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POVZETEK 

V raziskavi smo preučili, s katerimi aktivnostmi podjetniški inkubatorji v jugovzhodni 

Sloveniji, ki delujejo v okviru SPIRIT-ovega programa subjektov inovativnega okolja, 

spodbujajo podjetnost v regiji. V prvih štirih poglavjih so teoretično predstavljeni ključni pojmi, 

peto poglavje pa je namenjeno empiričnemu delu raziskave. Izvedeni so bili polstrukturirani 

intervjuji s predstavniki treh podjetniških inkubatorjev v regiji JV Slovenija. Pridobljene 

podatke smo primerjali z merljivimi internimi podatki o aktivnostih inkubatorjev in z 

nekaterimi gospodarskimi kazalniki. Na podlagi izsledkov raziskave smo na koncu podali 

priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje. 

 

Ključne besede: aktivnosti podjetniških inkubatorjev, subjekti inovativnega okolja, 

jugovzhodna regija, spodbujanje podjetnosti, podjetništvo. 

SUMMARY 

With our research we examined which activities of business incubators promote 

entrepreneurship in South-East Slovenia within the SPIRIT program for development of 

Slovenian startup innovation ecosystem. The first four chapters theoretically present key 

concepts while the empirical part is explained in the fifth chapter. We carried out semi-

structured interviews with representatives of three business incubators in the SE region. We 

also compared the data gained from the interviews with measurable internal data of business 

incubator activities and with some economic indicators. Based on the results of the research we 

made recommendations for practice and further research. 

 

Keywords: business incubator activities, startup innovation ecosystem, South-East region, 

promotion of entrepreneurship, entrepreneurship. 
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1 UVOD 

Vse bolj konkurenčno gospodarsko okolje in vedno več poslovnih priložnosti vpliva na to, da 

je podjetništvo v porastu. Evropska unija (EU) strateško spodbuja razvoj gospodarstva preko 

malih in srednjih podjetij (MSP) (Camilleri, Maini in Echar 2018, 14). MSP imajo pomembno 

vlogo pri ustvarjanju rasti in delovnih mest, saj predstavljajo kar 99,8 % vseh evropskih 

podjetij. Zato EU vlaga v razvoj podpornega okolja MSP, kar pomeni, da vedno večjo vlogo 

igrajo subjekti inovativnega okolja (SIO), ustvarja se koncept podjetniškega ekosistema, preko 

katerega se spodbuja razvoj podjetnosti na več ravneh in posledično razvoj gospodarstva 

(Camilleri, Maini in Echar 2018, 8-32). 

1.1 Teoretična izhodišča in opis raziskovalnega problema 

Podjetnost je s samoiniciativnostjo vred ena od osmih ključnih kompetenc strategije 

vseživljenjskega učenja EU že vse od leta 2006 in postaja vse bolj pomembna kompetenca za 

prilagajanje na spremembe (Evropska komisija 2018, 5). Velikokrat se izraz povezuje samo z 

gospodarstvom in ustanavljanjem podjetij. V resnici pa gre za precej širši pojem, in sicer za 

sposobnost uresničevanja svojih zamisli skozi ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje 

tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov. Zato je potreben še toliko večji 

poudarek na vseživljenjskem izobraževanju o podjetnosti in posledično podjetništvu že od 

šolskih klopi dalje.  

Znanje, podjetnost in inovativnost so ključni nosilci gospodarskega razvoja. Podjetni 

posamezniki ali pa inovativni podjetniki, ki znajo svoje ideje spremeniti v poslovne priložnosti 

z globalnim tržnim potencialom, so pomembna gonilna sila razvoja tudi slovenskega 

gospodarstva. Da bi bilo takšnih primerov čim več in da inovativne ideje ne bi ostajale samo na 

papirju, skrbijo tudi SIO. Rebernik idr. (2019, 112) so za izboljšanje podjetniškega okolja 

izpostavili programe podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov, pospeševalnike, 

FabLabe in podobna okolja za sodelo (angleško “coworking”), pa tudi medsebojno sodelovanje 

med znanstveniki in podjetniki ter šolami in gospodarstvom. 

Podjetniški inkubatorji spodbujajo podjetnost in podjetništvo v lokalnem ali regionalnem 

okolju, prepoznavajo inovativne podjetniške zamisli in jih (še posebej tiste z visokim 

potencialom rasti) podprejo ter jim pomagajo pri iskanju poslovnih povezav in ustreznih virov 

financiranja. Raziskave prikazujejo pozitivno povezanost med delovanjem inkubatorjev ter 

gospodarskim razvojem, prenosom nove tehnologije in nenazadnje tudi trajnostjo ter 

uspešnostjo novih podjetij (Al-Mubaraki in Busler 2011, 105). Ena ključnih dejavnosti 

inkubatorjev je, da omogočijo novoustanovljenim podjetjem najem prostorov pod ugodnejšimi 

pogoji in nudijo podporne storitve za podjetja, kar se sofinancira iz EU sredstev. Še zlasti 

pomembna funkcija inkubatorja pa je zagotavljanje mreženja, saj preko tega potencialni 
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podjetnik vzpostavi odnos in s svojim podjemom seznani ljudi, ki so pomembni za njegovo 

nastajajoče podjetje. Vzpostavljanje povezav je namreč pomemben način spodbujanja 

sodobnega podjetništva (Rebernik, Širec in Močnik 2014, 85). Na tak način podjetja hitreje 

razvijajo svoje potenciale in krepijo svoje kompetence na trgu. Izvajanje aktivnosti inkubatorja 

je neposredno povezano z razvojem regije. S svojimi storitvami pripomore k visoki stopnji 

preživetja novonastalih podjetij, spodbujanju rasti in razvoja ter h krepitvi sposobnosti podjetij 

za ustvarjanje novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti. Pohleven (2000, 254) ugotavlja, 

da je za zaščito in utrditev gospodarstva zelo pomembna diverzifikacija izdelkov in storitev, ki 

jih ustvarjajo inkubatorji. Izpostaviti je treba tudi pomoč inkubatorjev pri prehodu sive 

ekonomije v redno dejavnost. 

V raziskavi smo se geografsko omejili na področje statistične regije jugovzhodna (JV) 

Slovenija, ki se po svojih značilnostih nekoliko razlikuje od drugih slovenskih regij. Po površini 

največja regija v Sloveniji je izredno gozdnata, glavna naravna surovina je les, ki ima velik, a  

še neizkoriščen potencial. V regiji delujejo nekatera najmočnejša slovenska podjetja, je 

gospodarsko uspešna in izrazito izvozno usmerjena, po drugi strani pa je izziv regije še vedno 

območje Pokolpja, kjer je stopnja brezposelnosti še vedno kar visoko nad slovenskim 

povprečjem (ZRSZ 2020). Posledica tega je izgubljanje podjetniškega potenciala, saj mlad 

kader s podjetniškimi idejami odhaja od doma (beg možganov). Z namenom krepitve 

podjetniške klime v regiji preko podjetniških inkubatorjev se predvsem v zadnjih letih povečuje 

podpora manjšim inovativnim podjetjem (startup-om), prav tako je eden ključnih ciljev mreže 

inkubatorjev JV regije, da inkubatorji izobražujejo in ozaveščajo populacijo o pomenu 

podjetništva in s tem kreirajo podjetniško kulturo in znanje (Pokolpje 2015, 3). Naloga 

inkubatorjev je torej, da spodbujajo inovativnost in podjetnost pri različnih ciljnih skupinah z 

različnimi aktivnostmi. S tem se povečujeta konkurenčnost in regionalni razvoj podjetništva. 

Izvajanje aktivnosti SIO je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter SPIRIT – Javne agencije 

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 

tehnologije (SPIRIT Slovenija 2020). 

V JV regiji delujejo podjetniški inkubatorji v Kočevju (Podjetniški inkubator Kočevje 2008), 

Novem mestu (Podjetniški inkubator Podbreznik 2010), v Črnomlju (Podjetniški inkubator 

Bela krajina 2016) in Podjetniški inkubator Kostel, ki pa ne izvaja aktivnosti po programu SIO 

(Pokolpje 2015, 3). V raziskavi se bomo osredotočili na delovanje prvih treh omenjenih 

inkubatorjev, katerih namen je preko raznolikih aktivnosti in storitev zagotoviti široko in 

intenzivno podporo mladim podjetjem ter spodbujati podjetnost na čim več ravneh. Podpora 

novonastalim podjetjem je najbolj potrebna na začetku življenjskega cikla podjetja, ko je 

tveganje neuspeha največje. Glede na dosedanje raziskave (Evropsko računsko sodišče 2014, 

5) je bilo ugotovljeno, da je za MSP, ki so prejela podporo inkubatorja, bistveno manj verjetno, 

da bodo v prvih letih po ustanovitvi doživela neuspeh. 
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Kot eno ključnih aktivnosti inkubatorjev lahko izpostavimo tudi spodbujanje podjetnosti med 

mladimi, v šolah. Ne glede na to, ali se posamezniki pozneje odločijo začeti komercialno 

dejavnost ali ustanovijo socialno podjetje, zgodnje učenje o podjetništvu razvija poslovno 

znanje ter najpomembnejše spretnosti in stališča, med drugim tudi ustvarjalnost, 

samoiniciativnost, vztrajnost, skupinsko delo, razumevanje tveganja in občutek za odgovornost. 

Gre torej za pomembno podjetniško naravnanost, ki podjetnikom pomaga preoblikovati zamisli 

v dejanja in hkrati bistveno izboljšuje zaposljivost. Akcijski načrt za podjetništvo 2020 

(Evropska komisija 2013, 5) izpostavlja, da je izobraževanje treba približati dejanskemu 

življenju s praktičnimi izkustvenimi oblikami učenja in dejanskimi izkušnjami podjetnikov. To 

predstavlja naložbo v prihodnost oziroma dolgoročni učinek inkubatorja.  

Po zadnji gospodarski krizi, ki je med letoma 2009 in 2013 močno prizadela tudi Slovenijo in 

še posebej določene občine JV regije, že šest let beležimo gospodarsko rast (Raičevič 2018). 

Ekosistem poslovanja se je spremenil in prisilil trg k prilagajanju novim razmeram. S 

spodbujanjem podjetništva na lokalni ravni so podporne dejavnosti bolj prilagojene posebnim 

potrebam podjetij v lokalnem okolju in to predstavlja prednost v primerjavi s spodbujanjem 

podjetništva le na državni ravni (Evropska komisija 2012). Glas (2000, 7) pravi, da lahko 

inkubatorji razvijejo celovito podjetniško mrežo, ki pripomore k doseganju gospodarskih 

učinkov v določenem lokalnem ali regionalnem okolju. Slednje daje še večji pomen lokalnim 

podjetniškim inkubatorjem, ki postajajo nepogrešljiv akter, saj so s svojimi aktivnostmi vedno 

bolj vpeti v lokalno okolje.  

Sipos in Szabo (2006, 28) izpostavljata, da je realen lokalni in regionalni vpliv viden šele v 

obdobju petih do desetih let. Prav tako avtorja navajata, da je izredno pomembno primerjati 

vpliv in uspešnost inkubatorjev podobne narave na lokalni ravni. Samo posnemanje tujih 

zgledov lahko otežujejo razne kulturne prepreke, zato je še kako pomembno tudi zgledovanje 

po primerih dobrih praks v lokalnem okolju.  

Z raziskavo bomo tako poskušali ugotoviti, kakšna je bila vloga izbranih treh inkubatorjev pri 

spodbujanju podjetnosti in razvoju podjetništva v izbrani regiji v zadnjih štirih letih. Prikazati 

želimo, da aktivnosti in storitve podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji iz leta v leto bolj 

spodbujajo podjetnost in podjetništvo v lokalnem okolju. Poleg tega pa želimo tudi ugotoviti, 

katere so tiste aktivnosti oziroma kateri je tisti sklop aktivnosti, ki je najbolj učinkovit in krepi 

podjetniško miselnost ne samo v občini, ampak tudi v celotni regiji.  

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen raziskave magistrskega dela je preučiti, s katerimi aktivnostmi podjetniški inkubatorji 

v JV Sloveniji, ki delujejo v okviru SIO, spodbujajo podjetnost v regiji. Zbrali bomo aktivnosti, 

ki so jih posamezni inkubatorji izvajali v letih 2016-2019, ko sta potekala prva dva javna razpisa 

(SIO 2016-2017 in SIO 2018-2019) za izvedbo podpornih storitev SIO v Sloveniji (SPIRIT 
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Slovenija 2016; SPIRIT Slovenija 2018). Združili jih bomo po sklopih (informiranje in 

svetovanje, dogodki, mentoriranje) in po posameznih letih primerjali, kako so se glede na nabor 

aktivnosti spreminjali kazalniki, kot so število inkubirancev, število prejemnikov pomoči 

inkubatorja, število izvedenih dogodkov in število udeležencev le-teh. Primerjavo bomo 

podkrepili s podatki, pridobljenimi iz intervjujev s predstavniki treh izbranih podjetniških 

inkubatorjev, da bomo dobili širšo sliko o učinkih aktivnosti inkubatorjev ter tudi o 

medsebojnem sodelovanju med inkubatorji. Rezultate bomo primerjali še z gospodarskimi 

kazalci, in sicer s številom vseh registriranih podjetij, s številom novonastalih podjetij ter s 

stopnjo registrirane brezposelnosti v regiji.  

 

Cilji teoretičnega dela raziskave so: 

 preučiti in analizirati razpoložljivo strokovno literaturo s področja spodbujanja podjetnosti 

in podjetništva, 

 predstaviti SIO in ukrepe za spodbujanje podjetnosti in podjetništva v Sloveniji, 

 opisati gospodarsko stanje in potenciale za razvoj v JV regiji. 

 

Cilji, ki jih želimo doseči v empiričnem delu raziskave, pa so sledeči: 

 po sklopih analizirati aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in podjetništva, ki jih izvajajo 

podjetniški inkubatorji v JV regiji, 

 ugotoviti, katere aktivnosti najbolj pripomorejo k spodbujanju realizacije inovativnih idej 

in k vse večji vpetosti inkubatorja v lokalno okolje, 

 preveriti, kako inkubatorji sodelujejo med seboj (katere aktivnosti so skupne in pri katerih 

aktivnostih se njihovo delovanje razlikuje ter zakaj). 

Na podlagi ugotovitev tako teoretičnega kot empiričnega dela raziskave želimo podati 

priporočila in predloge, kako povečati uspešnost in učinkovitost podjetniškega podpornega 

okolja v JV regiji in s primeri dobre prakse spodbuditi izvajanje perspektivnih aktivnosti tudi 

širše, izven regije. 

 

Temeljna vprašanja, na katera želimo odgovoriti z našo raziskavo, so sledeča: 

 Katere aktivnosti izvajajo izbrani podjetniški inkubatorji v JV regiji po programu SIO? 

 Kako se je nabor aktivnosti spreminjal v letih 2016-2019 (glede na gospodarsko stanje v 

regiji, potrebe in potenciale za razvoj podjetništva)?  

 Na kakšen način so izvedene aktivnosti že pripomogle k spodbujanju podjetnosti v občini 

in regiji (število inkubirancev, število prejemnikov pomoči inkubatorja, število izvedenih 

dogodkov in število udeležencev le-teh v primerjavi z gospodarskimi kazalniki)? 

 Kakšno je sodelovanje med preučevanimi podjetniškimi inkubatorji v JV regiji, katere 

aktivnosti so skupne in kako zaznamujejo podjetništvo v regiji? 

 Katere so tiste aktivnosti, ki bodo dolgoročno najbolj spodbujale podjetnost v regiji in tudi 

širše (plani za SIO 2020-2022)? 
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1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi, teoretični del je zasnovan na preučevanju 

predvsem novejše domače in tuje strokovne literature. Z metodo deskripcije smo predstavili 

teoretična izhodišča na temo podpornega okolja za spodbujanje podjetnosti in razvoj 

podjetništva. Z metodo kompilacije smo združili teorijo posameznih avtorjev v smiselno celoto.  

V drugem, empiričnem delu smo za raziskovanje uporabili študijo primera, ki spada med 

najpogosteje uporabljene kvalitativne pristope (Kordeš in Smrdu 2015) in je bolj poglobljena 

oblika poizvedovanja (Trnavčevič 2003). Kot instrument za zbiranje podatkov smo uporabili 

polstrukturiran intervju z vprašanji odprtega tipa, s katerimi smo ugotovili, kaj intervjuvanci 

menijo o preučevani temi (Vogrinc 2008), in pridobili informacije, ki jih sicer ne bi mogli 

pridobiti iz drugih virov.  

Z izvedbo treh delno strukturiranih intervjujev s predstavniki podjetniških inkubatorjev 

Kočevje, Podbreznik (Novo mesto) in Bela krajina smo želeli preučiti, katere (sklope) 

aktivnosti so izvajali v letih 2016-2019, kako ti trije SIO sodelujejo med seboj in v katerih 

aktivnostih vidijo potencial za razvoj podjetnosti in podjetništva v regiji in tudi širše.  

Kredibilnost kvalitativne raziskave smo povečali z avtorizacijo intervjujev. Z metodo 

komparacije smo primerjali spoznanja, pridobljena preko sekundarnih virov (strokovna 

literatura), z rezultati analize primarnih virov (intervjujev). Z metodo sinteze smo ugotovitve 

povzeli in oblikovali končne sklepe. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Omejitev pri raziskovanju lahko predstavlja to, da inkubatorji še nimajo nekega 

standardiziranega sistema merjenja uspešnosti svojega delovanja. Je pa namen javnih razpisov 

za izvedbo podpornih storitev SIO v Sloveniji, da se za podjetniške inkubatorje, ki so vpisani v 

evidenco SIO, vzpostavi standardizirana, geografska in programsko uravnotežena podpora 

zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Predvidevamo, da bomo 

na podlagi poročil o izvajanju aktivnosti po programih SIO in izvedenih intervjujev dobili 

informacije, ki jih potrebujemo za pojasnitev raziskovalnih izhodišč.  

Prav tako delitev posameznih območij regije JV Slovenija med različne teritorialne enote 

posameznih strokovnih služb (na primer Gospodarska zbornica Slovenije, Gospodarska 

zbornica Dolenjske in Bele krajine) ne omogoča enotnega zbiranja podatkov za celotno regijo, 

ampak je treba podatke, ki se nanašajo na posamezne dele regije ali občine, pridobivati od za 

to pristojnih institucij. 

Pri prebiranju literature in iskanju informacij o podpornem okolju tako na evropski ravni kot za 

Slovenijo smo naleteli tudi na kar nekaj virov (predvsem spletnih strani), ki niso več aktivni ali 

http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja
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pa so se institucije preimenovale oziroma so njihovo poslanstvo pri razvoju podjetnosti in 

podjetništva prevzeli drugi subjekti. Določene nejasnosti bomo zato preverili preko intervjujev 

s predstavniki izbranih podjetniških inkubatorjev in tako dobili celotno sliko o njihovem 

delovanju. 

Predpostavljamo, da je spodbujanje podjetništva na lokalnem nivoju veliko bolj učinkovito kot 

samo spodbujanje na državnem nivoju, saj se prilagodi specifičnim potrebam podjetij. Izkušnje 

so že pokazale, da so SIO dejansko postali pomemben razvojni instrument ne samo na začetni 

stopnji razvoja podjetij, ampak preko raznolikih aktivnosti spodbujajo podjetnost tudi na druge 

načine. Predpostavljamo, da so podjetniški inkubatorji tudi v JV Sloveniji pomemben akter za 

gospodarski razvoj regije. 
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2 PODJETNOST IN PODJETNIŠTVO 

“Podjetnost je lastnost podjetnega človeka. Podjeten pa je tisti, ki se pri svojem delu loteva več 

stvari hkrati.” (SSKJ 2020) 

 

Podjetniška aktivnost se vselej začne pri posamezniku, ki začenja razmišljati o novem podjemu, 

ali pri zaposlenem, ki nov podjem začenja v okviru svoje zaposlitve. Rebernik idr. (2015, 9) 

ugotavljajo, da je zaznavanje obetavnih poslovnih priložnosti ključni korak v podjetniškem 

procesu. Nenehno ustvarjanje, iskanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti za zadovoljevanje 

potreb na trgu je temeljna dejavnost podjetništva, ki dolgoročno prispeva k blaginji 

gospodarstva. 

 

Tipičen podjetnik je praviloma nadpovprečno aktiven, “garač”, vendar pa je hkrati razmišljajoč, 

sistematičen in analitičen posameznik. Načeloma je podjetnik odličen inovator, ki celovito 

obvladuje spremembe v podjetju na večini področij. Za podjetnikov uspeh so ključnega pomena 

predvsem priložnosti, ki jih zna prepoznati, in kombiniranje resursov (od ljudi do sredstev) za 

njihovo uresničenje (Pšeničny, Blejec in Vidic 2000, 6). Podjetnik namenja podjetništvu svoj 

čas in prizadevanja, pri tem pa prevzema pripadajoča finančna, psihična in družbena tveganja 

za ustvarjanje nečesa vrednega in prejema nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in 

neodvisnosti (Antončič idr. 2002, 30). Antončič idr. (2002, 89-95) ugotavljajo, da ni “pravega” 

podjetniškega profila, saj podjetniki prihajajo iz različnih družbenih in družinskih okolij, imajo 

različne delovne izkušnje in izobrazbo. Potencialni podjetnik je lahko moški ali ženska, katere 

koli rase, poklica ali nacionalnosti. Notranji nadzor in motivacija, občutek neodvisnosti, potreba 

po dosežkih in sprejemanje tveganj so lastnosti, ki vodijo tako podjetnike kot podjetnice. Na 

podjetnikove značilnosti močno vpliva družinsko okolje v otroštvu, prejšnje zaposlitve, 

motivacija, izobrazba, osebne vrednote, starost, vzorniki v podjetništvu in podporni sistem, ki 

nudi moralno in strokovno podporo. Podjetnik sicer lahko postane vsakdo z dobro idejo in željo 

po uspehu. Toda uspešen bo tisti, ki bo imel poleg ideje tudi zaupanje vase in bo odločen, da 

bo svojo idejo uresničil. Prav tako bo podjetnik, ki bolje pozna podjetniško okolje, v bodočnosti 

sprejemal boljše odločitve. 

