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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je analizirati ukrepe za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški 

regiji Republike Slovenije. V uvodu naloge je podan teoretski okvir z izsledki iz evropskega 

in svetovnega prostora z metodo deskripcije, komparacije, kompilacije in sinteze. V 

empiričnem delu so bili izvedeni poglobljeni polstrukturirani intervjuji s predstavniki 

subjektov podpornega okolja za podjetništvo, predstavniki snovalcev politike podpornega 

okolja in udeleženci programov za spodbujanje podjetništva.  Z metodo tematskim mrež smo 

analizirali odnose med subjekti podpornega okolja za podjetništvo v Obalno-kraški regiji. V 

zaključku so podana priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: spodbujanje podjetništva, Obalno-kraška regija, sodelovanje subjektov 

podpornega okolja, slovensko podporno okolje, motivi za vstop v podjetništvo, subvencije. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to analyze the measures to promote entrepreneurship in 

Coast-Karst region of Slovenia. In the introduction to the tasks it is given a theoretical 

framework with the results of the European and global space with the method description, 

comparisons, compilation and synthesis. In the empirical part were carried out in-depth semi-

structured interviews with representatives of entities of the supporting environment for 

entrepreneurship, representatives of policy-makers supportive environment and participants in 

programs to promote entrepreneurship. With the method of thematic networks, we analyzed 

the relationship between the entities of the supporting environment for entrepreneurship in 

Coast-Karst region. In conclusion, recommendations are made for practice and further 

research. 

Keywords: promotion of entrepreneurship, Coast-Karst region, co-operation support services, 

slovenian supportive environment, reasons for entry into entrepreneurship, subsidies. 
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1! UVOD 

Podjetništvo je gonilo gospodarstva, saj nenehno išče nove priložnosti za zadovoljevanje 

potreb na trgu. Vendar podjetništvo in podjetnik nista statična enota, sta živ organizem, ki 

deluje v okolju, iz katerega izhaja. Zato je pri preučevanju podjetništva pomembno "spoznati 

podjetnika", njegove značilnosti, namene, motive, okolje, težave. Samo celostno 

obravnavanje podjetništva nam lahko da kredibilne rezultate. Čeprav se pomen podjetništva 

nenehno poudarja, gredo predvsem podjetništvu zasluge, da je Slovenija po konkurenčnosti 

ob boku razvitih evropskih držav.   

1.1! Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Po letu 2008 je Slovenija vstopila v finančno in gospodarsko krizo, ki traja še danes. 

Gospodarska kriza je od leta 2008 do leta 2015 prinesla propadanje podjetij, odpuščanja, 

nizko gospodarsko rast in številna varčevanja na vseh ravneh.  

Mrak (2002, 573) začetek finančne krize opredeljuje s tem, da morajo biti prisotni določeni 

ključni elementi, ki so kopičenje ekonomskih neravnotežij, nerealni devizni tečaj domače 

valute ter prisotnost slabosti finančnega sektorja in strukturnih problemov v državi, kar 

privede do izgube zaupanja v domačo valuto in bančni sitem. Finančno krizo pospeši tudi 

prekinjen dostop domačih podjetij do tujih virov financiranja.  

Iz raziskave Global Enterpreneurship Monitor (v nadaljevanju GEM) (GEM 2009, 23–24), ki 

skuša čim več izvedeti o podjetniških procesih, je razvidno, da okoliščine v državi vplivajo na 

velikost in obseg podjetništva, to pa vpliva na ekonomsko rast in razvoj, kar velja tudi v 

obratni smeri. Na ekonomsko rast in razvoj vplivata v relativno stabilnem okolju dva temeljna 

mehanizma, to sta ustaljena podjetja in nova rastoča podjetja. Glavna ustaljena podjetja 

vplivajo na rast in razvoj tako, da delujejo mednarodno, ustanavljajo nove obrate in podjetja 

ter lahko pripomorejo k rasti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP). 

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. Bolje razvita gospodarstva imajo osnovne pogoje urejene, manj razvite države 

pa morajo najprej urediti osnovne pogoje, da lahko uveljavljajo dejavnike, s katerimi bi 

vplivali na razvoj podjetništva in s tem na razvoj gospodarstva. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) lahko 

ugotovimo, da MSP v Sloveniji predstavljajo kar 99,8 odstotkov vseh podjetij, 92 odstotkov 
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podjetij je mikro podjetij,
1
 saj imajo manj kot devet zaposlenih. Zato je usklajeno delovanje in 

uspešnost subjektov podjetniškega in inovativnega okolja zelo pomembno, saj lahko MSP s 

svojo prilagodljivostjo kljubujejo gospodarski in finančni krizi in ustvarjajo nova delovna 

mesta (SURS 2014a). 

