenjeval njihov interes do izdaje, da bi lahko svetoval podjetju, 
kakšna naj bi bila cena delnic, ki se izdajajo. 
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4.6.9 Ocenjevalci  

 
Poročilo o vrednosti podjetja, ki ga izdelajo ocenjevalci, lahko pomembno vpliva na izdajo. 
Vrednost podjetja je ponavadi vključena v prospekt, zato je pomembno, da podatki oziroma 
informacije niso prestari. Podjetje, ki gre v postopek prve javne izdaje, mora oceniti vrednost 
svojega podjetja in si izbrati ocenjevalca, ki je neodvisen od podjetja in cenjen v svoji stroki.  
 

4.7 Metode prvih javnih izdaj  
 
Podjetje, ki izdaja vrednostne papirje, ima na razpolago različne načine izdaje. Pri tem se 

najprej odloči za postopek zaprte (nejavne) izdaje ali pa za javno izdajo. V postopku javne 

izdaje izdajatelj lahko sodeluje z investicijskim bankirjem ali pa tudi ne, kar pomeni, da gre 

za neposredno javno izdajo. Pri sodelovanju z investicijskim bankirjem lahko izbira med 

komisijsko prodajo ali prevzemom javne izdaje. Slednja mu omogoča, da na podlagi pogajanj 

ali natečaja izbere finančno institucijo, ki prevzame javno izdajo.  

 

Neposredna javna izdaja (dogovorjeni nakup) pomeni, da podjetje samo oceni vrednost 

izdanih vrednostnih papirjev in izvede promocijo ter distribucijo vrednostnih papirjev. V 

razvitih tržnih gospodarstvih prevladujeta prevzem javne izdaje s trdno zavezo in komisijska 

prodaja. Pri trdni zavezi investicijski bankir odkupi celotno ponudbo vrednostnih papirjev in 

jih nato proda naprej zainteresiranim, predvsem institucionalnim investitorjem po dogovorjeni 

ceni za določeno število delnic. Tako investicijski bankir prevzame tveganje, da celotne izdaje 

ne bo mogel prodati. Kljub temu izdajatelj ob izdaji prejme celotno kupnino, saj potencialna 

izguba v primeru neprodane celotne izdaje bremeni prevzemnika. 

 

Da bi investicijska banka zmanjšala tveganje, oblikuje skupino ali sindikat prevzemnikov, 

katerih primarna naloga je prodati izdajo klientom, s tem pa prevzamejo tudi del tveganja. 

Vodilni manager v tej skupini je odgovoren za vse vidike izdaje. Če prevzemnik ne more 

prodati vse izdaje po vnaprej določeni ponudbeni ceni, je potrebno znižati ceno neprodanim 

delnicam. Ta vrsta tveganja je ponavadi zelo majhna, saj investicijski bankir, preden se določi 

ponudbena cena, razišče, kako je trg sprejemljiv za nove delnice. 

 

V primeru komisijske prodaje je investicijski bankir po zakonu odgovoren, da po svojih 

najboljših močeh in znanju poskuša prodati vrednostne papirje investitorjem. Investicijski 

bankir deluje kot agent, ki prejme provizijo za prodane vrednostne papirje. Če ne more 

prodati izdaje po ponudbeni ceni oziroma vnaprej dogovorjene minimalne količine 
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vrednostnih papirjev, pomeni, da se javna ponudba umakne. Investicijski bankir v tem 

primeru odpokliče že prodane vrednostne papirje in investitorjem vrne vplačana sredstva.  

 

Slika 5: Metode izdaje vrednostnih papirjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vir: Sajovic, 1998, str. 4. 
 

4.8 Vrednotenje podjetja pred prvo javno izdajo  
 
Naloga, s katero se spopada podjetnik pri pridobivanju zunanjih lastniških sredstev, je 
vrednotenje podjetij. Ta ocena je v središču določanja deleža lastništva, do katerega je 
upravičen vlagatelj, ki financira posel. Do tega pridemo z upoštevanjem dejavnikov 
ocenjevanja. 
 
Podjetnik mora pri ocenjevanju svojega podjetja upoštevati osem dejavnikov: 
1. Značilnosti posla in panoge, v kateri podjetje deluje, so temeljnega pomena v vsakem 

ocenjevalnem procesu. Zgodovina podjetja priskrbi informacije o moči in raznovrstnosti 
dejavnosti v podjetju, tveganjih in sposobnosti podjetja, da se upre vsem mogočim 
škodljivim okoliščinam. 

ODPRTA ZAPRTA: 
Vrednostni papirji se 
prodajo neposredno 
manjšemu številu 
končnih kupcev, ki jih 
ne morejo prodati 
naslednji dve leti. 

DOGOVORJENI NAKUP PREDNOSTNI VPIS 

TRDNA NAVEZA: 
Investicijski bankir 
prevzame in distribuira 
nove vrednostne papirje. 
Prevzemnik odkupi celotno 
izdajo in jo potem proda 
drugim investitorjem. 

KOMISIJSKA PRODAJA: 
Investicijska banka proda 
čim večje število 
vrednostnih papirjev po 
vnaprej dogovorjeni ceni. 
Ni zagotovila, da bo 
potrebna vsota kapitala res 
zbrana. 

PREDNAKUPNA 
PRAVICA:  
Ponudba obstoječim 
delničarjem preko 
prednakupnih pravic.  

STAND BY SPORAZUM: 
Podjetje in investicijska 
banka se dogovorita, da bo 
slednji odkupil preostali 
del primarne izdaje, 
katerega podjetje ne bo 
uspelo prodati. 
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2. Drugi dejavnik vključuje pregled finančnih podatkov podjetja v primerjavi z drugimi 
podjetji v panogi. Oceni se tudi trenutna in pričakovana sposobnost vodstva kot tudi 
pričakovani trg za proizvode podjetja. Dobro je vedeti ali se bo trg širil, manjšal ali 
stabiliziral. 

3. Knjižna vrednost delnic ali deležev podjetja in celotno finančno stanje ni ravno dober 
kazalec prave tržne vrednosti, saj so postavke v bilanci stanja skoraj vedno podane na 
podlagi stroškov in ne tržne vrednosti. Vseeno je knjižna vrednost delnic ali deležev 
precej pomemben dejavnik ocenjevanja podjetja. 

4. Pričakovana višina zaslužka je najpomembnejši dejavnik v ocenjevanju. Zaslužkom 
prejšnjih let je v glavnem težko izračunati povprečje, zato se jih pretehta, pri tem pa se 
najbolj posvetimo najbližjim zaslužkom. 

5. Peti dejavnik ocenjevanja je zmožnost izplačila dividend oziroma donosov na deleže 
podjetja. Ker podjetnik v novem podjetju večinoma izplača zelo malo ali nič dividend, je 
od tekočih izplačil bolj pomembna prihodnja zmožnost za njihovo plačevanje. 

6. Ocena dobrega imena in drugih neoprijemljivih sredstev je šesti dejavnik ocenjevanja. Ta 
nepredmetna lastnina ponavadi ne more biti ocenjena, ne da bi jo povezali z 
oprijemljivimi sredstvi. 

7. Sedmi dejavnik v ocenjevanje vključuje oceno pretekle prodaje delnic. Pretekle prodaje 
delnic namreč bolje prikažejo prihodnjo prodajo, če so se zgodile pred kratkim. Treba je 
upoštevati razloge za novo prodajo in vsako spremembo gospodarskih ali finančnih 
okoliščin. 

8. Zadnji dejavnik ocenjevanja je tržna cena delnic podjetij, ki so vključena v isto ali 
podobno vrsto posla. Pri tem je odločilna stopnja podobnosti med podjetjem v javni 
prodaji in podjetjem, ki ga ocenjujemo. 

 
Pri ocenjevanju lahko uporabimo več ocenjevalnih pristopov (Antončič, 2002, str. 320): 

• Primerljiva podjetja9: To je eden od najbolj uporabljenih ocenjevalnih pristopov. Ob 
pregledu vseh javno prodajanih podjetij v isti panožni klasifikaciji moramo oceniti 
velikost, stopnjo različnosti, dividende, finančni vzvod in možnost rasti, dokler ne 
pridemo do najbolj podobnega podjetja. 

• Sedanja vrednost prihodnjega denarnega toka: Ta metoda prilagaja vrednost denarnega 
toka podjetja časovni vrednosti denarja ter poslovnih in gospodarskih tveganj. Ker se kot 
reinvesticija lahko uporabi le gotovina, nam ta ocenjevalni pristop v glavnem daje 
natančnejše rezultate kot pa dobički. Z uporabo te metode se prikažejo prodaja in zaslužki 
iz časa ocenjevalne odločitve, ko se delnice podjetja dajejo v prodajo. Obdobje med 
datumom ocenjevanja in datumom prodaje je natančno določeno, preračunano pa je tudi 
potencialno izplačilo dividende ter pričakovano razmerje med tečajem in donosom ali 
vrednost likvidacije na koncu tega obdobja. Na koncu se vzpostavi stopnja donosa, ki jo 

                                                 
9 Več o tem v nadaljevanju tega poglavja. 
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zahtevajo vlagatelji in sicer po odbitku eskontne obrestne mere ob propadu, da bi izpolnili 
ta pričakovanja. 

• Nadomestitvena vrednost: Uporablja se le v namene zavarovanja ali v zelo izjemnih 
okoliščinah (kadar kupec želi samo izjemno lastnino). Ocenjevanje podjetja temelji na 
vsoti denarja, ki bi bila potrebna za nadomestitev te lastnine ali kakšne druge pomembne 
lastnine ali sistema podjetja. 

• Knjižna vrednost: Gre za prilagojeno knjižno vrednost ali čisto vrednost lastnine, s čimer 
se izračuna vrednost podjetja. Prilagojeno knjižno vrednost dobimo tako, da opravimo 
nujne prilagoditve ugotovljene knjižne vrednosti z upoštevanjem vsake amortizacije (ali 
povišanja vrednosti) obrata, opreme in nepremičnin, poleg tega pa še potrebne 
prilagoditve z zalogo, ki so rezultat uporabljenih metod obračunavanja. 

• Pristop po zaslužku: Potencialni zaslužek se preračuna s tehtanjem zaslužka zadnjega 
obratovalnega leta, potem ko so ga preračunali z vsemi izrednimi izdatki, do katerih v 
normalnem stanju ne bi prišlo, v operacijah podjetja na javni prodaji. Potem se na temelju 
panožnih norm in investicijskega tveganja izbere ustrezni večkratnik med ceno in 
donosom. Višji večkratnik bo uporabljen za podjetja z visokim tveganjem, nižji večkratnik 
za podjetja z nizkim tveganjem. 

• Faktorski pristop: Uporabljajo se trije glavni dejavniki za določanje vrednosti – dobiček, 
zmožnost izplačila dividend in knjižna vrednost. Ustrezna merila posameznega podjetja, 
ki jih ocenimo, se razvijejo in pomnožijo z aktivirano vrednostjo, rezultat pa je celotna 
ponderirana vrednost. 

• Likvidacijska vrednost: To je vrednost podjetja, če na današnji dan vse prodamo. 
 
Veliko podjetij, ki gredo v proces prve javne izdaje, je mladih podjetij, zaradi česar je 
vrednotenje zelo težavno. Težko je napovedati prihodnje denarne tokove. Torej je način 
vrednotenja z diskontiranim denarnim tokom zelo netočen. Zato se veliko podjetij odloči za 
vrednotenje podjetja s primerjanjem računovodskih kazalnikov s podobnimi malimi in 
srednjimi podjetji. Prav tako pa tudi ta način vrednotenja podjetja ni brez slabih strani. Pri 
primerjanju količnika med trenutno ceno delnice in dobičkom na delnico v zadnjem letu (P/E 
ratio) se pojavljajo lahko velika odstopanja in nepravilnosti. Netočnost se pojavi pri 
preračunavanju zgodovinskih podatkov, ki niso bili prilagojeni. Prav tako je lahko netočna 
napoved prihodnjega denarnega toka in diskontne stopnje. Zato se uporabljajo tudi naslednji 
kazalniki: tržna cena delnice/knjigovodska cena delnice, vrednost podjetja/prodaja, vrednost 
podjetja/denarni tok. Z uporabo tudi teh kazalnikov je vrednotenje točnejše. Metoda je 
nenatančna tudi ko so delnice na trgu precenjene ali podcenjene.  
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Primerjava poteka s podjetji, ki so že imela prvo javno izdajo. Primerja se tako finančno kot 
tudi nefinančno stanje v podjetju. Podjetniki in investicijski bankirji na ta način določijo 
okvirno ponudbeno ceno za delnico, ki se na predstavitvi izdaje (road showu) glede na odziv 
potencialnih investitorjev še prilagodi razmeram na trgu. Podjetje primerjamo s podjetji, ki so 
imela prvo javno izdajo v zadnjih dvanajstih mesecih pred dnevom prve javne izdaje 
izdajatelja. Vedno se za primerjalno podjetje vzame podjetje iz iste panoge (v ZDA morajo 
biti podjetja v skupini z isto SIC kodo). Če je število podjetij večje od pet, vzamemo zadnjih 
pet podjetij. Podjetja se izberejo naključno, kar pomeni, da izbor ni vedno optimalen. 
Prednost je, da ne moremo vplivati na podjetja s previsoko ali prenizko vrednostjo. V praksi 
se namreč dogaja, da investicijski bankirji, če vedo, da imajo v roki vroče delnice, za 
primerjavo vzamejo podjetja z višjimi vrednostmi ter tako skrijejo precenjenost delnice 
izdajatelja. Pri raziskavi računovodskih podatkov za vsako stopnjo vrednotenja prve javne 
izdaje, se poslužujemo treh vrednosti: preliminarna ponudbena cena (POP), definirana kot 
srednja cena med najnižjo in najvišjo ceno iz preliminarnega prospekta; zadnja ponudbena 
cena (OP) in prva tržna cena (Pmarket) ob koncu prvega trgovalnega dne. 
 
Neobičajno je, da bi v multiplikatorje zgodovinskih računovodskih podatkov prvih javnih 
izdaj primerjajočih podjetij vključili rastoče podatke. Za izračun tržnih multiplikatorjev 
uporabljamo podatke iz preliminarnega prospekta. S tem se izognemo nekaterim napakam, ki 
izhajajo iz prilagajanja podatkov (podatke podjetja je težko prilagoditi podatkom eno leto po 
prvi javni izdaji). Torej lahko sklepamo, da bodo imeli multiplikatorji izračunani iz končnih 
ponudbenih podatkov manj napak kot tisti, ki so izračunani iz tržne cene. 
 

4.9 Stroški izdaje  
 
Ross (Ross, 1999, str. 506) navaja naslednjih šest kategorij stroškov, ki nastanejo pri izdaji 
delnic: 

• Provizija prevzemnika 
To je razlika med ceno, po kateri je izdaja ponujena javnosti (ponudbena cena) in neto 
izkupičkom, ki ga prejme izdajatelj. 

• Ostali neposredni stroški 
To so stroški izdajatelja, ki niso del odškodnine oziroma plačila prevzemnikom. Vsebujejo 
plačilo honorarjev pravnikom, stroške promocijskega materiala, stroške revizorja, takse in 
pristojbine za izdajo vrednostnih papirjev, in so vsi navedeni v prospektu. 

• Posredni stroški 
Ti niso navedeni v prospektu, vključujejo pa porabljeni čas in druge stroške managerjev in 
zaposlenih, ki so vključeni v pogajanja oziroma dogovarjanja z investicijsko banko, 
pravniki, računovodje v procesu priprave izdajanja vrednostnih papirjev. Tu so vključeni 
tudi stroški prekinitve in motenja delovnega procesa v podjetju. Dejanski posredni stroški 
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so težko izmerljivi. Predstavljajo tudi padec cen obstoječih delnic, če gre za nadaljnjo 
javno ponudbo delnic. 

• Neobičajni donosi 
Pri nadaljnjih izdajah delnic cena že obstoječih delnic po objavi nove izdaje pade za enega 
do dva odstotka. Padec cene delnic zaščiti nove delničarje, da jim podjetje ne prodaja 
precenjenih delnic podjetja. 

• Podcenjenost 
Za prvo javno ponudbo je značilno, da delnica doseže prvi dan na borzi ceno, ki je višja 
od cene ob izdaji, kar pomeni strošek za izdajatelja, saj bi ob enakem številu prodanih 
delnic izdajatelj prejel večji denarni znesek. 

• »Green-Shoe« opcija 
Daje prevzemniku izdaje možnost, da pridobi dodatne količine izdanih vrednostnih 
papirjev od izdajatelja po ponudbeni ceni. Investicijski bankir ima ponavadi na voljo 30 
dni za izvršitev te opcije. Ta opcija, imenovana tudi opcija dodatne količine vrednostnih 
papirjev, je v bistvu nakupna opcija, ki jo izda izdajatelj in jo prejmejo investicijski 
bankirji. Podjetju to predstavlja strošek, ker bo prevzemnik kupil dodatne delnice samo v 
primeru, ko bo ponudbena cena nižja od cene na trgu. 

 
Weston (Weston, 1992, str. 899) poudarja, da je relativni delež stroškov izdaje v celotnem 
znesku javne ponudbe vrednostnih papirjev večji pri manjših ponudbah vrednostnih papirjev. 
Pri tem imajo veliko vlogo fiksni stroški, ki nastanejo pri izdaji. Razloga za variiranje 
stroškov glede na obseg izdaje sta dva. Najprej so to fiksni stroški, med katere uvršča 
prevzemništvo, raziskave, pripravo registracijske izjave, honorarje odvetnikov in druge. Drugi 
vzrok za večji delež stroškov izdaje pri manjših javnih ponudbah pa se nanaša na izdaje manj 
poznanih podjetij, ki so prisiljena v dražjo promocijo. Hkrati pa je tako podjetje bolj tvegano 
zaradi možnega pomanjkanja pomembnih informacij, kar pomeni, da je provizija 
prevzemnika večja. 
 
Študije Westona (Weston, 1992, str. 899) so potrdile tudi, da so stroški izdaje navadnih delnic 
višji kot pri prednostnih delnicah, stroški izdaje obeh vrst delnic pa so višji od stroškov izdaje 
pri obveznicah. Razloge za to razmerje najdemo v obsegu tveganja in načinu distribucije 
vrednostnih papirjev. Obveznice namreč kupujejo v velikih paketih večji institucionalni 
investitorji, medtem ko delnice kupujejo tudi individualni investitorji. Delnice so tudi bolj 
nestanovitne kot obveznice, in tako je tveganje prevzemnika pri delnicah večje. 
 
V nadaljevanju povzemam stroške izdaje, ki se nanašajo na podatke iz javnih ponudb delnic 
podjetij iz procesa lastninskega preoblikovanja. Pri tem je potrebno opozoriti, da niso 
upoštevane provizije prevzemnikov, ker investicijski bankirji pri tem niso upoštevani. Stroške 
izdaje lahko razdelimo na variabilne in fiksne. Variabilni stroški so: skupščina, prospekt, 
trženje, delniška knjiga, vpisna mesta, taksa Agencije za trg vrednostnih papirjev in taksa 
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Borze vrednostnih papirjev. Fiksni stroški so neodvisni od velikosti izdaje, vključujejo pa 
predvsem delo koordinatorja pri pripravi izdaje. V spodnji tabeli vidimo, da je delež fiksnih 
stroškov v celotnih stroških pri velikih obsegih izdaj manjši kot pri manjših izdajah. Tabela 
13 kaže tudi, da so celotni stroški izdaje manjši pri večjih izdajah. 
 
Tabela 13: Stroški javne ponudbe delnic v Sloveniji 
 

Izdaja     
(1000 SIT) 

Fiksni stroški 
(1000 SIT) 

Fiksni stroški 
(%) 

Variabilni 
stroški    

(1000 SIT) 

Variabilni 
stroški      

(%) 

Skupni stroški      
(%) 

50.000 3.600 7,200 3.091 6,182 13,380 

100.000 3.600 3,600 3.851 3,851 7,450 

250.000 3.600 1,400 6.682 2,673 4,110 

500.000 3.600 0,720 10.815 2,163 2,880 

1.000.000 3.600 0,360 17.630 1,763 2,120 

2.500.000 3.600 0,144 39.255 1,570 1,710 

3.000.000 3.600 0,120 47.210 1,574 1,690 

5.000.000 3.600 0,072 76.600 1,532 1,600 

Vir: Sajovic, 1998, str. 15. 
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Tabela 14: Neposredni in posredni stroški v odstotkih od ponudbene vrednosti izdaje v letih 
od 1990 do 1994 v ZDA10 
 

Neto 
vrednost 
izdaje 

(mio USD) 
 

Provizije11 
(%) 

Drugi 
stroški12 

(%) 

Skupaj 
neposredni 
stroški13 

(%) 

Povprečen 
zaslužek14 

(%) 

Povprečni 
neposredni 
in posredni 

stroški15 
(%) 

Število 
prvih 
javnih 
izdaj 

2–9.99 9,05 7,91 16,96 16,36 25,16 337 

10–19.99 7,24 4,39 11,63 9,65 18,15 389 

20–39.99 7,01 2,69 9,70 12,48 18,18 533 

40–59.99 6,96 1,76 8,72 13,65 17,95 215 

60–79.99 6,74 1,46 8,20 11,31 16,35 79 

80–99.99 6,47 1,44 7,91 8,91 14,14 51 

100–199 6,03 1,03 7,06 7,16 12,78 106 

200–499 5,67 0,86 6,53 5,70 11,10 47 

500 in več 5,21 0,51 5,72 7,53 10,36 10 

Skupaj 7,31 3,69 11,00 12,05 18,69 1767 

Vir: Welch, 2000. 
 
Pri prvi javni izdaji se pojavi veliko neposrednih in posrednih stroškov. Eden večjih 
neposrednih stroškov je provizija investicijskim bankirjem. Večina izdajateljev delnic prvih 
javnih izdaj v vrednosti med 20 in 80 milijoni USD plača investicijskim bankirjem 7 
odstotkov celotne vrednosti izdaje provizije. Tabela 28 prikazuje neposredne in posredne 
stroške prve javne izdaje od leta 1990 do 1994 v ZDA. Vključeni posredni strošek zajema 
podcenjenost izdaje. Vloženi čas in trud vodstva podjetja v stroške ni vključen. 
 