 

Podjetništvo je močno gonilo gospodarske rasti, povečuje konkurenčnost in inovativnost 

gospodarstev, odpira nove trge ter spodbuja razvoj novih spretnosti in sposobnosti. Ruzzier idr. 

(2008, 24-25) opredeljujejo podjetništvo kot proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanje 

tveganja in nagrad. Za gospodarstvo in posameznike ima pomembno vlogo, saj prispeva k 

ustvarjanju novih delovnih mest in povečanju produktivnosti. 

 

Za Rebernika idr. (2015, 9) pa podjetništvo pomeni vzpostavitev novega posla, ustvaritev 

novega podjema, samozaposlitev, ustanovitev poslovne organizacije ali posameznikovo 

širjenje obstoječega posla, tima posameznikov ali uveljavljenega podjetja. Ustanovitev podjetja 

sama po sebi ni dovolj, potrebno je ustvariti novo dodano vrednost. Podjetje potrebuje 
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podjetnika, ki je sposoben najti vire, da bi podjetje ustvarilo izdelek ali storitev, s katerim bo 

rešilo in zadovoljilo kupčeve potrebe. 

 

Po mnenju Glasa (2001, 14), ki je bil eden izmed pomembnejših raziskovalcev na področju 

podjetništva v Sloveniji, podjetništvo pozitivno vpliva na kontinuirane spremembe v 

gospodarstvu in družbi na področju inovacij, prispeva k povečanju dohodka v regiji, je del širše 

regionalne gospodarske strukture, je gojišče novih srednje velikih in velikih podjetij, v 

poslovno uporabo vključuje male prihranke in razne druge manjše vire sredstev prebivalstva, 

vpliva na nastanek skupine ljudi, ki cenijo spodbude za razvoj, urejeno pravno državo in 

gospodarsko stabilnost.  

Kot skupne točke definicij podjetništva tako lahko povzamemo, da gre za prepoznavanje 

poslovne priložnosti, pripravljenost tvegati oziroma si upati izpeljati poslovno idejo, verjeti 

vase, ustvarjati s povečevanjem dodane vrednosti in navsezadnje pridobiti koristi v materialnem 

ali nematerialnem zadovoljstvu. Medtem ko podjetnost povezujemo z določenimi osebnostnimi 

lastnostmi, kot so samoiniciativnost, inovativnost, ustvarjalnost, drznost, iznajdljivost ipd., 

podjetništvo povezujemo z gospodarskim delovanjem. Podjetniško kompetenco pa sestavljajo 

tako podjetnostne lastnosti kot gospodarska dejavnost. Slednja zahteva predvsem ustrezne 

poslovno-podjetniške veščine in znanje, skupaj s kompleksnim prepletom motivacije, vrednot, 

čustev in (delovne) zavzetosti. Oboje razvijamo z izobraževanjem in usposabljanjem (Fortič 

2016, 70). 

2.1 Spodbujanje podjetniške naravnanosti 

Podjetniških spretnosti in veščin se lahko naučimo, saj niso vnaprej določene osebnostne 

značilnosti. Gre torej za proces učenja, zato je pomembno, da je izobraževanje usmerjeno tako, 

da omogoča ustrezno pridobivanje podjetniških kompetenc (Rebernik idr. 2015, 14). Samo 

akademsko znanje namreč danes ni več dovolj, za potrebe novih tehnologij in tržišč je v času 

globalizacije treba znanje širiti, ga nadgrajevati in se povezovati. Velik poudarek je na učečih 

se zaposlenih, učečemu managementu oziroma na učečih se podjetjih.  

 

Trg in spreminjajoče se okolje zahtevajo, da se podjetnik neprestano prilagaja spremembam, 

pridobiva nova znanja, sposobnosti in izkušnje. Plut in Plut (1995, 57) sta že konec 20. stoletja 

poudarjali, da je podjetniško izobraževanje treba načrtovati in izvajati na vseh stopnjah 

izobraževanja, predvsem kot koncept razmišljanja. Trdili sta, da si mora uspešen podjetnik 

pridobiti tri vrste znanj, in sicer: 

 tehnično znanje → sposobnost uporabljati ustrezne postopke in metode, 

 znanje o človeku in medčloveških odnosih → sposobnost dela z ljudmi, razumevanja in 

motiviranja posameznikov, 
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 konceptualno znanje → usklajevanje umskih sposobnosti in povezovanje zamisli ter 

dejavnosti (ustvarjalne ter organizacijske sposobnosti). 

Za podjetnika pa je potem najbolj pomembno, da pridobljeno znanje in izkušnje prenese v 

prakso. 

 

Znanje je trajna investicija. Z vlaganjem v podjetniško izobraževanje si lahko Evropa zagotovi 

eno najvišjih donosnosti naložb. Mladi, ki se v šoli učijo o podjetništvu, ne glede na to, ali se 

pozneje odločijo začeti komercialno dejavnost ali ustanovijo socialno podjetje, razvijajo svoje 

poslovno znanje ter najpomembnejše spretnosti in stališča, med drugim tudi ustvarjalnost, 

samoiniciativnost, vztrajnost, skupinsko delo, razumevanje tveganja in občutek za odgovornost. 

To je podjetniška naravnanost, ki podjetnikom pomaga preoblikovati zamisli v dejanja in hkrati 

bistveno izboljšuje zaposljivost. Po podatkih Evropske komisije (2013, 6) naj bi med 15 % in 

20 % dijakov, ki se v srednjih šolah udeležijo programov za mini podjetja, pozneje ustanovilo 

lastno podjetje, kar je do petkrat več kot pri tistih, ki niso del takih programov. 

 

Podjetniško znanje si posameznik pridobi tudi na podlagi izkušenj v prejšnjih službah. Več 

kontaktov in različnih znanj si pridobi, večje možnosti ima za uspeh v svojem podjetju. Uspešni 

podjetniki so običajno najprej delali in sodelovali pri uspehu v drugem podjetju (ali podjetjih), 

šele nato so uspeli tudi sami (Pšeničny idr. 2000, 65).  

 

Slovenija dosega povprečne vrednosti pri odnosu do podjetništva v družbi, glede zaznavanja 

poslovnih priložnosti pa je izrazito pod povprečjem (Rebernik idr. 2015, 10). Mladi niso 

naklonjeni ustanavljanju lastnih podjetij, poleg tega podjetništvo ni v zadostni meri zaželena 

karierna izbira. Glavni vzroki so še vedno ne najbolj ugodna poslovna klima za ustanavljanje 

novih podjetij, nizko zaupanje v lastne podjetniške veščine in znanje ter strah pred neuspehom. 

Spodbujanje podjetnosti in ustvarjanje pozitivnega odnosa do podjetništva je zato danes 

bistvenega pomena. Podjetništvo mora (p)ostati vrednota v razvojni usmeritvi Slovenije, 

pomembno pa je, da ga poleg prebivalstva in medijev na vseh ravneh sprejema in podpira tudi 

država s sistemsko in dolgoročno promocijo.   

2.2 Podjetniški ekosistem v Sloveniji 

Ruzzier idr. (2008, 25) menijo, da podjetništvo v gospodarstvo vnaša spremembe v strukturi 

poslovanja in vpliva na povečanje proizvodnje in prihodka, tako povečanje pa vpliva na kupno 

moč prebivalstva. Ovire, ki so preprečevale razvoj podjetništva v Sloveniji, so se začele 

zmanjševati proti koncu 20. stoletja, po prehodu v tržno gospodarstvo. Ravno v tistem obdobju 

je podjetništvo najbolj vplivalo na gospodarski razvoj Slovenije. MSP so pripomogla k 

povečanju učinkovitosti in poslovni utrditvi velikih podjetij, saj so skrbela za področje drobnih 

poslovnih storitev, medtem pa so se lahko velika podjetja osredotočala na proizvodnjo, znižanje 

stroškov in povečanje kakovosti (Ruzzier idr. 2008, 28). 
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Glas in Pšeničny (2000, 5) ugotavljata, da so MSP izredno pomembna gospodarska panoga 

ravno zaradi njihovega prispevka pri ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarskega razvoja, 

predvsem enakomernega regionalnega razvoja. Značilnosti hitro rastočih MSP so njihova 

izvozna naravnanost in inovacijske sposobnosti, pa tudi učinkovito izkoriščanje intelektualnega 

kapitala, mrež in financ. So fleksibilna, razvijajo nove tehnologije in se tako uspešno prilagajajo 

večjim gospodarstvom ter pozitivno prispevajo h konkurenčnosti držav. Zato mora biti politika 

razvoja MSP usmerjena na spodbude in ukrepe, ki bodo povečali njihovo uspešnost in 

učinkovitost.  

Na ustanovitev novih podjetij bistveno vplivajo podjetniške priložnosti ter zmogljivost ljudi, ki 

se lotevajo novih podjemov. Da ustaljena in nova podjetja lahko vplivajo na rast gospodarstva, 

morajo biti najprej izpolnjeni nekateri osnovni pogoji, kot so urejene inštitucije, primerna 

infrastruktura, makroekonomska stabilnost, urejeno zdravstvo in primerno temeljno 

izobraževanje. Za učinkovit razvoj podjetništva v neki regiji ali državi mora biti torej najprej 

urejeno poslovno okolje. V raziskavi, ki je analizirala ukrepe za spodbujanje podjetnosti v 

Obalno-kraški regiji, so udeleženci kot elemente urejenega poslovnega okolja prepoznali 

uvedbo davka na realizacijo v povezavi z ureditvijo plačilne nediscipline, poenostavitev 

zakonodaje, stimulativno davčno politiko, uvedbo podjetništva v šolanje, promocijo turizma in 

ureditev zakonov na področju delovne sile, ki onemogočajo bolj fleksibilno zaposlovanje 

(Grbec 2016, 115). Če povzamemo vse elemente skupaj, mora tak ekosistem biti temelj, na 

katerega se naslanjajo vsi ostali programi in projekti za spodbujanje podjetništva. 

 

V skladu s tem je Evropska komisija (2013) sprejela akcijski načrt za podjetništvo 2020 - 

Oživitev podjetniškega duha v Evropi. Akcijski načrt temelji na treh področjih ukrepanja: 

razvoju izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva, oblikovanju ustreznega 

podjetniškega okolja z odstranitvijo obstoječih strukturnih ovir in podpiranjem podjetij v 

ključnih fazah življenjskega cikla ter spodbujanju kulture podjetništva v Evropi: za novo 

generacijo podjetnikov. 

Kljub temu je Slovenija na podlagi raziskave Doing Business (World Bank Group 2020), ki 

meri različne vidike podjetniške regulative v MSP na 11 področjih v 190 državah EU in sveta, 

v zadnjih treh letih z 29. mesta zdrsnila na 37. mesto, a je še vedno med prijaznejšimi državami 

za podjetništvo v EU. Področja raziskave so ustanovitev podjetja, pridobitev gradbenih 

dovoljenj, pridobivanje elektrike, registracija lastnine, pridobivanje kreditov, zaščita 

manjšinskih investitorjev, plačevalnje davkov, mednarodno trgovanje, podpis pogodb in 

reševanje insolventnosti. Raziskava ravno tako preučuje regulativo na področju zaposlovanja. 

Izmed raziskovanih področij je Slovenija najslabše uvrščena pri pridobivanju kreditov in pri 

podpisovanju pogodb, najboljše pa se je izkazala na področju mednarodnega poslovanja. 

Čeprav je Slovenija glede na vse države uvrščena na dokaj visoko mesto, je mnogo področij, 

na katerih bi morala še izboljšati ureditev prijaznejšega podjetniškega okolja. Eno izmed teh 
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področij je tudi davčna zakonodaja, glede katere je bila še leta 2016 uvrščena na 35. mesto, 

trenutno je na 45. mestu, davki pa predstavljajo 31 % dobička (World Bank Group 2020, 4). 

 

Kakovosten državni podjetniški okvir prinaša podjetnikom številne koristi in povečuje 

konkurenčnost novih podjetij, medtem ko omejitve generalno ustvarjajo neučinkovito poslovno 

okolje in s tem vrzeli pri udejanjanju podjetniških priložnosti. V Sloveniji se je leta 2018 v 

primerjavi z letom poprej izboljšalo 75 % okvirnih pogojev za podjetništvo. Najbolje ocenjen 

pogoj ostaja dostop do razpoložljive fizične infrastrukture, potrebne za poslovanje podjetij, kot 

so na primer komunikacije, komunalne storitve, ceste, zemljišča in prostor. Povprečna ocena se 

je v primerjavi z letom 2017 najbolj zvišala vladnim programom, ki ustvarjajo pogoje za razvoj 

podjetništva, temu pa sledi izboljšanje odprtosti notranjega trga, kar se nanaša na prost vstop 

novih podjetij na obstoječa tržišča. Kot dejavnike, ki podjetništvo v Sloveniji najbolj zavirajo, 

pa so v letu 2018 identificirali izobraževanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni, 

vladne politike na področju regulative (nestimulativni davki in predpisi), za podjetništvo 

premalo spodbudne kulturne in družbene norme (premalo promoviranja pozitivnih podjetniških 

zgodb), nezadosten prenos raziskav in razvoja ter šibka podpora vladnih politik (Rebernik idr. 

2019, 99). 

 

Izobraževanje za podjetništvo na primarni in sekundarni ravni je že več let kritično ocenjeno in 

po mnenju Rebernik idr. (2019, 23) ostaja največji zaviralni dejavnik za podjetništvo v 

Sloveniji. Poučevanje v osnovnih in srednjih šolah še vedno ne namenja ustrezne pozornosti 

podjetništvu in ustanavljanju novih podjetij. Izvedenci s tem vztrajajo, da podjetništvo in 

inovativnost postaneta pomembni komponenti izobraževalnega sistema tudi na nižjih ravneh 

izobraževanja.  

 

Finančna podpora za podjetništvo je po mnenju izvedencev v Sloveniji nadpovprečno dobro 

urejena in na razpolago. Poleg odprtosti in konkurenčnosti na notranjem trgu ter prisotnosti 

fizične infrastrukture velja izpostaviti tudi prisotnost in kakovost vladnih programov, ki 

ustvarjajo pogoje za razvoj podjetništva (državne subvencije in spodbude za MSP) na vseh 

vladnih ravneh (državni, regionalni in občinski) (Rebernik idr. 2019, 106).  

 

Preko razpisov Slovenskega podjetniškega sklada in SIO, s programi in projekti na področju 

ustanavljanja podjetij in njihove širitve, preko kohezijskih sredstev, preko razvejanosti 

finančnih virov, pa tudi preko velikega obsega lastniških virov financiranja in s prilivom tujega 

kapitala se ustvarja podjetništvu prijazno okolje. Rebernik idr. (2019, 112) so v tem okviru 

izpostavili tudi podporo za inovativno delo mladih na inštitutih s pridobivanjem evropskih 

sredstev, kariernimi sejmi za mlade in drugimi podpornimi promocijskimi dogodki. Prednosti 

podjetniškega ekosistema v Sloveniji so tudi v zmogljivostih za podjetništvo, ki se odražajo v 

prodornih posameznikih in njihovih idejah, v znanju in talentih. 
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3 SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA (SIO) 

“SIO so večinoma podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki in sorodne 

organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij.” (SPIRIT Slovenija 2020) 

Za razvoj podjetništva ter ustvarjanje ugodnejših pogojev za razvijanje podjetniških zamisli in 

ustanavljanje podjetij SIO sodelujejo tako z lokalnimi skupnostmi kot z drugimi podpornimi 

institucijami. Za uresničitev zastavljenih ciljev na področju gospodarskega razvoja je namreč 

potrebna tudi kadrovska okrepitev na področju podjetniškega svetovanja, saj so domači kadri 

pomembni za trajnostni razvoj (Mrežni PI RS 2020). 

SIO spodbujajo inovativnost in podjetnost pri različnih ciljnih skupinah z različnimi 

aktivnostmi. Zagotavljajo ustrezno podporno okolje za razvoj podjetništva in podjetij. 

Svetujejo, informirajo, izobražujejo in z oddajanjem prostorov pomagajo obstoječim podjetjem, 

potencialnim podjetnikom, novonastalim podjetjem oziroma podjetjem v ustanavljanju, ki 

potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore. Še posebej pomembna je 

pomoč mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in 

pridobivati izkušnje, ki jim bodo koristile na njihovi morebitni podjetniški poti. Tako ciljne 

skupine SIO povzemajo v Mrežnem PI RS (2020). Prav tam tudi izpostavljajo, da SIO 

spodbujajo “coworking” oziroma sodelo. Gre za način dela, ki vključenim posameznikom in 

podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo “coworking prostor” z drugimi kreativnimi 

posamezniki iz svoje ali sorodnih panog. V coworking skupnosti tako prihaja do mreženja in 

razvijanja novih podjetniških idej. Posameznik ima v prostoru za sodelo na razpolago vso 

potrebno pisarniško infrastrukturo, prispeva strošek mesečnega članstva, včlanijo pa se lahko 

tako posamezniki kot podjetja (Mrežni PI RS 2020). 

SIO ustanavljajo osebe javnega in zasebnega prava, praviloma na podlagi državnih in 

pokrajinskih usmeritev in razvojnih programov. Ustanovitelji zagotovijo sredstva za 

ustanovitev, zagon in začetno delovanje SIO (zagotovitev prostorov, potrebne opreme in 

ustreznega števila zaposlenih). Namen in razlogi za ustanovitev SIO so sledeči (Mrežni PI RS 

2020): 

 negotovost in neznanje ob vstopu v podjetniški svet, 

 premalo razvita podjetniška miselnost in podjetniške sposobnosti in veščine, 

 nerazvita podjetniška kultura in neustrezna podjetniška klima, 

 visoka stopnja brezposelnosti, 

 slaba konkurenčnost podjetij v določeni regiji, 

 nizka stopnja gospodarske razvitosti na določenih območjih. 
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Kot cilje SIO pa lahko izpostavimo (Mrežni PI RS 2020):  

 pomoč pri zagonu novih podjetij in dejavnosti, dvig stopnje preživetja novonastalih 

podjetij, 

 zagotavljanje sodobne tehnične in infrastrukturne podpore inovativnim podjetjem in  

raziskovalnim skupinam, 

 podpora razvoju obstoječih podjetij, 

 spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v podjetjih ter povezovanje institucij znanja 

in gospodarstva, 

 krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva s povečanjem števila MSP, temelječih na 

višji dodani vrednosti, 

 izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji, 

 spodbujanje samozaposlovanja, 

 podpora mladinskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin ter znanj med 

mladimi, 

 podpora ženskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin ter znanj med ženskami, 

 izboljšanje podjetniških znanj med prebivalci, 

 spodbujanje razvoja podjetniške kulture, 

 razvijanje pozitivne podjetniške klime, 

 pridobivanje dodatnih sredstev iz različnih virov in 

 dvig stopnje gospodarske razvitosti določenega območja.  

Poslanstvo SIO je oblikovati aktivno podporno okolje, ki bo omogočilo pospešeno 

ustanavljanje novih podjetij ter pomoč pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Na ta način 

bodo podjetja bolj konkurenčna, nudila bodo kvalitetnejša delovna mesta ter prispevala k 

posodobitvi strukture gospodarstva v (sub)regiji. Z k uporabniku usmerjenimi storitvami 

nameravajo SIO dvigniti raven inovacij, gospodarskim subjektom, ki poslujejo v določeni 

regiji, olajšati dostop do znanja, raziskovalnih rezultatov, novih tehnologij in ostalih naprednih 

storitev ter posledično višati dodano vrednost gospodarskih subjektov in blaginjo prebivalstva 

na tem območju (Mrežni PI RS 2020). 

3.1 Temeljni pojmi inkubacijskega procesa 

V vodniku za inkubatorje (Dichter, Reis in Marchand 2010, 5-6) so opredeljene tri značilne 

faze inkubacijskega procesa: 

 Predinkubacijska faza: Gre za podporo potencialnim podjetnikom (svetovanje, 

usposabljanje in izobraževanje, mentorstvo) in razvoj njihovih poslovnih idej, modelov in 

načrtov. Tako se poveča možnost, da bodo podjetniki lahko učinkovito ustanovili podjetje 

in ga uspešno vodili do zagonske faze podjetja. Značilne storitve te faze (slika 1) so prva 

ocena poslovne ideje in usmerjanje pri pripravi poslovnega načrta, ki je posebej prilagojen 

za posamezno podjetje. 
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Slika 1: Grafični prikaz procesa predinkubacije 

Vir: Mrežni PI RS 2020. 

 

 Inkubacijska faza: Ta faza, ki jo ponazarja slika 2, se začne ob ustanovitvi MSP in konča, 

ko je podjetje sposobno delovati brez podpore in doseže operativno in finančno 

samostojnost. Ta faza traja tri do pet let, lahko pa tudi dlje, če gre za tehnološko usmerjeno 

podjetje. V tem obdobju inkubator nudi dostop do financiranja, svetovanja, mentoriranja, 

izobraževanja in usposabljanja za podjetnike, omogoča pa tudi mreženje med potencialnimi 

poslovnimi in tehnološkimi partnerji. Podjetniki imajo dostop do pisarniških prostorov in 

včasih do povsem opremljenih laboratorijev, delavnic in objektov za ustvarjanje prototipov. 

