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POVZETEK 

Magistrska naloga raziskuje vpliv podjetniške naravnanosti na začetek podjetniške poti. 

Raziskovanje obravnava področje podjetništva v Sloveniji in podjetniške naravnanosti. Vse 

skupaj pa nadgrajuje empirična kvantitativna raziskava, kjer se je s pomočjo anketnega 

vprašalnika merila podjetniška naravnanost študentov Univerze na Primorskem. Magistrska 

naloga skozi proučevanje strokovne literature in analizo raziskave natančno prouči in 

predstavi povezavo med podjetniško naravnanostjo in samostojno podjetniško potjo na 

primeru študentov. Rezultati kvantitativne raziskave kažejo, da podjetniška naravnanost 

vpliva na podjetniško pot, vendar pa se študenti UP zaradi drugih razlogov za podjetništvo ne 

odločajo. 

Ključne besede: podjetništvo, podjetniška naravnanost, podjetniška pot, študenti, faktorska 

analiza, regresija. 

SUMMARY 

The master thesis explores the influence of entrepreneurial orientation at the beginning of the 

entrepreneurial path. The research considered the fields of entrepreneurship in Slovenia and 

entrepreneurial orientation. It is upgraded with an empirical quantitative analysis, where I 

measure the entrepreneurial orientation of students of the University of Primorska with the 

help of a survey questionnaire. The master's thesis through the study of professional literature 

and research analysis thoroughly examine and represent the connection between 

entrepreneurial orientation and independent entrepreneurial path in the case of students. The 

results of the quantitative research shows that entrepreneurial orientation has effect on 

entrepreneurial path and that there are other reasons, why students of UP do not decide for 

entrepreneurship.   

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial orientation, entrepreneurial path, students, 

factor analysis, regression.  
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1 UVOD  

Magistrska naloga raziskuje, kako podjetniška naravnanost vpliva na začetek podjetniške poti. 

S tem namenom je bila izvedena tudi raziskava, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika 

izmerili podjetniško naravnanost študentov Univerze na Primorskem. V magistrski nalogi je 

najprej predstavljeno trenutno stanje podjetništva v Sloveniji, nato so skozi strokovno 

literaturo predstavljene glavne značilnosti podjetniške naravnanosti. Na koncu sledi 

predstavitev rezultatov raziskave in ugotovitev, na podlagi katerih so podane sklepne misli. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Ustanovitev podjetja je pozitivna priložnost, še posebej v današnjem času, ko je zelo težko 

dobiti zaposlitev. Samo podjetništvo lahko prinese veliko pozitivnih stvari, kot so: svoboda, 

lastna izbira sodelavcev, samoiniciativnost, dvig samozavesti, če dobro posluješ, pa tudi 

dober vir dohodka. Zaradi tega se veliko ljudi odloči za samostojno podjetniško pot. Vsekakor 

pa se moramo zavedati, da je pot do vseh nagrad, ki jih prinaša uspešno podjetništvo, zelo 

trnova, saj je potrebno veliko odrekanja, sredstev, znanja, časa in tveganja.  

Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanja tveganj in nagrad. Za 

gospodarstvo kot tudi za posameznike ima pomembno vlogo, saj prispeva k ustvarjanju novih 

delovnih mest, gospodarski rasti in povečanju produktivnosti (Ruzzier et al. 2008, 24–25). 

Podjetniki naj bi se od ostalih ljudi razlikovali po temeljnih lastnostih. Ko govorimo o 

lastnostih in sposobnostih podjetnikov, se postavi ključno vprašanje: Ali so lastnosti in 

sposobnosti prirojene ali priučene? Podjetniške sposobnosti lahko opredelimo kot sestavo 

prirojenih, priučenih in z vadbo pridobljenih dejavnostno agregiranih duhovnih moči 

podjetnika (Špilak 1999, 40). Podjetnikova posebna sposobnost je podjetnost oziroma 

podjetniška naravnanost.  

Podjetniška naravnanost je pomemben vzročni dejavnik pri uspehu organizacije. Opredelimo 

jo lahko kot proces strateškega odločanja, ki organizaciji zagotavlja podlago za podjetniške 

odločitve in ukrepe. Zajema pet dimenzij: inovativnost, prevzemanje tveganja, proaktivnost, 

konkurenčno agresivnost in avtonomijo. Teh pet dimenzij pa lahko opredelimo kot vedenja v 

organizaciji, saj pokažejo podjetniški značaj organizacije: višji rezultat podjetniške 

naravnanosti vodi k večji uspešnosti podjetja (Langkamp Bolton in Lane 2011). Na podlagi 

tega lahko pridemo do zaključka, da je podjetniško naravnana družba tista, ki proizvaja tržne 

inovacije, prevzema nekoliko tvegane odločitve, deluje samostojno in je korak pred 

konkurenco (Hermann, Kessler in Fink 2010). Podjetniško naravnanost pa lahko merimo tudi 

na posameznikih, kot so npr. študenti. Podjetniško naravnani posamezniki imajo vse potrebne 

lastnosti, sposobnosti in znanje, da lahko ustvarijo uspešno podjetje (Krueger Jr. 2006). 
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Podjetja kot tudi posamezniki, ki želijo biti uspešni na podjetniški poti, morajo razvijati 

podjetniško naravnanost. Medtem ko lahko podjetništvo opredelimo kot dejanje novega 

začetka, nam podjetniška naravnanost razkriva, kako bi bilo mogoče to doseči. Zato je 

podjetniška naravnanost za posameznike zelo pomembna, saj se nanaša na procese, prakse in 

dejavnosti odločanja, ki pa vodijo do novega začetka oziroma samostojne podjetniške poti 

(Ivanova  Yordanova 2011).  

Pri nas že dlje časa obstaja problem, da se mladi premalo odločajo za podjetništvo. Razlogi za 

takšno stanje se lahko skrivajo v premajhni spodbudi države in šolstva za podjetništvo, kar 

posledično vodi tudi do tega, da so mladi premalo podjetniško naravnani. Rezultati nedavne 

študije o vplivu univerzitetnih podjetniških programov kažejo, kako pomembno je 

podjetništvo in podjetniško izobraževanje. Mladi, ki so se udeležili podjetniških programov, 

kažejo večjo podjetniško naravnanost. Po končanem študiju dobijo hitreje delo in pogosteje 

ustanavljajo lastna podjetja (Evropska komisija in Generalni direktorat za notranji trg, 

industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja 2012, 10). 

Za podjetništvo poleg sredstev, kapitala, časa, znanja in prevzemanja tveganj najprej 

potrebujemo dobro idejo. Vsak človek ima v sebi potencial podjetnika, saj se podjetniki 

oblikujejo skozi podjetniški proces. Osebnost podjetnika predstavlja splet raznih lastnosti, ki 

se kažejo oziroma jih lahko vidimo v podjetnikovem vedenju (Steblovnik et al. 2000, 28–32). 

Za vsakega posameznika pa lahko izmerimo tudi, kako je podjetniško naravnan. Višja kot bo 

podjetniška naravnanost, večji potencial za uspešnost bo imel posameznik na podjetniški poti. 

1.2 Namen, cilji in temeljna teza magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako vpliva podjetniška naravnanost študentov na 

odločanje o začetku podjetniške poti. Izmeriti želimo podjetniško naravnanost študentov UP. 

Glavni cilj je bil raziskati, ali podjetniška naravnanost vpliva na začetek podjetniške poti ter 

oblikovati in preveriti hipoteze.  

Cilji magistrske naloge so: 

- proučiti in opredeliti značilnosti podjetniške naravnanosti na podlagi strokovne literature, 

- proučiti povezanost podjetniške naravnanosti z začetkom ustanavljanja podjetij, 

- na primeru študentov Univerze na Primorskem izmeriti podjetniško naravnanost. 

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: »Podjetniška naravnanost je pomembna za 

samostojno podjetniško pot.« Empirično smo preverili dve hipotezi: 

- HIPOTEZA 1: Podjetniška naravnanost vpliva na verjetnost začetka podjetniške poti 

študentov UP. 

- H1A: Najmočnejši vpliv na začetek podjetniške kariere ima dimenzija proaktivnost. 

- HIPOTEZA 2: Študenti FM so bolj podjetniško naravnani kot pa ostali študenti UP. 
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1.3 Metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Najprej smo proučevali 

teoretična izhodišča, pridobljena iz domače in tuje strokovne literature, člankov in drugih 

virov, ki se nanašajo na samo tematiko proučevanja (podjetniško naravnanost). Tako smo 

skozi analizo literature opredelili lastnosti podjetniške naravnanosti. Po teoretičnem delu sledi 

empirični del, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika merili podjetniško naravnanost 

študentov UP. Podjetniško naravnanost smo merili v petih dimenzijah: inovativnosti, 

prevzemanju tveganja, proaktivnosti, konkurenčni agresivnosti in avtonomiji. V anketnem 

vprašalniku smo uporabili sedemstopenjsko Likertovo lestvico, s katero so lahko udeleženci v 

raziskavi izrazili svoja stališča oziroma strinjanje glede postavljenih trditev. V raziskavi smo 

uporabili tudi faktorsko analizo, s katero smo zmanjšali veliko število spremenljivk na nekaj 

latentnih spremenljivk (skupnih faktorjev), s katerimi smo nato lahko pojasnili največjo 

variabilnost v podatkih. Uporabljena je bila še linearna regresija za pojasnitev povezanosti 

oziroma vpliva med spremenljivkami ter preizkus domneve o razliki med aritmetičnima 

sredinama dveh neodvisnih vzorcev. 

1.4 Omejitve in predpostavke  

Raziskava se omejuje samo na pet dimenzij podjetniške naravnanosti, ki vplivajo na začetek 

podjetniške poti oziroma druge podjetniške aktivnosti, ostalih dejavnikov, ki so tudi 

pomembni za podjetniško pot, pa ne vključuje. Vzorec raziskave je omejen samo na študente 

UP. Pri raziskavi smo dobili le omejeno število odgovorov, ker ima anketa vprašanja zaprtega 

tipa, kjer udeleženci v raziskavi izbirajo med vnaprej formuliranimi odgovori. 

Na podlagi preučene literature in virov o podjetniški naravnanosti predpostavljamo, da ima 

podjetniška naravnanost pomembno vlogo pri podjetniški poti. Zaradi različnih študijskih 

smeri, znanj in ambicij, predpostavljamo, da bomo višjo podjetniško naravnanost izmerili pri 

študentih FM kot pri drugih članicah univerze. Pomembna predpostavka pa je tudi, da bodo v 

vzorec izbrani študenti predstavljali dober vir primerov dobre prakse. 
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2 PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 

Namen poglavja je predstavitev podjetništva v Sloveniji. V nadaljevanju je najprej podana 

opredelitev podjetništva in zakaj je njegova vloga pomembna za gospodarstvo. Nato sledi 

opis nagnjenosti odraslega prebivalstva k podjetništvu in opis profila slovenskega 

podjetništva. V zadnjem delu tega poglavja predstavimo še podjetništvo mladih. 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo lahko opredelimo kot proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanja tveganj 

in nagrad. V gospodarskem razvoju pomeni začenjanje in vzpostavljanje sprememb v 

strukturi poslovanja in družbe (Ruzzier et al. 2008, 24–25). Gre za proces, kjer podjetniki 

namenijo svoj čas in prizadevanje, prevzamejo finančna, psihična in družbena tveganja za 

ustvarjanje nečesa novega ter za to prejmejo pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega 

zadovoljstva in neodvisnosti (Kos 2011). Označuje pa tudi aktivnost posameznikov, ki 

izvajajo zadovoljevanje tržnih potreb ter si prizadevajo doseči čim večji finančni uspeh ob 

prevzemanju tveganja (Žižek 2000, 21). S podjetništvom torej razumemo dejavnosti 

posameznika oziroma tima, ki prepoznajo tržne priložnosti, organiziranja, vključitve in 

kombiniranja potrebnih sredstev za uresničitev poslovne priložnosti in do ustvarjanja nove 

vrednosti (Pšeničny et al. 2000, 6). Organizacije pa lahko s pomočjo podjetništva in inovacij 

obnovijo sebe in svoje trge (Kollmann, Cristofor in Kuckertz 2007). Je globalni fenomen, ki 

podjetjem omogoča, da prepoznajo nevarnosti in izkoristijo priložnosti, s katerimi si 

zagotovijo obstoj in uspešno nastopanje na trgu v prihodnosti (Zulkifli in Rosli 2013). 

Vključuje negotovost, ki lahko povzroči neuspeh projekta (da določen cilj ni dosežen). 

Neuspehi projekta omogočajo organizacijam, da razvijajo boljše razumevanje njihovega 

celotnega položaja v konkurenčnem okolju in sprejmejo ukrepe za izboljšanje tega položaja 

(Wolfe in Shepherd 2015). Podjetništvo se začne z ustanovitvijo podjetja. Da podjetje uspe, je 

potrebno vložiti veliko dela in časa. Naloga podjetnikov pa je, da neprestano iščejo nove 

izzive, saj s tem omogočajo, da njihovo podjetje najde tržne niše in zasluži (Šubelj 2011, 48). 

Splošno znane podjetniške lastnosti in sposobnosti so inovativnost, kreativnost, samozavest, 

ambicioznost, vztrajnost, odločnost, usmerjenost h kupcem, odnos do tveganja in dobre 

organizacijske sposobnosti, kjer imajo pomembno vlogo izkušnje (Stražišar et al. 2002, 4). 

Ljudje se za podjetništvo odločajo zaradi različnih razlogov. Med najbolj tipične motivacijske 

dejavnike, ki spodbujajo ljudi k podjetništvu spadajo izgradnja bogastva, lastništvo podjetja, 

startup kultura in izkoriščanje poslovne ideje (Wadhwa et al. 2009).  

Kos (2009) navaja 5 razlogov, zakaj se posamezniki odločijo za podjetništvo: 

- Samoaktualizacija (pomeni, da posameznik lahko uresniči svojo esenco v svetu in pusti 

pečat – npr. z inovativnimi rešitvami lahko spremeni svet na boljše, lahko zaposluje nove 

ljudi … Zaradi tega je tudi najpogostejši motiv za podjetništvo), 
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- Realizacija ideje (dobra podjetniška ideja je eden izmed razlogov, da se posameznik poda 

na podjetniško pot), 

- Svoboda (občutek svobode in biti sam svoj šef je zagotovo med najpogostejšimi razlogi, 

zakaj se ljudje odločijo za podjetništvo), 

- Delo z izbranimi ljudmi (podjetnik sam izbira ljudi, s katerimi bo delal), 

- Denar (podjetništvo lahko omogoča tudi večje finančne zaslužke kot pa služba. Zavedati 

se je potrebno, da je denar vedno posledica dobrega dela. Izpostaviti pa je treba, da denar 

oziroma želja po velikem zaslužku ni najboljši motiv, da se ljudje odločijo za vstop v 

podjetništvo). 

2.1.1 Podjetnik 

Če je podjetništvo ustvarjanje nečesa novega, je potem podjetnik vizionar, ki ustvarja dodano 

vrednost z omejenimi resursi. Je človek, ki zazna poslovno priložnost, prevzame odgovornost, 

finančno tvega, organizira in uresniči potencialne ideje na trgu preko svojega podjetja (Kos 

2007a). Podjetnik je najpomembnejši dejavnik v sodobnem gospodarstvu (Lazear 2003). Je 

oseba, ki je pripravljena tvegati in sposobna upravljati z negotovostjo (Freiling b.l.). Za 

podjetnika ni dovolj, da zna opravljati svojo dejavnost in se odzivati na priložnosti, ampak 

mora biti tudi sposoben predvidevati spremembe in ustvarjati podjetniške priložnosti 

(Stražišar et al. 2002, 4). Zato ga lahko opredelimo tudi kot vir, ki s pomočjo podjetniške 

sposobnosti prepozna, sledi in uspešno izkorišča uresničljive poslovne priložnosti (Callagham 

in Venter 2011). Podjetnik mora znati razpolagati s sredstvi ter ustvarjati povečanje vrednosti 

svojih virov. Hitro se odziva na trende in spremembe v okolju, pozna dobro svoje konkurente 

in želi biti korak pred njimi. S tem dosega konkurenčno prednost ter tako ustvarja profit 

podjetju (Sobel b.l.).  

Podjetniki se od nepodjetnikov ločijo po osebnostnih lastnostih, kot so odprtost za nove 

izkušnje, vestnost in ciljno delovanje, prilagodljivost ter nevrotičnost. Skozi večletne 

raziskave so ugotovili, da je glavna lastnost, ki razlikuje podjetnike od nepodjetnikov, 

odprtost za nove ideje in nove izkušnje. Odprtost torej loči podjetnike od vseh drugih skupin 

ljudi, tudi od tistih, ki v prihodnosti nameravajo ustanoviti podjetje (Kaučič 2010). Ena 

najmočnejših potreb podjetnika je potreba po neodvisnosti, sledi ji potreba po dosežkih 

(uveljavitvi). Potreba po neodvisnosti pomeni potreba biti sam svoj gospodar, potreba po 

dosežkih pa pomeni potreba posameznika po priznanju (Antončič et al. 2002, 87). Podjetniki 

so po eni strani neustrašni optimisti, ki pri soočanju s precejšnjo negotovostjo z veliko 

vztrajnostjo realizirajo svoje ideje. Po drugi strani pa so tudi realisti, saj morajo negativne 

situacije hitro prepoznati in se jim prilagoditi (Miller in Sardais 2015). 
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2.1.2 Samostojna podjetniška pot 

Samostojna podjetniška pot lahko predstavlja alternativo dolgočasni službi za vse življenje. 

Zelo pomembno je poznati določene zakonitosti podjetništva, s katerimi je pot do uspeha 

lahko krajša in predvsem lažja (Kos 2009). Najpomembnejša nagrada samostojne podjetniške 

poti je neodvisnost, sledi pa ji osebno zadovoljstvo (Vitago b.l.). Za začetek podjetniške poti 

je najprej potrebna odločitev, da se bomo podali na samostojno podjetniško pot. Nato 

potrebujemo dobro idejo, ki je osnova za podjetništvo. Ideja je dobra takrat, kadar je 

inovativna, ima kompetence in običajno rešuje problem, s katerim se nekdo sooča. Ko imamo 

idejo, jo je smiselno razviti v poslovni načrt, ki je dokument, v katerem podrobneje 

opredelimo, kako vidimo razvoj podjetja v prihodnosti. Da dosežemo uspeh, potrebujemo 

ljudi oziroma tim, ki nam bo pomagal pri uresničevanju ideje. Pomembno vlogo pa ima tudi 

kapital, brez katerega ne gre, saj je ključen za realizacijo ideje, ustanovitev, rast ter razvoj 

podjetja. Vsem podjetnikom, ki so v začetnih fazah rasti, svojo pomoč nudijo tudi inkubatorji 

in tehnološki parki. Ti podjetnikom, ki so na začetku podjetniške poti, nudijo subvencionirane 

poslovne prostore, izobraževanja, svetovanja in dogodke za mreženje z ostalimi podjetniki 

(Kos 2010). Posameznik za samostojno podjetniško pot potrebuje tudi določena znanja, ki mu 

bodo pomagala razvijati zdravo podjetništvo. Znanja, ki so pomembna za podjetniško pot, so 

poslovno-managerska znanja in jih lahko opredelimo kot znanja, ki so pomembna za 

ustanovitev, razvoj in vodenje katerekoli oblike podjetja. Sem spadajo znanja s področja 

sprejemanja odločitev, trženja, managementa, financiranja, računovodstva, proizvodnje ter 

nadzora. Seveda pa so pomembne tudi izkušnje posameznika (Vitago b.l.). Za vstop v 

podjetništvo pa so še pomembna osebnostna podjetniška znanja, na podlagi katerih lahko 

ločimo podjetnika od managerja. Sem sodijo disciplina ali notranji nadzor, sprejemanje 

tveganj, inovativnost, strmenje k spremembam, vztrajnost ter vizionarstvo v vodenju 

(Antončič et al. 2002, 45). 

V Sloveniji lahko študent postane sam sebi gospodar in ustanovi lastno podjetje. Vendar pa je 

podjetništvo med študenti v Sloveniji dokaj neznana oblika ustanovitve podjetja. Podjetje, ki 

ga ustanovi študent, je povsem običajen s.p., saj je s 1. 1. 2013 prišlo do spremembe v 

zakonodaji in od takrat naprej študentski s.p. ne obstaja več (Hauptman 2011). V Sloveniji je 

približno 500 študentskih popoldanskih samostojnih podjetnikov. Najpogosteje pa jih odpirajo 

v dejavnostih, ki ne zahtevajo veliko začetnega kapitala (npr. izdelava spletnih strani in 

različnih aplikacij ter spletne trgovine) (Mihajlovič 2009).  

Borut Borštnik1
 (po Mihajlovič 2009), direktor zavoda Mladi podjetnik, ki mladim tudi 

svetuje in pomaga pri vstopu v podjetništvo, pravi, da je v Sloveniji podjetništvo še vedno 

tabu, saj se zanj odloča malo ljudi. Prav tako je prepričan, da bi se to lahko spremenilo, če bi 

se spremenil proces izobraževanja. Mladi se premalo zavedajo možnosti ustanovitve lastnega 

                                                 

1
 Primarni vir ni naveden. 
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podjetja ali samostojne podjetniške poti, ker jih na njih opozarjajo zelo redko. Podjetništvo bi 

bilo potrebno promovirati že od osnovne šole naprej, prav tako pa spodbujati inovativno 

razmišljanje in uresničevanje lastnih idej. Tudi sama država bi morala bolj spodbujati 

podjetništvo, prav tako pa tudi fakultete, ki ga ne spodbujajo najbolje. To je tudi eden od 

glavnih razlogov, zakaj se mladi ne odločajo za podjetniško kariero.  

