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POVZETEK 

Prizadevanja za ponovno gospodarsko rast, dvig zaposlenosti in obuditev podjetništva 

narekujejo potrebne aktivnosti na podro�jih podjetniškega izobraževanja, oživitve podjetniške 

kulture in podpore mlajšim generacijam, katerih podjetniška aktivnost je �edalje nižja. 

Magistrska naloga raziskuje vpliv �loveškega kapitala in podjetniških mrež na nagnjenost k 

samostojni podjetniški poti. Skozi prou�evanje strokovne literature prou�i podro�je 

podjetništva mladih v Sloveniji, dejavnike �loveškega kapitala in podjetniških mrež, 

podjetniški proces ter motive za ustanavljanje hitro rasto�ih podjetij in podjetij življenjskega 

sloga. Razumevanje dejavnikov in njihovega vpliva na pospeševanje ali zaviranje nagnjenosti 

na podjetniško pot pri študentih je lahko v pomo� izvajalcem politike pri sprejemanju ukrepov 

za spodbujanje podjetništva med mladimi. Empiri�na kvantitativna raziskava, narejena z 

anketnim vprašalnikom, izmeri vpliv �loveškega kapitala in podjetniških mrež na nagnjenosti 

študentov Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani na samostojno podjetniško pot. 

Klju�ne besede: �loveški kapital, podjetniške mreže, podjetništvo, podjetniška pot, 

potencialni podjetnik, študent, hitro rasto�a podjetja, podjetja življenjskega sloga. 

SUMMARY 

Efforts to restore the economic growth, increase employment and revive entrepreneurship 

dictate the necessary activities in the field of entrepreneurship education, reviving 

entrepreneurial culture and the support of younger generation, whose entrepreneurial activity 

is declining. The master's thesis explores the impact of the human capital and entrepreneurial 

networks on the propensity for an independent entrepreneurial path. By studying the scientific 

literature, the paper examines the scope of youth entrepreneurship in Slovenia, the factors of 

human capital and entrepreneurial networks, the entrepreneurial process and the motives for 

establishing high-growth enterprises and lifestyle ventures. Understanding the factors and 

their impact on the acceleration or deceleration of the propensity for the entrepreneurial path 

for students can help policy makers in the adoption of instruments to promote 

entrepreneurship among young people. The empirical quantitative research conducted by 

means of a questionnaire measures the impact of human capital and entrepreneurial networks 

on the propensity of students of the University of Primorska and the University of Ljubljana 

for an independent entrepreneurial path. 

Key words: human capital, entrepreneurial networks, entrepreneurship, entrepreneurial path, 

potential entrepreneur, student, high-growth enterprises, lifestyle ventures 

UDK: 334.01:331.101.262(043.2) 
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1 UVOD 

Podjetništvo je mejnik na poti h gospodarskemu napredku in gonilo gospodarskega razvoja, 

zato je že desetletja predmet številnih raziskav. Podjetniki in njihovo obnašanje, njihov 

edinstven pogled na svet, so postali priznani kot osnovni del trajnostnega in inovativnega 

gospodarstva (Soriano in Huarng 2012). Evropo od leta 2008 pretresajo posledice najhujše 

gospodarske krize v zadnjih 50 letih, ki se kažejo v veliki brezposelnosti in težavah malih in 

srednjih podjetij pri okrevanju, zato si države �lanice Evropske unije prizadevajo za ponovno 

gospodarsko rast, dvig zaposlenosti in obuditev podjetništva. Evropska komisija (2013, 3−5) 

v svojem akcijskem na�rtu Podjetništvo 2020 poudarja, da Evropa potrebuje ve� podjetnikov. 

Med prioritete postavlja podjetniško izobraževanje in usposabljanje za podporo rasti in 

ustanavljanje novih podjetij, oživitev podjetniške kulture in podporo novim generacijam 

podjetnikov.  

Pomembnost �loveškega kapitala in podjetniških mrež kot podjetnikovega družbenega 

kapitala se kaže v številnih raziskavah, ki se v zadnjem desetletju pogosto izvajajo v 

podjetniškem okolju. Magistrska naloga raziskuje, kako �loveški kapital in podjetniške mreže 

vplivajo na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. Glede na to, da v Sloveniji upada prisotnost 

mladih, ki bi se odlo�ali za samostojno podjetniško pot, smo izvedli raziskavo, kjer smo z 

anketnim vprašalnikom izmerili vpliv prispevka �loveškega kapitala in podjetniških mrež na 

nagnjenost k za�etku podjetniške poti med študenti Univerze na Primorskem in Univerze v 

Ljubljani. V magistrski nalogi so najprej skozi strokovno literaturo predstavljene glavne 

zna�ilnosti podjetnika in trenutnega stanja podjetništva mladih v Sloveniji, �loveškega 

kapitala, podjetniških mrež, procesa ustanavljanja novih podjetij in razli�nih tipov teh. Sledi 

empiri�ni del, kjer so predstavljeni rezultati raziskave in ugotovitve, na njihovi osnovi pa so 

podana priporo�ila in zaklju�ne misli. 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš� 

Pozitivni u�inki podjetništva pripomorejo k razvoju celotnega gospodarstva, zato si za 

spodbujanje podjetništva prizadevajo vse ekonomije uspešnih držav in takih, ki so na poti k 

uspešnosti, med njimi Slovenija, saj se zavedajo pomena novih in malih podjetij, ki veliko 

pripomorejo h gospodarskemu potencialu. Klju�no vprašanje za ekonomsko politiko je, kako 

spodbujati podjetništvo in tako pove�ati u�inkovitost gospodarstva.  

Podjetnik je bistvenega pomena za malo podjetništvo (Baumol 1968, 1990), saj ustvarja nove 

proizvode, storitve in tehnologije, dodaja novo vrednost in odpira nova delovna mesta 

(Timmons 1999). Ravno to dejstvo narekuje potrebo po nenehnem raziskovanju podjetništva 

in z njim povezanim (bodo�im) podjetnikom ter iskanju odgovorov, ki bi lahko prispevali del 

rešitev v zgodbi razumevanja podjetništva in z njim povezanih procesov. 



 

2 

V Sloveniji je podjetniška aktivnost razli�no prisotna med posameznimi skupinami 

prebivalstva, žal pa upada prisotnost mladih, ki bi se odlo�ali za samostojno podjetniško pot. 

Delež novih in nastajajo�ih podjetij, ki jih ustanavlja najmlajša starostna skupina, to so 

podjetniki stari od 18 do 24 let, je ponovno zaskrbljujo�e padel v letu 2014. Najmlajša 

starostna skupina posameznikov zaostaja tudi med že ustaljenimi podjetniki, kar lahko 

razumemo kot rezultat oziroma posledico omenjene nizke stopnje podjetniškega 

udejstvovanja. Ustaljena podjetja v ve�inskem deležu upravljajo podjetniki, ki so starejši od 

35 let, kar kaže na potrebno primerno pomlajevanje podjetnikov in podjetniških skupin, s tem 

pa pomemben izziv za podjetniško okolje in celotno gospodarstvo (Rebernik idr. 2015, 95). 

Tudi v raziskavi OECD in Evropske komisije ugotavljajo, da je bilo v obdobju 2008 do 2012 

v Evropski uniji manj kot 2 odstotka podjetnikov, ki so bili lastniki ustaljenih podjetij, v 

starostni skupini od 18 do 30 let (OECD in Evropska komisija 2014, 52). 

Najnovejši podatki iz poro�ila Amway Global Entrepreneurship report 2015 (v nadaljevanju 

AGER) kažejo, da je družba v Sloveniji (mišljeno na vlado, medije in ljudi) podjetništvu 

nenaklonjena, kar nas postavlja na rep sodelujo�ih držav. Kljub temu je iz poro�ila zaznati 

velik potencial med anketiranci, saj jih ima kar 83 odstotkov pozitiven odnos do podjetništva, 

45 odstotkov je takih, ki si lahko predstavljajo za�etek poslovanja, in kar 70 odstotkov jih 

meni, da je ustanovitev podjetja zanje želena karierna priložnost. Navedeno postavlja 

Slovenijo v visok rang med vsemi ocenjevanimi državami, zato je vredno iskati dejavnike, ki 

vplivajo na nagnjenost k samostojni podjetniški poti (Devos in Van Andel 2015). 

Razvoj podjetnika je operacionaliziran s �loveškim kapitalom, ki je definiran z izobrazbo in 

podjetnikovimi izkušnjami (Honig 1998). Teoretiki s podro�ja �loveškega kapitala 

dokazujejo, da znanje pove�uje sposobnosti posameznika, da bolj produktivno in u�inkovito 

uresni�uje potencialne dejavnosti. Kadar se pojavijo nove priložnosti za dobi�konosne 

gospodarske dejavnosti, jih posamezniki, katerih �loveški kapital je obsežnejši in 

kakovostnejši, bolje in hitreje prepoznajo, s tem pa tudi lažje uresni�ijo (Davidsson in Honig 

2003). 

Podjetniške mreže kot podjetnikov družbeni kapital in osebne mreže kot vrsta podjetniških 

mrež so klju�ni in neprecenljivi viri za podjetje. So eden od glavnih virov poslovnih zamisli, 

med drugim tudi za ustanovitev novega podjetja (Johannison 1995). Podjetnikov �loveški in 

socialni oziroma družbeni kapital je torej neprecenljiv vir konkuren�ne prednosti. In �e že 

govorimo o podjetništvu kot osrednji to�ki gospodarskega razvoja (Anton�i� idr. 2002), bi se 

morala prizadevnost države za spodbujanje malega pogosteje kazati tudi s prizadevnostjo za 

ve�jo pojavnost in uveljavljanje podjetništva mladih, saj vse ve� raziskav s tega podro�ja 

opozarja na velik gospodarski in socialni pomen podjetništva mladih v gospodarstvu. 
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1.2 Namen in cilji ter temeljna teza 

Namen magistrske naloge je s pregledom literature in z empiri�no raziskavo ugotoviti, kako 

vplivajo �loveški kapital in podjetniške mreže študentov na njihovo nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. Izmeriti smo želeli prispevek �loveškega in družbenega kapitala na 

nagnjenost k ustanovitvi podjetja študentov zadnjih letnikov dodiplomskih in prvih letnikov 

podiplomskih programov poslovnih/družboslovnih in naravoslovnih fakultet �lanic Univerze 

na Primorskem in �lanic Univerze v Ljubljani. 

Obenem smo nagnjenost k podjetniški poti raz�lenili na ambicije po ustanovitvi hitro rasto�ih 

podjetij in ambicije po ustanovitvi podjetij življenjskega sloga, saj smo predpostavljali, da 

dejavniki morda razli�no vplivajo tudi na izbiro tipa podjetja.  

Razumevanje vseh teh dejavnikov in njihovega vpliva na pospeševanje ali zaviranje 

nagnjenosti za podjetniško pot pri študentih bo lahko pripomoglo k odlo�anju in sprejemanju 

ukrepov na podro�ju spodbujanja podjetništva med mladimi tako pri politi�nih ustvarjalcih 

kot pri izobraževalnih ustanovah, da olajšajo pot na trg dela ambicioznim posameznikom za 

uspešno realizacijo podjetniških podvigov, s tem pa podjetniškega potenciala in ve�je koristi 

za celotno nacionalno gospodarstvo in ne nazadnje v razumevanje pomena znanja in mreženja 

tudi za potencialne podjetnike. 

Glede na namen naloge smo oblikovali naslednje cilje: 

- preu�iti in opredeliti zna�ilnosti (potencialnega) podjetnika, �loveškega kapitala in 

podjetniških mrež ter podjetniškega procesa ustanavljanja podjetja in tipe podjetij na 

podlagi strokovne literature, 

- preu�iti povezanost �loveškega kapitala in podjetniških mrež z ustanavljanjem podjetij, 

- na primeru študentov družboslovnih in naravoslovnih fakultet izmeriti nagnjenost k 

za�etku podjetniške poti. 

Temeljna teza naloge se glasi: »�loveški kapital in podjetniške mreže so pomembne za 

za�etek podjetniške poti študentov.« 

Na osnovi prou�evane literature in ugotovitev drugih avtorjev smo v empiri�nem delu 

raziskave preverjali naslednje hipoteze: 

� Hipoteza 1: �loveški kapital pozitivno vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

� H1a: Poslušanje podjetniških vsebin in predmetov med izobraževanjem pozitivno 

vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

� H1b: Izkušnje, znanja in veš�ine pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. 

� Hipoteza 2: Podjetniške mreže pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku podjetniške 

poti. 
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� H2a: Aktivna vklju�enost v društva in interesne dejavnosti izven študija pozitivno 

vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

� H2b: Vodenje projektnih timov in/ali manjših skupin med izobraževanjem pozitivno 

vpliva  na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

� H2c: Prijatelji in sorodniki podjetniki pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. 

� Hipoteza 3: Študenti poslovnih fakultet bodo izražali višjo nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti v primerjavi s študenti naravoslovnih fakultet. 

� Hipoteza 4: Višja bo nagnjenost k ustanavljanju hitro rasto�ih podjetij in nižja k 

ustanavljanju podjetij življenjskega sloga. 

1.3 Omejitve in predpostavke 

Raziskava se je omejevala samo na bistvene dejavnike �loveškega kapitala in podjetniških 

mrež, ki vplivajo na za�etek podjetniške poti, ni pa vklju�evala tudi drugih dejavnikov, ki so 

ravno tako pomembni in vplivajo na nagnjenost k podjetniški poti. Anketa je bila izvedena 

elektronsko, vzorec anketirancev je bil omejen na študente zadnjih letnikov dodiplomskih 

študijskih programov in študente podiplomskih študijskih programov, ker smo predpostavljali, da 

so to skupine študentov, ki zaradi zaklju�evanja študija, ve�jega obsega znanj formalne izobrazbe 

in izkušenj ter potrebe po iskanju zaposlitve pogosteje razmišljajo o za�etku podjetniške poti. Ker 

so bili v vzorec izbrani študentje družboslovnih in naravoslovnih fakultet dveh univerz (UP in 

UL), je bila pomembna predpostavka tudi ta, da so dober vir primerov dobre prakse. 

Omejitve raziskave izhajajo iz metodologije anketiranj s spletnim vprašalnikom. Med najbolj 

osnovne lahko štejemo pristranskost vzorca zaradi razli�ne dostopnosti posameznikov do 

spleta in njihovih ra�unalniških spretnosti ter svobodna odlo�itev posameznika za 

sodelovanje, zaradi �esar naklju�na samoizbira anketirancev ne zagotavlja enake odzivnosti in 

zastopanosti vseh fakultet in programov izobraževanja. Najve�jo omejitev pri izvedbi 

raziskave s spletnim vprašalnikom smo zaznali pri nedostopnosti elektronskih naslovov 

študentov. Nekatere fakultete so z letošnjim študijskim letom za�ele izvajati priporo�ila 

informacijske pooblaš�enke glede zakona o varovanju osebnih podatkov, ki jim svetuje in 

nalaga, da so elektronski naslovi študentov uporabni izklju�no za študijske namene. Referate, 

dekanate in študentske svete smo obvestili o raziskavi, jim poslali elektronsko sporo�ilo z 

vnaprej pripravljenim nagovorom za študente, ki je vsebovalo povezavo do spletnega 

vprašalnika. Nekatere fakultete so elektronsko sporo�ilo s povezavo do spletnega vprašalnika 

posredovale neposredno na elektronske naslove študentov in odzivnost teh je bila najve�ja, 

nekatere so ga samo objavile na svojem Facebook profilu ali spletni strani, nekatere pa se niso 

odzvale. Posledi�no je bila tudi odzivnost študentov pri izpolnjevanju ankete razli�na po 

fakultetah. 
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1.4 Uporabljena metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoreti�nega dela, kjer smo z doma�o in tujo strokovno 

literaturo preu�evali teoreti�na izhodiš�a, ki se nanašajo na tematiko prou�evanja (opredelitev 

podjetnika in potencialnega podjetnika, �loveškega kapitala in podjetniških mrež, podjetniških 

namer in procesov ter tipov podjetij) ter empiri�nega dela. V empiri�nem delu  je 

predstavljena empiri�na raziskava, narejena z anketnim vprašalnikom, s katero smo ocenili 

prispevek omenjenih dejavnikov na nagnjenost študentov k podjetniški poti. V tem delu smo 

natan�neje predstavili tudi raziskovalni model in hipoteze, metode raziskovanja in metode 

analize podatkov ter povzetke izsledkov.  

Za analizo podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, so bile uporabljene razli�ne 

statisti�ne metode s statisti�nim programom SPSS. Za preu�evanje demografskih zna�ilnosti 

anketirancev in njihovih razlogov za podjetniško pot je bila uporabljena univariatna 

frekven�na analiza. Za preverjanje hipotez sta bili uporabljeni faktorska in multipla 

regresijska analiza, za preizkušanje domneve o razlikah med aritmeti�nima sredinama za 

ugotavljanje nagnjenosti za podjetniško pot med študenti razli�nih fakultet pa t-preizkus. Za 

grafi�no predstavitev rezultatov je bil uporabljen program Excel. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Naloga je sestavljena iz približno osmih poglavij, katerih podrobno strukturo navajamo v 

nadaljevanju s slikovnim prikazom in s kratko vsebino posameznih poglavij. 

Uvod vsebuje problematiko in namen magistrske naloge, njene cilje in zasnovo. V drugem 

poglavju smo se za lažje razumevanje podjetnika kot poglavitnega dejavnika podjetništva 

dotaknili njegovih opredelitev iz razli�nih vidikov (sociološki, psihološki) ter predstavili 

njegove osebnostne lastnosti in lastnosti potencialnih podjetnikov. V tem delu smo tudi 

predstavili položaj mladih podjetnikov v Sloveniji. Pri tem smo si pomagali s statisti�nimi 

podatki in že objavljenimi raziskavami glede nastajajo�ih in novih podjetnikov ter pomena 

podjetništva mladih pri nas. V tretjem poglavju je na podlagi obstoje�e literature in že 

objavljenih raziskav opredeljen �loveški kapital. Natan�neje so predstavljene vrste �loveškega 

kapitala in opredelitev možnosti vpliva �loveškega kapitala na podjetniške namere. V �etrtem 

poglavju smo opredelili socialni kapital in podjetniške mreže kot del socialnega kapitala ter 

predstavili še vrste mreženj in njihove zna�ilnosti. Tako kot v prejšnjem poglavju tudi v tem 

delu sledi še teoreti�na opredelitev možnosti vpliva podjetniških mrež na podjetniške namere. 

V petem, zadnjem teoreti�nem poglavju, smo opredelili podjetniške procese in podjetniške 

namene ter motive za ustanovitev lastnega podjetja. Predstavili smo ustanovitev novega 

podjetja in ponazorili dva razli�na tipa podjetij; hitro rasto�e podjetje in podjetje življenjskega 

sloga.  
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Empiri�ni del naloge obsega raziskovalni okvir, v katerem smo predstavili argumente 

postavljenih hipotez, pojasnili vzorec in anketni vprašalnik ter uporabljene statisti�ne analize, 

sledi analiza rezultatov raziskave. V šestem, metodološkem poglavju, smo predstavili metode 

raziskovanja in metode analize podatkov. Poglavje opisuje celoten potek empiri�ne raziskave, 

od priprave izhodiš�, opredelitve hipotez, vzorca, strukture anketnega vprašalnika do metod 

analize pridobljenih podatkov. Sedmo poglavje je bilo namenjeno analizi podatkov, 

pridobljenih v raziskavi. 

Magistrsko delo smo zaokrožili s sklepom v osmem poglavju, v katerem smo povzeli 

poglavitne ugotovitve in navedli napotke za prakso ter morebitna odprta vprašanja za 

prihodnje raziskave.  
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2 PODJETNIK 

Najpomembnejši deležnik podjetniškega procesa je podjetnik. Podjetniki zaznavajo potrebe 

drugih ljudi in okolja, znajo izkoristiti donosne priložnosti, pospešujejo razvoj družbe in 

gospodarstva. Teoretiki in praktiki na podro�ju podjetništva zavzemajo stališ�e, da je za 

uspešno podjetje pomemben uspešen podjetnik posameznik ali skupina uspešnih podjetnikov. 

Podjetniki so najpomembnejši element podjetniškega projekta, saj z udejanjanjem poslovnih 

priložnosti, svojimi podjetniškimi lastnostmi, ki se kažejo v prilagodljivosti, vztrajnosti, 

samozavesti in samozaupanju, karizmi, proaktivnosti, z željami in potrebami po doseženih 

rezultatih ter s �loveškim in družbenim kapitalom delujejo na dolgi rok. Podjetništvo je tako 

najpomembnejši element za delovanje celotnega sistema (Žižek 2000, v Kotar 2006). Tudi 

Ruzzier in drugi (2008) navajajo, da je podjetnik s svojim obnašanjem, intuicijo, trdim delom, 

socialnim in �loveškim kapitalom, pa tudi mo�no željo po uspehu v središ�u procesa 

ustvarjanja ne�esa novega, druga�nega in vrednega, kar prispeva k uspehu lokalnega okolja in 

celotne družbe.  

Podjetniški podvigi se za�nejo z zamislimi, znanji, vezmi in viri posameznika. Uspešno 

podjetništvo se kaže v zmožnosti posameznika, podjetnika vplivati na druge in jih s svojo 

naravnanostjo in zanimanjem prepri�ati v uspeh z vami za skupen podvig (Stevenson 1993). 

Zorn (2004) opisuje dejavnike podjetniškega procesa skozi podjetnika in njegove osebnostne 

lastnosti, njegov �loveški in socialni kapital, cilje, ki jim sledi, ter podjetniško priložnost in 

potrebna sredstva. Bistvo podjetniške teorije je podjetni posameznik s svojim zna�ilnim 

vedenjem.  

2.1 Opredelitev podjetnika 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo sociološki in psihološki vidik podjetnika ter 

opredeljujemo podjetnika v zgodovini. 

2.1.1 Sociološki vidik 

Sociološke razlage podjetnika temeljijo na tezi, da na odlo�itev podjetnika o lastnem podjetju 

pomembno vpliva njegovo �lanstvo v družbeni skupini. Oblikovala sta se dva vidika 

družbenih dejavnikov, in sicer takih, ki ljudi potiskajo k ustanovitvi lastnega podjetja oziroma 

v podjetništvo (pravimo jim »push dejavniki«), in takih, ki ljudi vle�ejo, spodbujajo za 

podjetništvo (»pull dejavniki«).   

Žnidarši� (2003) v svoji nalogi povzema teoretike, sociologe, ki preu�ujejo odnose med 

skupinami v družbi in so s sociološkega vidika opredeljevali podjetnika. Podjetniki so po 

njihovem mnenju postali ljudje, ki so se po�utili »izlo�eni« iz družbenih skupin (»outsiderska 
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teza1«), s katerimi so bili v vsakodnevnem stiku zaradi verskih, narodnostnih in rasnih razlik 

ali razlik v spolu. Gilder (1984, v Žnidarši� 2003, 8) opisuje primere izjemno uspešnih 

posameznikov, ki so imeli težavno preteklost in so se s podjetniškim udejstvovanjem želeli 

izogniti podrejenemu in odvisnemu družbenemu položaju, sami vplivati na svojo usodo in se 

dokazati kot uspešni podjetniki. Teorije pa ne gre posploševati, saj ne postane vsak 

posameznik s težko preteklostjo oziroma socialno izlo�enostjo podjetnik. Birley (1998) 

verjame, da je nadpovpre�no sposoben posameznik z izrednimi rezultati, ki jih dosega tudi v 

drugih službah, uspešen podjetnik.  

Gibb in Ritchie (1982; Glas in Drnovšek 2000, v Žnidarši� 2003, 8) sta razvila: 
[…] model družbenega razvoja, po katerem naj bi družinske, družbene, izobrazbene in delovne 

izkušnje vplivale na to, kdo postane podjetnik.  

Podjetništvo v družini, položaj posameznika v njej (edini otrok, najstarejši otrok), spol, 

starost, dosežena stopnja izobrazbe in izkušnje pozitivno vplivajo na nagnjenost k 

podjetniškemu udejstvovanju. V Združenih državah Amerike so bili podjetniki že leta 1984 

precej visoko izobraženi, saj jih je 43 odstotkov kon�alo visoko šolo, 30 odstotkov 

podjetnikov je imelo magisterij in 9 odstotkov je bilo takih z doktoratom (Petrin in Anton�i� 

1995, 84), kar dokazuje pozitiven vpliv dosežene stopnje izobrazbe na podjetništvo. Johnson 

je že leta 1990 razmišljal, kako bi se z raziskavami na podro�ju izobraževanja – mislil je 

sistem ter u�ne na�ine in metode pou�evanja, ki jih ustanove uporabljajo – ter z 

razlo�evanjem spretnosti, ki jih je mogo�e pridobiti med formalnim izobraževanjem, lahko 

vplivali na razvoj podjetniško usmerjenega posameznika. Johnson (1990, v Žnidarši� 2003, 8) 

je menil, da bi to pomenilo, da se da posameznike nau�iti oziroma v njih razviti psihološke 

razlikovalne zna�ilnosti, kot so nagnjenost k tveganju in prevzemanje tveganja, notranji 

nadzor posameznika, visoka potreba po dosežkih, avtonomija, nizka popustljivost. Na drugi 

strani lahko izlo�enost, nezaposlenost, nezadovoljstvo na trenutnem delovnem mestu, lo�itve 

in krize srednjih let tudi pozitivno vplivajo na podjetništvo, �eprav se izražajo kot negativen 

pritisk. Problem sociološke razlage podjetnika je, da vsi �lani neke družbene skupine ne 

postanejo podjetniki, med njimi zgolj nekateri in le ti iz razli�nih dejavnikov. 

2.1.2 Psihološki vidik 

Psihologi so se pri preu�evanju podjetnikov osredoto�ali na razlo�evalne osebnostne lastnosti 

posameznika, ki naj bi bile posebne podjetniške zna�ilnosti, po katerih se podjetniki 

razlikujejo od preostale populacije. McClelland (1961) je v svoji teoriji motivacije pri 

preu�evanju osebnostnih lastnosti sklepal, da je ta lastnost »potreba po dosežkih«. Mnoge 

raziskave so to lastnost potrdile pri uspešnih podjetnikih, a niso dokazale, �e gre za prirojeno 

ali pridobljeno lastnost. Oseba z visoko potrebo po dosežkih naj bi tudi zmerno prevzemala 

tveganja in imela osebno odgovornost, notranji nadzor za svoje odlo�itve, bila podjetniško 
                                                 
1 Webrova teza o outsiderskih skupinah, kjer gre za odklon od obi�ajnega, deviantnost (po Žnidarši� 2003). 
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samou�inkovita in imela visoko potrebo po neodvisnosti. Za lastnost notranjega nadzora so 

kasnejše raziskave potrdile povezanost s potrebo po dosežkih in lastnost ozna�ile kot bolj 

poudarjeno pri podjetnikih kot drugih ljudeh. Za podjetniško samou�inkovitost in potrebo po 

neodvisnosti ni dokazov, da bi bile to prirojene zna�ilnosti podjetnikov. Naklonjenost 

tveganju, ki je podjetniška lastnost že od �asa Cantillona (Cantillon 1755, po Pšeni�ny idr. 

2000, 11), pa se lahko spreminja glede na �as in situacijo, poleg tega še ni bila dokazana njena 

razlikovalna zna�ilnost v primerjavi z menedžerji ali drugimi ljudmi. Izkazalo se je, da je 

podjetništvo rezultat ve� dejavnikov, a pogosteje takih, ki niso prirojene osebnostne lastnosti.  

Razvoj teorij se s Chellovo, Howarthovo in Brearleyjevo (1991, 30) nadaljuje z integracijo 

socioloških in psiholoških razlag v kontingen�ne in transakcijske modele podjetnikovega 

obnašanja. Prvi poudarja okolje podjetnika in razmere, v katerih se znotraj tega najde, saj iz 

njega izvabijo tiste lastnosti (odlo�nost, izkušenost, vztrajnost, poštenost, kreativnost in 

inovativnost, ciljna usmerjenost, odgovornost, spoprijemanje z neuspehom in druge), ki 

sovplivajo na nastanek in uspeh podjetja. Drugi poudarja podjetnikove mreže in podjetništvo 

opazuje skozi proces povezovanja podjetnika in drugih ljudi, ki te�e po števil�nih in razli�nih 

poteh z medsebojnim vplivom.  

Mnogi teoretiki so tudi menili, da se podjetnik rodi in se mu podjetniškega udejstvovanja ne 

da prepre�iti. Kasneje se je izkazalo, da se lahko posameznik priu�i veliko tistega, kar je sicer 

zna�ilno za podjetniške lastnosti in kot tako oblikuje podjetnikov profil (Petrin in Anton�i� 

1995). Študije dokazujejo, da osebnostne lastnosti bodo�ega podjetnika pozitivno vplivajo na 

njegovo potencialno podjetniško pot, a je njegovo dejansko podjetniško udejstvovanje 

odvisno od vpliva okolja, v katerem živi, saj imata lahko podjetniška kultura in družina 

spodbujevalen ali omejevalen vpliv (Glas, Drnovšek in Mirti� 2000; Timmons 1999, v 

Žnidarši� 2003, 8). Ravno zaradi vpliva razli�nih dejavnikov ne more noben model v zadostni 

meri odgovoriti na vprašanje, kdo, kdaj in zakaj se bo odlo�il za podjetniško pot, �e sploh. 

Podjetniki so pravzaprav inovatorji, ki razli�ne tehnologije ali poslovne koncepte združujejo, 

njihov cilj pa je proizvesti tržno zanimive proizvode in storitve. Podjetniki zapolnjujejo 

�loveške, finan�ne, proizvodne in tržne vrzeli z zbiranjem in združevanjem virov za 

ustanavljanje novih podjetij. Predvsem so sposobni prepoznati dobi�konosne priložnosti 

(Baumback in Mancuso Clifford 1987).  

2.1.3 Opredelitev podjetnika v zgodovini 

Podjetniški koncept, ki izvira s podro�ja politi�ne ekonomije, se je osredoto�il na dejavnosti 

edinstvenih posameznikov znotraj ekonomskega okvira in velja za sorazmerno stabilnega. 

Zaradi na�ina vedenja so veljali za podjetnike posameznike. Beseda entrepreneur, ki ji lahko 

sledimo od 12. stoletja dalje, izvira iz francoske besede entreprendre, ki pomeni »narediti 

nekaj druga�e«. Njena razli�ica samostalnika entreprendeur je bila dokumentirana v uporabi 
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že v 14. stoletju. Moderna razli�ica termina entrepreneur izvira iz 18. stoletja. Najprej se je 

pojavila v delu »Dicionnaire Universal de Commerce«, katerega avtor je Savery in je izšlo v 

Parizu leta 1723 (Solymossy 1998). 

Marco Polo je primer zgodnjega podjetnika, ki je s posameznimi trgovci na Daljnem vzhodu 

podpisal pogodbe za prodajo njegovega blaga, s tem razvijal trgovske poti in širil 

podjetništvo. Kasneje, v srednjem veku, se podjetništvo kaže v obstoju delavca in osebe, 

odgovorne za širok nabor proizvodnih procesov. 17. stoletje prinese podjetnika kot osebo, ki v 

sodelovanju z državo prevzema tveganje v upanju na dobi�ek, saj za državo veljajo vnaprej 

dolo�ene in nespremenljive cene. Daniel Defoe je bil prvi, ki je že leta 1697 upošteval 

vrednost »ustvarjalnega podjetnika«, kot ga je kasneje opredelil Schumpeter, �eprav je 

uporabil izraz »projektor« kot pojem za pospeševanje industrije z iznajdljivostjo in 

ustvarjalnostjo. Šele leta 1796 je Bentham ustvarjalnega podjetnika jasno razlikoval od 

izumitelja (Kotar 2006, 7). 

Cantillon je bil v zgodovinskem delu leta 1732 z naslovom »Essai Sur la Nature du 

Commerce en Général« prvi avtor, ki je uporabil pojem entrepreneur, ki se še danes uporablja 

in ozna�uje podjetnika. Podjetnika je ozna�il  kot špekulanta, ki sodeluje v menjavah za 

dobi�ek in poslovno presoja v nepredvidljivih okoliš�inah. Bistvo Cantillonovega 

podjetništva leži v nezmožnosti, da bi lahko jasno predvideli prihodnje dogodke in njihov 

vpliv na gospodarsko življenje. Dve temeljni zna�ilnosti Cantillonovega podjetnika sta se 

zasidrali globoko v ekonomsko misel: a) podjetnik je špekulant, ki s kupovanjem po znani 

ceni pri�akuje, da v prihodnosti ustvari dobi�ek s prodajo po višji ceni (Miheli� 2002); b) 

podjetnik s poslovanjem v nepredvidljivem okolju prevzema tveganja, ki jih ni mogo�e 

zavarovati (Pšeni�ny idr. 2000).  

2.2 Osebne lastnosti podjetnika in potencialni podjetnik 

Ko prou�ujemo podjetništvo in podjetnika, je treba odgovoriti na vprašanje, kdo je podjetnik 

in kaj dela. Na podjetniške razlikovalne zna�ilnosti lahko gledamo kot na osebnostne 

lastnosti, ki so jih druge skupine v populaciji opazile pri razlikovanju podjetnikov. 

Preu�evanje podjetništva in z njim povezanega podjetnika se je dolga leta omejevalo na 

postsituacijske dejavnike, torej na preu�evanje podjetnikov, ki so podjetniško priložnost že 

udejanjili, torej so že ustvarili lastno podjetje. Prepri�anje raziskovalcev je bilo, da se 

zna�ilnosti, motivi, vedenje in prepri�anje podjetnika po ustanovitvi podjetja ne spremenijo. 