Fizična inkubacija (kadar so podjetja dejansko prisotna v inkubatorju) je pomembna v 

nekaterih gospodarskih sektorjih, vedno bolj pa se uveljavlja tudi virtualna inkubacija (na 

primer ko gre za razvoj programske opreme). 

 

 

Slika 2: Grafični prikaz procesa inkubacije 

Vir: Mrežni PI RS 2020. 

 

 

 Poinkubacijska faza: Ta faza zajema dejavnosti, ki se izvajajo, ko podjetje dozori, postane 

samozadostno in pripravljeno za neodvisno delovanje. MSP lahko še vedno potrebuje razne 

storitve, na primer pomoč pri povečanju prodaje, izboljšanju proizvodnih postopkov, 
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uvajanju inovacij, internacionalizaciji... V takih primerih se lahko obrne tudi na druge SIO 

(na primer pospeševalnike). 

 

 

Slika 3: Shematični prikaz treh faz procesa inkubiranja 

Vir: Evropsko računsko sodišče 2014, 8. 

 

Inkubacija torej pomeni vzpostavljanje stimulativnega okolja za podjetništvo in podjetniški 

razvoj. Gre za različne procese (slika 3), ki preprečujejo zmanjševanje števila podjetij v 

začetnih fazah obstoja in pospešujejo potencialno rast v naslednjih fazah razvoja. Namen 

inkubacijske faze je razvoj podjetniške priložnosti. Realizira ali nadgradi se poslovni načrt, 

oblikuje podjetniški tim, začne se povezovanje s prvimi odjemalci ali strateškimi ter finančnimi 

partnerji. Cilj inkubacije je olajšati začetno delovanje novega gospodarskega subjekta, njegov 

uspešen prodor na trg ter zaključek inkubacijske faze in vključitev v druga okolja, običajno v 

tehnološke parke ali poslovno-industrijske cone, ki zagotavljajo pogoje za hitro rastoča 

podjetja. Posamezno podjetje naj bi bilo v inkubacijski fazi od enega do petih let (Mrežni PI 

RS 2020). 

3.2 Oblike SIO 

V nadaljevanju sledi opis najbolj pogostih oblik subjektov podpornega okolja. 

Podjetniški inkubator 

 

Gre za subjekt podpornega okolja, ki omogoča podjetjem, da pod ugodnimi pogoji najamejo 

poslovni prostor v prostorih inkubatorja ter koristijo širok nabor podpornih, upravnih in 

intelektualnih storitev, ki jih ta nudi. Pri tem je primarni cilj inkubatorja nastajanje in razvoj 

novih podjetij. Cilj ustanavljanja novih podjetij pa je ustvarjanje novih delovnih mest ter 

povezovanje z drugimi subjekti za razvoj regije in lokalnega okolja (Glas 2007). Podjetniški 

inkubator pomaga tudi pri iskanju poslovnih in strateških partnerjev, povezuje inkubirance s 

finančnimi institucijami, izdaja interne garancije za kredite in sklepanje poslov itn. Pomembna 
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funkcija inkubatorja je tudi zagotavljanje mreženja, saj tako potencialni podjetnik s svojim 

podjemom seznani ljudi, ki so pomembni za njegovo nastajajoče podjetje. Vzpostavljanje 

povezav je namreč pomemben način spodbujanja sodobnega podjetništva, ki temelji na znanju 

(Rebernik, Širec in Močnik 2014, 85). Pomemben je tudi vpliv dlje časa inkubiranih podjetij na 

nova, nastajajoča podjetja in pomoč v obliki mentorstev ter svetovanja. 

Univerzitetni inkubator 

 

Ustanovijo ga univerze z namenom boljšega in hitrejšega prenosa novih tehnologij na 

komercialno področje. Preko različnih razvojnih mrež povezuje akademsko sfero (univerzo ali 

visokošolski zavod) in gospodarstvo. Omogoča realizacijo podjetniških pobud mladih, dijakov, 

študentov, diplomantov, pedagoških delavcev, raziskovalcev idr. Spodbuja ustanavljanje novih 

start-up podjetij z dodano vrednostjo. Pri celotnem procesu nudi infrastrukturno, svetovalno in 

povezovalno celostno podporo. Tesno sodeluje s številnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi 

ustanovami in povezuje podjetniške veščine med univerzo in industrijo (UIP 2020).  

Tehnološki park 

 

Na prostorsko koncentrirani večji lokaciji, ki je del tehnološkega ali znanstvenega parka, 

združuje razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij 

in razvojno raziskovalnih oddelkov podjetij. Nudi urejeno poslovno okolje za ta podjetja. Od 

podjetniškega inkubatorja se razlikuje v tem, da je osredotočen na razvoj tehnološko ali 

visokotehnološko naravnanih podjetij. Uporabniki storitev tehnološkega parka so torej 

tehnološko naravnana nova podjetja, njihovo obdobje inkubiranja pa je nekoliko daljše (5-7 

let), ker tehnologija zahteva daljši čas za razvoj in uspešno komercializacijo (Glas 2007). 

 

Likar (2001, 160) poudarja, da so tehnološki parki ena najučinkovitejših oblik promocije in 

spodbujanja podjetništva, zasnovanega na naprednih tehnologijah v svetu. Njihov osnovni 

namen je spodbujanje podjetij in podjetnikov, da se povezujejo na raziskovalno-razvojnem 

področju za prenos visoko zahtevnih tehnoloških programov v industrijo. Tehnološki parki so 

običajno del strategije gospodarskega in družbenega razvoja mesta, regije ali države, ker so zelo 

pomembni pri ustvarjanju novih delovnih mest. 

 

Mrežni inkubator 

 

Gre za večje število inkubatorjev v regiji, ki so povezani v mrežo. To zagotavlja podjetjem še 

večjo učinkovitost inkubiranja, saj je nabor podjetij v mreži inkubatorjev večji. Mrežni 

inkubator pokriva širše območje in deluje tako lokalno kot regionalno (Glas 2007). 
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SIO v Sloveniji sicer še niso sistemsko povezani med seboj, vendar se tisti, ki so proaktivni, 

povezujejo, ker vidijo, da je to koristno tako za njih kakor za njihove uporabnike, saj je danes 

v poplavi vseh informacij še kako dobrodošla centralizacija le-teh. Prioriteta regionalne 

strategije je bila vzpostavljena že pred več kot desetimi leti (Zore 2008, 44), in sicer naj bi se 

vzpostavila mreža inkubatorjev, tehnoloških parkov in poslovnih con, ki bodo skupaj ter v 

povezavi z znanjem in razvojem lahko ponudili gospodarstvu tiste storitve, ki jih najbolj 

potrebuje na različnih razvojnih stopnjah – od ideje podjetja do razvoja visokih tehnologij, 

novih materialov in podobno. 

3.3 Razvoj podjetniških inkubatorjev 

Prvi podjetniški inkubator (v zasebnem lastništvu) je bil ustanovljen leta 1959 v enem od 

industrijskih centrov v New Yorku. Kot je vidno na sliki 4, se je prvi val inkubatorskih 

programov začel v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in se nadaljeval preko 90. let, ko je začela 

ponudba, izkušenost in vrsta pomoči inkubatorjev rasti. Takrat so se začeli širiti tudi inkubatorji 

na evropskih tleh (Phan, Mian in Lamine 2016). Razvoj spodbujanja podjetništva preko 

inkubatorjev je v tem obdobju prinesel pomoč v obliki mentoriranja in dostopa do financiranja. 

V poznih 90. letih se je pojavil tretji val, ki ga je definirala informacijska tehnologija oziroma 

internet. Ponudba inkubatorjev je povsod po svetu zrasla v širok spekter podjetniških podpor 

kot so svetovanje, mreženje in dostop do tveganega kapitala (Oakey idr. 2013). 

 

 

Slika 4: Razvoj modelov podjetniških inkubatorjev 

Vir: Evropska komisija 2002, 3. 

 

Sprva je bila definicija inkubatorja osredotočena le na fizični vidik, inkubator je bil prostor, 

kjer so bila zbrana novonastala podjetja (Evropska komisija 2002, 4). Danes pa poleg samega 

prostora, ki naj bi zaradi ugodnejših pogojev izboljšal možnost za preživetje podjetij, inkubator 

nudi tudi telekomunikacijsko opremo (IKT), menedžersko podporo in druge podporne storitve. 

Predvsem je pomemben proces inkubacije, ki predstavlja interaktivni razvojni proces, preko 
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katerega inkubatorji nudijo podporo podjetnikom, da ustanovijo lastno podjetje, ter spodbujajo 

novonastala podjetja k razvoju inovativnih proizvodov (Evropska komisija 2002, 25-26).  

 

Po podatkih naših intervjuvancev so bili začetki razvoja podjetniških inkubatorjev v Sloveniji 

in posledično v JV regiji precej zahtevni in sprva celo neuspešni za določene inkubatorje. Tisti 

inkubatorji, ki so bili ustanovljeni ravno v času gospodarske krize (PIK v 2008 in PIP v 2010), 

so imeli velik izziv, kako uspeti, saj po eni strani ni bilo dovolj poguma med ljudmi za 

ustanavljanje novih podjetij (še posebej na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, 

kamor spadata tako Kočevje kot Črnomelj), po drugi strani pa tudi ni bilo toliko razpisov in 

sredstev, s pomočjo katerih se inkubatorji financirajo danes. Večinoma so bili inkubatorji 

ustanovljeni s strani občin s sredstvi takratne perspektive EU za prenovo starih stavb. Ni bilo 

definirano, kako naj bi delovali, na vodstvene funkcije so bili postavljeni uradniki, ki niso imeli 

managerskih sposobnosti. Ni bilo dovolj znanja, kako naj bi se delalo. Ključna ovira je bila, da 

na nivoju države ni bilo urejeno sistemsko financiranje delovanja inkubatorjev. Zato so se pred 

leti inkubatorji v Sloveniji povezali v Združenje inkubatorjev in tehnoloških parkov in 

oblikovali skupno strategijo za MGRT, kar se danes izraža z razpisi SIO. Na državni ravni so 

prisluhnili in precej dobro upoštevali predloge inkubatorjev, ki jih skupaj kreirajo še danes (PIK 

2020a; PIP 2020a; PI BK 2020a). 

3.4 Vloga podjetniških inkubatorjev 

Inkubatorji skrbijo za razvoj inovacij in idej v podjetjih ter za povečanje stopnje gospodarske 

rasti. Vedno več pozornosti namenjajo ustanavljanju podjetij, ki imajo jasno tržno perspektivo 

in podlago za močan in hiter razvoj ter za širjenje. To omogoča razvoj stabilnih podjetij in 

porast dobro plačanih delovnih mest. Inkubatorji med drugim tako ustvarjajo delovna mesta za 

delovno silo z višjimi stopnjami izobrazbe in znanj. Podjetja v inkubatorjih potrebujejo tudi 

storitve, ki jih ponujajo servisna podjetja (fotokopiranje, pakiranje, prevozništvo, tiskanje, 

kurirska služba), kar omogoča zaposlitev tudi nizkokvalificirane delovne sile. Vplivi ter učinki 

delovanja inkubatorjev so vidni ob dolgoročnem in uspešnem delovanju inkubiranih podjetij. 

Raziskovalci in strokovnjaki na področju preučevanja njihovih vplivov ugotavljajo, da 

inkubatorji pozitivno vplivajo na diverzifikacijo gospodarstva, trženje tehnologij, ustvarjanje 

novih delovnih mest in ustvarjanje premoženja (Al-Mubaraki in Busler 2011, 95). 

 

Izkušnje so pokazale, da so inkubatorji dejansko postali pomemben razvojni akter. Sipos in 

Szabo (2006, 28) poudarjata gospodarske, družbene in politične vplive lokalnega podpornega 

okolja. Inkubatorji namreč predstavljajo varno okolje za podjetja v najbolj občutljivi fazi, in 

sicer v začetni fazi razvoja. Višja je stopnja preživetja med novimi podjetji, nižja je stopnja 

neuspeha, hitrejši je razvoj izdelkov in njihovo trženje. S tem inkubatorji pomagajo ustvarjati 

nova delovna mesta in nižajo stopnjo brezposelnosti, vključujejo socialno izključene ali 

prikrajšane osebe (mladi, ženske, manjšine) in na vse te načine doprinašajo k razvoju 
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določenega območja. Spodbujajo podjetniške, družbene in kulturne norme ter učno okolje in 

tako ustvarjajo intenzivne vrednote, pričakovanja in odgovornosti znotraj lokalne skupnosti. 

Izpostavljeni gospodarski in družbeni vplivi podjetniških inkubatorjev ustvarjajo tudi določene 

politične koristi. 

 

Bolj so inkubatorji uspešni, večja je možnost za uspeh v poslovnem svetu. Glas (2000, 10) 

meni, da je zelo pomembno, da inkubator med podjetniki ustvari občutek potrebe po uspehu, 

kar pomeni tudi voljo do preživetja in rasti. Uspešna podjetja v inkubatorju spodbujajo zavest 

o možnostih uspeha, večje je povpraševanje potencialnih podjetnikov po vstopu v inkubator in 

po njegovih storitvah. To pozitivno vpliva na pospešeno rast podjetij in posledično na uspešno 

prestrukturiranje gospodarstva. 

3.5 SIO v Sloveniji 

Podporno okolje za razvoj podjetništva v Sloveniji ureja Zakon o podpornem okolju za 

podjetništvo (v nadaljevanju ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07). Zakon določa ukrepe za 

spodbujanje podjetništva in postopke za dodeljevanje sredstev, opredeljuje podjetniško, 

inovativno in finančno okolje in naj bi s celovito strukturo podpore podjetjem spodbudil 

nadaljnji razvoj podjetništva v Sloveniji.  

 

Temeljni cilji zakona so (2. člen ZPOP-1): 

 vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja na lokalni, pokrajinski in državni ravni, 

 ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj in uresničevanje 

ustvarjalnih podjetniških potencialov državljanov, 

 povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 

novih delovnih mest, 

 pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, 

 vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in podjetnice  

in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, za dostop do celovitih podpornih 

storitev, 

 spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 

gospodarstvom. 

 

MGRT in SPIRIT sta tisti instituciji, ki spodbujata podjetništvo in zagotavljata učinkovito 

podjetniško okolje. SPIRIT opravlja sledeče naloge (7. člen ZPOP-1):  

 oblikuje, razvija in izvaja ukrepe za spodbujanje podjetništva in zagotovitev učinkovitega 

podpornega okolja za podjetništvo v skladu z usmeritvami in politiko ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo, 

 izvaja ukrepe za promocijo podjetništva, podjetniškega okolja in ustvarja pozitivno klimo 

za razvoj podjetništva, 
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 izvaja ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo, 

 vključuje se v programe EU in druge mednarodne povezave na področju pospeševanja 

podjetništva in konkurenčnosti za prenos znanja in dobrih praks, 

 odloča o izboru projektov in dodeljuje finančne spodbude za izvedbo projektov s področja 

podpornih storitev ter sklepa pogodbe o financiranju z izbranimi prijavitelji.  

 

Projekte SIO v Sloveniji sofinancira tudi EU, in sicer v okviru kohezijske politike s podporo iz 

ESRR kot je opredeljeno v nadaljevanju (poglavji 3.5.2 in 4.5.2). To je skladno s političnimi 

prednostnimi nalogami EU, ki podpira ustanavljanje in razvoj MSP, saj imajo ta pomembno 

vlogo pri ustvarjanju rasti in novih delovnih mest (Evropsko računsko sodišče 2014, 50). 

3.5.1 Evidenca SIO 

Pomemben del slovenskega inovativnega okolja so podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter 

tehnološki parki in sorodne organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij. Preko teh, ki 

so vpisani v evidenco SIO (preglednica 1), namerava SPIRIT vzpostaviti standardizirano, 

geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij 

s potenciali hitre rasti. S podporo tehnološkim parkom spodbujajo zagon, rast in razvoj 

inovativnih podjetij, podjetniškim inkubatorjem omogočajo povezovanje z obstoječimi 

domačimi in tujimi podjetji in drugimi deležniki v regionalnem okolju, s podporo 

univerzitetnim inkubatorjem pa spodbujajo prenos akademskega znanja s fakultet v 

gospodarstvo (SPIRIT Slovenija 2020).  

 

Nekateri od teh SIO so usmerjeni na celotno območje regije, nekateri pa na območje občine. 

Programi in projekti, ki jih subjekti podpornega okolja za podjetništvo izvajajo, so različni. 

Lahko nudijo subvencije in jamstvo za kredite, programe za izobraževanje bodočih podjetnikov 

oziroma podjetnikov, ki že delujejo na trgu, inkubiranje, pomoč pri vstopu na tuje trge, pomoč 

pri povezovanju v grozde ipd., vsi pa nudijo podjetniška svetovanja ali v okviru točke SPOT, 

ki jo financira država, ali pa v okviru svoje dejavnosti. Cilj razpisov SIO je predvsem 

izobraževanje in ozaveščanje populacije o pomenu podjetništva ter dvig in kreiranje podjetniške 

kulture in znanja oziroma zagotavljanje aktivnosti v vsaki od 12 statističnih regij (SPIRIT 

Slovenija 2020). 

 

V preglednici 1 je moč videti, da se število vpisanih SIO tekom let povečuje oziroma da se na 

projekt SIO uspešno prijavlja vedno več kandidatov, prav tako pa je z vsakim projektom 

razpisanih tudi več finančnih sredstev. Aktualen projekt 2020-2022 je za razliko od preteklih 

dveh razpisan za tri leta. Agencija SPIRIT je tako v letu 2020 že tretjič razdelila subvencije za 

sofinanciranje delovanja SIO. Za razpis 2020-2022 je bilo na voljo dobrih deset milijonov 

evrov, sredstva je prejelo 20 upravičencev, ki so zbrali največ točk glede na predlagani program 

storitev (Grapulin 2020). 

http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja
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V raziskavi bomo podrobneje pregledali programe podjetniških inkubatorjev Kočevje, 

Podbreznik (deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto) in Bela krajina (deluje v sklopu 

Razvojno-informacijskega centra Bela krajina), ki preko raznolikih aktivnosti spodbujajo 

podjetnost in podjetništvo v JV delu Slovenije.  



 

   

 

 

2
2
 

Preglednica 1: Seznam SIO in pridobljena sredstva za projekte 2016-2022 

 
Vir: SPIRIT Slovenija 2016; SPIRIT Slovenija 2018; SPIRIT Slovenija 2019a.  

SIO 2016-2017
Znesek javnih       

virov financiranja
SIO 2018-2019

Znesek javnih 

virov financiranja 
SIO 2020-2022

Znesek javnih virov 

financiranja

Pomurski tehnološki park 140.000,00 € Pomurski tehnološki park d.o.o.         510.000,00 € Pomurski Tehnološki Park d.o.o.          564.843,98 € 

IRP, inštitut za raziskovanje podjetništva, zavod 239.996,55 € IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, zavod (Tovarna podjemov)         545.991,61 € IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, zavod (Tovarna podjemov)          699.988,16 € 

Zavod Znanje Postojna, javni zavod 62.874,00 € Zavod znanje Postojna, javni zavod         213.547,62 € Zavod znanje Postojna, javni zavod          450.831,88 € 

Inkubator d.o.o. Sežana 50.151,65 € Inkubator d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana         164.768,22 € Inkubator d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana          371.416,02 € 

Inkubator GEA College, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.         241.488,82 € Inkubator GEA College, podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.          549.204,00 € 

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 233.997,00 € Tehnološki park Ljubljana d.o.o.         599.792,74 € Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. 90.467,95 € RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.         283.603,41 € RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.          495.117,81 € 

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.         201.499,18 € Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.          449.050,08 € 

Podjetniški inkubator Kočevje 93.900,50 € Podjetniški inkubator Kočevje         257.067,02 € Podjetniški inkubator Kočevje          549.820,49 € 

Inkubator savinjske regije d.o.o. 73.167,00 € Inkubator Savinjske regije d.o.o.         221.020,34 € Inkubator Savinjske regije d.o.o.          442.868,20 € 

Mariborska razvojna agencija p.o.         479.434,88 € Mariborska razvojna agencija p.o.

Institut Jožef Stefan         212.237,04 € Institut Jožef Stefan

Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj d.o.o. 133.218,50 € Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o.         349.976,60 € 

Razvojno informacijski center Bela krajina         293.069,99 € Razvojno informacijski center Bela krajina          483.977,54 € 

Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. 239.977,80 € Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o.         479.314,56 € Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. 549.980,20 €        

SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. 138.007,00 € SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.         314.423,24 € SAŠA inkubator, družba za podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.          548.517,30 € 

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. 180.454,00 € UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.         368.491,06 € UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

Primorski tehnološki park d.o.o 196.591,60 € Primorski tehnološki park d.o.o.           57.168,08 € Primorski tehnološki park d.o.o.          549.524,16 € 

Katapult d.o.o. 298.283,43 €        

ŠTP d.o.o. 469.051,60 €        

Regionalni center za razvoj d.o.o. 549.783,15 €        

ERUDIO HUB d.o.o. 548.214,00 €        

BSC d.o.o., Kranj 294.289,74 €        

Zavod Mladi podjetnik so.p. 318.153,20 €        

ABC Accelerator d.o.o 693.134,50 €        

1.872.803,55 € 5.792.894,41 €     9.876.049,44 €     
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3.5.2 Aktivnosti SIO 

Izvajanje aktivnosti SIO je v Sloveniji sofinancirano s pomočjo ESRR, MGRT in SPIRIT, in 

sicer za dve programski območji: kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in kohezijsko regijo 

Vzhodna Slovenija, kamor spada področje, ki ga raziskujemo. Preko javnih razpisov so izbrani 

prejemniki sredstev, ki ciljnim skupinam nato brezplačno zagotavljajo potrebno podporo pri 

njihovih podjemih. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi 

dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem 

pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi 

podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine so oblikovani kot tri faze razpisa 

(SPIRIT Slovenija 2020): 

 Faza 1: Podpora procesu poslovne ideje, v kateri se ciljnim skupinam pomaga preveriti 

poslovno idejo ter narediti načrt njene uresničitve. 