Dermol (2014, 11) v raziskavi ugotavlja, da se je v času finančne in gospodarske krize število 

MSP v Sloveniji od leta 2008 do leta 2011 povečalo za 12 odstotkov, število mikro podjetij pa 

celo za 19 odstotkov. To ne velja za velika podjetja, njihovo število se je v tem času 

zmanjšalo za 11 odstotkov. MSP so v času finančne in gospodarske krize zmanjšala stopnjo 

brezposelnosti v Sloveniji. V času od leta 2008 do leta 2013 je število brezposlenih v 

Sloveniji naraščalo od 69.000 do 124.000 in se nadaljevalo tudi v leto 2014, kar pomeni, če 

prevedemo v odstotke, da se je stopnja brezposlenosti dvignila s 6,7 odstotkov na preko 13 

odstotkov. Če gledamo samo velika podjetja, vidimo, da se je število zaposlenih zmanjšalo za 

11 odstotkov, za razliko od MSP, kjer se je število zaposlenih povečalo za 4 odstotke, v mikro 

podjetjih brez zaposlenih ali z enim zaposlenim pa celo za 20 odstotkov. Število 

samozaposlenih se je v tem času povečalo za 4,5 odstotke, število samostojnih podjetnikov 

posameznikov pa je večje za 15 odstotkov. Povečano je tudi samozaposlovanje brezposelnih, 

kar je najverjetneje posledica večjih spodbud za samozaposlovanje. 

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. Zato mora biti politika razvoja MSP 

usmerjena na spodbude in ukrepe, ki bodo povečali njihovo uspešnost in učinkovitost. 

Spodbudni podatki SURS po letu 2013 prikazujejo, da je bilo evidentiranih kar 39 odstotkov 

več podjetij brez predhodnika kot v letu 2012. Povečal se je predvsem delež fizičnih oseb (za 

56,8 odstotkov). Ta novonastala podjetja so v letu 2013 zaposlovala 23.507 oseb. Spodbudno 

je tudi, da je v letu 2013 je prenehalo poslovati 10,5 odstotkov podjetij manj kot v prejšnjem 

letu. Med temi podjetji je bilo po pričakovanjih 80,7 odstotkov fizičnih oseb (SURS 2014b). 

Zaradi vse večje brezposelnosti so se številni brezposelni odločili za samozaposlitev. Delno 

tudi zaradi finančnih spodbud. Dermol (2014, 13) so mnenja, da mikro podjetja lahko 

pomembneje vplivajo na povečanje bruto dodane vrednosti v Sloveniji, če jih bodo 

ustanavljali tisti, ki bodo znali in  bodo sposobni pretvoriti mikro podjetja v majhna, srednja 

in velika podjetja. Raziskave kažejo, da imajo tisti, ki ustanavljajo podjetje zaradi kakovostne 

podjetniške zamisli, več možnosti kot tisti, ki ustanavljajo podjetje zaradi brezposelnosti. 

 

                                                
1
 Mikro podjetja so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 zaposlenih (Evropska komisija 2015c, 11). 
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Zelo pomembno je, da še naprej spodbujamo samozaposlovanje brezposelnih, vendar bi bilo 

nujno preverjati podjetniško zamisel, poslovni načrt in podjetniško znanje ter značilnosti 

posameznika. Kdo v Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ZRSZ) to 

preverja? Kako vodijo primerne kandidate? Na kakšen način jih spodbujajo? To so vprašanja, 

na katera si bomo prizadevali odgovoriti v magistrski nalogi, ko bomo analizirali subjekte 

inovativnega okolja v Obalno-kraški regiji. Osredotočili se bomo na tiste subjekte 

inovativnega okolja, ki neposredno spodbujajo podjetništvo v Obalno-kraški regiji. Pri tem 

bomo poskusili zajeti večino načinov spodbujanja podjetništva v Sloveniji s poudarkom na 

Obalno-kraški regiji. 

Odločili smo se, da se bomo z raziskavo osredotočili na Obalno-kraško regijo, ker imajo 

posamezne regije v Sloveniji zelo različne potrebe glede razvoja podjetništva in gospodarstva.  

1.2! Namen in cilji raziskave 

Osrednji namen magistrske naloge je ugotoviti, kako in preko katerih programov in ustanov 

poteka spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji v Sloveniji. Predstavili bomo 

ustanove, ki spodbujajo podjetništvo v obalno-kraški regiji in ugotovili na kakšen način 

spodbujajo podjetništvo ter analizirali učinkovitost ukrepov, ki jih izvajajo.  