Taka predvidevanja so zelo vprašljiva (Gatewood, Shaver in Gartner 1995, v Miheli� 2002, 

5), zato je za dokazovanje vzrokov in nespremenjenosti lastnosti podjetnika treba preu�evati 

posameznike, preden ustanovijo podjetja, torej potencialne podjetnike in njihovo nagnjenost 

oziroma namere za samostojno podjetniško pot. Po Carterju, Gartnerju in Reynoldsu (1996, v 

Miheli� 2002, 5) so potencialni podjetniki posamezniki, ki so za podjetniško namero in 
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ustanovitev podjetja že naredili dolo�ene premike, vendar se udejstvovanje, podjem, 

ustanovitev še niso zgodili. Setnikar Cankar (1993) navaja, da so potencialni podjetniki tisti 

posamezniki, ki že imajo svoje zamisli in dolo�eno znanje, zaznajo podjetniške priložnosti in 

zaznajo potrebe v okolju, želijo biti samostojni, nimajo zaposlitve ali se na trenutnem 

delovnem mestu ne morejo izpostaviti in uveljaviti. Odlo�itev o samostojni podjetniški poti 

pomeni, da najdejo, ocenijo in razvijejo podjetniško priložnost (Miheli� 2002, 5). Potencialni 

podjetnik je torej posameznik, ki je izrazil podjetniško namero, da se bo za�el ukvarjati s 

podjetništvom, nastajajo�i podjetnik je tisti posameznik, ki dejansko za udejanjanje svoje 

podjetniške namere za�ne dejavnosti, ki kažejo na za�etek poslovanja. 

Za podjetnika so zelo pomembni talent, izkušnje in drugi dejavniki (Bricklin 2001), vendar 

brez resni�nega veselja oziroma celo strasti do tistega, kar delamo, ne gre. Pri vprašanju, ali 

so podjetniki rojeni ali narejeni, Bricklin meni, da verjetno oboje. Kombinacija instinkta in 

okolja je po njegovem pristna pri najve�jem številu podjetnikov. Goslin in Barge (1986) 

poudarjata, da je podjetnikova osebnost (karizma, izobrazba, komunikativnost) toliko bolj 

pomembna v za�etnem obdobju rasti, ko je za majhno podjetje pomembnejša njegova 

osebnost kot poslovna priložnost. Hornaday in Aboud (1971) opisujeta podjetnika kot osebo, 

ki ima ve�jo potrebo po dosežkih, avtonomijo, mo� in priznavanje samostojnosti od drugih. 

Menila sta, da je za podjetnika zna�ilno, da je bolj agresiven, inovativen in neodvisen od ljudi, 

ki ne postanejo podjetniki.  

Osebnostne podjetniške lastnosti in nagnjenja, kot so potreba po dosežkih, neodvisnost, 

nagnjenost k tveganju, notranji nadzor, ustvarjalnost, samozavest in oportunizem, so v 

dosedanjih raziskavah nezadostno raziskane, da bi lahko trdili, kako so te psihološke lastnosti 

razlikovalne (Solymossy 1998). Potreba po dosežkih (McClelland 1961) pomeni potrebo 

posameznika po priznanju in mo�an motiv, da uresni�i zastavljeni cilj. Notranji nadzor je 

sposobnost �loveka ob�utiti nadzor nad svojim življenjem (Anton�i� idr. 2002). Ustvarjalnost 

je nagnjenost posameznika, da pristopa k novim stvarem. Samozavest je situacijska in 

pogosto odvisna od družbenih norm. Raziskave so pokazale, da so podjetniki nadpovpre�no 

samozavestni. Oportunizem je opredeljen kot želja posameznika po pridobivanju in 

upravljanju mo�i (Solymossy 1998). Nagnjenost k tveganju in sprejemanje negotovosti 

omenjajo vse sodobne opredelitve podjetnika.  

Rebernik in drugi (1997, 34) povzemajo še nekatere druge tipi�ne lastnosti poleg potrebe po 

dosežnih: 

- prevzemanje osebne odgovornosti za odlo�itve, 
- želja prevladovati, 

- prednostno jemanje tveganih odlo�itev pred manj tveganimi, 
- razmišljanje usmerjeno v prihodnost, 
- potreba po neodvisnosti, 
- želja po neodvisnosti, »biti svoj gospodar«. 
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Med podjetniške lastnosti, ki jih je težje razviti ali pridobiti, pa Timmons (1999, v Pšeni�ny 

idr. 2000, 64) prišteva: 

- zdravje, �ustveno stabilnost in energi�nost, 
- inovativnost in ustvarjalnost, 
- inteligenco, 
- spodobnost motiviranja drugih (podjetniki so bolj ali manj karizmati�ni), 
- osebne vrednote. 

Vse naštete lastnosti seveda še ne pomenijo, da lahko enostavno dolo�imo, kakšen mora biti 

podjetnik oziroma kakšen podjetniški profil mora imeti. Kombinacija razli�nih znanj, 

sposobnosti, lastnosti, motivacije lahko pripelje �loveka do uspešnega podjetnika, ki je 

uresni�il podjetniško priložnost in dosegel uspešni poslovni rezultat (Pšeni�ny idr. 2000, 64). 

To�nega definiranja podjetnika tako ni mogo�e zaznati v nobeni literaturi, lahko pa 

povzamemo bistvene osebnostne lastnosti, ki ga odlikujejo (Vah�i� 1995, 113): 

- želja po neodvisnosti, 
- potreba po dosežkih, 
- usmerjenost v prihodnost, 
- samoodpovedovanje. 

Odlo�itev za samostojno podjetniško pot je velikokrat posledica mo�ne želje po neodvisnosti. 

Posameznikova želja po samostojnem delu, neodvisnem od drugih, je pomemben vzrok za 

ustanovitev podjetja. Posamezniki s to lastnostjo so motivirani, verjamejo v svoje znanje in 

delo, ki ga radi opravljajo, in so sposobni vse narediti sami. Uspešno doseženi rezultati in cilji 

pripomorejo k podjetnikovi samozavesti, boljša samopodoba pa je predpogoj za pozitivno 

vzdušje v delovnem okolju, podjetju, kar je nadaljnji temelj uspešnega delovanja. 

Potrebo po dosežkih ima obi�ajno vsak uspešen podjetnik; ko doseže cilj, si postavi novega in 

to dela vsaki� znova in cilja vedno višje. Ciljna usmerjenost je pomembna, pomembno pa je 

tudi, da so postavljeni cilji realni, torej niso previsoki, pa tudi prenizki ne smejo biti. �e so 

cilji prenizko postavljeni, nastaneta pretirana samozavest in samozadovoljstvo, ki lahko 

vodita v zastoj v poslovanju. �e so cilji postavljeni previsoko, lahko pripeljejo do prevelike 

samokriti�nosti in frustracije podjetnika, kar negativno vpliva na nadaljnje poslovanje. 

Usmerjenost v prihodnost je klju�na za vsakega podjetnika. Na�rtovanje razvoja podjetja, 

predvidevanje obnašanja konkurentov in drugih akterjev, njihovo sledenje in – še bolje – 

prehitevanje mora biti nenehen proces. Vse to so najpomembnejše lastnosti, ki jih za 

uspešnega podjetnika navaja Vah�i�, medtem ko drugi avtorji (Anton�i� idr. 2002, 50) 

poudarjajo še nekatere lastnosti oziroma zna�ilnosti: motiviranost, energi�nost in 

ustvarjalnost, inovativnost, komunikativnost, odgovornost in prevzemanje tveganja. 

Plut in Plut sta že leta 1995 povezala lastnosti, ki v skupni povezavi sooblikujejo osebnostno 

sliko podjetnika (Plut in Plut 1995, 54): 
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- �ustveno naravo podjetnika, ki se kaže skozi temperament, 
- njegov zna�aj, ki kaže predvsem tiste osebnostne lastnosti, ki se nanašajo na 

podjetnikovo moralno delovanje,  in 
- sposobnosti, ki odražajo u�inkovitost in uspešnost podjetnika pri izvajanju nekega dela. 

Ne glede na osebnostne lastnosti podjetnika je treba vedeti, da podjetništvo pomeni tudi 

samožrtvovanje in odpovedovanje, saj uspeh ne pride �ez no�, potrebno je precejšnje 

odpovedovanje. Nemalokrat se podjetnik odpoveduje udobju, ki bi ga kot nepodjetnik sicer 

imel. Velikokrat mora trpeti tudi družina (ni po�itnic, ni zabave in drugih stvari), saj se vse 

vrti okoli podjetja in je podrejeno njegovemu uspehu. Nepoznavalcu velikokrat ostane 

neviden ves trud in vsa tveganja, ki stojijo za uspehom podjetja (Anton�i� idr. 2002). 

Rebernik in drugi (2014, 99) poudarjajo pomembnost inovativnosti, ustvarjalnosti, 

samozavesti, pripravljenosti na spremembe in druga�no reševanje nastalih težav ter 

prevzemanja tveganja kot tistih podjetniških lastnosti, ki so vedno bolj pomembne za 

reševanje gospodarskih, politi�nih in socialnih izzivov. Izobraževanje s podro�ja podjetništva 

za posameznike pomeni razvijanje poslovnih znanj, pridobivanje spretnosti, pa tudi 

spremembo odnosa do podjetništva. 

2.3 Zna�ilnosti potencialnih mladih podjetnikov in podjetništva mladih v Sloveniji 

Lewis in Massey (2003, 9) sta podrobneje ugotavljala potencial mladih podjetnikov in 

postavila diagnosti�ni okvir, s katerim bi raziskovalci, na�rtovalci in oblikovalci politik bolje 

razumeli posebne potrebe potencialnih mladih podjetnikov. Namen okvirja je bila pomo� pri 

oblikovanju metod in spodbujevalnih programov za razvoj in izboljšave na podro�ju 

podjetniške kulture. V diagnosti�nem okviru avtorja razvrš�ata potencialne mlade podjetnike 

v štiri skupine, ki se razlikujejo glede na pripravljenost vklju�evanja v podjetništvo in glede 

na raven namena biti podjeten (Slika 1). V skupinah so mladi, ki so podjetniško sposobni, 

mladi, ki so podjetni, ter predpodjetni in tisti, ki se podjetnosti zavedajo. V raziskavi sta 

preu�evala njihov predhodni stik s podjetništvom, trenutni študijski in zaposlitveni status, 

njihovo podjetniško izobraževanje ter potrebe in želje po dodatnem izobraževanju in 

podjetniških informacijah. V skupino podjetniško sposobnih so se uvrstili študenti ali že 

zaposleni, ki so imeli poslovne izkušnje ali kvalifikacije, podjetniške idole in izkušnje s 

podjetništvom, potrebujejo pa ve� splošnih informacij in nasvetov o start-upu. V skupini 

podjetnih so mladi, ki se pripravljajo na samostojno podjetniško pot ali so že med 

samozaposlenimi, imajo poslovne izkušnje in so kvalificirani, po vsej verjetnosti imajo 

podjetne starše ali lastne delovne izkušnje v enaki panogi, imajo tudi podjetniško izobrazbo 

ali informacije o podjetništvu. Da bi mladi v tej skupini bili uspešni, potrebujejo poslovne in 

podjetniške nasvete, specializirane informacije, mentorja ter priložnosti za povezovanje z 

drugimi mladimi podjetniki. Skupina predpodjetnih sestavlja zaposlene ali študente, ki nimajo 

podjetniških izkušenj, niti podjetniških idolov ali vzorov, zato bodo potrebovali izobraževanje 
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ter številne informacije o samozaposlitvi in za�etkih posla. Mladi z zavedanjem o podjetnosti 

se zanimajo za samostojno podjetniško pot ali so že samozaposleni, verjetno imajo poslovne 

izkušnje, lahko da imajo tudi samozaposlene bližnje sorodnike/starše ter izkušnje s 

podjetniškim izobraževanjem. Morda imajo že poslovno idejo, vendar bodo potrebovali 

nasvete o start-upu, informacije o menedžmentu ter razvoj podjetniških sposobnosti. 

VISOKO
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sposobni

Podjetni

(nivo 
spodobnosti

 in/ali 
izpostavljenosti 

do podjetja)
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Slika 1: Diagnosti�ni okvir za mlade podjetnike 

Vir: Lewis in Massey 2003, 10. 

Globalni podjetniški monitor (ang. Global Entrepreneuship Monitor, v nadaljevanju GEM) 

Slovenije za leto 2014 (Rebernik idr. 2015, 14) kaže zaskrbljujo� upad deleža podjetij, ki so v 

nastajanju oziroma so novoustanovljena, v skupini podjetnikov, starih od 18 do 24 let. Ta 

starostna skupina v Sloveniji je glede na druge sodelujo�e države GEM podjetniško najmanj 

aktivna in je je kar za slabo polovico manj. Raziskovalci GEM ugotavljajo, da imajo 

u�inkovitostna in faktorska gospodarstva precej višjo raven povpre�nih podjetniških namer 

kot inovacijska gospodarstva. Za faktorska gospodarstva (ang. factor-driven economies) so 

zna�ilni poceni delovna sila in neobdelani naravni viri, kar je prevladujo�a osnova 

konkuren�ne prednosti in izvoza. Taka gospodarstva so zelo ob�utljiva za svetovne 

gospodarske cikle, cene surovin in nihanje deviznih te�ajev. Višjo stopnjo razvoja imajo 

u�inkovitostna gospodarstva (ang. efficiency-driven economies), katerih prednost prihaja iz 

bolj u�inkovite proizvodnje naprednih izdelkov in storitev. Vlaganja v infrastrukturo, 

podjetništvu prijaznejša državna administracija, mo�ne investicijske spodbude in boljši dostop 

do investicijskega kapitala omogo�ajo pomembne izboljšave v produktivnosti. Najvišjo 

stopnjo razvoja imajo investicijska gospodarstva (ang. innovation-driven econimies), za katere 



 

15 

sta zna�ilni sposobnost proizvodnje inovativnih izdelkov in storitev z uporabo najsodobnejših 

metod. Zna�ilni so tudi prepoznavni proizvajalci in visok delež storitev. Inovacijska 

gospodarstva so odporna na zunanje pretrese. Kljub temu gre za opozorilo, da mladi v tej 

starosti niso podprti in usposobljeni zadosti, da bi se kot potencialni ustanovitelji novih 

podjetij podjetniško bolj udejstvovali. Zanimivo je zgodnjepodjetniško aktivna starostna 

skupina od 55 do 64 let, njen delež znaša 13,76 odstotka, kar Slovenijo uvrš�a najvišje v 

primerjavi z drugimi skupinami prou�evanih (Preglednica 1). S tem Slovenija nekoliko 

izravnava manko najmlajših podjetniško aktivnih, vseeno pa je treba tej skupini nameniti ve� 

pozornosti. Najmlajša starostna skupina posameznikov zaostaja tudi med že ustaljenimi 

podjetniki, kar lahko razumemo kot rezultat oziroma posledico omenjene nizke stopnje 

podjetniškega udejstvovanja. Podobne skrb vzbujajo�e ugotovitve so odkrili tudi v raziskavi 

OECD in Evropske komisije, v kateri ugotavljajo, da je bilo v obdobju 2008 do 2012 v 

Evropski uniji manj kot 2 odstotka podjetnikov, ki so bili lastniki ustaljenih podjetij, v 

starostni skupini od 18 do 30 let (OECD in Evropska komisija 2014, 52). 

Preglednica 1: Odstotek nastajajo�ih in novih podjetnikov po starostnih razredih in 

skupinah držav, GEM Slovenija 2014, APS 

Starost 
podjetnikov  

Slovenija  GEM  
inovacijska 

gospodarstva  
evropske 
države  

Evropska 
unija  

18–24 let  7,32 15,01 11,64 12,34 12,11 

25–34 let  33,76 31,69 29,76 30,8 29,96 

35–44 let  24,11 25,88 27,61 27,33 27,87 

45–54 let  21,06 18,35 19,85 19,24 19,12 

55–64 let  13,76 9,07 11,13 10,29 10,94 
Vir: Rebernik idr. 2015, 95. 

V Sloveniji so podaljšanje gospodarske krize, nazadovanje gospodarskih aktivnosti in nižje 

zaposlovanje pospešili rast brezposelnosti mladih. Brezposelnost mladih se je ustalila pri 25 

odstotkih, a ima Slovenija izrazit problem zagotavljanja dela mladim. Ve�ina brezposelnih 

mladih iš�e prvo zaposlitev in kar slaba polovica njih je brez delovnih izkušenj. Skrb 

vzbujajo� je obenem podatek, da naraš�a tudi dolgotrajna brezposelnost mladih ne glede na 

pridobljeno raven izobrazbe (Rebernik idr. 2015, 96–97). 

Dejstvo, da ustaljena podjetja v ve� kot 60 odstotkih upravljajo podjetniki, ki so starejši od 35 

let, narekuje potrebo po ustreznejšem pomlajevanju podjetnikov in podjetniških skupin, s tem 

pa pomemben izziv za podjetniško okolje in celotno gospodarstvo (Rebernik idr. 2015, 95). 

Zelo je pomembno, da mlajše generacije usposobimo in opolnomo�imo za u�inkovito 

prevzemanje podjetniških aktivnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti niti na dejstvo, da je ve�ji 

del teh, to je 60 do 80 odstotkov, ravno družinskih podjetij (Duh idr. 2007). Tudi Green 

(Green 2013, v Poturica 2013, 10) je v raziskavi o zna�ilnostih mladih podjetnikov potrdil, da 
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je starejša populacija ljudi bolj verjetno samozaposlena kot mlajša, in obenem, da se 

samozaposlovanje medgeneracijsko prenaša. To pomeni, da se otroci velikokrat 

samozaposlujejo, ker so bili samozaposleni njihovi starši; starši so vzorniki in prispevajo k 

odlo�itvi otrok za samozaposlitev. Pred Slovenijo je postavljena zahtevna naloga prenosa 

lastništva na mlajše generacije, vendar država še vedno nima izdelane ustrezne sistemati�ne 

podpore za tako zahteven projekt internega podjetniškega prestrukturiranja. Duh in Belak sta 

leta 2010 analizirala podporne storitve malim in srednjim podjetjem pri vprašanjih nasledstva 

in ugotovila, da se nanašajo zgolj na delavnice, seminarje, svetovalne storitve in konference 

(Duh in Belak 2010, v Rebernik idr. 2015). Pregled konkretnih ukrepov za prenos lastništva 

generacij v podjetjih v družinski lasti je skupaj s potrebnimi informacijami ter primeri dobre 

prakse in znanj pripravila Evropska komisija v svoji študiji o družinskih podjetjih v Evropi ter 

tako podala smernice, ki naj bi jih upoštevale države �lanice (Evropska komisija 2009). 

V GEM 2014 ugotavljajo tudi (Rebernik idr. 2015, 98), da ima v starostni skupini mlajših od 

34 let kar 70,6 odstotka novih in nastajajo�ih mladih podjetnikov ve� kot srednješolsko 

izobrazbo. Bistveno nižji je ta odstotek v starostni skupini zgodnjih podjetnikov, starejših od 

35 let, ki je samo 45,9 odstotka (Slika 2). Podatek kaže, da se mladi z višjo izobrazbo 

intenzivneje podajajo na pot podjetniškega udejstvovanja, kar je spodbudno. 

 

Slika 2: Izobrazbena raven nastajajo�ih in novih podjetnikov po starostnih skupinah od 
18 do 34 let in od 35 do 64 let 

Vir: Rebernik idr. 2015, 99. 

Van Praag (2003) v svoji študiji ugotavlja, da imajo podjetja mladih podjetnikov nižjo stopnjo 

preživetja v primerjavi s podjetji, ki jih vodijo starejši, a obenem ve�ji potencial rasti. Ravno 

znanja in izkušnje, ki jih mladi podjetniki dobijo med izobraževanjem, nakazujejo 

u�inkovitejše in kakovostnejše podjetniške podvige, od katerih koristi si lahko veliko obeta 

celotno nacionalno gospodarstvo.   
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3 �LOVEŠKI KAPITAL 

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo �loveški kapital, njegove elemente in 

opredeljujemo možnosti vpliva �loveškega kapitala na podjetniške namere. 

3.1 Opredelitev �loveškega kapitala 

Burt (1992) je �loveški kapital opredelil kot »razpon dragocenih spretnosti in znanj, ki jih je 

oseba nabrala skozi �as«. �loveški kapital temelji na znanju in spretnostih, ki se pridobivajo v 

postopku u�enja (Kwon 2009). V osnovnem pojmovanju �loveški kapital pomeni znanje 

posameznika, ki ga je pridobil s formalnim izobraževanjem in izkušnjami (Nonaka in 

Takeuchi 1995). Poleg znanja in izhajajo�ih sposobnosti nekateri avtorji vanj vklju�ujejo tudi 

�ustva, kot sta želja po uspehu in podjetniška strast (Johannisson 2000), prirojene lastnosti in 

inteligenco posameznika ter zaznano samou�inkovitost na izbranem podro�ju delovanja. Po 

Colemanu (1988) �loveški kapital zaobjema znanje in veš�ine, ki posameznikom omogo�ajo 

ukrepanje in ki izboljšujejo pogoje posameznika, da deluje na nove na�ine. 

Son (2010) z analizo koncepta �loveškega kapitala celo razlikuje makro- in mikroekonomsko 

raven. Z vidika makroravni �loveški kapital razume kot proizvodni dejavnik, ki je povezan z 

višjo produktivnostjo, trajnejšo rastjo in tehnološkimi inovacijami. �loveški kapital z vidika 

mikroravni opredeljuje kot izobraževalno komponento posameznika, ki je povezana z njegovo 

delovno uspešnostjo in njegovimi dohodki.  

Davidsson in Honig (2003) med �loveški kapital podjetnika prištevata dolžino formalnega 

izobraževanja in obiskovanja poslovnih šol ter delovne izkušnje in delovne izkušnje v vlogi 

podjetnika ali menedžerja. Becker (1964) je raziskoval posameznikove in družbene koristi 

izobraževanj in usposabljanj, saj je menil, da se �loveški kapital in podjetnikove sposobnosti 

pove�ujejo z vlaganjem v izobrazbo in u�enje, a se bodo posamezniki odlo�ali za vlaganje le 

ob pri�akovani višji stopnji donosa. 

V organizacijskem smislu je �loveški kapital opredeljen kot »kombinacija znanja, veš�in, 

inovativnosti in zmožnosti/sposobnosti zaposlenih v podjetju izvajati naloge« (Edvinsson in 

Malone 1997). 

Na koli�ino in kvaliteto �loveškega kapitala ne vpliva samo formalna izobrazba, ampak tudi 

izkušnje in prakti�no u�enje, pridobljeno na delovnem mestu, ter razna neformalna tematska 

izobraževanja, ki tudi prispevajo k ve�anju �loveškega kapitala (Davidsson in Honig 2003). 

3.2 Elementi �loveškega kapitala 

V nadaljevanju opisujemo formalno izobrazbo, neformalno izobrazbo, znanja, veš�ine, 

delovne izkušnje, kulturo in vrednote. 
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3.2.1 Formalna in neformalna izobrazba 

Kot izhaja iz literature, je formalna izobrazba pomemben del �loveškega kapitala. Ta del 

kapitala je lahko merljiv in njegovega vpliva na uspešnost podjetnikov ni treba dodatno 

dokazovati. Razvoj podjetnika je operacionaliziran s �loveškim kapitalom, ki je definiran s 

formalno izobrazbo in podjetnikovimi predhodnimi izkušnjami (Honig 2001). 

Formalna izobrazba pomeni šolanje oziroma izobraževanje na za to ustanovljenih šolah, 

fakultetah, ustanovah. Podjetniška znanja lahko posameznik pridobiva na vseh treh stopnjah 

formalnega izobraževanja (osnovni, višji ali visoki in fakultetni stopnji). Z uspešno 

zaklju�enim formalnim izobraževanjem pridobimo veljavno stopnjo izobrazbe. Neformalna 

izobraževanja so usposabljanja in razne druge oblike neformalnega izobraževanja, ki ga 

izvajajo razne ustanove, združenja, univerze in fakultete (Rebernik, Širec in Mo�nik 2014, 

99).  

Raziskave kažejo, da so podjetniki nadpovpre�no izobraženi in da je izobrazba pravzaprav 

pomembna pri vzgajanju podjetnikov. Pomembna sta tudi raven in kvaliteta izobraževanja. 

Nedavna raziskava �loveškega kapitala glede stopnje formalne izobrazbe in produktivnosti je 

pokazala visoko povezanost srednješolskega in terciarnega izobraževanja s produktivnostjo 

dela, medtem ko je imelo osnovnošolsko izobraževanje negativen vpliv na produktivnost, 

nižje poklicno izobraževanje pa ni imelo nobenega vpliva. Terciarno izobraževanje z drugimi 

kazalniki kakovosti izobraževanja ima pomemben vpliv na produktivnost dela, zaradi �esar bi 

morali oblikovalci politik svoja prizadevanja za splošno produktivnost in kakovosten 

izobraževalni sistem usmeriti v visoke ravni izobraževanja (Benos in Karagiannis 2016). 

Posamezniki, ki zaupajo v svoje znanje in spretnosti ter verjamejo, da imajo podjetniške 

sposobnosti in veš�ine, se bodo tudi pogosteje podali v podjetništvo. Samozaupanje v lastne 

podjetniške sposobnosti, spretnosti in znanja pa krepijo udeležbe na podjetniških 

usposabljanjih in izobraževanjih (Rebernik, Širec in Mo�nik 2014, 99). 

Veljavnost hipotez o �loveškem kapitalu bomo med drugim izmerili tudi z naslednjimi 

vprašanji: 

- dokon�ana stopnja izobrazbe, 

- študijski program in letnik študija, 

- drugo strokovno izobraževanje poleg študija (delavnice in seminarji, konference, te�aji, 

strokovna literatura in drugo),  

- spretnosti na posameznih podro�jih (mreženje, pogajanja, verbalna komunikacija, pisne 

spretnosti, analize in reševanje problemov, ra�unske spretnosti, oblikovanje in vodenje 

timov, motiviranje drugih in razvijanje osebnih poslovnih odnosov), 

- znanje in izkušnje na posameznih strokovnih podro�jih (finance, ra�unovodstvo, trženje, 

prodaja, nabava, zagotavljanje kakovosti, vodenje in organizacija podjetja, projektni 
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menedžment, informatika in elektronsko poslovanje, sestavljanje poslovnega na�rta, 

poslovni modeli), 

- poslušanje podjetniških vsebin in predmetov, 

- predhodne podjetniške izkušnje. 

3.2.2 Znanja in veš�ine 

Vidik u�enja v analizi �loveškega kapitala pomeni razvojne možnosti posameznika, 

organizacije in države ter je najpomembnejši dejavnik pove�anja �loveškega kapitala (Kwon 

2009). Bricklin (2001) je prepri�an, da je podjetnik ustvarjen z znanjem in izkušnjami, ki jih 

pridobiva iz okolja, podjetništva pa se u�i s formalno izobrazbo.  

Predhodne izkušnje in znanja imajo pomembno vlogo v intelektualnem delu. Pomagajo pri 

združevanju in zbiranju novega znanja ter tudi v povezovanju in privajanju novim položajem. 

Znanje lahko širše opredelimo tudi kot zmnožek posameznikovega in skupinskega u�enja, 

vgrajenega v produkt podjetja. Povezano je z izkušnjami ljudi v podjetju in družbi (Kubr 

2002).  V podjetju se v tej povezavi oblikujeta dve obliki znanja – formalno in tiho znanje.  

Eksplicitno znanje (izrecno, kodirano, artikulirano) je znanje, ki ga lahko prepoznamo, 

opredelimo, ubesedimo ali kako druga�e prikažemo (tabele, diagrami, baze, ra�unalniški 

programi, simboli, formule in drugi znaki), s �imer dobi obliko in lahko tako znanje 

prenašamo in shranimo, s tem pa omogo�imo bistvo znanja, to je razumevanje (Kubr 2002). 

Nosilci kodiranega znanja so torej ljudje in razli�ni nabori podatkov (Pu�ko 1998). 

Tacitno ali tiho znanje je osebnostno, intuitivno, je znanje, ki ga je težko formalizirati in deliti 

z drugimi, je del posameznikovih življenjskih izkušenj, vrednot, njegovih mislih in je zato o 

njem težko komunicirati. Tiho znanje je obsežnejše kot eksplicitno znanje (Kubr 2002). 

Veš�ine kot del �loveškega kapitala delimo na osebne veš�ine (team menedžment, 

motivacijske veš�ine in razvoj medosebnih odnosov, pa tudi izdelava poslovnega na�rta) in 

poslovne veš�ine (zapisane možnosti in sposobnosti, ustno predstavljene veš�ine in 

sposobnost reševanja problemov).  

V podjetniški praksi je pomembna veš�ina ali spretnost prepoznavanje in reševanje poslovnih 

problemov. Za dosego takih spretnosti so potrebne izkušnje in u�enje, ki jih pridobimo tudi s 

prepoznavanjem in popravljanjem napak (Argyris 2004). V današnjem �asu nenehnih 

sprememb in zahtev po hitrem odzivu nanje je za male podjetnike pomembno, da se teh 

veš�in u�ijo in se zanje usposobijo. 

V sodobnem �asu je zaradi informacijske tehnologije in interneta znanje hitro dostopno in ga 

zlahka pridobimo, a isto�asno tudi hitro izgublja konkuren�no prednost (Kubr 2002). Ne 

glede na starost in dokon�ano izobrazbo je pomembno neprestano u�enje, pridobivanje 
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informacij in metod za reševanje problemov, kreativno razmišljanje in pridobivanje dodatnih 

znanj, uvajanje sprememb in novih tehnik za lažje delo in rast. �loveški kapital je treba 

nenehno razvijati, o tem govorijo številni raziskovalci, med drugimi tudi �iutiena in Railaite 

(2015), ki sta skozi teorijo �loveškega kapitala preu�evali njegov pomen na demografske 

spremembe in staranje prebivalstva. 

Davidsson in Honig (2003) pravita, da je družba prihodnosti družba znanja. O dobi znanja 

govori tudi Drucker (1999), ki pravi, da gre za dobo, kjer finan�ni kapital, ljudje in dobrine ter 

naravni viri ne pomenijo ve� osnovnih ekonomskih virov, temve� je znanje tista gonilna sila, 

ki je klju�nega pomena, njegovi nosilci pa so konkuren�na prednost. Kdor bo želel biti 

konkuren�en ali imeti konkuren�no prednost, se bo moral u�iti in na spremembe prilagajati 

hitreje kot konkurenca. Znanje je torej najpomembnejši dejavnik uspešnosti podjetnika, 

posebno malega, ki je hkrati lastnik, upravljavec in ravnalec poslovnih procesov. 

Znanja in veš�ine študentov smo ugotavljali z vprašanjem o njihovem znanju, veš�inah in 

izkušnjah na posameznih podro�jih izobraževanja (tehni�no podro�je izobraževanja, finance, 

ra�unovodstvo, trženje, prodaja in nabava, vodenje in organizacija, projektni menedžment, 

informatika, sestavljanje poslovnega na�rta, poslovni modeli) in spretnostih na podro�jih  

mreženja, pogajanja, verbalne komunikacije, pisnih spretnosti, analiz in reševanja problemov, 

ra�unske spretnosti, oblikovanja in vodenja timov, motiviranja drugih, razvijanja osebnih 

poslovnih odnosov. Spraševali smo torej glede tehni�nih in strokovnih znanj in glede 

�loveških in poslovnih znanj ter veš�in, saj brez funkcionalnih podjetniških znanj in 

neprestanega u�enja v današnjem �asu hitrih sprememb kot podjetniki ne morejo preživeti, kaj 

šele rasti (Honig 2001; Argyris 2004; Kubr 2002).  

3.2.3 Delovne izkušnje 

Empiri�ne raziskave dokazujejo, da so pretekle delovne izkušnje, izkušnje na podro�ju 

vodenja, razne poslovne spretnosti kot tudi izkušnje na trgu delovne sile pozitivno povezane s 

podjetniško dejavnostjo (Davidsson in Honig 2003). Pri odlo�anju o samostojni podjetniški 

poti so pomembne in potrebne izkušnje s tehni�nega in poslovnega podro�ja, ko pa se 

novoustanovljeno podjetje ustali, postanejo predhodne menedžerske izkušnje in sposobnosti 

še kako dobrodošle (Hisrich, Peters in Shepherd 2010).  

Z u�enjem skozi izkušnje se dviga tudi nivo tihega znanja, ki je neprenosljivo in širše od 

eksplicitnega znanja (Nonaka in Takeuchi 1995). Delovne izkušnje in dobre prakse 

posameznikov in podjetja lahko veliko prispevajo k dvigovanju nivoja znanja in s tem 

uspešnosti podjetja. Stevens (2010) poudarja, da je treba koncept �loveškega kapitala 

razumeti tudi kot strateško in kolektivno vrednost delovne sile, saj �loveški kapital ni delavec, 

ki dela v podjetju, ampak je nekaj, kar delavec prinaša za organizacijo in kar pomaga 

podjetju, da doseže uspeh. 
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Delovne izkušnje so izkušnje, ki jih posameznik pridobiva na delovnem mestu ali skozi drugo 

delo, ki ga opravlja. Študente smo povprašali o številu let delovnih izkušenj preko pogodb o 

zaposlitvi in preko dela s študentsko napotnico. Pretekle delovne izkušnje posameznika imajo 

lahko pozitiven ali negativen vpliv na odlo�itev o samostojni podjetniški poti. Velikokrat se 

zgodi, da ravno nezadovoljstvo s prejšnjo zaposlitvijo povzro�i odlo�itev o ustanovitvi 

lastnega podjetja (Hisrich, Peters in Shepherd 2010). Ve�ina podjetnikov za�ne svoj posel v 

dejavnosti, v kateri so bili prej zaposleni, zato smo tudi študente povprašali, ali bi se podali na 

samostojno podjetniško pot kot logi�no nadaljevanje tega, kar že obvladajo. 