 Faza 2: Podpora rasti in razvoju start-up podjetij. Nudi se podpora podjetjem pri 

odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja. 

 Faza 3: Podpora je namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim 

modelom in z velikim potencialom rasti. 

 

SIO na podlagi take pomoči oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in 

razvoj podjetij ter s tem prispevajo k (SPIRIT Slovenija 2020): 

 povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano 

vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, 

 povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij, 

 premagovanju ovir hitro rastočih podjetij. 

 

V preglednici 2 so podrobneje opisane aktivnosti, ki se predvidoma izvajajo v posameznem 

vsebinskem sklopu, in za katero fazo so aktivnosti določene. V raziskovalnem delu bomo 

obravnavali predvsem sklope informiranje in svetovanje (B), promocijsko motivacijske in 

tematske dogodke (A in C) in mentoriranje in svetovanje ekspertov (D in E) za prvo in drugo 

fazo življenjskega cikla podjetja. 
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Preglednica 2: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih in fazah življenjskega cikla podjetij 

 

                                                                                                                                                                                                          Se nadaljuje.  

AKTIVNOST OPIS  AKTIVNOSTI
Podpora procesu 

preverbe 

poslovne ideje 

Faza 1

Podpora rasti 

in razvoju  »start-

up« podjetij

Faza 2

Podpora rasti

in razvoju hitro 

rastočih         

»scale up« 

podjetij 

Faza 3

Promocijsko motivacijski dogodki (A)

Aktivnost se izvaja v obliki dogodkov v trajanju najmanj dveh ur, izvedenih v obliki predstavitev splošnih informacij ali 

posameznih tematik širšemu krogu zainteresirane javnosti (potencialni podjetniki, inovatorji, študenti…). V okviru aktivnosti 

se izvajajo tudi dogodki poslovnega mreženja in predstavitev dobrih praks.

– Promocija podjetništva 

– Predstavitve storitev ter programov SIO 

– Predstavitve dobrih praks in poslovno mreženje 

Promocijsko motivacijske dogodke lahko izvede SIO sam s svojimi zaposlenimi ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Informiranje in svetovanje (B)

Aktivnost izvajajo zaposleni na SIO osebno, preko elektronskih medijev ali telefonsko. Aktivnost obsega svetovanje pri 

preverbi poslovne ideje in svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje, posredovanje informacij o ukrepih in 

spodbudah države za ciljno skupino ter krajša individualna svetovanja povezana s poslovno idejo in delovanjem start-up 

podjetij.

– Svetovanje pri preverbi poslovne ideje 

– Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno 

odločanje 

Tematski dogodki (C)

Aktivnost vključuje tematske delavnice, prilagojena izobraževanja, podjetniške šole, tekmovalne dogodke ipd. Aktivnost se 

izvaja v obliki poglobljenih predstavitev posameznih tematik in z aktivnim sodelovanjem z udeleženci, v trajanju najmanj 

štirih ur. Delo poteka v manjših skupinah, skupno število udeležencev je minimalno 5 do okvirno 20.

– Posredovanje znanj in kompetenc za začetek 

podjetniške poti oziroma na različnih strokovnih 

področjih 

Tematske dogodke lahko izvede SIO sam s svojimi zaposlenimi ali pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Mentoriranje (D)

Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20 -70 ur. Mentor 

zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika/podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega 

modela in izboljšanja poslovanja.

– Poglobljeno, dolgoročno individualno delo 

podjetnik/podjetniška skupina – mentor

Svetovanje ekspertov (E)
V primeru, da podjetnik oziroma mlado podjetje potrebuje specialna znanja na posameznih področjih delovanja oziroma 

poslovanja, je možno k sodelovanju povabiti ustrezno usposobljene (domače ali tuje) strokovnjake. 

– Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih 

strokovnih področij

x x

x x x

x x x

x x

x x
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Vir: SPIRIT Slovenija 2019b; SPIRIT Slovenija 2020. 

 

AKTIVNOST OPIS AKTIVNOSTI Podpora procesu 

preverbe 

poslovne ideje 

Faza 1

Podpora rasti 

in razvoju »start-

up« podjetij

Faza 2

Podpora rasti

in razvoju hitro 

rastočih podjetij        

»scale up« 

podjetij 

Faza 3

Upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin (F) Aktivnosti se delijo na dva sklopa:

1. aktivnosti za širitev portfelja – SIO izvaja dalj časa trajajoče aktivnosti (več mesecev: npr. javni natečaji, tekmovanja, javni 

pozivi …) za identifikacijo, animacijo in presojo novih poslovnih idej z namenom širitve portfelja in vključitev v aktivnosti 

SIO (od A do E);

2. aktivnosti za upravljanje portfelja – SIO izvaja aktivnosti vodenja evidenc ciljnih skupin in izvedenih aktivnosti, evalvacije 

in poročanja o napredku podjetij. V okviru aktivnosti se izvaja tudi interna diagnostika v okviru ciljnih skupin posamezne 

faze, ki je namenjena ugotavljanju potreb ciljne skupine po specifičnih storitvah, kar služi oblikovanju ustreznih programov 

za odpravo diagnosticiranih ovir.

Dvig kompetenc SIO in sodelovanje (G)

Aktivnost je namenjena izboljšanju kompetenc zaposlenih pri upravičencih v obliki prenosa znanj med zaposlenimi, udeležbe 

na izobraževanjih, ogledov dobrih praks, prenosa znanja med SIO, ipd.. V okviru aktivnosti se izvajajo tudi srečanja 

upravičencev (vsaj dvakrat letno), katerih pobudnik je agencija ali ministrstvo, z namenom usposabljanja, mreženja, 

povezovanja in koordiniranega delovanja. Vzpostavljeno mora biti tudi sodelovanje z ostalimi SIO (Spirit, SPOT, Fablab, 

SRIPi, TTO …)  z namenom:

– Izobraževanja svetovalcev in mentorjev zaposlenih na 

SIO 
* sodelovanja in prenosa informacij med subjekti podpornega okolja o podpornih storitvah in

– Povezovanje in prenos informacij med SIO (SPIRIT, 

SPOT, Fablab, SRIPi, TTO …) 

* zagotovitve celostne podpore in obravnave ciljnih skupin+C22 v katerem posamezni SIO svojim ciljnim skupinam 

zagotavljajo tiste storitve, za katere lahko glede na kompetence zagotovijo ustrezen nivo kvalitete. Če potrebam ciljnih 

skupin ne morejo zadostiti, jih preusmerijo na druge SIO oz. druge subjekte podpornega okolja z ustreznimi 

kompetencami.

– Dalj časa trajajoči procesi nabora in presoje 

podjetniških idej 

– Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom 

napredka ciljnih skupin in vključitve v aktivnosti SIO

– Splošna promocija SIO in 

– Posredovanje informacij agenciji iz portfeljev SIO 

x x x

x x x
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4 REGIJA JV SLOVENIJA 

“Regija JV Slovenija je regija trajnostnega razvoja, ki v evropskem prostoru predstavlja 

kakovostno bivalno okolje s stabilnim in dolgoročnim sistemom ekonomske, družbene in 

okoljske vzdržnosti. Vizija regije je še naprej ostati prepoznavna kot izvozna, odprta, povezana 

in trajnostno odgovorna regija.” (RC NM 2019a)  

 

JV regija je ena od 12 statističnih regij Slovenije. Po površini je s 2.675 km2, kar predstavlja 

13,2 % ozemlja Slovenije, največja slovenska regija in povezuje štiri pokrajine: deželo suhe 

robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. Regija je poznana 

kot vinorodni okoliš in ima zaradi svoje lege in bogate narave tudi dobre turistične potenciale 

v zdraviliškem turizmu, ribarjenju na Krki ali Kolpi, pohodništvu ipd. (RC NM 2019b, 3). 

 

Leta 2018 je imela regija 143.382 prebivalcev in je bila tretja najredkeje poseljena regija v 

Sloveniji s 53 prebivalci/km2. V regiji je živelo 6,9 % prebivalcev Slovenije. Geografsko in 

sociološko je regija razdeljena na tri subregije: Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško 

(RC NM 2019b, 4). 

 

V regijo se uvršča 21 občin (preglednica 3), največje tri občine so Novo mesto, Kočevje in 

Črnomelj, ki jih tudi podrobneje obravnavamo v raziskavi.   

 

Preglednica 3: Občine regije JV Slovenija po številu prebivalcev v letu 2018 

 
Vir: RC NM 2019a, 6. 

 

Število prebivalcev v letu 2018
Delež prebivalcev v regiji 

jugovzhodna Slovenija

Črnomelj 14.293 10,0%

Dolenjske Toplice 3.471 2,4%

Kočevje 15.681 10,9%

Kostel 648 0,5%

Loški Potok 1.830 1,3%

Metlika 8.345 5,8%

Mirna 2.588 1,8%

Mirna Peč 2.949 2,1%

Mokronog - Trebelno 3.082 2,1%

Novo mesto 36.769 25,6%

Osilnica 365 0,3%

Ribnica 9.424 6,6%

Semič 3.766 2,6%

Sodražica 2.187 1,5%

Straža 3.897 2,7%

Šentjernej 7.107 5,0%

Šentrupert 2.900 2,0%

Škocjan 3.280 2,3%

Šmarješke Toplice 3.330 2,3%

Trebnje 12.839 9,0%

Žužemberk 4.631 3,2%

Skupaj 143.382 100,0%
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JV Slovenija je najbolj izvozno naravnana regija, saj dve tretjini prihodkov ustvari na tujih 

trgih. K temu prispevajo vedno bolj tehnološko zahtevna farmacevtska in avtomobilska 

industrija, pa tudi delovno intenzivne panoge kot na primer lesarstvo. Geografska lega JV regije 

je izredno ugodna (slika 5). Je obmejna regija s Hrvaško, v radiju 500 km je sedem prestolnic, 

v radiju 200 km pa so tri pristanišča, kar omogoča gospodarsko odprtost in dostopnost regije 

(RC NM 2019b, 31).  

 

 

Slika 5: Geografski položaj regije JV Slovenija 

Vir: RC NM 2019b, 23. 

 

Glede na indeks razvojne ogroženosti (IRO) se regija uvršča na drugo mesto med vsemi 

slovenskimi regijami. Bolj razvita je le Osrednjeslovenska regija. Glede na višino BDP na 

prebivalca se uvršča na tretje mesto, za Osrednjeslovensko in Obalno-kraško regijo. Med 

kazalniki razvojnih možnosti močno izstopa po deležu sredstev za raziskave in razvoj, kjer 

presega vse regije. V primerjavi s slovenskim povprečjem izstopa pri kazalnikih razvitosti. 

Razpoložljivi dohodek na prebivalca je v regiji nad povprečjem Slovenije, tudi stopnja delovne 

aktivnosti je nadpovprečna (RC NM 2019b, 2-6). Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti, 

ki je leta 2016 v regiji JV Slovenija znašala 10,9 %, je konec leta 2019 padla na 7,4 % in je bila 

po podatkih ZRSZ na dan 31. 12. 2019 pod slovenskim povprečjem (7,7 %) (ZRSZ 2020).  

 

Regija pa se sooča z izseljevanjem prebivalstva iz obmejnih občin v večja zaposlitvena središča. 

Najbolj izstopa problemsko območje Pokolpje, ki ima sicer sprejet Program spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020, a se ta izteka (RC 

NM 2019b, 1). Na tem območju je stopnja brezposelnosti (ZRSZ 2020) v nekaterih občinah še 

vedno kar visoko nad slovenskim povprečjem (konec leta 2019 je bila stopnja registrirane 

brezposelnosti na primer v Osilnici 15,6 %, v Kočevju 14,1 %), kljub ugodnejšim gospodarskim 

gibanjem. Se je pa v Pokolpju najbolj zmanjšal zaostanek v produktivnosti za slovenskim 
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povprečjem, saj se je ravno na tem območju najbolj povečala dodana vrednost na zaposlenega 

v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih (Bednaš 2019, 17). 

4.1 Gospodarsko stanje 

Regija JV Slovenija je gospodarsko uspešna regija. Je izrazito izvozno usmerjena, saj je delež 

čistih prihodkov od prodaje, doseženih na tujih trgih, bistveno višji kot delež na ravni države. 

Od 5,4 milijarde € prihodkov jih je 64 % ustvarjenih na tujih trgih, neto čisti dobiček znaša 293 

mio €, dodana vrednost na zaposlenega pa 48.500 €. Med vsemi slovenskimi regijami ima 

najvišjo pokritost uvoza z izvozom, ki je generator rasti regije. Na račun izvoza ima regija 

nadpovprečne ekonomske kazalnike. Slovenija namreč z izvozom ustvari tretjino vseh 

prihodkov. Zato regija želi visok delež izvoza ohranjati in povečevati zlasti na področjih, kjer 

je za to prepoznala možnosti, to so podjetništvo, turizem in storitve. Statistični podatki iz leta 

2018 potrjujejo, da regija nadaljuje razvoj v smeri vizije in ohranja delež izvoza na prvem mestu 

v Sloveniji (RC NM 2019a, 7-10).  

Trenutno imajo velike gospodarske industrijske družbe prevladujoč vpliv na ekonomski in 

socialni razvoj regije (Krka, Revoz, Adria Mobil, Trimo, Yaskawa,...). Zato se stremi k temu, 

da bi razvoj regije temeljil na povečevanju števila MSP oziroma panog, v katerih delujejo nova 

inovativna podjetja, kar bi znižalo geografsko koncentracijo gospodarstva in zaostajanje ostalih 

delov regije. V ta namen se je v letu 2018 povečala podpora inovacijsko aktivnim podjetjem. 

Ključno vlogo pri tem so odigrali SIO v regiji (PIK, PIP in PI BK), ki s svojim delovanjem 

prispevajo k razvoju inovativnih podjetij v regiji preko raziskovalno-razvojnih projektov, 

projektov za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij, razpisov za povečanje indeksa 

podjetniške dejavnosti in projektov za izboljšanje poslovnih procesov in s tem povečanje 

dodane vrednosti tako podjetja kot zaposlenih (RC NM 2019c). Z namenom krepitve 

podjetniškega potenciala za MSP in pospeševanje ustanavljanja novih MSP je bil v regiji v letu 

2018 podprt tudi projekt Slovenska poslovna točka – SPOT, ki bo trajal vse do 2022 (RC NM 

2019a, 20-21). 

4.2 Regionalni razvojni potenciali (SWOT) 

Za potrebe regionalnega razvojnega programa regije JV Slovenija za obdobje 2021-2027 je bila 

konec leta 2019 s strani RC NM narejena analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredeljene 

so bile ključne razvojne prednosti in ovire na področju poslovnega okolja, prav tako tudi 

razvojni cilji in prioritete, kar je strnjeno v preglednici 4.
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Preglednica 4: SWOT analiza regionalnih razvojnih potencialov 

 
Vir: RC NM 2019b, 33-34. 

 

Priložnosti Nevarnosti

Krepitev izobraževalnih inštitucij, še posebej visokošolskih inštitucij (Univerza v Novem mestu, 

samostojni visokošolski zavodi) Visoka gospodarska odvisnost od izvoza in velikih gospodarskih družb

Spodbujanje tehničnega znanja ter ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi Beg možganov, odliv kvalificiranega kadra

Ustanavljanje novih centrov znanja in vlaganje v razvojno-raziskovalno infrastrukturo Opuščanje kmetovanja na območjih z omejenimi dejavniki in zaraščanje (izguba najboljših kmetijskih zemljišč)

Večje sodelovanje inštitucij znanja in gospodarstva Nezanimanje turističnih MSP za vključevanje naravne in kulturne dediščine v ponudbo

Izkoristiti znajne, izkušnje in povezave velikih podjetij Pomanjkanje interesa novih ponudnikov za vključevanje v turistično dejavnost

Razvoj prebojnih tehnologij na področju tehnologij 4.0 Onesnaževanje okolja in preobremenjevanje naravnih in dediščinskih danosti

Digitalizacija vseh sektorjev družbe Opuščanje vinogradov

Turizem v zidanicah ima še veliko možnosti za razvoj Izkoriščanje okoljskih stroškov za poslovni uspeh

Prepoznane blagovne znamke Neodzivnost na podnebne spremembe

Dopolnilne dejavnosti kot dodana vrednost v kmetijstvu (inovativne in vitalne vsebine) Zmanjšanje ukrepov socialne države

Ohranjena in bogata naravna in kulturna dediščina, naravni potenciali Pomanjkanje državne podpore za spodbujanje gospodarskih dejavnosti

Obnova objektov kulturne dediščine Neurejanje romske problematike

Razvoj novih javnofinaciranih programov terciarnega izobraževanja, prilagojenih potrebam gospodarstva Povečanje vandalizma in kriminala

Razvoj krožnega gospodarstva Ni kontinuitete programov in projektov

Veliko gozdnih in podeželskih površin - trajnostna izraba gozdnolesnih virov Premalo dela na terenu in z ljudmi ter utapljanje v birokraciji

Vključevanje v mednarodni prometni sistem Premalo zaposlenih v zdravstvu

Razvoj kolesarskih omrežij Gospodarska centralizacija okoli Novega mesta in centralizacija v smislu selitve prebivalcev iz manjših krajev

Ozaveščanje in razvoj trajnostne mobilnosti Prevelika centralizacija državnih in javnih inštitucij v centrih izven regije (Ljubljana)

Razbremenitev mestnih središč z izgradnjo obvoznic in optimizacijo prometa v mestnih središčih Premalo novih razvojnih podjetij

Urejene obmejne in čezmejne ceste za razvoj turizma in gospodarstva
Onesnaženost okolja zaradi nezadostnega investiranja v varstvo okolja in neustrezna izbira prevoznega sredstva 

(predvsem nadaljnje opuščanje investicij v modernizacijo železniških povezav in javni potniški promet) 

Povečanje funcionalnosti rek Počasen razvoj cestne in železniške infrastrukture na povezovalnih poteh do TEN-T omrežja

Dostopnost do kakovostnih in zelo zmogljivih širokopasovnih povezav Izguba kulturne krajine in depopulacija na obmejnih in problemskih območjih

Povezovanje med izvajalci vseh storitev na področju zdravja, socialnega varsta

Spodbujanje poklicenga izobraževanja

Profesionalizacija NVD sektorja

Krepitev vseživljenjskega učenja in temeljnih kompetenc

Razvoj izobraževalnih programov, ki so prilagojeni potrebam gospodarstva

Oživitev degradiranih območij

Prevelika "prepustnost" državne (južne) meje (ilegalni prehodi meje, migranti) in slabšanje/omejevanje 

gospodarskih dejavnosti na obmejnih območjih 
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Kot prednosti regije torej lahko izpostavimo globalno usmerjenost gospodarstva, dobro 

geografsko lego in naravne danosti (gozd/les, vodni viri, kmetijska zemljišča). Slabost regije, 

ki predstavlja izziv za prihodnje, je gospodarska odvisnost od velikih podjetij in še dokaj 

nerazvito tehnološko podporno okolje (slaba infrastruktura za raziskave in razvoj). Največ k 

pozitivnim gospodarskim rezultatom regije namreč prispevajo ravno velike družbe. Teh je sicer 

najmanj, v letu 2018 jih je bilo 23, vendar so k skupnim čistim prihodkom od prodaje prispevale 

kar 64 %, k skupnemu neto čistem dobičku pa 72 %. Zaposlovale so 44 % vseh zaposlenih v 

družbah. Velike družbe imajo v regiji večjo težo kot v državi. Po drugi strani v regiji beležimo 

veliko delovnih mest, ki so v povprečju slabše plačana kot drugje (RC NM 2019b, 8). 

 

Izziv regije tako ostaja v spodbujanju razvoja MSP, razvoju perspektivnih gospodarskih panog 

z visoko dodano vrednostjo, krepitvi izobraževanja za potrebe gospodarstva in podpornih 

aktivnosti za spodbujanje podjetništva v regiji in zagotavljanju celovitega in učinkovitega 

podpornega okolja. Ustvariti je treba trajnejšo povezavo med institucijami znanja, 

gospodarstvom, SIO, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki skozi inovacije in tehnologije 

(RC NM 2019b, 35). Tako bo gospodarstvo regije še naprej močno, stabilno in konkurenčno.  

4.3 Podporno okolje za razvoj podjetnosti v izbranih občinah JV regije 

V tem poglavju bomo kratko predstavili tri največje občine JV regije, v katerih imajo sedeže 

obravnavani trije podjetniški inkubatorji. Predstavili bomo tudi razvojne centre, saj ti vzajemno 

sodelujejo z inkubatorji pri spodbujanju podjetništva v regiji. 

4.3.1 Kočevje 

Mesto Kočevje je gospodarsko, turistično, kulturno in izobraževalno središče Kočevske. Velja 

za primer prebujajočega se kraja, ki je bilo desetletja v razvojnih težavah. Občina Kočevje 

(2020) je sicer največja občina v Sloveniji, zavzema površino 555,4 km2, v 86 naseljih pa živi 

okoli 16.000 prebivalcev. Velikost občine pa predstavlja tudi omejitve, kot so vzdrževanje 

zahtevne infrastrukturne mreže zaradi razpršene poselitve in oddaljenost od glavnega mesta 

Ljubljane, kar se odraža tudi v odseljevanju mladih in večjih naporih pri pridobivanju novih 

investicij. 