Višina stroškov ima večji vpliv na manjša in mlada podjetja, ki imajo zelo malo vidnih 
dosežkov in javnosti dostopnih informacij. 
 

                                                 
10 V vzorec je zajetih 1767 ameriških podjetij, ki so v tem obdobju izdala vrednostne papirje – delnice. Prvi štirje 
stolpci prikazujejo stroške kot odstotek od ponudbene cene, peti stolpec pa prikazuje stroške kot odstotek tržne 
cene. 
11 Provizije v odstotku celotne izdaje (vključuje provizijo vodstva, provizijo investicijskih bankirjev in 
pogodbenih prodajalcev). 
12 Drugi neposredni stroški v odstotku celotne izdaje (vključuje provizijo registracije in tiska ter stroški 
pravnikov in svetovalcev ter nadzornikov). 
13 Skupni neposredni stroški v odstotku celotne izdaje (povprečje skupnih neposrednih stroškov je vsota 
povprečja provizij in povprečja drugih neposrednih stroškov). 
14 Prvodnevni zaslužek = 100%* [(cena ob koncu prvega trgovalnega dne – ponudbena cena)/ponudbena cena]. 
15 Skupni neposredni in posredni stroški = (d + e)/(1 + e/100). Povprečje izračunano za vsako javno izdajo 
posebej. D je odstotek skupnih neposrednih stroškov in e je povprečen prvodnevni zaslužek. 
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4.10  Fenomeni prve javne izdaje  
 

4.10.1 Cikli čno gibanje prvih javnih izdaj 

 
Ob pregledu prvih javnih izdaj in prvodnevnih donosov16 je opaziti, da visokim prvodnevnim 
donosom sledi povečano število prvih javnih izdaj. Obstaja namreč močna povezava med 
prvodnevnim donosom in številom prvih javnih izdaj podjetij (Lowry, 2000, str. 1). Obdobje 
visokih začetnih donosov in velikega števila izdaj imenujemo obdobje "vročih izdaj". 
Povečano število prvih javnih izdaj se tudi ujema z naraščajočim cenovnim trendom na borzi. 
 
Na obnašanje investitorjev vplivajo trije faktorji (Pastor, 2003, str. 2): 

• pričakovani donosi,  

• pričakovana likvidnost podjetja (denarni tok) in  

• pričakovano tveganje. 
 
Poleg teh faktorjev na izdaje vpliva tudi povečanje potreb po kapitalu. V veliko primerih 
lahko po prijavi patenta nekega podjetja pričakujemo povečano potrebo po kapitalu. 
 
Slika 6: Ciklično gibanje prvodnevnih donosov in prvih javnih izdaj delnic v ZDA od leta 
1960 do leta 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lowry, 2000, str. 26. 
 

                                                 
16 Prvodnevni donosi se  izračunajo na podlagi dviga cene delnice v prvem dnevu trgovanja nad ponudbeno 
ceno, zapisano v prospektu. 
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Iz slike 6 je razvidno, da obdobja visokih in rastočih prvodnevnih zaslužkov spremlja visoko 
število prvih javnih izdaj, cikel pa se od leta 1960 do leta 1997 večkrat ponovi.  
 

4.10.2 Podcenjenost  

 
Prve javne izdaje delnic doživljajo ob začetku trgovanja na organiziranem trgu izjemen dvig 
tržnih cen. Tako je v ZDA povprečna prvodnevna donosnost delnic prvih javnih izdaj okoli 
14 odstotkov. V tem primeru govorimo o povprečnem prvodnevnem donosu, kjer so vrednosti 
v nekaterih primerih tudi negativne. 
 
V ZDA (slika 12) v povprečju 70% prvih javnih izdaj konča prvi dan trgovanja pri višji ceni 
kot je ponudbena in 16 odstotkov na enaki ravni. Podcenjenost se pojavlja v vseh državah, v 
povprečju so si zelo podobna.  
 
Slika 7: Histogram prvodnevnih donosov za 2866 prvih javnih izdaj v letih 1990 do 1996 v 
ZDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Ritter, 1998, str. 7. 
 
Dejansko pomeni dvig cene v prvem dnevu trgovanja podcenjenost prve javne izdaje. 
Podjetje bi lahko ob enakem številu delnic prejelo večji denarni znesek ali pa ob manjšem 
številu delnic enak znesek. Govorimo o "denarju, ki je bil puščen na mizi". Večina prvih 
javnih izdaj pusti sorazmerno malo denarja na mizi. Med tistimi, ki pa na mizi pustijo visoke 
zneske, prevladujejo prve javne izdaje, katerih ponudbene cene so bile povišane glede na 
meje, ki so bile postavljene v začasnem prospektu. Obstoječi investitorji se ponavadi ne 
razburjajo, saj obstaja tudi "fenomen delne prilagoditve". Ob pozitivnih informacijah 
investicijski bankir, glede na začasni prospekt, delno zviša ceno in poveča število izdanih 
papirjev.  
 
 

Od stotek prvih javnih izdaj

Od stotek prvodnevnega dono sa
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Tabela 15: Število prvih javnih izdaj, prvodnevni donos, bruto vrednost izdaje, izgubljen 
denar v prvem dnevu in triletni donosi ameriških podjetij v letih 1980 do 2001 

 
Leto Število prvih 

javnih izdaj 
Povprečen 
prvodnevni 

donos 
(%) 

Bruto 
vrednost izdaj          

(mio USD) 

Vrednost 
izgubljenega 

denarja v 
prvem dnevu 

trgovanja  
(mio USD) 

Povprečen 
triletni donos 

(%) 

1980 70 14,5 2.020 408 88,2 

1981 191 5,9 4.613 264 12,8 

1982 77 11,4 1.839 245 32,2 

1983 442 10,1 15.348 1.479 15,4 

1984 172 3,6 3.543 86 27,7 

1985 179 6,3 6.963 354 7,6 

1986 378 6,3 19.653 1.030 18,6 

1987 271 6,0 16.299 1.019 -1,8 

1988 97 5,4 5.324 186 55,7 

1989 105 8,1 6.773 336 51,1 

1990 104 10,8 5.611 454 12,2 

1991 273 12,1 15.923 1.788 31,5 

1992 385 10,2 26.373 2.148 34,8 

1993 483 12,8 34.422 3.915 44,9 

1994 387 9,8 19.323 1.650 74,1 

1995 432 21,5 28.347 5.033 24,8 

1996 621 16,7 45.940 7.383 25,6 

1997 432 13,8 31.701 4.664 67,7 

1998 267 22,3 34.628 5.352 27,1 

1999 457 71,7 66.770 37.943 -46,2 

2000 346 56,1 62.593 27.682 -64,7 

2001 80 14,0 34.344 2.973 n. a. 

2002 69 8,8 22.850 1.130 n. a. 

1980–1989 1.982 7,4 82.476 5.409 20,8 

1990–1994 1.632 11,2 101.652 9.954 44,7 

1995–1998 1.752 18,1 140.613 22.436 36,0 

1999–2000 803 65,0 129.363 65.625 -53,8 

2001 80 14,0 34.344 2.973 n. a. 

1980–2001 6.249 18,8 488.448 106,397 22,6 

Vir: Welch, 2002, str. 4. 
 
 
 



 57 

Faktorji, ki vplivajo na prvodnevni zaslužek, so naslednji: 

• velikost podjetja izdajatelja, 

• ugled vodilne investicijske banke in 

• tveganje po nakupu delnic prve javne izdaje. 
 
V zadnjih nekaj letih je bil trg prvih javnih izdaj zelo aktiven. V letu 1996 je bilo število 
podjetij s prvo javno izdajo največje (621 s skoraj 46 milijardami USD bruto vrednosti izdaj), 
vendar pa ga po bruto vrednosti izdaj leto 1999 s skoraj 67 milijardami USD, vendar manjšim 
številom izdaj, močno prekaša. Kot lahko vidimo iz tabele 18, je zaradi "poka mehurčka"17 v 
letih 2000 in 2001 število prvih javnih izdaj močno upadlo. V teh letih so bili najbolj iskane 
delnice tehnoloških podjetij, posebej tistih, ki so razvijali strojno in programsko računalniško 
opremo. 
 
Medtem, ko so v letu 1999 podjetja pri prvih javnih izdajah pustila na mizi skoraj 38 milijard 
USD in je kar 117 prvih javnih ponudb ob zaključku prvega dne trgovanja podvojilo ceno 
delnice, je v obdobju 1975 do 1994 podvojilo ceno ob zaključku prvega dne trgovanja le 10 
prvih javnih izdaj, v obdobju 1995 do 1998 pa 29 prvih javnih izdaj. Obstaja tudi odvisnost 
med podcenjenostjo in obliko prodajnega mehanizma, ki se uporabi pri prvi javni izdaji. 
 
Obstaja veliko hipotez, ki pojasnjujejo ta pojav. Medtem ko so nekatere uporabne v nekaterih 
primerih, se večina hipotez medsebojno dopolnjuje. 
 
1. Hipoteza "prekletstvo zmagovalca" pojasnjuje podcenjenost prvih javnih izdaj na podlagi 

asimetričnih informacij in napačne izbire. Slabše informirani investitorji bodo prejeli večji 
delež delnic prvih javnih izdaj, ki so precenjene, medtem ko bodo pri podcenjenih prvih 
javnih izdajah sodelovali tudi informirani investitorji. Tako se bo med slabše informirane 
investitorje razdelilo manj delnic. V povprečju bodo slabše informirani investitorji imeli 
negativno donosnost, zato so investitorji pripravljeni sodelovati pri prvih javnih izdajah le, 
če so delnice dovolj podcenjene. 

 
2. Hipoteza "povratne informacije": Investicijski bankir naj bi nagradil iskrenost 

investitorjev, ki so mu pomagali v procesu vpisovanja izdaje delnic (bookbuilding). Tako 
naj bi bile vse prve javne izdaje, ki dvigujejo ponudbeno ceno v končnem prospektu iz 
povprečne ponudbene cene v začasnem prospektu, podcenjene. 

 
3. "Green shoe" opcija se uporablja se za manipulacijo s ceno in jo vključujejo skoraj vse 

prve javne izdaje. Pri tej opciji izdajatelj da pravico investicijski banki, da proda do 15 
odstotkov več delnic, kot je zagotovljeno. 

 
                                                 
17 10. marca 2000 je bil NASDAQ "mehurček" največji. 
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4. Hipoteza "črednega nagona": Investitorji naj bi kupovali delnice prve javne izdaje tudi ob 
upoštevanju nakupov drugih investitorjev. Tako morajo tudi dobra podjetja ponuditi 
podcenjene delnice, če želijo privabiti začetne investitorje, ki jim bodo sledili tudi ostali. 

 
5. Hipoteza "moči investicijskega bankirja": Ta bolje pozna trg in s podcenjenostjo delnic z 

manjšimi stroški uspešno zaključi prvo javno izdajo v korist svojih stalnih strank. Vendar 
je podcenjenost opaziti tudi pri prvih javnih izdajah delnic samih investicijskih bank. 

 
6. Hipoteza o izognitvi tožbe: Ker sta investicijski bankir in podjetje odgovorna za vse 

napačno interpretirane in zamolčane informacije, se s podcenjenostjo izogneta tožbam 
novih lastnikov delnic. 

 
7. Hipoteza signala: Ker želi podjetje v prihodnosti ponuditi nove delnice, zagotovi s 

podcenjenostjo zadovoljstvo prvih zunanjih delničarjev. 
 
8. Hipoteza o razpršitvi lastništva: Podjetje naj bi s podcenjenostjo želelo povečati 

povpraševanje po delnicah. Tako bi doseglo razpršeno lastništvo in povprečno likvidnost 
delnic, zunanji lastniki pa bi težje ovirali obstoječi management. 

 

4.10.3 Dolgoro čna uspešnost delnic 

 
Dolgoročna donosnost delnic se meri kot odstotek povečanja cene delnice od konca prvega 
trgovalnega dne. Povprečna letna tržna donosnost prvih javnih izdaj v prvih petih letih znaša 
7,9 odstotka (podatki o dolgoročni donosnosti za prva tri leta po prvi javni izdaji so razvidni 
iz tabele 17), medtem ko povprečna letna tržna donosnost primerljivih podjetij, brez prve 
javne izdaje, znaša 13,1 odstotka (graf 2). Nižjo donosnost je opaziti pri prvih javnih izdajah, 
ki so na trg stopile v obdobjih "vročih izdaj", ki niso imele kvalitetnih investicijskih bankirjev 
ali predstavnikov skladov tveganega kapitala in predvsem pri manjših podjetjih. Nižja 
dolgoročna donosnost naj bi po preteku prvih pet let izginila. 
 
Nižje dolgoročne donosnosti beležijo podjetja, ki izdajajo v času visoke koncentracije izdaj 
ter posledično v sodelovanju z manj uglednim investicijskim bankirjem, mlajša podjetja in 
podjetja, ki v svoji strukturi kapitala ne vključujejo tveganega kapitala. Na splošno lahko 
rečemo, da so to podjetja, ki imajo koeficient tržna vrednost/knjigovodska vrednost zelo 
visok. 
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Graf 2: Povprečni letni donosi pet let po prvih javnih izdajah za 5821 prvih javnih izdaj v 
letih od 1970 do 1993 v ZDA in za neizdajatelje, izračunan na podlagi nakupov in prodaj 
podjetij v tem obdobju (prvodnevni donosi niso vključeni) 
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Vir: Ritter, 1998, str. 14. 
 
Obstajajo tri hipoteze o vzrokih nižje dolgoročne donosnosti prvih javnih izdaj. 
 
1. Hipoteza o različnih mnenjih: Kupci prvih javnih izdaj so optimisti. Ti bodo ob 

nezadostnih informacijah podjetje vrednotili precej višje kot pesimisti, s časom pa 
prihajajo na trg nove informacije, ki zmanjšajo razliko v mnenjih med optimističnimi in 
pesimističnimi investitorji. 

 
2. Hipoteza o vtisu: Investicijski bankir s podcenjenostjo prvih javnih izdaj delnic ustvari 

vtis presežnega povpraševanja po delnicah, ki pa je samo začasno. Po tej hipotezi naj bi 
delnice, ki so imele najvišje prvodnevne donosnosti, imele nižje dolgoročne donosnosti. 

 
3. Hipoteza okno priložnosti: Podjetja naj bi izkoristila v obdobju "vročih izdaj", ko so 

investitorji optimistični. Po tej hipotezi naj bi podjetja s prvimi javnimi izdajami v 
obdobju "vročih izdaj" imela nižje dolgoročne donosnosti. 
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4.11 Pripravljenost podjetja na prvo javno izdajo  
 
Splošni kriteriji, ki bi določali velikost podjetja, zrelost podjetja, profitabilnost oziroma 
panogo kot izhodišče za prvo javno izdajo delnic, ne obstajajo. Na podlagi preteklih uspešnih 
javnih razpisov je mogoče sklepati kako vplivajo našteti kriteriji na investitorje. 
 

4.11.1 Velikost podjetja  

 
Klasični kriteriji so velikost letnega prometa oziroma realizacija podjetja ter dobičkonosnost, 
vendar se dandanes vedno bolj kot kriterij uveljavlja tržna kapitalizacija podjetja. 
 
Internetna evforija je sprožila vrsto prvih javnih izdaj, v katerem so klasični kriteriji izgubili 
svoj pomen. Prevzemniki so velikostne kriterije nadomestili s kriteriji privlačnosti podjetja ter 
preostalimi nefinančnimi kriteriji. Prevzemniki in investitorji sodelujejo s podjetji, ki 
predstavljajo nove inovativne produkte z velikim potencialnim trgom. Bistven kriterij in 
podlago za zaupanje predstavlja vodstvo podjetja ter dosedanje reference ljudi, ki stojijo za 
danim projektom. 
 
Združevanje podjetij pred prvo javno izdajo lahko koristno vpliva na vse naštete kriterije in 
omogoča uspeh, kakršnega brez združitve ne bi bilo. 
 

4.11.2 Rast podjetja  

 
Stabilna in hitra rast podjetja, ki se pripravlja na prvo javno izdajo delnic, je nujen pogoj za 
ustrezno povpraševanje po delnicah na trgu. Na podlagi raziskav podjetja Ernst & Young 
analitiki priporočajo pričakovano rast podjetja v območju 15 do 25 odstotkov letno. 
Inovativni produkti, velik tržni delež, dinamičen in rastoč trg, panoga ter drugi dejavniki 
vplivajo na potencial rasti podjetja. 
 

4.11.3 Dobi čkonosnost podjetja  

 
V pričakovanju donosa investitorji nalagajo denar, bodisi v obliki dividend, bodisi v obliki 
kapitalskega donosa v prihodnosti. V preteklosti se je izkazalo, da so investitorji bolj 
naklonjeni podjetjem, ki izkazujejo stabilno in hitro rast ter da so neopredeljeni med ustrezno 
stopnjo pričakovane rasti in na drugi strani stabilnimi in manj tveganimi dividendami. 
Uspešnost na trgu se odraža na dolgi rok in s potencialom podjetja, da v daljšem obdobju 
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izkazuje stabilno rast in dobičkonosnost. Dejstvo je, da se investitorji, ki sodelujejo na 
sekundarnem trgu vrednostnih papirjev, razlikujejo po načinu investiranja in preferencah. 
 

4.11.4 Dolgoro čne konkuren čne prednosti 

 
Davis opisuje konkurenčnost kot sposobnost uspešne ponudbe izdelkov v odprtem 
trgovinskem okolju v zameno za dohodek, čeprav drugi nudijo podobne izdelke ali storitve, in 
s tem vzdrževanje ali širitev izbire v življenju glede vsega, kar je možno z dohodkom kupiti 
(Pretner, 2002, str. 33). Za dobro konkurenčno prednost mora podjetnik odgovoriti na štiri 
vprašanja: 

• Ali je konkurenčna prednost kombinacija spretnosti, izkušenj, delovnega procesa ali 
znanja? 

• Ali je podjetje s konkurenčno prednostjo diferencirano od konkurenčnih podjetij? 

• Ali konkurenčna prednost predstavlja visoko vrednost potrošnikom? 

• Ali je konkurenčno prednost težko kopirati? 
 
Če je podjetnik na vsa štiri vprašanja odgovoril pritrdilno, potem ima dobro konkurenčno 
prednost. 
 

4.11.5 Poslovodstvo podjetja   

 
Pri proučevanju kriterijev prevzemniki in investitorji dopuščajo določene pomanjkljivosti, v 
kolikor obstaja možno zaupanje v poslovodstvo podjetja, vendar na področju podpore 
poslovodstva podjetja prevzemniki niso pripravljeni sklepati kompromisov. Ljudje, ki vodijo 
procese, so ključni element in zato predpogoj za uspeh podjetja na trgu. V novih internetnih 
podjetjih, kjer je vse temeljilo zgolj na visokih pričakovanjih in na zaupanju v vodstvo, je 
glavno vlogo odigrala sposobnost medijskega komuniciranja vodstva podjetja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

5 PRVE JAVNE IZDAJE DELNIC V SVETU 
 
Odločitev o prvi javni izdaji je zelo pomembna, vendar tudi najmanj raziskana na področju 
podjetniških financ. Nekateri navajajo, da je prva javna izdaja zgolj faza v življenjskem ciklu 
podjetja. Vendar pa so tudi v državah z zelo razvitim trgom kapitala še vedno podjetja, katerih 
vrednostni papirji ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (United Parcel 
Service: 16,5 milijard USD prihodkov in 267.000 zaposlenih; Bechtel: 7,8 milijard USD 
prihodkov in 31.000 zaposlenih). Pri evropskih podjetjih je kotiranje delnic na borzi bolj 
pričakovanje kot pravilo. Torej res ne moremo reči, da je prva javna izdaja faza v 
življenjskem ciklu podjetja; gre za odločitev. Pagano (Pagano, 1995, str. 3) navaja tri faktorje, 
ki vplivajo na verjetnost prve javne izdaje: 
1. Indeks knjižna vrednost – tržna vrednost18 se razlikuje od panoge do panoge, prav tako 

tudi med podjetji v panogi sami. Razlika v indeksu med podjetji v isti panogi je lahko tudi 
do 25 odstotkov. Takšne razlike se odražajo v višjih investicijah v podjetjih z visoko 
rastjo. 

2. Velikost podjetja močno vpliva na odločitev o prvi javni izdaji. Za večja podjetja obstaja 
večja verjetnost, da bodo prvič javnosti ponudila delež v podjetju. Prav tako obstaja večja 
možnost prve javne izdaje za tista podjetja, ki hitreje rastejo in so bolj dobičkonosna. 

3. Velik faktor je tudi lastniška struktura podjetja. Razlika se pojavi med podjetji, ki nimajo 
zunanjih lastnikov in tistimi, ki imajo v svoji lastniški strukturi podjetja, s čigar delnicami 
se trguje na organiziranem trgu kapitala. Podjetja brez zunanjih lastnikov prvič izdajo 
delnice, ko so opravila večjo investicijo. Njihov namen je rebalans bilance stanja. Taka 
podjetja izdajo delnice pred nadaljevanjem svoje začrtane poti. 