3.2.4 Kultura in vrednote 

Okolje, v katerem je posameznik odraš�al, vpliva na njegove vrednote in kulturo. Kljub temu 

da naj bi bile tudi osebne vrednote pomembna lastnost podjetnika, pa raziskave pogosto ne 

morejo potrditi, da vrednote lo�ujejo podjetnike od menedžerjev, neuspešne podjetnike od 

uspešnih ali podjetnika od splošne populacije. Osebne vrednote, ki naj bi bile zna�ilne za 

podjetnika – kreativnost, svoboda, ustvarjanje, prilagodljivost, dobrohotnost, agresija in druge 

–, so nemalokrat zna�ilne tudi za druge uspešne posameznike, ki se ne ukvarjajo s 

podjetništvom. Ko razmišljamo o osebnih zna�ilnostih podjetnikov, bi morali ugotavljati tudi 

podjetnikove zna�ilne sisteme vrednot.  

Eno ve�jih raziskav osebnih vrednot sta opravila Hornaday in Aboud (1971). V svoji 

raziskavi »Zna�ilnosti uspešnih podjetnikov« sta s petimi razli�nimi testi analizirala 60 

podjetnikov. Za najbolj primerljiva in uspešna testa sta se izkazala: 

� Test EPPS (ang. Edwards Personal Preference Shedule), ki ga je pripravil H. A. Murray 
in ocenjuje 15 obi�ajnih potreb oziroma motivov posameznikov. Hornaday in Aboud sta 
test priredila in izlo�ila le tri motive, ki so po njunem mnenju zna�ilni za podjetnike. Na 
vzorcu 60 podjetnikov sta ugotavljala obstoj: 
- potrebe po dosežkih (uspehu),  
- neodvisnosti (avtonomnost) in 
- agresijo (neodvisnost). 

� Test SIV (ang. The Gordon Survey of interpersonal Values) preu�uje šest motivov: 
- podporo (obravnavajo vas z razumevanjem in vas upoštevajo),  
- ustreznost (po�eti, kar je družbeno pravilno in sprejeto),  
- priznanje (poiš�ejo vas, vas ob�udujejo in ste zanje pomembni),  

- neodvisnost (imeti pravico samostojnega odlo�anja in ravnanja),  
- naklonjenost (po�eti stvari za druge) in  
- vodenje (voditi, imeti avtoriteto in mo�). 

Vrednote so pokazatelj razlik med uspešnimi podjetniki in splošno populacijo. Raziskave, ki 

jih je opravil Miner (1997), so pokazale, da ni le enega zna�ilnega profila oseb oziroma 

osebnosti, ki ima ve�je možnosti, da uspe kot podjetnik. Navaja štiri zna�ilne profile: »lovec 
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na dosežke«, »pravi menedžer«, »rojeni prodajalec« in »ustvarjalec strokovnih zamisli«. 

Vsaka kategorija ustreza menedžerskemu slogu, ki je uspešnejši pri dolo�enih tipih 

podjetniških organizacij ali struktur kot pri drugih. 

3.3 Opredelitev možnosti vpliva �loveškega kapitala na podjetniške namere 

Kompleksnost povezav posameznikovega �loveškega kapitala in zaznavanja podjetniških 

priložnosti ugotavljajo številne raziskave, saj so ene potrdile, druge pa zavrnile to povezavo. 

Ucbasaran, Westhead in Right (2008, 153) so preu�evali vpliv �loveškega kapitala podjetnika 

na prepoznavanje in sledenje podjetniški priložnosti. Ugotavljajo, da so tako imenovani 

»inputi«, ki vklju�ujejo podjetnikov splošni �loveški kapital (izobrazbo in delovne izkušnje) 

ter specifi�ni �loveški kapital (izkušnje s samostojnim podjetništvom, menedžerske, 

podjetniške in tehni�ne zmogljivosti), povezani s tako imenovanimi »outputi«, ki se odražajo 

v obliki prepoznavanja in iskanja priložnosti. Z raziskavo so potrdili, da na števil�nejše 

zaznavanje in sledenje priložnostim bolj vpliva specifi�ni kot splošni kapital podjetnika.  

Davidsson in Honig (2003, 321) ugotavljata, da podjetniki za�etniki, ki imajo višjo stopnjo 

dokon�ane izobrazbe, bolj verjetno prepoznavajo priložnosti, vendar ne obstaja ve�ja 

verjetnost, da bodo zaznani priložnosti tudi sledili. Ruzzierjevi izsledki (Ruzzier 2005, v 

Murk 2012, 59): 
[…] niso potrdili pomembnih razlik v starosti in delovni dobi med podjetniki 

internacionaliziranih in neinternacionaliziranih podjetij, medtem ko te obstajajo v višji stopnji 

zaklju�ene izobrazbe.  

Avtor ugotavlja, da obstaja razlika v spolu podjetnikov. Ženske podjetnice so v Sloveniji leta 

2005 predstavljale le 18 odstotkov podjetnikov, a velja poudariti, da se njihova podjetniška 

aktivnost zadnja leta pove�uje. GEM za 2014 ugotavlja, da delež zgodnje podjetniške 

aktivnosti žensk v letu 2014 znaša 33,90 odstotka, kar pomeni, da se je pove�al glede na 

pretekli dve leti, vendar še vedno ni dosegel stopnje izpred treh let, ko je za leto 2011 znašal 

že 39,01 odstotka (Rebernik idr. 2015). 

Podjetništvo razumemo kot proces u�enja (Širec in Rebernik 2011, 131), medtem ko 

podjetniška namera ni spontana, temve� ustvarjena (Krueger 2000) in je nanjo mogo�e 

razli�no vplivati, navajajo avtorji GEM 2014 (Rebernik idr. 2015). Glede na to, da 

podjetniške spretnosti, sposobnosti in veš�ine niso vnaprej dolo�ene osebnostne zna�ilnosti 

podjetnika, avtorji navajajo, da je klju�na predpostavka, da se lahko teh spretnosti nau�imo 

(Oosterbeek idr. 2010, 442). In �e je mogo�e ljudi nau�iti biti podjetnik oziroma podjetni, je 

pomembno zastaviti cilje, ki naj bi jih  s podjetniško izobrazbo dosegli, ter obenem prepoznati 

priložnosti, ki se ponujajo in odpirajo (Heinonen in Poikkijoki 2006, 83). Evropska komisija 

je kot klju�na cilja navedla pridobitev pozitivnih podjetniških namer in podjetniških 

kompetenc (Evropska komisija 2012, 8). 
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4 PODJETNIŠKE MREŽE KOT DEL SOCIALNEGA KAPITALA 

V nadaljevanju opisujemo podjetniške mreže kot del socialnega kapitala, kjer bomo opredelili 

socialni kapital, mreženja, vrste in zna�ilnosti podjetniških mrež. 

4.1 Opredelitev socialnega kapitala 

Socialni kapital lahko na splošno opredelimo kot povezave med posamezniki za pridobitev 

dolo�enih virov. Glede na to, da povezave med ljudmi kot take niso otipljive, tudi lastninske 

pravice socialnega kapitala niso jasno dolo�ene. Burt (1992) lastninsko pravico socialnega 

kapitala opredeljuje kot lastnino vseh skupin, ki so medsebojno povezane, s tem da nobena 

podjetniška skupina ali podjetnik posameznik nima izklju�ne pravice nad njim. 

Prvi, ki je naredil sistemati�no analizo socialnega kapitala, je bil Bourdieu (1985) in ga 

ozna�il za vsoto trenutnih in potencialnih virov, ki se povezujejo v trajnejšo mrežo odnosov z 

institucionalizirano povezavo znancev. Socialni kapital je tako razdelil na dva elementa: na 

socialno razmerje, ki upošteva, da si posameznik lasti odnos do virov, ki so sicer v lasti pri 

njegovih združenjih, in na vrednost ter kvaliteto teh virov. 

Nahapiet in Ghoshal (1998) sta izdelala še tri dimenzije posameznikovega socialnega 

kapitala: (1) strukturni kapital, ki pomeni strukturo celotnega omrežja odnosov (stiki in vezi), 

(2) relacijski kapital, ki se odraža v kvaliteti posameznikovih osebnih odnosov (zaupanje in 

zaupljivost, spoštovanje in prijaznost med �lani), in (3) kognitivni ali spoznavni kapital, ki 

meri stopnjo, do katere posameznik deli svoja znanja znotraj skupnosti. 

Socialni kapital je skupek dragocenih odnosov, ki jih je posameznik nakopi�il v daljšem 

�asovnem obdobju, in so dragocen vir informacij, nasvetov in �ustvene podpore (Meyerson 

2000). Tako kot Bourdieu je tudi Coleman (1988) ozna�il nesnovnost socialnega kapitala, ki 

se kaže v strukturi odnosov z drugimi in je zato v primerjavi s finan�nim kapitalom in 

�loveškim kapitalom neotipljiv in nemerljiv. 

Socialni kapital temelji na zaupanju. Medsebojno splošno zaupanje in zaupanje v znanja, 

izkušnje ter sposobnosti partnerjev in sodelavcev lahko bistveno pripomoreta k hitremu 

odzivanju in uspešnemu dolo�anju v negotovih razmerah (Kaše in Škerlevaj 2006). Kadar 

osebam zaupamo in imamo z njimi neke povezave, potem jim tudi posodimo svoje vire (lahko 

so informacije, nasveti ali �loveški, finan�ni in materialni viri), obenem pa od njih 

pri�akujemo enako in tako tudi sami pridemo do novega socialnega kapitala preko teh 

povezav. Medsebojna korist posameznikov iz mrež je torej bistvena zna�ilnost povezovanja 

(Schiff 1992). 

Adam je v svojem znanstvenem �lanku »Socialni kapital v evropskih državah« preu�eval 

naslednje tri dimenzije oziroma nivoje socialnega kapitala (Adam 2007, v Vili� 2010): 
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- splošno zaupanje, 

- �lanstvo in sodelovanje v prostovoljnih združenjih, 

- nepla�ano delo v prostovoljnih organizacijah. 

Socialni kapital ima lahko tudi negativen vpliv in posledice, ki nastanejo, �e je posameznik iz 

povezav izlo�en, �e prekora�i svoje zahteve do drugih �lanov skupine, �e pade raven norm v 

skupinah in �e povezave manjšajo osebno svobodo posameznika (Portes 1998). 

Socialne veš�ine so ravno tako pomemben del socialnega kapitala, saj je od njihovega nivoja 

odvisna uspešnost podjetnika in njegovega podjetja (Baron in Markman 2000). Nivo socialnih 

veš�in si podjetnik lahko dviga z u�enjem in treningi, pridobiva jih tudi z izkušnjami v 

odnosih z drugimi, pripomorejo pa mu pri odkrivanju poslovnih priložnosti in kasneje pri 

njihovi realizaciji. Socialna sposobnost podjetnika zajema skupek povezanih efektov socialnih 

veš�in, ki jih doseže v odnosih z drugimi (Baron in Markman 2000). Navedena avtorja sta 

opravila tudi meritev povezanosti socialnih veš�in s finan�nim uspehom; raziskavo sta izvedla 

s 30 vprašanji oziroma trditvami med 159 malimi podjetniki v kozmeti�ni industriji in med 71 

malimi podjetniki v visokotehnoloških podjetjih, in potrdila hipoteze, ki so se nanašale na 

pozitivno povezanost posameznih socialnih veš�in (sposobnost pravilno oceniti druge ljudi, 

narediti ugoden prvi vtis, prilagodljivost razli�nim socialnim situacijam in veš�ina 

prepri�ljivosti) s finan�nim uspehom podjetja. 

4.1.1 Osebne mreže in poznanstva 

Socialni kapital, kot sta ga opredelila Baron in Markman (2000), zajema osebne mreže 

podjetnika in status, ki ga ima v njih, nasvete in priporo�ila ter informacije, ugled in zaupanje 

drugih do podjetnika in podjetnika do njih. Poglavitna zna�ilnost socialnega kapitala je 

mreženje, ki �lanom omogo�a dostopnost do �loveških, finan�nih in materialnih virov, 

predvsem pa informacij, nasvetov in izmenjave znanj ob visoko razvitih socialnih veš�inah. 

Socialni kapital je pogosto operacionaliziran skozi prepoznavanje vrste mrež, mrežne 

povezave, v�asih je definiran z mo�jo vezi, ponavljajo�imi aktivnostmi skupine (kot so 

pogostost sre�anj in drugih neformalnih medosebnih kontaktov), neformalnimi druženji in 

družinskimi razmerji (Honig in Davidsson 2003).  

Podjetniški proces lahko tudi z vidika �lanstva v družbenih skupinah razdelimo skozi dva 

vidika: tistega, katerega socialni oziroma družbeni dejavniki silijo ljudi v podjetništvo, in 

tistega, katerega družbeni dejavniki spodbujajo k podjetništvu. Teoretiki so si skupni glede 

umeš�anja podjetniškega procesa v socialno mreženje, kjer se podjetniki, viri in poslovne 

priložnosti povezujejo skozi socialne povezave. Mreže opredeljujejo njihova dostopnost, 

število virov, raznolikost in osrednja lega znotraj mrež. Dosegljivost oziroma dostopnost 

dolo�a obmo�je in podro�je mreže ter jo izmerimo s štetjem kontaktov, ki jih podjetnik 
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potrebuje, preden se poveže z nekom drugim znotraj mreže. Gostota meri števil�nost vezi med 

ljudmi, in sicer tako, da primerja število dejanskih povezav z mogo�im številom vseh 

povezav, �e bi bili vsi �lani mreže med seboj povezani. Z osrednjo lego je dolo�ena 

centraliziranost podjetnika oziroma posameznika v mreži (Aldrich in Zimmer 1986). 

Mreže sestavljajo mo�ne povezave (družina ali bližji prijatelji) in šibke povezave 

(poznanstva). Mreže s šibkimi povezavami ustvarjajo mrežo nižje gostote z višjo 

dosegljivostjo, v kateri ima podjetnik neformalne povezave z velikim številom ljudi. 

Nasprotno je mreža z mo�nimi povezavami majhna, vendar gosta. Uspešni podjetniki imajo 

ve�je mreže priložnostnih poznanstev, ki jim lahko omogo�ijo pravo�asne in natan�ne 

informacije, omogo�ijo dostop do potencialnih kupcev in jih predstavijo mogo�im 

vlagateljem (Aldrich in Zimmer 1986). Pet klju�nih nalog mrež v za�etni fazi ustanavljanja 

podjetja je: 

- podpora pri spreminjanju zamisli v izvedljiv na�rt, 
- spodbujanje hotenja, 
- spodbujanje zamisli, 
- prakti�na pomo� in 
- potrebna podpora. 

Podjetniki po navadi poiš�ejo potrebno pomo� znotraj svojih lokalnih poznanstev v obdobju 

pred ustanovitvijo podjetja, medtem ko po ustanovitvi poiš�ejo bolj formalne oblike pomo�i 

(Birley 1985). 

Socialni kapital smo v anketnem vprašalniku merili z vprašanji o številu ljudi, s katerimi so 

študenti imeli v zadnjih šestih mesecih poslovni kontakt (so se pogovarjali o poslovni ideji ali 

podjetniški poti), s sklopom vprašanj oziroma trditev glede zaupanja do drugih in drugih do 

njih, z vprašanji o pomenu vloge in podpore družine ter vprašanjem o znanju glede mreženja. 

Vprašanja glede nivoja socialnega kapitala so pri raziskovalcih podobna, uporabili smo tiste, 

ki so jih navedli Baron in Markman (2000) ter Drnovšek (2002). 

4.1.2 Idoli in sistemi podpore 

Eden pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na podjetnike in njihovo kariero, so idoli oziroma 

ljudje, po katerih se zgledujejo. Idoli so lahko starši, sestre, bratje, drugi sorodniki ali uspešni 

podjetniki. Podjetnik namre� potrebuje mo�no podporo in sistem svetovanja v vsaki fazi 

novega podjema. Ti sistemi podpore mu zagotavljajo informacije, svetovanje in ga vodijo, ko 

ustvarja organizacijske strukture, pridobiva potrebne finan�ne vire, izvaja trženje in 

segmentiranje trga. Ko se za�etni kontakti in poznanstva širijo, ustvarja mrežo. Za vsakega 

podjetnika je pomembno, da ima moralno podporo družine in prijateljev. Prijatelji lahko 

podjetniku svetujejo bolj iskreno in ga hkrati spodbujajo, ga razumejo in mu celo pomagajo. 

Dober vir moralne podpore so lahko tudi sorodniki, saj lahko podjetniku pomagajo reševati 
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težave, s katerimi se sre�uje. Poleg moralne podpore potrebuje podjetnik tudi strokovno 

podporo. Te nasvete lahko pridobi od razli�nih mentorjev (u�itelj, svetovalec), poslovnih 

družabnikov v trgovskih združenjih (kupcev, odvetnikov, ra�unovodij, ponudnikov in drugih) 

in poslovnih sodelavcev (Anton�i� idr. 2002). 

4.2 Opredelitev mreženja ter vrste in zna�ilnosti podjetniških mrež 

Kot že ugotovljeno, je prisotnost socialnega kapitala pomembna za uspešnost podjetnika in 

njegovega podjetja. Najve� literature je napisane o podjetniških mrežah. Tudi raziskava med 

slovenskimi malimi podjetji, ki so jo izvedli Anton�i�, Ruzzier in Bratkovi� (2007), je 

pokazala pozitiven vpliv gostote mreže, pogostosti stikov med �lani podjetniške mreže in 

povezanosti podjetnika z osrednjim �lanom mreže na rast malega podjetja.  

Hoang in Anton�i� (2003) sta mrežo opredelila kot nabor oziroma množico akterjev 

(posameznikov ali organizacij) in povezave med temi akterji. Mreže lahko razdelimo na 

osebne in podjetniške mreže. Osebne mreže se oblikujejo z vsakodnevnimi stiki in jih imamo 

vsi, ne glede na to, koliko �asa trajajo in kako pogosto se pojavljajo. Podjetniške mreže 

tvorijo neposredni stiki z ljudmi, s katerimi podjetnik posluje ali se kako druga�e neposredno 

povezuje zaradi svojih podjetniških aktivnosti, kamor spadajo družinski �lani in prijatelji kot 

seveda tudi kupci, investitorji, dobavitelji in drugi (Drnovšek 2002). Glede na to, katere vire 

podjetnik pridobiva iz mreže, lahko lo�imo tudi razli�ne podrejene mreže (mreže za 

pridobivanje virov, mreže za pridobivanje informacij, mreža prijateljev), ki pa se obi�ajno 

dopolnjujejo, na rast podjetij imajo prav tako pozitivne u�inke (Anton�i�, Ruzzier in 

Bratkovi� 2007). 

Stiki so navadno glavni viri novih zamisli in informacij ter pomemben faktor v fazi 

ustanavljanja podjetja in kasneje v procesu rasti, zato jih uspešni podjetniki pogosto 

vzpostavljajo. Da bi pridobili razli�ne vire in nasvete, si gradijo mreže razli�nih vrst (Petrin 

1990): 

- za pridobivanje informacij o razpoložljivosti, 
- za pridobivanje nasvetov o realizaciji poslovne priložnost in za�etka poslovanja, 
- da poiš�ejo oziroma dobijo neko zagotovilo, da je priložnost prava in bo posel uspešen, 
- za pridobivanje sredstev – prostora, opreme, finan�nih sredstev. 

Hoang in Anton�i� (2003) celo trdita, da je malo teoreti�nega razlikovanja med osebnimi in 

organizacijskimi mrežami, ker je sekundarno, kdo so dejanski akterji, pomemben je njihov 

položaj v strukturi mreže. 

Številne raziskave kažejo, da mreženje pomembno vpliva na uspeh podjetnika in podjetja, saj 

podjetnik iz mreže pridobiva informacije, ki so potrebne za osnovno poslovanje ter za 

nadaljnja rast in razvoj. Omreževanje je v bistvu odnos med ljudmi in podjetnik, ki želi kar 
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najbolje izkoristiti prednosti mreženja, mora biti tudi sam sposoben ustvarjati podjetniške 

mreže (Anton�i�, Ruzzier in Bratkovi� 2007). 

4.2.1 Formalne in neformalne podjetniške mreže 

V literaturi zasledimo delitev osebnih podjetniških mrež na formalne in neformalne mreže. 

�lani formalne mreže podjetnika so njegovi poslovni partnerji, bankirji, svetovalci za 

posamezna strokovna podro�ja (ra�unovodje, odvetniki, dav�ni svetovalci), stranke, razni 

drugi poslovni partnerji in posredniki ter vse lokalne in državne ustanove, s katerimi se 

sre�uje podjetnik pri opravljanju svojega poslovanja. Podjetnik se navadno za�ne opirati na 

svojo formalno mrežo v fazah, ko podjetje raste, se razvija in potrebuje dodaten kapital; takrat 

potrebuje finan�ne vlagatelje, banke in razne svetovalce (Bratkovi�, Anton�i� in Ruzzier 

2009). Koliko je formalna mreža u�inkovita, je odvisno od preglednosti mreže in sposobnosti 

podjetnika, da identificira svoje potrebe znotraj mreže (Munih Stani� 2003).  

�lani neformalne mreže so družinski �lani in sorodniki podjetnika, prijatelji in znanci, 

nekdanji sošolci in delodajalci, mentorji in sodelavci. Neformalne mreže so pomembne v 

za�etnih fazah podjetniškega procesa, ko se podjetnik odlo�a oziroma že ustanavlja podjetje 

in zbira za�etna sredstva, iš�e nasvete, tudi podporo (Bratkovi�, Anton�i� in Ruzzier 2009). 

Mnogi podjetniki si v procesu ustanavljanja podjetja na podlagi nasvetov in informacij, ki so 

jih pridobili v neformalnih mrežah, ustvarijo mnenje o strankah, konkurenci, težavah in 

mogo�ih prihodnjih akcijah ter zakonodaji in drugem, s �imer si ustvarijo vtis in se lažje 

odlo�ajo o podjetniškem udejstvovanju (Petrin 1990).  

Pomanjkljivost formalne mreže je birokratizem, prednost pa ve� objektivnih informacij. 

Nasprotno je pomanjkljivost neformalne mreže manjša koli�ina informacij o razli�nih 

možnostih podjetja, obenem so te informacije velikokrat subjektivne, a je po drugi strani 

pomembna prednost to, da si �lani neformalne mreže namenijo ve� �asa in moralne podpore, 

kar je tudi zelo pomembno. Koristni sta obe mreži, za podjetnika pa je klju�nega pomena, da 

zna poiskati najpomembnejše �lane, saj mu ti lahko omogo�ajo najve� razli�nih virov in 

informacij, ker imajo dobro razvito tudi lastno osebno mrežo (Bratkovi�, Anton�i� in Ruzzier 

2009). 

Podjetniške mreže lahko glede na njene akterje razdelimo tudi na podporne mreže, ki 

vsebujejo družinske �lane, sorodnike, prijatelje in znance, poslovne mreže, ki jih sestavljajo 

poslovni partnerji, kupci in bankirji, ter družbene mreže, ki jih tvorijo razne ustanove za 

podporo podjetništvu (Žabolt 1999). 
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4.2.2 Razsežnosti mrež in mrežni elementi 

Pri preu�evanju struktur in zna�ilnosti mrež teoretiki analizirajo njihove razli�ne razsežnosti 

in elemente. Glede na cilje mrežnih akterjev in vrste mrež so dosegljivost, gostota in 

centraliziranost pomembne razsežnosti mrež (Munih Stani� 2003). Z gostoto in velikostjo 

opredeljujemo števil�nost povezav med akterji v mreži glede na obstoje�e in teoreti�no 

mogo�e vezi, pomembna pa je tudi njihova medsebojna mo�. Ko podjetnik spodbuja stike 

med posameznimi udeleženci mreže, pove�uje gostoto osebne mreže, ve�ja gostota in velikost 

mreže pa pozitivno vplivata na rast podjetja (Anton�i�, Ruzzier in Bratkovi� 2007).  

Z dosegljivostjo mrež ugotavljamo, koliko �lanov moramo uporabiti oziroma koliko 

neposrednih in posrednih vezi moramo uporabiti, da posameznika povežemo z drugo osebo. 

�e je dosegljivost velika, to pomeni za podjetnika prihranek �asa in finan�nih sredstev, kar je 

lahko pomembna prednost pred drugimi konkurenti. Pri tem Anton�i�, Ruzzier in Bratkovi� 

(2007) poudarjajo pomen pogostosti stikov med �lani mreže in na analizi malih slovenskih 

podjetnikov ugotavljajo pozitiven vpliv pogostosti stikov na rast podjetja.  

Skozi analizo osebnih mrež podjetnikov ti isti avtorji ugotavljajo še pozitiven vpliv 

centraliziranosti oziroma povezanosti podjetnika z najpomembnejšo osebo, ki ima v mreži 

osrednji položaj, na rast podjetja. Poudarjajo, da mora podjetnik �as, ki ga nameni 

vzdrževanju stikov v mreži, kar najbolj optimalno porazdeliti med �lane, predvsem pa 

prepoznati najpomembnejšega �lana, ki ima osrednji položaj v mreži in je kot tak najve�ji vir 

informacij in tudi prinaša najkrajše poti do drugih �lanov. V raziskavi so bili preu�evani tudi 

drugi mrežni elementi, med njimi še intenzivnost izmenjave virov znotraj mreže, enakost v 

izmenjavi virov in trajanje razmerja med podjetnikom in najpomembnejšo osebo ter 

preostalimi �lani mreže; samo zadnji se je pokazal kot negativna povezava z rastjo podjetja 

(Anton�i�, Ruzzier in Bratkovi� 2007).  

4.2.3 Vpliv socialnega kapitala – mrež na podjetniške namere  

�loveški kapital daje potencialnemu podjetniku visoko stopnjo samozavesti in zaznavanja 

tveganja, tudi omogo�a za�etne uspehe, a samo to ni dovolj za uspešnost podjetnika, 

podjetnik potrebuje tudi socialni kapital in skupek obojega daje celotno možnost uspeha 

(Davidsson in Honig 2003). Raziskava na Švedskem, ki je preu�evala nastajajo�e podjetnike, 

je pokazala, da je socialni kapital mo�an kazalec za nastanek podjetja in za razvoj podjetja 

skozi start-up proces (Shane in Venkataraman 2000). 

Pomembnost mreženja v podjetniškem procesu so potrdile številne raziskave. Mreženje 

koristi mladim podjetnikom na številne na�ine. Mreže in stiki v njih so vir številnih 

informacij in motivacije za tiste, ki se odlo�ajo za samostojno pot, ter vir pomo�i za tiste, ki 

so se odlo�ili za nastanek novega podjetja, saj lahko olajšajo proces razvoja in rasti podjetja. 
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�e se mladi podjetniki znajdejo brez mreže, potem jo pogosto ustvarijo sami (Kew idr. 2013, 

41). Študenti, ki se odlo�ijo za študij na ustanovah, ki niso iz njihove regije, za�nejo ustvarjati 

nove mreže znotraj univerze in zunaj nje (Baltzopoulos in Broström 2013). Baltzopoulos in 

Broström (2013) predpostavljata, da so mreže, ki jih študenti ustvarijo v prvih letih študija, 

dovolj pomembne, da lahko vplivajo na podjetniški proces v prihodnosti. Backes-Gelnnera in 

Moog (2013, 70) pravita, da možnost, da študent postane podjetnik, ni toliko odvisna od 

stopnje njegovih sposobnosti ali števila socialnega kapitala – družbenih kontaktov, ampak 

bolj od ravnotežja med sposobnostmi v kombinaciji z družbenimi kontakti. Posamezniki z 

uravnoteženimi sposobnostmi in kontakti bodo bolj verjetno postali podjetniki v primerjavi s 

tistimi, ki so mo�ni samo glede njihovih sposobnosti ali samo glede na mrežne stike.  

Podjetniško izobraževanje lahko koristi v nameri za ustanovitev podjetja, �e da študentom 

možnost za mreženje s študijskimi kolegi in podjetniki, ugotavljata Hills in Lumpkin (1997, 

12), ki sta preu�evala podjetnike in njihovo prepoznavanje priložnosti. Avtorja med drugim 

predlagata, da mora biti mreženje usmerjeno v globino, kar zadeva izmenjavo idej in u�enja o 

poslovnih priložnostih, ki obstajajo na trgu. Študenti naj imajo razprave z govorci s podro�ja 

podjetništva, sponzorirane aktivnosti podjetniškega na�rtovanja in omogo�eno predstavitev 

na�rtov investitorjem, mentorstva in pripravništva v podjetjih, ki so usmerjena v iskanje in 

sledenje novim priložnostim. Avtorja v predlogih za podjetniško izobraževanje skleneta, da 

mreženje izboljša oziroma okrepi proces prepoznavanja podjetniških priložnosti. 

Podjetnikove osebne mreže so pomembne že pri izbiri poslovne priložnosti in v fazi 

ustanovitve podjetja ter tudi kasneje pri njegovi za�etni rasti (Butler in Hansen 1991). Tudi 

povezava med velikostjo mrež in uspešnostjo podjetij je bila prou�evana v številnih 

raziskavah. Lechner, Dowling in Welpe (2006) so ugotovili, da so za razvoj podjetja bolj 

pomembne vrste mrež in ne toliko njihova velikost. Osredoto�ili so se na razli�ne vrste mrež 

in njihov odnos v razli�nih fazah razvoja podjetja in spoznali, da je za start-up fazo zna�ilno, 

da so najštevil�nejše mreže, ki jih imajo podjetniki, socialne oziroma družbene mreže, ki 

vklju�ujejo odnose z družino, prijatelji in sodelavci. Rezultati so pokazali, da število 

družbenih mrež ob nastanku podjetja ne vpliva na skrajšanje �asa za zagon podjetja. V 

raziskavi, ki jo je opravila Jackova (2005), pa se je pokazalo, da imajo mo�ne družinske vezi 

pozitiven vpliv na prepoznavanje podjetniških priložnosti in omogo�anje stalne podpore, kar 

kaže na pomembnost teh vezi v start-up procesu.  

V raziskavi, ki jo je Greve (1995, v Matoh 2015) opravil med podjetniki na Norveškem, je 

ugotovil, da so v za�etni fazi mreže manj obsežne in da podjetniki mreženju namenjajo manj 

�asa kot v nadaljnjih fazah podjetniškega procesa. Na podlagi svojih ugotovitev sklepa, da bi 

morali podjetniki imeti razširjene mreže in posve�ati veliko �asa odnosom v njih, saj je 

pomembno, da pripadajo relativno gostim mrežam, v katerih vlada zaupanje in v katerih imajo 

�lani pomembne poslovne izkušnje in znanja ter dobro razvejane mreže. Klyver in Hindle 

(2007) kasneje ugotavljata, da raznolikosti v strukturi mrež igrajo pomembno vlogo v 
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razli�nih fazah podjetniškega procesa, a so se pokazale kot zelo pomembne v fazi odkrivanja 

podjetniške priložnosti in manj pomembne v start-up fazi, kjer se podjetniki bolj osredoto�ajo 

na goste mreže z ve�jim deležem družinskih in družbenih vezi.  

Razli�ne informacije, stiki in nasveti, ki jih podjetnik pridobiva skozi mreže, pomembno 

vplivajo na prepoznavanje poslovnih priložnosti in realizacijo poslovnih zamisli. Granovetter 

(1973) je v svojem delu poudaril pomembnost vzdrževanja razširjenih mrež šibkih vezi za  

pridobivanje sredstev. Šibke vezi so ohlapni odnosi med posamezniki, medtem ko mo�ne vezi 

najdemo že v primarni družini. Šibke vezi so pomembne pri pridobivanju informacij, ki bi 

bile sicer nedostopne ali drago dostopne (Ruzzier 2005). Obratno je študija norveških 

podjetnikov pokazala, da so mo�ne vezi pomembne pri pridobivanju informacij, šibke vezi pa 

pri pridobivanju finan�nih sredstev (Jennsen in Koening 2002, v Ruzzier 2005). Mo�ne vezi 

so navadno dolgotrajne, zanje je zna�ilno zaupanje, podjetnik od takih vezi dobi neposredno 

pomo� (Burt 1992). Šibke vezi pomagajo podjetniku širiti poslovne kontakte s preostalimi 

kontakti v drugih mrežah, kar lahko vodi v izgradnjo poslovnega sodelovanja (Granovetter 

1973). Šibke vezi so tako mostovi do ve�jega števila poslovnih partnerjev, kupcev in drugih 

oseb, ki so koristni za podjetnika zaradi dostopa do finan�nih sredstev in novih trgov. 