Kočevsko spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje Evrope. Kar 

90 % pokrajine pokrivajo gozdovi. Območje zaznamuje posebna zgodovina, močno ga je 

prizadelo dogajanje v drugi svetovni vojni in po njej. V preteklosti so ti kraji trpeli zaradi turških 

vpadov, med drugo svetovno vojno so se v gozdovih skrivali partizani (Občina Kočevje 2020). 

V zadnjem času je moč zaznati zelo živahno razvojno dogajanje. Vizija je, da se Kočevju in 

Kočevskemu vrne to, kar sta nekdaj že imela – položaj pomembnega regionalnega središča na 
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področju kulture, izobraževanja, turizma in gospodarstva v južni Sloveniji. V občini tako 

posebno skrb usmerjajo v (socialno) podjetništvo in v podjetniške aktivnosti, povezane z lesom 

(SPIRIT 2017, 23), ter v zagotavljanje pogojev za kakovostno življenje posameznikov in 

različnih skupin z vlaganjem v okolje in trajnostni razvoj, spodbujanjem kreativnega okolja in 

vzpostavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva ter s tem ustvarjanjem novih delovnih mest z 

višjo dodano vrednostjo. V letu 2018 je občina Kočevje prejela nagrado Zlati kamen za 

razvojno najbolj prodorno občino leta. 

Podjetniški inkubator Kočevje (PIK) 

PIK je del širšega poslovnega ekosistema občine Kočevje. Je podporna institucija, ki v regiji 

omogoča ugodnejše pogoje najema prostorov, nudi upravne in intelektualne storitve za podjetja 

v inkubatorju, osnovna dejavnost inkubatorja pa je pomoč pri delovanju novih podjetij na način, 

da se zagotovi tako fizična (ustrezni prostori) kot intelektualna infrastruktura. Pomembna 

naloga inkubatorja je tudi privabljanje novih investitorjev z vsebinsko zanimivimi ponudbami. 

Te je treba ustrezno skomunicirati in na takšen način doprinesti k poslovni promociji Kočevske 

(PIK 2020c). 

 

Aktivnosti inkubatorja so razdeljene med tri stebre delovanja, kot pojasnjuje v intervjuju 

direktor PIK (Dnevne novice.com 2019): 

 prvi je namenjen spodbujanju podjetnosti, torej vsem tistim, ki imajo neko podjetniško idejo 

in bi radi začeli nek posel (spodbujanje mladih, organizacija hekatonov, priprava 

podjetniških krožkov), 

 drugi steber je za tiste, ki podjetje že imajo (organizacija seminarjev, dnevov odprtih vrat 

ter kariernih sejmov, kjer se povezuje podjetja z novimi potencialnimi delavci),  

 tretji steber delovanja pa predstavljajo investicije, komuniciranje, priprave raznih gradiv, 

informiranje in delo z birokracijo. 

 

Inkubator je močno vpet v lokalno okolje, preko dogodkov v preteklih letih so dosegli dobro 

prepoznavnost in si pridobili ugled, hkrati pa ustvarili bazo strokovnjakov, ki sodijo med 

najboljše na svojem področju. Tako se podjetniki v vse večjem številu obračajo na PIK.  

 

Kar se tiče lokalnega sodelovanja z drugimi ustanovami, PIK sodeluje z Občino Kočevje, RC 

Kočevje Ribnica, Območno obrtno-podjetniško zbornico Kočevje ter nekaj drugimi lokalnimi 

akterji (šole, zavodi…). Medtem ko ima z RC Kočevje Ribnica sklenjeno pogodbo o 

sodelovanju na področju razvoja podjetniškega okolja in sodelujeta pri svetovanju podjetnikom 

pri ustanavljanju podjetja in v okviru promocije programa Pokolpje, z Občino Kočevje sodeluje 

pri pospeševanju razvoja podjetniškega okolja na Kočevskem in širši okolici ter prispeva k 

dvigu podjetnosti in kvaliteti življenja v lokalnem okolju. Z Območno obrtno-podjetniško 
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zbornico Kočevje pa PIK sodeluje pri promociji razvoja podjetništva in lokalnih podjetij na 

Kočevskem ter pri registraciji domačih obrti, davčnem in pravnem svetovanju (PIK 2020a). 

 

Za dolgoročne potrebe inovativnih/visoko tehnoloških podjetij (Yaskawa) je PIK pobudnik 

učenja temeljnih znanj industrije 4.0 in se je usmeril v izobraževanje KUBO robotike ne samo 

na lokalni, ampak celo na državni ravni. S SRIP Tovarno prihodnosti, koordinator katere je 

Inštitut Jožef Štefan, izobražujejo učitelje prve triade osnovih šol po vsej Sloveniji, kako otroke 

učiti robotiko na interaktiven način in kako to pripeljati v redni pouk. Delavnice so sprva 

organizirali v vseh kočevskih šolah, kjer učenci že spoznavajo osnove robotike, učitelji pa so 

vse bolj dovzetni za nove tehnologije, s katerimi želijo popestriti pouk. Nadaljevali so in še 

bodo z izobraževanji širše v regiji (v Ribnici, Sodražici, Loškem Potoku, Beli krajini, Novem 

mestu) ter v nekaterih ljubljanskih šolah, na Štajerskem in v Trbovljah. Izkazalo se je, da je 

interes učiteljev velik, saj želijo otroke pripraviti na nove tehnologije (Kočevska 2020).  

 

V bodoče načrtujejo v svoje programe vključiti raziskovalce iz Ljubljane in se povezovati z 

evropskimi institucijami, da bi pritegnili ljudi, ki bi prišli v JV regijo ustvarjat in raziskovat. 

Zavedajo se, da je bistvenega pomena izobraževanje otrok, saj je na tak način mogoče 

spreminjati raven znanja v lokalnem okolju ter ustvarjati bolj primerno okolje za mlade, kar bo 

tudi preprečilo beg možganov iz regije (Kočevska 2020). 

 

Kot največji dosežek inkubatorja do sedaj so v članku lokalnega časopisa Kočevska (2020) 

izpostavili, da so okrepili kader in lahko izvajajo tudi zahtevnejše projekte, med drugim 

karierno povezovanje podjetij in lokalne skupnosti (karierni sejem, dan odprtih vrat kočevskih 

podjetij), preko katerega spodbujajo zanimanje javnosti o tem, kakšna podjetja so v Kočevju, 

hkrati pa spodbujajo tudi podjetja, da morajo komunicirati z javnostjo, da bodo dolgoročno 

dobila zaposlene in pritegnila mlade. S takšnimi dogodki se srečata ponudba in povpraševanje 

delovnih mest v lokalnem okolju. 

 

Kot osrednja subregionalna podjetniška enota inkubator spodbuja razvojne aktivnosti in postaja 

most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji. V 

prihodnjih letih se pričakuje, da se bo Kočevje z okolico še dodatno razvijalo, s čimer se bo 

povečala tudi gospodarska aktivnost. Lokalno okolje bo še bolj prepoznavno na področjih lesa 

in robotike in to bo najverjetneje pritegnilo tudi potencialne podjetnike iz drugih krajev. V letu 

2021 PIK načrtuje selitev v nove – večje prostore v razširjeni industrijski coni, kar bo dodatno 

okrepilo povpraševanje po aktivnostih. V prihodnosti bo inkubator gotovo še naprej 

povezovalni element, kjer ne bodo izvajali samo izobraževanj, ampak tudi prakso in razvoj, in 

to ne samo na osnovni ravni, ampak tudi z inovacijami za podjetja in institucije (Kočevska 

2020). 
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PIK je uspešno izvedel že dva programa SIO (2016-2017 in 2018-19) za pomoč pri realizaciji 

poslovnih idej in rasti podjetij, uspešno pa je kandidiral tudi za sredstva SIO 2020-2022. 

Pomemben del projekta je namenjen obstoječim podjetjem, ki imajo ideje za nove produkte, 

potrebujejo pa določena specialna znanja oziroma pomoč pri postavljanju ideje na trg. V PIK 

tako pomagajo preko mentorskega programa ali individualnih ekpertnih svetovanj. Neprestano 

se v inkubatorju in tudi na drugih lokacijah (Kulturni center Kočevje, Mestna kavarna – kava z 

idejo…), kjer lahko dosežejo ciljne skupine, vrstijo brezplačni podjetniški dogodki, ki 

postrežejo s primeri dobrih praks, prenosom znanj in mreženjem. Izkušnje so namreč pokazale, 

da bodo le konstantne aktivnosti spremenile miselnost ljudi (PIK 2020a).  

 

PIK je usmerjen predvsem v izobraževanje mlajših generacij, saj se zavedajo, da znanje, ki smo 

ga pridobili pred 20 leti, danes ni več dovolj. V PIK tudi ugotavljajo, da so mladi čedalje manj 

samostojni in proaktivni. Zato je cilj ekipe inkubatorja, da mlade predvsem preko podjetniških 

krožkov v šolah nauči nastopati in jim pomaga, da se njihova ideja tudi uresniči. Poudarjajo, da 

je potrebna realizacija idej – da se ustvari vsaj prototip, če ne že končni izdelek. Gre za 

iniciativo, da udeleženci niso zgolj opazovalci, ampak rastejo v aktivne državljane, ki si želijo 

sprememb (PIK 2020a).  

 

Aktivnosti, ki jih izvajajo, so sledeče (PIK 2020b): 

 Spodbujajo učenje programiranja in naprednih tehnologij: Na rednih tečajih, popoldanskih 

delavnicah in poletnih taborih (na primer K3 Kočevski kamp kreativnosti) navdušujejo in 

poučujejo mlade o praktični rabi sodobnih tehnologij od programiranja, filmskega 

ustvarjanja do 3D modeliranja in laserskega graviranja. 

 Rešujejo podjetniške izzive v lokalnem okolju: Z osnovnimi in srednjimi šolami sodelujejo 

pri vodenju podjetniških krožkov. Mladi rešujejo različne izzive lokalnih podjetij in 

razvijajo lastne podjetniške ideje. Ob tem pridobivajo enkratne izkušnje za življenje. Med 

drugim organizirajo natečaj KUL ideja Kočevske, kjer najboljše ideje tudi pomagajo 

uresničiti. 

 Ustvarjajo z robotkanjem na šolah: V prvo triado osnovnih šol po celotni Sloveniji 

pomagajo uvajati KUBO robotkanje. Inkubatorjevi mentorji izobražujejo učitelje po celi 

Sloveniji in izvajajo predstavitve KUBO robotike v razredih. PIK torej poskrbi za 

usposobljenost mentorjev na šoli, hkrati pa poskrbi za učno gradivo, lekcije in skladnost z 

učnim načrtom. KUBO je pripravljen za učenje skozi igro v nekaj minutah in je zasnovan 

za učilnice. Ker se v Kočevju aktivno podpira razvoj industrije 4.0, se KUBO program 

izvaja v vseh osnovnih šolah. Z LEGO robotkanjem (WeDo 2.0 in Mindstorms) pa 

izobražujejo celotne generacije osnovnošolcev od 4. razreda dalje na vseh kočevskih 

osnovnih šolah. 
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 Usmerjajo preko Kariernega centra za mlade: Osnovnošolci, srednješolci in starši se lahko 

dogovorijo za individualno svetovanje o nadaljevanju šolanja ter možnosti za zaposlitev v 

lokalnem okolju. Inkubator povezuje lokalna podjetja z mladimi za sodelovanje v okviru 

delovnega preizkusa, počitniškega dela, štipendiranja ipd. PIK deluje tako kot povezovalec 

med podjetji, učenci in iskalci zaposlitve.  

Podjetniško izobraževalni prototipni center (PIPC) 

 

Že v letu 2016 je PIK pristopil k vzpostavitvi PIPC, katerega namen je izdelava prototipov in 

usposabljanje ljudi s specifičnimi znanji, tako tehničnimi kot poslovnimi. V lokalnem okolju 

pred tem ni bilo možnosti izobraževanja zainteresirane javnosti na računalniško vodenih strojih, 

ki v podjetjih postajajo nepogrešljiv del proizvodnih procesov. S PIPC in usmerjenim 

usposabljanjem pa bo moč zagotoviti delovno silo, ki bo imela potrebna tehnološka znanja in 

bo privlačnejša za nove investicije. Osnovna ideja je tako spodbuditi še večje število inovacij 

in prispevati k razvoju lokalnega gospodarstva (PIK 2019, 14). 

 

Za prototipe iz lesa se PIK povezuje z lesarsko delavnico Gimnazije in srednje šole Kočevje, 

za prototipe iz raznih kovin pa sodeluje z nekaj lokalnimi podjetji. Tako se intenzivno 

povezujejo različni subjekti na področju prototipiranja izdelkov (PIK 2020b). 

 

PIPC je vključen tudi v nacionalno FabLab mrežo, ki predstavlja platformo izobraževanja, 

medgeneracijskega povezovanja, ustvarjanja ter podpore kreativnim ustvarjalcem, zagonskim 

podjetjem in obstoječim podjetjem. Gre za tehnološko podprto okolje za prototipiranje inovacij 

in izumov, ki spodbuja krožno gospodarstvo in lokalno podjetništvo (FabLab 2020). 

Razvojni center Kočevje Ribnica 

RC Kočevje Ribnica, družba za razvoj in svetovanje, deluje od leta 2006, ko sta se združila 

Razvojni center Pokolpje in Področni center za razvoj gospodarstva. Podjetje je nastalo z 

namenom pospeševanja gospodarstva na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški 

Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje (slednji dve kot del Osrednjeslovenske 

regije). Glavna dejavnost podjetja je spodbujanje podjetništva in razvoj lokalnega okolja, 

katerega značilne gospodarske panoge so: gozdarstvo, lesno-predelovalna dejavnost, kovinsko-

predelovalna dejavnost, gradbeništvo in transport. V zadnjem času je veliko aktivnosti 

namenjenih ustvarjanju pogojev za razvoj turizma, ki ima vse možnosti razvoja na osnovi 

naravnih danosti (RC Kočevje Ribnica 2020b). 

 

RC v sodelovanju s PIK podpira program Pokolpje za spodbujanje konkurenčnosti, ki zajema 

sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, 

Semič in Metlika). Ena poglavitnih dejavnosti pa je tudi izvajanje brezplačnih celovitih 
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podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk 

SPOT za obdobje od 2018 do 2022. Gre za informiranje o aktualnih razpisih, svetovanje pred 

registracijo podjetja in izpeljavo postopkov za vpis ali spremembo v poslovnih registrih (RC 

Kočevje Ribnica 2020b). 

4.3.2 Novo mesto 

Mestna občina Novo mesto pokriva območje Dolenjske, ki ima bogato zgodovino in tradicijo 

in na okljuku reke Krke uradno obstaja od 14. stoletja. Danes je Novo mesto kot edina mestna 

občina v regiji pravo regionalno urbano središče JV Slovenije, ki je dom preko 140.000 

prebivalcem (v prestolnici jih živi 36.500). Je šesta med enajstimi mestnimi občinami v 

Sloveniji po številu prebivalcev (Mestna občina Novo mesto 2020).  

 

Zasluge za uspešno gospodarstvo v Novem mestu gredo štirim paradnim konjem slovenskega 

izvoznega gospodarstva - podjetjem Krka, Revoz, Adria Mobil in TPV, katerim se pridružujejo 

tudi mnoga druga prodorna novomeška podjetja. Neprecenljiv pečat novomeški zgodbi o 

uspehu pa nedvomno daje tudi izjemno aktivna družbena sfera, saj v okviru programov in 

projektov številnih nevladnih organizacij bogati in dviguje kakovost življenja na območju 

občine (Mestna občina Novo mesto 2020). 

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) 

V urejenem poslovnem okolju s sodobno infrastrukturo in s širšim naborom svetovalnih in 

mentorskih storitev PIP že 10 let omogoča učinkovito nastajanje in razvoj več kot 40 podjetij, 

ki so ustvarila preko 120 delovnih mest. Program inkubatorja sofinancira občina Novo mesto, 

delno pa je sofinanciran s strani ESRR, MGRT in SPIRIT. Sodelovanje in druženje v 

inkubatorju predstavlja nove možnosti za povezovanje in inovativno razmišljanje. Številni 

poslovni dogodki ter programi podjetjem ponujajo nove priložnosti za razvijanje posla, 

kvalitetno izobraževanje, iskanje novih izkušenj in širjenje prepoznavnosti podjetja. Vsa 

podjetja so redno obveščena tudi o vseh aktualnih razpisih in poslovnih priložnostih. 

Pomembna skupina inkubatorja so potencialni podjetniki in mladi, katerim se preko 

individualnih svetovanj, mentorskih programov, start-up vikendov ipd. pomaga razviti 

poslovno idejo. Tem skupinam inkubator nudi (PIP 2020b): 

 ugoden najem poslovnih prostorov ali delovnega mesta v coworkingu, 

 urejeno poslovno okolje z brezplačnimi parkirnimi mesti, 

 subvencionirane podjetniške delavnice in izobraževanja – do 100 % subvencije, 

 svetovanje in mentorstvo s področja podjetništva, 

 analizo in vrednotenje poslovne ideje, 

 kontakt z drugimi podjetniki, start-upi in mentorji, 

 pomoč pri iskanju partnerjev, sodelavcev, 
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 uporabo sejne sobe in projektorja, 

 pridobitev ugleda na trgu, 

 promocijo podjetja ipd. 

 

V okviru podjetništva torej PIP opravlja podjetniška svetovanja in izobraževanja, omogoča 

pridobitev ugodnejših bančnih kreditov in garancije za razvoj podjetništva, nudi pomoč pri 

pridobivanju ustreznih kadrov skozi štipendijsko shemo, ponuja ustrezne prostore za zagon 

start-up in mladih podjetij, coworking ter najem sejnih dvoran. Nudi tudi pripravo razpisne 

dokumentacije in poslovnih načrtov. Povezuje gospodarstvo in mlade in s tem preprečuje beg 

možganov. Spodbuja razvoj inovacij in mreženje nadarjenih posameznikov z inovativnimi 

podjetniškimi idejami. Ideje tako ne ostanejo samo na papirju, ampak jih posamezniki 

predstavijo in jih s pomočjo usposobljenih podjetniških strokovnjakov ter razpoložljivih virov 

tudi uspešno realizirajo. Inkubator organizira različna predavanja, seminarje, delavnice in ostale 

interaktivne dogodke, na katerih se lotevajo aktualnih tem s področja podjetništva. Nudi 

strokovno pomoč v obliki mentorstva ter urejeno in kreativno delovno okolje (virtualna pisarna, 

pisarna v naravi), kar pomaga pri razvoju poslovne ideje ali podjetja (RC NM 2020). 

 

Po podatkih RC NM (2019a, 19) je PIP v letu 2018 še povečal aktivnosti zadnjih let in to na 

vseh področjih svojega delovanja. Glede na Poročilo o delovanju PIP (PIP 2019) so se 

aktivnosti ponovno povečale tudi v letu 2019. Eden glavnih kazalnikov je zasedenost prostorov: 

dobro polovico vseh prostorov (cca. 4.000 m2) najemajo inkubirana podjetja, 15 % predstavljajo 

prostori, v katerih izvajajo delavnice, izobraževanja, coworking dejavnost, 13 % za svoje 

delovanje zaseda RC NM, 3 % površine pa je še proste. Število inkubiranih podjetij se je 

dvignilo s 30 na 35, v letu 2019 pa na 41. Ravno tako se je povečalo število zaposlenih, konec 

leta 2018 jih je bilo za 26 več, in sicer kar 134, v letu 2019 pa še 7 več (torej 141). 

 

Pomembna dejavnost PIP je organizacija in izvedba različnih vrst dogodkov. V zadnjih letih so 

število izvedenih dogodkov povečali za trikrat. V letu 2019 so tako izvedli 74 dogodkov na 

temo podjetništva (podjetniški večeri, dogodki s fakultetami, šolami, mladimi, delavnice za 

razvoj idej, mentorski programi, startup vikendi, delavnice robotike), medtem ko so jih v letu 

2018 izvedli 54. Prav tako so več kot podvojili število obiskovalcev. V letu 2018 je na dogodkih 

inkubatorja prisostvovalo 1.250 udeležencev vseh starostnih profilov (mladi, študenti, 

potencialni podjetniki, podjetniki, brezposelni), v letu 2019 pa kar 1.550 (PIP 2019). 

 

PIP je sodeloval že v obeh programih SIO (2016-2017 in 2018-19) in v tem času uspešno 

spodbujal podjetnost, uresničevanje novih idej in nastajanje ter delovanje predvsem start-up 

podjetij. Tekom let so povečali število izvedenih promocijsko-motivacijskih in tematskih 

dogodkov, ki jih je obiskalo tudi več udeležencev, razvili več inovativnih idej, izvajali 

mentorske programe za nova podjetja in preko aktivnosti krepili podjetniško in inovacijsko 

kulturo v regiji. V raziskovalnem delu želimo preučiti, kakšni so njihovi načrti za v bodoče.  
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Pod okriljem RC NM omogoča PIP pridobitev kadrovskih štipendij (Regijska štipendijska 

shema za Dolenjsko), informiranje o EU (preko info točke Europe Direct) in podjetniško 

izobraževanje za mlade. To je namenjeno dijakom, študentom, potencialnim podjetnikom, 

podjetnikom začetnikom, start-up podjetjem in ostalim skupinam mladih v regiji JV Slovenija. 

Primarni namen izobraževanj za mlade je dvigniti podjetniško ozaveščenost in spodbuditi 

podjetniško miselnost, odpiranje novih delovnih mest in umik mladih s trga brezposelnih oseb. 