 
V največ primerih je glavni razlog za prvo javno izdajo želja po povečanju kapitala podjetja, 
drugi, manj pomemben razlog, pa je izhod lastnikov podjetja iz posla oziroma žetev. (Welch, 
2002, str. 6). Največ prvih javnih izdaj nastane na pobudo tveganih kapitalistov prav zaradi 
lažje prodaje deleža v podjetju. Na Švedskem (Rydqvist in Hoegholm, 1994) so lastniki okoli 
tridesetih odstotkov podjetij prodali svoje deleže najkasneje v petih letih od prve javne izdaje. 
Svoje deleže so v povprečju znižali za 50 odstotkov. Prve javne izdaje omogočajo bolj 
razpršeno lastništvo. Podjetje lahko dosega višje vrednosti svojih deležev na javnih trgih 
zaradi investiranja investitorjev, ki imajo svoje portfolie bolj diverzificirane in s tem 
sprejemajo višje cene delnic ter zaradi večje prepoznavnosti podjetja v javnosti, poleg tega pa 
taka podjetja uživajo večje zaupanje investitorjev, kupcev, dobaviteljev in bank. Doseganje 
visokih cen delnic na javnem trgu kapitala prepriča tudi druga podjetja k javni izdaji 
vrednostnih papirjev. Nekateri avtorji (Lucas in McDonald, 1990) celo priporočajo, da 
izdajatelji, zaradi nevarnosti prevelike podcenjenosti, izdajo prestavijo na kasnejše, zanje 
ugodnejše obdobje. Takšna nevarnost obstaja v obdobjih, ko na trgu vrednostnih papirjev 
prevladujejo negativni trendi gibanja tečajev, in v obdobjih, ko na trg vstopajo druga zelo 
                                                 
18 Book-to-market indeks. 
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uspešna podjetja. Prvi v panogi izvesti prvo javno izdajo velikokrat pomeni določeno 
konkurenčno prednost. Za večja podjetja, ki delajo v panogah z višjim indeksom knjižna 
vrednost – tržna vrednost, obstaja večja možnost, da bodo izvedla proces prve javne izdaje. 
Velikokrat prvi javni izdaji posledično sledi še povečanje indeksa knjižna vrednost – tržna 
vrednost. Pri raziskovanju biotehnoloških podjetij je povečanje v primerjavi z vključitvijo 
tveganega kapitala pri prvi javni izdaji večje. Analize kažejo, da podjetjem po prvi javni izdaji 
sledijo visoke investicije in visoka rast obsega poslovanja.  
 
Graf 3: Porazdelitev prvih javnih izdaj po svetovnih regijah 
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Vir: Ernst & Young, 2004, str. 3. 
 
Ključna svetovna regija je zadnjih letih Azija, natančneje Kitajska. Iz Grafa 3 lahko vidimo, 
da je bilo v Aziji dve tretjini vseh svetovnih prvih javnih izdaj, medtem ko se je število v 
Evropi in Severni Ameriki zmanjševalo.  
 
Med izdajatelji v ZDA prevladujejo podjetja v zreli fazi (72 odstotkov vseh prvih javnih 
izdaj), ostalo so podjetja v začetni fazi (28 odstotkov vseh prvih javnih izdaj) svojega 
poslovanja. 42 odstotkov je podjetij v začetni fazi, katera imajo v svoji lastniški strukturi 
vključen tvegani kapital ter 28 odstotkov zrelih podjetij. Ostalo so podjetja brez tveganega 
kapitala. (Mavrinac, 1998, str. 6). Pred letom 1990 so bila podjetja kontinentalne Evrope ob 
prvi javni izdaji veliko starejša kot podjetja v ZDA. Srednja starost podjetij v Evropi je bila 
28 let19. Srednja starost evropskih podjetij med leti 1995 in 2001 je bila 13 let20 (Ritter, 2003, 
str. 2). 

                                                 
19 Proučevanih je bilo 220 podjetij s prvo javno izdajo v letih od 1984 do 1995. 
20 Proučevanih je bilo 1007 podjetij s prvo javno izdajo v letih od 1995 do 2001. 
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Tip podjetij, ki opravijo proces prve javne izdaje, se je s časom zelo spremenil. Welch in 
Ritter navajata (Tabela 16), da je bil delež izdaj tehnoloških podjetij21 v letu 1980 samo 26 
odstotkov vseh izdaj, zrasel na 41 odstotkov v letu 1995 in 77 odstotkov v letu 1999 ter padel 
nazaj na 29 odstotkov v letu 2001. Negativen finančni rezultat v zadnjem finančnem obdobju 
je imelo 25 odstotkov vseh podjetij izdajateljev v letu 1980, 38 odstotkov v letih 1995 do 
1998 ter 81 odstotkov v letu 2000. 
 
Pagano je analiziral tudi nekatere finančne učinke prve javne izdaje na podjetja. Donos na 
sredstva (ROA) se znižuje od leta prve javne izdaje naprej. V prvem letu se je zmanjšal za 1,5 
odstotka, v tretjem in v nadaljnjih letih pa za 3 odstotke. Ugotavlja, da se v povprečju zniža za 
približno 1 odstotek letno. Navaja več razlag za ta pojav. V podjetju zaradi prve javne izdaje 
pride do sprememb v računovodstvu, prikazovati je potrebno točne podatke, ki se objavljajo 
in predstavljajo javnosti. Tako ni več možnosti, da bi se v javnosti prikazovali "olepšani" 
podatki. Naslednja razlaga je, da se podjetja odločajo za prvo javno izdajo, ko dobičkonosnost 
že upada ter navsezadnje, da delničarji s kontrolnim deležem v podjetju izkoriščajo podjetje v 
privatne namene na račun malih delničarjev. Za zadnja razloga velja, da je padec 
dobičkonosnosti večji v podjetjih, v katerih imajo prvotni lastniki manjši delež. 
 
Razodetje informacij, ki jih mora podjetje objaviti pred prvo javno izdajo ter tudi kasneje, je 
za podjetje lahko usodno, še posebej informacije, ki podjetju nudijo kakršnekoli konkurenčne 
prednosti (raziskave in razvoj, načrt trženja ipd.). Zato Yosha (Pagano, 1995, str. 6) podjetjem 
v panogah z veliko konkurenco in občutljivimi informacijami o razvoju podjetja odsvetuje 
prvo javno izdajo, če so stroški previsoki. 
 
Pagano navaja, da je povprečna starost podjetja ob prvi javni izdaji v Italiji 26 let, pri tem je 
najmlajše podjetje delovalo 3 leta, najstarejše pa 144 let. V ZDA je povprečna starost 3 leta.  
 
Po prvi javni izdaji pride tudi do spremembe v lastništvu podjetja. V Italiji je delež kontrolne 
skupine v podjetju pred prvo javno izdajo 98,4 odstotkov, v času javne izdaje 70 odstotkov in 
tri leta po javni izdaji samo še 62,7 odstotka. Prav tako se močno spremeni število lastnikov v 
podjetju: trije lastniki pred prvo javno izdajo, 3325 lastnikov v času izdaje in 1900 tri leta po 
javni izdaji. 
 
Dolgoročna donosnost delnic prvih javnih izdaj evropskih (Francija, Nemčija, Italija, 
Nizozemska, Španija, Švedska, Švica) podjetij se giblje od –11,7 odstotka v Nemčiji do –41,8 
odstotka v Italiji. Podjetja so bila proučevana med leti 1988 in 1998 (Ritter, 2003, str. 10). 
 

                                                 
21 Tehnološka podjetja so podjetja, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi: internet, programska in strojna 
računalniška oprema, komunikacijska oprema, elektronika, navigacijska oprema, merilna in kontrolna tehnika, 
medicinski inštrumenti, telefonska oprema in komunikacijske storitve; biotehnologija ne sodi v to skupino. 
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Tabela 16: Podatki o prvih javnih izdaja v ZDA v letih od 1980 do 2002 
 

Leto Število prvih 
javnih izdaj 

Srednja 
starost 
podjetij 

izdajateljev 

Odstotek 
tehnoloških 

podjetij 
(%) 

Odstotek 
prvih javnih 

izdaj, ki imajo 
EPS22<023 

(%) 

1980 70 6 26 25 

1981 191 8 33 17 

1982 77 5 47 20 

1983 442 7 35 21 

1984 172 7 22 16 

1985 179 8 16 16 

1986 378 8 19 23 

1987 271 7 21 19 

1988 97 8 27 19 

1989 105 7 28 23 

1990 104 9 25 17 

1991 273 9 22 26 

1992 385 10 24 31 

1993 483 8 22 29 

1994 387 7 24 27 

1995 432 7 41 31 

1996 621 7 37 40 

1997 432 7 33 35 

1998 267 7 38 47 

1999 457 4 77 77 

2000 346 6 65 81 

2001 76 12 29 49 

2002 69 14 29 46 

1980–1989 1982 7 26 20 

1990–1994 1632 8 23 28 

1995–1998 1752 7 37 38 

1999–2000 803 5 72 79 

2001–2002 145 12 29 47 

1980–2002 6.314 7 34 34 

Vir: Ritter, 2003. 
 
 
 

                                                 
22 Earning per share – Dobiček na delnico. 
23 EPS merjen zadnjih 12 mesecev pred izdajo. 
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Graf 4: Aktivnost prvih javnih izdaj v ZDA 
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Vir: Ernst & Young, 2004, str. 5. 
 
V prvem četrtletju leta 2004 se je število prvih javnih izdaj zopet začelo povečevati. Iz 38 v 
prvem četrtletju 2004 se je povečalo na 54 v drugem, na 56 v tretjem in 69 v četrtem 
četrtletju. Poprečna vrednost izdaj se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s prvim znižala za 
skoraj 30 odstotkov. 
 
Tabela 17: Aktivnost prvih javnih izdaj v ZDA v letu 2004 po četrtletjih 
 

 Število izdaj Vrednost izdaj 
(v mio EUR) 

Povprečna 
vrednost izdaje 

(mio EUR) 

Prvo četrtletje 38 6.868 180,74 

Drugo četrtletje 54 9.572 177,26 

Tretje četrtletje 56 10.689 190,88 

Četrte četrtletje 69 9.139 132,45 

Skupaj 217 36.268 167,13 

Vir : PriceWaterhouseCoopers, 2005. 
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Tabela 18: Prve javne izdaje v Evropi po državah v letu 2003 
 

Država Pridobljen kapital        
(mio USD) 

Število prvih 
javnih izdaj 

Velika Britanija 5.293 63 

Avstrija 1.129 2 

Italija 615 4 

Nemčija 451 1 

Grčija 125 12 

Poljska 58 2 

Portugalska 51 1 

Norveška 37 1 

Danska 16 1 

Rusija 14 1 

Francija 5 1 

Irska 1 1 

Vir: Ernst & Young, 2004, str. 10. 
 
Kapitalski trg prvih javnih izjav je bil zadnji dve leti zelo neaktiven. Sedaj, ko se je stanje 
nekoliko normaliziralo, so nekatera podjetja že začela razmišljati o prvi javni izdaji delnic, še 
posebej v Veliki Britaniji (tabela 18). Ponovna oživitev trga prvih javnih izdaj ni bila enaka v 
vseh evropskih državah – dobre ekonomske razmere v Španiji, na Irskem in v Veliki Britaniji 
niso opogumile Francije, Nemčije in Italije, da bi sledile njihovim reformam. Na trgu je bilo 
zaznati veliko zahtev po prvih javnih izdajah, vendar so podjetja v glavnem čakala na boljše 
razmere na trgu. O prvih javnih izdajah sedaj razmišljajo podjetja z dobrimi vodstvenimi 
skupinami, visoko in enakomerno rastjo ter dobrim izdelkom. To dolgoročno pomeni večjo 
stabilnost na trgu, zato bodo tudi investicije dolgoročne. V Veliki Britaniji je večina prvih 
javnih izdaj v podjetjih v tradicionalnih panogah s predvidljivimi prihodki in dobički, kot so 
zavarovalništvo in finančne storitve. Vendar to še ne pomeni, da biotehnološka in 
visokotehnološka podjetja ne financirajo rasti z izdajajo delnic. Manj je špekulativnih prvih 
javnih izdaj (Ernst & Young, 2004, str. 9). 
 
V Evropi je bilo v letu 2000 712 prvih javnih izdaj z 95,5 milijarde USD pridobljenega 
kapitala, v letu 2003 pa samo še 97 prvih javnih izdaj z 7,8 milijarde USD pridobljenega 
kapitala (graf 5). (Ernst & Young, 2004, str. 10). 
 
Kot mehanizma za prodajo delnic se v Evropi vse manj uporabljata sistema fiksnih cen in 
avkcije, vse več pa vpisovanje delnic (bookbuilding). 
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Graf 5: Aktivnost prvih javnih izdaj v Evropi 
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Vir: Ernst & Young, 2004, str. 10. 
 
V prvem četrtletju leta 2004, se je število prvih javnih izdaj v Evropi zopet začelo povečevati. 
Število se je iz 56 v prvem četrtletju 2004 povečalo na 95 v drugem, na 118 v tretjem in 151 v 
četrtem četrtletju, vendar se je povprečna vrednost prve javne izdaje znižala za skoraj kot 40 
odstotkov (tabela 19). 
 
Tabela 19: Aktivnost prvih javnih izdaj v EU v letu 2004 po četrtletjih 
 

 Število izdaj Vrednost izdaj 
(v mio EUR) 

Povprečna vrednost 
izdaje (mio EUR) 

Prvo četrtletje 56 5.240 93,57 

Drugo četrtletje 95 8.728 91,87 

Tretje četrtletje 118 4.665 39,53 

Četrto četrtletje 151 8.639 57,21 

Skupaj 420 27.272 64,93 

Vir : PriceWaterhouseCoopers, 2005, str. 3. 
 
Investitorji se osredotočajo in investirajo v predvidljiva podjetja. Zgodovina podjetja, 
likvidnost in možnosti dobičkonosnosti podjetja v prihodnosti so poleg točnosti ovrednotenja 
in managementa zelo pomembne informacije o podjetju v trenutnih tržnih razmerah. 
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Deset največjih prvih javnih izdaj je v Evropi v letu 2001 pomenilo 66 odstotkov celotne 
vrednosti izdaj v tem letu, v letu 2002 75 odstotkov in v letu 2003 87 odstotkov 
(PriceWaterhouseCoopers, 2005, str. 6). 
 
Več kot petdeset velikih evropskih investicijskih bank je v tekmi za 25 milijard USD velik 
kolač prvih javnih izdaj delnic v Evropi znižalo svoje provizije. Najnižje so bile po letu 1998; 
pri nekaterih bankah padle iz 3,1 odstotka v letu 2000 na 2,7 odstotka v letu 2003 in na 2,3 
odstotka v letu 2004. (Evans, 2005).   
 
 

6 PRVE JAVNE IZDAJE DELNIC V SLOVENIJI 
 
Slovenija je značilna predstavnica celinskega avstrijsko-nemškega tipa finančne ureditve, 
čeprav si zaradi načina izbranega lastninskega preoblikovanja in organiziranja trga 
vrednostnic prizadeva uveljaviti tudi neposredne finančne inštrumente oziroma oblike, za zdaj 
sicer samo v obliki neobičajnega razvoja sekundarnega trga brez osnove v primarnem trgu. 
Slednji bi moral biti edina prava predhodnica običajnemu razvoju sekundarnega trga. V 
Sloveniji praktično še ni trga kapitala, na katerem bi se zbiral dodatni kapital, bodisi v obliki 
delnic in drugih lastniških inštrumentov bodisi v obliki obveznic in drugih dolžniških 
inštrumentov za razvoj podjetij (Veselinovič, 1998, str. 107). 
 
Prihodnost slovenskega gospodarstva zagotovo ne sloni na rasti velikih podjetij kot so Lek, 
Krka in podobna. Ta podjetja bodo prej ali slej končala v rokah tujcev, kar se nekaterim že 
dogaja. Prodaja tujcem pa niti ni tako problematična, če bodo zdajšnja uspešna podjetja 
nadomestila manjša, dinamična podjetja, ki bodo v nekaj letih zrasla v velika in se širila na 
svetovni trg. Problem bo, če takih podjetij ne bo. Pšeničny pravi, da je med okoljskimi 
dejavniki podjetniško ozračje velik zaviralni dejavnik. Odnos politike in javnega mnenja je v 
Sloveniji bistveno manj prijazen do podjetnika kot v Evropi, obdavčitve so pri nas višje, 
sistem financiranja je slabo razvit. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da slovenski podjetnik ni 
pripravljen toliko tvegati kot evropski. Velikokrat podjetja kot zaviralni dejavnik izpostavljajo 
tudi dostopnost kapitala, ki ga je trenutno v Sloveniji celo preveč (Basle, 2002). Samo od 
kupnine Leka je prišla na slovenski trg slaba milijarda evrov, ki so jo dobili lastniki Leka, 
med katerimi so pravne in fizične osebe. Po besedah Veselinoviča gre za idealne okoliščine za 
izdajo kakšnih novih delnic, s katerimi bi se financirali zanimivi projekti. Vendar pa se je 
večji del kupnine zaustavil v bančnih depozitih in obveznicah, ki jih izdaja Banka Slovenije. 
Poleg tega pa je na žalost zanimivih projektov pri nas premalo. Večina podjetij je družinskih, 
kar kaže veliko zadržanost do zunanjih finančnih investitorjev. Podjetniki še vedno 
obravnavajo svoja podjetja kot življenjsko delo in ne kot produkt svojega dela in izdelek za 
žetev. Če se za rast in vstop na borzo ne odloči nobeno podjetje, ni dinamike gospodarstva.  
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6.1 Stanje prvih javnih izdaj delnic v Sloveniji  
 
V okviru lastninskega preoblikovanja v letih 1994 do 1997 je javno prodajo (izdajo) delnic 
uporabilo 125 podjetij, ki so ponudila delnice v skupni nominalni vrednosti 85,14 milijarde 
tolarjev. Podatke o javnih ponudbah in pridobljenih dovoljenjih za organizirano trgovanje v 
letih 1997 do 2003 prikazuje tabela 20. 
 
Tabela 20: Javni primarni trg vrednostnih papirjev v letih 1994 do 2003 (nominalna vrednost 
v milijonih SIT) 
 

Bančni vrednostni papirji Vrednostni papirji drugih izdajateljev 

Izdaja delnic Izdaja dolžniških 
VP 

Izdaja delnic Izdaja dolžniških 
VP 

Leto Št. 
Nom. 

vrednost Št. 
Nom. 

vrednost Št. 
Nom. 

vrednost Št. 
Nom. 

vrednost Skupaj 

1994 6 5.600 5 3.480 0 0 1 4.000 13.080 

1995 5 632 7 4.509 3 373 2 703 6.217 

1996 2 865 8 7.809 1 314 1 724 9.712 

1997 0 0 5 8.163 2 324 1 1.000 9.487 

1998 0 0 3 3.080 1 66 1 2.000 5.146 

1999 0 0 3 3.317 1 779 3 2.706 6.802 

2000 0 0 4 9.313 1 450 1 2.000 11.763 

2001 0 0 1 2.154 0 0 0 0 2.154 

2002 0 0 1 3.038 0 0 0 0 3.038 

2003 0 0 1 4.029 0 0 0 0 4.029 

Skupaj 13 7097 38 48.892 9 2.306 10 13.133 71.428 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2004, str. 3. 
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Tabela 21: Javni primarni trg izdaj vrednostnih papirjev Banke Slovenije in Republike 
Slovenije v letih 1997 do 2003 (nominalna vrednost v milijonih SIT) 
 

Vrednostni papirji Republike 
Slovenije 

Vrednostni papirji Banke Slovenije 

Kratkoročni Dolgoročni Kratkoročni Dolgoročni 

Leto 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost Skupaj 

1997 0 0 2 10.000 4 35.000 0 0 45.000 

1998 8 19.503 4 19.257 4 80.000 0 0 118.760 

1999 12 32.333 1 6.304 5 40.753 0 0 79.390 

2000 24 64.585 12 37.272 0 0 0 0 101.857 

2001 53 189.444 12 52.289 0 0 0 0 241.733 

2002 76 395.020 27 377.556 0 0 0 0 772.576 

2003 76 378.850 10 158.947 0 0 0 0 537.797 

Skupaj 249 1.079.735 68 661.625 13 155.753 0 0 1.897.113 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2004, str. 6. 
 
Tabela 22: Nejavne ponudbe vrednostnih papirjev v letih 1997 do 2003 (nominalna vrednost 
v milijonih SIT) 
 

Bančni vrednostni papirji Vrednostni papirji drugih izdajateljev 

Izdaja delnic Izdaje dolžniških 
VP 

Izdaja delnic Izdaje dolžniških 
VP 

Leto 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost 
Št. Nom. 

vrednost Skupaj 

1997 2 558 2 1.320 19 7.929 5 819 10.626 

1998 0 0 2 1.177 3 590 3 140 1.907 

1999 1 418 5 7.588 20 5.658 7 2.650 16.314 

2000 0 0 5 6.846 26 29.590 7 3.703 40.139 

2001 6 6.263 6 12.923 18 15.092 16 11.521 45.799 

2002 4 1.653 7 17.876 31 16.740 8 6.707 42.976 

2003 4 1.126 11 62.098 23 8.566 12 15.506 87.296 

Skupaj 17 10.018 38 109.828 140 84.165 58 41.046 245.057 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2004, str. 9. 
 
V letu 2003 je Agencija za trg vrednostnih papirjev prejela obvestilo o 74 nejavnih ponudbah 
vrednostnih papirjev. Za primarno nejavno prodajo vrednostnih papirjev ni treba izpeljati 
postopka javne ponudbe, zato tudi ni treba pridobiti dovoljenja Agencije. Z vrednostnimi 
papirji, izdanimi na podlagi nejavne ponudbe, se ne sme trgovati na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev niti jih kako drugače javno ponujati.  
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V letu 2003 je Agencija izdala tri dovoljenja za prvo prodajo vrednostnih papirjev brez javne 
ponudbe. Gre za dovoljenje, ki ga Agencija izda, ko izdajatelj dokaže, da je izdaja namenjena 
vnaprej znanim in dobro poučenim investitorjem, prve prodaje vrednostnih papirjev pa ni 
mogoče uvrstiti med izjeme, za katere 18. člen Zakon o trgu vrednosnih papirjev izdajateljem 
samodejno dovoljuje prvo prodajo brez javne ponudbe.  
 