Podjetništvo v Sloveniji je eno izmed ključnih področij, na katerem je dokaj hitro potrebno 

narediti velik korak naprej. Na slovenskih univerzah se ne moremo ravno pohvaliti z dobrim 

podjetniškim izobraževanjem študentov (predvsem na tehničnih in naravoslovnih smereh), 

zato je pomembno, da se uvede na vseh teh fakultetah podjetniške predmete, da lahko 

študentje že zelo zgodaj spoznajo, zakaj se je smiselno podati na samostojno podjetniško pot. 

Več bo spodbujanja za podjetništvo na fakultetah (predvsem na dodiplomskem nivoju), več 

študentov se bo po študiju odločilo za podjetniško pot (Kos 2007b). Namen podjetniškega 

izobraževanja je razviti podjetniške kompetence. Pripomore lahko k povečanju deleža tistih, 

ki ustanovijo lastno podjetje, prav tako pa tudi k splošnemu razvoju boljšega razumevanja 

poslovanja, podjetnikov in k pozitivnejšim stališčem širše populacije do samega podjetništva 

(Evropska komisija in Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja 2012, 14). Podjetniki imajo v Sloveniji še težave s tem, da so na vsakem 

koraku ovirani, če ne z visokimi davki pa z birokracijo. To so resne stvari, ob katerih bi se 

morali uradniki in zakonodajalci zamisliti, kakšno škodo povzročajo ne samo ljudem, ampak 

tudi državi sami. Ravno zaradi teh ovir posamezniki, ki se odločijo za podjetništvo, hitro 

obupajo in si premislijo, da bi se podali na podjetniško pot (Ilar 2014).  

2.2 Ekonomska in družbena vloga podjetništva 

Podjetništvo je družbenoekonomski proces, na katerem temeljita gospodarski in družbeni 

razvoj (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 27). Ima pomembno ekonomsko in družbeno 

funkcijo. Vloga podjetništva in njegova razvitost v družbi odločilno vplivata na 

konkurenčnost gospodarstva in njegovo ekonomsko rast ter družbeni razvoj. Je torej osrednji 

dejavnik konkurenčnosti posameznega gospodarstva, ki ga uresničujemo tako, da se čim več 

ustvarjalnih in kreativnih posameznikov vključuje v podjetniške aktivnosti in ustanavlja 

podjetja, hkrati pa se čim več že obstoječih podjetij odloča za kakovostno rast in razvoj 

(Rebernik et al. 2013, 33–34). Podjetništvo je vselej pomembno, saj zagotavlja in omogoča 

razvoj. Glede na posamezne razvojne stopnje gospodarstva in družbe se spreminjata njegov 

pomen in vpliv (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 7). 

2.2.1 Ekonomska vloga 

V gospodarskem razvoju pomeni podjetništvo začenjanje in vzpostavljanje sprememb v 

strukturi poslovanja in družbe (Ruzzier et al. 2008, 25). Z ekonomskega vidika bi ga torej 
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lahko opredelili kot način ravnanja, pri katerem se iščejo ali ustvarjajo in izkoriščajo poslovne 

priložnosti (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 27). Podjetniki ne prevzemajo samo tveganja, 

ampak tudi ustvarjajo nove kombinacije proizvodnih tvorcev in revitalizirajo ekonomsko 

aktivnost. Njihovo delovanje pa je odvisno od institucionalnega konteksta in stopnje razvoja 

posameznega gospodarstva. Številne študije kažejo pozitivne izide podjetniške aktivnosti, kjer 

je potrebno izpostaviti predvsem nova delovna mesta, zmanjševanje brezposelnosti ter 

povečevanje ekonomskega razvoja in rasti regije (Rebernik et al. 2013, 33). 

Za gospodarstvo je pomembno, ker prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest. Zaposlovanje 

delavcev in ustvarjanje delovnih mest sta dva ključna razloga za spodbujanje razvoja malih in 

srednje velikih podjetij po svetu. Torej lahko rečemo, da je podjetništvo gojišče novih malih, 

srednje velikih in velikih podjetij. Prispeva pa tudi h gospodarski rasti in povečanju 

produktivnosti ter dohodka v regiji. Prav tako pa vpliva na kontinuirane spremembe v 

gospodarstvu in družbi na področju inovacij, kjer so te spremembe povezane z gospodarsko 

rastjo in razvojem (Ruzzier et al. 2008, 25). Uspešni podjetniki pa tudi pridno polnijo državno 

blagajno z vsemi davki in prispevki, ki jih morajo plačevati, zato so pomembni sestavni 

element gospodarske rasti in zdravega gospodarstva. Več kot bo podjetniških aktivnosti v 

državi, bolj pozitivno je to za posamezno državo (Kos 2007c). Podjetništvo je pomembno tudi 

za posamezna podjetja, saj omogoča, da podjetja izkoristijo svojo trenutno konkurenčno 

prednost, hkrati pa raziskujejo oziroma iščejo prihodnje priložnosti in zahtevane kompetence 

(Zellweger in Sieger 2010). Podjetniška podjetja igrajo pomembno vlogo v gospodarstvu, saj 

so ključni akter za gospodarsko rast. Predstavljajo pomemben vir inovacij, pomembna so tudi 

pri širjenju znanj in ključna za razvoj nastajajočih industrijskih panog (Baeyens in Manigart 

2005). Podjetništvo se že dolgo šteje za pomemben dejavnik za družbeno in gospodarsko rast 

ter razvoj, saj zagotavlja milijone delovnih priložnosti, ponuja različne inovativne izdelke in 

storitve ter na splošno povečuje nacionalno blaginjo in konkurenčnost (Lee in Peterson 2000). 

2.2.2 Družbena vloga 

Inovacije in inovacijsko podjetništvo so za družbeni razvoj še posebej pomembne, saj so 

sposobne zagotavljati nova delovna mesta ter prispevati k zadovoljevanju potreb, želja in 

konkurenčnosti. Pomen podjetništva pa je glede na razvojno stopnjo posameznega 

nacionalnega gospodarstva različen. V manj razvitih državah oziroma gospodarstvih je 

preživitveno podjetništvo izjemnega pomena, zato ker v takih družbah ni na voljo delovnih 

mest, ki bi lahko absorbirala delovno sposobno prebivalstvo. Prav tako pa je zelo pomembno 

tudi v kriznih časih in okoljih, v katerih je bilo izgubljenih veliko delovnih mest. Podjetništvo 

iz nujnosti izgubi razvojni pomen v tistih okoljih in gospodarstvih, v katerih so številne 

možnosti za zaposlovanje (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 27). Tako družba kot tudi 

gospodarstvo potrebuje podjetnike in inovatorje, ki na novo kombinirajo proizvodne 

dejavnike, da ustvarjajo nove proizvode in storitve, s katerimi bodo lahko zadovoljili nenehno 

spreminjajoče se potrebe kupcev (Rebernik, Širec in Močnik 2014, 58). Za družbo je 
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predvsem pomembno, saj rešuje probleme ljudi, s katerimi se družba sooča, ter zadovoljuje 

njihove potrebe, da so v življenju lahko bolj srečni (Kos 2007c). S pomočjo podjetništva se 

zavržejo zastareli načini dela, procesi, tehnologija in proizvodi ter se ustvarijo novi, 

sodobnejši in prodornejši, ki prispevajo k ekonomskemu in družbenemu razvoju. Torej 

podjetništvo je za gospodarstvo in družbo zelo pomembno, saj brez podjetništva ni razvoja, ne 

gospodarskega in posledično tudi ne družbenega (Rebernik, Širec in Močnik 2014, 58). 

2.3 Nagnjenost prebivalstva k podjetništvu 

V večini gospodarstev je spodbujanje podjetništva in spodbujanje nagnjenosti prebivalstva k 

podjetništvu zelo visoko na lestvici ciljev ekonomske politike. Zaznava podjetniških 

priložnosti v okolju, odnos posameznikov do podjetništva in strah pred morebitnim 

neuspehom so pomembni dejavniki za podjetniško aktivnost oziroma podjetniško pot. 

Posameznikovo nagnjenost k podjetništvu lahko ponazorimo s štirimi kazalniki. Prvi kazalnik 

se nanaša na razpoznavanje poslovnih priložnosti, drugi zajema podjetniške kompetence, tretji 

strah pred neuspehom ter četrti odločenost oziroma namero, da bo ustanovil podjetje 

(Rebernik et al. 2014, 47). 

Podjetništvo se v Sloveniji prepočasi razvija, zato Slovenija na tem področju zaostaja za 

številnimi državami (Kalaš 2013). Leta 2011 se v Sloveniji zaradi gospodarske krize pozna 

nižja stopnja zaznavanja poslovnih priložnosti (samo 18,4 % delovno aktivnih prebivalcev je 

zaznalo dobre poslovne priložnosti). Zaradi tega se je leta 2011 v Sloveniji rojevalo manj 

podjetij, manj je bilo delujočih podjetij, a tudi manj podjetnikov se je odločilo, da bi opustili 

podjetniško aktivnost (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 8–9). Leta 2012 se je delež 

razpoznavanja poslovnih priložnosti v Sloveniji malenkost povišal, saj je poslovno priložnost 

zaznalo 20 % odraslih. Leta 2013 pa je ta delež ponovno padel le še na 16 %. Po analizi 

GEM
2
 zaseda Slovenija skupaj s Slovaško in Španijo 63. mesto med 67 državami, ki jih 

zajema ta analiza. Pri podjetniških kompetencah so Slovenci v povprečju zelo prepričani v 

lastno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. Kar 51 odstotkov odraslih meni, da ima 

podjetniške sposobnosti in znanje enake kot leta prej. Slovenija glede podjetniških kompetenc 

zaseda 30. mesto med 67 državami. Uresničevanje poslovnih priložnosti in podjetniških 

namer pa lahko po drugi strani zavira strah pred neuspehom. V Sloveniji je neuspeha strah le 

30 % tistih, ki zaznavajo poslovne priložnosti. Leta prej je bilo takih le 27 %. Leta 2013 je v 

Sloveniji v povprečju 12 % odraslih (izvzeti so bili tisti, ki so že podjetniško aktivni) 

nameravalo ustanoviti podjetje, kar je za eno odstotno točko manj kot leta 2012. Po deležu 

                                                 

2
 Globalni podjetniški monitor (GEM) raziskuje podjetništvo. Podatkovna podlaga raziskave GEM se 

oblikuje letno in jo sestavljata dva temeljna vira primarnih podatkov: anketiranje odraslega 

prebivalstva (starih od 18 do 64 let) in intervjuvanjem ter anketiranjem nacionalnih izvedencev 

(Rebernik et al. 2013, 9).   
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podjetniške namere se Slovenija uvršča na 53. mesto v svetovnem merilu (Rebernik et al. 

2014, 48–56).  

Posamezniki se lahko v podjetništvo vključujejo zaradi nuje, ker nimajo drugih možnosti za 

preživetje ali pa ker želijo izkoristiti obetavno podjetniško priložnost, da bi postali neodvisni, 

imeli dohodek ter poželi dobiček. V Sloveniji sicer vsa leta beležimo višjo stopnjo 

podjetništva iz priložnosti kot pa podjetništva iz nuje, vendar se v zadnjih dveh letih delež 

podjetništva iz nuje bistveno povečuje. Takšen rezultat je bilo za pričakovati, saj se 

brezposelnost v Sloveniji povečuje (Rebernik et al. 2015, 12). 

Podatki za leto 2014 kažejo, da se v Sloveniji trend upadanja zaznavanja poslovnih priložnosti 

še kar nadaljuje, saj je samo še 17,25 % odraslega prebivalstva videlo potencialne poslovne 

priložnosti. Tako se je Slovenija v letu 2014 pomaknila na sam rep evropske lestvice, saj med 

evropskimi državami zaseda zadnje mesto. Podobno kot prejšnja leta je v Sloveniji le nekaj 

več kot desetina (natančneje 12,31 %) odraslega prebivalstva, ki razmišlja o tem, da bi v 

prihodnosti oziroma v prihodnjih treh letih ustanovili podjetje. To nas uvršča na 13. mesto 

med evropskimi državami in na 48. mesto v svetovnem merilu. Tako nizek odstotek ob tako 

visoki brezposelnosti in pomanjkanju delovnih mest vzbuja skrb in kaže, da podjetništvo 

očitno še vedno ni dovolj atraktivna poklicna možnost. V Sloveniji le 53 % ljudi meni, da je 

podjetništvo dobra izbira. Ti podatki nakazujejo, da je očitno v družbi premalo narejeno za to, 

da bi se ljudje odločali za samostojno podjetniško kariero. Zavedati se moramo, da pozitiven 

odnos do podjetništva v družbi lahko dodatno spodbudi in motivira posameznike, da se 

odločijo za samostojno podjetniško pot (Rebernik et al. 2015, 54–61).  

S pomočjo raziskave GEM smo tako prišli do ugotovitev, da v Sloveniji posamezniki, ki 

zaznavajo poslovne priložnosti, v povprečju v večji meri izražajo podjetniške namere. Prav 

tako, ker so posamezniki prepričani v lastno znanje, izkušnje in sposobnosti, je v Sloveniji 

prisoten manjši strah pred podjetniškim neuspehom. Tisti posamezniki, katere pa je strah 

neuspeha, pa v povprečju izkazujejo tudi nižje podjetniške namere (Rebernik et al. 2014, 56). 

Podjetniške namere ne nastanejo spontano, ampak so ustvarjene. Zato je pomembno, da se v 

Sloveniji da večji poudarek na podjetniško izobraževanje, saj so podjetniške namere 

ključnega pomena za razumevanje celotnega procesa podjetništva, ker predstavljajo potreben 

pogoj za podjetniško aktivnost (Rebernik, Širec in Močnik 2014, 59). 

2.4 Profil slovenskega podjetništva 

Profil slovenskega podjetništva zajema proučevanje odrasle populacije v starosti od 18 do 64 

let. Gre za identifikacijo dveh vrst podjetnikov: tiste, ki že imajo ustanovljeno podjetje, in 

tiste, ki šele začenjajo podjetniško pot. Leta 2011 je desetina odraslih prebivalcev zaznavala, 

da se bodo v prihodnjih šestih mesecih v okolju, v katerem živijo, pojavile dobre poslovne 
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priložnosti. Toda le dva odstotka jih je karkoli storilo za to, da bi se te poslovne priložnosti 

izkoristile (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 59–60). 

V Sloveniji je leta 2011 zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva spet močno 

upadla, in sicer s 4,65 % leta 2010 na 3,65 %. Ta padec pa je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker 

podjetniška aktivnost upada že tretje leto zapored. Tega ni kriva samo recesija, ampak tudi 

neurejeno poslovno okolje in še drugi dejavniki, na podlagi katerih se posamezniki odločajo, 

ali bodo ustanovili podjetje ali ne (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 63). Leta 2012 je 

prišlo do spremembe, saj se je zgodnja podjetniška aktivnost prebivalstva povišala. V letu 

2013 lahko tako že drugo leto zapored beležimo trend rasti, saj se je podjetniška aktivnost 

povišala na 6,45 %, kar je za eno odstotno točko več kot leta 2012 (Rebernik et al. 2014, 68).  

Profil slovenskega podjetništva predstavljajo tudi demografske značilnosti podjetništva v 

Sloveniji. V nadaljevanju so opisane demografske značilnosti slovenskih podjetnikov glede 

na starost, spol, izobrazbo in dohodek. 

2.4.1 Starost 

Podjetniško aktivnost in ustanavljanje podjetij lahko zaznamo v vseh starostnih skupinah 

(Rebernik et al. 2013, 95). Leta 2011 je bila v Sloveniji v povprečju najvišja stopnja zgodnje 

podjetniške aktivnosti med prebivalstvom v starostni skupini od 25 do 34 let, med ustaljenimi 

podjetniki pa jih je bilo v povprečju največ v starostnem obdobju med 45. in 54. letom 

(Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 78). Delež podjetnikov v starostni skupini od 25 do 34 

let je znašal 31 %, leto prej pa kar 39 %. Leta 2012 pa je bila bolj aktivna starostna skupina od 

35 pa do 44 let, v kateri je bil delež podjetnikov 32 % (Rebernik et al. 2013, 95). Raziskava je 

tudi pokazala, da je v letu 2013 najbolj aktivna starostna skupina podjetnikov v Sloveniji med 

35. in 44. letom. Sledi ji skupina podjetnikov iz starostne skupine od 45 do 54 let. Podobno 

kot v mnogih evropskih državah tudi med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji 

prevladujejo družinska podjetja (Rebernik et al. 2014, 88). 

Slika 1 prikazuje podjetniško aktivnost v Sloveniji glede na starost, iz katere lahko 

razberemo, da je v Sloveniji najvišji delež novih
3
 in nastajajočih4

 podjetnikov v starostni 

skupini od 25 do 34 let, saj znaša kar 33,76 %. Najvišji delež ustaljenih5
 podjetnikov pa lahko 

                                                 

3
 Novi podjetniki so posamezniki, ki imajo podjetje in izplačujejo plače dlje kot tri mesece, vendar ne 

več kot tri leta in pol (Rebernik et al. 2015, 41). 
4
 Nastajajoči podjetniki so posamezniki, ki so začeli izvajati nekatere aktivnosti, da bi ustanovili 

podjetje ali pa ga že imajo, vendar še niso izplačevali plač dlje kot tri mesece (Rebernik et al. 2015, 
41). 

5
 Ustaljeni podjetniki so tisti, ki so lastniki in managerji podjetij, ki poslujejo več kot tri leta in pol in v 

tem času svoj produkt uspešno razvijajo in tržijo (Rebernik et al. 2015, 81). 
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zasledimo v starostnem obdobju od 35 do 44 let (42,65 %). Najnižji delež pri nastajajočih in 

novih podjetnikih zaznamo v najmlajši starostni skupini od 18 do 24 let (7,32 %). Teh je v 

Sloveniji skoraj pol manj kot v vseh sodelujočih državah raziskave GEM. Pri ustaljenih 

podjetnikih pa tudi v starostni skupini od 18 do 24 let, saj znaša le 1,04 % (Rebernik et al. 

2015, 93–95). Razlog za takšno stanje se skriva v nizki stopnji zgodnje podjetniške aktivnosti 

pri mladih in njihovi težki zaposljivosti, ki izhaja iz visoke stopnje brezposelnosti mladih v 

Sloveniji. Mladi premalo zaznavajo poslovne priložnosti, manj uspešni pa so tudi pri 

spreminjanju teh priložnosti v trajnejše oblike ustaljenih podjetniških priložnosti. Vladna 

politika Slovenije bi morala svoje programe nujno usmeriti k tej starostni skupini, kjer bi jim s 

pomočjo različnih programov omogočila zaznavanje podjetniške kariere kot zaželene izbire 

poklicne poti. Mlade je potrebno najprej s programi izobraževanja usposobiti za 

prepoznavanje poslovnih priložnosti in jim pomagati razviti podjetniško znanje in veščine 

(Rebernik et al. 2014, 88–90).  

 

Slika 1: Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na starost 

Vir: Rebernik et al. 2015, 94–95. 

2.4.2 Spol 

Vključenost žensk v podjetniško aktivnost se močno razlikuje po vsem svetu. Razlogi za 

vstop žensk v podjetništvo so zelo podobni razlogom moških. Med najpogostejše razloge za 

samostojno podjetniško pot spadajo preživitveni motivi, finančna neodvisnost in obogatitev 

poklicne kariere (Rebernik et al. 2014, 94). Ženske se v Sloveniji vključujejo v podjetništvo v 

nižjem številu. Za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da je med novimi in nastajajočimi podjetniki 

v povprečju 64,3 % moških in 35,7 % žensk. Lahko bi rekli, da se v zgodnjo podjetniško 
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aktivnost vključuje skoraj dvakrat toliko moških kot žensk. Med ustaljenimi podjetniki pa 

prevladuje kar 70,1 % moških. Ženskih podjetnic je torej samo 29,9 %. V primerjavi z letom 

2010 pa lahko v vseh skupinah podjetnikov beležimo rahel porast deleža žensk (Rebernik, 

Tominc in Crnogaj 2012, 80). Medtem ko lahko v letu 2011 beležimo porast ženskih 

podjetnic, je bilo zanje leto 2012 izrazito neugodno, saj je delež tako nastajajočih in novih kot 

tudi ustaljenih podjetnic padel (Rebernik et al. 2013, 98). Tako kot vsa leta prej tudi v letu 

2013 v Sloveniji prevladujejo moški podjetniki. Kot je bilo ugotovljeno, se ženske vključujejo 

v podjetništvo starejše od moških. Prav tako pa je bilo za leto 2013 ugotovljeno, da je 

najpogostejša starost tako podjetnic kot podjetnikov med 35. in 44. letom. Izrazitejše 

odstopanje ženskega podjetništva lahko opazimo v starostni skupini mladih med 25. in 34. 

letom, saj je tu žensk občutno manj (Rebernik et al. 2014, 94). V letu 2014 pa je bila 

najpogostejša starost tako podjetnic kot podjetnikov med 25. in 34. letom. (Rebernik et al. 

2015, 100). 