Z organiziranjem in izvajanjem različnih dogodkov in programov (Všečkam in grem, First Lego 

League Junior, Dan otroške robotike, poletne šole podjetništva) spodbujajo mlade k 

podjetniškemu mišljenju in jim hkrati omogočajo pridobitev potrebnih kompetenc, s čimer jim 

olajšajo vstop na trg dela (PIP 2020). Kot posebnost regije naj še posebej izpostavimo delavnice 

robotike za otroke, s katerimi želijo v inkubatorju na zanimiv in razumljiv način mladim 

približati robotiko in jih navdušiti za novo tehnologijo.   

Center razvoja, raziskav in inovacij (CRRI) 

CRRI je začel delovati leta 2017 v prostorih PIP. Ustanovljen je bil z namenom povezovanja 

ustanov znanja, gospodarstva, srednješolskih izobraževalnih ustanov ter ustanov, ki skrbijo za 

razvoj regije. Za prva tri leta delovanja CRRI je postavljena ena sama prioriteta: industrijska 

robotika. Do te odločitve je prišlo zaradi sledenja strategiji pametne specializacije, ki 

robotizacijo proizvodnje tudi izven avtomobilske industrije navaja kot enega ključnih ciljev na 

področju Tovarn prihodnosti, prav tako pa omenja robotiko kot pomembno horizontalno 

tehnologijo. Prav tako so bile upoštevane usmeritve Evropske komisije, ki je robotiko postavila 

visoko na prioritetno listo (RC NM 2020). 

 

V začetni fazi je poslanstvo CRRI predvsem prispevati k razvoju regije JV Slovenija s 

spodbujanjem uvajanja industrijskih robotov v podjetja. Z leti pa se bo industrijski robotiki 

dodajalo še druge vsebine, za katere se bo skupaj z deležniki ugotovilo, da imajo visok potencial 

in podporo. Dejavnosti CRRI so (RC NM 2020): 

 izobraževanje mladih o robotiki (krožki robotike in poletne delavnice), 

 usposabljanje zaposlenih v gospodarstvu s področja industrijske robotike, 

 posredovanje ključnih znanj v zvezi z robotiko, 

 izvajanje projektov robotizacije in avtomatizacije v podjetjih, 

 (so)organizacija letnih srečanj strokovnjakov s področja robotike. 

 

CRRI je le eden izmed pokazateljev, da razvoj robotike postaja ena pomembnejših lastnosti 

JV regije in temelj za razvoj gospodarstva v bodoče. 
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Razvojni center Novo mesto (RC NM) 

RC NM je bil ustanovljen leta 1997 s strani dolenjskih občin ter območne obrtno-podjetniške 

in gospodarske zbornice. Sprva je deloval kot Regionalni podjetniški center na območju 

Dolenjske, nato še na območju Bele krajine. Leta 2000 so razširili svoje področje delovanja 

tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično regijo JV Slovenija, ki poleg 

Dolenjske in Bele krajine zajema tudi Kočevsko-ribniško območje (RC NM 2020). 

 

Danes je v ekipi 25 sodelavcev, ki so strokovnjaki na področju regionalnega razvoja, 

podjetništva, turizma, podeželja in robotike. Razvijajo podporno okolje za rast podjetništva in 

nastanek delovnih mest ter omogočajo lokalnim skupnostim trajnostni razvoj za kakovostno 

življenje prebivalcev regije. Kot razvojna institucija nudijo podjetnikom vso potrebno pomoč 

pri razvoju njihovih podjetniških idej, občinam in ostalim institucijam v okolju pa strokovno 

podporo pri izvedbi razvojnih projektov, s katerimi se prijavljajo na razpisana sredstva EU 

strukturnih skladov in s tem prispevajo k izboljšanju življenja vseh prebivalcev na tem območju 

(RC NM 2020). Na področju razvoja podjetništva v sklopu RC NM deluje že prej omenjeni 

PIP, katerega aktivnosti podrobneje obravnavamo v raziskovalnem delu. 

4.3.3 Črnomelj 

Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem JV Slovenije z najjužnejšo točko države. Obsega 340 

km2 površine in je z več kot 50 % vse površine tudi največja občina v Beli krajini. Šteje nekaj 

manj kot 15.000 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje 

slovenske občine. V občini je 122 naselij v trinajstih krajevnih skupnostih. Mesto Črnomelj leži 

na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 

prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine 

(Občina Črnomelj 2020). 

 

Po navedbah SPIRIT (2017, 82) je občina za spodbujanje podjetništva in malega gospodarstva 

sprejela vrsto ukrepov kot sosubvencije obrestne mere, sofinanciranje stroškov investicijske in 

razpisne dokumentacije in subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj. 

V okviru regijskega povezovanja imajo štipendijsko shemo za območje Črnomlja, ki pa jo 

izvaja RC NM. Tudi garancijsko shemo izvaja RC NM v sodelovanju z vključenimi občinami. 

Sodelujejo pri zagonu projekta CRRI. V občini deluje PI BK, za katerega sredstva zagotavljajo 

vse tri belokranjske občine v razmerju 3:2:1 (Črnomelj, Metlika, Semič). 
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Podjetniški inkubator Bela krajina (PI BK) 

PI BK deluje v okviru javnega zavoda RIC BK. Od ureditve pravno-formalnega statusa 

inkubatorja v letu 2016 deluje v dveh prostorih v upravljanju in na eni najeti lokaciji – vse tri 

lokacije so v Črnomlju. Nudi podporo tako inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni 

posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci ipd.) kot tudi novim in obstoječim 

podjetjem. Predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S 

svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje 

preživetja ter rasti mladih podjetij (start-up podjetij s potencialom hitre rasti) in na splošno 

prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi 

podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji 

(PI BK 2020b). 

 

PI BK deluje šele četrto leto, v času od ustanovitve do danes pa je uspešno sodeloval v programu 

SIO 2018-2019 ter pridobil sredstva tudi za aktualni SIO 2020-2022. Na podlagi raziskave o 

potrebi po instituciji, ki bi spodbujala podjetnost v belokranjskih občinah in je bila izvedena 

pred samo ustanovitvijo inkubatorja (predstavitve uspešnih podjetniških zgodb drugih 

inkubatorjev na terenu), je bilo ugotovljeno, da je na tem področju precej inovativnih 

posameznikov in da je treba ponuditi več podjetniških vsebin, kot jih je bilo takrat na voljo. 

Preko aktivnosti programa SIO tako v PI BK prispevajo k dvigu podjetniške miselnosti v regiji 

ter nudijo platformo, ki združuje inovativne posameznike za izmenjavo izkušenj in znanj. 

Pomagajo uresničiti inovativne ideje, uvajajo nove tehnologije, širijo podjetniško znanje in 

spodbujajo podjetnost in podjetništvo na več nivojih (PI BK 2020b; PI BK 2019). 

 

Po zgledu ostalih dveh inkubatorjev v regiji in glede na zaznano potrebo po izobraževanju 

mladih je tudi PI BK (2020a) začel z izvajanjem KUBO robotike v osnovnih šolah, ter z 

izvajanjem podjetniških krožkov v osnovnih in srednjih šolah v Beli krajini. Prav tako so v letu 

2019 organizirali podjetniški vikend za mlade, kjer so sodelovali učenci iz treh osnovnih šol in 

ene srednje šole, skupaj je tako podjetniške izkušnje nabiralo 45 mladih iz Bele krajine. 

Prostor naprednih tehnologij in prototipni laboratorij Bela krajina 

Potencial in obstoječe znanje na področju IT, navidezne resničnosti, 3D tehnologij, 3D 

tiskanja, prav tako ambicije startupov ter potrebe po opremi in specifičnih storitvah 

mentoriranja in izobraževanja so velike. S Prostorom naprednih tehnologij, ki je bil ustanovljen 

leta 2016, v PI BK omogočajo pridobivanje novih znanj na področju teh tehnologij in tako 

povečujejo možnosti za uspešno rast mladih podjetij. Platforma zagotavlja celostno podporo 

in na enem mestu povezuje (PI BK 2020a): 

 usposabljanje in izobraževanje o praktični uporabi novih tehnologij, 

 prototipiranje in izdelava testnih serij, 
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 spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti in mreženja, 

 sodelovanje z izobraževalnimi in razvojnimi institucijami v prostoru. 

 

Namen in cilji platforme pa so (PI BK 2020a): 

 Pomagati inkubiranim in ostalim lokalnim podjetjem, da z učinkovitim procesom 

prototipiranja povečajo svojo konkurenčnost na globalnem trgu. 

 Privabiti podjetja iz Slovenije in tujine, da zaradi razvoja znanja na teh področjih razširijo 

svoje poslovanje v Beli krajini kot del Pokolpja. 

 Vzpostaviti partnerstva z različnimi izobraževalnimi in podjetniškimi institucijami v 

lokalnem okolju in tudi širše v Evropi, da se pridejo izobraževati o izdelavi prototipov in 

dodatno usposabljati o računalniškem 3D modeliranju. 

 Vzpostaviti mišljenje splošne javnosti, da je tehnično naravnana izobrazba ključ do 

uspešnejšega gospodarskega razvoja regije. 

 Nadgraditi Prostor naprednih tehnologij z novo napredno opremo in dvigniti nivo 

neformalnega socialnega povezovanja skupnosti - ustvariti prostor, ki bo funkcioniral kot 

skupnostna delavnica za ustvarjalne interdisciplinarne posameznike/inkubirance in skupine 

(povečan pretok idej in kreativnih ljudi, ki bodo vnašali nove ideje v lokalno okolje, nova 

znanja in hkrati potencialni razvoj lokalnega gospodarstva). 

Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC BK) 

RIC BK je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli 

krajini. Deluje na področju spodbujanja dodatnih razvojnih nalog v razvojni regiji JV Slovenija, 

še posebej z oddelkom PI BK na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, promocije, 

informiranja in svetovanja glede podjetništva po Programu spodbujanja konkurenčnosti in 

ukrepov razvojne podpore Pokolpju (za obdobje 2011-2020). Na področju podjetništva skrbi 

tudi za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, prav tako pa nudi pomoč pri 

razpisni dokumentaciji. S prijavami na različne evropske razpise izboljšuje kvaliteto življenja 

na podeželju in na gospodarskem področju (RIC BK 2020).  

4.3.4 Mreža podjetniških inkubatorjev JV regije 

Mrežni inkubator je večje število inkubatorjev v regiji, povezanih v mrežo. Pokriva širše 

območje in deluje tako lokalno kot regionalno. To zagotavlja podjetjem še večjo učinkovitost 

inkubiranja, saj je nabor podjetij v mreži inkubatorjev večji (Glas 2007). Subjekti podpornega 

okolja za podjetništvo bi se morali bolj zavedati pomembnosti povezovanja in spodbujati 

neformalna srečanja, v okviru katerih bi izmenjevali izkušnje in mnenja. 

 

Mreža podjetniških inkubatorjev JV Slovenije je bila vzpostavljena leta 2015 predvsem zaradi 

geografske raznolikosti JV Slovenije, različne stopnje razvitosti posameznih območij, za 
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izboljšanje stanja na področju zagotavljanja podpornega okolja za razvoj podjetništva, za 

uresničevanje podjetniških idej in razvoj gospodarstva ter za povečanje zanimanja 

posameznikov za podjetništvo in spodbujanje podjetnikov, da dejavnost opravljajo v svojem 

lokalnem okolju (Pokolpje 2015, 3). V mrežo so vključeni vsi trije inkubatorji, ki jih 

obravnavamo v raziskovalnem delu.  

 

Poslanstvo mreže je slediti dolgoročni strategiji tehnološkega prestrukturiranja gospodarstva v 

Sloveniji. S storitvami svetovanja in pomoči pri začetnem poslovanju novih podjetij, ki 

povečujejo raznolikost in konkurenčnost na regionalnem ali nacionalnem trgu, mreža 

inkubiranim podjetjem zagotavlja dobro delovno okolje za pretvorbo poslovne ideje v poslovni 

načrt ter nato v komercializacijo produkta, prav tako pa pogoje za stabilen razvoj in poslovanje 

posameznih podjetij ter dvig njihove tehnološke usposobljenosti na višji nivo (Pokolpje 2015, 

15).  

 

Glavni cilji mreže so (Pokolpje 2015, 3):  

 poskrbeti za to, da rezultati poslovanja obstoječih podjetij dosežejo pozitivne trende, 

 zmanjšati umrljivost gospodarskih subjektov v začetni fazi, 

 zadržati mlad kader s podjetniškimi idejami (predvsem na problemskem področju 

Pokolpja), 

 oblikovati in zastopati skupne interese članov združenja, 

 izmenjevati in prenašati izkušnje in znanja med člani, 

 sodelovati na skupnih projektih, 

 primerjati sorodne institucije v razvitih okoljih in  

 izvajati skupno promocijo.  

 
V sklopu aktivnosti Mreže podjetniških inkubatorjev JV Slovenije imajo podjetja na vseh treh 

lokacijah dostop do znanja strokovne skupine in vseh storitev, ki jih ponujajo. Ključno pri 

zagotavljanju kvalitetnega svetovanja podjetjem pa je oblikovanje mreže svetovalcev. Mreža 

bo tako v bodoče razdeljena na posamezne gospodarske panoge, vanjo pa bodo vključeni 

izkušeni podjetniki regije. Ob začetnih težavah mladih podjetij se bo lahko glede na panogo 

podjetja vključilo ustreznega svetovalca, ki bo pomagal pri reševanju problema (Pokolpje 

2015). 

 

Z možnostjo sodelovanja tudi z drugimi inkubatorji v Sloveniji in širše, inkubatorji JV 

Slovenije lahko razširijo svojo tehnološko in inovacijsko strukturo. Ključnega pomena je 

medorganizacijsko povezovanje in sodelovanje (tudi s finančnimi, poslovnimi partnerji), saj to 

omogoča rast in razvoj. Z izvajanjem podpornih storitev za poslovanje podjetij ima mreža 

pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju ter pospeševanju rasti in uspešnosti podjetij v 

Pokolpju in regiji. Z izvajanjem skupnih projektov (najboljša podjetniška ideja, festivali 

ključnih dejavnosti regije in izvedba specialističnih svetovanj in izobraževanj na področju 

lesarstva, gozdarstva ipd.) želi izboljšati poslovno in življenjsko okolje, zmanjšati 
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brezposelnost (predvsem v Pokolpju) in motivirati prebivalstvo za optimistično percepcijo 

razvojnih aktivnosti (Pokolpje 2015).  
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5 RAZISKAVA O POMENU AKTIVNOSTI PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV V 

JV REGIJI 

V tem poglavju bomo pojasnili metodo zbiranja podatkov za empirični del raziskave, 

predstavili vzorec in metodo analize podatkov, interpretirali rezultate ter na koncu podali še 

zaključne ugotovitve in priporočila.  

5.1 Potek izvedbe raziskave 

Kvalitativna raziskava je bila opravljena kot študija primera, in sicer z intervjuvanjem 

predstavnikov treh podjetniških inkubatorjev JV regije (Podjetniški inkubator Kočevje, 

Podjetniški inkubator Podbreznik in Podjetniški inkubator Bela krajina). Vprašalnik sestavlja 

15 vprašanj s podvprašanji, za še širši pogled na tematiko. Zastavljen je tako, da smo z njim 

dobili poglobljene odgovore na vprašanja, ki smo si jih zastavili raziskati. Z odgovori smo 

dobili kar se da veliko informacij o vlogi inkubatorjev pri spodbujanju podjetnosti v regiji 

oziroma o pomenu aktivnosti, ki jih izvajajo. Tako smo dosegli zastavljene cilje. 

 

V namenski vzorec raziskovanja so bili vključeni trije predstavniki inkubatorjev, saj so le-ti 

najboljši poznavalci proučevanega področja oziroma delovanja obravnavanih inkubatorjev JV 

regije in so lahko podali največ podatkov. Pisno (preko elektronske pošte) in tudi preko 

telefonskega klica smo jih prosili za sodelovanje v intervjuju in jim na ta način tudi predstavili 

raziskavo. Posamezni intervjuji so trajali približno eno uro. Posnete intervjuje smo naknadno 

prepisali (PIK 2020a; PIP 2020a; PI BK 2020a), jih dali v potrditev intervjuvanim osebam in 

tako z avtorizacijo povečali kredibilnost raziskave.  

 

Z metodo komparacije smo primerjali podatke, pridobljene s pomočjo intervjujev ter internih 

aktov inkubatorjev (poročila in prijave za SIO), in podatke o gospodarskih kazalnikih. Na 

podlagi vsega tega smo za posamezni inkubator dobili podrobnejši pregled, kako z različnimi 

aktivnostmi že več let spodbujajo podjetnost v občinah Kočevje, Novo mesto, Črnomelj 

oziroma širše v JV regiji.  

 

Z raziskavo smo dobili odgovore na spodnja vprašanja:  

 Katere aktivnosti izvajajo izbrani podjetniški inkubatorji v JV regiji po programu SIO?  

 Kako se je nabor aktivnosti spreminjal v letih 2016-2019 (glede na gospodarsko stanje v 

regiji, potrebe in potenciale za razvoj podjetništva)?  

 Na kakšen način so izvedene aktivnosti že pripomogle k spodbujanju podjetnosti v občini 

in regiji (število inkubirancev, število prejemnikov pomoči inkubatorja, število izvedenih 

dogodkov in udeležencev v primerjavi z gospodarskimi kazalniki)? 

 Kakšno je sodelovanje med preučevanimi podjetniškimi inkubatorji v JV regiji, katere 

aktivnosti so skupne in kako zaznamujejo podjetništvo v regiji? 
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 Katere so tiste aktivnosti, ki bodo dolgoročno najbolj spodbujale podjetnost v regiji in tudi 

širše (plani za SIO 2020-2022)? 

5.2 Primerjava aktivnosti/storitev podjetniških inkubatorjev JV regije 

Vsi trije obravnavani inkubatorji izvajajo oziroma so v okviru SIO izvajali aktivnosti iz 

preglednice 2. V raziskavi podrobneje obravnavamo samo določene sklope teh aktivnosti, ki so 

opredeljeni v preglednicah 5, 6 in 7. Tako z obrazložitvijo slednjih odgovorimo na prvo in drugo 

raziskovalno vprašanje.  

 

Naj še pojasnimo, da se je prvi pilotni program SIO 2016-2017 začel izvajati konec leta 2016, 

zato PIK in PIP, ki sta že sodelovala v tem projektu, še nista vodila podatkov na način kot za 

ostala leta in zaradi tega za večino postavk ni podatkov ali pa so podatki podani le za aktivnosti 

izven SIO. PI BK pa je začel sodelovati šele v drugem programu SIO 2018-2019, tako da smo 

tudi izračun indeksov prilagodili glede na razpoložljive podatke. 

 

Preglednica 5: Podjetniški inkubator Kočevje, Aktivnosti SIO 

 
Vir: PIK 2020a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

0 150 573 382 422 74

0 71 79 111 118 149

0 2 5 250 5 100

0 1 11 1100 11 100

1 1 1 100 1 100

0 2 2 100 2 100

0 1 2 200 2 100

0 0 94 / 96 102

0 0 30 / 46 153

0 0 66 / 122 185

0 83 120 145 270 225

0 0 0 / 11 /

0 12 24 200 74 308

0 0 0 / 0 /

0 0 0 / 0 /

0 54 40 74 68 170

0 0 38 / 54 142

**Podatek za npr. šolsko leto 2015/2016 je vpisan pod 2016 itd. 

razvoj produkta

organizacija procesov

IKT

drugo (optimizacija proizvodnje)

validacija, poslovni modeli

promocija, trženje, marketing

pravno področje

davčno, finančno področje

internacionalizacija podjetij

kadrovsko področje

MENTORIRANJE & SVETOVANJE EKSPERTOV (D & E) - v urah

število start up vikendov

število natečajev, tekmovanj

število podjetniških krožkov**

PROMOCIJSKO MOTIVACIJSKI & TEMATSKI DOGODKI (A & C)

število promocijskih dogodkov

število izobraževalnih delavnic, seminarjev, tečajev

število ur svetovanja in informiranja

število prejemnikov svetovanja in informiranja

AKTIVNOSTI PO SKLOPIH

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZAPOSLENIH (B) 



 

 

45 

 

Preglednica 6: Podjetniški inkubator Podbreznik (Novo mesto), Aktivnosti SIO 

 
Vir: PIP 2020a.  

 

Preglednica 7: Podjetniški inkubator Bela krajina, Aktivnosti SIO 

 
Vir: PI BK 2020a.  

 

Na podlagi pridobljenih podatkov in dosedanjega aktivnega delovanja inkubatorjev smo 

prepoznali nekatere ključne potrebe posameznikov oziroma podjetij z inovativnimi idejami. Te 

so se tekom zadnjih štirih let povečevale, vzajemno pa se je povečevalo tudi število aktivnosti 

v vseh obravnavanih sklopih. Eden takih primerov je aktivnost svetovanje in informiranje (B), 

ki jo izvajajo zaposleni znotraj inkubatorja. Iz leta v leto narašča tako število prejemnikov teh 

storitev kot tudi število temu namenjenih ur.  