Skupna nominalna vrednost sedemindvajsetih nejavnih izdaj delnic je znašala 9.692 milijonov 
SIT. Skupna nominalna vrednost štirih nejavnih izdaj bančnih delnic je znašala 1.126 
milijonov SIT, 23 nejavnih izdaj delnic podjetniškega sektorja pa 8.566 milijonov SIT. 
Najpogostejši razlogi za izdajo delnic so bili: povečanje osnovnega kapitala s stvarnim 
vložkom, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, konverzije terjatev v delnice, 
izdaje delnic zaradi pripojitve in investiranje novih razvojnih programov.  
 
Izvedenih je bilo tudi 23 nejavnih ponudb obveznic, od tega 11 bančnih izdaj in 12 izdaj 
podjetniškega sektorja. Skupna nominalna vrednost enajstih nejavnih izdaj bančnih obveznic 
je znašala 62.098 milijonov SIT, 12 nejavnih izdaj obveznic podjetniškega sektorja pa 15.506 
milijonov SIT. Najpogostejši razlog za izdajo obveznic je bil zagotovitev dolgoročnih virov 
sredstev, nadomestitev dolgoročnih virov ali pridobitev virov z namenom uresničevanja 
naložbene politike (Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2004, str. 9). 
 
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je do danes imela le dve prvi javni izdaji delnic malih 
in srednje velikih podjetij iz podjetniškega sektorja in sicer Grad leta 1989, ki je bilo eno 
prvih podjetij na borzi, in Gea College v letu 1993. 
 
Podjetje Grad d. d. je bilo ustanovljeno v letu 1987 in že leta 1989 začelo s postopkom prve 
javne izdaje delnic ter ga tudi izvedlo. Delnice so od leta 1990 kotirale na borzi. Izdane so bile 
z namenom dokapitalizacije. Vrednost izdaje je bila 5.552 milijonov SIT. Bilo je eno prvih 
podjetij, ki je kotiralo na Ljubljanski (leta 1990 še Jugoslovanski) borzi vrednostnih papirjev. 
Leta 1999 so lastniki podjetja delnice umaknili iz prostega trga Ljubljanske borze, tako je 
podjetje postalo nejavna delniška družba. S tem so lastniki znižali stroške vsakoletnega 
poročanja in obveščanja, obenem pa so močno zmanjšali likvidnost delnic, ki že tako ni bila 
visoka. Z umikom iz borze se je zaradi znižanja likvidnost delnic zmanjšalo tudi zanimanje 
vlagateljev. Podjetje bi bilo glede na svojo enakomerno rast v zadnjih desetih letih in 
vsakoletno izplačevanje dividend prav gotovo deležno velikega zanimanja vlagateljev in bi ob 
nadaljnjih izdajah še bolj strmo raslo. 
 
Podjetje Gea College d. d. je bilo ustanovljeno leta 1990 kot družba z omejeno odgovornostjo. 
Leta 1993 je podjetje izdalo navadne delnice druge emisije oziroma je izvedlo prvo javno 
izdajo delnic. Celotni stroški izvedbe postopka prve javne izdaje so bili okoli 13 milijonov 
SIT oziroma 13 odstotkov vrednosti izdaje, ki je znašala 100 milijonov SIT. Prevzemnik je 
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prevzel prodajo okoli štiridesetih odstotkov celotne izdaje delnic, ostale delnice so bile 
prodane direktno investitorjem. V prvih nekaj letih so bile delnice uspešne, v letu 1996 je bila 
celo med desetimi najprometnejšimi delnicami na OTC trgu Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev. Čez pet let, leta 1997, je podjetje izvedlo 3. izdajo delnic, ponovno v vrednosti 100 
milijonov SIT. Po tretji izdaji delnic je postal večinski lastnik KD Holding d. d. V lasti ima 39 
odstotkov vseh delnic, ki so zaprte emisije in ne kotirajo na borzi. Ostale delnice kotirajo na 
prostem trgu na Ljubljanski borzi. S tem ko je v podjetje vstopil strateški partner in večinski 
lastnik, so delnice postale slabo likvidne. V letošnjem letu jih je med avkcijsko trgovanje 
uvrstila tudi borza. Poleg tega podjetje posluje z minimalnim dobičkom, s katerim še vedno 
pokriva izgubo preteklih let. Tečaj se je v vseh trinajstih letih dotacije na prostem trgu povišal 
za nekaj več kot dvanajstkrat (v letu 1996) ter potem drastično upadel. To podjetje bi sicer 
lahko bilo dober zgled uspešno izpeljanega postopka prve javne izdaje delnic, vendar pa 
vlagatelji ne morejo biti zadovoljni z nadaljnjim razvojem. Kot sem že omenil, je podjetje v 
večinski lasti KD Holdinga d. d., kar ni ravno vzpodbudno za naložbe malih in portfeljskih 
vlagateljev. To je poglavitni pogoj za likvidnost delnice in uspešno kotiranje na borzi ter s 
tem zanimanje vlagateljev za naložbe. 
 
Lahko rečem, da nobeno od obeh podjetij, ki sta izvedli postopek prve javne izdaje delnic, ni 
dober zgled podjetjem, ki o tem razmišljajo. Delnice so bile v začetnem obdobju zanimive, 
vendar je to zanimanje upadlo v prvem primeru zaradi izstopa iz borze, v drugem pa zaradi 
slabega poslovnega rezultata. 
 
S primerjavo ameriškega in evropskega ter slovenskega gospodarstva ugotovimo, da tudi v 
najboljših časih na Ljubljanski borzi ne bomo mogli pričakovati več kot dve do tri prve javne 
izdaje delnic podjetij. ZDA je pri 20,8 milijona poslovnih subjektov imela v letu 2004 zgolj 
217 prvih javnih izdaj delnic, Evropska unija pa pri 13,3 milijona poslovnih subjektov prav 
tako v letu 2004 420 prvih javnih izdaj delnic. 73 odstotkov vseh delnic izdanih v Evropski 
uniji je bilo izdanih na Londonski borzi. (Vir: PriceWaterhouseCoopers, 2005). 
 
ZDA in Velika Britanija sta imeli v letu 2003 približno 0,3 odstotka bruto domačega 
proizvoda izdaj, Nemčija pa le 0,02 odstotka. Torej bi Slovenija v primerjavi z Nemčijo imela 
za približno 7,9 milijona USD prvih javnih izdaj letno, kar je s tremi izdajami približno 2,6 
milijona USD pridobljenega kapitala pri eni izdaji. 
 
Če primerjamo še dejansko vloženi tvegani kapital v Sloveniji z Nemčijo, Veliko Britanijo 
ZDA, vidimo, da Slovenija še močno zaostaja. Slovenski vlagatelji so vložili v podjetja samo 
0,01 odstotka bruto domačega proizvoda, medtem ko so nemški vložili 0,05 odstotka, 
britanski 0,1 odstotka in ameriški 0,2 odstotka. 
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6.2 Problematika prvih javnih izdaj delnic v Sloven iji (ovire)  
 
Poslovno okolje v Sloveniji je v primerjavi z državami iz raziskave GEM (Global 
Enrepreneurial Monitior) za razvoj podjetništva manj prijazno. Slovenija je podjetništvu manj 
prijazna država tako po številu vstopov kot tudi po številu birokratsko-administrativnih ovir, 
ki podjetnikom otežujejo širitev in nadaljnjo rast.  
 
Na podjetniško klimo v največji meri vplivajo: 

• trden in stabilen ekonomski, davčni in finančni sistem, 

• poenostavljeni različni administrativni postopki, 

• dostopnost do virov sredstev, poslovnih prostorov itd., 

• splošna podjetniška klima in 

• usposobljenost posameznikov in gospodarskih subjektov za mednarodno poslovanje. 
 
Problem prvih javnih izdaj delnic v Sloveniji bi v osnovi lahko razdelili v dve skupini: 
1. zunanji dejavniki 

• majhnost slovenskega gospodarskega okolja, 

• način financiranja slovenskih podjetij, 

• inovativnost in investicije, 

• pomanjkanje podjetniške kulture, 

• nerazvitost slovenskega podjetništva, 

• nestimulativna državna politika in odnos do podjetništva, 

• stanje na borzi vrednostnih papirjev in v podpornih institucijah. 
2. notranji dejavniki 

• podjetniki. 
 

6.2.1 Zunanji dejavniki   
 

6.2.1.1 Majhnost slovenskega gospodarskega okolja 
 
Z gotovostjo lahko trdim, da je gospodarsko okolje v Sloveniji razmeroma majhno. Temu 
primerno je tudi majhno število gospodarskih subjektov, ki iščejo lastniški kapital, in 
subjektov, ki lastniški kapital lahko zagotovijo in ga ponujajo, s tem pa tudi vrednost 
ponujenega kapitala. Prve javne izdaje so v svetu vredne od 20 do 200 milijonov evrov, v 
nekaterih primerih tudi več, za slovenski prostor pa bi bila prva javna izdaja vrednosti 5 
milijona evrov že precej visoka. 
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Po osamosvojitvi so ljudje vstopali v podjetništvo iz nuje, v glavnem so bili podjetniki tudi 
slabše izobraženi in z majhnimi zalogami človeškega kapitala. Tranzicijski razpad 
gospodarstva, ki je prizadel velika in delno srednje velika podjetja, je ustvaril možnost 
nastajanja malega podjetništva, ki pa je bilo nizko učinkovito in ni bistveno prispevalo k 
gospodarski rasti, ustvarjalo pa je nova delovna mesta in dajalo gospodarstvu tudi določeno 
stabilnost (Tajnikar, 2005, str. 10). 
 
Vse raziskave GEM jasno kažejo, da je Slovenija dosegla tisto stopnjo razvoja podjetništva, 
ko mora od preprostih oblik podjetništva, ki ustvarjajo zgolj delovna mesta, preiti na 
podjetništvo, ki ustvarja gospodarsko rast in dinamično podjetništvo. Vse dokler tega ne bo, 
podjetništvo ne bo vplivalo na gospodarsko rast, hkrati pa bo podjetništvo v krizi in bo 
ostajalo na nizki razvojni ravni. 
 
Majhnost Slovenije je lahko velika prednost ali slabost. V našem primeru je majhnost 
Slovenije problem. Število poslovnih subjektov na zaposlenega je v primerjavi z Evropsko 
unijo večje, vendar pa so podjetja manjša. To si lahko razlagamo z namenom in razlogom 
ustanovitve podjetja v začetku devetdesetih let. Tudi če pogledamo merila za velikost in vrsto 
podjetja, vidimo, da imamo v Sloveniji veliko nižja merila za mala in srednja podjetja kot 
Evropska unija, Velika Britanija ali Združene države Amerike. Zaradi majhnosti so tudi 
potrebe po kapitalu manjše, stroški izdaj pa so celo višji kot v ZDA. 
 
Večina slovenskih podjetnikov je usmerjenih na domači trg. Ker pa je trg majhen, ne 
dovoljuje velikega potenciala za rast. Podjetniki se sicer zavedajo tega problema, zato tudi v 
vedno večji meri usmerjajo svojo energijo v internacionalizacijo podjetja. Dinamična podjetja 
rastejo lahko samo tako, da se usmerjajo na tuje trge. Tako narašča internacionalizacija na 
zahodnoevropske trge, vedno bolj pa tudi na vzhodnoevropske, kjer so najbolj zanimive 
države nekdanje Jugoslavije. 
 

6.2.1.2 Način financiranja slovenskih podjetij 
 
Raziskava, ki so jo o financiranju podjetij z lastniškim kapitalom opravili Glas, Drnovšek in 
Pšeničny, potrjuje nekatere že naštete trditve.  
 
Kot je bilo že omenjeno, je splošno stališče slovenskih podjetnikov do financiranja z 
lastniškim kapitalom vzpodbudno. Vendar pa za podjetnike nesprejemljivi ukrepi in 
obnašanje potem, ko je v podjetje sprejet zunanji lastnik. Tu gre predvsem za izgubo 
popolnega nadzora nad podjetjem, stila vodenja in razkritja informacij. Zato se podjetja še 
vedno poslužujejo virov financiranja, pri katerih se ni potrebno odpovedati nadzoru in 
neodvisnosti odločanja. To so v glavnem dolžniški kapital, zadržani dobički in zakup. Tvegan 
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kapital in izdaje delnic, kot je bilo že omenjeno, uporabljajo kot vir financiranja le redka 
slovenska podjetja. Tudi v prihodnosti ne načrtujejo večjih sprememb v strukturi financiranja. 
 
Primerjava prvih javnih izdaj z ZDA in Veliko Britanijo je nesmiselna, ker se je v teh državah 
uveljavil drug način financiranja kot v Sloveniji. Značilnost slovenskega finančnega sistema 
in načina financiranja je financiranje s posojili. 
 
Eden najbolj priljubljenih načinov izstopa tveganih kapitalistov iz podjetja je prva javna 
izdaja delnic in uvrstitev na borzo. Finančno okolje v Sloveniji ni prijazno do tveganih 
kapitalistov. K tej oceni delno prispevata slaba ponudba tveganega kapitala in mentaliteta 
podjetnikov. Tako torej pridemo do zaključka, da prvih javnih izdaj delnic na račun tveganega 
kapitala še nekaj časa ne bo. Po podatkih GEM Slovenija zajemajo naložbe tveganega 
kapitala le 0,01 odstotka BDP v letu 2002, medtem ko je v Nemčiji ta delež 0,05 odstotka, na 
Irskem 0,06 odstotka, v Avstraliji 0,09 odstotka in v ZDA 0,2 odstotka (Kalacun, 2004). 
 
Pri problemu financiranja projektov s prvimi javnimi izdajami delnic je potrebno poznati tudi 
finančni cikel podjetja oziroma stopnje dolgoročnega financiranja podjetja (slika 3). Potrebno 
je opozoriti, da so slovenska podjetja šele v fazi zgodnjega financiranja rasti, drugega kroga in 
le redka v fazi financiranja razširitve, medtem ko so mnoga evropska in ameriška podjetja že 
v fazi odkupa. Čeprav si stopnje dolgoročnega financiranja ne sledijo vedno v enakem 
zaporedju, v večini primerih velja, da so prve javne izdaje delnic na koncu finančnega cikla 
podjetja. Slovenska podjetja morajo namreč najprej doseči in preseči fazo financiranja z 
institucionalnim tveganim kapitalom, preden bodo zrela za borzo vrednostnih papirjev. 
 

6.2.1.3 Inovativnost in investicije 
 
Gospodarsko rast po drugi svetovni vojni je Slovenija razsipno ustvarjala samo s 
povečevanjem kapitala na zaposlenega. Majhen je bil vpliv tehnoloških sprememb: inovacija 
kot rezultat raziskav in razvoja, višje izobrazbe zaposlenih in napredka v znanju. (Kos, 2004). 
Podjetniki so v začetku razcveta podjetništva v Sloveniji uspevali s podobnimi ali celo 
enakimi proizvodi in storitvami, kot so jih delali v času prejšnjih zaposlitev. Z zavedanjem 
pomembnosti razvoja novih proizvodov in storitev, podjetnikom uspeva lansirati na trg vedno 
več novih proizvodov in storitev. 
 
Razvoj slovenskega gospodarstva in približevanje razvitosti držav EU še vedno temelji zgolj 
na vlaganjih v fizični kapital, manj pa na rasti tehnološke učinkovitosti. To dokazuje tudi 
delež visokotehnoloških izdelkov v slovenskem izvozu, ki znaša manj kot pet odstotkov 
(Grahek, 2003). 
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Vlaganja v inovacijsko dejavnost v podjetju ustvarijo kapital znanja, to je splet izkušenj, 
tehnologije in znanja, ta pa poleg fizičnega in človeškega kapitala pomembno določa rast 
produktivnosti, s tem pa tudi gospodarsko rast. Sploh pa med razlogi za svoj uspeh podjetniki 
navajajo predvsem fleksibilnost, hitro prilagajanje tržnim zahtevam in sploh potrebam 
kupcev. Slovenskim dinamičnim podjetnikom se zdi inovativnost samoumevna, hkrati pa 
stalno inovirajo in uvajajo nove proizvode in storitve ter razvijajo trge. Raziskave so 
pokazale, da je bila od leta 1994 do leta 2000 približno tretjina podjetij inovativnih. Ta delež 
je precej višji v panogah, ki temeljijo na znanju, pa tudi v kapitalsko intenzivnih panogah in v 
velikih podjetjih, zlasti v primerjavi z majhnimi. Za povečanje konkurenčnosti je treba 
inovativne izdelke tudi uspešno ponuditi trgu. Prevladujoča poslovna strategija nekaj več kot 
polovice dinamičnih podjetij je rast prodaje obstoječih in novih proizvodov na istem trgu, za 
tretjino dinamičnih podjetij postaja vse pomembnejša strategija razvijanja novih trgov in tudi 
novih proizvodov, v ostalih primerih pa podjetniki razmišljajo tudi o pripojitvah in spojitvah. 
Primeren kazalec za oceno rezultata inovacijske dejavnosti je tako delež prihodkov od prodaje 
na račun tehnološko novih ali izboljšanih proizvodov. V popisu inovacijske dejavnosti leta 
1996 so podjetja v vzorcu poročala, da s temi izdelki ustvarijo kar 38,6 odstotka prihodka od 
prodaje. Po tem letu pa je ta delež zelo upadel in se do leta 2000 prepolovil. Analiza pokaže, 
da gre za trend upadanja rezultatov inovativne dejavnosti, ki ga spremlja tudi manjšanje 
deleža podjetij z visokim deležem prodaje inovativnih izdelkov. Mednarodna primerjava 
pove, da so se slovenska podjetja v letu 1998 uvrstila v povprečje EU (okoli tretjina 
prihodkov od prodaje), če pa za primerjavo vzamemo podatke iz leta 2000 (20 odstotkov 
prodaje), smo na repu teh držav (Portugalska, Turčija, Španija, Poljska, Italija, Francija, 
Avstrija, Irska, Nemčija). Za pospeševanje inovativnosti slovenskih podjetij je treba povečati 
naložbe v osnovne in aplikativne raziskave ter omogočiti boljši pretok znanja iz 
izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v proizvodnjo. Uvajanje sprememb v podjetjih je 
povezano s pripravljenostjo podjetnika za tveganje. Podjetniki so kritični do razvoja 
ustvarjalnosti v izobraževalnem procesu, zaščito intelektualne lastnine ocenjujejo kot 
nezadostno ali pomanjkljivo, o sodelovanju z razvojno-raziskovalno dejavnostjo pa menijo, 
da se izboljšuje. Dinamični podjetniki navajajo nove priložnosti in željo po dosežkih kot 
glavni motiv svojega podjetniškega delovanja. Kritični so do razvoja ustvarjalnosti v 
izobraževalnem procesu, zaščito intelektualne lastnine ocenjujejo kot nezadostno ali 
pomanjkljivo, o sodelovanju z razvojno-raziskovalno dejavnostjo pa menijo, da se izboljšuje. 
 
Finska že dalj časa namenja raziskavam in razvoju okoli en odstotek BDP, pri nas pa je pri 
nižjem BDP na prebivalca manjši tudi delež, ki ga proračun namenja raziskavam in razvoju. 
Ta trenutno znaša okoli 0,6 odstotka BDP. Če proračunskemu denarju, ki je namenjen 
znanosti, dodamo še sredstva industrije, se pokaže, da Finska nameni raziskavam in razvoju 
na prebivalca približno štirikrat toliko kot Slovenija (Kotnik, 2003, str. 14–15). 
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Graf 6: Delež inovativnih podjetij v predelovalni industrijo v letih 1994–1996 
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Vir: Grahek, 2004. 
 
Graf 7: Delež prihodkov od prodaje na račun inovativnih izdelkov 
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Tabela 23: Primerjava inovativnosti podjetij med Slovenijo in Nemčijo 
 

 Slovenija Nemčija 

 Število Delež   
(%) 

Število Delež   
(%) 

Podjetja 1.596 100,00 64.600 100,00 

Od teh inovativna 450 28,20 37.100 57,00 

Od teh inovatorji izdelka 266 16,70 33.500 52,00 

Inovatorji procesa 318 19,90 29.700 46,00 

Izvajajo raziskave in razvoj 177 11,10 19.700 31,00 

Prihodek (v mio EUR) 15.613 100,00 1.114.6189 100,00 

Od tega inovativna podjetja 8.920 57,10 900.300 81,00 

Delež novih ali bistveno 
izboljšanih izdelkov 

 17,60  21,00 

Nespremenjeni izdelki  82,40  62,00 

Inovacijska intenzivnost24  3,040  3,80 

Od tega za investicije  0,86  1,30 

Za inovacije  2,18  2,60 

Vir: Kos, 2004. 
 
V tabeli 23 je podana primerjava z Nemčijo glede značilnosti inovacijskega poslovanja v 
predelovalni industriji. Primerjava kaže, da je v Sloveniji veliko manjši del podjetij 
inovativnih (komaj polovico nemškega deleža) in da je delež podjetij, ki pridejo z inoviranimi 
izdelki na trg več kot trikrat manjši. Inovacijska intenzivnost je za 20 odstotkov manjša, pri 
čemer je produktivnost, merjena v prihodku, nekajkrat manjša. Poleg tega Slovenija izdaja za 
investicije v inovacije pol manj kot nemška podjetja, kar pomeni slabše izglede v prihodnosti. 
Prevelik delež prodajnih izdelkov je nespremenjenih, kar pomeni slabše tržne možnosti in 
nižje cenovne razrede. 
 