Slika 2 prikazuje podjetniško aktivnost slovenskih podjetnic v letih od 2011 do 2014. Iz slike 

lahko razberemo, da se je v letu 2014 delež zgodnje podjetniške aktivnosti ženskih podjetnic 

povečal v primerjavi s preteklima dvema letoma in znaša 33,90 %, ampak še vedno ne dosega 

ravni iz leta 2011. Med ustaljenimi podjetnicami znaša delež žensk v letu 2014 29,55 %, kar 

pomeni korak v smer povečanja deleža žensk v primerjavi z letom 2013 in 2012. Še vedno pa 

zaostaja za deležem iz leta 2011, ko je bila Slovenija po deležu ženskega podjetništva precej 

bolj usklajena z evropskim povprečjem, ki je značilno za države z inovacijskim 

gospodarstvom
6
 (Rebernik et al. 2015, 101). 

                                                 

6Države se med seboj razlikujejo tudi po stopnji gospodarske razvitosti, zato se v GEM uporablja 

Porterjeva tipologija, ki glede na doseženo razvojno stopnjo razvršča svetovna gospodarstva v 
faktorska, učinkovitostna in inovacijska. Slovenija po doseženi stopnji gospodarske razvitosti, merjeni 
z BDP na prebivalca, spada med inovacijska gospodarstva (Rebernik et al. 2015, 30).  
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Slika 2: Podjetniška aktivnost slovenskih podjetnic v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 

Vir: Rebernik et al. 2015, 101. 

2.4.3 Izobrazba  

Izobrazba (formalna
7
 kot neformalna

8
) je izjemnega pomena za podjetništvo, saj povečuje 

zalogo informacij in veščin posameznika, ki pa so pomembne predvsem za zaznavanje in 

izrabo poslovne priložnosti. Izobrazbena struktura podjetnikov je eden izmed pomembnejših 

dejavnikov, ki vplivajo na kakovost podjetništva in njegovo zmožnost za rast in razvoj 

(Rebernik et al. 2013, 104). Podjetniške lastnosti, kot so inovativnost, ustvarjalnost, 

samozavest, prevzemanje tveganja, pripravljenost na spremembe in drugačno reševanje 

problemov, postajajo čedalje bolj pomembni atributi za reševanje ekonomskih, socialnih ter 

političnih izzivov. V tem se skriva tudi razlog, zakaj postaja potreba po izobraževanju za 

podjetništvo vedno večja. Posamezniki z izobraževanjem za podjetništvo razvijajo svoja 

poslovna znanja, pridobijo spretnosti in spremenijo odnos do podjetništva. Prav tako pa 

razvijajo tudi svojo ustvarjalnost, iniciativnost, vztrajnost, sposobnost za timsko delo, 

razumevanje tveganja ter občutek odgovornosti. Gre torej za razvoj podjetniškega načina 

razmišljanja, s katerim lahko podjetniki spreminjajo zamisli v dejanja (Rebernik et al. 2014, 

99). 

                                                 

7
 V formalnem izobraževanju posameznik pridobiva podjetniška znanja v okviru učnega procesa na 

vseh treh stopnjah izobraževanja (osnovna, srednja, višja ali visoka šola in fakulteta) (Rebernik et al. 
2014, 99). 

8
 Neformalno izobraževanje pa se nanaša na vse druge oblike izobraževanja in usposabljanja, ki lahko 

poteka na univerzah in fakultetah, lahko pa tudi v okviru gospodarskih združenj in državnih institucij 
(Rebernik et al. 2014, 99). 
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Številne raziskave potrjujejo, da se v podjetništvo v večji meri vključujejo tisti ljudje, ki 

verjamejo, da imajo znanje in sposobnosti ter da obvladajo veščine, ki so potrebne za 

podjetništvo. Samozaupanje ljudi v lastno podjetniško znanje, sposobnosti in veščine se krepi 

z njihovo udeležbo v podjetniškem izobraževanju in usposabljanju (Rebernik et al. 2014, 99). 

V preglednici 1 lahko vidimo, da so podatki o izobrazbi podjetnikov za leto 2014 po zadnjih 

dveh letih zaskrbljenosti tokrat spodbudni. Po dveh letih upadanja deleža nastajajočih in 

novih podjetnikov z visokošolsko izobrazbo se ta delež v letu 2014 izboljšuje. V primerjavi z 

letom 2013 se je delež zgodaj podjetniško aktivnih posameznikov, ki imajo visokošolsko, 

univerzitetno ali višjo izobrazbo, z 29,3 % povišal na 39,4 %. Tako se ta delež v letu 2014 

znova približuje ravni iz leta 2011, ko je znašal kar 46,8 %. Povišan delež podjetnikov z 

visokošolsko izobrazbo je bil zabeležen tudi pri ustaljenih podjetnikih, saj se je v primerjavi z 

letom 2013 povišal s 24,9 % na kar 33,5 % (Rebernik et al. 2015, 106–107). 

Preglednica 1:  Podjetniška aktivnost v Sloveniji glede na izobrazbo 

Izobrazba Nastajajoči in novi 
podjetniki 

Ustaljeni podjetniki Nepodjetniki 

Visokošolska ali univerzitetna 
ali višja izobrazba 

39,4 % 33,5 % 22,5 % 

Višješolska strokovna izobrazba 16,5 % 22 % 18,4 % 

Srednješolska izobrazba 32 % 32,8 % 39,7 % 

Dokončana poklicna šola 7,3 % 11,7 % 14,1 % 

Dokončana osnovna šola ali 
manj 

4,8 % 0 % 5,3 % 

Vir: Rebernik et al. 2015, 107. 

Takšni rezultati so dokaz, da v Sloveniji premalo naredimo za to, da bi mlade izobražene 

posameznike spodbudili, da bi se odločili za podjetniško kariero (Rebernik et al. 2014, 99). 

Kar pomeni, da večina študentov nima dostopa do podjetniškega izobraževanja in s tem 

možnosti pridobiti tovrstnih učnih vsebin, ki bi lahko spodbujale njihovo podjetniško 

naravnanost. Vsi posamezniki, ki so zainteresirani za samostojno podjetniško pot, morajo 

razviti vrsto veščin in znanj, ki jim bodo pomagale pri upravljanju in vodenju njihovega 

podjetja. Podjetniki se ne rodijo, ampak se ustvarijo s pomočjo podjetniškega izobraževanja in 

pridobljenih izkušenj (Rebernik et al. 2013, 105).  

2.4.4 Dohodek 

Podjetniško aktivnost lahko razporedimo tudi glede na dohodek gospodinjstev, iz katerih 

prihajajo podjetniki in podjetnice. Gospodinjstva so glede na dohodek razdeljena na tretjine, 

in sicer spodnja, srednja in zgornja tretjina (Rebernik et al. 2013, 102). Največji delež tako 

zgodnje kot tudi ustaljene podjetniške aktivnosti je v letu 2013 bilo iz zgornjega 

dohodkovnega razreda, saj je bilo podjetniško aktivnih kar 8,3 % odraslega prebivalstva. V 
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srednjem dohodkovnem razredu je bilo podjetniško aktivnih okrog 7 % prebivalstva, v 

spodnjem dohodkovnem razredu pa le slabi 4 % prebivalstva. Razlog za takšen rezultat se 

skriva v tem, da ima prebivalstvo iz višjega dohodkovnega razreda po eni strani več finančnih 

sredstev za ustanovitev in zagon podjetja. Po drugi strani pa imajo tudi višjo stopnjo 

izobrazbe in s tem več znanja, izkušenj in veščin kot pa tisti, ki prihajajo iz nižjega 

dohodkovnega razreda. Tako je tudi v letu 2014 največji delež zgodnje kot tudi ustaljene 

podjetniške aktivnosti prispevalo prebivalstvo zgornjega dohodkovnega razreda, saj je bilo 

podjetniško aktivnih skoraj 16 % odraslega prebivalstva. Neugodne razmere na trgu dela in 

visoka stopnja brezposelnosti pa sta tudi spodbudili podjetništvo zaradi nuje. Posledično 

zaradi tega se je povišal delež nastajajočih in novih podjetnikov iz spodnjega dohodkovnega 

razreda, ki s 5,7 % presega celo raven aktivnosti predstavnikov srednjega dohodkovnega 

razreda (Rebernik et al. 2015, 108).  

Podjetniška aktivnost glede na posamezni dohodkovni razred in primerjava med letoma 2013 

in 2014 je prikazana v preglednici 2. Leta 2014 lahko v primerjavi z letom 2013 zaznamo 

velik padec deleža novih in nastajajočih podjetnikov iz srednjega dohodkovnega razreda, saj 

je s 43,2 % padel na kar 30,7 %. Deleža nastajajočih in novih podjetnikov iz zgornjega in 

spodnjega dohodkovnega razreda pa sta se povišala. Med ustaljenimi podjetniki pa je bil leta 

2014 zabeležen povečan delež tistih podjetnikov iz zgornje dohodkovne ravni in padec tistih 

iz srednje in spodnje dohodkovne ravni. Zaradi večanja razlik med bogatim na eni strani in 

revnejšim slojem prebivalstva na drugi strani bi lahko rekli, da tako imenovani srednji sloj 

prebivalstva izginja (Rebernik et al. 2015, 108–109). 

Preglednica 2:  Podjetniška aktivnost glede na raven dohodka gospodinjstev  

 Nastajajoči in novi 
podjetniki 

Ustaljeni podjetniki 

 2013 2014 2013 2014 

Zgornja dohodkovna raven 39 % 41,7 % 39,4 % 47,1 % 

Srednja dohodkovna raven 43,2 % 30,7 % 40 % 38,7 % 

Spodnja dohodkovna raven 17,8 % 27,6 % 20,6 % 14,2 % 

Vir: Rebernik et al. 2015, 109. 

2.5 Mladi in podjetništvo 

Podjetništvo mladih lahko opredelimo kot možnost za ustvarjanje delovnih mest za mlade, saj 

obstaja večja verjetnost, da bodo ti zaposlovali svoje vrstnike. GEM mlade definira kot 

posameznike, ki so v starostni skupini med 18. in 34. letom in jih nato primerja s preostalo 

odraslo populacijo, ki spada v starostno skupino od 35 do 64 let. V obdobju od 2009 do 2012 

so se razmere na trgu dela močno zaostrile. Zaradi tega je v zadnjem letu tudi močno porasla 

brezposelnost mladih. Stopnja brezposelnosti mladih pa že več let narašča tudi v EU 

(Rebernik et al. 2014, 90). V EU je bilo aprila 2013 brezposelnih 5,627 milijonov ljudi, 
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mlajših od 25 let. Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) je leta 2013 bilo na 

globalni ravni brezposelnih že 73 milijonov mladih (Slivar 2013). Kar pomeni, da je 

verjetnost brezposelnosti med mladimi kar trikrat tolikšna kot med odraslo populacijo 

(Rebernik et al. 2014, 90). Slovenija se je zaradi 25 % brezposelnosti mladih uvrstila med 

države z izrazitim problemom zagotavljanja dela mladim v EU. Skoraj polovica vseh mladih 

brezposelnih v Sloveniji je brez delovnih izkušenj oziroma iščejo prvo zaposlitev. Narašča pa 

tudi število dolgotrajno brezposelnih mladih ne glede na raven pridobljene izobrazbe 

(Rebernik et al. 2015, 96–97).  

Na poslabšanje položaja mladih na trgu dela vpliva (Rebernik et al. 2015, 97): 

- velika razširjenost začasnih zaposlitev med mladimi ter nepodaljševanje pogodb o 

zaposlitvi za določen čas, 

- skromno povpraševanje po delu in majhno število prostih delovnih mest, kjer imajo mladi 

zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj pogosto manjše možnosti za zaposlitev, 

- obseg in sistem študentskega dela, 

- veliko povečevanje števila diplomantov, 

- neusklajena struktura diplomantov po področjih izobraževanja s potrebami trga dela. 

Za izboljšanje položaja mladih na trgu dela je podjetniška aktivnost te ciljne skupine še toliko 

bolj pomembna, saj lahko predstavlja enega izmed možnih izhodov iz brezposelnosti 

(Rebernik et al. 2015, 97). Mladi podjetniki so za gospodarstvo pomembni, ker se še posebej 

hitro odzivajo na nove poslovne priložnosti in trende. Prav tako pa so bolj inovativni in 

pogosto ustvarjajo nove oblike samostojnega dela (Rebernik et al. 2014, 90). 

Podatki za leto 2013 kažejo, da je imela Slovenija zelo majhen delež mladih, ki je stopal na 

samostojno podjetniško pot. Prav tako je imela tudi najnižji delež mladih med ustaljenimi 

podjetniki, saj je ta znašal samo 11,34 odstotka. K takšni neugodni strukturi je prispevalo tudi 

premalo podprto podjetniško izobraževanje (Rebernik et al. 2014, 91–93). Leta 2014 se je 

delež mladih ustaljenih podjetnikov malenkost povišal na dobrih 18 %. Pogosto slišimo, da je 

slovensko poslovno okolje neprijazno in da sistem odvrača mlade od podjetništva. S tem se 

stroka ne strinja in trdi, da imajo mladi podjetniki v Sloveniji na voljo brezplačna svetovanja 

v podpornih institucijah. Prav tako pa se lahko obrnejo na kar nekaj organizacij, ki se 

ukvarjajo prav s spodbujanjem podjetništva med mladimi. Zadnje raziskave pa so tudi 

pokazale, da mladi trenutno kažejo največ zanimanja za področje informacijskih in mobilnih 

aplikacij (Nared 2012). Star pregovor pravi: »Na mladih svet stoji«. Tako je bilo v preteklosti 

in tako bo tudi v prihodnosti. Mladi smo prihodnost družbe, zato nam je potrebno nameniti še 

posebno pozornost in razvijati naše sposobnosti. Ker odraščamo v hitro se spreminjajoči 

družbi, novo družbeno situacijo najlažje razumemo in na nove težave lažje in hitreje najdemo 

prave odgovore. Bolj bomo usposobljeni za življenje, toliko bolj bomo sposobni družbo 

ohranjati in razvijati v prihodnosti (Mladinski ceh b.l.).  
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3 PODJETNIŠKA NARAVNANOST 

V nadaljevanju smo proučevali podjetniško naravnanost. Najprej je predstavljena definicija in 

značilnosti podjetniške naravnanosti, nato pa sledi še opis petih dimenzij podjetniške 

naravnanosti. Poglavje se zaključi s podpoglavjem, v katerem je predstavljena usmerjenost v 

rast in usmerjenost k neodvisnosti.   

3.1 Opredelitev podjetniške naravnanosti 

Podjetniška naravnanost je relativno nov pogled na podjetništvo s teoretičnega in empiričnega 

vidika. Odraža se v specifični strateški naravnanosti, podjetniškem načinu odločanja in v 

podjetniških aktivnostih (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 29). Rezultati različnih 

raziskav, ki so merile podjetniško naravnanost, lahko dajo dragocene informacije za 

oblikovalce politik, učitelje in profesorje v šolah in univerzah ter za podjetja, ki želijo 

spodbuditi podjetniške lastnosti in obnašanja svojih zaposlenih. Ljudi lahko razdelimo v dve 

skupini: tisti, ki zaznavajo in izkoriščajo priložnosti, to so podjetniki, na drugi strani pa 

imamo nepodjetnike, torej tiste, ki teh priložnosti ne zaznajo in izkoristijo. Podjetniki in 

nepodjetniki se med seboj razlikujejo po socioloških in psiholoških značilnostih. Med 

sociološke značilnosti se uvrščajo izobrazba, poklicne izkušnje, starost, socialni položaj, 

dohodek, brezposelnost in družinske razmere. Motivacija, sposobnost odkrivanja priložnosti, 

pripravljenost izkoriščanja priložnosti ter zmožnost oziroma sposobnost pridobivanja virov in 

oblikovanje strategij pa spadajo med psihološke dejavnike (Kollmann, Christofor in Kuckertz 

2007).   

Podjetja in podjetniki, ki želijo biti podjetni in podjetniško usmerjeni, morajo razvijati 

podjetniško naravnanost. Medtem ko je podjetništvo proces razvijanja nečesa novega, nam 

podjetniška naravnanost razkriva, kako bi bilo mogoče to doseči. Podjetniška naravnanost se 

nanaša na postopke, prakse in dejavnosti odločanja, ki vodijo k novemu začetku. Podjetniško 

naravnane firme in posamezniki so tisti, ki so usmerjeni v proizvodne in marketinške 

inovacije, si upajo prevzemati nekoliko bolj tvegane podvige, prvi pridejo do proaktivnih 

novosti in so korak pred konkurenco (Ivanova Yordanova 2011). Podjetniško usmerjenost 

pogosto merijo v podjetniški literaturi (Yang 2008). Še posebej pomembna je, ker prispeva k 

temeljnemu razumevanju, kaj podjetništvo je (Callaghan in Venter 2011). Je konstrukt, s 

pomočjo katerega lahko podjetja iščejo in ustvarjajo priložnosti. Prav tako zagotavlja 

uporaben okvir za raziskave na področju podjetniške aktivnosti (Naldi et al. 2007). Podjetja in 

posamezniki z visoko podjetniško naravnanostjo imajo sposobnost, da izkoristijo tržno 

priložnost, kakor tudi, da se lahko odzovejo na izzive konkurence in dinamiko okolja (Arief et 

al. 2013). Podjetništvo in podjetniško naravnanost ne smemo enačiti, saj gre za dva različna 

pojma (Lee in Peterson 2000). Podjetništvo izraža vsebino, podjetniška naravnanost pa 

nakazuje proces podjetniškega udejstvovanja. Podjetništvo se nanaša na identifikacijo in 

implementacijo zaznane podjetniške priložnosti, medtem ko podjetniška naravnanost 
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ponazarja proces – nanaša se na strategije, taktike in navade, ki jih podjetja in posamezniki 

uporabljajo, da bi delovali podjetniško (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 32). 

Podjetniška naravnanost je ključna sestavina za uspeh podjetja (Wang 2008). Povezana je z 

ustanavljanjem novih organizacij. Pomaga pa tudi pri odločanju, s katerimi posli se ukvarjati 

in kako jih narediti uspešne (Lumpkin in Dess 1996).  

Podjetniško naravnanost lahko opišemo kot konstrukt, ki zajema pet dimenzij, katera bodo v 

nadaljevanju tudi podrobneje opisana (Langkamp Bolton in Lane 2011): 

- inovativnost 

- prevzemanje tveganja 

- proaktivnost 

- konkurenčna agresivnost 

- avtonomija 

Njene dimenzije so koristne za karakterizacijo in razlikovanje ključnih podjetniških procesov 

(Lumpkin in Dess 1996). Različne dosedanje raziskave so pokazale, da vse dimenzije 

podjetniške naravnanosti lahko služijo kot dejavniki uspešnosti. Vsaka od teh dimenzij lahko 

pozitivno vpliva na cilje organizacije in ji tako pomaga na uspešni podjetniški poti (Hoops in 

Bücker 2013).  

Podjetniško naravnanost lahko merimo tudi na posameznikih in ne samo pri organizacijah 

(Langkamp Bolton in Lane 2011). Poleg podjetniške naravnanosti pa je za začetek 

podjetniške poti potreben še dostop do finančnih sredstev, mreže usposobljenih ljudi in 

strateških procesov (Wang 2008). Potencialnemu podjetniku lahko pripišemo podjetniške 

vedenjske značilnosti in strateško odločitev, ki je usklajena s sklepom, da postane 

samozaposlen. Podjetniška naravnanost vpliva na nekatere posameznike v nekaterih okoljih, 

državah in kulturah, da izkoristijo priložnosti, medtem ko jih drugi ne. Posamezniki so 

podjetniško usmerjeni, če si prizadevajo za visoko stopnjo avtonomije v svojem življenju, če 

so nagnjeni k tveganju in inovacijam. Tudi ko se pojavijo poslovne priložnosti, jih prvi 

izkoristijo, kar posledično prinaša posamezniku, da je korak pred konkurenco (Kollmann, 

Christofor in Kuckertz 2007). Torej posamezniki so lahko na podjetniški poti uspešni, če  

prepoznajo priložnosti, razvijajo in usmerjajo pravo kombinacijo kreativnih zmogljivosti za 

izkoriščanje teh priložnosti (Parkman, Holloway in Sebastiao 2012). Raziskave pa so tudi 

pokazale, da si podjetniško naravnani posamezniki upajo tvegati več, iščejo nove poslovne 

priložnosti in ideje, ki jih poskušajo realizirati (Felgueira in Gouveia Rodrigues 2012). 

3.2 Dimenzije podjetniške naravnanosti 

Podjetniško naravnano podjetje je tisto, ki uvaja tržne inovacije, se loteva tveganih podvigov, 

prvo pride do proaktivnih inovacij ter s tem onemogoči konkurenco. Podjetniško nenaravnano 
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podjetje pa je tisto, ki zelo malo inovira, se izogiba prevzemanju tveganja in posnema poteze 

konkurentov (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 29). Kot je že bilo navedeno v 

podpoglavju 3.1, je podjetniška naravnanost konstrukt, ki pomaga podjetjem ter 

posameznikom pri strateških usmeritvah. Zajema organizacijske postopke, metode in stile, s 

katerimi lahko podjetja delujejo podjetniško (Naldi et al. 2007). Čeprav podjetniška 

naravnanost zajema pet dimenzij, se raziskovalci pri merjenju večinoma omejujejo samo na 

tri dimenzije podjetniške naravnanosti. Več raziskovalcev se strinja, da se podjetniška 

naravnanost lahko razloži samo s tremi dimenzijami, in sicer z inovativnostjo, proaktivnostjo 

ter prevzemanjem tveganja. Velik delež študij domneva, da je podjetniška naravnanost enoten 

koncept, vendar se lahko razsežnosti neodvisno druga od druge razlikujejo (Yang 2008). 