Granovetter (1973) izpostavlja tudi slabost mo�nih vezi, ki se zaradi manjšega števila �lanov 

in obenem zahtevnejših medsebojnih odnosov pokaže v nizkem naboru svežih informacij, 

medtem ko lahko šibke vezi zaradi širših mrež pomenijo tudi ve�ji dostop do ve� informacij, 

posledi�no ve� poslovnih priložnosti. Za podjetnika je pomembno, da je pripravljen svojo 

osebno mrežo razširiti izven družine in prijateljev, saj ve�ja mreža pomeni dostop do ve� 

informacij, s tem pa odkritje ve� priložnosti, ki so lahko povod za nove podjetniške podvige. 

Vzpostavljanje številnih stikov v procesu ustanavljanja podjetja pomeni pridobivanje virov za 

nove ideje in pomemben dejavnik uspeha podjetja. V raziskavi, ki so jo izvršili Singh, Hills in 

Lumpkin (1999), v kateri so preu�evali prepoznavanje poslovnih priložnosti v povezavi z 

velikostjo mrež, šibkimi vezmi in strukturnimi luknjami, so potrdili postavljeno tezo o 

pozitivni povezanosti velikosti mreže in številom šibkih vezi podjetnika s številom 

prepoznavanja poslovnih priložnosti, novimi idejami in novimi posli.  

Ruzzier in Anton�i� (2007) sta napovedovala stopnjo internacionalizacije malih in srednjih 

podjetij, ki temelji na podjetnikovi mrežni strukturi kot eni najpomembnejših zna�ilnosti 

socialnega kapitala. Preu�ila sta dve dimenziji strukture podjetniških mrež, šibke in mo�ne 

vezi. Ugotovila sta, da imajo po navadi tako šibke kot mo�ne vezi pozitiven vpliv na 

internacionalizacijo malih in srednjih podjetij, vendar za razliko od mo�nih oziroma trdnih 

vezi, ki imajo mo�an vpliv na internacionalizacijo, tega nista mogla empiri�no potrditi za 

šibke vezi na celotnem vzorcu, kar kaže, da šibkih in mo�nih vezi ne gre metati v isti koš. 

Gradnja mrež je pri uspešnih podjetnikih na�rtna. Z osebnim pristopom, ki velja za bolj 

u�inkovitega, pristnejšega in prožnejšega od uradnega, se sre�ujejo na formalnih in 

neformalnih sre�anjih in tako vzpostavljajo nove in ali ohranjajo že obstoje�e stike. Ob�asna 
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ali redna sre�anja so priložnost za strateški razvoj posla. Odnos med �lani mreže temelji na 

zaupanju, vzajemnem podajanju informacij ter skupnih vrednotah. Podjetnik ne pridobiva le 

informacij, ampak se od drugih �lanov (kupcev, dobaviteljev, sodelavcev) tudi u�i 

(Johannisson 1995, 254). Aldrich in Zimmer (1986) navajata podjetniško utemeljenost z 

vidika mrež v socialnem kontekstu in pravita, da je lahko podjetništvo spodbujeno ali 

omejeno glede na položaj podjetnikov v mrežah. Njuno mrežno povezanost prikazujemo v 

Sliki 3. 
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Slika 3: Mrežna povezanost 

Vir: Aldrich in Zimmer 1986. 

Naj na tem mestu omenimo še, da sta Honig in Davidsson (2003) z raziskavo ugotovila, da bi 

bilo za podjetnike poslovno koristno, �e bi jim svetovali pri razvoju in promociji osebnih, 

zlasti medpodjetniških mrež. Rezultat tudi kaže, da so stiki z razli�nimi organizacijami za 

promocijo in razvoj podjetništva preve� zbirokratizirani in kot taki za podjetnika ve�krat 

nekoristni.  

Bratkovi� Kregar in Anton�i� (2015) sta z raziskavo, ki sta jo izvedla med podjetniki malih in 

srednjih podjetij v Sloveniji, ugotavljala samou�inkovitost podjetnikov na podro�ju 

podjetniških mrež. Podjetniki razvijajo odnose, da bi nadomestili pomanjkanje virov, znanja 
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in sposobnosti, saj mreženje pove�a razpon delovanja, prihrani �as in omogo�a dostop do 

virov, ki so sicer nedostopni. Njun konstrukt samou�inkovitosti mreženja je vseboval tri 

dimenzije, in sicer sposobnost mreženja, sposobnost razvoja kontaktov in sposobnost 

pridobivanja podpore. Predpostavljala sta, da je zavestno prepri�anje podjetnika o svojih 

sposobnostih za pridobitev podpore preko osebnih in poslovnih mrež klju�nega pomena za 

ve�jo u�inkovitost njegovih mrežnih aktivnosti. Ugotovila sta, da mo�an ob�utek mrežne 

samou�inkovitosti lahko pove�a podjetnikovo u�inkovitost pri uporabi svojih osebnih 

oziroma poslovnih mrež. 

Avtorji Stam, Arzlanian in Elfring (2014) so se osredoto�ili na prou�evanje vloge socialnega 

kapitala na podjetniške procese. Opravili so analizo povezave osebnih mrež podjetnika z 

uspešnostjo malega podjetja. Rezultati so pokazali, da je vpliv socialnega kapitala na 

uspešnost odvisna od starosti malega podjetja, panoge in institucionalnih okvirov ter posebnih 

ukrepov v mreženju. Njihove ugotovitve podjetnikom nakazujejo pomembnost gojenja 

osebnih mrež za premostitev socialnega kapitala na podjetje, pa tudi razli�ne strategije 

mreženja v razli�nih �asovnih obdobjih in razli�nih panogah. 

155 malih in srednjih podjetij iz razli�nih proizvodnih panog na �eškem je leta 2010 

sodelovalo v raziskavi, s katero so želeli avtorji ugotovi vpliv medsebojnega mreženja in 

deljenja skupnega jezika z mednarodnimi povezavami. Mustreen, Francis in Datta (2010) so 

ugotovili, da se lahko podjetja, ki delijo skupen jezik z mednarodnimi povezavami, hitreje 

internacionalizirajo kot podjetja, ki tega ne delijo. Obenem so zaznali tudi to, da zanašanje na 

osebne stike ovira prvi vstop na mednarodne trge. 
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5 PODJETNIŠKE NAMERE IN USTANAVLJANJE NOVIH PODJETIJ 

V nadaljevanju opredeljujemo teoreti�na izhodiš�a podjetniškega procesa, skupaj s 

podjetniškimi priložnostmi, podjetniške namene in stanje podjetniške dejavnosti v Sloveniji. 

Nadalje navajamo motive za ustanovitev lastnega podjetja, opredeljujemo samo ustanovitev 

podjetij in na kratko predstavljamo tipe podjetij. 

5.1 Podjetniški proces 

Podjetniški proces se za�ne s posameznikom, ki je prepri�an, da lahko uresni�i svojo 

podjetniško idejo in je podjetniško sposoben, prepoznava podjetniške priložnosti in sprejema 

tveganje ter možnosti neuspeha. Od izkazovanja podjetniške namere do stopnje dejanskega 

izvajanja podjetniške ideje pa preide manjši delež podjetnih posameznikov. Med dejanske 

izvajalce podjetniške dejavnosti uvrš�amo nastajajo�e in nove podjetnike. Novi podjetniki, ki 

poslujejo dlje kot 42 mesecev, postanejo t. i. ustaljeni podjetniki (Rebernik idr. 2015).  

Podjetniški proces sta Plut in Plut (1995, v Lah 2009) definirala kot potek dogodkov, v 

katerih podjetnik med možnimi idejami izbere tisto priložnost, ki je donosna in uresni�ljiva, 

za njeno uresni�itev pa poiš�e potreben kader, finan�na in druga sredstva. Podjetnik mora 

znati videti oziroma najti, oceniti in razviti podjetniško priložnost, pri tem pa premagovati 

okolje, ki je velikokrat ovira pri razvoju ne�esa novega. Hisrich, Peters in Shepherd (2010, 7) 

so podjetniški proces opredelili s štirimi stopnjami, ki si sledijo od prepoznavanja in ocene 

priložnosti pa razvoja poslovnega na�rta in dolo�itve potrebnih virov, do managementa 

novonastalega podjetja. 

Podjetniška priložnost je jedro podjetniškega procesa, a vsaka dobra in zanimiva ideja še ne 

pomeni prave podjetniške priložnosti, ki bo omogo�ila nastanek in razvoj novega izdelka ali 

storitve za uporabnike. Veliko idej ostane neuresni�enih in veliko �asa je lahko izgubljenega, 

ko se nekdo žene za idejo, ki ne vodi nikamor, zato mora podjetnik znati oceniti, kakšen je 

potencial zaznane priložnosti ter koliko �asa in truda je treba vložiti, da se bo priložnost 

uresni�ila (Timmons 1999). 

Lo�itev med idejo in podjetniško priložnostjo navajata Timmons in Spinelli (2009, 150−153), 

ki pravita, da so ideje orodja v rokah podjetnikov in njihovo odkritje je samo prvi od mnogih 

korakov v procesu spreminjanja odkrite ideje v podjetniško priložnost. Opozarjata, da so ideje 

pogosto precenjene in so poudarjene bolj kot potrebe po izdelkih in storitvah, ki jih je možno 

prodati potencialnim strankam v zadostnih koli�inah. Nova podjetja obi�ajno nastajajo po 

principu metode poskusa in napake, zato so potrebne številne ponovitve, preden izdelek ali 

storitev ustreza strankinim potrebam in so zanj pripravljene pla�ati. Redka podjetja nastajajo 

na osnovi prebliska in genialnosti. Avtorja navajata, da ima podjetniška priložnost zna�ilnosti 

privla�nosti, pravo�asnosti in trajnosti ter je zasidrana v izdelku ali storitvi, ki ustvarja ali 
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dodaja vrednost za kupca oziroma kon�nega uporabnika, obi�ajno tako, da rešuje resen 

problem. 

Carol Moore (Bygrave 1994, v Pšeni�ny 2000, 61) gleda na podjetniški proces skozi vidik 

sprožitve podjetniškega dogodka. Na sprožitev podjetniškega dogodka (tudi odlo�itve) vpliva 

vrsta osebnih, socioloških in drugih dejavnikov okolja. Skupno u�inkujejo, da pride do 

novega podjetniškega podjema, ali pa tudi ne. Ko potencialni podjetnik dobi idejo za novi 

posel, bodisi naklju�no ali preko procesa iskanja poslovnih idej, je le-ta posledica vrste 

osebnostnih dejavnikov in vpliva okolja. Da bi inovacija pri njem sprožila podjetniško 

odlo�itev, se dotedanjim vplivom pridružijo dodatni osebnostni in sociološki dejavniki ter 

podpora ali odpor iz okolja. Pri naslednjem koraku, uresni�itvi ideje, poleg dotedanjih 

delujejo še dodatni dejavniki, kot na primer vprašanje, ali ima oseba podjetniške lastnosti, 

znanja in izkušnje, vizijo in podobno, in ali je v okolju dejansko mogo�e uresni�iti in uspeti s 

predvidenim poslom. Model je prikazan v sliki 4.  
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Lociranje 
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Tolerantnost
Prevzem 
tveganja
Vrednote
Izobrazba
Izkušnje

Osebnost
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Struktura
Kultura
Produkti
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Okolje
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Ustbarjalnost

Okolje
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politika
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Dobavitelji
Investitorji
Bankirji
Odvetniki
Sredstva
Ekonomska politika

 

Slika 4: Model podjetniškega procesa z vidika sprožitve podjema 

Vir: Bygrave 1994, 3, v Pšeni�ny 2000, 62. 

5.2 Podjetniške namere 

Odlo�itev za samostojno podjetniško pot je vezana na razli�ne razloge posameznikov. Avtorji 

kot najpogostejše razloge navajajo zaznano donosno priložnost in željo po neodvisnosti, 

nezadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo in usmerjenost k visokim dosežkom, družinsko 
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tradicijo ter izobrazbo. Dejavniki, ki vplivajo na odlo�anje posameznika o podjetniški poti, se 

prepletajo z dejavniki razvoja podjetniških lastnosti (Anton�i� idr. 2002, 89). 

Krueger in soavtorji ugotavljajo, da so podjetniški nameni dober pokazatelj namere ob 

ustanovitvi novega podjetja in da dovolj mo�en podjetniški namen po vsej verjetnosti vodi k 

dejanskemu poskusu ustanovitve podjetja, �etudi v�asih z zamikom zaradi drugih vzrokov, ki 

se pojavijo v procesu nastajanja novega podjetja (Krueger, Reilly in Carsrud 2000, 412).  

O podjetniških namerah je bilo opravljenih že nekaj raziskav, o povezavi med namerami in 

dejanskimi realizacijami namere pa ne veliko. Med potencialnimi podjetniki jih le del za�ne 

dejansko izvajati dejavnosti, ki so potrebne za ustanovitev novega podjetja. GEM (Rebernik 

idr. 2015) ugotavlja, da je v Sloveniji, v letu 2014, 12,31 % odraslih prebivalcev izkazovalo 

podjetniške namere o za�etku podjetniškega udejstvovanja v obdobju naslednjih treh let. Žal 

pa visoka podjetniška namera ne pomeni tudi visokega odstotka dejanske podjetniške 

dejavnosti, saj nadaljnji podatki kažejo, da je le 3,78 % posameznikov dejansko realiziralo 

podjetniško namero in za�elo z dejavnostjo za za�etek poslovanja. Avtorji menijo, da je za 

pove�anje potenciala treba skrbeti za podjetniško izobraževanje in ustvarjanje pogojev, da 

bodo morebitni neuspehi, ki so nelo�ljiv del podjetniškega procesa, �im manj vplivali na 

odlo�anje o podjetniški poti. 

Osnovni kazalec v raziskavi GEM je indeks zgodnje podjetniške dejavnosti, t. i. TEA (angl. 

total early-stage entrepreneurial activity), ki prikazuje »odstotek odrasle populacije med 18. in 

64. letom starosti, ki se vklju�uje v podjetništvo bodisi kot nastajajo�i ali kot novi podjetniki« 

(Rebernik idr. 2015). Na sliki 5 je prikazan odstotek odrasle populacije v Sloveniji, ki je 

vklju�ena v razli�ne faze podjetniškega procesa. 
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Slika 5: Delež odraslega prebivalstva v Sloveniji, vklju�enega v posamezne faze 
podjetniškega procesa 

Vir: GEM 2015 (Rebernik idr. 2015). 
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Pogoji za podjetništvo v posamezni državi, ki zajemajo družbeni odnos do podjetništva, 

medijski odnos in status podjetnikov, tudi vplivajo na podjetniško obnašanje posameznikov 

(Rebernik idr. 2015). Norme v okolju (družbene in kulturne) lahko spodbujajo ali zavirajo 

odlo�itev posameznika za podjetniško pot in njeno uresni�evanje. Podjetniško kulturo v 

družbi sooblikuje dojemanje spoštljivosti in zaželenosti podjetniškega poklica. Mediji pa s 

svojo vlogo pomembno sooblikujejo javno mnenje o statusu podjetništva v družbi. Zanimiv je 

tudi najnovejši podatek iz poro�ila AGER 2015 (Devos in Van Andel 2015), ki kaže, da je 

družba v Sloveniji (mišljeni so vlada, mediji in ljudje) podjetništvu nenaklonjena (ocena 

anketirancev je zgolj 24 %), kar nas postavlja na rep sodelujo�ih držav, �eprav je med 

anketiranci zaznati pozitiven odnos do podjetništva (83 %). 

�loveški kapital po besedah Fitzsimmonsa in Douglassa (2005) ne zajema le osebnih 

sposobnosti in socialnega kapitala, temve� tudi odnos do vidikov podjetništva. Tako je lahko 

motiv za podjetniško vedenje odvisen tudi od odnosa do podjetništva. V študijah sta 

raziskovala odnos med podjetniško naravnanostjo, sposobnostmi in podjetniškimi namerami v 

štirih držav, in sicer Indiji, Kitajski, Tajski in Avstraliji, in ugotovila, da je podjetniški odnos 

pomemben pri razlagi poklicne odlo�itve v vseh štirih državah.  

5.3 Motivi za ustanovitev lastnega podjetja 

Ljudje se v procesu motivacije za podjetništvo vedejo in delujejo podjetniško, ko z vgrajeno 

potrebo po dosežkih, podjetniških sposobnostih, znanju in sredstvih iš�ejo ter sestavljajo 

razne dejavnike tako, da poskušajo izkoristiti donosne podjetniške priložnosti, s tem pa 

prispevajo k ekonomskemu in družbenemu razvoju (Plut in Plut 1995). 

V zadnjem desetletju se je uveljavila osnovna delitev dveh podjetniških motivov oziroma 

dveh sklopov dejavnikov, ki vplivajo na podjetništvo, in sicer na »push« motive, ki silijo 

posameznika v podjetništvo, zaradi �esar govorimo o podjetništvu iz nuje oziroma 

podjetništvu iz potrebe, ter »pull« motive, ki vle�ejo posameznika v podjetništvo in temu 

pravimo podjetništvo iz priložnosti (Williams in Williams 2014). Podjetništvo iz priložnosti 

temelji na po-vle�nih dejavnikih, kadar posamezniki zaznajo in udejanjijo poslovno priložnost 

zato, da bi imeli dohodek in dobi�ek ter bili neodvisni; podjetniška kariera je zanje privla�na. 

Pri podjetništvu iz nuje, ki je osnovano na potisnih dejavnikih, se posamezniki odlo�ajo za 

podjetništvo zato, da bi preživeli, ker so bodisi ostali brez zaposlitve ali so s trenutno 

zaposlitvijo nezadovoljni, in ne zato, ker bi izkoriš�ali dobre poslovne priložnosti; ker ne 

najdejo druge možnosti za preživetje, je podjetništvo oblika izhoda iz krize (Acs 2006, 

Hechavarria in Reynolds 2009, Singer idr. 2015, v Rebernik idr. 2015, 76). 

Mladi se za ustanovitev podjetja odlo�ajo iz razli�nih razlogov. Ti so odvisni od njihovih 

življenjskih okoliš�in in povezani z njihovimi željami in prioritetami, cilji in interesi, lastnim 

osebnim stališ�em in sposobnostmi ter posameznikovimi prednostmi. Klju�ni pomen 
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razumevanja podjetništva mladih in njegovega spodbujanja je prepoznavanje njihovih 

razlogov (Schoof 2006, 11). Avtor razvrš�a naštete razloge v tri sklope motivatorjev za 

podjetništvo.  

Prvi sklop predstavljajo življenjske okoliš�ine, v katere umeš�a potisne in vle�ne dejavnike, 

kot jih analizira tudi raziskava Globalnega podjetniškega monitorja. Pomanjkanje alternativ za 

zaposlitev in preživljanje so ekonomske okoliš�ine, ki lahko pripeljejo do podjetništva iz nuje. 

Tako podjetništvo povzro�i v državi nizke dav�ne prihodke, kar vpliva na nižji odstotek bruto 

doma�ega proizvoda, nizko stopnjo socialnih transferjev in socialne varnosti, nizko raven 

zanimanja za sekundarno in terciarno izobraževanje in tudi neenakost dohodkov prebivalstva. 

Za podjetništvo iz nuje se mladi odlo�ajo, ko primanjkuje ustreznih delovnih mest, kadar 

izhajajo ali se znajdejo v revš�ini in kadar morajo prispevati v gospodinjski prora�un družine, 

kar je zna�ilno predvsem za revnejše države z nizkimi prihodki in za države v razvoju. 

Obratno pa, kadar odlo�itev za podjetništvo ni edina alternativa zaposlitve, preživetja in 

ustvarjanje dohodka in je podjetništvo želja po uresni�evanju zaznane podjetniške priložnosti, 

potem je to podjetništvo motivirano s priložnostjo. Tako podjetništvo je v ve�ji meri prisotno 

v razvitih državah, kjer so višji prihodki. Prepri�anja v lastne sposobnosti in spretnosti za 

ustanovitev podjetja, zaznavanje dobrih poslovnih priložnosti, obstoj podpornih dejavnosti in 

podpornih angelov za investicije ter poznavanje podjetnega posameznika, ki se je v zadnjih 

dveh letih podal na samostojno podjetniško pot, so povezani s stopnjo podjetništva iz 

priložnosti. Vendar pa avtor poudarja, da je v praksi težko potegniti jasno mejo med obema 

vrstama podjetništva, ker se obe vrsti motivacij prekrivata. 

Drugi sklop predstavljajo osebna stališ�a, interesi in individualne prednosti. Poleg 

življenjskih okoliš�in so motivi mladih podjetnikov vezani na osebna stališ�a, preference, 

njihove cilje in posebne interese, sposobnosti in prednosti. Avtor navaja, da imajo za razliko 

od gospodarskih podjetnikov socialni podjetniki željo po spremembi okolja in izboljšanju 

družbe, zato njihovi motivi za podjetništvo pogosto izhajajo iz potrebe po socialni 

odgovornosti, nesebi�nosti in dolgoro�nem interesu za zdravje lokalnega gospodarstva, 

družbe in okolja. V industrializiranih državah so poleg omenjenih naštete tudi druge osebne 

motivacije in razlogi mladih za samostojno podjetniško pot oziroma lastno podjetje: 

neodvisnost in prilagodljivost, nove zaposlitvene perspektive in možnost biti sam svoj šef, 

novi izzivi ter uresni�evanje ideje ali vizije, služiti ve� denarja, postati premožen, imeti ve�ji 

ugled v družbi, povezava službe in strasti, višja kakovost življenja in nadaljevanje družinske 

tradicije (Schoof 2006, 12).  

V tretji sklop pa uvrš�a posebno spretnost, veš�ino oziroma sposobnost mladega 

posameznika, ki je lahko tudi klju�ni motivator in katalizator za za�etek poslovanja (Schoof 

2006, 13). 

Glede posebnih veš�in oziroma sposobnosti mladih podjetnikov je Ekonomska komisija 

Združenih narodov za Evropo (angl. United National Economic Commission, v nadaljevanju 
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UN/ECE) v svoji raziskavi (UN/ECE 2003, 131−132) razlikovala med tremi tipi mladih 

podjetnikov: 

- Tehni�ni podjetniki. So posamezniki, ki so zelo tehni�no usmerjeni. Razvijajo ideje za 

nove produkte in izumljajo izdelke. Njihovi cilji so razvijanje novih trgov in celo novih 

industrij, sama ustanovitev podjetja pa je pogoj oziroma sredstvo za uresni�itev teh ciljev. 

- Organizacijski graditelji. Nekateri posamezniki preprosto ustanovijo podjetje, ker je 

njihova želja »gradnja« organizacije. Njihove najve�je sposobnosti se kažejo v razvijanju 

ljudi, sistemov in struktur. 

- Ustvarjalci poslov. Nekateri posamezniki uživajo, �e lahko ustvarijo prvotni dogovor 

glede ustanovitve novega podjetja in opravijo obveznosti glede zagona start-upa. Za 

razliko od graditeljev organizacij ne marajo upravljanja in dolgoro�nega zavezovanja k 

organizaciji. To so ljudje, ki so obi�ajno vklju�eni v finan�ne in trgovinske transakcije. 

5.4 Ustanovitev novih podjetij in tipi podjetij 

Za ustanovitev podjetja ne zadostuje le želja, ne glede na to, ali izvira iz kulture, subkulture, 

družine, u�iteljev in kolegov posameznikov. Poleg želje morajo obstajati možnosti, torej 

pogoji za ustanovitev podjetja, med katerimi so vlada države oziroma vladna politika, ki 

podpira podjetništvo na razli�ne na�ine (infrastruktura, davki, programi za spodbujanje 

podjetništva), izobrazba in izkušnje, trženje, vzorniki in finan�ne zmožnosti (Ruzzier idr. 

2008). 

Stamboulis in Barlas (2014, 366) omenjata še ostale dejavnike, ki vplivajo na ustanovitev 

podjetja, podjetniško uspešnost in so povezani zlasti z mladimi podjetniki: 

- usposobljenost: jedro podjetja bo povezano s smerjo študija ali delovnimi izkušnjami;  

- motiv za nastanek podjetja: podjetnik mora imeti resni�no in pristno željo za izvedbo 

projekta; 

- inovacije, ustvarjalnost, motivacija za gradnjo novih in dobrih odnosov s poslovnimi 

partnerji ter prijetno delovno okolje – omenjeni dejavniki so privla�ni za ustvarjalne ljudi, 

ki razmišljajo o poklicni poti; 

- poslovni na�rt: ve�ina mladih ljudi verjame, da je za uspeh potreben inovativen poslovni 

na�rt; 

- status zaposlenega: znanje, veš�ine in izkušnje igrajo v podjetništvu pomembno vlogo; ko 

je mlada oseba zaposlena, postane zanjo odlo�itev za podjetniško pot težja; 

- tveganje: morda je najve�ji strah mladih nadobudnih podjetnikov negotova narava 

podjetništva. 

Široka opredelitev podjetništva upošteva raznorazne na�ine, s katerimi poskuša posameznik, 

skupina posameznikov ali podjetje ustanoviti novo podjetniško dejavnost ali podjetje. Sem 

sodijo samozaposlitev, ustanovitev novega podjetja in razširitev že obstoje�ega podjetja 

(Rebernik idr. 2015). Dandanes govorimo o razli�nih oblikah podjetništva, kamor uvrš�amo 
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podjetništvo mladih, žensko podjetništvo, notranje podjetništvo, družinsko podjetništvo, 

spletno podjetništvo, kmetijsko podjetništvo, franšizing ter v nekaterih primerih tudi obliko 

dela na domu. Podjetništvo delimo tudi glede na tehnološko zahtevnost in hitrost rasti 

podjetij. Tehnološko zahtevne dejavnosti so lahko nizke, srednje ali visoke, temu sledi 

poimenovanje nizko intenzivnega, srednje intenzivnega in visoko tehnološko intenzivnega 

podjetništva. Podjetja lahko rastejo hitro ali po�asi, zato glede na hitrost rasti lo�imo 

podjetništvo življenjskega stila in dinami�no podjetništvo (Pšeni�ny 2000, 21). Ruzzier in 

drugi (2008) razvrš�ajo podjetja v tri kategorije. 

1. Podjetje življenjskega sloga, ki je po navadi zasebno podjetje, ki dosega skromno rast, 

preživlja lastnike in nima mnogih priložnosti za pomembno rast in širitev. Narava posla 

in cilji podjetnika so taki, da ne narekujejo visoke rasti. Motiv je mogo�e s pomo�jo 

ustanovitve podjetja podpirati in si omogo�iti takšen na�in življenja, kot si gaje 

posameznik vedno želel. Jasno je, da je cilj tudi takih podjetij poslovati dovolj uspešno. 

Ve�krat se namre� zgodi, da se tak podjetnik odlo�i za podjetniško pot zgolj zato, da bi 

delal tisto, kar želi, potem pa postane tudi finan�no uspešen. 

2. Ustanoviteljsko podjetje nastane na podlagi raziskav in razvoja in postavi temelje novega 

poslovnega podro�ja. Je vrsta podjetij, s katerimi se redko trguje na borzi, zanimive so le 

za zasebne vlagatelje in nikoli ne prodajo svojih delnic na kapitalskem trgu. 

3. Podjetje z visokim potencialom rasti. Rast takih podjetij, �etudi lahko nastanejo kot 

ustanoviteljska, je izredno hitra. Podjetja so posledi�no naložbeno zelo zanimiva in 

pritegnejo medijsko pozornost. Med ta podjetja štejemo tako imenovane gazele, ki so 

zelo pomembne za gospodarski razvoj; to so podjetja z zelo velikim potencialom rasti in 

hitro rastejo skozi daljše �asovno obdobje. 

Douglass v svoji raziskavi o podjetniških namerah za ugotavljanje predispozicij za rast 

gospodarstva navaja, da se posamezniki, ki ustanavljajo podjetja, razli�no usmerjeni pri svojih 

podjetniških namerah. Nekateri so bolj usmerjeni v rast svojega podjetja, drugi pa v 

neodvisnost, kar je bistvenega pomena pri prepoznavanju podjetniškega potenciala v smislu 

ugotavljanja možnosti gospodarskega razvoja in rasti. Klju�na ugotovitev so razli�ni znaki 

glede odnosa in sposobnosti posameznikov, katerih podjetniški nameni so nagnjeni k rasti, v 

primerjavi s posamezniki, nagnjenimi k neodvisnosti, kar se kaže v dveh razli�nih in med 

seboj lo�enih konstruktih (Douglass 2013). Ne glede na razlike med usmerjenostjo v rast ali 

usmerjenostjo k neodvisnosti pa imajo oboji sposobnost prepoznavanja in izkoriš�enja 

poslovne priložnosti, ustvarjanja novih produktov, izdelkov, storitev, prevzemanja tveganja in 

pripravljenosti na negotovost (Nguyen 2013, v Dobelšek 2015, 25). V magistrski nalogi bomo 

v empiri�nem delu preverjali, ali so študentje z nagnjenostjo za samostojno podjetniško pot 

bolj usmerjeni k neodvisnosti in torej bolj nagnjeni k podjetjem življenjskega sloga, ali so bolj 

usmerjeni v rast in zatorej k ustanavljanju hitro rasto�ih podjetij. 
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6 EMPIRI�NA RAZISKAVA 

Raziskovalni problem magistrske naloge je prou�evanje vpliva �loveškega kapitala in 

podjetniških mrež na nagnjenost k samostojni podjetniški poti mladih, potencialnih 

podjetnikov. Vse manj je mladih, ki se odlo�ajo za samostojno podjetniško pot (Rebernik idr. 

2015, OECD in Evropska komisija 2014), vse ve� pa mladih brezposelnih, prebivalstvo 

Slovenije se stara, zato je iskanje dejavnikov, ki pospešujejo ali zavirajo nagnjenost študentov 

k podjetniški poti, lahko pomemben doprinos k razumevanju in pospeševanju podjetništva 

med mladimi. Namen raziskave je na primeru študentov družboslovnih in naravoslovnih 

fakultet UP in UL raziskati povezanost �loveškega kapitala in podjetniških mrež z 

nagnjenostjo k podjetniški poti, obenem pa tudi raziskati ambicije po ustanovitvi hitro 

rasto�ih podjetij in ambicije po ustanovitvi podjetij življenjskega sloga.  

6.1 Metodologija 

Rezultati kvantitativne raziskave so predstavljeni v empiri�nem delu magistrske naloge. 

Primarne podatke za raziskavo smo pridobili z uporabo metode anketiranja, saj smo menili, da 

je glede na temo naloge in populacijo raziskave, anketa najbolj primeren na�in. Podatke o 

izbrani populaciji smo zbirali s pomo�jo anketnega vprašalnika, ki je vseboval tudi navodila 

za izpolnjevanje, sestavljen pa je bil iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Uporabili smo tudi 

sedem-stopenjsko Likertovo lestvico, s pomo�jo katere so lahko anketiranci izrazili svoja 

stališ�a (strinjanje ali nestrinjanje) glede postavljenih trditev ali ocenjevali svoje sposobnosti, 

znanja, izkušnje na navedenih podro�jih. Najprej smo z opisnimi statisti�nimi analizami 

prikazali sestavo zbranih in opazovanih podatkov. Predstavili smo velikosti vzorca, odstotke, 

frekvence, iz tabel so razvidne najnižje in najvišje vrednosti, aritmeti�ne sredine in standardni 

odkloni. Glavna lastnost deskriptivnih statisti�nih analiz je, da z njimi le opisujemo podatke 

in ne vklju�ujemo statisti�nih sklepanj ali posploševanj na celotno populacijo. Nadalje smo s 

pomo�jo faktorske analize ve�je število spremenljivk zmanjšali na nekaj skupnih dejavnikov. 

Faktorska analiza se uporablja kot metoda za redukcijo podatkov za raziskovanja tistih 

pojavov, ki jih neposredno ni mogo�e izmeriti oziroma jih je možno meriti le posredno s 

pomo�jo izbranih kazalnikov. Tako smo lahko pojasnili najve�jo variabilnost v podatkih in 

ugotovili, s katerimi dimenzijami �loveškega kapitala in podjetniških mrež lahko pojasnimo 

opazovano spremenljivko nagnjenosti k podjetniški poti. Za preverjanje hipotez smo uporabili 

multiplo linearno regresijo, s katero pojasnjujemo povezanost oziroma vpliv med 

spremenljivkami, in preizkušanje domneve o razliki med dvema aritmeti�nima sredinama 

dveh neodvisnih vzorcev. 
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6.1.1 Vzorec 

Prou�evano populacijo predstavljajo študenti zadnjih letnikov dodiplomskih programov in 

študenti podiplomskih programov. Predpostavljali smo, da so to skupine mladih, ki zaradi 

zaklju�evanja študija, ve�jega obsega znanj formalne izobrazbe in izkušenj ter potrebe po iskanju 

zaposlitve, v ve�ji meri razmišljajo o za�etku podjetniške poti. Zaradi velikosti populacije smo 

opravili raziskavo na vzorcu, ki je vklju�eval študente fakultet �lanic Univerze na Primorskem 

(UP) in fakultet �lanic Univerze v Ljubljani (UL). UP ima 6 fakultet, UL pa 23 fakultet, 

vendar smo pri slednji Teološko fakulteto izklju�ili iz vzorca, saj smo menili, da študente 

zaradi specifi�nosti študija (program teologija in religiologija) ni primerno spraševati o 

podjetniških vsebinah na fakulteti in njihovih podjetniških namerah. Od obeh univerz smo 

pridobili podatke o številu vpisanih študentov v zadnjih letnikih dodiplomskih programov in 

številu podiplomskih študentov. Referati in dekanati fakultet so bili nato z elektronskim 

sporo�ilom obveš�eni o izvajanju ankete in naprošeni, da vnaprej pripravljeno elektronsko 

sporo�ilo za študente, ki je vsebovalo nagovor in povezavo do spletnega vprašalnika, 

razpošljejo na elektronske naslove študentov in/ali povezavo do spletne ankete objavijo na 

svojih spletnih straneh.  

