
PREDSTAVITEV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV 
 
 
Marinblu izvaja dva velika projekta: projekt povečanja poslovnih zmogljivosti predelave 
rib in drugih ribjih izdelkov in projekt avtomatizacije linije za odtaljevanje, tehtanje, 
pakiranje in označevanje. 
 
Projekta omogočata povečanje poslovnih zmogljivosti, ki vključujejo izgradnjo novega 
proizvodno-poslovnega objekta v Izoli in uvajanje avtomatiziranih linij za predelavo in 
pakiranje rib in drugih ribjih izdelkov. 
 
Investicija je nujna, saj z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi brez investicije ne bo 
mogoče slediti zahtevam in trendom trga, kar bi imelo za posledico zmanjševanja 
pomena in učinkov predelave in prodaje ter bi imelo negativen vpliv na prodajo podjetja. 

 
Namen projektov so povečanju proizvodnih, predelovalnih in manipulativnih ter 
komercialnih zmogljivosti družbe in s tem povečanje ponudbe in asortimenta rib in 
drugih ribjih izdelkov. Projekta sta namenjena povečanju nabora in količine predelanih, 
pripravljenih in pakiranih rib ter drugih ribjih izdelkov, tržnemu uveljavljanju blagovne 
znamke za pakirane izdelke, iskanju novih dodanih vrednosti za ribje izdelke, iskanju 
novih tržnih priložnosti, informiranju medijev o prednostih integrirane verige 
sledljivosti od proizvodnje do predelave, pakiranja, trženja in prodaje rib in drugih ribjih 
izdelkov in strokovnemu svetovanju kupcem in potrošnikom skozi neposredno 
komuniciranje, kot tudi komuniciranju z javnostmi. 

 

Oba projekta, to je izgradnja novega proizvodno-poslovnega objekta v Izoli in postavitev 
ter zagon avtomatiziranih linij za predelavo in pakiranje rib in drugih ribjih izdelkov, se 
končata v letu 2022. 

 

Cilji projektov so: 

- povečanje zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov, pakiranja izdelkov z 
blagovno znamko po optimalnih prodajnih pogojih in doseganje visoke dodane 
vrednosti izdelkov, 

- proizvodnja in predelava novih ribjih izdelkov in razvoj novih načinov uporabe, 

- postati vodilni poslovni subjekt v proizvodnji, predelavi, trženju in prodaji svežih, 
odtaljenih, zamrznjenih in pakiranih rib ter drugih ribjih izdelkov v Sloveniji in regiji, 

- širitev na nove regionalne trge in trge v Evropi, 

- povečanje števila delovnih mest, ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti, 
zagotovljanje stabilnega delovnega okolja, socialne varnosti in omogočanje 
osebnostnega razvoja, 

- promocija podjetja in celostne podobe družbe, ki vključuje materialne, finančne in 
človeške zmogljivosti, krepiti odnos do strank ter splošni vtis in dvigniti podobo 
podjetja na najvišjo poslovno, korporativno in etično raven. 

 

Glavne dejavnosti projektov so količinski in kakovostni sprejem, skladiščenje, 
manipulacija, odtaljevanje, predelava, tehtanje, pakiranje, označevanje, paletiziranje, 
komisioniranje, prevoz in logistika, reklamiranje in vračilo rib ter drugih ribjih izdelkov. 
Za učinkovito izvajanje omenjenih dejavnosti je potreben nov in prostoren proizvodno-



poslovni objekt v Izoli in uporaba najnovejše tehnološke opreme za avtomatizacijo 
poslovnih procesov v proizvodnji in predelavi rib in drugih ribjih izdelkov. 
 

Pričakovani rezultati projektov so: 

- povečanje količine proizvedenih in predelanih rib ter drugih ribjih izdelkov,  

- povečanje vrednostne prodaje svežih, odtaljenih, zamrznjenih, predelanih, 
pripravljenih, pakiranih rib in drugih ribjih izdelkov, 

- povečanje deleža segmenta rib z večjo dodano vrednostjo, 

- uvajanje novih načinov proizvodnje in predelave ter uporabe in potrošnje rib ter 
drugih ribjih izdelkov družbe, 

- širitev poslovanja na nove geografske trge, to je trge Osrednje in Vzhodne Evrope 
ter Zahodne Evrope. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