Dimenzije podjetniške naravnanosti je potrebno obravnavati kot ločene, a hkrati povezane 

konstrukte in ne kot eno združeno lastnost. To pomeni, da se podjetja lahko razlikujejo v 

stopnji inovativnosti, proaktivnosti in prevzemanju tveganja, saj niso enako podjetniški na 

vseh dimenzijah. Vendar pa so dimenzije med seboj pozitivno korelirane, kar je tudi 

empirično potrjeno (Naldi et al. 2007). 

Teh pet dimenzij lahko opredelimo kot vedenja organizacije, saj nam pokažejo podjetniško 

naravo organizacije, kjer višji rezultat podjetniške naravnanosti vodi k večji uspešnosti 

podjetja. Ker pa so za ustanovitev in vodenje podjetja poleg sredstev potrebni ljudje in 

njihovo vedenje, se lahko podjetniška naravnanost meri tudi za posameznike. Pri 

posameznikih, kot so študenti, lahko opazimo in izmerimo, ali so inovativno usmerjeni in 

ustvarjalni ali ne, ali so prevzemniki tveganja ali jemalci ne tveganja. Nekateri študenti raje 

delajo sami oziroma samostojno, medtem ko drugi raje v skupini. Potem nekateri so lahko 

zelo konkurenčni in tekmovalni, ker želijo biti najboljši v razredu, drugi pa so zadovoljni z 

minimumom – samo, da sta izpit in letnik narejena (Langkamp Bolton in Lane 2011). 

3.2.1 Inovativnost 

Živimo v času znanosti in tehnologij, zato so inovacijske dejavnosti zelo pomembne za rast in 

preživetje vseh oblik gospodarskih družb (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 34). 

Inovativnost je pomembna sestavina podjetniške naravnanosti, ker se nanaša na 

eksperimentiranje in ustvarjanje procesov, ki povzročajo nove proizvode (Callaghan in Venter 

2011). Odraža se v kreativnosti in odprtosti za nove ideje (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 

2013, 35). Je posebno orodje za podjetnike, s katerim lahko izkoristijo spremembe kot 

priložnosti in s tem izboljšajo poslovanje podjetja (Schillo 2011). Inovativnost se nanaša na 

težnjo podjetja, da išče in podpira nove ideje, novosti, eksperimente in ustvarjalne procese, ki 

lahko privedejo do novih izdelkov, storitev ali tehnoloških procesov. Bogastvo se ustvari, ko 

so obstoječe tržne strukture motene z uvajanjem novih izdelkov ali storitev, ki preusmerjajo 

sredstva stran od obstoječih podjetij in povzročajo, da rastejo nova podjetja. Ključ do tega 

ciklusa aktivnosti je podjetništvo: konkurenčen vstop inovativnih novih kombinacij, ki 

poganjajo dinamični razvoj gospodarstva. Zato je inovativnost pomembna dimenzija 
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podjetniške naravnanosti za dolgoročno uspešnost, skupaj z avtonomijo in proaktivnostjo 

(Zellweger in Sieger 2010). Najčistejši tip podjetnika je podjetnik, ki se omejuje izključno na 

karakteristično podjetniško funkcijo opravljanja novih kombinacij, kar lahko z eno besedo 

imenujemo inovacije. Inovativnost in inovacije so pomembno sredstvo za uresničevanje 

priložnosti, zato so pomembna sestavina podjetniške naravnanosti (Callaghan in Venter 

2011). Brez podjetništva ni inovacij. Inovativnost je dimenzija, ki najbolje opredeljuje 

podjetniško poslovanje (Felgueira in Gouveia Rodrigues 2012). 

Podjetniško vedenje je postalo vse bolj pomembno za organizacije in posameznike, ki se 

podajo na samostojno podjetniško pot, saj se soočajo z dinamičnimi in kompleksnimi okolji, 

kjer iščejo nove načine za povečanje konkurenčnosti. Da se podjetja in posamezniki 

podjetniško vedejo, morajo biti inovacijsko usmerjeni (Mueller et al. 2012). Inovacijska 

usmerjenost je sestavljena iz tržne naravnanosti in tehnološke usmerjenosti, kjer tržna 

naravnanost zajema ustvarjanje izdelkov na podlagi potrošnikovih potreb in želj, tehnološka 

usmerjenost pa vključevanje v tehnološke raziskave in razvoj, analizo tehnoloških potencialov 

ter napovedovanje tehnoloških trendov (Leminen in Westerlund 2012). Posamezniki in 

podjetja, ki so inovacijsko usmerjeni, so sposobni iskati in ustvarjati nove izdelke ter 

izkoristiti tržne priložnosti. Prav tako so sposobni izkoristiti potencialne prednosti prvega 

akterja, da lahko ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost (Mueller et al. 2012). Da je 

inovativnost pomembna, se strinjata tudi Lumpkin in Dess (1996), ki pravita, da se 

inovativnost lahko pojavi tudi v drugi obliki, kot je npr. nova oblika oglaševanja in tržnega 

komuniciranja obstoječih proizvodov in ne samo v novih proizvodih ali liniji izdelkov ter 

tehnološkem napredku. Za inovativnost in razvoj inovacij pa je ključno znanje. Tako mislita 

tudi Lumpkin in Dess (1996), ki trdita, da več kot bo v podjetju znanja in strokovnjakov, kot 

so inženirji ter znanstveniki, višja bo stopnja inovativnosti.   

3.2.2 Prevzemanje tveganja 

Prevzemanje tveganja kot pomembna razsežnost podjetniške naravnanosti je pozitivno 

povezana s proaktivnostjo in inovativnostjo (Naldi et al. 2007). To pomeni, da proaktivna 

podjetja in posamezniki bolje zaznavajo priložnosti iz okolja in so tako pripravljeni sprejeti 

višjo stopnjo tveganja pri izkoriščanju teh priložnosti na trgu kot tudi pri uvajanju novih 

izdelkov in storitev (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 36). Opredelimo ga lahko kot 

stopnjo, do katere so managerji pripravljeni dati sredstva podjetja za tvegane naložbe 

(Coulthard 2007). S tem se strinjata tudi Zellweger in Sieger (2010), ki pravita, da je tveganje 

stopnja, do katere so managerji in podjetniki pripravljeni narediti velike in tvegane zaveze 

virov in sredstev. Prevzemanje tveganj praktično pomeni, da podjetje oziroma managerji in 

podjetniki v hitro se spreminjajočem okolju sprejmejo določeno odločitev, še preden imajo na 

voljo vse potrebne popolne informacije. Zato lahko rečemo, da je tveganje povezano z 

vstopanjem v področje neznanega (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 36). Tveganje 

lahko ima tudi različne pomene, ki pa so odvisni od konteksta, v katerem se uporablja. V 
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podjetniški literaturi lahko ločimo med tremi vrstami tveganj, ki pa so osebno, socialno in 

psihično tveganje (Lumpkin in Dess 1996). 

Prevzemanje tveganja je vedenjska dimenzija podjetniške naravnanosti, ki podjetnikom 

pomaga pri sledenju in uresničevanju priložnosti (Callaghan in Venter 2011). Posamezniki, ki 

si upajo prevzemati tveganja, se raje odločijo za bolj tvegane in donosne naložbe. V interesu 

jim je pridobivanje visokih donosov, zato se upajo podati na neznane trge in izkoriščati 

priložnosti na teh trgih (Taylor 2013). Koncept podjetništva je neposredno povezan s 

prevzemanjem tveganja. Različni avtorji so mnenja, da podjetniki bolj verjetno sprejmejo 

tveganje kot nekaj, kar je značilno za njihovo vsakdanjo aktivnost. Zato podjetniki vrednotijo 

priložnosti drugače kot nepodjetniki (Felgueira in Gouveia Rodrigues 2011). V današnjem 

hitro se spreminjajočem in negotovem okolju morajo podjetniške družbe biti pripravljene 

tvegati, saj brez prevzemanja tveganja začnejo obeti za rast poslovanja upadati. Torej na 

podlagi tega lahko sklepamo, da je prevzemanje tveganja pomemben element podjetništva 

(Naldi et al. 2007).  

3.2.3 Proaktivnost 

Proaktivnost je pomembna komponenta podjetništva (Felgueira in Gouveia Rodrigues 2012). 

Pomeni iskanje priložnosti in uvajanje novih proizvodov pred konkurenco. Proaktivni 

posamezniki delujejo v pričakovanju prihodnjega povpraševanja, s katerim ustvarjajo 

spremembe in oblikujejo okolje (Lumpkin in Dess 2001). Felgueira in Gouveia Rodrigues 

(2012) definirata to razsežnost kot proaktivni pristop, kjer se iščejo nove priložnosti, ki so 

lahko ali pa niso povezane s sedanjimi dejavnostmi, ki jih izvaja podjetje. Nanaša se na 

iskanje novih priložnosti, omogoča pa tudi pogled v prihodnost, na podlagi katerega lahko 

podjetja ustvarjajo nove izdelke ali storitve pred konkurenco. Proaktivno vedenje lahko vodi 

do prednosti prvega akterja in višjih gospodarskih dobičkov (Zellweger in Sieger 2010). 

Podjetja so proaktivna, ko uvajajo nove izdelke in blagovne znamke pred njihovimi 

konkurenti, izločijo izdelke, ki gredo proti koncu življenjskega cikla izdelka, sodelujejo na 

razvijajočih se trgih in predvidevajo povpraševanje po novih priložnostih (Felgueira in 

Gouveia Rodrigues 2012). Proaktivna podjetja niso samo proaktivna pri uresničevanju 

priložnosti, ampak se tudi agresivno odzovejo na konkurente. To vedenje omogoča podjetju, 

da tekmuje s svojimi konkurenti in pridobi vrhunsko delovanje. Značilnosti proaktivnih 

podjetij so, da se odzovejo na tržne signale, ki so močno zavezana k izboljšanju ponudbe 

izdelkov in storitev, ki posledično omogočajo visoke donose uspešnosti (Nabila Azwa Ambad 

in Wahab 2013). Proaktivnost je povezana s prevzemanjem pobud in iskanjem novih 

priložnosti. Prav tako pa je povezana tudi z vodenjem v smeri, da se nove priložnosti čim bolj 

izkoristijo (Callaghan in Venter 2011). Proaktivni posamezniki in podjetja so torej tisti, ki 

izkoristijo nove priložnosti, zato lahko proaktivnost opredelimo kot iskanje priložnosti in 

pogled v prihodnost, ki vključuje uvajanje novih izdelkov ali storitev pred konkurenco in 

deluje v pričakovanju prihodnjega povpraševanja za ustvarjanje sprememb in oblikovanje 
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okolja. Ne vključuje samo prepoznavanje sprememb, ampak tudi pripravljenost na ukrepanje 

pred konkurenco. Proaktivnost pomeni aktivno iskanje novih priložnosti in organizacijsko 

opravljanje ugodnih poslovnih priložnosti (Zellweger in Sieger 2010). 

Lumpkin in Dess (1996) opredeljujeta proaktivnost kot sposobnost delovati v pričakovanju 

prihodnjih problemov, potreb ali sprememb. Kar pomeni, da imajo proaktivni posamezniki 

sposobnost prepoznavati prihodnje trende in se hitro odzivati na zaznane tržne priložnosti. Če 

združimo skupaj vse ugotovitve glede proaktivnosti, lahko ugotovimo, da je vsekakor 

povezana z naravnanostjo k dosežkom, prevzemanjem iniciative, oblikovanjem sprememb in 

predvidevanjem razvoja dogodkov v prihodnosti ter pripravljenostjo na reakcije v primeru 

slabših scenarijev (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 35). V podjetniški literaturi 

velikokrat enačijo proaktivnost s konkurenčno agresivnostjo. Čeprav je proaktivnost tesno 

povezana s konkurenčno agresivnostjo, je med njima pomembna razlika. Proaktivnost se 

nanaša na prevzemanje iniciative pri iskanju novih tržnih priložnosti, kar vpliva na 

oblikovanje trendov in ustvarjanje povpraševanja, medtem ko se konkurenčna agresivnost 

odraža v načinu, kako se podjetja odzivajo na konkurenco na trgu ter na že obstoječe trende in 

povpraševanje (Lumpkin in Dess 1996).  

3.2.4 Konkurenčna agresivnost 

Konkurenčna agresivnost se nanaša na nagnjenost neke družbe, da neposredno in intenzivno 

izziva svoje konkurente, da dosežejo vstop ali izboljšajo svoj položaj na trgu. Gre torej za 

odzivnost v smislu reaktivnega delovanja (Callaghan in Venter 2011). Konkurenčna 

agresivnost v podjetniški naravnanosti pokaže pripravljenost biti nekonvencionalen. Nanaša 

se na nenehno izzivanje konkurentov s prevzemanjem prednosti ob vsaki priložnosti. Z 

uporabo konkurenčne agresivnosti lahko podjetja ustvarijo legitimnost in moč nad svojimi 

dobavitelji, strankami ter konkurenti (Nelson in Coulthard 2005). Kot je bilo že omenjeno, sta 

si dimenziji konkurenčna agresivnost in proaktivnost po vsebini zelo blizu, zato je med njima 

včasih zelo težko potegniti ločnico (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 31). V nasprotju 

s proaktivnostjo, ki se nanaša na iskanje tržnih priložnosti, se konkurenčna agresivnost nanaša 

na to, kako se posamezniki in podjetja odzivajo na konkurente ter na trende in zahteve, ki že 

obstajajo na trgu (Callaghan in Venter 2011). Zanjo je tudi značilna odzivnost, ki se pokaže v 

obliki »head-to-head« položaja. To pomeni, da tisti, ki na novo vstopijo na trg, se srečajo in 

tekmujejo za obstanek in prevlado z obstoječimi konkurenti. Konkurenčna agresivnost zajema 

nekonvencionalne taktike izpodbijanja vodilnih na trgu, analiziranje in ciljanje na slabosti 

konkurentov ter fokusiranje na izdelke z visoko dodano vrednostjo, pri tem pa je potrebno 
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pozorno spremljati diskrecijske
9
 stroške (Lumpkin in Dess 1996). Kaže intenzivno 

prizadevanje podjetij, da prekašajo tekmece, saj je zanjo značilna bojevita drža in odločen 

odziv na ukrepe konkurentov (Lumpkin in Dess 2001). V literaturi lahko zasledimo tudi tri 

pristope za agresivno prekašanje obstoječih podjetij (Lumpkin in Dess 1996):  

- rekonfiguracija – počni stvari drugače kot tvoji konkurenti, 

- redefiniranje izdelkov ali storitev in tržnih kanalov – spreminjanje konteksta, 

- preseči prodajo vodilnih na trgu. 

Konkurenčna agresivnost pomeni prekašati konkurente na trgu. Zajema lahko tudi 

netradicionalne metode konkurenčnosti, kot so nove vrste distribucije in trženja (Zellweger in 

Sieger 2010). Organizacije in posamezniki, ki imajo visoko stopnjo konkurenčne agresivnosti, 

vidijo svoje tekmece kot sovražnike, ki jih je potrebno premagati. Zato je tudi pomembno, da 

se konkurenčna agresivnost razvija, saj lahko podjetja le na tak način branijo svoj položaj na 

trgu in se tako borijo proti trendom v industriji, ki ogrožajo njihovo lastno preživetje 

(Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 30). Različne raziskave pa so tudi pokazale, da se 

poznejše generacije bolj fokusirajo na vrednost in dobičkonosnost kot pa na izzivanje in 

izpodbijanje konkurence, da bi povečali tržni delež. Posledično zaradi tega stopnja 

konkurenčne agresivnosti upada (Zellweger in Sieger 2010). 

3.2.5 Avtonomija 

Avtonomija je ključna dimenzija podjetniške naravnanosti, ki jo lahko opredelimo kot 

sposobnost in voljo posameznika ali skupine, da delujejo neodvisno in samostojno sprejemajo 

pomembne odločitve (Lumpkin in Dess 1996). Je pomembna podjetniška lastnost (Nelson in 

Coulthard 2005). Opišemo jo lahko kot sposobnost in pripravljenost za samostojno 

sprejemanje odločitev glede tržnih priložnosti. Avtonomna usmerjenost posameznikom in 

podjetjem omogoča hitre in samostojne odločitve, s katerimi bi si zagotovili nove trge z 

novimi proizvodi ali storitvami (Li, Huang in Tsai 2008). Spodbuja posameznike in skupine, 

da uveljavljajo svojo ustvarjalnost, s katero lahko pridejo do idej (Felgueira in Gouveia 

Rodrigues 2012). Neodvisen duh je potreben za podjetništvo. Avtonomija zajema koncept 

svobodnega in neodvisnega delovanja ter sprejemanja odločitev (Callaghan in Venter 2011). 

Nanaša se torej na sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev in nadaljevanja z ukrepi 

brez kakršnih koli omejitev iz organizacije. Prav tako pa izraža tudi močno željo osebe, da 

ima svobodo pri razvoju ideje in pri njenem izvajanju (Kusumawardhani, McCarthy in Perera 

2009). Ker avtonomija pomeni samostojno odločanje pri zasledovanju priložnosti na trgu, ima 

zato v okviru podjetniške naravnanosti zelo pomembno vlogo tako pri krepitvi obstoječih 

                                                 

9
 Preudarno nastali stalni stroški, ki se z obsegom proizvodnje ne spreminjajo, vendar jih je možno 

spremeniti v zelo kratkem času. Na uspešnost poslovanja vplivajo dolgoročno. Primeri takšnih 
stroškov so stroški reklam, raziskav in izobraževanja (Računovodstvo Pavliha b.l.).  
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prednosti podjetja kot tudi pri izboljšanju poslovnih praks. Krepi pa tudi inovativnost, 

spodbuja začetek podjetniških vlaganj ter izboljšuje konkurenčnost in učinkovitost 

organizacij, zato lahko pomanjkanje avtonomije vodi v pasivnost (Kostanjevec in Gomezelj 

Omerzel 2013, 30). Z avtonomijo lahko podjetja motivirajo svoje zaposlene za delo na 

pozitiven način. Če želi biti podjetje podjetniško naravnano, mora svojim zaposlenim 

dopuščati avtonomijo. Organizacije lahko z avtonomijo motivirajo svoje zaposlene, da 

delujejo podjetniško in posledično tako tudi izboljšajo samo delovanje podjetja 

(Kusumawardhani, McCarthy in Perera 2009). S tem se strinja tudi Coulthard (2007), ki 

pravi, da podjetje brez avtonomije ne more delovati podjetniško in se razvijati, kar pomeni, da 

je avtonomija najpomembnejši dejavnik za izboljšanje uspešnosti v organizaciji. 

3.3 Usmerjenost v rast ali k neodvisnosti 

Posamezniki, ki se odločijo za ustanovitev podjetja, so lahko usmerjeni v rast ali k 

neodvisnosti. Gre za dva ločena in različna konstrukta (Douglas 2013). Ne glede na to, da gre 

za dva različna konstrukta, pa imajo posamezniki, ki so usmerjeni v rast, kot tudi 

posamezniki, ki so usmerjeni k neodvisnosti, sposobnost prepoznati in izkoristiti priložnosti, 

ustvarjati nove izdelke in storitve ter so pripravljeni se ukvarjati z negotovostjo (Nguyen 

2013).  

3.3.1 Usmerjenost v rast 

Rast je ključnega pomena za ustvarjanje novih zaposlitev, gospodarski razvoj in ustvarjanje 

blaginje, zato je proučevanje in razumevanje rasti zelo pomembno. Podjetnikovo usmerjenost 

v rast lahko analiziramo na osnovi njegovih ocen o tem, koliko novih delovnih mest bo 

ustvarilo in zagotovilo njegovo podjetje v prihodnjih letih (Rebernik, Tominc in Crnogaj 

2012, 87). Usmerjenost v rast se nanaša na podjetnikovo željo, da bi dosegel rast. Glavni cilj 

večine podjetij in podjetnikov je doseči rast in preživeti na trgu. Visoka usmerjenost v rast 

pomeni, da je prednostna naloga podjetja hitra rast, medtem ko nizka usmerjenost v rast 

pomeni varno, počasno in stabilno doseganje rasti. Rast pa je povezana tudi s prevzemanjem 

tveganja. Posamezniki, ki imajo večjo željo po prevzemanju tveganja, so tudi bolj usmerjeni v 

povečanje rasti (Leminen in Westerlund 2012). Torej usmerjenost v rast lahko opredelimo kot 

posameznikov namen, da začne z novim poslom, ki bo v krajšem časovnem obdobju povišal 

rast ter s tem ustvaril velik kapitalski dobiček za začetne vlagatelje. Rast podjetij poleg 

velikih začetnih vlaganj od posameznika zahteva, da sprejema zahtevnejše odločitve ter velika 

tveganja pri uresničevanju donosnosti (Douglas 2013). 
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3.3.2 Usmerjenost k neodvisnosti 

Posamezniki, ki so bolj usmerjeni k neodvisnosti, imajo večjo željo biti sam svoj šef. Njihov 

cilj je dati izdelke ali storitve zgodaj na trg, vzpostaviti odnose s svojimi strankami in tako 

pridobivati povratne informacije, da bi lahko nenehno razvijali in izboljševali svoje izdelke 

(Nguyen 2013). Večina avtorjev uvršča potrebo po neodvisnosti med najmočnejše potrebe 

podjetnika, saj ti veljajo za osebe, ki se zelo težko prilagajajo obstoječim sistemom in s težavo 

priznavajo avtoriteto nad sabo. Prav tako so osebe, ki želijo delati po lastnih pravilih in 

načelih, zaradi česar se tudi odločijo za ustanovitev lastnega podjetja. Samostojna podjetniška 

kariera jim omogoča, da imajo popoln nadzor nad svojim življenjem. Osebe, ki so usmerjene 

k neodvisnosti, so samozavestne, običajno sebične, naklonjene drugačnosti, postavljajo tudi 

svoja pravila ter imajo notranje mesto nadzora (Mikrobiz.net b.l.).  