Vzorec, ki smo ga pridobili z anketiranjem populacije, predstavlja 883 vrnjenih anketnih 

vprašalnikov, od teh je bilo 561 v celoti izpolnjenih in so kot taki ustrezni in uporabni za 

analizo. 315 vprašalnikov je bilo le delno izpolnjenih, 7 pa popolnoma neustreznih, zato teh 

322 vprašalnikov nismo uporabili v analizi rezultatov. Pove�an delež delno ustreznih in 

neustreznih anketnih vprašalnikov je bilo zaznati pri obsežnejših vprašanjih z Likertovo 

lestvico, kjer študenti niso nadaljevali z izpolnjevanjem ankete. Na Univerzi na Primorskem 

je bilo v študijskem letu 2015/2016 v zadnji letnik dodiplomskih programov vpisanih 707 

študentov, od tega jih je 72 oziroma 10,18 % ustrezno izpolnilo anketni vprašalnik, in 678 

podiplomskih študentov, od katerih jih je 45 oziroma 7,17 % ustrezno izpolnilo anketni 

vprašalnik. Na Univerzi v Ljubljani je bilo v istem študijskem letu v zadnji letnik 

dodiplomskih programov vpisanih 6767 študentov, od tega jih je 198 oziroma 2,93 % 

ustrezno izpolnilo anketni vprašalnik, in 5909 podiplomskih študentov, od katerih je 239 

študentov oziroma 4,04 % ustrezno izpolnilo anketni vprašalnik. Slika 6 prikazuje skupno 

število zadnjih letnikov dodiplomskih in število podiplomskih študentov po posamezni 

univerzi ter število vrnjenih ustreznih vprašalnikov glede na študijski program. 
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Slika 6: Število vseh študentov glede na študijski program in število sodelujo�ih 
študentov v raziskavi po posamezni univerzi 

Žal se vse fakultete niso odzvale na prošnjo za posredovanje spletne ankete na elektronske 

naslove študentov, ve�inoma zaradi varstva osebnih podatkov in priporo�il pooblaš�enke za 

varovanje podatkov, da se lahko elektronski naslovi študentov uporabljajo zgolj za namene 

študijskih procesov, ali pa zaradi svojih internih pravil, nezanimanja in neodzivnosti na take 

potrebe in raznih drugih razlogov. Takih fakultet je bilo 10 (BF, FA, FE, FFA, FMF, FRI, 

FSP, FŠ, FU, MF) od skupno 28 fakultet ali 35 % vseh, v vzorec zajetih fakultet. Nekatere 

fakultete ankete niso mogle poslati na elektronske naslove študentov, so pa zato obvestilo 

objavile na svojih spletnih straneh ali družabnem omrežju, kar je nekoliko pripomoglo k 

odzivnosti študentov, vendar kljub temu v precej manjši meri kot pri tistih, kjer je bil nagovor 

neposreden preko elektronske pošte. Anketni vprašalnik so v ve�ji meri izpolnili študenti 

tistih fakultet, katerih referati so jim povezavo do spletne ankete posredovali na elektronski 

naslov. Žal so bili taki ve�inoma referati naravoslovnih in neposlovnih fakultet, kar pa se 

odraža tudi v odgovorih anketirancev. V sliki 7 je prikazana odzivnost študentov po 

posameznih fakultetah. Podatki za fakultete �lanice Univerze na Primorskem (UP) so 

obarvani svetlo sivo, podatki za fakultete �lanice Univerze v Ljubljani (UI) pa temno sivo. 
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Slika 7: Odzivnost študentov po fakultetah 

Demografska statistika kaže na prevladujo� ženski spol, kar 79 % (slika 8). Najve� študentov 

sodi v starostno skupino od 18 do 23 let, takoj za njimi je 43,7 % študentov v starostni skupini 

od 24 do 29 let. V starostni skupini od 30 do 35 let je bilo obravnavanih 5,7 % študentov, v 

starostni skupini od 36 do 41 let pa 2,3 % študentov ter na koncu še 3,4 % študentov, starih 

ve� kot 42 let (slika 9). Povpre�na starost je 25 let.  

 

Slika 8: Sestava vzorca študentov po spolu 
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Slika 9: Sestava vzorca po starosti 

6.1.2 Predstavitev hipotez 

Temeljna teza naloge je, da �loveški kapital in podjetniške mreže pomembno vplivajo na 

za�etek podjetniške poti študentov. Na podlagi strokovne literature in ugotovitev drugih 

avtorjev so zastavljene štiri hipoteze in pet podhipotez. 

Hipoteza 1: �loveški kapital pozitivno vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

S prvo hipotezo bomo preverili predpostavko: �e �loveški kapital vpliva na za�etek 

podjetniške poti, bo nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške poti ve�ja pri tistih 

študentih, pri katerih bo izmerjen višji �loveški kapital. 

Podhipoteza 1a: Poslušanje podjetniških vsebin in predmetov v �asu izobraževanja pozitivno 

vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške 

poti bo ve�ja pri tistih študentih, ki v �asu izobraževanja poslušajo podjetniške vsebine in 

predmete. 

Podhipoteza 1b: Izkušnje, znanja in veš�ine pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. 

 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške 

poti bo ve�ja pri tistih študentih, ki imajo veliko izkušenj, znanj in veš�in. 
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Hipoteza 2: Podjetniške mreže pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

S to hipotezo bomo preverili predpostavko: �e podjetniške mreže vplivajo na za�etek 

podjetniške poti, bo nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške poti ve�ja pri tistih 

študentih, pri katerih bo izmerjen ve�ji socialni kapital (ve� podjetniških mrež). Ve� 

podjetniških mrež v tem primeru pomeni višje ocenjene trditve, ki se nanašajo na osebna 

poznanstva z uspešnimi podjetniki, širok krog znanstev in prijateljev za razli�ne nasvete, 

veliko povezav z ljudmi izven študija, zaupanje in pogovori z raznimi subjekti, podpora 

družine in prijateljev, pogovori z drugimi o samostojni poti ali poslovni ideji itn.  

Podhipoteza 2a: Aktivna vklju�enost v društva in interesne dejavnosti izven študija pozitivno 

vplivajo na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške 

poti bo ve�ja pri tistih študentih, ki so aktivno vklju�eni v društva in interesne dejavnosti tudi 

izven študija. 

Podhipoteza 2b: Vodenje projektnih timov in/ali manjših skupin v �asu izobraževanja 

pozitivno vpliva na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške 

poti bo ve�ja pri tistih študentih, ki v �asu izobraževanja vodijo projektne time in/ali manjše 

skupine. 

Podhipoteza 2c: Prijatelji in sorodniki podjetniki pozitivno vplivajo na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške 

poti bo ve�ja pri tistih študentih, ki imajo prijatelje in sorodnike podjetnike. 

Hipoteza 3: Študenti poslovnih fakultet bodo izražali višjo nagnjenost k za�etku podjetniške 

poti v primerjavi s študenti naravoslovnih fakultet. 

S to hipotezo bomo preverili predpostavko: študenti poslovnih fakultet (FM in EF) so zaradi 

študijske smeri in pridobljenih znanj bolj nagnjeni k samostojni podjetniški poti kot pa 

študenti naravoslovnih fakultet. Za poslovni fakulteti, in ne za primerjavo med vsemi 

družboslovnimi in naravoslovnimi fakultetami, smo se odlo�ili, ker predpostavljamo, da so 

poslovne fakultete tiste, ki bolj poudarjajo poslovne in ekonomske predmete v okviru študija, 

kar vpliva na pridobitev podjetniških znanj. Ostale družboslovne fakultete imajo ve�inoma 

zelo malo ali ni� poslovnih in ekonomskih predmetov, odvisno od svoje razvitosti in 
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vsebinske specifike, kar pomeni, da prakti�no delujejo kot naravoslovne, saj njihovi študenti 

ne poslušajo podjetniških vsebin in posledi�no nimajo pridobljenih podjetniških znanj. 

Hipoteza 4: Višja bo nagnjenost k ustanavljanju hitro rasto�ih podjetij in nižja k 

ustanavljanju podjetij življenjskega sloga. 

S to hipotezo bomo preverili predpostavko: študenti so v ve�ji meri nagnjeni k ustanavljanju 

hitro rasto�ih podjetij in v manjši meri k ustanavljanju podjetij življenjskega sloga.  

6.1.3 Anketni vprašalnik 

Anketo smo izvajali s pomo�jo spletnega anketnega vprašalnika v programu 1KA 

(www.1ka.si), in sicer v �asu od 18. 3. 2016 do 6. 4. 2016. Anketni vprašalnik je bil poslan na 

referate in dekanate 6 fakultet �lanic UP in 22 fakultet �lanic UL. Ve�ina vprašanj je bila 

zaprtega tipa in pripravljena po sedem-stopenjski Likertovi lestvici. Anketni vprašalnik je 

priložen v Prilogi 1. 

Anketo je sestavljalo 22 vprašanj, od tega 9 vprašanj in kar 96 trditev v Likertovih lestvicah. 

Od teh je en sklop trditev, ki se nanašajo na osebnostne zna�ilnosti študentov; trditve so bile 

povzete po Kollman, Cristofor in Kuckertz (2007). Trije sklopi se nanašajo na �loveški kapital 

in zajemajo trditve glede znanj, spretnosti in izkušenj na posameznih podro�jih ter na 

poslušanje podjetniških vsebin in razne druge oblike spodbujanja podjetništva na fakultetah; 

te so bile povzete po avtorjih Davidsson in Honig (2003), Baron in Markman (2000) ter Glas 

in Drnovšek (2000). Dva sklopa sta namenjena za podjetniške mreže in socialni kapital – 

zaupanje do raznih skupin, poznanstva, vezi oziroma mreže; merjene s trditvami, povzetimi 

po Glas in Drnovšek (2000). Dva sklopa vsebujeta trditve glede samostojne podjetniške poti, 

ki so povzete po Shane in Venkataraman (2000), Boyd in Vozikis (1994) ter Langkamp 

Bolton in Lane (2011). Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na razli�na tipa podjetij in je z 

dvanajstimi trditvami meril nagnjenost študentov k podjetjem, usmerjenim v rast, in 

nagnjenost k podjetjem, usmerjenim k neodvisnosti; ta vprašanja so bila povzeta po Douglass 

(2013). Devet vprašanj je zaprtega tipa in zajemajo podatke o študiju, delovnih izkušnjah, 

dodatnih izobraževanjih, v�lanjenosti v razna združenja, organizacije in klube. Štiri vprašanja 

so odprtega tipa in se nanašajo na demografske podatke študentov (starost, študijska smer, 

letnik študija in dokon�ana formalna izobrazba).   

6.1.4 Faktorska in regresijska analiza 

S faktorsko analizo opazujemo odvisne ali neodvisne spremenljivke, ki jih nato preko stopenj 

faktorske analize oblikujemo v nove spremenljivke, poimenovane faktorji. S faktorsko analizo 

tako poiš�emo latentne faktorje, ki z delovanjem v ozadju prispevajo k oblikovanju 
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spremenljivk. Cilj je bil dolo�itev spremenljivk, ki vplivajo na posamezne dimenzije 

�loveškega kapitala in podjetniških mrež. Da bi dobili sliko ozadja dimenzij, smo uporabili 

tehniko glavnih osi, katere izhodiš�e so komunalitete, ki pomenijo pojasnjeno varianco 

opazovanih spremenljivk (Gomezelj Omerzel 2009). Konstrukt �loveškega kapitala in 

konstrukt podjetniških mrež smo torej preverili z uporabo eksplorativne ali raziskovalne 

faktorske analize, ki je bila izvedena s pomo�jo programa SPSS 22 na vzorcu 561 študentov 

UP in UL. Analiza je potekala skozi ve� korakov, saj smo morali pred uporabo te metode 

preveriti, ali so podatki primerni za faktorsko analizo. To smo naredili s pomo�jo KMO, ki 

meri mo� povezave in katerega vrednost nad 0,5 pove, da so podatki primerni za uporabo 

izbrane metode. Z Bartlettovim testom smo preverili, ali je korelacijska matrika enotska. Ta 

test pokaže zna�ilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja (p < 0,05), s �imer ugotovimo, 

da korelacijska matrika ni enotska, torej so opazovane spremenljivke do dolo�ene mere 

povezane in so zato podatki primerni za nadaljnje analize. Vpliv skupnih dejavnikov kot tudi 

specifi�nih dejavnikov na posamezno prou�evano spremenljivko smo lahko razbrali na 

podlagi ocenjenih komunalitet na spremenljivkah. Spremenljive, katerih ocenjena 

komunaliteta je manjša od 0,05, imajo prevladujo� vpliv specifi�nih dejavnikov, zato take 

izlo�imo iz nadaljnje analize. V naslednjem koraku smo s pomo�jo analize celotne pojasnjene 

variance dolo�ili število skupnih faktorjev. Število skupnih faktorjev se kaže tudi v diagramu 

lastnih vrednosti, ki na osi y prikazuje lastne vrednosti, na osi x pa število faktorjev. Krivulja 

v diagramu se pri lastni vrednosti, ve�ji od 1, vedno kaže navzdol, s to�ko, kjer se naklon 

krivulje ustavi, pa razberemo število dejavnikov, ki predstavljajo število skupnih faktorjev. 

Rotacijo faktorjev uporabimo, kadar dobljenih rezultatov ne moremo najbolj smiselno 

interpretirati. Namen rotacije je pridobiti bolj jasno sliko pojava oziroma �im preprostejšo 

razlago dejavnikov (Gomezelj Omerzel 2009). Rotaciji sta lahko dve, in sicer poševna, kadar 

gre za medsebojno odvisne faktorje, ali pravokotna, kadar faktorji niso odvisni. Zadnji korak 

je bil torej poševna rotacija faktorskih uteži. V nadaljevanju empiri�nega dela naloge so 

prikazani rezultati faktorske analize. 

Regresijska analiza poskuša najti linearno kombinacijo spremenljivk, ki najbolj korelirajo z 

odvisno spremenljivko. Z multiplo regresijsko analizo analiziramo odnos med odvisno 

spremenljivko in neodvisnimi spremenljivkami, kar nam pomaga pri testiranju postavljenih 

hipotez. Za testiranje hipoteze 1 in njenih podhipotez ter hipoteze 2 in njenih podhipotez je 

bila uporabljena metoda regresijske analize, ki je bila tako kot faktorska analiza izvedena s 

pomo�jo statisti�nega programskega paketa SPSS. Odvisno spremenljivko vseskozi 

predstavlja podjetniška pot, neodvisne spremenljivke pa so dimenzije �loveškega kapitala, v 

katere smo uvrstili dimenzije spretnost, znanje, izobrazba, delovne izkušnje in podjetniški 

predmeti, in dimenzije podjetniških mrež, kamor smo uvrstili dimenzije zaupanje, 

mreženje/vezi in v�lanjenosti. Število preverjenih dimenzij je bilo dolo�eno na podlagi 

faktorske analize. Multipli regresijski ena�bi sta: 

PP = f (SR, ZI, IZ, DI, PV) + E, pri �emer so: 
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� PP – podjetniška pot, 

� f – linearna funkcija, 

� SR – spretnosti, 

� ZI – znanje in izkušnje na podjetniških podro�jih, 

� IZ – izobrazba, 

� DI – delovne izkušnje, 

� PV – podjetniške vsebine. 

PP = f (ZA, MR, VK) + E, pri �emer so: 

� PP – podjetniška pot, 

� f – linearna funkcija, 

� ZA – zaupanje, 

� MR – mreženje, vezi, 

� VK – v�lanjenost v organizacije. 

6.2 Analiza in razlaga rezultatov 

V tem podpoglavju prikazujemo rezultate raziskave. Najprej je predstavljena opisna oziroma 

deskriptivna statisti�na analiza rezultatov, sledijo še rezultati faktorske in multiple regresijske 

analize, kot zadnji pa še rezultati t-testov, oziroma preskušanja domneve o razliki med dvema 

aritmeti�nima sredinama za dva neodvisna vzorca. 

6.2.1 Opisna statisti�na analiza 

Poleg demografskih so se prva vprašanja v anketnem vprašalniku nanašala na dokon�ano 

izobrazbo, dodatna strokovna izobraževanja in delovne izkušnje. Po zaklju�eni formalni 

izobrazbi s 50,09 % prevladujejo diplomati dodiplomskih študijskih programov, sledijo 

gimnazijci s 30,35 %, srednješolci ekonomskih in tehni�nih poklicnih šol z 20,84 %, 0,55 % 

je celo tistih, ki so že kon�ali podiplomski študij nekje drugje. Poleg študija se študenti 

strokovno izobražujejo tudi na druge na�ine, in sicer jih 37 % prebira strokovno literaturo, 27 

% jih obiskuje delavnice in seminarje, 18 % te�aje, 11 % se jih je udeležilo konferenc in 7 % 

jih navaja še splet in on-line predavanja kot dodatna izobraževanja.  

Na sliki 10 je razvidno, da ve�ina študentov, tj. 73 %, nima delovnih izkušenj preko pogodbe 

o zaposlitvi, nekaj starejših, 14 %, ima od 1 do 3 let delovnih izkušenj. Veliko ve� je tistih, ki 

imajo delovne izkušnje preko dela s študentsko napotnico, in sicer jih ima 45 % od 1 do 3 let 

delovnih izkušenj, 21 % s 4 do 5 let delovnih izkušenj in 18 % s 6 do 10 let delovnih izkušenj 

preko študentskega dela.  
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Slika 10: Delovne izkušnje preko pogodbe o zaposlitvi in preko dela s študentsko 
napotnico 

Prvo vprašanje z Likertovo lestvico zajema 11 trditev in se nanaša na osebnostne zna�ilnosti 

podjetnikov. Študentje so ocenjevali, v kolikšni meri te trditve veljajo za njih osebno, pri 

�emer ocena 1 pomeni, da trditev zanje sploh ne velja, ocena 7 pa, da trditev velja v celoti. Na 

podlagi odgovorov, prikazanih v preglednici 2, lahko zaklju�imo, da imajo študenti visok 

ob�utek za prijateljske odnose, jih spodbujajo in znajo prepoznati lastnosti drugih skozi 

obnašanje in navade, kar je spodbujevalni dejavnik pri mreženju. Ve�ina študentov tudi meni, 

da so samozavestne osebe, da ostanejo zbrani in motivirani v težkih in stresnih situacijah, da 

jasno izražajo svojo vizijo prihodnosti, so dober mentor in svetovalec ter se brez težav 

prilagajajo razli�nim razmeram. Nekoliko nižji, a še vedno dovolj visoki, so odgovori glede 

hitrega prepoznavanja trendov v okolju. Iz rezultatov lahko vidimo, da so pri vseh trditvah 

vrednosti aritmeti�nih sredin visoke, razen pri treh trditvah (»V ve�ji meri kot drugi sošolci 

prepoznam poslovne priložnosti«, »Študijskim kolegom/sošolcem pogosto prepuš�am 

pomembne odlo�itve pri projektnih nalogah« in »V timskem delu navadno želim o vsem 

odlo�ati sam/-a«). Pri teh so vrednosti nekoliko nižje, razvidna pa je tudi nekoliko ve�ja 

razpršenost odgovorov okoli aritmeti�ne sredine, kar nam pokaže standardni odklon. Nižje 

vrednosti pri teh odgovorih, razen pri odgovoru o prepoznavanju poslovnih priložnosti, so bile 

pravzaprav zaželene, saj prepuš�anje odlo�itev drugim in samo-odlo�anje v timskem delu 

nista osebnostni lastnosti uspešnih podjetnikov. Se pa ravno pri trditvi glede prepuš�anja 

odlo�itev drugim kaže ve�ja razlika med spoloma, saj ženske v ve�ji meri kot moški 

prepuš�ajo pomembne odlo�itve študijskim kolegom oziroma sošolcem. Na podlagi 

analiziranih odgovorov lahko povzamemo, da so pri študentih izražene osebnostne lastnosti 

podjetnikov, pomembne za samostojno podjetniško pot. Nekoliko manj prepri�ljivi so le v 

prepoznavanju poslovnih priložnosti, kar je sicer pomembna lastnost, a vrednost ni prenizka. 
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Preglednica 2: Osebnostne zna�ilnosti in ravnanja v medosebnih odnosih * 

1 2 3 4 5 6 7
5 2 7 54 80 243 163

1% 0% 1% 10% 14% 44% 29%
1 2 13 25 148 280 90

0% 0% 2% 4% 26% 50% 16%
5 17 21 53 149 205 105

1% 3% 4% 10% 27% 37% 19%
4 15 30 39 178 241 51

1% 3% 5% 7% 32% 43% 9%
2 13 24 56 207 198 57

0% 2% 4% 10% 37% 36% 10%
2 27 20 70 164 191 83

0% 5% 4% 13% 29% 34% 15%
2 9 22 74 186 200 64

0% 2% 4% 13% 33% 36% 11%
3 16 43 56 195 188 57

1% 3% 8% 10% 35% 34% 10%
4 18 34 119 190 148 43

1% 3% 6% 21% 34% 27% 8%
10 48 57 149 170 104 18

2% 9% 10% 27% 31% 19% 3%

31 118 100 144 123 38 2

6% 21% 18% 26% 22% 7% 0%
85 173 68 107 87 31 5

15% 31% 12% 19% 16% 6% 1%

V ve�ji meri kot drugi sošolci 
prepoznavam poslovne priložnosti.

4,4 1,33

Likertova lestvica **

Sem samozavestna oseba.

5,3 1,11

Obi�ajno znam prepoznati lastnosti drugih 
skozi njihovo obnašanje in navade.

5,7 0,91

5,3 1,15

Hitro prepoznam pomembne trende v 
okolju.

5 1,2

Brez težav se prilagajam vsaki skupini. 5,2 1,21

V timskem delu navadno želim o vsem 
odlo�ati sam/a.

3,1 1,54

Študijskim kolegom (sošolcem) pogosto 
prepuš�am pomembne odlo�itve pri 
projektnih nalogah.

3,6 1,38

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Spremenljivke

Sem dober mentor in svetovalec. 5,3 1,1

Jasno izražam svojo vizijo prihodnosti. 5,3 1,27

Spodbujam prijateljske odnose med 
študenti.

5,9 1,1

Pri vsaki stvari, ki se je lotim, želim biti 
najboljši/a.

5,4 1,26

V težkih in stresnih situacijah ostanem 
zbran/a in motiviran/a.

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

�loveški kapital smo preverjali s tremi sklopi vprašanj. Prvo vprašanje se je nanašalo na 

znanja in spretnosti in ga je sestavljalo devet trditev. Drugo vprašanje se je nanašalo na 

podjetniške vsebine in predmete, s katerimi se sre�ujejo na svoji fakulteti, in ga je sestavljalo 

osem trditev, tretje vprašanje pa na znanja in izkušnje na posameznih podro�jih, pomembnih 

za uspešnost podjetnika in delovanje podjetja; to vprašanje je imelo enajst trditev. Opisna 

statistika za vsako od teh vprašanj je v nadaljevanju.  

Iz preglednice 3 lahko razberemo, da so študenti mnenja, da imajo pisne in verbalno 

komunikacijske spretnosti, znajo analizirati in reševati probleme ter motivirati druge. 

Nekoliko nižje vrednosti aritmeti�nih sredin in ve�ja razpršenost odgovorov okoli aritmeti�ne 

sredine se kažejo pri ra�unskih spretnostih ter oblikovanju in vodenju timov. Pri študentih pa 

se je pokazalo, da nimajo dovolj znanj in sposobnosti za razvijanje osebnih poslovnih 

odnosov, pogajanj in mreženja. Tu je sicer tudi standardni odklon odgovorov visoke 

vrednosti, kar pomeni visoko razpršenost odgovorov okoli aritmeti�ne sredine. Primerjava 

med spoloma pokaže, da se študentke višje ocenjujejo pri pisnih spretnostih, moški pa v 

pogajanjih, medtem ko so ocene ostalih spretnosti približno enake. 
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Preglednica 3: Analiza znanj in spretnosti * 

1 2 3 4 5 6 7
0 8 25 78 138 195 111

0% 1% 5% 14% 25% 35% 20%
2 7 39 84 168 193 62

0% 1% 7% 15% 30% 35% 11%
4 10 44 92 150 164 92

1% 2% 8% 17% 27% 29% 17%
5 15 53 87 125 171 101

1% 3% 10% 16% 22% 31% 18%
9 33 66 104 134 135 76

2% 6% 12% 19% 24% 24% 14%
16 31 70 124 120 134 61

3% 6% 13% 22% 22% 24% 11%
30 64 71 134 132 90 35

5% 12% 13% 24% 24% 16% 6%
42 69 91 124 120 90 20

8% 12% 16% 22% 22% 16% 4%
100 73 87 124 106 49 18

18% 13% 16% 22% 19% 9% 3%

Likertova lestvica *

Mreženje

Spremenljivka

3,5 1,7

Pogajanja 4 1,59

1,16

Pisne spretnosti 5,5 1,17

Verbalna komunikacija 5,2 1,38

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Razvijanje osebnih poslovnih 
odnosov

4,2 1,57

Motiviranje drugih 5,2 1,29

Oblikovanje in vodenje timov 4,7 1,51

Ra�unske spretnosti 4,8 1,49

Analiza in reševanje problemov 5,2

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Študenti so zelo slabo ocenili podjetniške vsebine in predmete ter podjetniško vzdušje pri 

predmetih, ki jih poslušajo in imajo na fakulteti, kar je razvidno iz preglednice 4, saj so skoraj 

vse vrednosti aritmeti�nih sredin nizke. Še najve� študentov se strinja, da jih podjetniške 

vsebine pritegnejo in se jih radi u�ijo. Pri tem odgovoru je mogo�e zaznati ve�je odstopanje 

med spoloma, in sicer podjetniške vsebine bolj pritegnejo moške kot ženske. Ve�ina 

študentov meni, da podjetništvo na fakulteti ni posebej predstavljeno kot nekaj pozitivnega, 

zaželenega in pomembnega, uspešni podjetniki niso pogosto vabljeni na fakulteto, da bi z 

njimi delili podjetniške izkušnje, na fakulteti ne morejo najti mentorja za svojo podjetniško 

idejo, nimajo možnosti razvijati svoje poslovne ideje v raznih skupinah ali celo inkubatorjih, 

nimajo veliko podjetniških projektov in z njimi povezanih prakti�nih nalog. Najslabše so 

ocenili predhodne podjetniške izkušnje, ve�ina jih sploh nima, in na fakulteti sploh ne 

poslušajo podjetniških predmetov in vsebin. Iz preglednice 4 lahko tudi razberemo, da so 

vrednosti standardnih odklonov odgovorov dokaj visoke (med 1,65 in 1,88), kar pomeni, da 

so odgovori precej razpršeni okoli aritmeti�ne sredine. Iz teh odgovorov je že zaznati vpliv in 

dejstvo, da so se na izpolnjevanje anketnega vprašalnika v ve�inskem deležu odzvali študentje 

naravoslovnih in tehni�nih fakultet, v precej manjšem deležu pa študentje družboslovnih in še 

posebej poslovnih fakultet. Kot je razvidno tudi iz slike 7 »Odzivnost študentov po 

fakultetah« je med prvimi desetimi fakultetami po odzivnosti samo ena poslovna fakulteta, 

FM. Sledi pomembna ugotovitev, da na neposlovnih fakultetah zelo malo vsebin in drugih 

dejavnosti namenijo podjetništvu, kar se bo verjetno kazalo tudi pri odgovorih na druga 

vprašanja. 
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Preglednica 4: Analiza podjetniških vsebin in dejavnosti na fakulteti * 

1 2 3 4 5 6 7
76 95 60 85 111 85 43

14% 17% 11% 15% 20% 15% 8%

86 109 50 126 92 70 22

15% 20% 9% 23% 17% 13% 4%
114 103 49 81 92 79 34

21% 19% 9% 15% 17% 14% 6%
99 131 65 87 91 65 14

18% 24% 12% 16% 16% 12% 3%

140 158 51 76 72 42 14

25% 29% 9% 14% 13% 8% 3%
144 153 67 79 76 28 8
26% 28% 12% 14% 14% 5% 1%
187 160 44 56 55 35 17
34% 29% 8% 10% 10% 6% 3%
192 164 51 61 48 28 12
35% 29% 9% 11% 9% 5% 2%

Likertova lestvica **

Na fakulteti poslušam veliko podjetniških 
predmetov in vsebin.

Spremenljivka

2,5 1,65

Na fakulteti lahko najdem mentorja za 
svojo podjetniško idejo.

3,3 1,77

Uspešni podjetniki so vabljeni na 
fakulteto, da z nami delijo svojo 
podjetniško izkušnjo.

3,6 1,95

Podjetniške vsebine me pritegnejo se jih 
rad/a u�im.

3,9 1,88

Imam predhodne podjetniške izkušnje. 2,6 1,75

Študenti imamo možnost razvijat svojo 
poslovno idejo v raznih skupinah, ali celo 
inkubatorju.

2,9 1,75

Pri predmetih imamo veliko podjetniških 
projektov in prakti�nih nalog.

2,8 1,63

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Podjetništvo je na fakulteti predstavljeno 
kot nekaj pozitivnega, zaželenega in 
pomembnega.

3,6 1,77

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Rezultati odgovorov, ki se nanašajo na znanja in izkušnje na posameznih podro�jih, 

pomembnih za uspešnost podjetnika in njegovega podjetja, nam v preglednici 5 prikazujejo 

visok delež študentov, ki imajo znanja in izkušnje o tehni�nem oziroma strokovnem podro�ju, 

za katerega se izobražujejo. Delna so še znanja in izkušnje glede zagotavljanja kakovosti. Vsa 

ostala znanja in izkušnje, tako glede vodenja in organizacije podjetja, znanja o financah, 

prodaji, marketingu, informatiki, nabavi, projektnem managementu in sestavljanju poslovnega 

na�rta, pa so zelo majhna. Študenti ocenjujejo, da znanj s podro�ja ra�unovodstva in 

poslovnih modelov sploh nimajo. Taki odgovori so tudi odsev tistega, kar smo ugotovili iz 

prejšnjega sklopa vprašanj. Pri vseh trditvah študentke z nižjo povpre�no oceno ocenjujejo 

svoja znanja in izkušnje v primerjavi s študenti, kar nakazuje na nižjo samooceno sposobnosti 

in znanj. 
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Preglednica 5: Analiza znanj in izkušenj na posameznih podjetniških podro�jih * 

1 2 3 4 5 6 7
8 6 33 78 155 212 57

1% 1% 6% 14% 28% 39% 10%
74 86 102 98 101 72 21

13% 16% 18% 18% 18% 13% 4%
121 99 78 91 82 60 22

22% 18% 14% 16% 15% 11% 4%
77 138 116 105 84 28 7

14% 25% 21% 19% 15% 5% 1%
122 113 97 80 80 43 19

22% 20% 18% 14% 14% 8% 3%
124 128 95 88 64 40 17

22% 23% 17% 16% 12% 7% 3%
117 118 112 77 81 38 12

21% 21% 20% 14% 15% 7% 2%
156 120 96 67 68 36 11

28% 22% 17% 12% 12% 6% 2%
162 119 72 72 71 43 12

29% 22% 13% 13% 13% 8% 2%
178 108 80 74 49 47 18

32% 19% 14% 13% 9% 8% 3%
163 158 91 69 55 15 4

29% 28% 16% 12% 10% 3% 1%
213 130 64 75 48 17 8

38% 23% 12% 14% 9% 3% 1%

Likertova lestvica **

O tehni�nem oz. strokovnem podro�ju, 
za katerega se izobražujete

O ra�unovodstvu 2,6 1,47

5,2 1,21

O financah 3,2 1,49

O nabavi 2,9 1,69

O prodaji 3,2 1,74

O marketingu 3,1 1,7

3,3 1,82

O zagotavljanju kakovosti 3,7 1,71

Aritmeti�na 
sredina

Standarni 
odklon

Spremenljivke

O poslovnih modelih 2,5 1,57

O sestavljanju poslovnega na�rta 2,9 1,8

O informatiki in elektronskem poslovanju 3,1 1,65

O projektnem managementu 2,9 1,76

O vodenju in organizaciji podjetja

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Samostojno podjetniško pot smo preverjali z dvema vprašanjema. Prvo vprašanje sestavlja 

štirinajst trditev in se nanašajo na razloge za samostojno podjetniško pot, drugo vprašanje pa 

vsebuje enajst trditev, ki se nanašajo na namero po samostojni podjetniški poti.  