 

2016 2017 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

 0 322 905 281 1246 138

 0 21 478 2276 378 79

 0 12 7 58 16 229

0 6 6 100 20 333

1 1 1 100 1 100

 0 3 3 100 5 167

2 12 12 100 14 117

 0 40 140 350 534 381

 0 151 0 0 180 /

 0 61,5 541 880 586 108

 0 234,5 305 130 1005 330

 0 30 20 67 50 250

 0 24 3 13 283 9433

 0 10 0 0 101 /

 0 0 0 / 32 /

 0 69 52 75 226 435

 0 43 108 251 178 165

razvoj produkta

organizacija procesov

validacija, poslovni modeli

promocija, trženje, marketing

pravno področje

davčno, finančno področje

internacionalizacija podjetij

kadrovsko področje

IKT

drugo (dizajn)

PROMOCIJSKO MOTIVACIJSKI & TEMATSKI DOGODKI (A & C)

MENTORIRANJE & SVETOVANJE EKSPERTOV (D & E) - v urah

**Podatek za npr. šolsko leto 2015/2016 je vpisan pod 2016 itd. 

AKTIVNOSTI PO SKLOPIH

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZAPOSLENIH (B) 

število ur svetovanja in informiranja

število prejemnikov svetovanja in informiranja

število promocijskih dogodkov

število izobraževalnih delavnic, seminarjev, tečajev

število start up vikendov

število natečajev, tekmovanj

število podjetniških krožkov**

2016 2017 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

/ / 601,75 / 805 134

/ / 198 / 221 112

/ / 6 / 5 83

/ / 22 / 26 118

/ / 1 / 1 100

/ / 1 / 1 100

/ / 0 / 3 /

/ / 388 / 468 121

/ / 57,5 / 61 106

/ / 70,25 / 94 134

/ / 147,5 / 656,75 445

/ / 0 / 3 /

/ / 15 / 71 473

/ / 0 / 0 /

/ / 0 / 39 /

/ / 24 / 0 0

/ / 0 / 10 /

davčno, finančno področje

internacionalizacija podjetij

kadrovsko področje

IKT

drugo (pomoč pri dokumentaciji za javni razpis)

pravno področje

število izobraževalnih delavnic, seminarjev, tečajev

število startup vikendov

število natečajev, tekmovanj

Število podjetniških krožkov**

**Podatek za npr. šolsko leto 2015/2016 je vpisan pod 2016 itd. 

razvoj produkta

organizacija procesov

validacija, poslovni modeli

promocija, trženje, marketing

število promocijskih dogodkov

MENTORIRANJE & SVETOVANJE EKSPERTOV (D & E) - v urah

AKTIVNOSTI PO SKLOPIH

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZAPOSLENIH (B) 

število ur svetovanja in informiranja

število prejemnikov svetovanja in informiranja

PROMOCIJSKO MOTIVACIJSKI & TEMATSKI DOGODKI (A & C)
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Tudi aktivnosti pod kategorijo “dogodki” (A in C) je vsako leto več. Te so zasnovane kot 

strokovna ali praktična predavanja na določeno temo z izkušnjo podjetnika/ov. Gre za raznolike 

tematike, ki so aktualne in kjer udeleženci pridobijo neko novo širino pri udejanjanju poslovne 

ideje. Vsaj en dogodek letno je namenjen predstavitvi aktualnih in prihajajočih razpisov. 

 

Promocijsko-motivacijski dogodki vključujejo na primer AR in VR tehnologije, industrijsko 

oblikovanje, socialno podjetništvo, podjetništvo v kulturi, predstavitev dobrih praks inovacij, 

predstavitev dobrih praks v turizmu, podjetniške zajtrke glede sodobnih IT platform za 

izboljševanje procesov MSP-jev, tematska srečanja s predstavitvijo dobrih praks start-up 

podjetnikov, med njimi tudi predstavitve “inkubiranci – inkubirancem”,… Tematski dogodki 

so zasnovani kot izobraževalne delavnice za pridobivanje ali nadgradnjo podjetniških veščin 

(uvodni koraki v podjetništvu, prodaja in tržno komuniciranje, digitalni marketing, inoviranje 

in vodenje projektov, odpiranje novih trgov, delavnice, vezane na turizem, pravni in davčni 

vidiki poslovanja in vstopov na trge).  

 

V tem sklopu smo navedli še tri aktivnosti izven SIO, ki so se pri vseh treh inkubatorjih izkazale 

kot zelo uspešne, in sicer organizacija startup vikendov, podjetniških natečajev in tekmovanj 

ter podjetniških krožkov na osnovnih in srednjih šolah. Z izobraževanjem mladih ima precej 

izkušenj PIP, ki sodeluje z veliko večino osnovnih in srednjih šol na Dolenjskem, uspešno pa 

mu sledita tudi PIK in PI BK. Slednji je na podlagi uspešnih zgodb, ki jih z mladimi razvijata 

ostala dva inkubatorja, prepoznal nujnost spodbujanja podjetnosti že med najmlajšimi in začel 

z izvajanjem podjetniških krožkov v šolah v Beli krajini v letu 2019.  

 

Opazimo lahko, da število dogodkov tekom let narašča, medtem ko število udeležencev niha 

(preglednice 8, 9 in 10). V PIK in PI BK, kjer je v letu 2019 upadlo število udeležencev za 

25 %, pojasnjujejo, da je bil razlog za to, da si ljudje (podjetniki) velikokrat niso bili pripravljeni 

vzeti časa za samoizobraževanje, dejstvo, da so imeli dovolj dela, na trgu je bila prisotna visoka 

konjunktura in podjetniki so imeli občutek, da so njihova znanja dovolj ustrezna, saj so dobro 

prodajali.  

 

Aktivnosti D in E izvajajo zunanji mentorji oziroma eksperti. Inkubatorji imajo vzpostavljeno 

mrežo zunanjih svetovalcev/strokovnjakov, po katerih se je tekom let pokazala večja potreba 

oziroma prejemniki te vrste pomoči potrebujejo bolj obsežno/specifično znanje o določenih 

področjih. Zaradi tega so inkubatorji postavili tudi višje kriterije, komu nudijo podporo in v 

kakšnem obsegu po principu več podpore za manj podjetij, če so ta zelo inovativna, 

perspektivna. To pojasnjuje na primer tudi do 50 % nižji delež prejemnikov SIO pomoči v letu 

2019 v preglednici 10. 

 

Mentoriranje in svetovanje ekspertov smo razdelili po področjih, da bi ugotovili, kje 

primanjkuje prejemnikom največ specifičnega znanja. Izkazalo se je, da je vsem trem 
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inkubatorjem skupno, da je bilo potrebnega največ izobraževanja glede razvoja produkta, 

validacije poslovnega modela in promocije, trženja oziroma marketinga, najmanj pa za 

kadrovsko in pravno področje ter internacionalizacijo podjetij. Slednje kaže na to, da, kot je 

bilo izpostavljeno že v samih intervjujih, podjetja na začetni stopnji razvoja še premalo 

razmišljajo o širitvi na tuje trge. Z izobraževanji, mentoriranji in (ekspertnimi) svetovanji bodo 

nosilci podjetniških idej in podjemov pridobili znanja, s katerimi bodo bolj konkurenčni ne 

samo na domačem trgu, ampak se bodo lahko usmerili tudi na nove trge. 

5.3 Interpretacija rezultatov raziskave 

Za analizo podatkov smo za intervjuvance uporabili kratice imen posameznih inkubatorjev 

(PIK, PIP in PI BK). Odgovore na vprašanja smo združili po smiselnih temah, v interpretacijo 

vključili merljive interne podatke inkubatorjev in raziskavo podkrepili še z dodatnimi 

sekundarnimi podatki (gospodarski kazalniki). Tako smo podali odgovore še na preostala tri 

raziskovalna vprašanja.  

Državna in lokalna podpora SIO in podjetništvu 

Na lokalni ravni občine spodbujajo podjetništvo neposredno s subvencijami, garancijskimi 

shemami in krediti ter posredno z ustvarjanjem pogojev, ki lahko vplivajo na ugoden razvoj 

podjetništva. To ugotavljajo tudi v Klubu slovenskih podjetnikov (2018, 22), kjer kot prakso 

občin oziroma med deset ukrepov, ki delujejo pri privabljanju in spodbujanju delovanja 

podjetij, navajajo tudi primerno infrastrukturo, ponudbo komunalno opremljenih zemljišč v 

poslovnih in industrijskih conah, znižanje ali oprostitev plačila komunalnih prispevkov idr. 

Poleg občin mora podjetjem zagotoviti prijazno podjetniško okolje tudi država. Naši 

intervjuvanci menijo, da je tako na državnem kot tudi na lokalnem nivoju namenjenih dovolj 

sredstev za podporo podjetništvu (na primer projekt SIO, vavčerji za prototipiranje preko 

Slovenskega podjetniškega sklada ipd.), so pa določena sredstva preveč datumsko vezana na 

proračun (če želi nekdo sredi ali konec leta ustanoviti podjetje, ne more pridobiti toliko sredstev 

kot v začetku leta).  

 

Sicer pa se inkubatorji financirajo različno, odvisno od poslovnega modela. PIK približno 30 % 

sredstev dobi preko EU razpisov, delno ga podpira občina Kočevje, manjši del sredstev pa 

pridobi od PIPC in najemnin. PIP se financira pretežno z najemninami in preko občine NM, 

hkrati pa tudi preko RC NM, ki ga financira država, in preko projektov SIO in SPOT. Vedno 

bolj se prijavljajo tudi na razpise EU, predvsem za razvoj tehnoloških inovacij. PI BK v 15 % 

finacirajo vse tri belokranjske občine, preostala sredstva dobijo preko projekta SIO in programa 

Pokolpje preko MGRT (PIK 2020a; PIP 2020a; PI BK 2020a). 
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Pomembnejše aktivnosti za spodbujanje podjetnosti 

Ne samo da spodbujajo podjetnost in razvoj podjetništva, SIO vplivajo tudi na urejeno 

podjetniško okolje. Omenili smo že, da so se inkubatorji pred leti povezali v Združenje 

inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije, da bi dosegli večjo standardizacijo delovanja v 

Sloveniji, kar se je udejanilo preko SPIRIT-ovega programa SIO. Podjetniški inkubatorji JV 

regije so se odločili za sodelovanje v programu, saj so si s tem zagotovili sistemsko rešitev za 

spodbujanje podjetništva v lokalnem okolju, ponujati so lahko začeli več vsebin in storitev. Na 

splošno namreč velja, da podjetnik nima dovolj znanja na vseh področjih, s sredstvi programa 

SIO pa mu preko inkubatorja lahko zagotovijo poglobljeno/specifično izobraževanje, česar si 

sam na začetku najverjetneje ne more privoščiti. Tako preko programa SIO inkubatorji lažje 

izvajajo svoje poslanstvo.  

 

Vsi trije inkubatorji so enotni, da slovenskim podjetnikom primanjkuje znanje o prodaji 

(inovatorji imajo dobre ideje, a jih je sram prodajati, občutek siljenja) in tudi o uvajanju novih 

tehnologij, precej učenja pa je potrebnega na področju razvoja poslovnega modela/načrta. To 

se kaže tudi v analizi aktivnosti SIO, kjer je največ ur mentoriranja in svetovanja posvečenih 

ravno temu (preglednice 5, 6 in 7). Primanjkuje torej osnovnega podjetniškega znanja, 

potencialni podjetniki ne znajo opredeliti, kdo je kupec, kateri so ključni problemi, ki jih bo 

treba reševati, kdo je ciljna skupina, kako razviti idejo, koliko stane oglaševanje ipd. Glavni 

namen inkubatorja je zato ozaveščanje in širjenje podjetniškega znanja ter grajenje zaupanja 

med ljudmi, da ti prepoznajo priložnosti, ki jih lahko dosežejo.   

 

Vsi trije intervjuvanci so tako kot najpomembnejšo aktivnost izpostavili pomoč zunanjih 

ekspertov, mentorjev oziroma svetovalcev. Prejemniki njihovih svetovanj pridobijo široko 

znanje, s katerim lahko rešijo točno določene probleme. Ob analiziranju aktivnosti v 

podpoglavju 5.2 smo spoznali, katera so tista področja mentoriranja in svetovanja (D in E), kjer 

podjetniki v regiji potrebujejo največ dodatnega izobraževanja.  

 

Podjetniški inkubatorji v JV regiji torej krepijo temeljna podjetniška znanja, pomembno 

prispevajo h gospodarski rasti z aktivnostmi, ki jih izvajajo (tudi izven SIO), z razvojnimi 

projekti, preko odborov za gospodarstvo itd. Na ta način privabljajo nove investitorje (na primer 

Yaskawa in SIDG v Kočevju), ustvarjajo nove strategije in programe, lobirajo na državni ravni, 

da se prilagajajo zakoni glede podjetništva, razvijajo tehnična znanja (CRRI, PIPC) in 

spodbujajo podjetnost med mladimi, medtem ko druge institucije tega ne počnejo v takšni meri. 

Prav tako odpirajo karierne možnosti in priložnosti (za osveščanje podjetij, kakšen kader je na 

voljo v regiji, in da ljudje vedo, na kakšen način se lahko zaposlijo v podjetjih v regiji). 
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Podatki SIO programov 

Na podlagi merljivih internih podatkov vseh treh inkubatorjev, ki so predstavljeni v 

preglednicah 8, 9 in 10, lahko vidimo, da imajo vsi trije vsako leto več članov, nekatera podjetja 

tudi brez najema prostora ali pa z virtualno pisarno (samo poslovni naslov), nekatera podjetja 

pa samo kot del coworkinga. Večinoma gre že za start-up podjetja v fazi 2 (opredeljeno v 

preglednici 2). Povprečna doba inkubacije je od 4 do 6 let, če ima inkubator možnost nuditi 

prostor tudi šesto leto, sicer je inkubacije po petih letih konec. Stopnja preživetja je 85 do 100 

%, kar je precej bolje kot v primerjavi s stopnjo preživetja petletnih podjetij v Sloveniji, ki naj 

bi bila okoli 50 % (Močnik in Rus 2016, 10). S tem potrjujemo pomembnost vloge inkubatorjev, 

omenjene v poglavju 3.4. 

 

V inkubatorjih preko letnih poročil ali letnih intervjujev spremljajo poslovanje inkubiranih 

podjetij (število zaposlenih, prihodke), na neformalnih druženjih, preko katerih predvsem 

spremljajo poinkubirana podjetja, pa dajejo velik poudarek mreženju. Po priporočilih drugih 

inkubirancev, zaradi dodatnih možnosti prijav na razpise (ker gre za problemsko območje 

Pokolpja), zaradi prototipnih centrov (z malo denarja lahko podjetja v JV regiji dodelajo svoje 

ideje), zaradi slabih izkušenj z drugimi SIO ali zaradi prenosa novih oddelkov določenega 

podjetja v JV regijo imajo v PIK 15 % delež nerezidenčnih podjetij, v PIP 5 %, v PI BK pa 13 

% (PIK 2020a; PIP 2020a; PI BK 2020a).  

 

Največ inkubirancev ima v PIK registrirano predelovalno dejavnost z lesom, ki ima na območju 

Kočevske še posebej velik potencial, v PIP in PI BK pa informacijsko in komunikacijsko 

dejavnost. Poleg tega  je v PIP mogoče zaslediti še večje število inkubirancev z gradbeno 

dejavnostjo (elektro in strojne instalacije), v PI BK pa z dejavnostjo trgovine (eVEM 2020).  

 

Kot je bilo moč zaznati že iz podatkov o izobraževanju glede internacionalizacije (preglednice 

5, 6 in 7), je v regiji še vedno premalo mednarodnih ambicij pri podjetjih na začetni stopnji 

razvoja. To potrjujejo tudi podatki o deležu izvozno naravnanih inkubirancev. Teh je v PIK 20 

% in v PI BK 15 %, medtem ko jih je v PIP več, in sicer 60-65 % (njihovi inkubiranci so 

večinoma IT podjetja).   

 

V zadnjih štirih letih je nekaj podjetij tudi že izstopilo iz inkubatorja (po koncu petletne 

inkubacijske dobe), in sicer dve podjetji iz PIK in vsako leto dve do tri podjetja iz PIP (PIK 

2020a; PIP 2020a).  
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Preglednica 8: Podjetniški inkubator Kočevje, Podatki SIO projektov 

 
Vir: PIK 2020a.  

 

Preglednica 9: Podjetniški inkubator Podbreznik (Novo mesto), Podatki SIO projektov 

 
Vir: PIP 2020a. 

 

Preglednica 10: Podjetniški inkubator Bela krajina, Podatki SIO projektov 

 
Vir: PI BK 2020a.  

Merjenje uspešnosti inkubatorja 

Za inkubatorje sicer še ni razvit nek standardiziran sistem merjenja uspešnosti delovanja, med 

priporočene ukrepe pa sodijo spremljanje števila novih delovnih mest, prihodkov in letnega 

števila podjetij, ki uspešno zapustijo program podjetniškega inkubatorja, njihova stopnja 

preživetja ter njihov obstanek v okolici podjetniškega inkubatorja (Lewis, Harper-Anderson in 

Molnar 2011, 10). Tako bi se vzpostavil program za sledenje rezultatov ter učinkov inkubatorja.  

 

V PIK (2020a) in PIP (2020a) so sicer navedli, da so najpomembnejši kriterij za merjenje 

uspešnosti inkubatorja “prihodki inkubirancev”, izpostavili so še “pomoč pri razvoju 

podjetniških idej”. Prav tako so med pomembnejše kriterije izbrali “ustanavljanje novih 

podjetij, komercializacijo znanja in revitalizacijo območja, kjer inkubator deluje”.  

 

Če pogledamo še gospodarske kazalnike v preglednici 11, so ti za regijo vzpodbudni, medtem 

ko je med občinami opaziti odstopanja. Za gospodarstvo JV Slovenije je namreč značilna 

zgoščenost industrije v okolici Novega mesta, ki zaradi tega izstopa. Delež novonastalih 

podjetij, kjer smo upoštevali gospodarske družbe (GD) in samostojne podjetnike (S.P.), je bil v 

zadnjih štirih letih na državni ravni konstanten (12 %) , medtem ko je bil v sami regiji in po 

2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

število članov inkubatorja (inkubirancev) 12 23 192 43 187 55 128

število potencialnih podjetnikov v fazi 1 3 8 267 21 263 22 105

število podjetij v fazi 2 9 15 167 25 167 28 112

število izvedenih dogodkov 22 (izven SIO) 3 / 16 533 16 100

število udeležencev na dogodkih 0 62 / 257 415 201 78

število prejemnikov pomoči SIO 0 23 / 78 339 97 124

število ur mentoriranja in ekspertnega svetovanja 0 149 / 412 277 741 180

SIO

2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

število članov inkubatorja (inkubirancev) 30 30 100 35 117 41 117

število potencialnih podjetnikov v fazi 1 0 8 / 9 113 26 289

število podjetij v fazi 2 1 11 1100 16 145 25 156

število izvedenih dogodkov 8 (izven SIO) 18 / 13 72 26 200

število udeležencev na dogodkih 0 414 / 228 55 686 301

število prejemnikov pomoči SIO 1 19 1900 25 132 51 204

število ur mentoriranja in ekspertnega svetovanja 0 663 / 1169 176 3175 272

SIO

SIO 2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

število članov inkubatorja (inkubirancev) 8 13 163 15 115 15 100

število potencialnih podjetnikov v fazi 1 / / / 3 / 2 67

število podjetij v fazi 2 / / / 91 / 87 96

število izvedenih dogodkov 11 (izven SIO) 45 (izven SIO) / 28 / 31 111

število udeležencev na dogodkih / / / 308 / 232 75

število prejemnikov pomoči SIO / / / 52 / 82 158

število ur mentoriranja in ekspertnega svetovanja / / / 702,25 / 1402,75 200
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občinah le-ta najvišji leta 2018, v 2019 pa se je število znižalo tako v JV regiji kot v vseh treh 

obravnavanih občinah.  

 

V primerjavi s številom poslovnih subjektov iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES 2020a; 

AJPES 2020b) lahko vidimo, da je delež novonastalih podjetij (GD in S.P.) glede na vsa 

registrirana podjetja (GD in S.P.) na ravni regije med 11 in 12 %. Kar se tiče občin, se je delež 

novonastalih podjetij najbolj povečal v Kočevju, in sicer za 5 odstotnih točk v letu 2018, 

medtem ko je v Črnomlju v letu 2019 opaziti zmanjšanje le-teh za 3 odstotne točke. V Novem 

mestu pa je delež tekom let konstanten, in sicer predstavljajo novonastala podjetja med 12 in 

13 % vseh registriranih GD in S.P. 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v regiji in Novem mestu od leta 2017 dalje pod 

slovenskim povprečjem, v Kočevju in Črnomlju, ki spadata v problemsko območje Pokolpja, 

pa v vseh preučevanih letih vztraja visoko nad slovenskim povprečjem. Se je pa v zadnjih štirih 

letih v obeh občinah stopnja registrirane brezposelnosti znižala za več odstotnih točk, in sicer 

v Kočevju za 6,8 odstotnih točk, v Črnomlju pa za 5,7 odstotnih točk (ZRSZ 2020). Od 2016 

na tem območju aktivno delujeta dva podjetniška inkubatorja in z raziskavo smo ugotovili, da 

posredno pripomoreta k nižanju stopnje registrirane brezposelnosti preko vseh aktivnosti, s 

katerimi spodbujata podjetnost.  

 

Preglednica 11: Gospodarski kazalniki (na dan 31. 12. posameznega leta) 

 
Vir: AJPES 2019; RC Kočevje Ribnica 2020a; ZRSZ 2020. 