Usmerjenost k neodvisnosti lahko opredelimo kot posameznikov namen, da začne z novim 

poslom, ki bo primarno dopuščal, da bo posameznik sam svoj šef ter mu zagotovil zadosten 

prihodek, da zadovolji svoje potrebe. Ločimo lahko med tremi tipi podjetij, ki so usmerjene k 

neodvisnosti (Douglas 2013): 

- substitut za plačo (običajno so to mala podjetja, kjer lastniki zaslužijo podoben prihodek, 

kot če bi imeli konvencionalno službo. Primeri takšnih podjetij so restavracije, trgovine 

na drobno, frizerski saloni itd.), 

- podjetje življenjskega sloga (podjetje, ki posamezniku dopušča, da doseže cilj z delom, ki 

ga opravlja kot svoj hobi ali razvedrilo. Takšen tip podjetja posameznikom omogoča, da 

delajo tisto, kar radi delajo, in si s tem zaslužijo za življenje. Primer: smučarski 

inštruktor, turistični vodiči itd.), 

- dnevno podjetje (podjetje, v katerem je podjetnik samozaposlen in mu omogoča, da 

zasluži dovolj prihodkov, da lahko preživi. Delujejo lahko s krajšim ali polnim delovnim 

časom, kjer podjetniki ponujajo osebne storitve ali izdelujejo stvari, kot so spominki in 

umetnine za prodajo ali menjavo.  
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4 RAZISKAVA  

Raziskovalni problem magistrske naloge je proučevanje vpliva podjetniške naravnanosti na 

verjetnost začetka podjetniške poti. Mladi se premalo odločajo za samostojno podjetniško pot 

in razlog za takšno stanje se lahko skriva v tem, da so študenti premalo podjetniško naravnani. 

Namen raziskave je na primeru študentov UP raziskati njihovo podjetniško naravnanost ter 

morebiten vpliv le-te na odločitev za začetek njihove podjetniške poti.  

4.1 Metodologija  

V empiričnem delu magistrske naloge je predstavljena kvantitativna raziskava. Za 

pridobivanje primarnih podatkov, potrebnih za izvedbo raziskave, smo uporabili metodo 

ankete, saj menimo, da je anketa oziroma anketni vprašalnik najbolj primeren način za 

tovrstno raziskavo in tematiko magistrske naloge. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, v katerem smo uporabili sedemstopenjsko Likertovo lestvico, s katero so lahko 

udeleženci v raziskavi izrazili svoja stališča (strinjanje oziroma nestrinjanje) glede 

postavljenih trditev. Uporabljena je bila tudi faktorska analiza, ki je ena izmed metod za 

redukcijo podatkov. Ta metoda je uporabna predvsem v primerih raziskovanja pojavov, ki jih 

neposredno ni mogoče meriti oziroma jih merimo posredno s pomočjo izbranih indikatorjev 

(Kovačič b.l.). Takšen primer je tudi konstrukt podjetniška naravnanost. S faktorsko analizo 

lahko pojasnimo povezanost med spremenljivkami, prav tako pa smo prišli do ugotovitev, s 

katerimi dimenzijami podjetniške naravnanosti lahko pojasnimo opazovane spremenljivke. Za 

testiranje hipotez sta bili uporabljeni multipla linearna regresija ter preizkušanje domneve o 

razliki med dvema aritmetičnima sredinama dveh neodvisnih vzorcev. S pomočjo teh treh 

metod smo prišli do sklepnih ugotovitev, ali so študenti UP podjetniško naravnani ter če raven 

podjetniške naravnanosti vpliva na začetek podjetniške poti.  

4.1.1 Vzorec 

Proučevano populacijo raziskave predstavljajo študenti UP. Zaradi velike velikosti populacije 

smo raziskavo opravili na vzorcu, na katerem smo izmerili in predstavili, kako so študenti 

podjetniško naravnani. Anketni vprašalnik je bil poslan na elektronske naslove študentov UP, 

ki vključuje šest fakultet: 

- Fakulteta za management (FM), 

- Pedagoška fakulteta (PEF), 

- Fakulteta za humanistične študije (FHŠ), 

- Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), 

- Fakulteta za vede o zdravju (FVZ), 

- Fakulteta za turistične študije – Turistica (FTŠ). 
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Slika 3: Število vseh študentov ter število sodelujočih študentov v raziskavi po 

posameznih fakultetah UP 

Vir: Rektorat Univerze na Primorskem, telefonski pogovor s predstavnikom UP, 18. maj 2015. 

Slika 3 prikazuje skupno število dodiplomskih in podiplomskih študentov na posamezni 

fakulteti UP. Število vseh študentov skupaj na UP znaša 5802. Vzorec predstavlja 596 

vrnjenih anketnih vprašalnikov, od katerih je 302 ustreznih in uporabnih za analizo, 72 delno 

ustreznih ter 222 neustreznih. Na sliki 3 je tudi prikazana odzivnost študentov po posameznih 

fakultetah. Najbolj odzivne študente predstavljajo študenti FVZ (13,7 %), sledijo jim študenti 

FM (8,3 %), najmanj odzivni pa so bili študenti PEF, saj njihov delež znaša le 0,7 %. Anketni 

vprašalnik je bil poslan na 5802 elektronskih naslovov. Vrnjenih je bilo 596 vprašalnikov 

oziroma 10,3 %, od katerih pa je bilo 302 ustreznih in uporabnih za analizo. Razlog za tako 

nizko odzivnost na anketni vprašalnik po elektronski pošti bi lahko bil, da veliko študentov ne 

pogleda in ne odgovarja ali pa celo kar izbriše sporočila, ki so jim poslana z neznanih 

elektronskih naslovov. Slika 4 pa prikazuje sestavo vzorca 302 študentov, ki so anketni 

vprašalnik ustrezno izpolnili, po posameznih fakultetah UP. Po demografski statistiki 

prevladuje ženski spol, s kar 77 % (slika 5), povprečna starost študentov pa je 25,5 let. 

103 
11 29 19 

108 
32 

1245 

1670 

510 

799 
790 

788 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

Število vseh študentov 

Število vrnjenih ustreznih 
vprašalnikov 



29 

 

Slika 4: Sestava vzorca študentov po fakultetah UP 

 

Slika 5: Sestava vzorca študentov po spolu 

V preglednici 3 je prikazana frekvenčna porazdelitev obravnavanih študentov UP po starosti. 

Preglednica prikazuje 302 obravnavanih študentov UP, kjer jih največ (kar 47,7 %) sodi v 

starostno skupino od 18 do 23 let. Sledi jim starostna skupina od 24 do 29 let, ki zajema 

36,1 % obravnavanih študentov UP. Nato s 6,3 % sledi skupina študentov starih od 30 do 35 

let, skupina s 5,3 % študenti starih več kot 42 let ter na koncu še s 4,6 % študentov starostna 

skupina od 36 do 41 let.  
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Preglednica 3:  Frekvenčna porazdelitev študentov UP po starosti 

  Starost v letih                  Frekvenca             Relativna   frekvenca 

v % 

  Kumulativa v %         

18–23 

24–29 

30–35 

36–41 

več kot 42 

Skupaj   

144 

109 

19 

14 

16 

302  

47,7 

36,1 

6,3 

4,6 

5,3 

100,0 

47,7 

83,8 

90,1 

94,7 

100,0 

4.1.2 Hipoteze 

Temeljna teza raziskave je, da podjetniška naravnanost pomembno vpliva na samostojno 

podjetniško pot. Na podlagi ugotovitev dosedanjih raziskav in strokovne literature sta 

zastavljeni dve hipotezi ter ena podhipoteza: 

Hipoteza 1: Raven podjetniške naravnanosti vpliva na verjetnost začetka podjetniške poti 

študentov UP. 

S to hipotezo bomo preverili predpostavko: če podjetniška naravnanost vpliva na začetek 

podjetniške poti, se bodo za samostojno podjetniško pot odločili tisti študenti UP, pri katerih 

bo izmerjena višja podjetniška naravnanost. 

Podhipoteza 1A: Najmočnejši vpliv na začetek podjetniške poti ima dimenzija proaktivnost. 

S to podhipotezo bomo preverili predpostavko: proaktivnost je tista dimenzija podjetniške 

naravnanosti, ki najmočneje vpliva na študente UP, da se odločijo za samostojno podjetniško 

pot.   

Hipoteza 2: Študenti FM so bolj podjetniško naravnani kot pa ostali študenti UP. 

S hipotezo 2 bomo preverili predpostavko: da so študenti FM zaradi študijske smeri, 

pridobljenih znanj in ambicij bolj podjetniško naravnani kot pa ostali študenti UP.  

4.1.3 Anketni vprašalnik 

V raziskavi smo uporabili spletno anketo v programu 1KA. Podatke smo tako pridobili s 

pomočjo spletnega vprašalnika, s pričetkom zbiranja podatkov od 23. 3. 2015 pa do 

23. 5. 2015. Anketni vprašalnik je bil poslan na elektronske naslove študentov UP. Vprašanja 

so zaprtega tipa in pripravljena po Likertovi lestvici, kjer je lestvica ocen odgovorov 

zastavljena od 1 do 7. Anketni vprašalnik je naveden tudi v prilogi 1.  
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Anketa je sestavljena iz 12 vprašanj in zajema 59 spremenljivk oziroma trditev. 11 vprašanj je 

zaprtega tipa, kar mi bo kasneje omogočilo natančnejšo obdelavo podatkov, eno vprašanje 

(starost) pa je odprtega tipa. Razdeljena je na 5 sklopov: prvi sklop se nanaša na osebnostne 

značilnosti študentov; drugi na samostojno podjetniško pot; tretji na podjetniško naravnanost, 

ki je tudi razdeljen še na 5 podsklopov – za vsako dimenzijo posebej je namenjen en 

podsklop; četrti sklop se nanaša na usmerjenost študentov ali v rast ali k neodvisnosti ter 

zadnji peti sklop, ki pa se nanaša na demografske podatke. Podjetniška naravnanost je bila 

merjena z vprašanji, ki so bila povzeta iz preteklih raziskav in strokovne literature ter se 

nanašajo na 5 dimenzij podjetniške naravnanosti: inovativnost, prevzemanje tveganja, 

proaktivnost, konkurenčna agresivnost in avtonomija. Osebnostne značilnosti so bile merjene 

s 7 trditvami, ki so bila povzeta po Kollmann, Cristofor in Kuckertz 2007. Samostojna 

podjetniška pot je bila merjena z dvema vprašanjema, ki skupaj zajemata 12 trditev, ki so bila 

povzeta po Langkamp Bolton in Lane 2011. Inovativnost je bila merjena s 4 trditvami, 

prevzemanje tveganja s 5 trditvami, proaktivnost tudi s 5 trditvami ter prav tako konkurenčna 

agresivnost, avtonomija pa je bila merjena s 7 trditvami. Trditve za merjenje inovativnosti, 

prevzemanja tveganja in proaktivnosti so bila povzeta po Langkamp Bolton in Lane 2011, 

trditve za konkurenčno agresivnost ter avtonomijo pa po Lumpkin in Dess 1996. Z 11 

trditvami, ki so bila povzeta po Douglas 2013, pa smo merili nagnjenost študentov k 

podjetjem, ki so usmerjena v rast ali zgolj k neodvisnosti.  

4.1.4 Faktorska analiza 

Faktorska analiza je model, s katerim skušamo pojasniti povezave med večjim številom 

spremenljivk z manjšim številom skupnih faktorjev. Njen namen je poenostaviti 

kompleksnost povezav med opazovanimi spremenljivkami s številom skupnih faktorjev 

(Kodrič b.l.). Konstrukt podjetniške naravnanosti smo preverili z uporabo eksplorativne 

(raziskovalne) faktorske analize. Costello in Osborne (2005) eksplorativno faktorsko analizo 

opredeljujeta kot kompleksen proces, ki se uporablja v družboslovnih vedah, kjer na podlagi 

opazovanih spremenljivk (odvisnih in neodvisnih) oblikujemo nove, ki jim pravimo skupni 

faktorji. Cilj je določiti spremenljivke, ki vplivajo na posamezne dimenzije podjetniške 

naravnanosti. Analiza konstrukta je bila opravljena in izvedena z eksplorativno faktorsko 

analizo s pomočjo programa SPSS 16.0. na vzorcu 302 študentov UP in je potekala skozi štiri 

korake. Najprej smo s pomočjo KMO in Bartlettovega testa preverili ustreznost pridobljenih 

podatkov za faktorsko analizo. Z Bartlettovim testom preverjamo, ali je korelacijska matrika 

enotska. V primeru, če je stopnja značilnosti Bartlettovega testa manjša od 0,05, potem 

matrika ni enotska, kar pa pomeni, da so podatki ustrezni za analizo. Čim večja pa je mera 

KMO testa, bolj so podatki primerni in ustrezni za faktorsko analizo. Spodnja meja KMO 

testa je 0,5, o odlični oceni primernosti podatkov pa govorimo, kadar je mera KMO večja od 

0,8 (Gomezelj Omerzel 2008, 91). Nato smo lahko na podlagi ocenjenih komunalitet na 

spremenljivkah razbrali, kakšen je vpliv skupnih faktorjev in specifičnih dejavnikov na 
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posamezno spremenljivko. Pri tistih spremenljivkah, pri katerih so ocenjene komunalitete 

manjše od 0,5, prevladuje vpliv specifičnih dejavnikov, zato jih izločimo iz nadaljnje analize. 

Naslednji korak, ki je sledil, je določitev števila skupnih faktorjev, ki smo ga dobili s pomočjo 

analize celotne pojasnjene variance in diagrama lastnih vrednosti (angl. scree
10

 diagram). 

Zadnji četrti korak pa predstavlja rotacija faktorjev. Rotacija faktorskih uteži je lahko poševna 

ali pravokotna rotacija (Costello in Osborne 2005). Faktorji so medsebojno odvisni, zato je 

bila uporabljena poševna rotacija. V nadaljevanju so prikazani rezultati faktorske analize za 

konstrukt podjetniška naravnanost študentov UP. 

4.1.5 Regresijska analiza 

Za testiranje hipoteze 1 in podhipoteze 1A je bila uporabljena multipla regresijska analiza, ki 

je bila izvedena s pomočjo statističnega programskega paketa SPSS. Z regresijsko analizo 

poskušamo najti takšno linearno kombinacijo spremenljivk, ki najbolj korelirajo z odvisno 

spremenljivko (Šifrer in Bren 2011, 85). Multipla regresijska analiza je statistična metoda, ki 

nam pomaga analizirati odnos med odvisno spremenljivko in neodvisnimi spremenljivkami 

(Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 85). Odvisna spremenljivka pri hipotezi 1 in 

podhipotezi 1A je podjetniška pot, ki je pojasnjena v nadaljevanju, neodvisne spremenljivke 

pa so dimenzije podjetniške naravnanosti. Multipla regresijska enačba se glasi: 

 

PP = f (PA, IN, PT, KA, AV) + E, 

kjer je: 

 PP – podjetniška pot, 

 f – linearna funkcija, 

 PA – proaktivnost, 

 IN – inovativnost, 

 PT – prevzemanje tveganja, 

 KA – konkurenčna agresivnost, 

 AV – avtonomija, 

 E – napaka ocene. 

Število preverjenih dimenzij podjetniške naravnanosti v regresijski analizi je bilo določeno na 

podlagi faktorske analize.  

                                                 

10
 Scree diagram prikazuje lastne vrednosti na y osi in število faktorjev na x osi. Krivulja se vedno 

prikaže navzdol (lastna vrednost mora biti večja od 1). Točka, kjer se naklon krivulje ustavi (na 

»komolec«), označuje število dejavnikov, ki predstavljajo skupno število skupnih faktorjev (Rahn 
b.l.). 
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4.2 Analiza rezultatov in interpretacija 

V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave. Najprej je predstavljena deskriptivna 

statistična analiza rezultatov, sledijo rezultati eksplorativne faktorske analize in multiple 

regresijske analize. Na koncu pa so še predstavljeni rezultati preizkušanja domneve o razliki 

med aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca. 

4.2.1 Deskriptivna statistična analiza 

Prvo vprašanje zajema sedem trditev, ki se nanašajo na osebnostne značilnosti podjetnikov. 

Študenti UP so ocenjevali v kolikšni meri za njih veljajo oziroma ne veljajo podane trditve. 

Priloga 2 prikazuje opisno statistiko za vsako vprašanje oziroma trditev posebej. Na podlagi 

vseh podanih odgovorov, ki so prikazani v preglednici 4, lahko zaključimo, da imajo študenti 

UP visoko željo po neodvisnosti in po dosežkih. Večina študentov tudi meni, da so 

samozavestne osebe. Večina študentov je na trditvi, ki se nanašata na tveganje, odgovorilo z 

odgovorom 5, kar pomeni, da si študenti UP delno upajo tvegati oziroma prevzemati tveganja. 

Rezultati odgovorov pa so tudi pokazali, da je večina študentov mnenja, da zmorejo delati pod 

pritiskom in ko si nekaj zadajo, to tudi naredijo oziroma izpeljejo do konca. Vidimo lahko, da 

so vrednosti aritmetičnih sredin pri vseh trditvah visoke, razen pri dveh trditvah (»Rad/a 

tvegam« in »Upam si prevzemati tveganja«) smo dobili nekoliko nižji vrednosti, pri katerih 

lahko opazimo tudi večjo razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine. Tako lahko na 

podlagi vseh podanih odgovorov zaključimo, da študenti UP izražajo osebnostne lastnosti 

podjetnikov, ki so pomembne za samostojno podjetniško kariero. 
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Preglednica 4:  Osebnostne značilnosti podjetnikov* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Imam željo po 
neodvisnosti. 

1 5 1 8 30 123 134 6,20 0,995 

Imam željo po dosežkih.  0 2 0 5 37 158 100 6,15 0,778 

Ko si nekaj zadam, to 

tudi naredim oziroma 

izpeljem.  

0 2 9 14 102 124 51 5,62 0,963 

Sem samozavestna 

oseba. 

0 4 11 18 94 136 39 5,54 1,003 

Zmorem delati pod 

pritiskom.  

1 9 6 19 107 128 32 5,43 1,063 

Upam si prevzemati 

tveganja. 

6 14 23 59 113 71 16 4,77 1,279 

Rad/a tvegam. 4 21 25 65 117 58 12 4,63 1,266 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

 ** 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 

osem trditev, drugo vprašanje pa štiri trditve. Študenti UP so mnenja, da na fakulteti, ki jo 

obiskujejo, delno spodbujajo inovativnost, kreativnost in timsko delo (preglednica 5). Večina 

študentov je tudi mnenja, da na fakulteti, ki jo obiskujejo, niso dobili dovolj znanja za 

samostojno podjetniško pot. Odgovori nam prikazujejo nizko namero študentov UP, da bi se 

po zaključku fakultete ali v prihodnosti podali na samostojno podjetniško pot in ustanovili 

lastno podjetje. Pri študentih UP se je tudi pokazalo, da nimajo pretirano močne želje imeti v 

lasti svoje podjetje. Za samostojno podjetniško kariero pa bi se odločili, če bi imeli dobro 

idejo ali priložnost. Prav tako pa je pri večini študentov eden od razlogov, zakaj bi se podali v 

podjetništvo, želja biti sam svoj gospodar. Polovica študentov je odgovorila, da imajo njihovi 

starši / bližji sorodniki ali prijatelji svoje podjetje. V preglednici 5 pa lahko vidimo tudi, da 

imajo standardni odkloni odgovorov visoke vrednosti (med 1,40 in 2,25), kar pomeni kar 

precejšnjo razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine.  
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Preglednica 5:  Analiza namere o samostojni podjetniški poti – opisne statistike*  

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Na samostojno 

podjetniško pot bi se 

podal/a zaradi dobre 

ideje oz. priložnosti. 

12 19 5 34 80 99 43 5,05 1,554 

Na fakulteti spodbujajo 

inovativnost, kreativnost 

in timsko delo. 

7 20 23 44 106 79 23 4,82 1,400 

Na samostojno 

podjetniško pot bi 
podal/a, ker želim biti 
sam/a svoj šef. 

14 30 29 53 80 54 42 4,61 1,669 

Imam močno željo imeti 
v lasti svoje podjetje.  

29 52 24 46 65 47 39 4,20 1,898 

V prihodnosti 

nameravam ustanoviti 

lastno podjetje. 

32 57 19 69 69 33 23 3,92 1,768 

Na fakulteti sem 

pridobil/a potrebno 

znanje za samostojno 

podjetniško pot. 

26 50 26 75 83 37 5 3,89 1,560 

Starši / bližnji sorodniki 
ali prijatelji imajo svoje 

podjetje. 

75 46 23 30 26 57 45 3,78 2,252 

Po zaključku fakultete 
se bom podal/a na 

samostojno podjetniško 
pot. 

29 77 26 84 53 20 13 3,55 1,615 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje.  

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

Na vprašanje, kaj nameravajo storiti po zaključku študija, lahko v preglednici 6 vidimo nižje 

vrednosti aritmetičnih sredin in precejšnjo razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine. 

Najbolje ocenjen odgovor na vprašanje je bil: »Delati v javnem sektorju (redno zaposlen)«, 

sledi mu odgovor: »Delati v zasebnem sektorju (redno zaposlen)«, kar pomeni, da ima večina 

študentov po končanem študiju namen se redno zaposliti v javnem ali v zasebnem sektorju. 