6.2.1.4 Pomanjkanje podjetniške kulture 
 
Slovensko podjetništvo ima kratko zgodovino, zato tudi še ni prave podjetniške kulture. Svoje 
prve zaslužke namenjajo za pridobitev statusnih simbolov, namesto da bi se jim bili 
pripravljeni odpovedati v korist rasti podjetja. Po drugi strani je slovensko okolje razmeroma 
konzervativno, prebivalstvo je nagnjeno skoraj izključno k varčevanju v nizko tveganih in 
nizko donosnih finančnih instrumentih kot so bančne vloge, v zadnjih časih pa je vedno več 
tudi varčevanja v vzajemnih skladih, ki pa, na žalost slovenskih podjetij, vedno več 
pridobljenih sredstev vlagajo na tujih trgih, ki so donosnejši. Prebivalstvo se težko odloča že 
za varčevanje v delnicah javnih delniških družb, katerih tveganje je bistveno manjše od 

                                                 
24 Inovacijska intenzivnost kot delež inovacijskih izdatkov v prihodku. 
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tveganja naložb v lastniški kapital zaprtih hitrorastočih družb. Druga razlaga, ki pa se tiče 
bolje poučenih investitorjev, pa je ta, da v delnice ne vlagajo zaradi previsoke obdavčitve 
dividend in kapitalskih dobičkov, kar posredno zniža tudi donosnost vloženih sredstev, ki že 
tako ni visoka. Razmeroma nizka pa je tudi raven znanja o pomenu in možnostih lastniškega 
financiranja podjetja, ki je značilna tudi za same lastnike podjetij, kar predstavlja oviro, da 
financiranje z lastniškim kapitalom lahko zaživi, saj ta od primarnih lastnikov zahteva tudi, da 
se odpovedo delu lastništva in moči odločanja v podjetju.  
 
Po mnenju dinamičnih podjetnikov povprečen odnos državljanov do podjetništva ni tako zelo 
negativen, čeprav se tudi skozi obdobje poslabšuje: od 26 odstotkov leta 1994 na 44 
odstotkov leta 2001. Negativen odnos do podjetništva se je v zadnjem desetletju močno 
poslabšal. 
 

6.2.1.5 Nerazvitost slovenskega podjetništva 
 
Slovensko podjetništvo izhaja iz tradicije obrtništva, kar se pozna še danes. V devetdesetih je 
velik del podjetništva nastal z razpadom velikih državnih podjetij ali iz nuje podjetnika, zelo 
malo poslov pa je bilo začetih z uresničitvijo podjetniških priložnosti. Večina podjetnikov ima 
le srednjo izobrazbo in izhajajo iz obrtnih delavnic, kar jim sicer daje strokovno znanje, 
vendar nimajo managerskih in poslovodskih znanj. Slovensko podjetništvo se je razvilo do 
stopnje, na kateri bo potrebno ponovno opredeliti strateške cilje, v nasprotnem bo pričelo 
nazadovati. Večina slovenskih podjetij še vedno deluje v panogah stare ekonomije. V 
dejavnostih stare ekonomije so najbolj zastopane pretežno potrošne panoge. To je seveda 
rezultat načina in motiva nastanka slovenskih podjetij v devetdesetih letih. Da bi lahko 
nastajalo zahtevno podjetništvo, je treba investirati v raziskave in razvoj, v podjetniško 
izobraževanje, komercializacijo znanja, nastajanje zahtevnejših kapitalskih trgov, zlasti trgov 
tveganega kapitala in tudi nastajanje ustrezne podjetniške kulture in institucij, ki vplivajo na 
razvoj podjetništva (Tajnikar, 2005, str. 10). 
 
Podatki kažejo, da je dodana vrednost na zaposlenega v Evropski uniji v mikro, malih in 
srednje velikih podjetjih leta 2003 znašala 75.000 evrov, v Sloveniji pa samo nekaj več kot 
24.000 evrov. Prav tako so prihodki na podjetje v Evropski uniji znašali 1.550.000 evrov, v 
Sloveniji pa 576.000 evrov. Še maj razveseljujoč pa je podatek, da je delež stroškov v dodani 
vrednosti v Evropski uniji 52 odstotkov, v Sloveniji pa 61 odstotkov. 
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6.2.1.6 Nestimulativna državna politika in odnos do podjetništva 
 
Ne morem reči, da država s svojimi zakoni spodbuja ugodno podjetniško klimo za razvoj 
podjetij. Čeprav zakonodaja neposredno nima vpliva na število in vrednost prvih javnih izdaj 
v Sloveniji, posredno močno vpliva na stanje podjetništva v državi. Sedanja ureditev davka na 
dobiček ni stimulativna za reinvestiranje dobička, podjetniki pa tudi menijo, da davčna 
politika na splošno ne daje dovolj spodbud za rastoča podjetja. Podjetniški sektor v Sloveniji 
oblikuje veliko zakonov, ki nimajo neposrednega vpliva na število in vrednost prvih javnih 
izdaj delnic podjetij, ampak zgolj na razvoj podjetništva. Zakoni, ki v največji meri vplivajo 
na delovanje podjetja so Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o davku na dohodek pravnih 
oseb in Zakon od delovnih razmerjih. Poleg teh zakonov so pomembni tudi Zakon o 
dohodnini, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Zakon o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje.  
 
Za prve javne izdaje delnic je najpomembnejši Zakon o trgu vrednostnih papirjev. Ureja 
izdaje vrednostnih papirjev in poslovanje z njimi na sekundarnem trgu ter določa pravila 
poslovanja in vloge najpomembnejših udeležencev, ki so kakorkoli povezani z borzo. Vendar 
pa sam zakon za tako majhno število prvih javnih izdaj ni ovira. Določa namreč postopek 
izdaje, pogoje za izdajo, pripravo prospekta, javno trgovanje na borzi vrednostnih papirjev, 
dolžnosti javne delniške družbe ter status borznoposredniških družb in borznih posrednikov, 
Borze vrednostnih papirjev, Klirinško depotne družbe in Agencije za trg vrednostnih papirjev. 
 
Razvoj slovenskih podjetij najbolj zavirajo birokracija, obdavčitev podjetij in delovna 
zakonodaja, ki ovira učinkovito prilagajanje podjetij tržnim nihanjem ter boljšo izbiro 
primernega osebja. Ne gre pozabiti tudi na obremenitev osebnih dohodkov s prispevki, pa tudi 
davčne obremenitve dohodkov podjetnikov. Problem davčne in druge obremenitve je v tem, 
da jim ne ponuja dovolj olajšav, povezanih z njihovo rastjo, uvajanjem nove tehnologije in 
zaposlovanjem prav v času, ko so zaradi financiranja rasti pod finančnim pritiskom. Takšen 
rezultat kažejo tudi raziskave merjenja slovenskega podjetniškega indeksa. Podjetniki 
ocenjujejo, da sta davčna politika in birokracija poleg plačilne nediscipline največji oviri za 
razvoj podjetništva. Država je začela močneje poudarjati podjetništvo kot pomembno 
razvojno prioriteto, zlasti inovativna, tehnološka podjetja in oblike povezovanja in 
sodelovanja več podjetij v grozdih, mrežah ali podobnih oblikah. Dolgotrajne razprave o 
zakonskih spremembah ter počasne spremembe sicer kažejo na neenoten odnos do 
podjetništva, vendar splošno evropsko prepričanje o pomenu podjetništva za večjo 
konkurenčnost počasi prodira v slovensko ekonomsko politiko. Glede na raziskavo GEM je 
očitno, da se vladna podpora podjetništvu izboljšuje. Najverjetneje je to že rezultat 
sistematičnega dela vlade na področju izboljšanja pogojev za podjetništvo. Nekaj projektov je 
že uspešno vpeljanih v prakso, nekateri se še razvijajo.  
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V zadnjem obdobju je bilo glede obdavčenja slišati, da je potrebno obdavčitev dela znižati ter 
zvišati obdavčenje kapitala. S tem bi dosegli dodatno zaposlovanje, vendar znižali vlaganja, 
kar na koncu prav tako ne bi pripeljalo do povečanja delovnih mest, temveč do odtoka 
kapitala v tujino. Veliko je bilo tudi govora o enotni davčni stopnji, ki bi bila s stališča 
investitorja, odvisno od davčne stopnje, verjetno bolj ugodna. Podjetniki so v glavnem 
mnenja, da so davki in davčna politika za hitrejšo rast podjetij nestimulativni, spodbudili bi jo 
prav nižji davki, kar je v državah EU postala pogosta praksa spodbujanja razvoja podjetništva. 
 
Strinjati se seveda moramo, da je slovensko gospodarstvo med davčno najbolj obremenjenimi 
na svetu. Ne samo z davkom od dohodka podjetij, temveč tudi z davkom na osebne dohodke. 
To obdavčenje sicer nima neposrednega vpliva na prve javne izdaje, ampak prvi vpliva na 
odločanje investitorjev o vlaganju njihovega kapitala, drugi pa o zaposlovanju in razvoju ter 
rasti podjetja. Obstaja velika stopnja povezanosti hitre rasti podjetja predvsem z zakonsko 
ureditvijo in dejanskimi davčnimi olajšavami za udeležbo managementa in zaposlenih v 
dobičku podjetja in stimulativno ureditvijo solastništva za management in zaposlene.  
 
Davčno okolje je nedvomno zelo pomemben dejavnik, ki ga morajo investitorji upoštevati pri 
izbiri investiranja. Davčne obremenitve bistveno vplivajo na zahtevano stopnjo donosnosti 
posameznih oblik finančnih instrumentov. Davčno ureditev na področju poslovanja z 
vrednostnimi papirji urejata predvsem Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb.  
 
Investitor kot fizična oseba plača davek na kapitalski dobiček, če delnice proda prej kot v treh 
letih od dneva njihovega nakupa po ceni, ki presega njihovo nakupno ceno. Na kapitalske 
dobičke plača akontacijo davka v višini 30 odstotkov, vendar je višina davčne stopnje odvisna 
od investitorjeve individualne mejne davčne stopnje. Dividende so obdavčene kot dohodek iz 
premoženja. Akontacija dohodnine od dividend se izračuna in plača v višini 25 odstotkov od 
davčne osnove, dejanska višina obdavčitve pa je odvisna od investitorjeve individualne mejne 
davčne stopnje.  
 
Realiziran kapitalski dobiček pri pravnih osebah po računovodskih standardih v celoti 
sestavlja prihodek iz financiranja. Kapitalski dobiček iz naslova delnic se tako vključuje v 
davčno osnovo pravnih oseb. Davčna stopnja je enaka stopnji obdavčitve njihovega dobička. 
Če je izplačevalec dividende obračunal in plačal davek od dobička po stopnji 20 odstotkov, se 
prejete dividende ne vključijo v davčno osnovo pravne osebe. V tem primeru ob izplačilu 
dividend tudi ni potrebno plačati posebne akontacije, ki znaša 25 odstotkov.  
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Tabela 24: Davek na dohodke pravnih oseb (nominalna stopnja v odstotkih) 
 

Država 2003 2004 2005 

Slovenija 25,0 25,0 25,0 

Slovaška 25,0 19,0 19,0 

Češka 31,0 28,0 26,0 

Madžarska 18,0 16,0 16,0 

Poljska 27,0 19,0 19,0 

Litva 15,0 15,0 15,0 

Latvija 19,0 15,0 15,0 

Avstrija 34,0 34,0 25,0 

Francija 35,4 35,4 35,4 

Nemčija 27,9 26,4 26,4 

Irska 12,5 12,5 12,5 

EU 1525 30,1 30,0 29,2 

Nove članice26 21,0 18,7 18,5 

EU 2527 26,5 25,5 24,9 

Vir: Kocbek, 2004, str. 17. 
 
Med novimi članicami Evropske unije imata manj kot 20 odstotni davek na dobiček Ciper in 
Latvija, pri katerih ta davek znaša 15 odstotkov, na Madžarskem je 16 odstoten, na Poljskem 
in Slovaškem pa 19 odstoten. Po podatkih Forbesa je Ciper znižal ta davek na samo 10 
odstotkov, Poljska pa na 16 odstotkov. 
 
Večina starih članic Evropske unije ima več kot 30 odstotni davek na dohodek oziroma 
dobiček, izjema je samo Irska, v kateri stopnja tega davka znaša samo 12,5 odstotka. V tabeli 
22 so navedene splošne davčne stopnje. Poleg tega ima vsaka drža še nekatere izjeme glede 
na višino dohodka in dobička, obliko družbe, strukturo zaposlenih in podobno ter olajšave na 
investirane zneske. Kot lahko vidimo iz tabele ima Slovenija med novimi članicami splošno 
davčno stopnjo, ki je visoko nad povprečjem. 
 
Slovenija je tik pred vstopom v Evropsko unijo dobila nov zakon o davku na dohodke pravnih 
oseb, s katerimi je močno oklestila olajšave za vlagatelje, kar še bolj nestimulativno vpliva na 
rast podjetij, vendar ohranila 25 odstotno obdavčitev dobička. Olajšave v višini 20 odstotkov 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in 

                                                 
25 EU 15: Vključuje države: Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija. 
26 Nove članice: Vključuje države: Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija, 
Slovaška. 
27 EU 25: Vključuje države: Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, 
Ciper, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, 
Finska, Švedska, Velika Britanija. 
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neopredmetena dolgoročna sredstva so se znižala na 10 odstotkov investiranega zneska v 
opremo (razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške 
opreme) in neopredmetena dolgoročna sredstva in zagotovila 10-odstotno olajšavo za naložbe 
v znanje in tehnološki razvoj. Takšna davčna zakonodaja na rast podjetij prav gotovo ne 
deluje pospeševalno ali pa vsaj ne dovolj. 
 
Vendar pa slovenska vlada zopet pripravlja nov zakon o davkih. Dobički, pridobljeni s 
prodajo vrednostnih papirjev, ki smo jih imeli več kot tri leta, ne bodo več izvzeti iz plačila 
davka. Bodo pa ti dobički izločeni iz dohodninske osnove in obdavčeni po enotni 20 odstotni 
stopnji. (Zmagaj, 2005). 
 
Slovenija je zaradi počasnega prilagajanja spremembam, ki vladajo v EU in tudi v svetu, 
začela izgubljati svojo prednost v globalni konkurenčnosti pred ostalimi tranzicijskimi 
državami. Počasno prilagajanje se kaže v njegovi nizki inovativnosti, podjetniški aktivnosti, 
ohranjanju velikega deleža delovno intenzivne industrije ter počasni rasti tržnih storitev in 
finančnega posredništva.  
 
Če se želi Slovenija uvrstiti med najbolj razvite države v Evropi, mora izboljšati svojo 
globalno konkurenčnost. To zahteva korenite reforme, ki bodo rešile temeljne razvojne 
probleme in odprle pot k hitrejšim spremembam. Za dosego tega cilja je Vlada Republike 
Slovenije letos sprejela novo Strategijo razvoja Slovenije, ki je zastavljena zelo optimistično. 
Razvojne prioritete, ki se neposredno tičejo gospodarskega razvoja, so vzpostavitev 
konkurenčnega gospodarstva in hitrejša gospodarska rast, boljši pretok in uporaba znanja med 
znanstvenimi institucijami in gospodarstvom ter vzpostavitev učinkovitejše in cenejše države. 
 

6.2.1.7 Stanje na borzi vrednostnih papirjev in podpornih institucijah 
 
Pravila borze so poleg Zakona o trgu vrednostnih papirjev eden najpomembnejših 
dokumentov, ki urejajo delovanje Borze vrednostnih papirjev. Tudi Pravila borze nimajo 
neposrednega vpliva na število prvih javnih izdaj delnic, vendar pa določajo pravila in 
postopke za sprejem in trgovanje z vrednostnimi papirji na borzi. 
 
Ena pomembnih pomanjkljivosti podjetniškega okolja je nerazvit trg kapitala, zlasti kapitala 
za tvegane naložbe v produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo. (Povzetek programa 
ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006, str 7). 
Osnovni problem ekonomike poslovanja borze v Sloveniji na dolgi rok je objektivna majhnost 
domačega trga pri visokih fiksnih stroških organiziranega trga.  
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Razvoj in učinkovitost slovenskega trga kapitala je zaznamovana predvsem s postopkom 
lastninskega preoblikovanja, pri katerem je šlo za prerazporeditev lastništva bivših družbenih 
podjetij brez pretoka gotovine. Posledica je direkten razvoj sekundarnega trga kapitala. 
Razvoj primarnega trga se je na nek način začel v obratni smeri in zato še danes ni v celoti 
zaživel. Na to kaže število dosedanjih primarnih izdaj, med katerimi so z izdajami obveznic 
prevladovale banke. 
 
Izbrani način preoblikovanja lastnine družbenih podjetij je povzročil, da je bila ponudba 
delnic na sekundarnem trgu velika, povpraševanje po njih pa majhno. Tako je poleg 
nezaupljivosti slovenskih investitorjev nastal še problem podcenjenosti delnic. Cene delnic 
naj bi bile pod notranjo vrednostjo, kar je direktno negativno vplivalo na spodbujanje podjetij 
k izdaji novih vrednostnih papirjev za gotovino. Le realna cena vrednostnih papirjev namreč 
lahko izdajatelju upraviči stroške pridobitve svežega kapitala. 
 
V slovenskem prostoru prav tako primanjkuje primerov dobrih naložb tveganega kapitala, kot 
tudi prvih javnih izdaj delnic. Do danes sta prvo javno izdajo izvedli samo dve slovenski 
podjetji iz podjetniškega sektorja, pri katerem je prvo svoje delnice iz borze umaknilo, drugo 
pa ne prinaša zadovoljivih donosov, poleg tega pa je večinski lastnik veliko slovensko 
finančno podjetje, kar pomeni, da so manjšinski lastniki pri odločitvah zapostavljeni. 
 
Veliko število delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je manj likvidnih (kot manj 
likvidnih je rangiranih 71 odstotkov vseh delnic) in brez prometa s pomanjkljivim 
oblikovanjem poštenih tržnih cen. 
 
Tuji portfeljski vlagatelji opravijo le 5 odstotkov skupnega prometa borze. Sivi trg obsega 50 
odstotkov celotnega prometa v Sloveniji.  
 
Edina možna izbira za nadaljnji razvoj Ljubljanske borze kot poslovno uspešne gospodarske 
družbe je strategija rasti preko povečanega tržnega deleža borze na domačem trgu kapitala z 
razvojem novih produktov in storitev za generiranje dodatnih prihodkov ob istočasnem 
obvladanju stroškov poslovanja.  
 
Kot realna alternativa uspešnega razvoja domačega organiziranega trga, ki je integriran v 
Evropsko unijo in deluje v sodelovanju s tujimi strateškimi partnerji, se odpira možnost 
ukinitve domačega organiziranega trga in prenos trgovanja z domačimi vrednostnimi papirji 
na druge borze Evropske unije. Te lahko zaradi ekonomije obsega nudijo svoje storitve sicer z 
bistveno nižjimi stroški, njihov poslovni interes pa je zaradi kakovosti trga verjetno omejen le 
na nekaj največjih izdajateljev v Sloveniji. Takšno organizirano trgovanje v tujini bo sicer 
stroškovno bolj učinkovito in zanimivo predvsem za izbrane izdajatelje, za večino slovenskih 
investitorjev in izdajateljev pa verjetno ne predstavljajo privlačne alternative.  
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Iz strateške usmeritve si lahko razlagamo, da na borzi zaenkrat nimajo posebnega interesa 
vabiti novih malih podjetij na borzo, ker se dobro zavedajo stanja, v katerem je slovensko 
podjetništvo (predvsem kar se tiče financiranja podjetij). Vendar pa na dolgi rok vsekakor 
razmišljajo o razširitvi ponudbe tudi na alternativne tržne mehanizme, storitve ter produkte. 
 
Na slabo razvitem primarnem trgu udeleženci niso razvili nekaterih vrst storitev, predvsem 
storitev v zvezi z vpeljavo in odkupom novih izdaj. Kakor je razvidno iz tabele 20, so na 
primarnem trgu aktivne predvsem banke, ki izdajajo obveznice, pri čemer pa vse postopke 
opravijo same, brez pomoči drugih udeležencev trga. Trg obveznic v zadnjem času 
razmeroma uspešno uporablja država, medtem ko izdajatelji iz podjetniškega sektorja (razen 
bank) niso tako aktivni. (Simoneti, 2001, str. 78). 
 
V Sloveniji je veliko specializiranih institucij, ki opravljajo posle v zvezi z izdajami 
vrednostnih papirjev. Po zakonu o trgu vrednostnih papirjev lahko opravlja posle v zvezi z 
vrednostnimi papirji 11 slovenskih bank in 17 borznoposredniških družb. To je opravljanje 
vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja vrednostnih papirjev, potrebnih za 
uspešno prvo prodajo vrednostnih papirjev, brez alil z obveznostjo odkupiti vrednostne 
papirje, ki v postopku prve prodaje ne bi bili prodani investitorjem, poleg tega pa tudi 
opravljanje vseh ali nekaterih poslov in dejanj za račun izdajatelja ali imetnika vrednostnih 
papirjev potrebnih za uvrstitev vrednostnih papirjev na organiziran trg.  
 
Količina ponujenih storitev v zvezi z javnimi izdajami je velika, vprašljiva pa je kvaliteta. 
Slovenskim investicijskim bankirjem manjkajo predvsem izkušnje pri prvih javnih izdajah 
manjših, bolj tveganih podjetij. Kot je bilo že omenjeno, sta bili na Ljubljanski borzi do sedaj 
iz podjetniškega sektorja izpeljani le dve. S tem, ko bi investicijski bankirji pridobili več 
izkušenj, bi postopki izdaje postali hitrejši, kvalitetnejši in zanesljivejši, predvsem pa cenejši.  
 
Banke pokrivajo vse štiri funkcije investicijskega bankirja: koncept prevzemnika, tržnika, 
svetovalca in informatorja, kljub temu pa se slovenski izdajatelji za sodelovanje investicijskih 
bank v postopku izdajanja vrednostnih papirjev le redko odločijo, poleg tega pa njihova vloga 
v celoti ni zaživela tudi zato, ker banke niso pripravljene prevzeti celotne izdaje in s tem 
celotne odgovornosti neuspeha izdaje. 
 
V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je pretok informacij pomemben za uspešno 
sodelovanje izdajateljev in investitorjev, s tem pa uspešno delovanje obeh delov trga kapitala. 
Predvsem manjše družbe so izpostavljene negativnim učinkom primanjkovanja informacij o 
njihovem delovanju na trgu. Investitorji jih že zaradi majhnosti opredeljujejo kot bolj tvegane 
naložbe, zato morajo takšna podjetja poskrbeti za hiter in učinkovit sistem obveščanja. 
Učinkovit sistem obveščanja o vrednostnih papirjih, novih izdajah in donosnostih naložb, ki 
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investitorje spodbuja k nadaljnjim vlaganjem, omogoča večjo likvidnost trga kapitala, s tem 
pa tudi njihov razvoj. 
 