Na podlagi odgovorov, prikazanih v preglednici 6, lahko podamo zaklju�ek, da študenti kot 

najpomembnejša razloga za samostojno podjetniško pot ocenjujejo neodvisnost in uresni�itev 

življenjskih ciljev. Ve�ina študentov ocenjuje podjetniško pot kot možnost neprestanega 

u�enja, osebne rasti in možnost vplivanja na rezultate svojega dela. Prav tako sta ve�ini 

študentov pomembna razloga, da bi se podali v podjetništvo, želja po lastnem podjetju ter 

osebna varnost in zagotovljeno delovno mesto. Ve�ina jih tudi meni, da bi samostojna 

podjetniška pot pomenila logi�no nadaljevanje tega, kar že obvladajo. Za nekoliko manj 

pomembne ocenjujejo razloge, kot so ekonomska nuja, možnost ve�jega vpliva v družbi, 

denar in bogastvo ter priznanje in ugled v družbi. Kot najmanj pomembna pa ocenjujejo 

razloga: nadaljevanje družinske tradicije in status/prestiž.  
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Preglednica 6: Analiza razlogov za samostojno podjetniško pot * 

1 2 3 4 5 6 7
7 8 14 33 85 164 240

1% 1% 3% 6% 15% 30% 44%
14 14 16 37 70 137 259

3% 3% 3% 7% 13% 25% 47%
7 14 19 61 94 168 188

1% 3% 3% 11% 17% 30% 34%
7 16 13 36 114 181 185

1% 3% 2% 7% 21% 33% 34%
26 26 24 57 111 150 157

5% 5% 4% 10% 20% 27% 28%
26 33 36 53 85 118 198

5% 6% 7% 10% 15% 21% 36%
30 29 48 73 122 137 111

5% 5% 9% 13% 22% 25% 20%
37 47 60 106 105 100 93

7% 9% 11% 19% 19% 18% 17%
43 47 59 112 127 111 53

8% 9% 11% 20% 23% 20% 10%
45 56 94 101 140 81 32

8% 10% 17% 18% 26% 15% 6%
55 78 102 108 96 79 31

10% 14% 19% 20% 17% 14% 6%
121 68 68 74 79 70 70

22% 12% 12% 13% 14% 13% 13%
77 89 112 97 102 55 20

14% 16% 20% 18% 18% 10% 4%
369 17 27 42 25 27 38

68% 3% 5% 8% 5% 5% 7%

Likertova lestvica **

Ekonomska nuja (edina možna 
zaposlitev).

Spremenljivka

Status in prestiž. 3,5 1,68

4,6 1,78

Denar in bogastvo. 4,1 1,64

Možnost ve�jega vpliva v družbi. 4,4 1,7

Priznavanje in ugled v družbi. 3,9 1,7

Želja po lastnem podjetju. 5,3 1,79

Neodvisnost. 6 1,27

1,66

Možnost vplivanja na rezultate mojega 
dela.

5,7 1,32

Možnost neprestanega u�enja in osebna 
rast.

5,7 1,37

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Že imam svoje podjetje. 2,2 1,99

Logi�no nadaljevanje tega, kar že 
obvladam.

5 1,7

Nadaljevanje družinske tradicije. 3,7 2,08

Uresni�itev življenjskih ciljev. 5,9 1,48

Osebna varnost in zagotovljeno delovno 
mesto.

5,3

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Ve�ina študentov nima svojega podjetja, zato tega seveda sploh ne vidijo kot razlog za 

podjetništvo. Imajo pa sorodnike, prijatelje in starše, ki so podjetniki, kar je razvidno na sliki 

11. Pri ve�ini so to drugi �lani širše družine, kot so strici in tete (38 %), prijatelji (31 %) in 

starši (29 %), nezanemarljiv pa je tudi delež, da nih�e od njim poznanih nima svojega podjetja 

(25 %).  
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Slika 11: Sorodniki, prijatelji, starši idr., ki so podjetniki 

Rezultati v preglednici 7 so pokazali, da študentje menijo, da nimajo potrebnih poslovnih 

znanj, da bi se odlo�ili za podjetniško pot, niti nimajo mo�ne želje imeti v lasti svoje podjetje. 

Na samostojno podjetniško pot bi se podali zgolj, �e bi imeli dobro idejo ali poslovno 

priložnost in v želji biti sam svoj šef. Na fakultetah, ki jih obiskujejo, delno spodbujajo 

inovativnost, ustvarjalnost in timsko delo. Opazovani študentje raje delajo po ustaljenem 

urniku in neradi sprejemajo tveganja in konfliktne situacije. Analiza odgovorov pokaže tudi 

nizko namero študentov, da bi v prihodnosti ustanovili lastno podjetje in še nižjo namero, da 

bi se takoj po zaklju�ku fakultete podali na samostojno podjetniško pot. Pri ve�ini odgovorov 

so standardni odkloni visoke vrednosti, torej je tudi precejšnja razpršenost odgovorov okoli 

aritmeti�ne sredine. V skladu z drugimi raziskavami, kot tudi z odgovori na trditve iz ostalih 

sklopov vprašanj, pa je pri�akovan podatek, da so moški/študenti izrazili nekoliko višjo 

povpre�no oceno namere po ustanovitvi lastnega podjetja, tako po zaklju�ku študija kot tudi 

kasneje v prihodnosti, v primerjavi s študentkami. Moški �utijo tudi mo�nejšo željo imeti 

svoje lastno podjetje. 
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Preglednica 7: Analiza namere o samostojni podjetniški poti * 

1 2 3 4 5 6 7
31 42 42 72 128 136 101

6% 8% 8% 13% 23% 25% 18%
57 29 26 47 159 158 77

10% 5% 5% 8% 29% 29% 14%
52 52 49 79 138 121 60

9% 9% 9% 14% 25% 22% 11%
35 63 49 122 117 124 43

6% 11% 9% 22% 21% 22% 8%
74 73 42 76 122 101 62

13% 13% 8% 14% 22% 18% 11%
59 89 75 96 139 70 24

11% 16% 14% 17% 25% 13% 4%
112 74 40 91 94 79 64

20% 13% 7% 16% 17% 14% 12%
108 74 32 113 108 67 51

20% 13% 6% 20% 20% 12% 9%
90 130 50 88 105 58 32

16% 24% 9% 16% 19% 10% 6%
153 102 38 111 85 42 21

28% 18% 7% 20% 15% 8% 4%
237 146 38 57 51 19 5

43% 26% 7% 10% 9% 3% 1%

Standardni 
odklon

Nimam potrebnih poslovnih znanj. 4,9 1,73

1,94

V prihodnosti nameravam ustanoviti 
lastno podjetje.

3,8 1,96

Rad/a delam po ustaljenem urniku. 4,4 1,67

Nerad/a sprejemam tveganja in konfliktne 
situacije.

3,9 1,7

1,56

Po zaklju�ku fakultete se bom podal/a na 
samostojno podjetniško pot.

3,2 1,84

Na samostojno podjetniško pot bi se 
podal/a zaradi dobre ideje oziroma 

4,8 1,79

Imam mo�no željo imeti v lasti svoje 
podjetje.

3,9 2,05

Nimam zadosti zaupanje vase in svoje 
sposobnosti.

3,5 1,85

Na fakulteti spodbujajo inovativnost, 
kreativnost in timsko delo.

4,5 1,8

Likertova lestvica **

Na fakulteti sem pridobil/a potrebno 
znanje za samostojno podjetniško pot.

Spremenljivka

2,3

Na samostojno podjetniško pot bi se 
podal/a, ker želim bit sam/a svoj šef.

4,2

Aritmeti�na 
sredina

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Podjetniške mreže in socialni kapital študentov smo merili z dvema sklopoma vprašanj z 

Likertovo lestvico in tremi zaprtimi vprašanji glede v�lanjenosti v strokovne organizacije, 

športna, kulturna in interesna društva ter številom ljudi, s katerimi so se v zadnjih šestih 

mesecih pogovarjali o samostojni podjetniški poti ali poslovni ideji. Postavili smo jim dvajset 

trditev, ki so se nanašala na mreženje, zaupanje in socialni kapital kot del podjetniških mrež. 

Rezultati odgovorov v preglednici 8 kažejo, da je ve�ina študentov prepri�ana, da so zaupanja 

vredne osebe, saj zelo visoko ocenjujejo, da jim ljudje, s katerimi so v stiku, zaupajo. Nih�e ni 

odgovoril, da ta trditev sploh ne velja ali ne velja. Sami v najve�ji meri zaupajo svoji družini 

in njeno mnenje jim veliko pomeni; študentkam celo nekoliko ve� kot študentom. Prepri�ani 

so tudi, da bi jih družina podpirala pri samostojni podjetniški poti. V veliki meri zaupajo tudi 

svojim sošolcem in prijateljem, profesorjem in mentorjem. Nekoliko manj �lanom športnih, 

kulturnih in znanstvenih društev, v katerih sodelujejo, podjetniškim svetovalcem in 

odvetnikom. Tukaj je zanimiva primerjava med spoloma, ki kaže, da ženske v ve�ji meri kot 

moški zaupajo formalnim mrežam. V najmanjši meri zaupajo �lanom državnih ustanov. 

Ugotovili pa smo tudi, da nizko ocenjujejo trditve, ki se nanašajo na koli�ino pogovora z 

drugimi (družino, sošolci in prijatelji) o poslovnih idejah in samostojni podjetniški poti. Sicer 

so pri teh odgovorih tudi najvišje vrednosti standardnih odklonov, kar kaže na precejšnjo 

razpršenost okoli aritmeti�ne sredine. Kaže se razlika med spoloma, saj se moški v ve�ji meri 

pogovarjajo o poslovnih idejah in podjetniški poti s sošolci in prijatelji, ženske pa z družino. 
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Zaupanje je pomemben dejavnik podjetniških mrež, vendar so tudi pogovori, deljenje mnenj 

in podajanje informacij klju�ne prednosti osebnih in podjetniških mrež, �esar se morda še 

premalo zavedamo. 

Preglednica 8: Analiza mreženja in socialnega kapitala * 

1 2 3 4 5 6 7
2 1 3 20 117 273 128

0% 0% 1% 4% 22% 50% 24%
6 16 19 33 110 183 182

1% 3% 3% 6% 20% 33% 33%
11 17 13 49 83 197 173

2% 3% 2% 9% 15% 36% 32%
5 18 28 66 162 185 79

1% 3% 5% 12% 30% 34% 15%
13 22 33 85 174 167 50

2% 4% 6% 16% 32% 31% 9%
25 22 31 123 162 142 39

5% 4% 6% 23% 30% 26% 7%
26 32 39 160 163 108 16

5% 6% 7% 29% 30% 20% 3%
31 46 61 134 168 85 17

6% 8% 11% 25% 31% 16% 3%
65 93 46 104 98 92 49

12% 17% 8% 19% 18% 17% 9%
75 83 47 105 138 69 27

14% 15% 9% 19% 25% 13% 5%
55 91 68 153 109 61 7

10% 17% 13% 28% 20% 11% 1%
82 108 49 112 100 69 26

15% 20% 9% 21% 18% 13% 5%

Likertova lestvica **

Zaupam svoji družini in njihovo mnenje mi 
veliko pomeni.

5,7 1,33

Z družino se veliko pogovarjam o poslovnih 
idejah.

4 1,87

S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam 
o samostojni podjetniški poti.

3,6 1,8

Družina bi me podpirala pri samostojni 
podjetniški poti.

5,7 1,4

Zaupam svojim profesorjem in mentorjem. 5 1,35

Zaupam svojim sošolcem in prijateljem. 5,3 1,28

Zaupam profesionalnim podjetniškim 
svetovalcem.

4,5 1,38

Zaupam �lanom športnih, kulturnih in 
znanstvenih društev, v katerih sodelujem.

4,8 1,43

Zaupam �lanom državnih ustanov. 3,7 1,54

Zaupam notarjem in odvetnikom. 4,3 1,46

S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam 
o poslovnih idejah.

3,9 1,77

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Spremenljivka

Osebe, s katerimi sem v stiku, mi zaupajo. 5,9 0,87

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Pri odgovorih na trditve, ki se nanašajo na socialni kapital in mreženje (preglednica 9), smo 

prišli do spoznanj, da ve�ina študentov deli svoje znanje in izkušnje s sošolci, prijatelji in 

znanci. Veliko študentov ima širok krog prijateljev in znancev, na katere se obrnejo za 

razli�ne nasvete. V veliki meri tudi aktivno sodelujejo v nekem društvu in/ali interesni 

dejavnosti izven študija. Imajo veliko vezi in povezav z ljudmi izven študija. Polovica jih je 

tudi odgovorila, da so ali so že bili vodje tima ali skupine pri študijskih nalogah. Nekoliko 

slabše ocenjujejo osebna poznanstva z uspešnimi podjetniki, vendar je pri tej trditvi 

razpršenost odgovorov okoli aritmeti�ne sredine zelo velika. Nizko ocenjujejo vpliv prijatelja 

ali sorodnika podjetnika. Sami tudi še niso ustanovili kakšne interesne dejavnosti izven 

študija.  
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Preglednica 9: Analiza podjetniških mrež * 

1 2 3 4 5 6 7
7 14 14 62 192 189 63

1% 3% 3% 11% 35% 35% 12%
26 42 36 74 147 139 79

5% 8% 7% 14% 27% 26% 15%
76 70 20 40 86 119 130

14% 13% 4% 7% 16% 22% 24%
61 66 26 63 102 124 98

11% 12% 5% 12% 19% 23% 18%
87 72 22 53 94 126 84

16% 13% 4% 10% 17% 23% 16%
115 79 20 111 99 75 40

21% 15% 4% 21% 18% 14% 7%
123 136 64 71 73 50 23

23% 25% 12% 13% 14% 9% 4%
243 123 17 58 36 37 28

45% 23% 3% 11% 7% 7% 5%

2,16

Ustanovil sem interesno dejavnost izven 
študija.

2,5 1,9

Likertova lestvica **

Aktivno sodelujem v nekem društvu in/ali 
interesni dejavnosti izven študija.

Spremenljivka

Nimam veliko vezi in povezav z ljudmi 
izven študija.

3,1 1,83

Imam širok krog znancev in prijateljev,  
na katere se lahko obrnem za razli�ne 
nasvete.

4,9 1,64

Prijatelj ali sorodnik podjetnik me zelo 
motivira, name ima velik vpliv.

3,7 1,97

(Bil) Sem vodja tima ali skupine pri 
študijskih nalogah.

4,6 2

Osebno poznam uspešne podjetnike. 4,3 2,11

4,6

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Svoje znanje in izkušnje delim s sošolci, 
prijatelji, znanci.

5,3 1,18

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da je približno polovica študentov vklju�ena v 1 do 5 

strokovnih organizacij, druga polovica pa v nobeno strokovno organizacijo; v povpre�ju so 

torej vklju�eni v 1,5 strokovnih organizacij. Nekaj ve� jih je vklju�enih v športna, kulturna in 

interesna društva ali klube, ve�ina v 1 do 5 društev s povpre�jem 1,7 društva na študenta. 

Preglednica 10: �lanstva v organizacijah 

0 1 - 5 6-10 11 in ve�
271 277 2 0

49% 50% 0% 0%
168 371 9 0

31% 68% 2% 0%

Lestvica

V koliko strokovnih organizacij ste trenutno 
v�lanjeni?

1,5

Spremenljivka
Aritmeti�na 

sredina
Standardni 

odklon
0,51

V koliko športnih, kulturnih in interesnih 
društev in klubov ste trenutno v�lanjeni?

1,7 0,49

 

Odgovor na vprašanje v preglednici 11 o približni oceni ljudi, s katerimi so se študentje v 

zadnjih šestih mesecih pogovarjali o svoji samostojni podjetniški poti ali poslovni ideji, nam 

je razkril, da se ve�ina študentov o svojih idejah in vizijah pogovarja z zelo malo ljudmi, in 

sicer manj kot petimi. Aritmeti�na sredina ob standardnem odklonu 0,74 znaša 1,4 ljudi na 

študenta. 
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Preglednica 11: Pogovori o samostojni podjetniški poti ali poslovni ideji 

manj kot 
5 5 - 10 11-20 21- 30 31-100

ve� kot 
100

375 135 25 9 5 0
68% 25% 5% 2% 1% 0%

Lestvica

Približno ocenite število ljudi, s katerimi ste 
se v zadnjih 6 mesecih pogovarjali o vaši 
samostojni podjetniški poti ali poslovni ideji?

1,4 0,74

Spremenljivka
Aritmeti�na 

sredina
Standardni 

odklon

 

Na koncu vprašalnika smo postavili še sklop dvanajstih trditev, ki se nanašajo na dva razli�na 

tipa podjetij (preglednica 12). Preu�evali smo, ali so podjetniške namere študentov bolj 

usmerjene k hitro rasto�im podjetjem ali k podjetjem življenjskega sloga. Za prva podjetja je 

zna�ilna usmerjenost v rast, za druga pa usmerjenost k neodvisnosti. Standardni odkloni 

zasedajo vrednosti od 1,45 do 1,96, kar kaže na razpršenost odgovorov okoli aritmeti�ne 

sredine. Študenti najvišje ocenjujejo trditev o dolgoro�no usmerjenem podjetju, ki njim in 

njihovim družinam omogo�a »delo in kruh«, kar predstavlja precejšnjo verjetnost, da bodo 

za�eli s podjetjem, ki je usmerjeno v neodvisnost. Sicer veliko študentov v drugi trditvi 

pritrjuje tehnološko in inovacijsko naravnanemu podjetju, vedno v iskanju novih priložnosti, 

kar so zna�ilnosti podjetij, usmerjenih v rast, a so odgovori na ostale trditve v duhu nagnjenj k 

podjetjem, usmerjenih v neodvisnost. Študentje v veliki meri vidijo lastno podjetje kot 

življenjsko zaposlitev, osredoto�eno na lokalno raven. Pri trditvi »podjetje na za�etku ne bi 

bilo najbolj donosno in bo ob svoji rasti zahtevalo ve� zunanjega financiranja do trenutka, ko 

kon�no postane zares donosno«, je najve� študentov podalo odgovor 4 – niti niti, podobno 

negotovi so tudi pri sedmi trditvi, da bi podjetje delovalo v zelo odprtem gospodarstvu 

oziroma globalno. Raje se odlo�ajo za bolj varno, a manj donosnejšo naložbo. Najve� 

študentov je pri dvanajsti trditvi podalo odgovor 1 – sploh se ne strinjam, najmanj pa odgovor 

7 – strinjam se v celoti, iz �esar lahko zaklju�imo, da bi študenti ustanovili podjetje, ki ga 

kasneje nimajo namena prodati ve�ji organizaciji. Iz zadnjega sklopa odgovorov lahko 

razberemo, da so študenti bolj nagnjeni k podjetjem življenjskega sloga, torej k neodvisnosti, 

kot pa k hitro rasto�im podjetjem, torej so manj usmerjeni v rast. Pogled v razlike med 

spoloma pa pokaže, da so študentje vseeno nekoliko bolj nagnjeni k podjetjem, usmerjenim v 

rast, v primerjavi s študentkami, ki so bolj nagnjene k neodvisnosti in podjetjem življenjskega 

sloga. 
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Preglednica 12: Analiza nagnjenosti k razli�nim tipom podjetij 

1 2 3 4 5 6 7

32 23 23 68 125 166 103

6% 4% 4% 13% 23% 31% 19%

43 30 25 67 130 152 91

8% 6% 5% 12% 24% 28% 17%
62 48 35 83 103 129 83

11% 9% 6% 15% 19% 24% 15%

54 36 32 178 108 98 31

10% 7% 6% 33% 20% 18% 6%
69 77 28 97 122 98 48

13% 14% 5% 18% 23% 18% 9%

60 90 63 116 105 63 39

11% 17% 12% 22% 20% 12% 7%

92 83 40 102 85 85 49

17% 15% 7% 19% 16% 16% 9%

79 116 84 171 56 22 8

15% 22% 16% 32% 10% 4% 1%

165 101 37 71 81 61 23

31% 19% 7% 13% 15% 11% 4%

123 156 84 94 52 21 4

23% 29% 16% 18% 10% 4% 1%

191 126 42 81 61 26 12

35% 23% 8% 15% 11% 5% 2%
156 141 49 110 54 22 7

29% 26% 9% 20% 10% 4% 1%
Ustanovil bi podjetje, ki bi ga potem 
lahko prodal ve�ji organizaciji.

2,7 1,59

Likertova lastvica **

Lastno podjetje vidim kot življenjsko 
zaposlitev.

Spremenljivka

Ustanovil bi podjetje »stare ekonomije«, 
npr. proizvodna dejavnost v klasi�nih 
industrijskih panogah.

2,7 1,71

Ustanovil bi podjetje »nove ekonomije«, 
npr. dejavnosti povezane z informacijsko 
tehnologijo, internetom, svetovanjem.

3,1 1,96

Moje podjetje bi bilo tehnološko in 
inovacijsko naravnano, vedno v iskanju 
novih priložnosti. 

4,9 1,75

Moje podjetje bi se osredoto�ilo na 
lokalno raven.

4,1 1,88

4,5 1,92

Na za�etku ne bo najbolj donosno in bo 
ob svoji rasti zahtevalo ve� zunanjega 
financiranja do trenutka, ko kon�no 
postane zelo donosno.

4,2 1,62

V mojem podjetju inovativnost ne bo 
klju�nega pomena, tveganjem nisem 
naklonjen/a.

2,8 1,48

Moje podjetje bi delovalo v zelo odprtem 
gospodarstvu oziroma globalno 
(svetovnem tržiš�u).

3,9 1,96

Podjetje bi bilo tako, ki ne zahteva, da 
delam veliko ur na dan in mi tako 
omogo�a, da preživim veliko �asa doma 
ali v rekreacijskih in družbenih 
dejavnostih.

3,9 1,76

Raje se odlo�im za bolj tvegano in 
donosnejšo naložbo kot pa tisto, ki je 
bolj varna in manj donosnejša.

3,2 1,45

Aritmeti�na 
sredina

Standardni 
odklon

Moje podjetje bi bilo dolgoro�no 
usmerjeno, da meni in moji družini 
omogo�a »delo in kruh«.

5,1 1,64

 
* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno trditev, pod njimi so dodani tudi deleži 
frekvenc.  
** Likertova lestvica: 1 – sploh ne velja, 2 – ne velja, 3 – delno ne velja, 4 – niti niti, 5 – delno velja, 6 
– velja, 7 – povsem velja. 

6.2.2 Faktorska analiza - rezultati 

S pomo�jo programa SPSS 22.0 smo pridobljene podatke najprej analizirali z eksplorativno 

faktorsko analizo. Faktorsko analizo smo izvedli trikrat, in sicer prvi� za konstrukt �loveški 

kapital, drugi� za konstrukt podjetniške mreže in tretji� za tipa podjetij. V vseh treh primerih 

je bila eksplorativna faktorska analiza izvedena na vzorcu 561 ustreznih vrnjenih anket 

študentov UP in UL. 

Z metodo glavnih osi smo ocenili komunalitete, s pomo�jo Kaiser-Mayer-Olkin oziroma testa 

KMO in Bartlettovega preizkusa smo preverili ustreznost pridobljenih podatkov za faktorsko 
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analizo. Bartlettov preizkus, ki preverja enotnost korelacijske matrike in korelacije med 

spremenljivkami, je pokazal, da imajo vse tri korelacijske matrike zna�ilne korelacije za vse 

spremenljivke (stopnja zna�ilnosti Sig znaša 0,000). Kadar je stopnja zna�ilnosti manjša od 

0,05, pomeni, da korelacijska matrika ni enotska in so podatki ustrezni za analizo. KMO za 

konstrukt �loveški kapital znaša 0,917, za konstrukt podjetniške mreže 0,806 in za tipa 

podjetij 0,821, kar so odli�ne ocene primernosti izbranih podatkov. V preglednicah 13, 14 in 

15 prikazujemo rezultate KMO in Bartlettovega preizkusa. 

Preglednica 13: KMO in Bartlettov preizkus – �loveški kapital 
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Preglednica 14: KMO in Bartlettov preizkus – podjetniške mreže 
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Preglednica 15: KMO in Bartlettov preizkus – tipa podjetij 
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S programom SPSS smo ocenili komunalitete. Komunalitete nam povejo, koliko variabilnosti 

posamezne dimenzije nam je uspelo zadržati v analizi. Iz izpisa podatkov o komunalitetah 

lahko povzamemo, da je vpliv skupnih dejavnikov pri ve�ini spremenljivk ve�ji od vpliva 

posameznih dejavnikov. Spremenljivke z najnižjim deležem pojasnjene variance s skupnimi 

dejavniki, torej take z ocenjeno komunaliteto, nižjo od 0,4, smo izlo�ili iz nadaljnje analize2. 

Pri �loveškem kapitalu je takih osem spremenljivk, pri podjetniških mrežah jih je šest in pri 

tipih podjetij štiri spremenljivke. 

Z analizami celotnih pojasnjenih varianc, prikazane so v prilogi 2, in diagramov lastnih 

vrednosti, prikazanih na slikah v nadaljevanju, lahko razberemo, s kolikšnimi skupnimi 

                                                 
2 Kriterij izlo�itve spremenljivk z ocenjeno komunaliteto nižjo od 0,4, je bil najnižji delež pojasnjene 
variance s skupnimi faktorji (torej pod 40%). Take spremenjljivke imajo prevelik vpliv drugih 
dejavnikov, zato bi iznakazile pravo sliko pojava. Izlo�itev izhaja na podlagi priporo�il, ki smo jih 
prejeli na predavanjih pri predmetu Raziskovalna metodologija v družboslovju in prakse drugih 
podobnih kvantitativnih raziskav (Dobelšek, 2015). 
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dejavniki je mogo�e opisati konstrukt in s kolikšnim deležem je mogo�e pojasniti celotno 

varianco.  

Slika 12 prikazuje diagram lastnih vrednosti za konstrukt �loveški kapital, iz katerega lahko 

razberemo, da je konstrukt mogo�e opisati s pomo�jo petih skupnih dejavnikov. Z njimi je 

možno pojasniti 53,07 % celotne variance, kar je zadovoljivo. 

 

Slika 12: Diagram lastnih vrednosti za konstrukt �loveški kapital 

Slika 13 prikazuje diagram lastnih vrednosti za konstrukt podjetniške mreže, ki ga je mogo�e 

opisati s pomo�jo treh skupnih dejavnikov, ki pojasnjujejo 44, 04 % celotne variance. 

Konstrukt tip podjetja pa je mogo�e opisati z dvema skupnima dejavnikoma, kar je tudi 

pri�akovano, saj z anketnim vprašalnikom merimo le nagnjenost k hitro rasto�im podjetjem in 

podjetjem življenjskega sloga, torej gre za dva tipa podjetij, s katerima je mogo�e pojasniti 

47,16 % celotne variance. Že iz odstotkov pojasnjenih celotnih varianc lahko sklepamo, da na 

nagnjenost študentov k samostojni podjetniški poti vpliva tudi veliko drugih dejavnikov, kar 

je razumljivo, a nas v nalogi bolj podrobno zanima vpliv navedenih konstruktov. 
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Slika 13: Diagram lastnih vrednosti za konstrukt podjetniške mreže 

Rezultati poševne rotacije za konstrukt �loveškega kapitala kažejo, da prvi dejavnik 

pojasnjuje enajst spremenljivk, s katerimi smo merili, kakšna znanja in izkušnje imajo 

študenti na posameznih podro�jih, pomembnih za uspešnost podjetnika in delovanje podjetja, 

zato ga lahko poimenujemo kot znanja in izkušnje na podjetniških podro�jih. Drugi dejavnik 

pojasnjuje osem spremenljivk, ki se nanašajo na poslušanje podjetniških vsebin in razne 

dejavnosti, povezane s podjetništvom na fakulteti, zato ga lahko poimenujemo podjetniške 

vsebine. Tretji dejavnik pojasnjuje osem spremenljivk, ki se nanašajo na razna znanja in 

spretnosti, zato ga lahko poimenujemo spretnosti. �etrti dejavnik je pojasnjen s tremi 

spremenljivkami, ki merijo dodatna strokovna izobraževanja in smo ga poimenovali 

izobrazba. In peti dejavnik, ki pojasnjuje delovne izkušnje na podlagi pogodbe o zaposlitvi in 

dela preko študentske napotnice, poimenujemo delovne izkušnje. 
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Preglednica 16: Rotirana faktorska rešitev – Pattern uteži – �loveški kapital 

  Spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 5 

b8 Konference .062 -.045 -.176 .740 .233 

a8 Delavnice in seminarji -.011 .041 .114 .677 -.109 

c8 Te�aji  .081 .014 -.091 .559 -.143 

c11 Verbalna komunikacija -.067 .069 .760 -.046 .120 

h11 Motiviranje drugih .013 -.002 .722 .019 -.024 

a11 Mreženje .088 -.118 .582 .136 -.041 

g11 Oblikovanje in vodenje timov .087 -.109 .654 .014 .080 

b11 Pogajanja .178 -.032 .651 -.133 -.014 

i11 Razvijanje osebnih poslovnih odnosov .237 -.087 .609 .069 -.183 

d11 Pisne spretnosti -.231 -.082 .518 .123 .376 

e11 Analiza in reševanje problemov .007 -.078 .483 .122 .532 

b12 
Na fakulteti lahko najdem mentorja za svojo 

podjetniško idejo. 
-.154 -.820 .056 -.056 .056 

e12 
Pri predmetih imamo veliko podjetniških projektov 

in prakti�nih nalog. 
.065 -.807 -.023 -.004 .013 

f12 
Študenti imamo možnost razvijati svojo poslovno 

idejo v raznih skupinah, ali celo inkubatorju. 
.073 -.798 -.029 .065 .058 

h12 
Podjetništvo je na fakulteti predstavljeno kot nekaj 

pozitivnega, zaželenega in pomembnega. 
.040 -.739 -.046 -.015 -.091 

d12 
Uspešni podjetniki so vabljeni na fakulteto, da z 

nami delijo svojo podjetniško izkušnjo. 
.069 -.720 -.017 -.087 -.015 

a12 
Na fakulteti poslušam veliko podjetniških 

predmetov in vsebin. 
.307 -.602 .002 -.091 -.022 

c12 Podjetniške vsebine me pritegnejo se jih rad/a u�im. .268 -.385 .185 .071 -.143 

j13 O informatiki in elektronskem poslovanju .807 .051 -.078 -.008 .168 

c13 O ra�unovodstvu .804 .023 -.060 -.078 .062 

l13 O poslovnih modelih .787 -.126 -.014 .077 .011 

k13 O sestavljanju poslovnega na�rta .761 -.129 -.003 .053 .033 

b13 O financah .760 .031 -.010 -.067 .146 

f13 O nabavi .748 -.082 .101 -.004 -.058 

e13 O prodaji .725 -.034 .188 .002 -.172 

i13 O projektnem managementu .716 -.148 .054 .096 -.013 

h13 O vodenju in organizaciji podjetja .713 -.081 .165 .078 -.023 

d13 O marketingu .698 -.109 .180 .047 -.132 

g13 O zagotavljanju kakovosti .604 .023 .076 .141 .177 

b9 Delo preko študentske napotnice .087 .125 -.094 -.051 .305 

a9 Zaposlitev (za dolo�en ali nedolo�en �as) .089 -.187 .143 .108 .294 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 
Metoda rotacije: Oblimin s Kaiser Normalizacijo. Rotacija, združena v 13 iteracij. 
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V preglednici 16 lahko vidimo, da so pattern uteži pri posameznem dejavniku visoke. Visoke 

faktorske uteži pomenijo veliko povezanost dejavnika s spremenljivko. 

Rezultati poševne rotacije za konstrukt podjetniške mreže kažejo, da prvi faktor pojasnjuje 

osem spremenljivk, s katerimi smo skozi pogovore, podporo, poznanstva in motivacijo merili  

mreženje in socialni kapital, zato smo ga poimenovali mreženje. Naslednji dejavnik pojasnjuje 

devet spremenljivk, ki se nanašajo na zaupanje študentov do drugih subjektov in zaupanje 

drugih do študentov, zato ga lahko poimenujemo zaupanje. Tretji dejavnik pojasnjuje pet 

spremenljivk, s katerimi se je preverjalo, ali so študenti vklju�eni v strokovne organizacije, 

športna, kulturna in druga interesna društva, kje aktivno sodelujejo izven študija, ali so bili 

oziroma so še vodje timov in skupin, ali so morebiti že sami ustanovili kakšno interesno 

dejavnost izven študija, zato ga lahko poimenujemo v�lanjenost.  

Iz preglednice 15 lahko razberemo, da so uteži tudi pri teh dejavnikih visoke, razen pri 

spremenljivki »Nimam veliko vezi in povezav z ljudmi izven študija«, kar pa je pri�akovano, 

saj gre za nikalno trditev. Ve�ja je faktorska utež, mo�neje je dejavnik povezan s 

spremenljivko. 
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Preglednica 17: Rotirana faktorska rešitev – Pattern uteži – podjetniške mreže 

1 2 3

b17 Z družino se veliko pogovarjam o poslovnih idejah. .779 -.031 -.079

d17
S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam o samostojni 
podjetniški poti.

.692 -.030 .050

e17
S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam o poslovnih 
idejah.

.671 .007 .033

f18
Imam širok krog znancev in prijateljev, na katere se lahko 
obrnem za razli�ne nasvete. 

.593 .109 .177

c17 Družina bi me podpirala pri samostojni podjetniški poti. .571 .186 -.291

e18
Prijatelj ali sorodnik podjetnik me zelo motivira, name ima 
velik vpliv.

.554 -.040 .239

c18 Osebno poznam uspešne podjetnike. .540 -.010 .305
a17 Zaupam svoji družini in njihovo mnenje mi veliko pomeni. .451 .185 -.334
k17 Zaupam �lanom državnih ustanov. -.128 .757 .082
g17 Zaupam svojim profesorjem in mentorjem. -.056 .740 .004
j17 Zaupam notarjem in odvetnikom. -.066 .736 .016

h17
Zaupam �lanom športnih, kulturnih in znanstvenih društev, 
v katerih sodelujem.

-.027 .696 .253

i17 Zaupam profesionalnim podjetniškim svetovalcem. -.016 .683 .042
f17 Zaupam svojim sošolcem in prijateljem. .186 .550 -.135
h18 Svoje znanje in izkušnje delim s sošolci, prijatelji, znanci. .286 .333 -.002
l17 Osebe, s katerimi sem v stiku, mi zaupajo. .312 .392 -.129
g18 Nimam veliko vezi in povezav z ljudmi izven študija. -.450 .100 -.122

a18
Aktivno sodelujem v nekem društvu in/ali interesni 
dejavnosti izven študija.