Najmanj študentov (samo 4 %) pa je podalo odgovor, da  nameravajo po zaključku študija 

delati v družinskem podjetju. 
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Preglednica 6:  Analiza namere o vrsti zaposlitve po diplomi – opisne statistike*  

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Delati v javnem sektorju 

(redno zaposlen). 

13 30 23 96 67 47 26 4,39 1,529 

Delati v zasebnem 

sektorju (redno 

zaposlen). 

16 25 25 112 65 43 16 4,25 1,448 

Oblikovati svoj poslovni 

podvig (ustvariti lastno 

podjetje). 

38 64 64 80 23 19 14 3,33 1,579 

Delati v družinskem 
podjetju. 

93 130 30 25 11 4 9 2,27 1,399 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – zagotovo ne, 2 – ne, 3 – verjetno ne, 4 – mogoče, 5 – verjetno da, 6 – da, 7 – 

zagotovo da. 

Rezultati odgovorov, ki se nanašajo na podjetniško naravnanost, nam v preglednici 7 

prikazujejo visok delež študentov UP, ki radi eksperimentirajo in poskušajo nove stvari. 

Odprti pa so tudi za nove zamisli ter spremembe in ko se učijo novih stvari, jih raje delajo na 

svoj edinstven način. Za reševanje problemov pa večina tudi raje uporablja izvirne in 

inovativne pristope. Pri aritmetični sredini za vsako trditev posebej lahko vidimo dokaj visoke 

vrednosti, kar pomeni, da so študenti UP inovativno naravnani.  



37 

Preglednica 7:  Analiza inovativnosti – opisne statistike* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Odprt/a sem za nove 

zamisli in spremembe. 

0 3 4 12 67 128 88 5,91 0,972 

Rad/a eksperimentiram 

in poskušam nove stvari. 
1 8 11 19 91 107 65 5,56 1,188 

Ko se učim nove stvari, 
jih raje delam na svoj 

edinstven način in ne 
tako kot vsi ostali. 

2 5 5 35 99 99 57 5,48 1,137 

Raje eksperimentiram in 

uporabljam izvirne 

pristope za reševanje 
problemov. 

1 12 8 41 102 93 45 5,28 1,217 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

Pri študentih UP smo ugotovili srednjo mero prevzemanja tveganja (preglednica 8). Večina 

študentov je mnenja, da se upajo na samostojno podjetniško pot podati sami in da imajo 

zaupanje sami vase. Polovica se jih upa investirati v svoj projekt, pa čeprav ne vedo končnega 

izida. Pri naložbah pa se raje odločijo za manj tvegano in manj donosnejšo naložbo, kot pa 

tisto, ki je bolj tvegana in donosnejša.  
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Preglednica 8:  Analiza prevzemanja tveganja – opisne statistike* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Imam zaupanje sam/a 

vase. 

1 9 12 31 68 134 47 5,47 1,197 

Na samostojno 

podjetniško pot se upam 
podati sam/a. 

9 24 28 70 69 77 25 4,65 1,504 

Na samostojno 

podjetniško pot bi se 
podal/a zaradi želje po 
dosežkih. 

7 25 17 55 78 95 25 4,48 1,467 

Upam si investirati v 

svoj projekt, pa čeprav 
ne vem končnega izida. 

14 35 27 71 84 58 13 4,33 1,517 

Raje se odločim za bolj 
tvegano in donosnejšo 

naložbo kot pa tisto, ki 
je bolj varna in manj 

donosnejša. 

22 59 42 81 62 27 9 3,73 1,530 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

V preglednici 9 lahko pri študentih UP opazimo srednje visok delež študentov, ki hitro 

prepoznajo pomembne trende v okolju in dokaj hitro odzivanje na spremembe v okolju. Pri 

iskanju novih poslovnih idej in priložnosti pa niso najbolj proaktivni. Ugotovili pa smo tudi 

srednje visok poudarek študentov na navedbo, da običajno prevzemajo pobude. Rezultati 

odgovorov pa predstavljajo tudi visok delež študentov, ki hitro zagrabijo priložnost, ko se jim 

ta ponudi. Na podlagi vseh trditev, ki se nanašajo na proaktivnost, lahko podamo sklep, da so 

študenti UP proaktivno naravnani.  
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Preglednica 9:  Analiza proaktivnosti – opisne statistike*  

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Ko se mi ponudi 

priložnost, jo hitro 
zagrabim. 

1 9 14 27 109 110 32 5,29 1,142 

Na spremembe okolja se 

hitro odzovem. 

1 9 15 32 101 127 17 5,23 1,107 

Običajno prevzemam 
pobude. 

7 14 17 42 103 85 34 5,02 1,375 

Hitro prepoznam 

pomembne trende v 

okolju. 

5 17 15 54 100 99 12 4,89 1,277 

Neprestano (aktivno) 

iščem nove poslovne 
priložnosti in ideje, ki 

jih poskušam realizirati. 

20 39 21 74 73 63 12 4,25 1,600 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

Pri navedbah, ki se nanašajo na konkurenčno agresivnost (preglednica 10), pa smo ugotovili, 

da je večina študentov tekmovalne narave in da želijo biti pri vsaki stvari, ki se je lotijo 

najboljši. Prav tako so mnenja, da preden se bodo podali na samostojno podjetniško pot, bodo 

dobro preučili svoje konkurente. Zelo dobro pa se tudi zavedajo, kako pomembno je 

preučevanje konkurentov in njihovih prednosti, slabosti ter strategij. Zaključimo lahko, da so 

študenti UP visoko konkurenčno agresivni.  
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Preglednica 10:  Analiza konkurenčne agresivnosti – opisne statistike* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Konkurente je potrebno 

dobro poznati (njihove 

prednosti, slabosti, 

taktike in strategije). 

1 3 9 13 17 99 160 6,24 1,102 

Preden se podam na 

samostojno podjetniško 
pot, bom dobro preučil/a 
svoje konkurente.  

5 6 4 27 58 137 65 5,64 1,222 

Pri vsaki stvari, ki se je 

lotim, želim biti 
najboljši/a. 

4 12 15 37 87 79 68 5,32 1,399 

Hitro se odzivam na 

aktivnosti konkurentov.  

4 12 14 50 84 111 27 5,12 1,280 

Sem tekmovalne narave. 7 19 13 55 82 83 43 5,01 1,464 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

Pri trditvah, ki se nanašajo na zadnjo peto dimenzijo podjetniške naravnanosti – avtonomijo, 

pa smo ugotovili, da so študenti UP visoko avtonomno naravnani. V preglednici 11 lahko 

vidimo, da je večina študentov odgovorila, da so jim všeč nove in fleksibilne organizacijske 

oblike dela. Rezultati raziskave pa so tudi pokazali, da si visok delež študentov upa sprejemati 

pomembne odločitve. Prav tako so študenti UP prepričani, da znajo ločiti bolj pomembne 

odločitve od manj pomembnih. Ugotovili pa smo tudi, da se študenti UP znajo dokaj hitro 

odločati. Večina pa je tudi mnenja, da lahko samostojno prevzema odločitve, ki so povezane z 

uresničevanjem priložnosti. Rezultati so tudi pokazali, da so študenti UP neodvisne, odprte in 

komunikativne osebe, ki jim je všeč timsko delo. 
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Preglednica 11:  Analiza avtonomije – opisne statistike* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Znam ločiti bolj 
pomembne odločitve od 
manj pomembnih. 

1 2 6 7 63 174 49 5,80 0,892 

Sem neodvisna, odprta 

in komunikativna oseba. 

1 5 13 17 59 137 70 5,71 1,144 

Všeč so mi nove in 
fleksibilne 

organizacijske oblike 

dela. 

2 10 5 17 68 142 58 5,64 1,167 

Všeč mi je timsko delo. 10 9 5 18 68 120 72 5,56 1,403 

Upam si sprejemati 

pomembne odločitve. 
1 4 4 27 98 123 45 5,54 1,017 

Samostojno lahko 

prevzemam odločitve, ki 
so povezane z 

uresničevanjem 
priložnosti. 

0 8 5 28 113 107 41 5,42 1,059 

Znam se hitro odločati. 2 14 12 38 107 90 39 5,19 1,262 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – delno se ne strinjam, 4 – niti niti, 

5 – delno se strinjam, 6 – se strinjam, 7 – povsem se strinjam. 

V zadnjem petem sklopu vprašalnika smo preverjali, ali so študenti UP bolj naravnani k 

podjetjem usmerjenim v rast ali zgolj k neodvisnosti. To smo preverjali z vprašanjem 

»Kakšna je verjetnost, da začnete s poslovnim podvigom (poslom), ki:«, kjer je bilo nato 

podanih 11 trditev. Preglednica 12 nam prikazuje odgovore študentov na trditve, ki se 

nanašajo na usmerjenost v rast. Standardni odkloni znašajo od 1,43 pa do 1,86 in pomenijo 

precejšnjo razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine. Pri prvi trditvi v preglednici 12 

lahko vidimo, da je največ študentov podalo odgovor 6, najmanj pa se jih je odločilo za 

odgovor 1. Odgovori študentov na prvo trditev  predstavljajo večjo verjetnost, da bodo začeli 

s poslovnim podvigom, ki jim bo omogočal, da bodo zaslužili dovolj denarja za stvari, ki jih 

imajo najraje. Odgovori študentov na drugo trditev v preglednici 12 predstavljajo večjo 

verjetnost študentov UP, da bodo začeli s poslovnim podvigom, ki bo počasi povišal prodajo 

in sčasoma postal zelo razširjen po vsem svetu. Pri tretji trditvi je največ študentov podalo 

odgovor 5, najmanj pa odgovor 7, kar predstavlja malo večjo verjetnost, da bodo začeli s 

poslovnim podvigom, ki na začetku ne bo najbolj donosen in bo ob svoji rasti zahteval več 

zunanjega financiranja do trenutka, ko bo končno postal zelo donosen. Odgovori študentov na 

četrto trditev pa pomenijo srednjo verjetnost, da bodo študenti UP začeli s poslovnim 

podvigom, ki bo izkoriščal nove tehnologije, s katerimi bodo imeli zelo dobre možnosti za 
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dolgoročno rast in donosnost. Odgovori študentov na zadnjo trditev v preglednici 12 pa 

predstavljajo manjšo verjetnost, da bodo študenti UP začeli s poslovnim podvigom, ki bo 

vključeval veliko tveganja.  

Preglednica 12:  Analiza usmerjenosti v rast – opisne statistike* 

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Vam omogoča, da 
zaslužite dovolj denarja 
za stvari, ki jih najraje 

opravljate (delate). 

5 16 13 17 81 100 70 5,43 1,433 

Bo počasi povišal 
prodajo in sčasoma 
postal zelo razširjen po 
vsem svetu. 

11 26 23 48 62 73 59 4,92 1,687 

Na začetku ne bo najbolj 
donosen in bo ob svoji 

rasti zahteval več 
zunanjega financiranja 

do trenutka, ko končno 
postane zelo donosen. 

11 37 49 59 95 41 10 4,17 1,454 

Izkorišča nove 
tehnologije, s katerimi 

imate zelo dobre 

možnosti za dolgoročno 
rast in morebitno 

donosnost. 

37 36 32 48 59 66 24 4,16 1,859 

Vključuje veliko 
tveganja. 

28 65 57 74 48 29 1 3,46 1,475 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – zelo mala, 2 – mala, 3 – malo manjša, 4 – nevtralno, 5 – malo večja, 6 – 

velika, 7 – zelo velika. 

V preglednici 13 pa so prikazani odgovori študentov UP na trditve, ki se nanašajo na 

usmerjenost k neodvisnosti. Vidimo lahko, da imajo standardni odkloni vrednosti med 1,39 in 

1,64, kar pomeni razpršenost odgovorov okoli aritmetične sredine. Vsi odgovori študentov na 

prvo trditev v preglednici 13 predstavljajo veliko verjetnost študentov UP, da bodo začeli s 

poslovnim podvigom, ki jim bo omogočal delo na delovnem mestu, na katerem bodo res 

uživali. Največ študentov je pri drugi trditvi podalo odgovor 6, najmanj pa odgovor 1, kar 

predstavlja veliko verjetnost študentov UP, da začnejo s poslovnim podvigom, ki jim bo 

omogočal, da pustijo posle za nekaj časa in odidejo na počitnice ali domov, kadar si to želijo. 

Pri tretji trditvi se je tudi največ študentov odločilo za odgovor 6, najmanj pa za odgovor 1. 

To predstavlja veliko verjetnost študentov UP, da začnejo s poslovnim podvigom, ki od njih 
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ne bo zahteval, da delajo veliko ur na dan ter jim tako omogočal, da bodo lahko preživeli 

veliko časa doma ali v družbenih dejavnostih. Odgovori študentov na četrto trditev  pomenijo 

malo večjo verjetnost, da bodo študenti UP začeli s poslovnim podvigom, ki od njih ne bo 

zahteval dela na visoki ravni intenzivnosti, ki lahko povzroči utrujenost, stres in druge 

nezaželene posledice. Pri peti trditvi v preglednici 13 pa lahko vidimo, da je največ študentov 

podalo odgovor 5, najmanj pa odgovor 1. Vsi odgovori študentov na peto trditev zato 

pomenijo malo večjo verjetnost, da bodo študenti UP začeli s poslovnim podvigom, ki jim bo 

omogočal, da bodo lahko preživeli veliko časa stran od dela ali v rekreacijskih dejavnostih. 

Odgovori študentov na zadnjo šesto trditev pa tudi predstavljajo malo večjo verjetnost, da 

bodo začeli s poslovnim podvigom, ki se osredotoča na rekreativno aktivnost v preteklosti, v 

katero so bili radi vključeni oziroma so radi sodelovali v njej.  
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Preglednica 13:  Analiza usmerjenosti k neodvisnosti – opisne statistike*  

 Likertova lestvica**   

Spremenljivka  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Vam omogoča delo na 
delovnem mestu, na 

katerem boste res 

uživali. 

6 8 10 11 43 95 129 5,91 1,390 

Vam omogoča, da 
pustite posle za nekaj 

časa in odidete na 
počitnice ali domov, 

kadar si to želite. 

9 14 23 36 66 85 69 5,21 1,574 

Ne zahteva, da delate 

veliko ur na dan in vam 

tako omogoča, da 
preživite veliko časa 
doma ali v družbenih 
dejavnostih. 

12 18 27 48 70 76 51 4,91 1,618 

Od vas ne zahteva dela 

na visoki ravni 

intenzivnosti, ki lahko 

povzroči utrujenost, 
stres in nezaželene 
posledice. 

13 16 27 65 74 69 38 4,75 1,555 

Vam omogoča, da 
preživite veliko časa 
stran od dela ali v 

rekreacijskih 

dejavnostih. 

13 30 26 39 87 71 36 4,70 1,640 

Se osredotoča na 
rekreativno aktivnost v 

preteklosti, v katero ste 

bili radi vključeni oz. ste 
radi sodelovali v njej. 

15 24 30 55 85 70 23 4,57 1,564 

* Številke predstavljajo število odgovorov na posamezno vprašanje. 

** Likertova lestvica: 1 – zelo mala, 2 – mala, 3 – malo manjša, 4 – nevtralno, 5 – malo večja, 6 – 

velika, 7 – zelo velika. 

Trditve, ki se nanašajo na usmerjenost študentov k neodvisnosti, so ocenjene višje kot pa 

trditve, ki se nanašajo na usmerjenost k rasti. Zaključimo lahko, da so študenti UP bolj 

usmerjeni k neodvisnosti kot pa k podjetjem usmerjenim v rast.   
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4.2.2 Rezultati faktorske analize 

Analizo pridobljenih podatkov smo opravili z eksplorativno faktorsko analizo s programskim 

paketom SPSS 16.0. V nadaljevanju so prikazani rezultati faktorske analize za konstrukt 

podjetniške naravnanosti, ki se nanaša na študente UP. Eksplorativna faktorska analiza je bila 

izvedena na vzorcu 302 vrnjenih anket študentov UP. Pred samo izvedbo faktorske analize 

smo najprej preverili, da je vzorec dovolj velik, podatki so normalno porazdeljeni, saj sta 

vrednosti asimetrije in sploščenosti med -3 in 3. Prav tako pa med spremenljivkami ni 

multikolinearnosti, ker je vrednost determinante večja od 0,00001 (Šifrer in Bren 2011, 44–

47). Prvotno smo na podlagi korelacijske matrike izločili spremenljivki Q10e (»Konkurente je 

potrebno dobro poznati (njihove prednosti, slabosti, taktike, strategije)«) in Q11g (»Všeč mi 

je timsko delo«).    

Za oceno komunalitet smo izbrali metodo glavnih osi, kjer smo s pomočjo KMO in 

Bartlettovega testa preverjali ustreznost pridobljenih podatkov za faktorsko analizo. Rezultat 

Bartlettovega preizkusa, ki statistično preverja korelacije med spremenljivkami, je pokazal, da 

ima korelacijska matrika značilne korelacije (sig. = 0,000) za vse spremenljivke. Korelacijska 

matrika ni enotska, ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, kar pa tudi pomeni, da so 

podatki ustrezni za analizo. Čim večja pa je mera za oceno primernosti vzorčenja KMO, bolj 

so podatki primerni za faktorsko analizo. KMO znaša 0,897, kar pomeni odlično oceno 

primernosti izbranih podatkov. Na podlagi KMO in Bartlettovega preizkusa (preglednica 14) 

lahko torej potrdimo ustreznost podatkov za faktorsko analizo.  

Preglednica 14:  KMO in Bartlettov preizkus 

Kaiser-Mayer-Olkinova mera  0,897 

Bartlettov preizkus Približek χ²                      3,439E3 

 Stopinje prostosti (df)                      210 

 Stopnja značilnosti (Sig.)                      0,000 

Na podlagi ocenjenih komunalitet, ki so podane v prilogi 3, lahko razberemo, da je pri večini 

spremenljivk vpliv skupnih faktorjev večji od vpliva posamičnih dejavnikov. Najvišji delež 

pojasnjene variance s skupnimi faktorji lahko opazimo pri spremenljivki Q7d (»Raje 

eksperimentiram in uporabljam izvirne pristope za reševanje problemov«), kjer lahko kar 

82,8 % variabilnosti spremenljivke pojasnimo z vplivom skupnih faktorjev. Pri spremenljivki 

Q8d (»Upam si investirati v svoj projekt, pa čeprav ne vem končnega izida«) lahko z vplivom 

skupnih faktorjev pojasnimo 75,6 % variabilnosti, pri spremenljivki Q9b (»Na spremembe 

okolja se hitro odzovem«) pa 67,9 %.  

Pri spremenljivkah Q8a (»Na samostojno podjetniško pot bi se podal/a zaradi želje po 

dosežkih«) in Q11a (»Všeč so mi nove in fleksibilne organizacijske oblike dela«) pa so bile 

ocenjene komunalitete manjše od 0,4, zato smo te izločili iz nadaljnje analize.  
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S pomočjo analize celotne pojasnjene variance, ki je prikazana v prilogi 3, in diagrama lastnih 

vrednosti (slika 6) lahko razberemo, da je podjetniško naravnanost mogoče opisati s pomočjo 

petih skupnih faktorjev, s katerimi je mogoče pojasniti 57,19 % celotne variance, kar je 

zadovoljivo.  

 

Slika 6: Diagram lastnih vrednosti 

S pomočjo poševne rotacije smo prišli do ugotovitev, da se rezultati ujemajo s pričakovanji in 

teoretičnimi izhodišči. Prvi faktor (F1) pojasnjuje pet spremenljivk, ki se nanašajo na 

proaktivno iskanje priložnosti in odzivanje na spremembe, zato ga lahko glede na vsebino 

poimenujemo proaktivnost. Drugi faktor (F2) pojasnjuje štiri spremenljivke, s katerimi smo 

merili, ali so študenti UP inovativni, kreativni in odprti za nove stvari, zato ga lahko 

poimenujemo inovativnost. Tretji faktor (F3) pojasnjuje samo tri spremenljivke, s katerimi se 

je preverjalo, ali si upajo študenti UP prevzemati tveganja in podati v neznano, zato ga lahko 

tudi poimenujemo prevzemanje tveganja. Faktor 4 (F4) pojasnjuje štiri spremenljivke, ki se 

nanašajo na hitro odzivanje in izzivanje konkurentov s prevzemanjem prednosti in smo ga 

glede na vsebino poimenovali konkurenčna agresivnost. Peti faktor (F5) pa pojasnjuje tudi pet 

spremenljivk, ki se navezujejo na samostojno odločanje in sprejemanje odločitev, zato ga 

lahko poimenujemo avtonomija.  
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Preglednica 15:  Rotirana faktorska rešitev – pattern uteži* 

 Spremenljivka  

1 

 

2 

Faktor 

3 

 

4 

 

5 

Q9b Na spremembe okolja se hitro odzivam. 0,723     

Q9a Hitro prepoznam pomembne trende v okolju. 0,688     

Q9e Ko se mi ponudi priložnost, jo hitro 
zagrabim. 

0,518     

Q9c Neprestano (aktivno) iščem nove poslovne 
priložnosti in ideje, ki jih poskušam 
realizirati. 

0,398     

Q9d Običajno prevzemam pobude. 0,347     

Q7d Raje eksperimentiram in uporabljam izvirne 

pristope za reševanje problemov. 

 -0,934    

Q7a 

 

Rad/a eksperimentiram in poskušam nove 
stvari. 

 -0,744    

Q7c Ko se učim nove stvari, jih raje delam na 
svoj edinstven način in ne tako kot vsi ostali. 