Veliko število podjetij se raje kot za javno izdajo odloči za nejavno izdajo delnic. Delničarji 
so ozek krog pravnih in fizičnih oseb, ki so kakorkoli povezani s podjetjem. S tem se izognejo 
razkritju podatkov javnosti in ohranijo nadzor nad podjetjem ter visokim stroškom 
oglaševanja in trženja izdaje. 
 
Točno višino stroška prve javne izdaje delnic v Sloveniji je težko določiti. Do sedaj so delnice 
izdajala samo velika in znana podjetja v procesu privatizacije, vendar s temi izdajami stroškov 
ne moremo primerjati. Stroški so bili zaradi manjšega tveganja nižji. Če primerjamo stroške 
prvih javnih izdaj ameriških malih in srednje velikih podjetij in stroške pridobitve bančnega 
posojila, ugotovimo, da so stroški financiranja s prvimi javnimi izdajami višji. Razlika za isti 
znesek je lahko tudi do 25 odstotkov višja, poleg tega pa je postopek pridobitve veliko daljši 
in zapletenejši. Pri pridobivanju finančnih sredstev velja pravilo, da imajo sredstva z daljšo 
ročnostjo, s katerimi se podjetje financira, višjo ceno. V primeru trajnega lastniškega kapitala 
investitorji zahtevajo plačilo v obliki kapitalskih dobičkov, ki so lahko tudi 20 odstotkov in 
več, odvisno od tveganosti naložbe. 
 

6.2.2 Notranji dejavniki   
 
Od notranjih dejavnikov bi izpostavil samo podjetnika (lastnika), kajti on je največji in edini, 
ki odloča o prihodnosti podjetja in s tem tudi o prvih javnih izdajah. 
 
Podjetnik je posameznik, ki ustvarja vrednost in v tem procesu prevzema tveganje izgube 
denarja, časa ali kake oblike vrednosti izdelkov ali storitev. (Glas, 2000, str. 17). 
 
Največ podjetnikov izhaja iz velikih državnih podjetij. V začetku devetdesetih so pričeli 
ustanavljati svoja podjetja, ki so osredotočena na uresničevanje poslovnih priložnosti oziroma 
zapolnjevanje tržnih vrzeli, ki jih v velikih podjetjih niso mogli. Veliko je tudi uspešnih 
obrtnikov, ki so nadaljevali svojo dejavnost. Podjetniki največkrat ustanovijo podjetje, ker 
želijo izkoristiti dobičkonosno priložnost ter svoje znanje in izkušnje. Veliko jih je ustanovilo 
podjetje tudi zaradi nezadovoljstva z državno službo oziroma izgube dela v družbenem 
podjetju. Kot je bilo že omenjeno, večina slovenskih podjetij še vedno deluje v panogah stare 
ekonomije, kjer so dodane vrednosti v glavnem nižje. 
 
Podjetniške lastnosti, ki pri slovenskih podjetnikih najbolj izstopajo, so ustvarjalnost, 
kreativnost, inovativnost, odgovornost, odločnost in vztrajnost, kar so za podjetnika seveda 
dobrodošle lastnosti. Imajo pa slovenski podjetniki manj podjetniških izkušenj in znanja. Ker 
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so podjetja v glavnem družinska in predana v največji meri družini, niso naklonjena tveganju, 
kar povzroča bolj počasen razvoj podjetništva.  
 
Rast je v največji meri odvisna od podjetnikove motiviranosti, podjetniške usmerjenosti in 
lastnosti podjetnikov. Motivacija za rast je povezana z dejavnostjo, starostjo, izobrazbo, 
izkušenostjo in drugimi osebnostnimi značilnostmi ter z možnostmi, ki jih daje sama 
podjetniška priložnost. Tajnikar (Tajnikar, 2000, str. 18–21) kot glavne razloge za rast 
podjetja navaja ekonomske, kot je profitni motiv, torej zaslužek in izkupiček žetve, kar je 
močno povezano z razmerjem med tveganjem in nagrado ter nematerialne motive podjetnika, 
kot so ugled v družbi, dosežki, neodvisnost in kariera. Vsekakor so finančni cilji slovenskih 
podjetnikov usmerjeni v zviševanje vrednosti podjetja. Največja cilja sta maksimiranje 
dobička in rast prihodkov od prodaje, zelo pomemben je tudi naraščanje donosnosti kapitala 
in sredstev. Vse to kaže na žetveno pričakovanje podjetnikov. 
  
Internacionalizacija poslovanja podjetij, ki je zaradi majhnosti slovenskega trga pogoj za 
uspešno rastoče podjetje, je v največji meri povezana z motivom podjetnikov, da podjetje 
vodijo v nadaljnjo rast, tudi potem ko dosežejo določen obseg poslovanja na domačem trgu. 
Za takšno rast je potrebna odprtost trgov, izpolnjeni pa morajo biti tudi drugi pogoji, ki so 
povezani predvsem s kulturo rastočega podjetja in podjetnika.  
 
Predvsem je očitno, da večji del rastočih podjetij v Sloveniji še ni prešel podjetniške faze rasti 
in ni profesionaliziral vodenja podjetja, k sodelovanju pa dokaj redko povabijo zunanje 
svetovalce. Podjetniki vodijo podjetja bolj centralizirano in brez podjetniško-managerskega 
teama. 
 
Kot sem pisal že v prejšnjih poglavjih, se slovenski podjetniki poslužujejo za rast podjetij v 
glavnem dolžniškega kapitala in zadržanih dobičkov. Pri izboru financiranja so jim pomembni 
obrestna mera oziroma stroški pridobitve sredstev, dostopnost, ročnost in pravočasnost. Za 
prve javne izdaje delnic lahko rečemo, da se dražja izbira vira financiranja, vsekakor pa je to 
trajni vir financiranja.  
 

6.3 Predstavitev rezultatov ankete  
 

6.3.1 Predstavitev vzorca 
 
Podjetja, izbrana za anketo, so bila med stotimi najhitreje rastočimi podjetji za leto 2004 v 
Sloveniji. Vsa podjetja, ki so bila vključena v raziskavo, delujejo v obliki družb z omejeno 
odgovornostjo (100 odstotkov). Podjetij, ki bi delovala v kakšni drugi obliki, v raziskavi ni 
bilo. 
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Med anketiranimi podjetniki je bilo največ takšnih, ki vodijo podjetja stara 11 do 15 let. 
Takšnih podjetij je bilo 66,6 odstotkov. 14,3 odstotka je bilo podjetij starih od 6 do 10 let in 
16 do 20 let. 4,8 odstotka podjetij posluje več kot 21 let. Takšno stanje je popolnoma 
razumljivo, kajti slovensko podjetništvo je doživelo največji razmah prav v devetdesetih letih. 
Gre torej za kratko zgodovino, kar se kaže predvsem v izkušnjah v podjetništvu. 
 
Slika 8: Starost podjetij v letih 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Slovenska mala in srednja podjetja so po vseh treh merilih delitve podjetij po velikosti manjša 
od evropskih ali ameriških malih in srednjih podjetij. Velikost podjetja sem preverjal glede na 
število zaposlenih na dan 31. 12. 2003, glede na celotno prodajo v letu 2003 in glede na 
velikost aktive ob koncu poslovnega leta 2003. Glede na število zaposlenih je imelo 33,3 
odstotka podjetij 11 do 25 in prav toliko od 26 do 50 zaposlenih, 14,3 odstotka 0 do 10 in 
prav toliko od 51 do 100 zaposlenih ter 4,8 odstotka 101 do 250 zaposlenih. Glede na celotno 
prodajo je imelo 66,6 odstotka podjetij 1.001 do 2.000 milijonov SIT, 19,1 odstotek 2001 do 
4.000 milijonov SIT, 9,5 odstotka 751 do 1.000 milijonov SIT in 4,8 odstotka 501 do 750 
milijonov SIT prodaje. Glede na velikost aktive je imelo 42,9 odstotka podjetij 501 do 1.000 
milijonov SIT, 23,8 odstotka 1.001 do 1.500 milijonov SIT, 14,3 odstotka 101 do 500 
milijonov SIT in po 9,5 odstotka podjetja s po 1.501 do 2.000 in nad 2.000 milijonov SIT 
vredno aktivo. Zaradi majhnosti slovenskih podjetij v primerjavi z evropskimi ali ameriškimi, 
so tudi potrebe po kapitalu manjše. Pri tem se postavi vprašanje smiselnosti izdaje delnic 
zaradi previsokih stroškov tako majhnih vrednosti izdaj. 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

Slika 9: Velikost podjetij glede na število zaposlenih 
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Slika 10: Velikost podjetij glede na celotno prodajo 
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Slika 11: Velikost podjetij glede na vrednost aktive 
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Za vsakega vlagatelja je pomembna dobičkonosnost vloženih sredstev. Povprečna letna 
stopnja čistega dobička anketiranih podjetij glede na celotno prodajo je bila v letu 2001 5,69 
odstotka, v letu 2002 6,19 odstotka in v letu 6,79 odstotka. Povprečna letna stopnja čistega 
dobička glede na celotna sredstva je bila v letu 2001 7,00 odstotka, v letu 2002 6,67 odstotka 
in v letu 2003 6,71 odstotka. Povprečna letna stopnja čistega dobička glede na lastniški 
kapital je bila v letu 2001 7,55 odstotka, v letu 2002 10,24 odstotka in v letu 2003 9,71 
odstotka. Stopnje donosa so glede na tveganje, ki ga imajo mala in nepoznana podjetja, nizke. 
Vlagatelji v podjetja s tako nizkimi donosi niso pripravljeni vlagati svojih sredstev. Večina 
podjetij, kot lahko razberemo v nadaljevanju, delujejo v dejavnostih stare ekonomije, kjer so 
dodane vrednosti v večini primerov nižje in ne v dejavnostih nove ekonomije z visokimi 
dodanimi vrednostmi. 
 
Graf 8: Povprečna letna stopnja čistega dobička glede na celotno prodajo, celotna sredstva in 
lastniški kapital 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Večina anketiranih podjetij še vedno deluje v dejavnostih stare ekonomije (90 odstotkov), le 
10 odstotkov jih deluje v dejavnostih nove ekonomije. Od tega jih deluje 23,8 odstotka v 
gradbeništvu in nepremičninah, prav toliko tudi v proizvodnji potrošnih dobrin ter trgovini na 
debelo in drobno. 14,3 odstotka podjetij se ukvarja s transportom ter 4,8 odstotka s 
svetovanjem in poslovnimi storitvami. 9,5 odstotka podjetij se ukvarja z informacijsko 
tehnologijo, internetom, računalniško opremo ali telekomunikacijami. 
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Slika 12: Dejavnost anketiranih podjetij 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Večina (81 odstotkov) podjetij v naslednjih treh letih načrtuje 11 do 20 odstotno rast 
prihodkov, 28,5 odstotka do 10 odstotno rast in 19 odstotkov 21 do 50 odstotno rast. 
Podjetniki torej želijo dosegati približno takšno stopnjo donosnosti kot do sedaj, po tem lahko 
sklepamo, da njihove ambicije niso visoke. 
 
Slika 13: Načrtovana letna rast prihodkov v naslednjih treh letih 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Po ocenah podjetnikov so najpomembnejši nefinančni cilji podjetnikov finančno preživetje, 
doseganje neodvisnosti in udeležba v izzivih in kreativnosti. Poleg teh se jim zdijo pomembni 
tudi pomoč družini, pridobitev mesta v širši skupnosti in obdržati izbran življenjski cilj. 
Vsekakor so finančni cilji slovenskih podjetnikov usmerjeni v povečevanje vrednosti podjetja. 
Največja cilja sta rast prihodkov od prodaje in maksimiranje dobička, zelo pomembna pa tudi 
likvidnost podjetja in neodvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja. Slednji ni ravno 
cilj, ki bi vodil v strmo rast podjetja, vendar je glede na to, da podjetniki načrtujejo nizko rast 
podjetja, na pričakovanem mestu. Med pomembnejše finančne cilje podjetja pa lahko štejemo 
tudi naraščanje donosnosti kapitala in sredstev. 
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Graf 9: Nefinančni cilji glede na njihovo pomembnost za podjetje 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Graf 10: Finančni cilji glede na njihovo pomembnost za podjetje 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Podjetja so se do sedaj kot vira financiranja poslovanja podjetja v največji meri posluževala 
dolžniškega kapitala in zadržanih dobičkov, manj tudi zakupa. Ostalih virov financiranja se 
podjetniki v glavnem ne poslužujejo. Na ta problem sem v magistrski nalogi že opozoril. 
Največji problem je predvsem v dejavnikih, ki jih podjetniki posebej izpostavljajo pri izbiri 
vira financiranja. Tu so za podjetnike najpomembnejše obresti, torej cena pridobljenih 
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finančnih sredstev, ročnost in dostopnost vira. Prav tako zelo pomembni se jim zdita tudi 
pravočasnost in drugi stroški odobritve. 
 
Slika 14: Viri financiranja za financiranje dolgoročnih naložb 
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Vir: Anketa: n=21 
 

6.3.2 Pogled slovenskih podjetnikov na prve javne izdaje delnic 
 
Slovenski podjetniki v glavnem (95 odstotkov) poznajo prve javne izdaje delnic kot možni 
alternativni vir financiranja. Te možnosti ne pozna samo 5 odstotkov podjetnikov.  
 
V večini podjetniki, ki to možnost poznajo, menijo, da je namen prvih javnih izdaj zbiranje 
kapitala za nadaljnji razvoj podjetja (42,2 odstotka) in možnost žetve za podjetnike in prvotne 
investitorje (31,2 odstotka). Prav tako vedo, da se uporabljajo tudi za zmanjšanje preteklih 
dolgov (11,2 odstotka), povečevanje ugleda podjetja (6,6 odstotka) ter zaradi tega lažje in 
ugodnejše nadaljnje zbiranje kapitala (6,6 odstotka) in povečanje zaupanja v prodaji zaradi 
transparentnosti poslovanja, vendar v manjšem številu (2,2 odstotka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

Slika 15: Namen prvih javnih izdaj delnic 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Največji problem za neizdaje izvira prav iz podjetnikov samih. 36,2 odstotka podjetnikov 
meni, da podjetniki premalo poznajo ta vir financiranja, predvsem njihove prednosti, obenem 
pa se preveč zavedajo slabosti, ki jih le-ta prinaša. Nestimulativno deluje tudi državna politika 
s svojimi zakoni in predpisi (33,3 odstotka). Ugotovili smo že, da je strošek pridobitve 
kapitala zelo pomemben dejavnik pri izbiri vira financiranja, zato so tudi visoki stroški velika 
ovira pri izdaji delnic (22,3 odstotka). V veliko manjši meri podjetniki navajajo slabosti, ki jih 
prinašajo prve javne izdaje delnic (5,5 odstotka) in podporne institucije (2,7 odstotka) kot 
poglavitno oviro pri prvih javnih izdajah delnic. 
 
Slika 16: Slabosti, zaradi katerih se podjetniki ne poslužujejo prvih javnih izdaje delnic 
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Omenil sem, da sta največji oviri za neizdaje delnic prav v podjetnikih samih in v zakonih in 
predpisih, ki jih določa država. V Sloveniji je večina podjetij družinskih in so predana družini 
ter si zato ne želijo zunanjih investitorjev in izgube samostojnosti (26,6 odstotka). Strategija 
slovenskih podjetij v glavnem ni usmerjena v takšno rast podjetja, da bi privabila zunanje 
investitorje (30 odstotkov), obenem pa primanjkuje dobrih podjetniških projektov, v katere bi 
se izplačalo vlagati (26,6 odstotka). V manjši meri je problem tudi v nenaklonjenosti 
podjetnikov k tveganju (13,3 odstotka) in bojazen pred izgubo konkurenčnih prednosti zaradi 
razkritja podatkov (3,5 odstotka). Država po mnenju podjetnikov najbolj ovira prve javne 
izdaje z davčno zakonodajo, ki nudi premalo olajšav za investicije (48,3 odstotka,) in zapleten 
ter dolgotrajen postopek (37,9 odstotka). 10,3 odstotka podjetnikov meni, da je ovira v 
pogojih, ki so določene za izdajo (10,3 odstotka) ter v obveznostih, ki izhajajo iz Pravil borze 
in določajo poročanje (3,5 odstotka). 
 
Slika 17: Problemi pri podjetnikih glede prvih javnih izdaj 
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Vir: Anketa: n=21 
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Slika 18: Ovire v zakonih in predpisih 
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Z dodatno promocijo, predstavitvami in dodatnimi izobraževanji 62 odstotkov podjetnikov ne 
bi bili nič bolj naklonjenih prvim javnim izdajam. 38 odstotkov podjetnikov je na to vprašanje 
odgovorilo pritrdilno. 
 
Slika 19: Povečanje naklonjenosti prvim javnim izdajam s promocijami, predstavitvami in 
dodatnim izobraževanjem 
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Vir: Anketa: n=21 
 
Nobeno podjetje ni v postopku prve javne izdaje. Razlogi za to so naslednji: za izdajo delnic 
ni potrebe (74 odstotkov), stroški izdaje in kotacije na borzi so previsoki (17 odstotkov) in 
zapleten postopek izdaje (9 odstotkov). V roku treh let nobeno od anketiranih podjetij ne 
namerava izvesti postopka prve javne izdaje delnic. 
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Slika 20: Razlogi, zaradi katerih podjetja še niso izdala delnic 
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Pri prvih javnih izdajah delnic je za podjetnike največja prednost olajšano pridobivanje 
dodatnih finančnih sredstev za poslovanje. Predvidevamo lahko, da je zaradi povečanja 
osnovnega kapitala lažje pridobivati tudi dolžniški kapital. Prav tako visoko uvrščajo tudi 
povečanje likvidnosti lastniških deležev, razpršitev premoženja obstoječih lastnikov in 
določitev vrednosti podjetja, kar vsekakor kaže, da podjetniki z žetveno strategijo razmišljajo 
tudi o žetveni priložnosti. Vsekakor pa je potrebno podjetje narediti v javnosti prepoznavno 
ter mu povečati ugled. Kljub takšnemu razmišljanju podjetnikov, je bilo že ugotovljeno, da v 
obdobju treh let nihče ne namerava izvesti postopka prve javne izdaje delnic. Predvidevam, 
da je obdobje treh let prekratko. 
 
Graf 11: Prednosti prve javne izdaje delnic 
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V nasprotno pa nas prepričujeta izbrani največji pomanjkljivosti prvih javnih izdaj delnic. To 
je nadzor in možnost prevzema ter razkritje podatkov. Glede na to, da podjetniki razmišljajo o 
izstopu iz posla in o žetveni priložnosti, bodo podjetje najverjetneje prodali znanemu 
strateškemu partnerju. Manj pomembne pomanjkljivosti, ki podjetnike odvračajo od prvih 
javnih izdaj, so še stroški poročanja, nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega trga in 
onemogočanje poslov v osebno korist. 
 
Graf 12: Slabosti prve javne izdaje delnic 
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Če bi se podjetniki za prvo javno izdajo v dolgoročnem obdobju le odločili, bi bil največji 
razlog povečanje prodaje in tržnega deleža. Velika razloga bi bila tudi zmanjšanje preteklih 
dolgov in vlaganje v raziskave in razvoj ter nove produkte. Takšna slika je povsem 
razumljiva, saj je med anketiranimi podjetji večina storitvenih podjetij, ki lastnih raziskav in 
razvoja nimajo, z novimi proizvodi pa lahko povečajo prodajo in svoj tržni delež. Ponovno ob 
ideji o žetveni priložnosti vidimo, da sta zviševanje vrednosti podjetja in zviševanje 
likvidnosti lastniških deležev za podjetnike precej pomembna razloga za prvo javno izdajo 
delnic. 
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Graf 13: Glavni razlogi za prvo javno izdajo, če bi se v podjetju za njo odločili 
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V prihodnosti se nameravajo podjetniki posluževati v največji meri samo dolžniškega kapitala 
(53 odstotkov) in zadržanih dobičkov (47 odstotkov). Ostalih alternativnih virov financiranja 
(formalnega tveganega kapitala, nejavne in javne izdaje delnic) se ne nameravajo posluževati. 
S tem se je samo potrdil problem pri podjetnikih, na katerega sem v nalogi že opozarjal. 
 
Slika 21: Predvideni viri financiranja v roku treh let 
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6.3.3 Sklep predstavitve rezultatov ankete 
 
S to anketo so se potrdile postavljene hipoteze o tem, zakaj v Sloveniji ni prvih javnih izdaj 
delnic. Večina podjetij je starih od 10 do 15 let. Prav toliko dolgo zgodovino ima tudi 
slovensko podjetništvo. Lahko rečemo, da podjetniki v podjetništvu nimajo dovolj izkušenj. 
Poleg tega večina podjetnikov poleg lastniške opravlja tudi vodstveno funkcijo, kljub temu da 
jim primanjkuje poslovodskih znanj. Večina anketiranih podjetij deluje v panogah stare 
ekonomije, zato so tudi donosi nižji. To je rezultat dejstva, da večina podjetnikov nadaljuje 
dejavnost, ki so jo opravljali v prejšnjem velikem podjetju. Veliko podjetnikov je ustanovilo 
podjetje iz nuje in ne zaradi podjetniške priložnosti, ki se jim je ponudila. Poleg tega pa 
načrtujejo nizko rast prihodkov, pri čemer si lahko predstavljamo, da strategija podjetja ni 
usmerjena v rast, podjetniki pa niso naklonjeni tveganju. Za morebitne vlagatelje je 
načrtovana rast prenizka, še posebej v našem primeru, ko govorimo o malih, nepoznanih in 
visoko tveganih podjetjih. Podjetniki sicer imajo v mislih rasti podjetja, mnogi podjetje z 
žetveno strategijo vodijo proti žetveni priložnosti, vendar pri tem ne mislijo žetve s prvo 
javno izdajo delnic, temveč s prodajo ožjemu krogu strateških partnerjev. Pri tem bodo delno 
ali v celoti zapustili posel, ki ga trenutno opravljajo. Do takrat ne želijo razkrivati podatkov in 
izgubiti samostojnosti in nadzora nad podjetjem. Do prvih javnih izdaj imajo podjetniki, ki jih 
poznajo, načeloma pozitivno mnenje, vendar se tega alternativnega vira financiranja ne bi 
poslužili zaradi zgoraj naštetih razlogov. Poleg naštetih je pridobivanje finančnih sredstev s 
postopkom prve javne izdaje dražji in dolgotrajnejši, obenem pa tudi manj zanesljiv vir 
financiranja. Za podjetnike pa je to poglavitnega pomena. Postopek prve javne izdaje trenutno 
ne poteka v nobenem od anketiranih podjetij, izvesti pa ga nimajo namena niti v prihodnjih 
treh letih. Za izdajo ni potrebe. Podjetniki se verjetno preveč zavedajo slabosti, ki jih 
prinašajo prve javne izdaje in zunanji lastniki, ne zavedajo pa se dovolj prednosti, ki jih to 
prinaša. 
 