.007 .148 .801

b19
 V koliko športnih, kulturnih in interesnih društev in klubov 
ste trenutno v�lanjeni?

-.016 .072 .696

b18 Ustanovil sem interesno dejavnost izven študija. .076 .055 .622
a19 V koliko strokovnih organizacij ste trenutno v�lanjeni? .248 -.013 .532
d18 (Bil) Sem vodja tima ali skupine pri študijskih nalogah. .316 .032 .383

Faktor
Spremenljivka

 
Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 
Metoda rotacije: Oblimin s Kaiser Normalizacijo. 
Rotacija, združena v 10 iteracij. 

S faktorsko analizo smo z ocenjenimi komunalitetami dobili število spremenljivk, kjer je 

vpliv skupnih dejavnikov ve�ji od vpliva posameznih dejavnikov, in te uporabili za nadaljnjo 

regresijsko analizo. Spremenljivke z deležem pojasnjene variance, nižjim od 40 % (ocenjena 

komunaliteta, nižja od 0,4), pa smo izlo�ili. Najvišji deleži pojasnjene variance s skupnimi 

dejavniki pri �loveškem kapitalu so bili pri spremenljivkah: Q13l (»Znanja in izkušnje o 

poslovnih modelih«), kjer lahko 72,5 % variabilnosti spremenljivke pojasnimo z vplivom 

skupnih dejavnikov, Q13d (»Znanja in izkušnje na podro�ju marketinga«) s 70,4 % vplivom 
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skupnih faktorjev in Q13h (»Znanja in izkušnje o vodenju in organizaciji podjetja«) s 70,0 %  

vplivom skupnih dejavnikov. Izlo�ene so bile spremenljivke »Znanja in izkušnje na 

tehni�nem podro�ju«, »Prebiranje strokovne literature« in »Druga strokovna izobraževanja«.  

Pri faktorski analizi spremenljivk, ki so se nanašale na dimenzije podjetniških mrež, pa smo 

na podlagi ocenjenih komunalitet najvišji delež pojasnjene variance razbrali pri 

spremenljivkah Q18a (»Aktivno sodelovanje v društvih«), 66,8 %, in Q17k (»Zaupanje 

�lanom športnih, kulturnih in znanstvenih društev«), 57,50 %. Iz nadaljnje regresijske analize 

smo izlo�ili spremenljivke Q18g (»Nimam veliko vezi in poznanstev z ljudmi izven študija«) 

z 22,2 % variabilnosti ter Q18h (»Svoje znanje in izkušnje delim s sošolci«) s 25,3 % 

variabilnosti s skupnimi dejavniki.  

Z izlo�itvijo omenjenih spremenljivk smo obdržali tiste spremenljivke, ki bodo pojasnile �im 

višjo variabilnost v podatkih. Pridobljene dejavnike smo nadalje uporabili kot neodvisne 

spremenljivke v regresijski analizi. S faktorsko analizo smo v programu SPSS izra�unali nove 

spremenljivke, ki smo jih potrebovali za nadaljnjo regresijsko analizo. Nagnjenost k 

samostojni podjetniški poti, ki predstavlja odvisno spremenljivko raziskave, pa smo izra�unali 

kot aritmeti�no sredino 5 elementov, ki so povezani z ustanovitvijo lastnega podjetja oziroma 

samostojno podjetniško potjo. 

6.2.3 Regresijska analiza - rezultati 

Z regresijskimi analizami smo preverjali vse hipoteze in podhipoteze, razen hipoteze 3, kjer 

gre za razliko med dvema neodvisnima vzorcema, ko želimo ugotoviti, ali med njima obstaja 

statisti�na razlika glede posamezne spremenljivke, in je razložena v naslednjem podpoglavju.  

Z multiplo regresijsko analizo smo najprej preverjali hipotezo 1 in njeni podhipotezi 1a in 1b, 

kjer je odvisno spremenljivko predstavljala nagnjenost k samostojni podjetniški poti, 

neodvisne spremenljivke pa so bile posamezne dimenzije �loveškega kapitala. V prilogi 3 so 

prikazani rezultati posameznih korakov regresijske analize. Regresijska analiza za hipotezo 1 

se je pokazala kot zna�ilna, saj je stopnja zna�ilnosti (sig.) znašala 0,000 in F = 26,843. S F-

statistiko smo ugotovili, da izbrane neodvisne spremenljivke dimenzij �loveškega kapitala le 

delno vplivajo na odvisno spremenljivko nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Popravljen 

determinacijski koeficient ima vrednost 0,269, kar nam pokaže, da je 26,9 % variance v 

odvisni spremenljivki podjetniška pot možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisnih 

spremenljivk �loveškega kapitala, preostalih 73,1 % variance pa povzro�ajo drugi neznani 

dejavniki. Standardiziran regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo spretnosti znaša 0,464 in 

je statisti�no zna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig) vrednost 0.000. Standardiziran 

regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo znanje in izkušnje na podro�jih, pomembnih za 

podjetništvo, znaša - 0,051 in je statisti�no nezna�ilen, ker znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 

0,261. Standardiziran regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo podjetniške vsebine znaša 
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0,69 in je statisti�no nezna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig.) ve�jo vrednost od 0.05 (sig 

= 0,129). Standardiziran regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo dodatna izobrazba znaša 

0,129 in je statisti�no zna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti vrednost 0,005. Standardiziran 

regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo delovne izkušnje znaša -0,199 in je statisti�no 

zna�ilen, ker znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000. 

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da na nagnjenost k samostojni podjetniški poti 

vplivajo tri od petih dimenzij �loveškega kapitala. To so spretnosti, dodatna strokovna 

izobrazba in delovne izkušnje. Na nagnjenost k samostojni podjetniški poti pa dimenziji 

znanja in izkušnje ter podjetniške vsebine nimata vpliva. Standardizirani koeficient Beta 

potrjuje našo domnevo, da dimenziji spretnosti in dodatna strokovna znanja pozitivno vplivata 

na verjetnost odlo�itve za samostojno podjetniško pot. Dimenzija delovne izkušnje pa se je 

izrazila z negativnim vplivom. Podjetniške vsebine so se kot neodvisna spremenljivka 

pokazale kot nekoliko pozitivno povezane z odvisno spremenljivko, nagnjenost k samostojni 

podjetniški poti, vendar je ta spremenljivka statisti�no nezna�ilna. Glede na navedeno so tri 

dimenzije pokazale vpliv na nagnjenost k samostojni podjetniški poti, kar je v skladu s 

hipotezo 1. Znanja in izkušnje na podro�jih, pomembnih za podjetništvo, in poslušanje 

podjetniških vsebin pa se niso pokazale kot statisti�no zna�ilno povezane z nagnjenostjo k 

za�etku samostojne podjetniške poti, kar ni v skladno s hipotezo 1. Hipotezo 1 lahko na 

podlagi rezultatov le delno potrdimo. 

Podhipoteza 1a izpostavlja »poslušanje podjetniških vsebin in predmetov v �asu 

izobraževanja«, s katero smo želeli posebej preveriti, ali ima ta spremenljivka pozitiven vpliv 

na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. Regresijski model za podhipotezo 1a se je pokazal 

kot zna�ilen, saj znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000 in F = 61,589. S F-statistiko smo 

ugotovili, da izbrana spremenljivka �loveškega kapitala pozitivno vpliva na odvisno 

spremenljivko, nagnjenost za samostojno podjetniško pot. Popravljen determinacijski 

koeficient ima vrednost 0,098, ki nam pove, da je le 9,8 % variance v odvisni spremenljivki 

nagnjenost za samostojno podjetniško pot možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisne 

spremenljivke »poslušanje podjetniških vsebin in predmetov v �asu izobraževanja«, preostalih 

90,2 % variance pa povzro�ajo neznani dejavniki, vendar je nizka varianca pri�akovana, saj 

gre le za eno spremenljivko �loveškega kapitala. Standardizirani regresijski koeficient Beta 

znaša 0,316 in je statisti�no zna�ilen, ker znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000. Podhipotezo 

1a lahko potrdimo. 

S podhipotezo 1b smo želeli posebej preveriti, �e ima spremenljivka »znanja, izkušnje in 

veš�ine s posameznih podjetniških podro�ij« pozitiven vpliv na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti. Regresijski model za podhipotezo 1b se je pokazal kot zna�ilen, saj znaša 

stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000 in F = 114,573. S F-statistiko smo ugotovili, da izbrana 

spremenljivka �loveškega kapitala pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko nagnjenost za 

samostojno podjetniško pot. Popravljen determinacijski koeficient ima vrednost 0,176, iz 
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�esar lahko ugotovimo, da je le 17,6 % variance v odvisni spremenljivki nagnjenost za 

samostojno podjetniško pot možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke 

»poslušanje podjetniških vsebin in predmetov v �asu izobraževanja«, preostalih 82,4 % 

variance pa povzro�ajo neznani dejavniki. Standardizirani regresijski koeficient Beta je 0,421 

in je torej statisti�no zna�ilen, ker znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000. Podhipotezo 1b lahko 

potrdimo. 

Z multiplo regresijsko analizo smo nato preverjali hipotezo 2 in njene podhipoteze 2a, 2b in 

2c, kjer je odvisno spremenljivko predstavljala nagnjenost k samostojni podjetniški poti, 

neodvisne spremenljivke pa so bile posamezne dimenzije podjetniških mrež. V prilogi 3 so 

prikazani rezultati posameznih korakov regresijske analize. Regresijski model za hipotezo 2 

se je pokazal kot zna�ilen, saj znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,000 in F = 50,982. S F-

statistiko smo ugotovili, da izbrane statistike dimenzije podjetniških mrež vplivajo na odvisno 

spremenljivko, nagnjenost za samostojno podjetniško pot. Vrednost popravljenega 

determinacijska koeficienta je 0,211, kar pomeni 21,1 % pojasnjenosti variance v odvisni 

spremenljivki nagnjenost za samostojno podjetniško pot z linearnim vplivom neodvisnih 

spremenljivk �loveškega kapitala, preostalih 78,9 % variance pa povzro�ajo neznani 

dejavniki. Standardiziran regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo zaupanje je z vrednostjo 

0,467 statisti�no zna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig.) vrednost 0.000. Standardiziran 

regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo mreženje pa je negativen z vrednostjo – 0,077 in je 

na meji statisti�ne zna�ilnosti, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig.) vrednost 0.052. 

Standardiziran regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo v�lanjenost ima vrednost 0,059 in je 

statisti�no nezna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig.) vrednost 0.124.  

Ti rezultati pomenijo, da na nagnjenost k samostojni podjetniški poti vplivata dve od treh 

dimenzij podjetniških mrež. To sta zaupanje in mreženje. Na nagnjenost k samostojni 

podjetniški poti pa dimenzija v�lanjenost, ki predstavlja v�lanjenost v strokovne in druge 

organizacije izven študija, nima vpliva. Standardizirani koeficient Beta potrjuje našo 

postavljeno domnevo, da dimenzija zaupanje vpliva na verjetnost odlo�itve za samostojno 

podjetniško pot. Dimenzija mreženja pa ima rahel negativen vpliv na neodvisno 

spremenljivko. Spremenljivka v�lanjenost je sicer rahlo pozitivno povezana z odvisno 

spremenljivko nagnjenost k samostojni podjetniški poti, vendar je statisti�no nezna�ilna. 

Glede na navedeno sta dve dimenziji pokazali vpliv na nagnjenost k samostojni podjetniški 

poti, kar je v skladu s hipotezo 2. A glede na to, da se ena spremenljivka, tj. v�lanjenost v 

organizacije izven študija, ni pokazala kot statisti�no zna�ilna v povezavi s samostojnim 

za�etkom podjetniške poti, lahko hipotezo 2 le delno potrdimo. 

Podhipoteza 2a izpostavlja spremenljivko »aktivno sodelujem v nekem društvu in/ali 

interesni dejavnosti izven študija«, za katero smo želeli posebej preveriti pozitiven vpliv na 

nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Regresijski model je pokazal statisti�no zna�ilnost, 

saj je vrednost stopnje zna�ilnosti (sig.) znašala 0,017 in F = 5,705. S F-statistiko smo 
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ugotovili, da izbrana spremenljivka rahlo pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko, 

nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Popravljen determinacijski koeficient znaša samo 

0,009, kar pomeni, da je le 0,9 % variance v odvisni spremenljivki nagnjenost k samostojni 

podjetniški poti možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke »aktivno 

sodelujem v nekem društvu in/ali interesni dejavnosti izven študija«, preostalih 99,1 % 

variance pa povzro�ajo neznani dejavniki. Standardizirani regresijski koeficient Beta znaša 

0,102 in je statisti�no zna�ilen, ker znaša stopnja zna�ilnosti (sig.) 0,017. Podhipotezo 2a 

lahko potrdimo, saj je vpliv statisti�no zna�ilen, pozitiven, a majhen. 

S podhipotezo 2b smo želeli posebej preveriti, �e ima spremenljivka »(Bil) Sem vodja tima ali 

skupine pri študijskih nalogah« pozitiven vpliv na nagnjenost k za�etku samostojne 

podjetniške poti. Regresijski model za podhipotezo 2b se je pokazal kot zna�ilen, saj stopnja 

zna�ilnosti (sig.) znaša 0,000 in F = 37,056. S F-statistiko smo ugotovili, da izbrana 

spremenljivka pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko, nagnjenost k samostojni 

podjetniški poti. Popravljen determinacijski koeficient ima vrednost le 0,063, kar nam pokaže, 

da je samo 6,3 % variance v odvisni spremenljivki nagnjenost k samostojni podjetniški poti 

možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke »(Bil) Sem vodja tima ali 

skupine pri študijskih nalogah«, preostalih 93,7 % variance pa povzro�ajo neznani dejavniki. 

Standardizirani regresijski koeficient Beta znaša 0,254 in je statisti�no zna�ilen, ker je 

vrednost stopnje zna�ilnosti (sig.) 0,000. Podhipotezo 2b lahko potrdimo, ker je vpliv 

statisti�no zna�ilen in pozitiven, �eprav majhen. Nizka  variabilnost spremenljivke nam 

pokaže, da na nagnjenost k za�etku podjetniške poti vpliva še mnogo drugih dejavnikov, kar 

je tudi pri�akovati, saj gre za kompleksno odlo�itev, ki ni zgolj posledica tega, da je (bil) 

nekdo vodja nekega tima ali skupine. Vsekakor pa lahko vodenje skupin pripomore k 

podjetniškim lastnostim, znanju in izkušnjam, ki skupaj z ostalimi dejavniki pozitivno 

vplivajo na lažjo odlo�itev za podjetniško kariero.  

Z zadnjo podhipotezo 2c v tem sklopu pa smo želeli posebej izpostaviti in preveriti, ali ima 

spremenljivka »imeti sorodnike, prijatelje, mentorje, ki so podjetniki« pozitiven vpliv na 

nagnjenost k za�etku samostojne podjetniške poti. Regresijski model za podhipotezo 2c se je 

pokazal kot zna�ilen, saj stopnja zna�ilnosti (sig.) znaša 0,000 in F = 23,557. S F-statistiko 

smo ugotovili, da izbrana spremenljivka pozitivno vpliva na odvisno spremenljivko 

nagnjenost k samostojni podjetniški poti, vendar je vrednost popravljenega determinacijskega 

koeficienta le 0,039, s �imer ugotovimo, da je zgolj 3,9 % variance v odvisni spremenljivki 

nagnjenost k samostojni podjetniški poti možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisne 

spremenljivke »imeti sorodnike, prijatelje, mentorje, ki so podjetniki«, preostalih 96,1 % 

variance pa povzro�ajo neznani dejavniki. Standardizirani regresijski koeficient Beta znaša 

0,202 in je statisti�no zna�ilen, ker je vrednost stopnje zna�ilnosti (sig.) 0,000. Podhipotezo 

2c lahko potrdimo, ker je vpliv statisti�no zna�ilen in pozitiven, je pa majhen. 
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Z regresijsko analizo smo nazadnje preverjali še hipotezo 4. Najprej smo s pomo�jo faktorske 

analize ustvarili dve dimenziji glede na dva tipa podjetij, dimenzijo hitro rasto�e podjetje in 

dimenzijo podjetje življenjskega sloga. Vse vrednosti so se izkazale kot primerne za analizo 

in iz analize celotnih pojasnjenih varianc lahko razberemo, da je mogo�e pojasniti 47,16 % 

celotne variance. Tudi ta regresijski model se je pokazal kot zna�ilen, saj stopnja zna�ilnosti 

(sig.) znaša 0,000 in F = 131,446. Popravljen determinacijski koeficient ima vrednost 0,334, 

kar nam pokaže, da je 33,4 % variance v odvisni spremenljivki nagnjenost k samostojni 

podjetniški poti možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk tip podjetja, 

preostalih 66,6 % variance pa povzro�ajo neznani dejavniki. Standardiziran regresijski 

koeficient (Beta) je za dimenzijo hitro rasto�e podjetje negativen in znaša - 0,004 ter je 

statisti�no nezna�ilen, ker ima stopnja zna�ilnosti (sig.) vrednost 0,905. Standardiziran 

regresijski koeficient (Beta) za dimenzijo podjetje življenjskega sloga pa znaša 0.580 in je 

statisti�no zna�ilen, saj ima stopnja zna�ilnosti (sig.) vrednost 0.000. Bistveno razliko med 

tipi podjetij kaže tudi visok koeficient t v višini 16,216 za dimenzijo podjetje življenjskega 

sloga. V prilogi 3 so prikazani rezultati regresijske analize. Na podlagi rezultatov lahko 

ugotovimo, da se nagnjenost k samostojni podjetniški poti v bistveno višji meri kaže na 

dimenziji tipa podjetja življenjskega sloga. Na nagnjenost k samostojni podjetniški poti pa 

dimenzija hitro rasto�ega podjetja nima vpliva. Standardizirani koeficient Beta torej zavra�a 

našo domnevo, da dimenzija hitro rasto�ega podjetja v višji meri vpliva na verjetnost za�etka 

podjetniške poti. Povzamemo torej, da imajo študenti višjo nagnjenost k ustanavljanju podjetij 

življenjskega sloga in nižjo nagnjenost k ustanavljanju hitro rasto�ih podjetij, zaradi �esar 

hipoteze 4 ne moremo potrditi. 

6.2.4 Preizkus domneve o razliki med fakultetami glede nagnjenosti k podjetniški poti 

V hipotezi 3 smo domnevali, da študenti poslovnih fakultet izražajo višjo nagnjenost k 

za�etku podjetniške poti v primerjavi s študenti naravoslovnih fakultet. Glede na razli�no 

strukturo odzivnosti študentov po fakultetah je vzorec vseboval samo dve poslovni fakulteti 

med vsemi družboslovnimi fakultetami. Preverjali smo, ali obstaja statisti�no zna�ilna razlika 

med študenti FM in EF ter študenti naravoslovnih fakultet obeh univerz pri nagnjenosti k 

samostojni podjetniški poti. Svojo domnevo smo preverili s preizkusom domneve o razliki 

med aritmeti�nima sredinama. Uporabili smo metodo t-preizkus, s katero ugotavljamo, ali 

obstaja statisti�no zna�ilna razlika med dvema neodvisnima vzorcema glede posamezne 

spremenljivke. Preizkus razlike med dvema aritmeti�nima sredinama za dva neodvisna 

vzorca, ki je prikazan v prilogi 3, nam je z izidi potrdil domnevo, da študenti FM in EF v ve�ji 

meri izražajo nagnjenost k za�etku podjetniške poti. Vrednosti t so velike, kar pomeni, da 

vzorca nista enaka, povpre�na vrednost pa je bistveno višja pri študentih poslovnih fakultet. 

Stopnja zna�ilnosti (sig.) z vrednostjo 0,001, ki je manjša od 0,05, pomeni, da lahko ni�elno 

domnevo, da sta vzorca enaka, zavrnemo. Glede na rezultate vzorca lahko zavrnemo ni�elno 

domnevo (pri stopnji tveganja 0,001) in sklepamo, da so študenti poslovnih fakultet v 
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povpre�ju bolj nagnjeni k samostojni podjetniški poti kot ostali študenti naravoslovnih 

fakultet. Hipotezo 3 lahko potrdimo. 
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7 SKLEP, KLJU�NE UGOTOVITVE IN PRIPORO�ILA 

Gospodarstva uspešnih držav namenjajo podjetništvu in njegovemu spodbujanju veliko 

pozornost. Podjetništvo namre� dokazano vpliva na gospodarsko rast in je pomembno 

povezano z blagostanjem države in najrazvitejših ekonomij. O podjetništvu lahko govorimo 

kot o generaciji podjetnikov, družbi, ki je podjetniško naravnana in ustvarja nova delovna 

mesta, nova podjetja, naložbe in inovacije. Posebej mala podjetja predstavljajo velik potencial 

za gospodarstvo, iz �esar sledi potreba po kontinuiranem raziskovanju podjetništva in iskanju 

odgovorov ter rešitev na vprašanja, ki bi lahko prispevala v mozaik razumevanja podjetniških 

procesov. 

�loveški kapital je del posameznika, predstavlja njegovo znanje, pridobljeno na podlagi 

formalne izobrazbe in izkušenj, njegove veš�ine, spretnosti in posebne sposobnosti, vse to pa 

mu omogo�a prepoznavanje priložnosti in ukrepanje. Je razpon dragocenih spretnosti in 

znanj, ki jih je oseba nabrala skozi �as. Socialni kapital je skupek dragocenih odnosov, ki jih 

je posameznik nakopi�il v daljšem �asovnem obdobju, in so dragocen vir informacij, nasvetov 

in �ustvene podpore. Lahko je strukturni, relacijski in spoznavni. Podjetniške mreže so del 

socialnega kapitala in zajemajo obstoje�e in potencialne vire, ki se povezujejo v trajno mrežo 

odnosov. Bistven temelj socialnega kapitala je zaupanje, saj lahko le tistim, ki jim zaupamo in 

s katerimi imamo dolo�ene pozitivne odnose, posodimo vire, obenem pa pri�akujemo, da 

bomo tudi sami preko njih prišli do novega socialnega kapitala; gre za medsebojne koristi, ki 

jih posamezniki pridobivajo iz svojih mrež. Prisotnost in širina socialnega kapitala sta 

pomembna tako za uspeh podjetnika kot tudi za podjetja, zato ni presenetljivo, da je najve� 

raziskav namenjenih podjetniškim mrežam.   

7.1 Sklepi in klju�ne ugotovitve 

Magistrske naloge smo se lotili iz prepri�anja, da bi spodbujanje podjetništva in podpora v 

pravi smeri pomenila višjo gospodarsko rast države, in v želji, da bi z rezultati raziskave lahko 

prispevali k boljšemu razumevanju tistih dejavnikov, ki vplivajo na nagnjenost k podjetniški 

poti, predvsem med mladimi, katerih podjetniška dejavnost je po podatkih zadnjih let skrb 

vzbujajo�a. Osredoto�ili smo se na razumevanje vpliva dejavnikov �loveškega kapitala in 

podjetniških mrež na nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Mala in srednja podjetja 

predstavljajo najve�ji gospodarski potencial, podjetniki pa so klju�ni element rasti in 

poslovnega uspeha podjetja. Posameznik, (potencialni) podjetnik potrebuje za rast znanje, 

sposobnosti, odlo�itev, ustrezno okolje in v�asih tudi spremembe pri samem sebi. Zaradi 

razli�ne podjetniške dejavnosti posameznih skupin prebivalstva Slovenije smo se odlo�ili za 

raziskavo mladih, natan�neje študentov Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, ki 

zaklju�ujejo dodiplomske študijske programe ali se nadalje izobražujejo na podiplomskih 

programih. Predpostavljali smo, da so to skupine ljudi, ki zaradi zaklju�evanja študija, ve�jega 
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obsega znanj formalne izobrazbe in izkušenj ter potrebe po iskanju zaposlitve, v ve�ji meri 

razmišljajo o za�etku podjetniške poti. 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako �loveški kapital in podjetniške mreže 

študentov vplivajo na njihovo nagnjenost k za�etku podjetniške poti. Izmeriti smo želeli 

prispevek �loveškega in družbenega kapitala na nagnjenost k ustanovitvi podjetja študentov 

zadnjih letnikov dodiplomskih programov in vseh letnikov podiplomskih programov dveh 

univerz. Teoreti�nemu delu naloge je sledila nadgradnja z empiri�no kvantitativno raziskavo, 

ki je bila izvedena s pomo�jo anketnega vprašalnika, in s katero smo želeli izmeriti �loveški 

in podjetniški kapital mladih potencialnih podjetnikov ter izmeriti njihovo nagnjenost k 

za�etku samostojne podjetniške poti. Zadnja leta je delež mladih, ki se po kon�anem študiju 

odlo�ijo za samostojno podjetniško pot, vse nižji. Zanimalo nas je, ali imajo študenti zna�ilne 

osebnostne podjetniške lastnosti, kakšno je njihovo znanje, spretnosti in izkušnje na 

podro�jih, ki so pomembni za podjetnika in njegovo podjetje, v kolikšni meri na fakultetah 

poslušajo podjetniške predmete in vsebine, kakšne so njihove osebnostne in podjetniške 

mreže, koliko nanje vplivajo bližnji podjetniki, v kakšni meri zaupajo razli�nim skupinam, ali 

so aktivno vklju�eni v strokovne, športe, kulturne in druge interesne dejavnosti izven študija, 

ali so nagnjeni k podjetniški poti in ustanovitvi lastnega podjetja ter h kakšnemu tipu podjetij 

se nagiba njihova ideja o podjetniški poti.   

Po pregledu strokovne literature smo se odlo�ili za razli�ne dimenzije �loveškega kapitala, 

podjetniških mrež in tipa podjetja. Glede na izbrane dimenzije smo postavili ve�je število 

trditev, za katere so študenti izrazili svojo oceno, stališ�e, mnenje na sedem-stopenjski 

Likertovi lestvici. Anketni vprašalnik je imel tudi nekaj vprašanj zaprtega in odprtega tipa, ki 

so se nanašala na delovne izkušnje, dodatna strokovna izobraževanja, v�lanjenost v strokovne 

in športne, kulturne ter druge interesne dejavnosti, pa vprašanja glede sorodnikov podjetnikov 

in števila ljudi, s katerimi se študenti pogovarjajo o svoji podjetniški poti. V nalogi smo si 

zastavili kar štiri hipoteze in pet podhipotez. Z eksplorativno faktorsko analizo smo preverili 

konstrukte in ugotovili, da �loveški kapital dolo�a pet dimenzij, in sicer znanje in izkušnje, 

spretnosti, poslušanje podjetniških vsebin, dodatna strokovna izobrazba in delovne izkušnje. 

Podjetniške mreže pa dolo�ajo tri dimenzije, ki so mreženje, zaupanje in v�lanjenost. Tudi 

nagnjenost k samostojni podjetniški poti smo izmerili s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Z 

multiplo regresijsko analizo smo preverjali hipoteze 1, 2 in 4 ter njihove podhipoteze 1a, 1b, 

2a, 2b in 2c. Da smo lahko preverili hipotezo 3 pa smo izbrali metodo t- preizkus, pri katerem 

smo preizkušali domnevo o razliki med dvema aritmeti�nima sredinama za dva neodvisna 

vzorca. V ta namen smo morali postaviti dve skupini, v eni so bili zajeti študenti FM in EF, ki 

so skupaj predstavljali študente poslovnih fakultet, v drugi pa so bili študenti naravoslovnih 

fakultet. S t-preizkusom smo ugotovili, da so študenti poslovnih fakultet bolj nagnjeni k 

samostojni podjetniški poti. 
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Z opisno statistiko rezultatov ankete smo ugotovili, da imajo študenti osebnostne lastnosti, 

zna�ilne za podjetnike in pomembne za podjetniško kariero oziroma samostojno podjetniško 

pot. Imajo mo�en ob�utek za prijateljske odnose, spodbujajo jih in znajo prepoznati lastnosti 

drugih skozi obnašanje in navade, so samozavestne osebe, ostanejo zbrani in motivirani v 

težkih in stresnih situacijah, jasno izražajo svojo vizijo prihodnosti, so dobri mentorji in 

svetovalci ter se brez težav prilagajajo vsakršnim razmeram. Študenti imajo pisne in verbalno 

komunikacijske spretnosti, znajo analizirati in reševati probleme ter motivirati druge. Nimajo 

pa dovolj znanj in sposobnosti za razvijanje osebnih poslovnih odnosov, pogajanj in 

mreženja. Ve�ina študentov meni, da na fakulteti, ki jo obiskujejo, ne poslušajo podjetniških 

predmetov in vsebin ter da podjetništvo ni posebej predstavljeno kot nekaj pozitivnega, 

zaželenega in pomembnega. Ve�ina nima predhodne podjetniške izkušnje. Iz teh odgovorov 

je že bilo zaznati dejstvo, da so se na izpolnjevanje anketnega vprašalnika v ve�inskem deležu 

odzvali študentje naravoslovnih in tehni�nih fakultet, v precej manjšem deležu pa študentje 

družboslovnih fakultet. Kot najpomembnejša razloga, �e bi se odlo�ili za podjetniško kariero, 

ocenjujejo neodvisnosti in uresni�itev življenjskih ciljev, vendar so mnenja, da za to nimajo 

potrebnih poslovnih znanj. Rezultati so pokazali, da študenti nimajo mo�ne želje imeti v lasti 

svoje podjetje in se po zaklju�ku fakultete ne nameravajo podati na podjetniško pot. �eprav bi 

se, v primeru, da bi imeli dobro priložnost in pravo idejo, verjetno odlo�ili za samostojno 

podjetniško pot. Ve�ina jih ima širok krog prijateljev in znancev, s katerimi si delijo razli�ne 

nasvete, v najve�ji meri zaupajo družini in prijateljem in verjamejo, da bi jim družina stala ob 

strani, �e bi se odlo�ili za ustanovitev podjetja. Tisti, ki so nagnjeni k podjetniški poti, so bolj 

usmerjeni k podjetju življenjskega sloga kot pa k podjetjem hitre rasto�e smeri. 

Hipotezo 1 smo delno potrdili, saj so rezultati multiple regresijske analize pokazali, da imajo 

tri dimenzije statisti�no zna�ilen vpliv na nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Dve 

dimenziji, to sta dimenzija spretnosti in dimenzija dodatno strokovno izobraževanje, imata 

pozitiven vpliv, medtem ko se je dimenzija delovne izkušnje izkazala z negativnim vplivom 

na nagnjenost k samostojni podjetniški poti. Dimenziji znanja in izkušnje na podjetniških 

podro�jih in poslušanje podjetniških vsebin pa se nista pokazali kot statisti�no zna�ilni. 

S podhipotezo 1a smo želeli posebej preveriti, ali ima spremenljivka »poslušanje podjetniških 

vsebin in predmetov v �asu izobraževanja« pozitiven vpliv na nagnjenost k za�etku 

podjetniške poti, in smo jo potrdili. Potrdili smo tudi podhipotezo 1b, s katero smo želeli 

posebej preveriti, ali ima spremenljivka »znanja, izkušnje in veš�ine s posameznih 

podjetniških podro�ij« pozitiven vpliv na nagnjenost k za�etku podjetniške poti. Varianci 

obeh sta sicer nizki, a vpliv je pozitiven vpliv pri stopnji zna�ilnosti 0,000. 

Hipotezo 2 smo delno potrdili, saj so rezultati multiple regresijske analize pokazali, da dve od 

treh dimenzij vplivata na nagnjenost k samostojni podjetniški poti, to sta zaupanje in 

mreženje. Na nagnjenost k samostojni podjetniški poti pa dimenzija v�lanjenost, ki 

predstavlja �lanstvo v strokovne in druge organizacije izven študija, nima vpliva. 
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Podhipoteze 21, 2b in 2c smo lahko potrdili, �eprav pojasnjujejo zelo nizek odstotek variance. 

Z njimi smo dodatno preverjali pozitivne vplive aktivne vklju�enosti v društva in interesne 

dejavnosti izven študija, vodenje projektnih timov in skupin ter vpliv prijateljev in sorodnikov 

podjetnikov.  

Na podlagi rezultatov regresije smo ugotovili tudi, da se nagnjenost k samostojni podjetniški 

poti v bistveno ve�ji meri kaže na dimenziji tipa podjetja življenjskega sloga. Na nagnjenost k 

samostojni podjetniški poti pa dimenzija hitro rasto�ega podjetja nima vpliva. Povzeli smo 

torej, da imajo študenti ve�jo nagnjenost k ustanavljanju podjetij življenjskega sloga in 

manjšo nagnjenost k ustanavljanju hitro rasto�ih podjetij, zaradi �esar hipoteze 4 ne moremo 

potrditi. 

Preverjali smo, ali obstaja statisti�no zna�ilna razlika med študenti FM in EF ter študenti 

naravoslovnih fakultet obeh univerz pri nagnjenosti k podjetniški poti. Svojo domnevo smo 

preverili s preizkusom domneve o razliki med aritmeti�nima sredinama. Uporabili smo 

metodo t-preizkus. Rezultati so pokazali, da študenti FM in EF v ve�ji meri izražajo 

nagnjenost k za�etku podjetniške poti, zato smo lahko potrdili hipotezo 3. Razlog za takšno 

stanje je poslušanje podjetniških predmetov in vsebin, izpostavljenost podjetniškim praksam 

in projektom. 