 

Na podlagi analize podatkov v preglednicah 8, 9, 10 in 11 ter na podlagi informacij, ki smo jih 

dobili s pomočjo intervjujev, smo pojasnili odgovor na tretje raziskovalno vprašanje. Sklepamo 

lahko, da je delovanje podjetniških inkubatorjev v JV regiji uspešno in pripomore k spodbujanju 

število vseh registriranih podjetij (GD in S.P.) 2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

Slovenija 158.673 162.849 103 166.859 102 171.301 103

Jugovzhodna regija 7.765 7.993 103 8.265 103 8.497 103

Kočevje 691 700 101 716 102 740 103

Novo mesto 2.306 2.397 104 2.487 104 2.568 103

Črnomelj 736 746 101 756 101 751 99

število novonastalih podjetij (GD in S.P.) 2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

Slovenija 19.479 19.591 101 20.068 102 20.428 102

Jugovzhodna regija 892 883 99 1.005 114 959 95

Kočevje 71 64 90 98 153 99 101

Novo mesto 272 289 106 315 109 299 95

Črnomelj 84 76 90 84 111 57 68

% novonastalih podjetij (GD in S.P.) 2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

Slovenija 12 12 100 12 100 12 100

Jugovzhodna regija 11 11 100 12 109 11 92

Kočevje 10 9 90 14 156 13 93

Novo mesto 12 12 100 13 108 12 92

Črnomelj 11 10 91 11 110 8 73

stopnja registrirane brezposelnosti (%) 2016 2017 Ind 2017/2016 2018 Ind 2018/2017 2019 Ind 2019/2018

Slovenija 10,8 9,0 83 8,1 90 7,7 95

Jugovzhodna regija 10,9 8,9 82 7,7 84 7,4 96

Kočevje 20,9 17,9 86 15,3 83 14,1 92

Novo mesto 9,0 7,2 80 6,2 84 6,4 103

Črnomelj 16,2 12,7 78 11,1 86 10,5 95
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podjetnosti preko vseh aktivnosti, ki jih izvajajo. S stalno in povečano prisotnostjo v lokalnem 

okolju se izboljšuje prepoznavnost inkubatorjev in njihovih storitev. 

Povezovanje podjetniških inkubatorjev JV regije 

Za odgovor na četrto raziskovalno vprašanje smo z intervjuvanci preverili, na kak način 

sodelujejo med seboj in kako zaznamujejo podjetništvo v JV regiji. Večkrat letno se srečujejo 

v sklopu programa SIO in si na srečanjih izmenjujejo informacije. Inkubatorji sodelujejo tudi s 

tehnološkimi parki, s katerimi rešujejo specifične, predvsem tehnološke izzive. Vsi trije 

obravnavani inkubatorji so se pred leti povezali (Mreža podjetniških inkubatorjev JV Slovenije, 

obravnavana v poglavju 4.3.4). PIK (2020a) sodeluje še s SIO v rudarskih mestih (Trbovlje, 

Velenje) in s Koroško, PI BK (2020a) pa s SIO iz Postojne in Rogaške Slatine, saj imajo 

podobne probleme na sorodnih področjih, ki jih rešujejo s pomočjo izmenjave izkušenj. Preko 

določenih projektov se začenjajo povezovati tudi s SIO iz tujine.  

 

Kot prednosti oziroma specifike regije oziroma kot skupne aktivnosti inkubatorjev PIK 

(2020a), PIP (2020a) in PI BK (2020a) lahko izpostavimo procesne izboljšave gozdno lesne 

verige, procese robotizacije in platformo za izobraževanje mladih. V PIK (2020a) tako že 

sodelujejo z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami in model izobraževanja robotike širijo na 

državni ravni. Prav tako za razvoj tehnologij sodelujejo s Fakulteto za elektrotehniko, Strojno 

fakulteto in laboratorijem Biotehniške fakultete, za podjetniško izobraževanje z IEDC Poslovno 

šolo Bled idr. PIP sodeluje skoraj z vsemi šolami na Dolenjskem, v sklopu RC NM pa tudi z 

zadrugami, društvi in obrtnimi zbornicami – skupaj s 1.400 subjekti. Je stičišče med velikimi 

in manjšimi podjetji, kreativnimi posamezniki in akademsko sfero. PI BK (2020a) se povezuje 

s FabLabom, ameriško ambasado, Fakulteto za turizem Brežice (študenti pridejo na 

usposabljanja v Belo krajino, kjer je velik poudarek na razvoju turizma), Visoko šolo za 

upravljanje premoženja Grm Novo mesto, Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, s 

TPV innnovation center, Adria Dom, Beti, RC NM, Zavodom za izobraževanje in kulturo 

Črnomelj, Latinskim centrom BIT, Iskra d.o.o. PI BK (2020a) lažje sodeluje z velikimi podjetji 

v Beli krajini v primerjavi s PIP, ki mu velika podjetja na Dolenjskem zaenkrat še težje odpirajo 

svoja vrata (z določenimi projekti so sicer že začeli z večjimi podjetji kot so Revoz, TPV in 

Tilia). Tudi večja podjetja se namreč začenjajo zavedati prednosti sodelovanja s SIO in se tako 

na primer za izobraževanje svojih zaposlenih poslužujejo mentorjev ali vodstveni kadri sami 

nastopajo kot mentorji (ekspertno sodelovanje), preko inkubatorja podjetja tudi lažje pridejo do 

ustreznega kadra.  

Prepoznavnost inkubatorja in primeri dobre prakse 

Primeri dobrih praks so tisti, ki najbolj doprinesejo k prepoznavnosti inkubatorjev v JV regiji. 

Po izkušnjah intervjuvancev, kljub spletnemu oglaševanju (Facebook, mailing liste) in lokalni 
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medijski aktivnosti (TV, radio), še vedno največ idej pride do inkubatorja po principu “od ust 

do ust”, torej po priporočilu zadovoljnega prejemnika inkubatorjeve storitve. Prav tako je 

ključnega pomena konstantna prisotnost dogodkov, delavnic, svetovanj ipd., saj si inkubator s 

tem zgradi imidž, ljudje mu začnejo zaupati, postaja vse bolj prepoznavna institucija. Za 

promocijo je tako najboljša kombinacija različnih kanalov, najboljši ambasadorji pa so 

inkubiranci sami, ki tudi priporočajo nove potencialne ideje. Na tem mestu naj izpostavimo 

nekaj najbolj uspešnih inovativnih zgodb iz JV regije, ko so podjetja v času inkubacije povečala 

svoj promet, zaposlila nove ljudi in razvila nove izdelke: Good4Dogs (surovo meso za pse), 

Matt (pivovarna), Hemptouch (kozmetika iz konoplje), Lacenano (najlažja tattoo mašinca), 

Starkmat (koncept zdrave pisarne) idr. 

Izzivi za v bodoče 

Z iniciativo Start:up Slovenija se je zelo razvil podjetniški ekosistem, tako da je stanje, kar se 

tiče inovativnih in mednarodno prodornih podjetij, po mnenju intervjuvancev na državnem 

nivoju zadovoljivo, medtem ko se bo v JV regiji moralo okrepiti znanje o tujih trgih in sami 

prodaji. Poleg tega bo potrebnega tudi več tehničnega/inženirskega znanja in podjetniškega 

izobraževanja, predvsem pri mladih, da bodo ti znali kritično ovrednotiti svoje ideje in z 

omejenimi sredstvi znali priti do uspešnih zgodb.  

 

Poleg teh izzivov bo za inkubatorje v naslednjih petih do desetih letih pomembno tudi, da bodo 

sami uvedli nove tehnologije in izpopolnili znanje svojih zaposlenih ter s tem vzpostavili 

vzpodbudno okolje za ustvarjanje, prilagojeno trgu in potrebam. Intervjuvanci so izpostavili 

tudi potrebo po specializaciji aktivnosti inkubatorja, ki bo v skladu z znanjem in infrastrukturo 

lokalnega okolja. To vse bo torej potrebno za še boljše spodbujanje podjetnosti v bodoče, kar 

pojasni odgovor na peto raziskovalno vprašanje.   

 

Predstavniki podjetniških inkubatorjev JV regije menijo, da v regiji sicer je prisotna podjetniška 

iniciativa, vendar na splošno med Slovenci ni dovolj razvita podjetniška kultura (razen med 

tistimi, ki izhajajo iz podjetniških družin). V PIP (2020a) so na primer izpostavili, da se soočajo 

z izzivom, da velike družbe poberejo kader, saj gredo mladi po šolanju najprej delat tja, šele ko 

si finančno opomorejo, pa začnejo inovativno razmišljati in razvijati ideje.  

 

Rebernik idr. (2017) že več let v Sloveniji najslabše ocenjujejo razširjenost in kakovost 

izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah, kar smo izpostavili 

že v poglavju 2.2. Vsi trije intervjuvanci so enotnega mnenja, da je za pritok novih idej na dolgi 

rok treba ustrezno izobraževati mlade že danes, jim privzgojiti podjetniško miselnost, čim prej 

morajo začeti pridobivati podjetniške izkušnje ipd. Izpostaviti je treba, da v JV regiji vsi trije 

inkubatorji zelo aktivno delajo na tem in rezultati so že vidni. Kot primer lahko podamo učenje 

robotkanja že od prvih razredov osnovne šole naprej (PIK), največji startup vikend za 
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osnovnošolce in srednješolce v Sloveniji (PIP) in organiziranje regionalnega podjetniškega 

tekmovanja POPRI. Za slednjega bo SPIRIT napreden model dela z mladimi prenesla na 

celotno Slovenijo, PIP kot organizator bo stal ob strani kot svetovalec in podpornik. Vse to 

dokazuje, da podjetniški inkubatorji JV regije pomembno pripomorejo k spodbujanju 

podjetnosti.   

5.4 Povzetek ugotovitev in priporočila 

Z aktivnostmi podjetniški inkubatorji posredno podpirajo razvoj ustreznega poslovnega in 

podpornega okolja, omogočajo razvoj obstoječih podjetij in ustanavljanje novih, kar pomeni 

več zaposlitev in višjo gospodarsko rast, predvsem pa večjo podjetniško aktivnost v širšem 

lokalnem okolju. Skozi dogodke, svetovanja, mentoriranja in ostale aktivnosti inkubatorji 

spodbujajo oblikovanje novih izdelkov in storitev ter vzdržnih poslovnih modelov in 

dolgoročno spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost. Preko zgodb uspešnih podjetnikov 

stremijo k dvigu kulture podjetništva in k zanimanju za podjetništvo že med mladimi. 

Bistvenega pomena je, da se dokaže, da zmore vsak. Primeri dobrih praks ter primeri uspešno 

razvitih podjetniških podjemov v lokalnem okolju, ki so lahko zgled tudi širše izven regije, so 

dokazano ključ do tega.  

 

Poudarimo naj zaznano potrebo po specializaciji podjetniških inkubatorjev, da bodo lahko 

učinkoviteje nudili ustrezne rešitve za podjetnike. Prav tako je treba poudariti tudi sodelovanje 

med njimi, da bodo lahko ob podpori občin in drugih SIO ustvarili učinkovito okolje za razvoj 

in rast novih podjetij ter za ustvarjanje novih delovnih mest in dodane vrednosti za 

gospodarstvo. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je zelo pomembno tudi mentoriranje zunanjih ekspertov. V 

bodoče bo namreč treba spodbujati osnovno znanje o prodaji, tehnično znanje, ki ga v regiji 

prav tako primanjkuje, ter načrtovanje internacionalizacije že v začetnih fazah razvoja podjetja.  

 

Kot najpomembnejšo aktivnost in priporočilo za prihodnost velja izpostaviti podjetniško 

izobraževanje kot enega temeljnih predpogojev za spodbujanje podjetništva. Tradicionalno 

zaposlovanje in poklici namreč izginjajo, od organizacij ni več moč pričakovati, da bodo 

poskrbele za usodo zaposlenih. V podjetniških inkubatorjih ugotavljajo, da so učni programi 

(osnovnih) šol pretežno družboslovno usmerjeni in sistem premalo spodbuja tehnična znanja 

(programiranje, procesno in divergentno mišljenje, robotiko), ki postajajo osnova za 

21. stoletje. Zato so se v obravnavanih treh inkubatorjih odločili spodbujati zanimanje za 

tehnologijo, izvajajo pilotne projekte robotike in preko teh spodbujajo radovednost, analitično 

mišljenje, socialne veščine, kritično mišljenje in sposobnost reševanja problemov. Cilj je, da se 

s takšnim znanjem opremi vse generacije že od prvega razreda naprej, saj so ob testiranju 

ugotovili, da so otroci dojemljivi za tovrstno učenje, prav tako so tudi učiteljice pokazale veliko 
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zanimanje za tovrstno igrificirano izobraževanje v času razrednega pouka. Strateško partnerstvo 

z (osnovnimi) šolami tako dolgoročno spodbuja razvoj podjetnosti med mladimi in pridobivanje 

izkušenj v podjetništvu. Z uvajanjem temeljnih znanj, ki so potrebna za razvoj kompetenc 

industrije 4.0, bodo še dodatno izboljšali in podprli razvoj podjetništva v JV regiji in tudi širše 

v Sloveniji.   
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6 SKLEP 

Podjetnost je lastnost, ki bi jo morali privzgojiti vsakomur. Začne se z zgledom, vzgojo, 

potrebna je podpora širšega družbenega okolja, da bo podjetnost postala vrednota. Podjeten 

človek je proaktiven, išče rešitve, je sposoben sodelovati v timu, ima svojo ekipo in se povezuje. 

Podjetništvo pa je tisto, ki pomembno prispeva h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti. 

Vendar samo po sebi nima velikega učinka, če ne ustvarja dodane vrednosti. Zato je pomembno, 

da so tisti, ki se odločijo za podjetniško pot, ustrezno pripravljeni tudi na izredne razmere.  

 

Z raziskavo smo se odločili preučiti aktivnosti SIO in razvoj podjetnosti v JV regiji. Ta je 

poznana po dobro stoječem gospodarstvu, za katerega so značilni pozitivni trendi rasti BDP, 

izvozna usmerjenost, donosnost kapitala in sredstev ter najvišja dodana vrednost na 

zaposlenega v Sloveniji. Cilj razvojne regije je, da (p)ostane gospodarska, pametna in trajnostna 

regija, kar sovpada tudi s strateškimi prioritetami EU (trajnostna, vključujoča, pametna rast). 

Čeprav je močna industrija prednost regije, pa zanjo to pomeni tudi določeno pomanjkljivost. 

V regiji je majhnih podjetij v povprečju manj kakor v drugih regijah, zaradi česar je treba v 

prihodnje spodbuditi prav to področje, da bi preprečili gospodarska tveganja regije. Dodatno 

težavo regije predstavljajo velika podjetja, ki lahko ob odhodu povzročijo ne le regionalne, 

ampak tudi nacionalne gospodarske probleme (velika brezposelnost). V regiji primanjkuje 

znanja na področju naravoslovnotehniških ved, prav tako ni ustrezne infrastrukture, ki bi 

omogočala razvoj visokošolskih zavodov in visokotehnoloških podjetij v okviru tehnološkega 

parka (Slovenija jutri 2020). Zato so podjetniški inkubatorji še kako pomembne institucije v 

regiji, saj s svojim delovanjem in aktivnostmi, ki jih izvajajo, pospešeno spodbujajo razvoj 

podjetništva. 

 

Aktivnosti podjetniških inkubatorjev so namenjene tako potencialnim podjetnikom kakor tudi 

obstoječim podjetjem s potencialom rasti, saj inkubatorji sodelujejo tako z večjimi kot z 

manjšimi lokalnimi podjetji na različnih področjih. Cilj izvajanja aktivnosti je spodbuditi 

zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti in spodbuditi njihovo 

inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. Prav tako inkubatorji 

preko raznovrstnih aktivnosti, ki jih izvajajo in smo jih tudi obravnavali v raziskavi (svetovanje, 

mentoriranje, podjetniški dogodki, spodbujanje podjetnosti med mladimi), prispevajo k boljši 

podjetniški naravnanosti in h gospodarskemu razvoju regije. Slednje smo potrdili tudi z 

gospodarskimi kazalniki, kot so naraščanje števila novoustanovljenih podjetij in nižanje stopnje 

brezposelnosti. Na podlagi rezultatov raziskave (večje število inkubirancev, več izvedenih 

dogodkov in več prejemnikov pomoči SIO tekom let 2016-2019) lahko povzamemo, da 

inkubatorji skozi izvajanje programov SIO pridobivajo pomembno prepoznavnost v regiji pa 

tudi širše kot zanesljiv partner pri razvoju in nadgradnji novih poslovnih idej. 

 

V raziskavo so bili zajeti SIO z enega lokalnega območja, in sicer JV Slovenije, primerjava 

rezultatov s preostalimi slovenskimi regijami pa bi odprla možnosti za nadaljnje raziskovanje. 
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Menimo, da smo v sklopu raziskave uspeli uresničiti zastavljene cilje, rezultati raziskave pa 

lahko služijo kot izhodišče subjektom podpornega okolja za podjetništvo in snovalcem politike 

podpornega okolja za podjetništvo pri odločitvah glede novih programov za spodbujanje 

podjetništva. 
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Priloga 1               Vprašalnik za intervju 



 

 

 

  



Priloga 1 

 

 

Vprašalnik za intervju 

 

1. Ali ste ob ustanavljanju inkubatorja in tekom delovanja vse do danes naleteli na kakšne 

ovire? Prosim pojasnite, katere. 

 Kakšni so bili razlogi, da ste se odločili sodelovati v programu SIO? 

 

2. Kateri so po vaših izkušnjah najbolj uspešni načini informiranja, ki dosežejo največ 

potencialnih kandidatov, da sodelujejo pri aktivnostih, ki jih izvajate, oziroma se 

poslužijo storitev inkubatorja? 

 Ali se po vašem mnenju posamezniki/podjetniki zavedajo vseh priložnosti, ki jih 

nudi članstvo v inkubatorju?  

 

3. Na katerem področju ste opazili, da slovenskim podjetnikom primanjkuje največ 

znanja? Zakaj menite, da je tako?  

 

4. Katera storitev oziroma aktivnost inkubatorja se je do sedaj izkazala kot 

najpomembnejša oziroma ima najboljši odziv?  

 Se je morda že zgodilo, da ste morali zavrniti podjetje, ker je bila uresničitev ideje 

preobsežna za zmožnosti inkubatorja? 

 

5. Ali menite, da država in občina namenita dovolj sredstev za podporo podjetništvu (na 

primer z olajšavami, izgradnjo prostorov za SIO)? 

 Kako se financirate sedaj in kateri so možni dodatni viri financiranja? 

 Kakšna je sicer podpora lokalne skupnosti?  

 

6. Ali imate izkušnje z delovanjem drugih SIO, tako iz Slovenije kot morda tudi iz tujine? 

Kako sodelujete z drugimi SIO?  

 Kje opažate največje razlike v poslovanju?  

 Kako sebe pozicionirate v primerjavi z drugimi inkubatorji? 

 Katera je konkurenčna prednost vašega inkubatorja? 

 

7. Ali menite, da v Sloveniji primanjkuje inovativnih in mednarodno prodornih podjetij?  

 Glede na vizijo regije za 2020 (izvozno usmerjena in trajnostno naravnana), 

kolikšen delež inkubiranih podjetij je že izvozno usmerjen/mednarodno aktiven? 

 

8. Ali sodelujete s katero od institucij, kot so univerze, poslovni klubi...? Če da, prosim 

pojasnite, na kakšen način sodelujete? 

 Kaj pa povezovanje v lokalnem okolju, z lokalnimi podjetji in drugimi subjekti? 

 Ali se slovensko gospodarstvo zaveda priložnosti sodelovanja s SIO? 
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9. Kolikšna je povprečna inkubacijska doba inkubirancev? 

 Kolikšna je stopnja preživetja podjetij znotraj inkubatorja? 

 Ali spremljate dejavnost inkubiranih podjetij in na kakšen način ter kako pogosto? 

 

10. Koliko podjetij trenutno deluje v inkubatorju?  

 Kolikšen delež je nerezidenčnih podjetij? Zakaj so se odločila za vaš inkubator? 

 Iz katerih panog izhaja največ inkubiranih podjetij? 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (eVEM): http://evem.gov.si/info/skd-seznam/ 

A -Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo B –Rudarstvo C -Predelovalne dejavnosti D -Oskrba z električno energijo, plinom in paro 

E -Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja F –Gradbeništvo G -Trgovina, vzdrževanje in popravila 

motornih vozil H -Promet in skladiščenjeI –Gostinstvo J -Informacijske in komunikacijske dejavnosti K -Finančne in zavarovalniške 

dejavnostiL -Poslovanje z nepremičninami M -Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N -Druge raznovrstne poslovne 

dejavnosti O -Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti P –Izobraževanje Q -Zdravstvo in socialno 

varstvo R -Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti S -Druge dejavnosti T -Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem, proizvodnja za lastno rabo U -Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 

 

11. Koliko podjetij je že izstopilo iz inkubatorja v letih 2016-2019? 

 Ali jih spremljate tudi po izstopu in kako? 

 

12. Katera storitev inkubatorja je po vašem mnenju najpomembnejša in kateri je 

najpomembnejši kriterij za merjenje uspešnosti inkubatorja? 

 Ustanavljanje novih podjetij 

 Ustvarjanje novih delovnih mest 

 Prihodki inkubirancev 

 Finančna uspešnost inkubatorja 

 "Zasedenost" inkubatorja 

 Pomoč pri razvoju podjetniških idej 

 Komercializacija znanja 

 Tehnološki napredek 

 Revitalizacija območja kjer delujete 

 

13. Kako po vašem mnenju inkubator spodbuja podjetništvo v regiji in kako pripomore h 

gospodarski rasti? 

 Ali je v regiji sicer dovolj podjetniške iniciative? 

 

14. Kakšni izzivi so pred inkubatorji v prihodnjih 5-10 letih?  

 Katera storitev/aktivnost ima največji potencial za spodbujanje podjetnosti v 

bodoče? 

 

15. Navedite prosim primer dobre prakse, ki bi ga izpostavili kot primer, kjer so vaše 

aktivnosti pripomogle k uspešni zgodbi razvoja podjetja. 

 