 -0,735   

 

 

Q7b Odprt/a sem za nove zamisli in spremembe.  -0,566    

Q8d Upam si investirati v svoj projekt, pa čeprav 
ne vem končnega izida. 

  -0,799   

Q8e Raje se odločim za bolj tvegano in 
donosnejšo naložbo kot pa tisto, ki je bolj 
varna in manj donosnejša. 

  -0,563   

Q8b Na samostojno podjetniško pot se upam 
podati sam/a. 

  -0,547   

Q10d Hitro se odzivam na aktivnosti konkurentov.    0,710  

Q10b Pri vsaki stvari, ki se je lotim, želim biti 
najboljši/a. 

   0,700  

Q10c Preden se podam na samostojno podjetniško 
pot bom dobro preučil/a svoje konkurente. 

   0,640  

Q10a Sem tekmovalne narave.    0,614  

Q11e Samostojno lahko prevzemam odločitve, ki 
so povezane z uresničevanjem priložnosti. 

    0,706 

Q11c Znam ločiti bolj pomembne odločitve od 
manj pomembnih. 

    0,700 

Q11d Znam se hitro odločati.     0,649 

Q11b Upam si sprejemati pomembne odločitve.     0,621 

Q11f Sem neodvisna, odprta in komunikativna 

oseba. 

    0,442 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Metoda rotacije: Oblimin s Kaiser Normalizacijo. 

* Rotacija združena v 11 iteracij.  

S faktorsko analizo smo ugotovili, da je konstrukt podjetniška naravnanost študentov UP 

opredeljen s petimi dimenzijami: proaktivnost, inovativnost, prevzemanje tveganja, 

konkurenčna agresivnost in avtonomija. Iz preglednice 15 je razvidno, da so uteži pri 
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posameznem faktorju visoke. Večja kot je faktorska utež, močneje je faktor povezan s 

spremenljivko.  

Cronbachov
11

 koeficient alfa, ki meri zanesljivost anketnega vprašalnika, znaša 0,925, kar pa 

pomeni, da je vprašalnik, ki meri podjetniško naravnanost študentov UP, visoko zanesljiv. 

Zanesljivost pa je bila merjena tudi za vsak posamezen faktor oziroma dimenzijo podjetniške 

naravnanosti. V preglednici 16 lahko vidimo, da imajo štiri dimenzije podjetniške 

naravnanosti visoko stopnjo zanesljivosti (Cronbach alfa znaša nad 0,8), ena dimenzija pa 

srednje visoko stopnjo zanesljivosti. Cronbachov koeficient alfa za prvi faktor, ki predstavlja 

dimenzijo proaktivnost, znaša 0,77 in pomeni srednje visoko zanesljivost. Cronbach alfa za 

drugi faktor oziroma dimenzijo inovativnost znaša 0,81, kar pomeni visoko zanesljivost. 

Cronbach alfa za dimenzijo prevzemanje tveganja (tretji faktor) znaša tudi 0,81 in prav tako 

predstavlja visoko zanesljivost. Pri četrtem faktorju, ki smo ga poimenovali konkurenčna 

agresivnost ima Cronbach alfa najvišjo vrednost (znaša 0,82) in predstavlja visoko 

zanesljivost. Pri petem faktorju ali dimenziji avtonomija pa znaša Cronbach alfa 0,80 in 

pomeni tudi visoko zanesljivost. 

Preglednica 16:  Zanesljivost posameznih dimenzij podjetniške naravnanosti 

Dimenzije podjetniške naravnanosti (faktorji) Zanesljivost 

(Cronbach koeficient alfa) 

Proaktivnost (faktor 1) 

Inovativnost (faktor 2) 

Prevzemanje tveganja (faktor 3) 

Konkurenčna agresivnost (faktor 4) 

Avtonomija (faktor 5) 

0,769 

0,812 

0,814 

0,822 

0,801 

Stopnja zanesljivosti pa je bila izračunana tudi za spremenljivko podjetniška pot, ki vsebuje 

12 elementov. Mera zanesljivosti Cronbach alfa znaša 0,723 in kaže srednje visoko stopnjo 

zanesljivosti.  

S pomočjo faktorske analize smo izluščili takšno število spremenljivk, ki bo pojasnila kar 

največjo variabilnost v podatkih. Dobili smo pet skupnih faktorjev, katere smo v nadaljevanju 

uporabili kot neodvisne spremenljivke v regresijski analizi. V SPSS programu smo izračunali 

nove spremenljivke in jih nato uporabili v nadaljnji analizi. Odvisna spremenljivka 

podjetniška pot je bila izračunana kot aritmetična sredina 12 elementov, ki se nanašajo na 

samostojno podjetniško pot. Dimenzija proaktivnost je bila izračunana kot aritmetična sredina 

petih elementov (naborov vprašanj, ki smo jih identificirali s faktorsko analizo). Dimenzija 

                                                 

11
 S Cronbach alfo (α) merimo zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. 

Zavzame lahko vrednosti, ki so med 0 in 1. Kadar alfa znaša med 0,6 in 0,8, to pomeni srednjo 
zanesljivost vprašalnika, kadar pa alfa znaša več od 0,8, to predstavlja visoko zanesljivost anketnega 
vprašalnika (Šifrer in Bren 2011, 34). 
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inovativnost je bila izračunana kot aritmetična sredina štirih elementov oziroma naborov 

vprašanj, ki smo jih identificirali s faktorsko analizo. Tretja dimenzija podjetniške 

naravnanosti prevzemanje tveganja je bila izračunan kot aritmetična sredina treh elementov 

oziroma naborov vprašanj, ki smo jih identificirali s faktorsko analizo, četrta dimenzija, ki se 

imenuje konkurenčna agresivnost pa kot aritmetična sredina štirih naborov vprašanj 

identificiranih s faktorsko analizo. Zadnja peta dimenzija podjetniške naravnanosti 

avtonomija pa kot aritmetična sredina petih elementov oziroma naborov vprašanj, ki smo jih 

identificirali s faktorsko analizo.  

4.2.3 Rezultati regresijske analize 

Namen podpoglavja je predstavitev rezultatov regresijske analize. Z regresijsko analizo je bila 

preverjena hipoteza 1 in podhipoteza 1A. 

Hipotezo 1 in podhipotezo 1A smo preverili z multiplo regresijsko analizo, kjer je odvisno 

spremenljivko predstavljala podjetniška pot, neodvisne spremenljivke pa so bile posamezne 

dimenzije podjetniške naravnanosti: proaktivnost, inovativnost, prevzemanje tveganja, 

konkurenčna agresivnost in avtonomija. Rezultati multiple regresijske analize so prikazani 

tudi v prilogi 4. Regresijski model se je pokazal kot značilen (stopnja značilnosti (sig.) znaša 

0,000 in F = 44,87). S pomočjo F-statistike smo ugotovili, da izbrane spremenljivke (v našem 

primeru dimenzije podjetniške naravnanosti) vplivajo na odvisno spremenljivko podjetniška 

pot. Popravljeni determinacijski koeficient znaša 0,422, kar pomeni, da je 42,2 % variance v 

odvisni spremenljivki podjetniška pot možno pojasniti z linearnim vplivom neodvisnih 

spremenljivk – dimenzijami podjetniške naravnanosti, preostalih 57,8 % variance pa 

povzročajo neznani dejavniki. Standardizirani regresijski koeficient za dimenzijo proaktivnost 

znaša 0,21 in je statistično značilen (stopnja značilnosti (sig.) ima vrednost 0,003). 

Standardizirani regresijski koeficient za inovativnost znaša 0,01 in je statistično neznačilen, 

ker stopnja značilnosti (sig.) znaša 0,990. Standardizirani regresijski koeficient za 

prevzemanje tveganja znaša 0,45 in je statistično značilen, ker ima stopnja značilnosti (sig.) 

vrednost manjšo od 0,05 (sig. = 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za konkurenčno 

agresivnost znaša 0,24 in je statistično značilen, ker je stopnja značilnosti (sig.) manjša od 

0,05 (sig. = 0,000). Standardizirani regresijski koeficient za dimenzijo avtonomija znaša -0,18 

in je statistično značilen (sig. = 0,003).  

Ti rezultati pomenijo, da na začetek podjetniške poti vplivajo štiri od petih dimenzij 

podjetniške naravnanosti. To so proaktivnost, prevzemanje tveganja, konkurenčna agresivnost 

in avtonomija. Na začetek podjetniške poti pa nima vpliva dimenzija inovativnost. 

Standardizirani koeficient Beta potrjuje našo domnevo, da dimenzije proaktivnost, 

prevzemanje tveganja in konkurenčna agresivnost pozitivno vplivajo na verjetnost začetka 

podjetniške poti, negativen vpliv pa je pokazala samo dimenzija avtonomija. Spremenljivka 

inovativnost je sicer tudi pozitivno povezana z odvisno spremenljivko podjetniška pot, vendar 
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statistično neznačilna. Ker so korelacije med posameznimi dimenzijami podjetniške 

naravnanosti dokaj visoke, ima lahko to vpliv na višino koeficientov v multipli regresijski 

analizi (priloga 4). Dimenzije proaktivnost, prevzemanje tveganja, konkurenčna agresivnost 

in avtonomija so pokazale vpliv na podjetniško pot, kar je v skladu s hipotezo 1. Inovativnost 

pa se ni pokazala kot statistično značilno povezana s podjetniško potjo, kar pa ni v skladu s 

hipotezo 1. Hipotezo 1 lahko zato delno potrdimo.  

Podhipotezo 1A smo preverili s pomočjo standardiziranega regresijskega koeficienta Beta v 

multipli regresiji (rezultati so prikazani v prilogi 4). Na podlagi standardiziranega 

regresijskega koeficienta Beta smo ugotovili, da ima najmočnejši vpliv na začetek podjetniške 

poti dimenzija prevzemanje tveganja, kar pa ni v skladu s podhipotezo 1A. Podhipoteze 1A 

zato nismo potrdili.   

4.2.4 Primerjava podjetniške naravnanosti študentov med fakultetami UP 

V nadaljevanju smo preverjali, ali obstajajo med študenti FM in ostalimi študenti UP 

statistično značilne razlike pri podjetniški naravnanosti. Prvi neodvisni vzorec so predstavljali 

študenti FM, drugi neodvisni vzorec pa ostali študenti UP. T-preizkus za dva neodvisna 

vzorca se uporablja v primeru, ko želimo ugotoviti, če med neodvisnima vzorcema obstaja 

statistično značilna razlika glede posamezne spremenljivke (Kostanjevec in Gomezelj 

Omerzel 2013, 81). 

S preizkusom domneve o razliki med aritmetičnima sredinama smo preverili domnevo, ali so 

študenti FM v povprečju bolj podjetniško naravnani kot pa ostali študenti UP. 

H0: YOŠ ≥ YFM   

H1: YOŠ < YFM 

Preglednica 17:  Primerjava med študenti FM in ostalimi študenti UP  

 Študenti FM 

(N = 103) 

Ostali študenti UP 

(N = 199) 

 Povprečje  Standardni 

odklon 

Povprečje  Standardni 

odklon 

Proaktivnost 

Inovativnost 

Prevzemanje tveganja 

Konkurenčna agresivnost  

Avtonomija  

5,1806 

5,5704    

   4,4660 

   5,6141 

   5,6769 

0,90857 

 0,90235 

 1,18298 

 1,03124 

 0,68045 

4,8111 

   5,5515 

   4,1139 

   5,0942 

   5,4553 

1,08380 

  0,96311 

  1,32166 

  1,04246 

  0,89463 

Preglednica 17 prikazuje primerjavo podjetniške naravnanosti med študenti FM in ostalimi 

študenti UP. Primerjava se je naredila za vsako dimenzijo podjetniške naravnanosti posebej.  
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Na podlagi izidov preizkusa razlike med dvema aritmetičnima sredinama za dva neodvisna 

vzorca (priloga 5) smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

Proaktivnost   

Stopnja značilnosti (sig.) znaša 0,002 in je manjša od 0,05, zato lahko ničelno domnevo 

zavrnemo. Razlika je statistično značilna, ker je vzorčna ocena v kritičnem območju. Na 

podlagi vzorcev študentov UP lahko pri stopnji tveganja 0,002 zavrnemo ničelno domnevo, 

zaradi česar lahko trdimo, da so študenti FM v povprečju bolj proaktivno naravnani kot pa 

ostali študenti UP.  

Inovativnost   

Na podlagi vzorcev študentov UP ni mogoče pri dovolj nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne 

domneve, zaradi česar ne moremo trditi, da so študenti FM v povprečju bolj inovativno 

naravnani kot pa ostali študenti UP. Razlika ni statistično značilna, ker je vzorčna ocena v 

območju sprejema. 

Prevzemanje tveganja 

Stopnja značilnosti (sig.) znaša 0,024 in je manjša od 0,05, zato lahko ničelno domnevo 

zavrnemo. Razlika je statistično značilna, ker je vzorčna ocena v kritičnem območju. To 

pomeni, da je prevzemanje tveganja pri študentih FM statistično značilno različno od 

prevzemanja tveganja ostalih študentov UP. Na podlagi vzorcev študentov UP lahko pri 

stopnji tveganja 0,024 zavrnemo ničelno domnevo, zaradi česar lahko trdimo, da si študenti 

FM v povprečju bolj upajo prevzemati tveganja kot pa ostali študenti UP. 

Konkurenčna agresivnost  

Stopnja značilnosti (sig.) znaša 0,000 in ker je manjša od 0,05 lahko ničelno domnevo 

zavrnemo. Vzorčna ocena leži v kritičnem območju, zato je razlika statistično značilna. 

Konkurenčna agresivnost je pri študentih FM statistično značilno različna od konkurenčne 

agresivnosti ostalih študentov UP. Na podlagi vzorca študentov UP lahko pri stopnji tveganja 

0,000 zavrnemo ničelno domnevo, zaradi česar lahko sprejmemo sklep, da so študenti FM v 

povprečju bolj konkurenčno agresivni kot pa ostali študenti UP. 

Avtonomija   

Stopnja značilnosti (sig.) znaša 0,016 in je manjša od 0,05, zato lahko zavrnemo ničelno 

domnevo. Razlika je statistično značilna, ker je vzorčna ocena v kritičnem območju. Na 
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podlagi vzorcev študentov UP lahko pri stopnji tveganja 0,016 zavrnemo ničelno domnevo in 

sprejmemo sklep, da so študenti FM v povprečju bolj avtonomno naravnani kot pa ostali 

študenti UP.   

Razlike obstajajo pri dimenzijah proaktivnost, konkurenčna agresivnost, avtonomija in 

prevzemanje tveganja. Pri dimenziji inovativnost pa razlik med študenti FM in ostalimi 

študenti UP ni. Glede na to, da so pri štirih dimenzijah razlike med študenti FM in ostalimi 

študenti UP, pri eni dimenziji podjetniške naravnanosti (inovativnost) pa razlike ni, lahko 

sprejmemo sklep, da so ugotovitve v skladu s hipotezo 2. Na podlagi pridobljenih rezultatov 

in ugotovitev lahko zato hipotezo 2 potrdimo.  

4.3 Priporočila  

Na podlagi prebrane strokovne literature in rezultatov raziskave, ki je bila izvedena na 

študentih UP, lahko podamo naslednja priporočila, katerih namen je spodbuditev mladih za 

samostojno podjetniško pot.  

Podjetništvo je pomembno za razvoj in konkurenčnost države kot tudi za posamezna podjetja. 

To je tudi glavni razlog, zakaj je zelo pomembno, da država, podjetja in fakultete oziroma 

šolstvo spodbujajo podjetništvo in podjetniško izobraževanje, s katerim lahko posamezniki 

pridobijo kompetence, znanja in podjetniško naravnanost. Država mora spodbujati 

podjetniško aktivnost med študenti tako, da jim pomaga in zagotovi, da je podjetništvo dobra 

karierna izbira. Podjetja naj poskrbijo, da bodo podjetniško naravnana, saj je podjetniška 

usmerjenost pomembna za dolgoročno rast in uspešnost podjetja. Z različnimi raziskavami je 

tudi dokazano, da je podjetniška naravnanost pozitivno povezana z uspešnostjo podjetja. Bolj 

so podjetja podjetniško naravnana, bolj bodo inovativna, proaktivna, konkurenčno agresivna 

ter uspešna. To velja pa tudi za posameznike, saj bolj bodo posamezniki podjetniško 

naravnani, bolj bodo uspešni na samostojni podjetniški poti. Tudi v lastni raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da sta podjetniška naravnanost in samostojna podjetniška pot pozitivno povezani 

in da se problem, zakaj se študenti UP ne odločajo za podjetniško kariero, skriva nekje drugje. 

Tu je potrebno omeniti, da je v Sloveniji velik problem dolgotrajna in draga birokracija ter 

previsoki prispevki za samostojne podjetnike. Veliko študentov ima idejo, nima pa dovolj 

sredstev, znanja in poznanstva, da bi to idejo lahko uresničili. Priporočamo več podjetniških 

delavnic na posameznih šolah, fakultetah ter podjetniških centrih, prav tako pa tudi večja 

promocija samih podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških parkov, ki lahko posameznikom in 

študentom pomagajo pri podjetniški karieri. 

Fakultete kot tudi samo ministrstvo za šolstvo oziroma država na sploh morajo zagotoviti, da 

se bo v podjetništvo na šolah in fakultetah dajalo več poudarka, saj je podjetništvo zelo 

pomembno tako za gospodarski kot tudi družbeni razvoj Slovenije. Več poudarka se bo dajalo 

na podjetništvo kot možnost kariere, več posameznikov, med katere sodijo tudi študenti, se bo 
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odločilo za samostojno podjetniško pot. Več bo spodbujanja in podjetniškega izobraževanja, 

bolj bodo posamezniki podjetniško naravnani in posledično bodo bolj razvijali svoje poslovne 

ideje ter ustanavljali lastna podjetja. 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja obstoječe naloge gredo v smer uporabe metode 

strukturnega modeliranja (angl. structural equation modelling), s pomočjo katere je možno 

ocenjevanje odnosov med več dimenzionalnimi konstrukti simultano s pomočjo več enačb 

(Hair et al. 2006). Obenem gre za metodo, ki je prilagojena analizi podatkov povezanih z 

opazovanjem latentnih pojavov, pri čemer so ustrezno upoštevane merske napake, ki so v 

takih primerih neizogibne. 
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5 SKLEP  

Podjetniška naravnanost je pomemben konstrukt, ki podjetjem in posameznikom omogoča ter 

pomaga, da so uspešni na podjetniški poti. S pomočjo strokovne literature in člankov smo 

ugotovili, da imajo podjetniško naravnana podjetja in posamezniki večjo možnost, da 

preživijo in so uspešni na trgu, saj prvi vidijo priložnost, jo znajo izkoristiti ter tako biti korak 

pred konkurenco. Sama podjetniška naravnanost pa ni dovolj, potrebno je upoštevati tudi 

kapital, kvalificiran kader ter pravo idejo. Sestavlja jo pet dimenzij, na podlagi katerih lahko 

podjetniško naravnanost tudi izmerimo.  

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali podjetniška naravnanost vpliva na 

začetek podjetniške poti. Konstrukt podjetniška naravnanost je pomemben element za 

podjetja kot tudi za posameznike, ki se odločijo za podjetniško kariero. Teoretični del 

magistrske naloge je nadgrajen z empirično kvantitativno raziskavo, katere namen je bil 

poiskati povezavo med konstruktom podjetniška naravnanost ter samostojno podjetniško 

potjo. V kvantitativni raziskavi, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, smo 

merili podjetniško naravnanost študentov UP. Zanimalo nas je, ali so študenti UP podjetniško 

naravnani in kako to vpliva na začetek podjetniške poti. Že dlje časa je odstotek mladih 

oziroma študentov, ki se po končanem študiju odločijo za podjetništvo kot alternativno službo 

zelo majhen.  

Na podlagi teoretičnih izhodišč konstrukt podjetniška naravnanost zajema pet dimenzij: 

inovativnost, prevzemanje tveganja, proaktivnost, konkurenčno agresivnost in avtonomijo. Za 

vsako dimenzijo posebej je bilo zastavljenih več trditev, s katerimi so študenti izrazili svoje 

stališče na sedemstopenjski Likertovi lestvici. V empiričnem delu, ki je bil zasnovan na 

kvantitativni raziskavi, smo si zastavili dve hipotezi in eno podhipotezo. Z eksplorativno 

faktorsko analizo smo najprej preverili strukturo konstrukta in ugotovili, da podjetniško 

naravnanost študentov UP sestavlja vseh pet zgoraj naštetih dimenzij. S pojasnjevalnimi 

spremenljivkami smo izmerili tudi podjetniško pot. Nato smo s pomočjo multiple regresijske 

analize preverili hipotezo 1 in podhipotezo 1A. S preizkušanjem domneve o razliki med 

dvema aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca pa smo preverili hipotezo 2. Tu smo 

študente UP razdelili v dve skupini: eno skupino so predstavljali študenti FM, drugo pa ostali 

študenti UP in naredili t-preizkuse, da smo ugotovili, ali se podjetniška naravnanost med 

študenti razlikuje.  

Rezultati ankete so pokazali, da študenti UP izražajo osebnostne podjetniške lastnosti, ki so 

značilne za podjetnike in po katerih se podjetniki razlikujejo od ostalih ljudi. Študenti UP so 

tudi mnenja, da na fakulteti, katero obiskujejo, premalo spodbujajo inovativnost in kreativnost 

ter podjetništvo in podjetniško izobraževanje. Zato so tudi mnenja, da na fakulteti niso 

pridobili dovolj znanja za samostojno podjetniško kariero. Posledično so zaradi tega rezultati 

tudi pokazali nižjo namero študentov, da bi se po zaključku študija ali v bližnji prihodnosti 

podali na samostojno podjetniško pot. Ugotovili pa smo tudi, da se študenti UP nameravajo 
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po diplomi oziroma pa končanem študiju raje redno zaposliti v javnem ali zasebnem sektorju. 