Z nalogo in njenimi rezultati empiri�ne kvantitativne raziskave lahko podamo svoj prispevek 

k teoriji, saj se je pokazalo, da �loveški kapital in podjetniške mreže vplivajo na nagnjenost k 

samostojni podjetniški poti. �loveški kapital vpliva v dimenziji znanja in spretnosti, ki se 

nanaša na mreženja, poganja, oblikovanje in vodenje timov, razvijanje osebnih poslovnih 

odnosov, verbalno komunikacijo in pisne spretnosti ter motiviranje drugih, ter dimenziji 

dodatnih strokovnih izobraževanj v obliki delavnic in seminarjev, te�ajev, konferenc in 

strokovne literature. Podjetniške mreže pa vplivajo v dimenziji zaupanja, ki se nanaša na 

zaupanje do družine, sošolcev in prijateljev, profesorjev in mentorjev, �lanov športnih, 

kulturnih in znanstvenih društev, do profesionalnih podjetniških svetovalcev, notarjev in 

odvetnikov ter �lanov državnik ustanov, pa tudi do podpore pri samostojni podjetniški poti in 

s pogovori o podjetniški poti ali poslovnih idejah, ne nazadnje pa tudi na zaupanje drugih do 

nas, ter v dimenziji mreženja in socialnega kapitala, ki se nanašajo na aktivno sodelovanje v 

interesni dejavnosti izven študija, osebna poznanstva uspešnih podjetnikov in nasploh širok 

krog znancev in prijateljev za razli�ne nasvete, vezi in povezave z ljudmi izven študija ter 

vodenje skupin pri študijskih nalogah. Vsi našteti dejavniki v ve�ji ali manjši meri vplivajo na 

nagnjenost študentov k samostojni podjetniški poti, zato jim je smiselno namenjati ve� 

pozornosti in jih spodbujati. Študenti naravoslovnih fakultet sicer nimajo prav velike namere, 

da se po zaklju�eni fakulteti odlo�ijo za samostojno podjetniško pot niti v neki bližnji 

prihodnosti, a isto�asno ocenjujejo, da imajo premalo podjetniških znanj ter da jim fakultete 

ne ponujajo dovolj podjetniških predmetov in vsebin, na podlagi �esar lahko sklepamo, da 

bolj ko bodo vklju�eni v podjetništvo in podjetniško izobraževanje, bolj bo to prispevalo k 
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ve�ji nagnjenosti za podjetništvo. To velja za posameznike nasploh, zato lahko podamo sklep, 

da so �loveški kapital, podjetniške mreže in podjetniška pot pozitivno povezani, zato ve�ji kot 

bo �loveški kapital s podro�ja podjetništva in ve� kot bo poznanstev, zaupanja, povezav in 

informacije zaradi mreženje, pogosteje se bodo mladi odlo�ali za samostojno podjetniško pot. 

7.2 Priporo�ila 

 

Na koncu magistrske naloge navajamo še priporo�ila za potencialne podjetnike, 

spodbujevalce podjetniškega okolja, izobraževalne institucije in vse tiste raziskovalce, ki 

bodo raziskovali podjetniško nagnjenost in vlogo mladega podjetnika v podjetniških procesih. 

Podjetniki s svojim podjetništvom predstavljajo najpomembnejšo komponento razvoja ter 

napredka, so nosilci rasti in omogo�ajo vsestranski družbeni, kulturni, socialni in osebni 

razvoj. Zato je pomembno, da ustvarjalci državne politike, izobraževalne institucije in 

podjetja za�nejo s spodbujanjem podjetništva že v osnovnih in srednjih šolah. S pou�evanjem 

o podjetništvu in vzpostavljanju pozitivnega odnosa do podjetnikov in podjetništva je treba 

zajeti širši krog prebivalstva. Napa�no je prepri�anje, da je treba pou�evati podjetništvo zgolj 

v poslovnih šolah, potrebujejo ga tudi na tehni�nih, naravoslovnih in drugih družboslovnih 

šolah. Študenti naravoslovnih fakultet, ki so tudi ve�inski del vzorca anketiranih, so izrazili 

pomanjkanje podjetniških vsebin in predmetov na svojih fakultetah in obenem v ve�inskem 

deležu odgovarjali, da imajo premalo podjetniških znanj za samostojno podjetniško pot. Kot 

zanimivost, na primer novinarji, ki imajo pomembno vlogo pri širjenju mnenja in vplivanju na 

mišljenje ljudi o podjetniku in podjetništvu, se o tej temi na fakultetah sploh ne izobražujejo. 

In ko govorimo o podjetniških mrežah in socialnem kapitalu ter pomembnosti pridobivanja 

znanj o mreženju za podjetnika, ugotovimo, da zelo malo fakultet predaja tovrstna znanja na 

študente oziroma se mreženje obravnava le v sklopu podjetniških vsebin predmetov, kar je 

premalo za izkoriš�anje njegovih prednosti in pozitivnih u�inkov. Predvsem na za�etku imajo 

študenti razvite ve�inoma neformalne mreže, kot so družina in prijatelji, ki bi jim lahko s 

pomo�jo podpornih programov dodali tudi profesionalne mreže, ki s svetovanjem in 

mentorstvom pomagajo mladim v za�etnih fazah podjetniške poti. Pomembno se nam zdi, da 

imajo študenti dostop do znanj in prakti�nih izkušenj, do katerih brez podpornih programov 

ne bi prišli ali pa bi prišli šele kasneje v podjetniškem procesu. Veliko študentov ima 

pozitiven odnos do podjetništva, obenem izražajo osebnostne podjetniške lastnosti in bi se za 

samostojno podjetniško pot odlo�ili zaradi dobre ideja oziroma priložnosti, a na fakulteti niso 

pridobili ustreznega znanja za samostojno podjetniško pot. 

Na osnovi rezultatov raziskave študentom, potencialnim mladim podjetnikom predlagamo, da 

namenijo ve� svojega �asa in u�enja dejavnikom, ki pove�ujejo njihove podjetniške namere in 

ambicije. Nepretrgan proces pridobivanja znanj, sposobnosti, izkušenj in informacij je brez 

dvoma lahko dolgoro�no zagotovilo uspešnosti. �e obiskujejo fakultete, ki vsebinsko niso 

poslovno usmerjene in se osredoto�ajo na strokovno in tehni�no podro�je, zaradi tega pa malo 
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predmetov in vsebin namenjajo podjetniškemu izobraževanju, naj tudi sami podajajo 

iniciative fakultetam, predvsem pa naj tudi druge naložbe v usposabljanje za podjetnike ne 

bodo štete le kot strošek, ampak pametna in koristna naložba za prihodnost.. Pridobivanje 

raznih znanj, izkušenj, poznavanje podjetniških procesov in podjetniških lastnosti, ki niso 

zgolj naravne sposobnosti in se jih je možno priu�iti, pomembno pove�ujejo lastni kapital. Ne 

nazadnje so z ve�jim �loveškim kapitalom s podro�ja podjetništva in nasploh tudi bolj 

zanimivi in lažje zaposljivi, �etudi v podjetju nekoga drugega. Klju�nega pomena je tudi 

mreženje, ki se ne ustavi zgolj pri družini in prijateljih. �as izobraževanja je lahko odsko�na 

deska tudi za izven študijske dejavnosti in aktivno vklju�enost v razne interesne dejavnosti, 

kjer pridobivamo poznanstva in informacije, med drugim pa tudi dodatna znanja in morda 

spodbudo za podjetniško kariero. 

Kljub ugotovitvam, da �loveški kapital in podjetniške mreže vplivajo na nagnjenost k 

podjetniški poti študentov, pa se študenti ne odlo�ajo za podjetniško pot, kar kli�e po 

nadaljnjih raziskavah o razlogih vedno nižje podjetniške dejavnosti mladih pri nas. Obstoje�o 

raziskavo bi lahko razširili z ve�jim vzorcem oziroma z bolj enakomerno zastopanostjo vseh 

fakultet in iskali statisti�no zna�ilne razlike med družboslovnimi in naravoslovnimi 

fakultetami. Ne nazadnje pa grejo možnosti raziskovanja v smer uporabe bolj kompleksnih 

statisti�nih metod. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani študent-ka! 
 
Za namen magistrske naloge izvajam raziskavo, s katero želim analizirati pomen �loveškega kapitala 
(znanj in izkušenj) in podjetniških mrež (poznanstev, mreženja, ipd.) na nagnjenost študentov k 
samostojni podjetniški poti. Podjetništvo mladih predstavlja velik gospodarski in socialni pomen za 
gospodarstvo Slovenije, zato je za pridobitev zanesljivih empiri�nih podatkov resni�no pomembno 
tudi vaše sodelovanje! 
Ve�ina vprašanj predvideva odgovore na lestvici, kjer le ozna�ite ustrezno vrednost; pravilnih in 
nepravilnih odgovorov ni – pomembno je zgolj vaše mnenje! 
Zaupnost individualnih podatkov je zagotovljena, saj je anketa anonimna - vaši odgovori se bodo 
avtomatsko shranjevali v preglednico programa, iz katere ni razvidno kdo je odgovore poslal.  
 
Vnaprej sem vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje in tudi vam želim veliko uspeha pri študiju! 
Sanja Cvajdik 
 

Vaša starost: _______  let Spol � Moški        � 
Ženska 

Fakulteta:  
_______________________________ (izbor 
fakultete)           
 

Univerza: � UL              � 
UP 

Smer študija  
_______________________________ (vpišite) 
 

Študijski 
program: 

� Dodiplomski in enovit magistrski program 
� Magistrski program – 2. stopnja 
� Doktorski program – 3. Stopnja 
� Stari magistrski ali doktorski program 
 

Letnik 
študija: 

________________________ 
 

Dokon�ana 
formalna 
izobrazba: 

 
________________________________________ (zadnja šola, ki ste jo kon�ali, 
redno ali izredno) 

Ali se strokovno izobražujete še kako 
druga�e? 

� delavnice in seminarji                  � te�aji  
� konference                                   � drugo 
� prebiram strokovno literaturo 

Koliko delovnih izkušenj? � 0     � 1-3     � 4-5    � 6-10 (kot zaposlitev) 
� 0     � 1-3     � 4-5    � 6-10 (kot delo preko štud. 
napotnice) 



Priloga 1 

 

1. Navedenih je nekaj trditev, ki opisujejo osebne zna�ilnosti in nekaj trditev o na�inih ravnanja v 
medosebnih odnosih. Izrazite, v kolikšni meri te trditve veljajo za vas osebno z ocenami od 1 do 7, 
pri �emer ocena 1 pomeni, da trditev za vas sploh ne velja, ocena 7 pa, da trditev za vas velja v 
celoti. 
Sem samozavestna oseba. 1 2 3 4 5 6 7 
V ve�ji meri kot drugi sošolci prepoznavam poslovne priložnosti. 1 2 3 4 5 6 7 
Obi�ajno znam prepoznati lastnosti drugih skozi njihovo obnašanje in 
navade. 

1 2 3 4 5 6 7 

V težkih in stresnih situacijah ostanem zbran/a in motiviran/a. 1 2 3 4 5 6 7 
Brez težav se prilagajam vsaki skupini. 1 2 3 4 5 6 7 
Hitro prepoznam pomembne trende v okolju. 1 2 3 4 5 6 7 
Pri vsaki stvari, ki se je lotim, želim biti najboljši/a.  1 2 3 4 5 6 7 
Študijskim kolegom (sošolcem) pogosto prepuš�am pomembne odlo�itve 
pri projektnih nalogah. 

1 2 3 4 5 6 7 

V timskem delu navadno želim o vsem odlo�ati sam/a. 1 2 3 4 5 6 7 
Spodbujam prijateljske odnose med študenti. 1 2 3 4 5 6 7 
Jasno izražam svojo vizijo prihodnosti. 1 2 3 4 5 6 7 
Sem dober mentor in svetovalec.        

2. Naslednja vprašanja se nanašajo na �loveški kapital. Prosim ocenite se v naslednjih znanjih 
oziroma spretnostih.  Ocena 1 pomeni, da sploh ne poznate, ocena 7 pa, da zelo dobro poznate. 

Mreženje 1 2 3 4 5 6 7 
Pogajanja 1 2 3 4 5 6 7 
Verbalna komunikacija 1 2 3 4 5 6 7 
Pisne spretnosti 1 2 3 4 5 6 7 
Analiza in reševanje problemov 1 2 3 4 5 6 7 
Ra�unske spretnosti 1 2 3 4 5 6 7 
Oblikovanje in vodenje timov 1 2 3 4 5 6 7 
Motiviranje drugih 1 2 3 4 5 6 7 
Razvijanje osebnih poslovnih odnosov 1 2 3 4 5 6 7 

 
 
3. Tudi naslednja vprašanja se nanašajo na �loveški kapital. Ocenite, kako mo�no se strinjate oziroma 

ne strinjate s trditvijo, pri �emer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate ocena 7 pa, da 
se s trditvijo zelo strinjate. 
Na fakulteti poslušam veliko podjetniških predmetov in vsebin. 1 2 3 4 5 6 7 
Na fakulteti lahko najdem mentorja za svojo podjetniško idejo. 1 2 3 4 5 6 7 
Podjetniške vsebine me pritegnejo se jih rad/a u�im. 1 2 3 4 5 6 7 
Uspešni podjetniki so vabljeni na fakulteto, da z nami delijo svojo 
podjetniško izkušnjo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pri predmetih imamo veliko podjetniških projektov in prakti�nih nalog. 1 2 3 4 5 6 7 
Študenti imamo možnost razvijat svojo poslovno idejo v raznih skupinah, ali 
celo inkubatorju. 

1 2 3 4 5 6 7 

Imam predhodne podjetniške izkušnje. 1 2 3 4 5 6 7 
Podjetništvo je na fakulteti predstavljeno kot nekaj pozitivnega, zaželenega in 
pomembnega. 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Prosimo ocenite, koliko znanja in izkušenj imate po vašem mnenju na podro�jih, ki so navedena v 
nadaljevanju. Obkrožite ustrezno oceno od 1 do 7, pri �emer ocena 1 pomeni, da znanja sploh 
nimate, ocena 7 pa, da imate zelo veliko tovrstnega znanja. 

O tehni�nem oz. strokovnem podro�ju, za katerega se izobražujete 1 2 3 4 5 6 7 
O financah 1 2 3 4 5 6 7 
O ra�unovodstvu  1 2 3 4 5 6 7 
O marketingu 1 2 3 4 5 6 7 
O prodaji 1 2 3 4 5 6 7 
O nabavi 1 2 3 4 5 6 7 
O zagotavljanju kakovosti 1 2 3 4 5 6 7 
O vodenju in organizaciji podjetja 1 2 3 4 5 6 7 
O projektnem managementu 1 2 3 4 5 6 7 
O informatiki in elektronskem poslovanju 1 2 3 4 5 6 7 
O sestavljanju poslovnega na�rta 1 2 3 4 5 6 7 
O poslovnih modelih 1 2 3 4 5 6 7 

 
5. Navedenih je nekaj možnih razlogov za samostojno podjetniško pot. Ocenite, kako pomemben se 

vam zdi vsak izmed razlogov z ocenami od 1 do 7, pri �emer ocena 1 pomeni, da vam razlog sploh 
ni pomemben, ocena 7 pa, da bi vam bil razlog zelo pomemben pri ustanovitvi podjetja. 
Ekonomska nuja (edina možna zaposlitev) 1 2 3 4 5 6 7 
Denar in bogastvo 1 2 3 4 5 6 7 
Status in prestiž 1 2 3 4 5 6 7 
Priznavanje in ugled v družbi 1 2 3 4 5 6 7 
Možnost ve�jega vpliva v družbi 1 2 3 4 5 6 7 
Neodvisnost 1 2 3 4 5 6 7 
Želja po lastnem podjetju 1 2 3 4 5 6 7 
Možnost neprestanega u�enja in osebna rast 1 2 3 4 5 6 7 
Možnost vplivanja na rezultate mojega dela 1 2 3 4 5 6 7 
Osebna varnost in zagotovljeno delovno mesto 1 2 3 4 5 6 7 
Uresni�itev življenjskih ciljev 1 2 3 4 5 6 7 
Nadaljevanje družinske tradicije 1 2 3 4 5 6 7 
Logi�no nadaljevanje tega, kar že obvladam 1 2 3 4 5 6 7 
Že imam svoje podjetje 1 2 3 4 5 6 7 

 
Ali imate sorodnike, prijatelje, mentorje, 
ki so podjetniki (možnih je ve� odgovorov) 
? 

� mož/žena         � dobri prijatelji 
� brat/sestra        � nih�e od navedenih 
� starši 
� drugi �lani širše družine (npr. stric, teta, …) 

 
6. Tudi naslednja vprašanja se nanašajo na samostojno podjetniško pot. Ocenite, kako mo�no se 

strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo, pri �emer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne 
strinjate ocena 7 pa, da se s trditvijo zelo strinjate. 
Na fakulteti sem pridobil/a potrebno znanje za samostojno podjetniško pot. 1 2 3 4 5 6 7 
Po zaklju�ku fakultete se bom podal/a na samostojno podjetniško pot. 1 2 3 4 5 6 7 
V prihodnosti nameravam ustanoviti lastno podjetje. 1 2 3 4 5 6 7 
Imam mo�no željo imeti v lasti svoje podjetje. 1 2 3 4 5 6 7 
Na samostojno podjetniško pot bi se podal/a zaradi dobre ideje oziroma 
priložnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

Na samostojno podjetniško pot bi se podal/a, ker želim bit sam/a svoj šef. 1 2 3 4 5 6 7 
Na fakulteti spodbujajo inovativnost, kreativnost in timsko delo. 1 2 3 4 5 6 7 
Nimam zadosti zaupanje vase in svoje sposobnosti. 1 2 3 4 5 6 7 
Nerad/a sprejemam tveganja in konfliktne situacije. 1 2 3 4 5 6 7 
Rad/a delam po ustaljenem urniku. 1 2 3 4 5 6 7 
Nimam potrebnih poslovnih znanj. 1 2 3 4 5 6 7 
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7. Naslednje trditve se nanašajo na mreženje. Prosimo izrazite, v kolikšni meri se strinjate z 
naslednjimi trditvami. Stopnjo strinjanja izrazite z ocenami od 1 do 7, pri �emer ocena 1 pomeni, 
da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 7 pa, da se s trditvijo strinjate v celoti. 

Zaupam svoji družini in njihovo mnenje mi veliko pomeni.  1 2 3 4 5 6 7 
Z družino se veliko pogovarjam o poslovnih idejah.  1 2 3 4 5 6 7 
Družina bi me podpirala pri samostojni podjetniški poti.  1 2 3 4 5 6 7 
S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam o samostojni podjetniški poti.  1 2 3 4 5 6 7 
S sošolci in prijatelji se veliko pogovarjam o poslovnih idejah.  1 2 3 4 5 6 7 
Zaupam svojim sošolcem in prijateljem.  1 2 3 4 5 6 7 
Zaupam svojim profesorjem in mentorjem.  1 2 3 4 5 6 7 
Zaupam �lanom športnih, kulturnih in znanstvenih društev, v katerih 
sodelujem. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Zaupam profesionalnim podjetniškim svetovalcem.  1 2 3 4 5 6 7 
Zaupam notarjem in odvetnikom.  1 2 3 4 5 6 7 
Zaupam �lanom državnih ustanov.  1 2 3 4 5 6 7 
Osebe, s katerimi sem v stiku, mi zaupajo.  1 2 3 4 5 6 7 

 
8. Tudi naslednja vprašanja se nanašajo na mreženje in socialni kapital. Prosimo izrazite, v kolikšni 

meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Stopnjo strinjanja izrazite z ocenami od 1 do 7, pri �emer 
ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 7 pa, da se s trditvijo strinjate v celoti. 

Aktivno sodelujem v nekem društvu in/ali interesni dejavnosti izven študija. 1 2 3 4 5 6 7 
Ustanovil sem interesno dejavnost izven študija. 1 2 3 4 5 6 7 
Osebno poznam uspešne podjetnike. 1 2 3 4 5 6 7 
(Bil) Sem vodja tima ali skupine pri študijskih nalogah. 1 2 3 4 5 6 7 
Prijatelj ali sorodnik podjetnik me zelo motivira, name ima velik vpliv. 1 2 3 4 5 6 7 
Imam širok krog znancev in prijateljev, na katere se lahko obrnem za razli�ne 
nasvete. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nimam veliko vezi in povezav z ljudmi izven študija. 1 2 3 4 5 6 7 
Svoje znanje in izkušnje delim s sošolci, prijatelji, znanci. 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

V koliko strokovnih organizacij ste 
trenutno v�lanjeni? 

� 0   � 1-5  � 6-10  � 11 in ve� 

V koliko športnih, kulturnih in 
interesnih društev in klubov ste 
trenutno v�lanjeni? 

� 0   � 1-5  � 6-10  � 11 in ve� 

Približno ocenite število ljudi, s 
katerimi ste se v zadnjih 6 mesecih 
pogovarjali o vaši samostojni 
podjetniški poti ali poslovni ideji? 

 
� manj kot 5   � 5-10  � 11-20  � 21-30  � 31-100  � ve� kot 100 
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9. Naslednja vprašanja se nanašajo na tipe podjetij. Prosimo izrazite, v kolikšni meri se strinjate z 
naslednjimi trditvami. Stopnjo strinjanja izrazite z ocenami od 1 do 7, pri �emer ocena 1 pomeni, 
da se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 7 pa, da se s trditvijo strinjate v celoti. 

Lastno podjetje vidim kot življenjsko zaposlitev. 1 2 3 4 5 6 7 
Ustanovil bi podjetje, ki bi ga potem lahko prodal ve�ji organizaciji. 1 2 3 4 5 6 7 
Ustanovil bi podjetje »nove ekonomije«, npr. dejavnosti povezane z 
informacijsko tehnologijo, internetom, svetovanjem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ustanovil bi podjetje »stare ekonomije«, npr. proizvodna dejavnost v klasi�nih 
industrijskih panogah. 

1 2 3 4 5 6 7 

Moje podjetje bi delovalo v zelo odprtem gospodarstvu oziroma globalno 
(svetovnem tržiš�u). 

1 2 3 4 5 6 7 

Moje podjetje bi se osredoto�ilo na lokalno raven. 1 2 3 4 5 6 7 
Moje podjetje bi bilo tehnološko in inovacijsko naravnano, vedno v iskanju 
novih priložnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

V mojem podjetju inovativnost ne bo klju�nega pomena, tveganjem nisem 
naklonjen/a. 

1 2 3 4 5 6 7 

Na za�etku ne bo najbolj donosno in bo ob svoji rasti zahtevalo ve� zunanjega 
financiranja do trenutka, ko kon�no postane zelo donosno.  

1 2 3 4 5 6 7 

Raje se odlo�im za bolj tvegano in donosnejšo naložbo kot pa tisto, ki je bolj 
varna in manj donosnejša.  

1 2 3 4 5 6 7 

Bi bilo tako, ki ne zahteva, da delam veliko ur na dan in mi tako omogo�a, da 
preživim veliko �asa doma ali v rekreacijskih in družbenih dejavnostih. 

1 2 3 4 5 6 7 

Moje podjetje bi bilo dolgoro�no usmerjeno, da meni in moji družini omogo�a 
»delo in kruh«. 

1 2 3 4 5 6 7 
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FAKTORSKE ANALIZE (SPSS izpisi) 

�LOVEŠKI KAPITAL 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

1 10.695 29.709 29.709 10.695 29.709 29.709 9.311 

2 3.314 9.206 38.915 3.314 9.206 38.915 5.726 

3 2.012 5.588 44.503 2.012 5.588 44.503 5.549 

4 1.731 4.809 49.312 1.731 4.809 49.312 2.242 

5 1.352 3.756 53.068 1.352 3.756 53.068 1.784 

6 1.278 3.551 56.619     

7 1.177 3.270 59.889     

8 1.026 2.849 62.738     

9 .954 2.649 65.387     

10 .900 2.500 67.887     

11 .897 2.491 70.378     

12 .830 2.307 72.685     

13 .790 2.194 74.878     

14 .727 2.018 76.896     

15 .662 1.839 78.735     

16 .616 1.711 80.447     

17 .581 1.613 82.060     

18 .564 1.567 83.627     

19 .518 1.440 85.067     

20 .505 1.403 86.470     

21 .475 1.320 87.791     

22 .434 1.206 88.996     

23 .416 1.157 90.153     

24 .411 1.141 91.294     

25 .389 1.081 92.375     

26 .375 1.041 93.417     

27 .345 .959 94.375     

28 .314 .872 95.248     

29 .289 .802 96.050     

30 .278 .771 96.821     

31 .249 .690 97.512     

32 .237 .657 98.169     

33 .208 .579 98.747     

34 .181 .504 99.251     

35 .145 .403 99.655     

36 .124 .345 100.000     
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PODJETNIŠKE MREŽE 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

1 5.333 24.239 24.239 5.333 24.239 24.239 4.397 

2 2.540 11.546 35.785 2.540 11.546 35.785 3.848 

3 1.816 8.253 44.038 1.816 8.253 44.038 2.739 

4 1.697 7.714 51.753     

5 1.337 6.077 57.830     

6 1.093 4.970 62.800     

7 .905 4.113 66.914     

8 .818 3.716 70.630     

9 .706 3.210 73.840     

10 .688 3.129 76.970     

11 .635 2.889 79.858     

12 .596 2.711 82.569     

13 .575 2.613 85.183     

14 .557 2.533 87.715     

15 .463 2.106 89.821     

16 .439 1.994 91.815     

17 .395 1.794 93.609     

18 .364 1.652 95.261     

19 .333 1.513 96.775     

20 .299 1.360 98.134     

21 .253 1.149 99.284     

22 .158 .716 100.000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 
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TIPI PODJETIJ 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.107 34.227 34.227 4.107 34.227 34.227 

2 1.552 12.934 47.161 1.552 12.934 47.161 

3 1.101 9.178 56.339    

4 .872 7.264 63.604    

5 .761 6.338 69.942    

6 .717 5.974 75.916    

7 .682 5.685 81.601    

8 .539 4.488 86.089    

9 .497 4.144 90.232    

10 .469 3.910 94.143    

11 .420 3.501 97.643    

12 .283 2.357 100.000    
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REGRESIJSKE ANALIZE (SPSS izpisi) 

HIPOTEZA 1 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .529a .279 .269 .84505705 

a. Predictors: (Constant), Delovne izkusnje, Dimenzija izobrazba, 
Dimenzija poslušanje podjetniških vsebin, Dimenzija znanja in izkušnje, 
Dimenzija spretnosti 
b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 95.844 5 19.169 26.843 .000b 

Residual 247.086 346 .714   

Total 342.930 351    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
b. Predictors: (Constant), Delovne izkusnje, Dimenzija izobrazba, Dimenzija poslušanje podjetniških 
vsebin, Dimenzija znanja in izkušnje, Dimenzija spretnosti 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .059 .045  1.307 .192 

Dimenzija 
spretnosti 

.459 .045 .464 10.176 .000 

Dimenzija 
znanja in 
izkušnje 

-.051 .045 -.051 -1.125 .261 

Dimenzija 
poslušanje 
podjetniških 
vsebin 

.069 .045 .069 1.521 .129 

Dimenzija 
izobrazba 

.127 .045 .129 2.824 .005 

Delovne 
izkusnje 

-.197 .045 -.199 -4.371 .000 
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PODHIPOTEZA 1A 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .316a .100 .098 .94594844 
 
a. Predictors: (Constant), a12 
b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55.111 1 55.111 61.589 .000b 

Residual 495.729 554 .895   

Total 550.841 555    

 
a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
b. Predictors: (Constant), a12 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.482 .074  -6.544 .000 

a12 .191 .024 .316 7.848 .000 
 
a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.2906131 .8562732 .0026405 .31511842 556 
Residual -2.56765890 2.19931221 .00000000 .94509585 556 
Std. Predicted 
Value 

-.931 2.709 .000 1.000 556 

Std. Residual -2.714 2.325 .000 .999 556 
 
a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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PODHIPOTEZA 1B 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .421a .177 .176 .90926851 

a. Predictors: (Constant), Prosimo ocenite, koliko znanja in izkušen...  Q13 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 94.726 1 94.726 114.573 .000b 

Residual 439.014 531 .827   

Total 533.740 532    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

b. Predictors: (Constant), Prosimo ocenite, koliko znanja in izkušen...  Q13 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .014 .039  .356 .722 

Prosimo ocenite, 

koliko znanja in 

izkušen...  Q13 

.422 .039 .421 10.704 .000 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.6708660 1.0138147 .0140229 .42196674 533 

Residual -2.76423192 2.28805375 .00000000 .90841353 533 

Std. Predicted 

Value 
-1.623 2.369 .000 1.000 533 

Std. Residual -3.040 2.516 .000 .999 533 

 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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HIPOTEZA 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .464a .215 .211 .88257298 

a. Predictors: (Constant), Dimenzija v�lanjenost v organizacije, Dimenzija 

mreženja, Dimenzija zaupanja 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 119.133 3 39.711 50.981 .000b 

Residual 433.867 557 .779   

Total 553.000 560    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

b. Predictors: (Constant), Dimenzija v�lanjenost v organizacije, Dmenzija mreženja, Dimenzija 

zaupanja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.188E-17 .037  .000 1.000 

Dimenzija 

zaupanja 
.467 .041 .467 11.529 .000 

Dmenzija 

mreženja 
-.077 .040 -.077 -1.944 .052 

Dimenzija 

v�lanjenosti v 

organizacije 

.059 .038 .059 1.539 .124 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1.3809580 1.2260594 .0000000 .46123508 561 

Residual -2.23273516 2.43411016 .00000000 .88020577 561 

Std. Predicted 

Value 
-2.994 2.658 .000 1.000 561 

Std. Residual -2.530 2.758 .000 .997 561 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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PODHIPOTEZA 2A 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .102a .010 .009 .98775220 

a. Predictors: (Constant), a18 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.566 1 5.566 5.705 .017b 

Residual 525.878 539 .976   

Total 531.444 540    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

b. Predictors: (Constant), a18 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.203 .100  -2.025 .043 

a18 .047 .020 .102 2.389 .017 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.1555702 .1264414 .0137584 .10152687 541 

Residual -1.95562482 2.01726723 .00000000 .98683719 541 

Std. Predicted 

Value 
-1.668 1.110 .000 1.000 541 

Std. Residual -1.980 2.042 .000 .999 541 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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PODHIPOTEZA 2B 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .254a .064 .063 .96462935 

a. Predictors: (Constant), d18 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.481 1 34.481 37.056 .000b 

Residual 500.614 538 .931   

Total 535.095 539    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.575 .104  -5.555 .000 

d18 .127 .021 .254 6.087 .000 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.4487889 .3112299 .0022964 .25292701 540 

Residual -2.14041328 2.09973025 .00000000 .96373410 540 

Std. Predicted 

Value 
-1.783 1.221 .000 1.000 540 

Std. Residual -2.219 2.177 .000 .999 540 

 

PODHIPOTEZA 2C 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .202a .041 .039 .97766387 

a. Predictors: (Constant), Ali imate sorodnike, prijatelje, mentorje, ki so 

podjetniki 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22.516 1 22.516 23.557 .000b 

Residual 530.484 555 .956   

Total 553.000 556    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

b. Predictors: (Constant), Ali imate sorodnike, prijatelje, mentorje, ki so podjetniki 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.525E-17 .041  .000 1.000 

Ali imate 

sorodnike, 

prijatelje, 

mentorje, ki so 

podjetniki 

.201 .041 .202 4.854 .000 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.3111240 .5242839 .0000000 .20123814 557 

Residual -2.12888074 1.99549270 .00000000 .97678428 557 

Std. Predicted 

Value 
-1.546 2.605 .000 1.000 557 

Std. Residual -2.178 2.041 .000 .999 557 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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HIPOTEZA 4 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .580a .336 .334 .81114622 1.855 

a. Predictors: (Constant), Prodjetje življenskega sloga, Podjetje hitre rasti 

b. Dependent Variable: Podjetniška pot 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 172.972 2 86.486 131.446 .000b 

Residual 341.480 519 .658   

Total 514.453 521    

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

b. Predictors: (Constant), Prodjetje življenskega sloga, Podjetje hitre rasti 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .012 .036  .335 .737 

Podjetje hitre 

rasti 
-.004 .036 -.004 -.119 .905 

Prodjetje 

življenskega 

sloga 

.576 .036 .580 16.214 .000 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1.5734054 1.7614895 .0119067 .57619513 522 

Residual -2.25508285 2.08216429 .00000000 .80958782 522 

Std. Predicted 

Value 
-2.751 3.036 .000 1.000 522 

Std. Residual -2.780 2.567 .000 .998 522 

a. Dependent Variable: Podjetniška pot 
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PREIZKUŠANJE DOMNEVE – T PREIZKUS (SPSS izpisi) 

 

Group Statistics 

 
Izbira smeri 

studija N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Podjetniška pot 1.00 48 .4711478 .98619820 .14234545 

.00 511 -.0469573 .98379212 .04352040 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Podjetniška 

pot 

Equal variances 

assumed 
.007 .933 3.488 557 .001 

Equal variances 

not assumed 
  3.481 56.152 .001 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Podjetniška 

pot 

Equal variances 

assumed 
.51810516 .14854837 .22632168 .80988864 

Equal variances 

not assumed 
.51810516 .14884976 .21994108 .81626923 

 