6.4 Možnosti razvoja prvih javnih izdaj v Sloveniji  
 
Prve javne izdaje delnic malih in srednje velikih podjetij so v Sloveniji še precej neznana 
tema. Za prve javne izdaje pridejo v poštev hitrorastoča, v glavnem tehnološka podjetja, ki 
bodo z inovacijami na področju izdelkov in storitev, proizvodnih postopkov in organizacije 
prevladovala v tržnih nišah na domačem, predvsem pa na tujih trgih.  
 
Zaenkrat še ni pričakovati, da bo primarni trg postal pomemben vir financiranja slovenskih 
podjetij. Zaradi vseh že naštetih problemov in pomanjkljivosti slovenskega podjetniškega 
okolja in podjetnikov lahko predvidevam, da učinkovitega slovenskega trga kapitala še ne bo. 
V prihodnjih nekaj letih v Sloveniji ne pričakujemo bistvenega povečanja števila prvih javnih 
izdaj, ki bi vzpodbudile razvoj celotnega trga kapitala. Na organiziranem trgu lahko še vedno 
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pričakujemo uvrstitev nekaterih dodatnih delnic kot posledico privatizacije. Ob trendih 
prevzemov in konsolidacije na slovenskem kapitalskem trgu, ki posledično povzročajo 
izključitev delnic prevzetih podjetij iz organiziranega trga, bo število izdajateljev vrednostnih 
papirjev na Ljubljanski borzi več ali manj stagniralo oziroma se bo zmanjševalo. Tudi če 
bodo obstajali lokalni kapitalski trgi v Evropi, bo njihov pomen precej omejen. Slovenski 
institucionalni investitorji bodo zaradi razpršitve svojih naložb vlagali predvsem v tuje 
vrednostne papirje, slovenske vrednostne papirje pa bodo kupovali predvsem tuji investitorji. 
V tem primeru bi najverjetneje vsa večja slovenska podjetja s svojimi delnicami kotirala na 
tujih borzah. 
 
Ljubljanska borza se trenutno bolj nadeja vstopa nekaterih velikih slovenskih podjetij na 
borzo in s tem v privabitve tujega kapitala največji meri. V tej smeri je zastavljena tudi 
strategija Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Na izdaje malih in srednje velikih podjetij 
zaradi stanja v slovenskem podjetništvu na Borzi zaenkrat še ne računajo. Če se bo katero od 
slovenskih podjetij odločilo za prvo javno izdajo delnic, bo to verjetno storilo na eni izmed 
večjih tujih borz, kjer so stroški izdaje nižji, delnice pa so bolj likvidne. Pri tem mislim 
predvsem na bolj poznana slovenska podjetja. 
 
Slovenski finančni sektor je tradicionalno bančno usmerjen sektor. Institucije kapitalskega 
trga (borzno-posredniške hiše, oddelki investicijskega bančništva in različni institucionalni 
investitorji) še vedno iščejo svoje pravo mesto v okvirju finančnega sektorja v Sloveniji. 
 
Lahko rečemo, da se prve javne izdaje delnic v svetu vedno bolj uveljavljajo, v največ 
primerih zaradi pridobivanja svežega kapitala, v drugi vrsti pa zaradi žetvene strategije. 
Zanimivi so novonastajajoči trgi vzhodne Evrope in Kitajske, kjer je razvoj podjetništva 
trenutno v polnem razmahu. Trgi v ZDA in zahodni Evropi so po poku balončka v letu 2000 
zopet oživeli, tako da tudi na teh trgih pričakujemo nadaljnji razvoj prvih javni izdaj.  
 
Torej prvim javnim izdajam v Sloveniji zaenkrat še ne morem napovedati pozitivnega 
razvoja. Nanj lahko zaradi vseh naštetih problemov, s katerimi se srečujemo pri tem, 
računamo na šele potem, ko bo trg kapitala dobro razvit. Predvsem se mora razviti industrija 
tveganega kapitala. S tem bodo podrte že skoraj vse ovire na poti k uspehu prvih javnih izdaj. 
Glede na to da gredo vsi napori podpornih institucij podjetništvu v Sloveniji, vključno z 
Vlado RS, v smeri razvoja podjetništva z visoko dodano vrednostjo in da je potencial za 
razvoj zelo visok, lahko na financiranje s prvimi javnimi izdajami v prihodnosti še vedno 
računamo, vendar ni nujno, da prav na Ljubljanski borzi. Ne moremo izključiti možnosti, da 
se bodo slovenski vlagatelji in slovenska podjetja srečevali na največjih tujih borzah. 
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7 SKLEP 
 
Mnoga podjetja v državah z razvitim trgom kapitala zbirajo finančna sredstva z izdajo 
dolgoročnih vrednostnih papirjev. Prva javna izdaja delnic je lahko poleg zbiranja finančnih 
sredstev tudi učinkovita strategija žetve v podjetništvu ali pa se nameni zviševanju ugleda 
podjetja.  
 
Slovenija spada med gospodarstva z na kreditih zasnovanemu finančnemu sistemu, za katera 
je značilno financiranje podjetij v veliki meri preko bančnega sektorja, dolgoročno 
sodelovanje ter formalne (lastniške) in neformalne povezave med podjetji in bankami, hkrati 
pa relativno slabše razvit trg kapitala. 
 
Razvoj in učinkovitost slovenskega trga kapitala je zaznamovana predvsem s postopkom 
lastninskega preoblikovanja, pri katerem je šlo zgolj za prerazporeditev lastništva bivših 
družbenih podjetij brez pretoka gotovine. Posledica je direkten razvoj sekundarnega trga 
kapitala. Razvoj trga kapitala se je začel v obratni smeri in zato še danes ni v celoti zaživel. 
Na to kaže število dosedanjih primarnih izdaj. Primarni trg vrednostnih papirjev uporabljajo v 
največji meri za izdaje obveznic poleg države predvsem banke in druga finančna podjetja, 
nefinančna podjetja pa relativno malo. 
 
Odločanje o prvi javni izdaji delnic postane relevantno pri določeni stopnji razvoja 
poslovanja. Podjetja največkrat začnejo s poslovanjem kot partnerstva ali družbe z omejeno 
odgovornostjo, kasneje pa se pokaže potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev za poslovanje, 
kar omogoča sprememba pravne oblike v smislu vzpostavitve delniške družbe. Pri prvi javni 
izdaji delnic podjetje razširi lastništvo na zunanji krog investitorjev in dovoli trgovanje z 
delnicami na organiziranih trgih, kar za obstoječe lastnike prinaša določene prednosti in 
pomanjkljivosti. 
Prva javna prodaja vrednostnih papirjev se lahko po določbah Zakona o trgu vrednostnih 
papirjev opravi le na podlagi javne ponudbe, razen izjem, določenih v zakonu. Zakon določa 
pogoje in postopek javne ponudbe, ki jih morajo izpolniti izdajatelji pri izdaji in prvi prodaji 
vrednostnih papirjev. S prvo javno izdajo dosežemo transparentnost izdaje vrednostnih 
papirjev, razkritje vseh pomembnih podatkov o izdajatelju in vrednostnem papirju, ter zaščito 
malih vlagateljev, kar je seveda za vlagatelje prednost.  
 
Vsekakor mora biti podjetje privlačno za investitorje. Mora jih prepričati v upravičenost 
njihove naložbe v podjetje. Velik vpliv na odločitev investitorjev imajo naslednji dejavniki: 

• tržni delež, ki ga ima podjetje z določenim izdelkom, 

• kakšna je bila pretekla rast, 

• kakšna je bila pretekla dobičkonosnost, 

• kakšna je bila in je lahko uspešnost izdelka, 
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• možnost prevzema podjetja, 

• uspešen management team, 

• vlaganja v raziskave in razvoj itd. 
 
Prva javna izdaja pa ima največ prednosti prav za podjetje in njihove lastnike. Izdaja delnic 
oblikuje in poveča potrebno kapitalsko osnovo podjetja, kar naj bi tudi v prihodnosti 
omogočilo podjetju lažjo pot do dodatnih finančnih sredstev. Za podjetje je ena velikih 
prednosti tudi povečanje prepoznavnosti in ugleda podjetja. Poleg tega pomeni to za lastnike 
povečanje likvidnosti njihovih lastniških deležev in možnost razpršitve njihovega premoženja, 
obenem pa v vsakem trenutku poznajo tržno vrednost svojega deleža. 
 
Postopek izdaje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe pa ima za izdajatelje poleg 
prednosti tudi mnoge slabosti. Postopek je relativno dolg, kar predstavlja za izdajatelja 
dodatno tveganje, saj se tržne razmere v času od vložitve zahteve za pridobitev dovoljenja za 
javno ponudbo do začetka postopka vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev lahko 
bistveno spremenijo. Zaradi potrebnega razkritja vseh pomembnih podatkov o izdajatelju je ta 
postopek lahko neprimeren za izdajatelje, ki so pred pomembnimi poslovnimi odločitvami ali 
pa ne želijo, da bi širša javnost izvedela, za kaj bodo porabili zbrana sredstva. Izdajatelj je 
omejen s točno določenim načinom izdaje preko javne ponudbe, ki pa mu ne zagotavlja 
uspešnosti izdaje. Če je javna prodaja neuspešna, izdajatelj ne dobi nobenih finančnih 
sredstev, hkrati pa ima s samim postopkom izdaje veliko stroškov. 
 
Izdajatelji zato pogosteje uporabljajo postopek nejavne ponudbe vrednostnih papirjev, pri 
kateri so vrednostni papirji ponujeni največ petdesetim vnaprej znanim investitorjem, ki se 
zavežejo, da bodo odkupili celotno izdajo vrednostnih papirjev. S tem se izdajatelji izognejo 
visokim stroškom javne prestavitve podjetja, provizije investicijskega bankirja in promocije 
izdaje. 
 
Tipično podjetje v ZDA v prvi javni ponudbi ponudi 20 do 40 odstotkov delnic podjetja. 
Velika večina podjetij se odloči za sodelovanje z investicijskim bankirjem, od teh pa največ 
za javno ponudbo vrednostnih papirjev s prevzemom javne ponudbe s pogajanji. Komisijska 
prodaja se uporablja le pri bolj tveganih podjetjih. Med izdajatelji v ZDA prevladujejo 
podjetja v zreli fazi. Večina podjetij, ki se odloči za prvo javno izdajo delnic ima v svoji 
lastniški strukturi vključen tvegani kapital. Pred letom 1990 so bila podjetja kontinentalne 
Evrope ob prvi javni izdaji veliko starejša kot podjetja v ZDA; srednja starost podjetij je bila 
28 let, med leti 1995 in 2001 pa 13 let. Tip podjetij, ki gredo v proces prve javne izdaje, se je 
s časom zelo spremenil. Vedno večji je delež tehnoloških podjetij.  
 
V Sloveniji sta bili do sedaj samo dve prvi javni izdaji iz podjetniškega sektorja, ki nista bili 
predmet privatizacije. Nobena od njiju pa ne more biti glede uspešnosti na trgu in 
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zadovoljstvu vlagateljev dober zgled podjetnikom. Delnice podjetja Grad so namreč lastniki 
umaknili iz borze, Gea College pa je v večinski lasti večjega podjetja, pri čemer so mali 
lastniki zapostavljeni. 
 
V Sloveniji prve javne izdaje delnic zavirajo različni dejavniki: 

• Majhnost slovenskega gospodarskega okolja, kar se odraža v številu in velikosti podjetij 
ter kriteriju za velikost podjetij po Zakonu o gospodarskih družbah, vrednosti ponujenega 
kapitala in nenazadnje v majhnosti slovenskega trga. 

• Financiranje podjetij v Sloveniji se vrši v glavnem preko bančnih finančnih inštrumentov. 
Tudi ponudba tveganega kapitala kot alternativnega vira financiranja je v primerjavi z 
gospodarstvi z razvitim finančnim sistemom zanemarljiva. Pri problemu financiranja s 
prvimi javnimi izdajami je potrebno poznati tudi finančni cikel podjetja oziroma stopnje 
dolgoročnega financiranja podjetij. Kot najpogostejši vir financiranja podjetja se 
uporabljajo financiranje iz zadržanih dobičkov ter bančna komercialna in investicijska 
posojila, vendar pa kot viru financiranja v prihodnosti razmišljajo tudi o zunanjem 
lastniškem kapitalu. 

• V Sloveniji manjka dobrih projektov, ki bi privabili kapital vlagateljev. Slovenski 
podjetniki se sicer zavedajo nujnosti inoviranja, vendar se po drugi strani bojijo 
sprememb, ker bi bila zaradi višjega tveganja vprašljiva njihova eksistenca. Vlagajo v 
glavnem v rast prodaje z obstoječimi in novimi proizvodi na obstoječih trgih, vedno več 
pa tudi v nove trge, kar je zaradi majhnosti domačega trga edina možnost za nadaljnjo rast 
podjetja. Vendar pa raziskave kažejo, da je delež prihodkov od prodaje na račun 
inovativnih izdelkov komaj polovico nemškega, kar je glede na strategijo razvoja 
podjetništva zaskrbljujoče. 

• Slovensko podjetništvo ima kratko zgodovino, zato se prava podjetniška kultura še ni 
razvila. Prav tako so varčevalne navade usmerjene v glavnem v nizko tvegane in nizko 
donosne finančne inštrumente. Zadnje čase je veliko vlaganj v investicijske sklade, ki pa v 
zadnjem obdobju zaradi višjih donosov raje vlagajo na tuje trge. 

• Slovensko podjetništvo izhaja iz tradicije obrtništva, zato se je njegov razvoj ustavil na 
točki, ko ga je potrebno ponovno opredeliti in postaviti nove cilje. Večina sedanjih 
podjetnikov je začela svojo podjetniško pot iz nuje in ne z izkoriščanjem podjetniških 
priložnosti. Največ jih ima zgolj srednjo izobrazbo, kar jim sicer daje zelo dobro 
strokovno znanje, primanjkuje pa jim managerskih in poslovodskih znanj. 

• Družinska podjetja v razvitem gospodarstvu predstavljajo pomembno skupino poslovnih 
enot. Večina malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji je družinskih. Vodenje v 
družinskih podjetjih temelji na čustvih, med katerimi prevladuje skrb za družinske člane. 
Večjih sprememb, še posebej takšnih, ki bi zmanjšale nadzor podjetnika v podjetju, se 
bojijo. Lahko rečem, da je, predvsem kar se tiče financiranja podjetja, naklonjenosti 
tveganju, ambicijam, vodenju in zaposlovanju, miselnost slovenskih podjetnikov 
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konzervativna. In to je po mojem mnenju tudi največji problem pri financiranju z 
alternativnimi viri financiranja, kot so tudi prve javne izdaje delnic.  

• Sedanja ureditev davka na dobiček ni stimulativna za reinvestiranje dobička. Med 
najvažnejši elementi ekonomske politike, ki negativno vplivajo na izvoz in rast podjetij, 
lahko navedemo naslednjega: po zaviralnem učinku birokracije sledi obdavčitev podjetij 
in delovna zakonodaja. Pomembna je tudi obremenitev osebnih dohodkov s prispevki. 
Problem davčne zakonodaje je v tem, da ne nudi dovolj olajšav pri investicijah, ki so 
povezane z rastjo, uvajanjem nove tehnologije in zaposlovanjem. Vendar pa je potrebno 
poudariti, da zakonodaja nima neposrednega vpliva na prve javne izdaje delnic, temveč 
bolj na rast podjetja. 

• Kot je bilo že omenjeno, je razvoj in učinkovitost slovenskega trga kapitala zaznamovan 
predvsem s postopkom lastninskega preoblikovanja velikih družbenih podjetij, pri tem pa 
se je razvil sekundarni trg brez pretoka gotovine. Veliko število delnic, ki kotirajo na 
Ljubljanski borzi, je nelikvidnih in brez prometa ter tržnega oblikovanja cen. Prav tako 
podporne družbe, ki sodelujejo pri prvih javnih izdajah, niso razvile nekaterih vrst 
storitev. V mislih imam prevzem prodaje izdaje, kajti pri tem govorimo o malih in srednje 
velikih podjetjih, ki so v večini primerih nepoznani in zelo tvegani, investicijski bankirji 
pa tega tveganja niso pripravljeni prevzeti.  

 
Primarni trg delnic verjetno ne bo postal glavni vir financiranja slovenskih podjetij. Če 
primerjamo število poslovnih subjektov in število prvih javnih izdaj delnic v ZDA in v 
Sloveniji, v slednji v najboljših časih ne moremo pričakovati več kot tri prve javne izdaje 
letno. Velikost izdaje 5 milijonov evrov bi bila za slovenske razmere že zelo visoka. Velika, 
uspešna podjetja, ki se bodo financirala z izdajo novih delnic zaradi potrebe po novih 
sredstvih za svojo hitro rast, novih delnic verjetno ne bodo ponujala preko javne ponudbe, 
ampak zaprte prodaje delnic obstoječim lastnikom in potencialnim strateškim partnerjem 
podjetja.  
 
Torej prvim javni izdajam zaenkrat še ne morem napovedati pozitivnega razvoja. Zaradi vseh 
naštetih problemov, s katerimi se srečujemo pri tem, lahko računamo na razvoj prvih javnih 
izdaj šele potem, ko bo trg tveganega kapitala dobro razvit. S tem bodo podrte že skoraj vse 
ovire na poti k uspehu prvih javnih izdaj. Glede na to da gredo vsi napori podpornih institucij 
podjetništva v Sloveniji, vključno z Vlado RS, v smeri razvoja podjetništva z visoko dodano 
vrednostjo in da je potencial za razvoj zelo visok, lahko na financiranje s prvimi javnimi 
izdajami v prihodnosti še kako računamo, vendar ni nujno, da prav na Ljubljanski borzi. 
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PRILOGA 1: ANKETA 
 
Spoštovani, 
 
Vljudno vas prosim za sodelovanje v anketi o prvih javnih izdajah delnic slovenskih malih in 
srednjih podjetij. 

 
ZNAČILNOSTI PODJETJA 
 
1. Kakšna je pravna oblika vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 

• Samostojni podjetnik (s.p.) 
• Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 
• Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 
• Komanditna družba (k.d.) 
• Javna delniška družba (d.d.) 
• Nejavna delniška družba (d.d.) 
• Drugo (napišite): ______________________________ 

 
2. Kakšna je starost vašega podjetja v letih (obkrožite ustrezen odgovor)? 

• 0 do 2 
• 3 do 5 
• 6 do 10 
• 11 do 15 
• 16 do 20 
• 21 in več 

 
3. Kakšna je velikost vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 

o Glede na število zaposlenih 31.12.2003 (ekvivalentno zaposlenim s polnim delovnim 
časom): 
• 0 do 10 
• 11 do 25 
• 26 do 50 
• 51 do 100 
• 101 do 250 
• 251 in več 

 
o Glede na celotno prodajo v letu 2003 (v mio SIT): 

• do 250 
• 251 do 500 
• 501 do 750 
• 751 do 1000 
• 1001 do 2000 
• 2001 do 4000 
• 4001 in več 
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o Glede na vrednost aktive ob koncu poslovnega leta 2003 (v mio SIT) 
• do 50 
• 51 do 100 
• 101 do 500 
• 501 do 1000 
• 1001 do 1500 
• 1501 do 2000 
• nad 2000 

 
4. Kakšna je dobičkonosnost vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 

• Povprečna letna stopnja čistega dobička na celotno prodajo v preteklih treh letih: 
 
 do 2% nad 2 do 4% nad 4 do 6% nad 6 do 8% nad 8% 
2003 •  •  •  •  •  
2002 •  •  •  •  •  
2001 •  •  •  •  •  
 

• Povprečna letna stopnja čistega dobička na celotna sredstva v preteklih treh letih: 
 

 do 2% nad 2 do 5% nad 5 do 10% nad 10 do 
20% 

nad 20% 

2003 •  •  •  •  •  
2002 •  •  •  •  •  
2001 •  •  •  •  •  

 
• povprečna letna stopnja čistega dobička na lastniški kapital v preteklih treh letih: 

 
 do 10% nad 10 do 

20% 
nad 20 do 

30% 
nad 30 do 

40% 
nad 40% 

2003 •  •  •  •  •  
2002 •  •  •  •  •  
2001 •  •  •  •  •  

 
5. V katero dejavnost sodi vaše podjetje (obkrožite ustrezen odgovor)? 

• Dejavnost nove ekonomije (npr. dejavnosti informacijske tehnologije, interneta, 
bioinženiringa) 

• Dejavnost stare ekonomije (npr. proizvodne dejavnosti v klasičnih industrijskih 
panogah) 
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6. Katera je prevladujoča dejavnost vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 
• Finančne storitve 
• Informacijska tehnologija, internet, računalniška oprema, telekomunikacije,... 
• Biotehnologija, farmacija in medicinska oprema 
• Energija in okolje 
• Storitve osebne nege 
• Inženiring, raziskave in razvoj 
• Svetovanje in poslovne storitve 
• Potrošniške storitve 
• Transport in javne dobrine 
• Trgovina na debelo in drobno 
• Proizvodnja potrošnih dobrin 
• Drugo (napišite): ________________________ 

 
7. Kakšno rast prihodkov načrtujete v naslednji treh letih? 

• do 10 odstotkov 
• 11 do 20 odstotkov 
• 21 do 50 odstotkov 
• 51 do 100 odstotkov 
• 101 do 200 odstotkov 
• več kot 201 odstotek 

 
PRVE JAVNE IZDAJE DELNIC 
 
8. Rangirajte naslednje nefinančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje 

(rangirajte od 1 do 5) 
 

Doseganje neodvisnosti  
Finančno preživetje  
Obdržati izbrani življenjski stil  
Pomoč družini  
Udeležba v izzivih in kreativnosti  
Pridobiti mesto v širši skupnosti  

 
9. Rangirajte naslednje finančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje 

(rangirajte od 1 do 5) 
 

Rast prihodkov od prodaje  
Maksimiranje dobička  
maksimiranje donosa na delnico  
Maksimiranje donosa na dividendo  
Naraščanje donosnosti kapitala  
Naraščanje donosnosti sredstev  
Likvidnost   
Solventnost  
Finančna neodvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja  
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10. Katerih virov financiranja se poslužujete za financiranje dolgoročnih naložb (obkrožite 
lahko več odgovorov)? 