Podjetniška naravnanost se je merila za vsako dimenzijo posebej. Pri merjenju podjetniške 

naravnanosti pa smo prišli do ugotovitev, da so študenti UP podjetniško naravnani, vendar pa 

se razlikujejo v stopnjah posameznih dimenzij, saj niso na vseh dimenzijah enako podjetniški. 

Največje vrednosti smo dobili pri dimenziji inovativnost, najmanjše pa pri dimenziji 

prevzemanje tveganja. Prav tako pa smo ugotovili, da so tisti študenti, ki imajo podjetniško 

namero, bolj usmerjeni k neodvisnosti kot k podjetjem usmerjenim v rast.                            

Hipotezo 1 smo delno potrdili. Z regresijsko analizo smo preverjali vpliv dimenzij 

podjetniške naravnanosti na odvisno spremenljivko podjetniška pot. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so pri multipli regresijski analizi štiri od petih dimenzij podjetniške naravnanosti 

povezane z začetkom podjetniške poti, samo dimenzija inovativnost ne kaže povezave. 

Regresijski model je pokazal, da dimenzije proaktivnost, prevzemanje tveganja in 

konkurenčna agresivnost pozitivno vplivajo na podjetniško pot. Samo dimenzija avtonomija 

je pokazala negativen vpliv, medtem ko za dimenzijo inovativnost nismo dobili statistično 

značilne potrditve. 

Podhipotezo 1A nismo potrdili. Ugotovili smo, da ima najmočnejši vpliv na začetek 

podjetniške poti dimenzija prevzemanje tveganja in ne dimenzija proaktivnost, kot smo na 

podlagi teoretičnih izhodišč predvidevali in predpostavili.  

Potrjena je bila tudi hipoteza 2. Ugotovili smo, da so študenti FM bolj podjetniško naravnani 

kot pa ostali študenti UP. Rezultati t-preizkusov so pokazali, da razlike med študenti FM in 

ostalimi študenti UP obstajajo pri štirih dimenzijah (proaktivnosti, prevzemanju tveganja, 

konkurenčni agresivnosti in avtonomiji), izjema je samo dimenzija inovativnost, kjer večjih 

razlik med študenti nismo zaznali. Razlog za takšno stanje lahko pripišemo temu, da so 

študenti FM bolj izpostavljeni podjetništvu in samemu podjetniškemu izobraževanju, kar 

posledično pripomore tudi k večji podjetniški naravnanosti. 

Z rezultati raziskave lahko podamo k teoriji svoj prispevek, saj se je na podlagi empirične 

kvantitativne raziskave pokazalo, da podjetniška naravnanost vpliva na začetek podjetniške 

poti. Ugotovitve kažejo, da študenti UP predstavljajo primer dobre prakse. Rezultati raziskave 

so tudi pokazali, da ima najmočnejši vpliv na začetek podjetniške poti dimenzija prevzemanje 

tveganja. Pri študentih UP pa smo ugotovili, da si malo manj upajo prevzemati tveganja in da 

imajo tudi nižjo namero, da se po zaključku študija ali v prihodnosti podajo na samostojno 

podjetniško pot. Posledično lahko sklepamo, da bolj ko se bodo študentje UP upali 

prevzemati tveganja, bolj bo to vplivalo na njihovo odločitev za samostojno podjetniško 

kariero. Izpostaviti pa je tudi potrebno, da na odločitev k vstopu v podjetništvo vplivajo še 

druge stvari in ne samo podjetniška naravnanost.  

Različne študije so pokazale, da podjetništvo in podjetniško izobraževanje prispevata k večji 

podjetniški naravnanosti in odločitvi za podjetniško pot. To lahko potrdimo z rezultati lastne 
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raziskave, na podlagi katerih lahko podamo sklep, da bolj kot se bodo študenti srečevali s 

podjetništvom in podjetniškimi aktivnostmi, bolj bodo podjetniško naravnani in bodo zaradi 

tega posledično imeli večjo željo po ustanovitvi lastnega podjetja. Na podlagi vseh ugotovitev 

lahko zaključimo, da sta podjetniška naravnanost in samostojna podjetniška pot pozitivno 

povezani, saj večja kot bo podjetniška naravnanost posameznikov (v našem primeru študentov 

UP), bolj se bodo ti odločali za podjetniške aktivnosti in podjetniško kariero.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Naslednja vprašanja se nanašajo na vas kot osebo. 

Ocenite, v kolikšni meri veljajo za vas osebno naslednje trditve:  

  

Sploh 

ne 

velja 

Ne 

velja 

Delno 

ne 

velja 

Niti 

niti 

Delno 

velja 
Velja 

Povsem 

velja 

Imam željo po neodvisnosti.  
        

Sem samozavestna oseba. 
        

Imam željo po dosežkih. 
        

Rad/a tvegam. 
        

Upam si prevzemati tveganja. 
        

Ko si nekaj zadam, to tudi 

naredim oziroma izpeljem.         

Zmorem delati pod pritiskom. 
        

Naslednja vprašanja se nanašajo na samostojno podjetniško pot. 

Za vsako od naslednjih trditev prosim opredelite, kako močno se strinjate oziroma ne strinjate 
s trditvijo.   

  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Na fakulteti spodbujajo 

inovativnost, kreativnost in 

timsko delo. 
        

Na fakulteti sem pridobil/a 

potrebno znanje za 

samostojno podjetniško pot.  
        

Po zaključku fakultete se bom 
podal/a na samostojno 

podjetniško pot.  
        

V prihodnosti nameravam 

ustanoviti lastno podjetje.          

Imam močno željo imeti v 
lasti svoje podjetje.         

Na samostojno podjetniško 
pot bi se podal/a zaradi dobre 

ideje oziroma priložnosti.  
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Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Na samostojno podjetniško bi 
se podal/a, ker želim biti 
sam/a svoj šef. 

        

Starši /bližnji sorodniki ali 
prijatelji imajo svoje podjetje.         

Kaj nameravate storiti po diplomi? 

  

Zagotovo 

ne 
Ne 

Verjetno 

ne 
Mogoče 

Verjetno 

da 
Da 

Zagotovo 

da 

Oblikovati svoj poslovni 

podvig (ustvariti lastno 

podjetje).  
        

Delati v družinskem podjetju.  
        

Delati v zasebnem sektorju 

(redno zaposlen).          

Delati v javnem sektorju 

(redno zaposlen).          

Naslednja vprašanja se nanašajo na dimenzije podjetniške naravnanosti.  

Naslednje trditve se nanašajo na inovativnost. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate 
oziroma ne strinjate s trditvijo. 

  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Rad/a eksperimentiram in 

poskušam nove stvari.         

Odprt/a sem za nove zamisli 

in spremembe.          

Ko se učim nove stvari, jih 
raje delam na svoj edinstven 

način in ne tako kot vsi ostali.  
        

Raje eksperimentiram in 

uporabljam izvirne pristope za 

reševanje problemov.  
        

Naslednje trditve se nanašajo na prevzemanje tveganja. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo. 
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Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Na samostojno podjetniško 
pot bi se podal/a zaradi želje 
po dosežkih.  

        

Na samostojno podjetniško 
pot se upam podati sam/a.         

Imam zaupanje sam/a vase.  
        

Upam si investirati v svoj 

projekt, pa čeprav ne vem 
končnega izida. 

        

Raje se odločim za bolj 
tvegano in donosnejšo 
naložbo kot pa tisto, ki je bolj 
varna in manj donosnejša.  

        

Naslednje trditve se nanašajo na proaktivnost. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate 
oziroma ne strinjate s trditvijo. 

  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Hitro prepoznam pomembne 

trende v okolju.          

Na spremembe okolja se hitro 

odzovem.          

Neprestano (aktivno) iščem 
nove poslovne priložnosti in 
ideje, ki jih poskušam 
realizirati.  

        

Običajno prevzemam pobude.  
        

Ko se mi ponudi priložnost, jo 
hitro zagrabim.          

Naslednje trditve se nanašajo na konkurenčno agresivnost. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se 
strinjate oziroma ne strinjate s trditvijo. 

  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Sem tekmovalne narave.  
        

Pri vsaki stvari, ki se je lotim, 

želim biti najboljši/a.          
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Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Preden se podam na 

samostojno podjetniško pot 
bom dobro preučil/a svoje 
konkurente.  

        

Hitro se odzivam na aktivnosti 

konkurentov.          

Konkurente je potrebno dobro 

poznati (njihove prednosti, 

slabosti, taktike, strategije).  
        

Naslednje trditve se nanašajo na avtonomijo. Prosim, ocenite, v kolikšni meri se strinjate 
oziroma ne strinjate s trditvijo. 

  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Všeč so mi nove in fleksibilne 
organizacijske oblike dela.         

Upam si sprejemati 

pomembne odločitve.          

Znam ločiti bolj pomembne 
odločitve od manj 
pomembnih.  

        

Znam se hitro odločati.  
        

Samostojno lahko prevzemam 

odločitve, ki so povezane z 
uresničevanjem priložnosti.  

        

Sem neodvisna, odprta in 

komunikativna oseba.          

Všeč mi je timsko delo. 
        

Naslednja vprašanja se nanašajo na usmerjenost v rast ali k neodvisnosti. 

Ocenite, prosim, naslednje trditve, ki se nanašajo, ali ste bolj usmerjeni k podjetjem, ki so 
usmerjena v rast, ali zgolj k neodvisnosti. 

Kakšna je verjetnost, da začnete s poslovnim podvigom (poslom), ki:  

  

Zelo 

malo 
Malo 

Malo 

manj 
Nevtralno 

Malo 

več 
Veliko 

Zelo 

veliko 

izkorišča nove tehnologije, s 
katerimi imate zelo dobre  
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Zelo 

malo 
Malo 

Malo 

manj 
Nevtralno 

Malo 

več 
Veliko 

Zelo 

veliko 

možnosti za dolgoročno rast 
in morebitno donosnost.  

vam omogoča, da preživite 
veliko časa stran od dela ali v 
rekreacijskih dejavnostih.  

        

vam omogoča, da zaslužite 
dovolj denarja za stvari, ki jih 

najraje opravljate (delate).  
        

vključuje veliko tveganja.  
        

se osredotoča na rekreativno 
aktivnost v preteklosti, v 

katero ste bili radi vključeni 
oziroma ste radi sodelovali v 

njej.  

        

na začetku ne bo najbolj 
donosen in bo ob svoji rasti 

zahteval več zunanjega 
financiranja do trenutka, ko 

končno postane zelo donosen.  

        

ne zahteva, da delate veliko ur 

na dan in vam tako omogoča, 
da preživite veliko časa doma 
ali v družbenih dejavnostih.  

        

od vas ne zahteva dela na 

visoki ravni intenzivnosti, ki 

lahko povzroči utrujenost, 
stres in druge nezaželene 
posledice.  

        

vam omogoča, da pustite 
posle za nekaj časa in odidete 
na počitnice ali domov, kadar 

si to želite.  
        

vam omogoča delo na 
delovnem mestu, na katerem 

boste res uživali. 
        

bo počasi povišal prodajo in 
sčasoma postal zelo razširjen 
po vsem svetu.  

        

Osnovni (demografski) podatki:  

Spol: 

Moški 
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Ženski 
 

Starost: 

 

 (min 18) 

 

Fakulteta: 

Fakulteta za management  

Pedagoška fakulteta  

Fakulteta za humanistične študije 

FAMNIT (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije)  

Fakulteta za vede o zdravju  

Fakulteta za turistične študije – Turistica 
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OPISNA STATISTIKA 

 

Spremenljivka 

 

N 

Aritmetična 
sredina 

 

Mediana  

 

Modus  

Standardni 

odklon 

 

Minimum  

 

Maksimum 

Q2a 

Q2b 

Q2c 

Q2d 

Q2e 

Q2f 

Q2g 

Q4a 

Q4b 

Q4c 

Q4d 

Q4e 

Q4f 

Q4g 

Q4h 

Q5a 

Q5b 

Q5c 

Q5d 

Q7a 

Q7b 

Q7c 

Q7d 

Q8a 

Q8b 

Q8c 

Q8d 

Q8e 

Q9a 

Q9b 

Q9c 

Q9d 

Q9e 

Q10a 

Q10b 

Q10c 

Q10d 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

6,20 

5,54 

6,15 

4,63 

4,77 

5,62 

5,43 

4,82 

3,89 

3,55 

3,92 

4,20 

5,05 

4,61 

3,78 

3,33 

2,27 

4,25 

4,39 

5,56 

5,91 

5,48 

5,28 

4,48 

4,65 

5,47 

4,33 

3,73 

4,89 

5,23 

4,25 

5,02 

5,29 

5,01 

5,32 

5,64 

5,12 

6,00 

6,00 

6,00 

5,00 

5,00 

6,00 

6,00 

5,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,50 

5,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

4,00 

4,00 

6,00 

6,00 

6,00 

5,00 

5,00 

5,00 

6,00 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

5,00 

5,00 

6,00 

5,00 

7 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

4 

4* 

5 

6 

5 

1 

4 

2 

4 

4 

6 

6 

5* 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

6 

4 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

0,995 

1,003 

0,778 

1,266 

1,279 

0,963 

1,063 

1,400 

1,560 

1,615 

1,768 

1,898 

1,554 

1,669 

2,252 

1,579 

1,399 

1,448 

1,529 

1,188 

0,972 

1,137 

1,217 

1,467 

1,504 

1,197 

1,517 

1,530 

1,277 

1,107 

1,600 

1,375 

1,142 

1,464 

1,399 

1,222 

1,280 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Q10e 

Q11a 

Q11b 

Q11c 

Q11d 

Q11e 

Q11f 

Q11g 

Q13a 

Q13b 

Q13c 

Q13d 

Q13e 

Q13f 

Q13g 

Q13h 

Q13i 

Q13j 

Q13k 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

302 

6,24 

5,64 

5,54 

5,80 

5,19 

5,42 

5,71 

5,56 

4,16 

4,70 

5,43 

3,46 

4,57 

4,17 

4,91 

4,75 

5,21 

5,91 

4,92 

7,00 

6,00 

6,00 

6,00 

5,00 

5,00 

6,00 

6,00 

4,00 

5,00 

6,00 

4,00 

5,00 

4,00 

5,00 

5,00 

6,00 

6,00 

5,00 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

6 

4 

5 

5 

6 

5 

6 

7 

6 

1,102 

1,167 

1,017 

0,892 

1,262 

1,059 

1,144 

1,403 

1,859 

1,640 

1,433 

1,475 

1,564 

1,454 

1,618 

1,555 

1,574 

1,390 

1,687 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

* Obstaja več modusov. Prikazana je najmanjša vrednost.  
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FAKTORSKA ANALIZA (SPSS IZPIS) 

Komunalitete 

 
  

Začetna 

 

Po ekstrakciji 

Q7a  

Q7b 

Q7c 

 

Q7d 

 

Q8b 

Q8d 

 

Q8e 

 

Q9a 

Q9b 

Q9c 

 

Q9d 

Q9e 

Q10a 

Q10b 

Q10c 

 

Q10d 

Q11b 

Q11c 

 

Q11d 

Q11e 

 

Q11f   

Rad/a eksperimentiram in poskušam nove stvari. 

Odprt/a sem za nove zamisli in spremembe. 

Ko se učim nove stvari, jih raje delam na svoj 
edinstven način in ne tako kot vsi ostali. 

Raje eksperimentiram in uporabljam izvirne pristope 

za reševanje problemov. 

Na samostojno podjetniško pot si upam podati sam/a. 

Upam si investirati v svoj projekt, pa čeprav ne vem 
končnega izida. 

Raje odločim za bolj tvegano in donosnejšo naložbo 
kot pa tisto, ki je bolj varna in manj donosnejša. 

Hitro prepoznam pomembne trende v okolju. 

Na spremembe okolja se hitro odzovem. 

Neprestano (aktivno) iščem nove poslovne priložnosti 
in ideje, ki jih poskušam realizirati. 

Običajno prevzemam pobude. 

Ko se mi ponudi priložnost, jo hitro zagrabim. 

Sem tekmovalne narave. 

Pri vsaki stvari, ki se je lotim, želim biti najboljši/a. 

Preden se podam na samostojno podjetniško pot, bom 

dobro preučil/a svoje konkurente. 

Hitro se odzivam na aktivnosti konkurentov. 

Upam si sprejemati pomembne odločitve. 

Znam ločiti bolj pomembne odločitve od manj 
pomembnih.  

Znam se hitro odločati. 

Samostojno lahko prevzemam odločitve, ki so 
povezane z uresničevanjem priložnosti. 

Sem neodvisna, odprta in komunikativna oseba. 

0,617 

0,566 

0,527 

 

0,677 

 

0,504 

0,588 

 

0,483 

 

0,591 

0,631 

0,538 

 

0,584 

0,537 

0,613 

0,607 

0,529 

 

0,609 

0,578 

0,476 

 

0,459 

0,597 

 

0,440 

0,604 

0,546 

0,512 

 

0,828 

 

0,541 

0,756 

 

0,497 

 

0,614 

0,679 

0,548 

 

0,547 

0,507 

0,477 

0,563 

0,471 

 

0,642 

0,612 

0,509 

 

0,474 

0,645 

 

0,438 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

  



Priloga 3 

 

 

Celotna pojasnjena varianca 

 
Začetne lastne vrednosti  

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevek kvadratov 
uteži  

(Extraction Sums of Squared 

Loadings) 

Rotacijski 

seštevek 
kvadratov 

uteži 
(Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings)* 

 

 

Faktor 

 

 

Skupaj 

Delež 
variance 

v % 

 

Kumulativa 

v % 

 

 

Skupaj 

Delež 
variance 

v % 

 

Kumulativa 

v % 

 

 

Skupaj  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

8,632 

1,606 

1,403 

1,372 

1,058 

0,919 

0,692 

0,625 

0,603 

0,563 

0,507 

0,476 

0,423 

0,366 

0,316 

0,287 

0,267 

0,261 

0,228 

0,210 

0,187 

41,105 

7,646 

6,683 

6,533 

5,039 

4,376 

3,293 

2,977 

2,869 

2,682 

2,413 

2,265 

2,013 

1,744 

1,505 

1,366 

1,271 

1,245 

1,085 

1,002 

0,889 

41,105 

48,750 

55,433 

61,967 

67,006 

71,382 

74,675 

77,652 

80,521 

83,203 

85,616 

87,881 

89,894 

91,638 

93,143 

94,509 

95,780 

97,024 

98,109 

99,111 

100,000 

8,213 

1,207 

0,980 

0,944 

0,665 

39,110 

5,747 

4,667 

4,497 

3,169 

39,110 

44,858 

49,524 

54,022 

57,190 

5,141 

5,390 

3,973 

4,513 

5,461 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

* Ko so faktorji kolerirani, seštevkov kvadratov koeficientov ne moremo seštevati, da bi 
dobili skupno varianco. 
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MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA (SPSS IZPIS) 

Korelacije 

 

 

 

 

Model  

Korelacijski 

koeficient R 

Determinacijski 

koeficient (R kvadrat) 

Popravljeni R 

kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

 

1 

 

0,657* 

 

0,434 

 

0,422 

 

0,62550 

* Prediktorji: (Konstanta), Avtonomija, Konkurenčna agresivnost, Prevzemanje tveganja, 
Inovativnost, Proaktivnost 
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ANOVA** 

 

 

Model  

  

Seštevek 
kvadratov 

 

Stopinje 

prostosti 

Srednje 

vrednosti 

kvadratov 

 

 

F 

Stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija  

Razlika  

Skupaj  

87,783 

115,811 

203,594 

5 

296 

301 

17,557 

0,391 

44,872 0,000* 

* Prediktorji: (Konstanta), Avtonomija, Konkurenčna agresivnost, Prevzemanje tveganja, 

Inovativnost, Proaktivnost 

** Odvisna spremenljivka: Podjetniška pot 

Koeficienti* 

 

* Odvisna spremenljivka: Podjetniška pot 
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PREIZKUŠANJE DOMNEVE – T PREIZKUS (SPSS IZPIS) 

Skupinska statistika 

 

Dimenzija  

 

Študenti 

 

N 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Povprečje 
standardne napake 

Proaktivnost  FM 

Ostali študenti UP 

103 

199 

5,1806 

4,8111 

0,90857 

1,08380 

0,08952 

0,07683 

Inovativnost  FM 

Ostali študenti UP 

103 

199 

5,5704 

5,5515 

0,90235 

0,96311 

0,08891 

0,06827 

Prevzemanje 

tveganja  

FM 

Ostali študenti UP 

103 

199 

4,4660 

4,1139 

1,18298 

1,32166 

0,11656 

0,09369 

Konkurenčna 
agresivnost  

FM 

Ostali študenti UP 

103 

199 

5,6141 

5,0942 

1,03124 

1,04246 

0,10161 

0,07390 

Avtonomija    FM 

Ostali študenti UP 

103 

199 

5,6769 

5,4553 

0,68045 

0,89463 

0,06705 

0,06342 
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Preizkus neodvisnih vzorcev  

 

* Dimenzije: PA – proaktivnost, IN – inovativnost, PT – prevzemanje tveganja, KA – konkurenčna 
agresivnost, AV – avtonomija. 

 

 

 

 

 

 

 