• dolžniški kapital (posojila bank in hranilnic) 
• zadržani dobički 
• zakup 
• kapital prijateljev, znancev in sorodnikov 
• formalni tvegani kapital 
• nejavna izdaja delnic 
• javna izdaja delnic 
 

11. Kako pomembni so različni dejavniki pri izboru virov financiranja? Izberite za vas pet 
najpomembnejših in jih označite (1 – najmanj pomemben, 5 – najpomembnejši) 
 

Obrestna mera  
Drugi stroški odobritve  
Ročnost  
Pravočasnost  
Dostopnost vira  
Želena struktura kapitala  
Pričakovani denarni tok podjetja  
Lastniško upravljanje in nadzor  
Odnos s finančnimi inštitucijami  
Davki  
 

12. Ali poznate prve javne izdaje delnic kot alternativno možnost financiranja podjetja, 
možnost žetve in zviševanje ugleda ter prepoznavnosti podjetja? 

• Da  
• Na 

 
13. Kakšen je po vašem mnenju namen prve javne izdaje delnic in kotacija na borzi? 

• Zbiranje kapitala za nadaljnji razvoj podjetja 
• Zmanjšanje preteklih dolgov 
• Možnost žetve za podjetnike in prvotne investitorje 
• Lažje in ugodnejše nadaljne zbiranje kapitala zaradi večjega ugleda podjetja 
• Povečan ugled družbe 
• Povečanje zaupanja v prodaji zaradi transparentnosti poslovanja 
• Drugo _____________________________ 
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14. Kje je po vašem mnenju problem, da se podjetja v večji meri ne poslužujejo prvih javnih 
izdaj kot alternativnega vira financiranja? 

• V podjetnikih (nepoznavanje tega vira financiranja) 
• V zakonodaji in predpisih (davčna zakonodaja, delavska zakonodaja, predpisi, ki 

določajo pogoje za izdajo in nadaljnje naloge podjetja...) 
• V podpornih inštitucijah (svetovalci, investicijski bankirji,...) 
• V visokih stroških izdaje (promocija, provizije, stroški borze, stroški KDD,...) 
• V slabostih, ki jih prinaša prva javna izdaja (poročanje, razkritje podatkov, nadzor 

in možnost prevzema) 
• Drugo:_____________________________ 
 

15. Kje vidite problem pri podjetnikih (obkrožite lahko več odgovorov)? 
• Strategija podjetja ni usmerjena v rast podjetja 
• Ni pravih podjetniških projektov in investicij vanje 
• Nenaklonjenost podjetnikov k tveganju 
• Družinsko podjetje predano družini (ne želite zunanjih investitorjev in s tem 

izgube samostojnosti) 
• Bojazen pred izgubo konkurenčnih prednosti zaradi razkritja podatkov 
• Drugo:______________________________ 
 

16. Kako prve javne izdaje najbolj ovirajo zakoni in predpisi, ki določajo prve javne izdaje? 
• Davčna zakonodaja nudi premalo olajšav za investicije 
• Zapleten in dolgotrajen postopek prve javne izdaje 
• Zapleten postopek prehoda iz d.o.o. v d.d. 
• Pogoji za izdajo delnic 
• Obveznosti, ki izhajajo iz Pravil borze in določajo poročanje podjetij 
 

17. Ali bi bili s promocijo, predstavitvami in dodatnim izobraževanjem bolj naklonjeni prvi 
javni izdaji delnic? 

• Da 
• Ne 

 
18. Zakaj še niste in ne nameravate izvesti postopka prve javne izdaje delnic? 

• Previsoki stroški izdaje in kotacije na borzi 
• Zapleten postopek izdaje 
• Obveznosti, ki jih prinaša javna izdaja 
• Razmere na kapitalskem trgu niso prave za prve javne izdaje 
• Ni potrebe 
 

19. Kaj je bil razlog za izdajo delnic (nejavne delniške družbe)? 
• Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij 
• Zbiranje kapitala za nadaljni razvoj podjetja 
• Ugled in prepoznavnost podjetja 
• Drugo ____________________ 
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20. Kaj je bil razlog, da niste izvedli postopka javne izdaje (nejavne delniške družbe)? 
• Ste nepoznano podjetje in bi bili stroški trženja previsoki 
• Previsoki stroški poročanja in kotiranja na borzi 
• Javno razkritje podatkov 
• Nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega kapitalskega trga 
• Bojazen pred prevzemom s strani drugega podjetja 
• Drugo _____________________ 

 
21. Ali ste v postopku prve javne izdaje delnic? 

• Da 
• Ne 
(če  ste na to vparšanje odgovorili z ne, potem pojdite na vprašanje številka 24) 
 

22. Kaj je bil razlog, da ste se odločili za prvo javno izdajo delnic (podjetja, ki so v postopku 
prve javne izdaje)? 

• Zbiranje kapitala za nadaljni razvoj podjetja 
• Zviševanje vrednosti podjetja 
• Zviševanje vrednosti kapitalskih deležev v podjetju 
• Ugled podjetja 
• Prepoznavnost podjetja 

 
23. V kateri fazi postopka prve javne izdaje ste (podjetja, ki so v postopku prve javne izdaje)? 

• Priprave 
• Izbira investicijske banke 
• Priprava prospekta 
• Promocija 
• Vrednotenje izdaje 
• Izdaja  

 
24. Katere prednosti se vam zdijo najpomembnejše pri prvi javni izdaji delnic (rangirajte od 1 

do 5)? 
 

razpršitev premoženja obstoječih lastnikov  
povečanje likvidnosti delnic  
povečanje poznavanja in ugleda podjetja  
olajšano pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za poslovanje  
možnosti pripojitev in združitev z zamenjavo delnic  
določitev vrednosti podjetja  
pritok novih idej, predlogov in inovacij  
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25. Katere pomanjkljivosti se vam zdijo najpomembnejše in bi vas odvrnile od prve javne 
izdaje delnic (rangirajte od 1 do 5)? 

 
stroški poročanja  
razkritje podatkov  
onemogočanje poslov v osebno korist  
nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega trga  
nadzor in možnost prevzema  

 
26. Ali nameravate v roku treh let izvesti prvo javno izdajo delnic? 

• Da 
• Ne 
 

27. Kateri bi bili glavni razlogi za prvo javno izdajo, če bi se za njo odločili (razvrstite od 1 
do 7)? 

 
raziskave in razvoj ter vlaganje v nove produkte  
povečanje prodaje in tržnega deleža  
zmanjšanje preteklih dolgov  
zviševanje vrednosti podjetja  
zviševanje likvidnosti lastniških deležev  
večji ugled in prepoznavnost podjetja  
prevzem in pripojitve drugih podjetij  

 
28. Katerih virov financiranja se nameravate poslužiti v roku treh let za financiranje 

dolgoročnih naložb (obkrožite lahko več odgovorov)? 
• dolžniški kapital 
• zadržani dobički 
• kapital prijateljev, znancev in sorodnikov 
• formalni tvegani kapital 
• nejavna izdaja delnic 
• javna izdaja delnic 

 
29. Prostor za dodatni komentar na temo prvih javnih uzdaj delnic v Sloveniji. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Za izpolnjeno anketo se vam najlepše zahvaljujem! 
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PRILOGA 2: REZULTATI ANKETE 
 

Kakšna je pravna oblika vašega podjetja? 
 

Samostojni podjetnik (s.p.) 0 
Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 0 
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 21 
Komanditna družba (k.d.) 0 
Javna delniška družba (d.d.) 0 
Nejavna delniška družba (d.d.) 0 

 
Kakšna je starost vašega podjetja v letih? 
 

0 do 2 0 
3 do 5 0 
6 do 10 3 
11 do 15 14 
16 do 20 3 
21 in več 1 

 
Kakšna je velikost vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 
• Glede na število zaposlenih 31.12.2003 (ekvivalentno zaposlenim s polnim delovnim 
časom): 

 
0 do 10 3 
11 do 25  7 
26 do 50 7 
51 do 100 3 
101 do 250 1 
251 in več 0 

 
• Glede na celotno prodajo v letu 2003 (v mio SIT): 
 

do 250 0 
251 do 500 0 
501 so 750 1 
751 so 1000 2 
1001 so 2000 14 
2001 do 4000 4 
4001 in več 0 
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• Glede na vrednost aktive ob koncu poslovnega leta 2003 (v mio SIT): 
 

do 50 0 
51 do 100 0 
101 do 500 3 
501 do 1000 9 
1001 do 1500 5 
1501 do 2000 2 
nad 2001 2 

 
Kakšna je dobičkonosnost vašega podjetja? 
• Povprečna letna stopnja čistega dobička na celotno prodajo v preteklih treh letih: 
 
 do 2% nad 2 do 

4% 
nad 4 do 
6% 

nad 6 do 
8% 

nad 8% 
 

povprečen 
donos v % 

2003 10 4 1 1 5 6,79 
2002 10 4 2 1 4 6,19 
2001 12 2 3 0 4 5,69 

 
• Povprečna letna stopnja čistega dobička na celotna sredstva v preteklih treh letih: 
 

 
• Povprečna letna stopnja čistega dobička na lastniški kapital v preteklih treh letih: 
 
 do 10% nad 10 do 

20% 
nad 20 do 
30% 

nad 30 do 
40% 

nad 40% 
 

povprečen 
donos v % 

2003 4 5 4 2 6 9,71 
2002 5 4 2 3 7 10,24 
2001 6 5 4 2 4 7,55 

 
V katero dejavnost sodi vaše podjetje? 
 

Dejavnost stare ekonomije (npr. proizvodne dejavnosti v klasičnih 
industrijskih panogah) 

19 

Dejavnost nove ekonomije (npr. dejavnosti informacijske tehnologije, 
interneta, bioinženiringa) 

2 

 
 
 
 
 

 do 2% nad 2 do 
5% 

nad 5 do 
10% 

nad 10 do 
20% 

nad 20% povprečen 
donos v % 

2003 6 5 4 2 6 6,71 
2002 5 4 2 3 7 6,67 
2001 7 5 4 2 4 7,00 
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Katera je prevladujoča dejavnost vašega podjetja? 
 

Gradbeništvo in nepremičnine 5 
Trgovina na debelo in drobno 5 
Proizvodnja potrošnih dobrin 5 
Transport in javne dobrine 3 
Informacijska tehnologija, internet, računalniška oprema, 
telekomunikacije,... 

2 

Svetovanje in poslovne storitve 1 
Finančne storitve 0 
Biotehnologija, farmacija in medicinska oprema 0 
Energija in okolje 0 
Storitve osebne nege 0 
Inženiring, raziskave in razvoj 0 
Potrošniške storitve 0 

 
Kakšno rast prihodkov načrtujete v naslednji treh letih? 
 

do 10 odstotkov 6 
11 do 20 odstotkov 11 
21 do 50 odstotkov 4 
51 do 100 odstotkov 0 
101 do 200 odstotkov 0 
več kot 201 odstotek 0 

 
Rangirajte naslednje nefinančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje! 
 

Finančno preživetje 2,59 
Doseganje neodvisnosti 2,22 
Udeležba v izzivih in kreativnosti 2,06 
Pomoč družini 1,66 
Pridobiti mesto v širši skupnosti 1,41 
Obdržati izbrani življenjski stil 1,31 

 
Rangirajte naslednje finančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje! 
 

Maksimiranje dobička 2,50 
Rast prihodkov od prodaje 2,41 
Naraščanje donosnosti kapitala 2,22 
Finančna neodvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja 2,22 
Likvidnost  2,19 
Naraščanje donosnosti sredstev 2,03 
Solventnost 1,91 
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Katerih virov financiranja se poslužujete za financiranje dolgoročnih naložb? 
 

dolžniški kapital (posojila bank in hranilnic) 18 
zadržani dobički 18 
zakup 7 
kapital prijateljev, znancev in sorodnikov 0 
formalni tvegani kapital 0 
nejavna izdaja delnic 0 
javna izdaja delnic 0 

 
Kako pomembni so različni dejavniki pri izboru virov financiranja? Izberit e za vas pet 
najpomembnejših in jih označite? 
 

Obrestna mera 2,41 
Dostopnost vira 1,94 
Ročnost 1,84 
Pravočasnost 1,53 
Drugi stroški odobritve 1,34 
Lastniško upravljanje in nadzor 0,63 
Odnos s finančnimi inštitucijami 0,41 
Pričakovani denarni tok podjetja 0,22 
Želena struktura kapitala 0,13 
Davki 0,03 

 
Ali poznate prve javne izdaje delnic kot alternativno možnost financiranja podjetja, 
možnost žetve in zviševanje ugleda ter prepoznavnosti podjetja? 
 

Da 20 
Na 1 

 
Kakšen je po vašem mnenju namen prve javne izdaje delnic in kotacija na borzi? 
 

Zbiranje kapitala za nadaljnji razvoj podjetja 19 
Možnost žetve za podjetnike in prvotne investitorje 15 
Zmanjšanje preteklih dolgov 5 
Povečan ugled družbe 4 
Lažje in ugodnejše nadaljne zbiranje kapitala zaradi večjega ugleda podjetja 2 
Povečanje zaupanja v prodaji zaradi transparentnosti poslovanja 1 
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Kje je po vašem mnenju problem, da se podjetja v večji meri ne poslužujejo prvih 
javnih izdaj kot alternativnega vira financiranja? 
 

V podjetnikih (nepoznavanje tega vira financiranja) 13 
V zakonodaji in predpisih (davčna zakonodaja, delavska zakonodaja, 
predpisi, ki določajo pogoje za izdajo in nadaljnje naloge podjetja...) 

11 

V visokih stroških izdaje (promocija, provizije, stroški borze, stroški 
KDD,...) 

8 

V slabostih, ki jih prinaša prva javna izdaja (poročanje, razkritje podatkov, 
nadzor in možnost prevzema) 

2 

V podpornih inštitucijah (svetovalci, investicijski bankirji,...) 1 
 
Kje vidite problem pri podjetnikih (obkrožite lahko  več odgovorov)? 
 

Strategija podjetja ni usmerjena v rast podjetja 9 
Ni pravih podjetniških projektov in investicij vanje 8 
Družinsko podjetje predano družini (ne želite zunanjih investitorjev in s tem 
izgube samostojnosti) 

8 

Nenaklonjenost podjetnikov k tveganju 4 
Bojazen pred izgubo konkurenčnih prednosti zaradi razkritja podatkov 1 

 
Kako prve javne izdaje najbolj ovirajo zakoni in predpisi, ki določajo prve javne izdaje? 
 

Davčna zakonodaja nudi premalo olajšav za investicije 15 
Zapleten in dolgotrajen postopek prve javne izdaje 10 
Pogoji za izdajo delnic 3 
Obveznosti, ki izhajajo iz Pravil borze in določajo poročanje podjetij 1 
Zapleten postopek prehoda iz d.o.o. v d.d. 0 

 
Ali bi bili s promocijo, predstavitvami in dodatnim  izobraževanjem bolj naklonjeni prvi 
javni izdaji delnic? 
 

Ne 13 
Da 8 

 
Zakaj še niste in ne nameravate izvesti postopka prve javne izdaje delnic? 
 

Ni potrebe 17 
Previsoki stroški izdaje in kotacije na borzi 4 
Zapleten postopek izdaje 2 
Obveznosti, ki jih prinaša javna izdaja 0 
Razmere na kapitalskem trgu niso prave za prve javne izdaje 0 
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Kaj je bil razlog za izdajo delnic? 
 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij 0 
Zbiranje kapitala za nadaljni razvoj podjetja 0 
Ugled in prepoznavnost podjetja 0 

 
Kaj je bil razlog, da niste izvedli postopka javne izdaje? 
 

Ste nepoznano podjetje in bi bili stroški trženja previsoki 0 
Previsoki stroški poročanja in kotiranja na borzi 0 
Javno razkritje podatkov 0 
Nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega kapitalskega trga 0 
Bojazen pred prevzemom s strani drugega podjetja 0 

 
Ali ste v postopku prve javne izdaje delnic? 
 

Ne 21 
Da 0 

 
Kaj je bil razlog, da ste se odločili za prvo javno izdajo delnic? 
 

Zbiranje kapitala za nadaljni razvoj podjetja 0 
Zviševanje vrednosti podjetja 0 
Zviševanje vrednosti kapitalskih deležev v podjetju 0 
Ugled podjetja 0 
Prepoznavnost podjetja 0 

 
V kateri fazi postopka prve javne izdaje ste? 
 

Priprave 0 
Izbira investicijske banke 0 
Priprava prospekta 0 
Promocija 0 
Vrednotenje izdaje 0 
Izdaja 0 

 
Katere prednosti se vam zdijo najpomembnejše pri prvi javni izdaji delnic? 
 

olajšano pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za poslovanje 2,59 
povečanje likvidnosti lastniških deležev 2,09 
razpršitev premoženja obstoječih lastnikov 1,94 
povečanje poznavanja in ugleda podjetja 1,56 
določitev vrednosti podjetja 1,44 
možnosti pripojitev in združitev z zamenjavo delnic 0,88 
pritok novih idej, predlogov in inovacij 0,88 
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Katere pomanjkljivosti se vam zdijo najpomembnejše in bi vas odvrnile od prve javne 
izdaje delnic? 
 

nadzor in možnost prevzema 2,34 
razkritje podatkov 2,28 
stroški poročanja 1,66 
nelikvidnost izdaje zaradi neaktivnega trga 1,13 
onemogočanje poslov v osebno korist 1,00 

 
Ali nameravate v roku treh let izvesti prvo javno izdajo delnic? 
 

Ne 21 
Da 0 

 
Kateri bi bili glavni razlogi za prvo javno izdajo, če bi se za njo odločili? 
 

povečanje prodaje in tržnega deleža 3,44 
zmanjšanje preteklih dolgov 3,09 
raziskave in razvoj ter vlaganje v nove produkte 2,72 
zviševanje likvidnosti lastniških deležev 2,56 
zviševanje vrednosti podjetja 2,19 
večji ugled in prepoznavnost podjetja 1,59 
prevzem in pripojitve drugih podjetij 0,91 

 
Katerih virov financiranja se nameravate poslužiti v roku treh let za financiranje 
dolgoročnih naložb? 
 

dolžniški kapital 19 
zadržani dobički 18 
kapital prijateljev, znancev in sorodnikov 0 
formalni tvegani kapital 0 
nejavna izdaja delnic 0 
javna izdaja delnic 0 
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PRILOGA 3: SLOVAR PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Tuj izraz Slovenski prevod 
Asymetric information Asimetričnost informacij 
Best effort Komisijska prodaja 
Book building Proces, ki ga opravi investicijski bankir, da oceni 

krivuljo povpraševanja po vrednostnih papirjih 
Broker Borzni posrednik 
Capital market Trg kapitala 
Common or ordinary stock Navadna ali redna delnica 
Due diligence Pregled poslovanja 
Enterprise value Vrednost podjetja 
Equity story Predstavitev zmožnosti, faktorjev uspeha in načrtov 

podjetja 
Firm commitment Trdna zaveza 

Fixed price offering 
Ponudba vrednostnih papirjev po vnaprej določeni 
ceni 

Going public Prvi javni razpis delnic 
Green shoe option Opcija dodatne izdaje vrednostnih papirjev 
Hot issue Vroča izdaja 
Initial public offering (IPO) prva javna ponudba 
Initial return Prvodnevni donos delnic 
Investment bank Investicijska banka 
Issuer Izdajatelj 
Market value Tržna vrednost ali cena 
Money left on the table Denar, ki ga izgubijo stari lastniki zaradi 

podcenjenosti delnic 
Money market Trg denarja 
Offering price Ponudbena cena 
Organized security exchange Organiziran trg vrednostnih papirjev 
Overallotment option Opcija dodatne izdaje vrednostnih papirjev 
Primary market Primarni trg 
Privat placement Nejavna ali zaprta ponudba 
Prospect Prospekt 
Public company Podjetje, z delnicami katerega se trguje javno 
Required rate of return Zahtevana stopnja donosa 
Return on assets (ROA) Donos na sredstva 

Road show 
Promocija izdaje vrednostnih papirjev pred njihovo 
izdajo 

Secondary market Sekundarni trg 
Securities issue Izdaja ali emisija vrednostnih papirjev 
Small and medium sized enterprise 
(SME) Mala in srednje velika podjetja 
Stock exchange Borza vrednostnih papirjev 
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Underwritter Vodilni prevzemnik izdaje 
Underwritting Obveznost odkupa, prevzem ali vpis primarne izdaje 

vrednostnih papirjev 
Underwritting syndicate Sindikat prevzemnikov izdaje 
Venture capital Tvegani kapital 
 