Zanima nas predvsem, katerih ukrepov se poslužujejo institucije iz podpornega okolja, da bi 

bilo bodočim podjetnikov lažje vstopiti v svet podjetništva. S pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev želimo preučiti različne vidike spodbujanja podjetništva, tako s strani institucij, ki 

so zadolžene za spodbujanje podjetništva v regiji, kakor tudi s strani udeležencev v projektih. 

Kredibilnost kvalitativne raziskave bomo povečali s triangulacijo virov in avtorizacijo 

intervjujev. Triangulacijo virov smo dosegli tako, da smo opravili intervjuje s 

predstavnikom/predstavniki oblikovalcev politike (občina, ministrstvo), podpornega okolja in 

podjetnikov. 

Dodatno nas zanima, ali ustanove za spodbujanje podjetništva med seboj sodelujejo, ali 

nudijo svetovanje tudi po preteku obdobja sodelovanja ter ali preverjajo uspešnost in obstoj 

podjetij po končanem obdobju. 

Cilji, ki smo jih želeli doseči v teoretičnem delu raziskave, so naslednji: 

–! preučiti in analizirati razpoložljivo znanstveno in strokovno literaturo s področja 

podjetništva in spodbujanja podjetništva, 

–! teoretično predstaviti in opredeliti pomen ter razumevanje pojma podjetništvo in načine 

spodbujanja podjetništva, 

–! predstaviti ukrepe za spodbujanje podjetništva v izbranih državah Evropske unije (v 

nadaljevanju EU), ki bodo izhodiščna točka za oblikovanje bolj učinkovitega podpornega 

okolja v Sloveniji. 
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Cilji empiričnega dela raziskave so naslednji: 

–! empirično raziskati načine za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji v Sloveniji, 

–! ugotoviti, kako različne ustanove za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji 

spodbujajo in pomagajo pri nastajanju novih podjetij, 

–! ugotoviti, kako različne ustanove za spodbujanje podjetništva v Obalni-kraški regiji 

pomagajo podjetjem tudi po zaključku udeležbe podjetij v projektih, 

–! ugotoviti, kako različne ustanove za spodbujanje podjetništva v obalni-kraški regiji 

spremljajo podjetja po zaključku udeležbe podjetij v projektih. 

–! na podlagi ugotovitev iz empiričnega in teoretičnega dela naloge podati priporočila in 

predloge, kako povečati uspešnost in učinkovitost podjetniškega podpornega okolja v 

Obalno-kraški regiji. 

1.3! Raziskovalna vprašanja  

Z raziskavo v okviru magistrske naloge smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

–! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v Sloveniji? 

–! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v Obalno-kraški regiji in v okviru 

katerih programov? 

–! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v izbranih državah EU? 

–! Kakšno je sodelovanje med institucijami, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva v 

Obalno-kraški regiji? 

–! Na kakšen način institucije, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva v Obalno-kraški 

regiji, spremljajo podjetja po končani udeležbi podjetij v posameznih programih? 

–! Kako so podjetniki v Obalno-kraški regiji zadovoljni s storitvami institucij, ki se ukvarjajo 

s spodbujanjem podjetništva? 

–! Na kakšen način bi lahko povečali učinkovitost ukrepov za spodbujanje podjetništva v 

Obalno-kraški regiji in jih bolje prilagodili specifičnim potrebam regije? 

1.4! Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Pri pripravi teoretičnega dela magistrske naloge smo uporabili metode deskripcije, 

komparacije, kompilacije in sinteze. Z metodo deskripcije smo predstavili glavne izsledke 

raziskav s področja podjetništva in ukrepov za spodbujanje podjetništva. Z metodo 

komparacije smo primerjali ugotovitve različnih avtorjev ter z metodo kompilacije združili 

teorijo posameznih avtorjev v smiselno celoto. Z metodo sinteze smo ugotovitve povzeli in 

strnili v celoto.  
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V empiričnem delu naloge smo uporabili kvalitativni način raziskovanja. Podatke smo zbrali s 

pomočjo polstukturiranih individualnih intervjujev. V priložnostni vzorec so vključeni 

predstavniki institucij za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji, predstavniki 

oblikovalcev politike podpornega okolja (predstavnik iz ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter predstavniki s področja oblikovanja politike za spodbujanje podjetništva v treh 

občinah) ter podjetniki v različnih fazah razvoja podjetja, ki so bili udeleženi v enemu od 

programov za spodbujanje podjetništva v zadnjih sedmih letih. Skupno smo opravili 12 

polstrukturiranih intervjujev, 4 intervjuje v vsaki skupini. V vzorec  smo vključili osebe, ki so 

za določeno področje zadolžene in so lahko v intervju prinesle največ podatkov. Vsak intervju 

je trajal od 60 do 90 minut.  

Vprašalnik smo sestavili na podlagi ugotovitev iz teoretičnega dela magistrske naloge in 

raziskovalnih vprašanj. Po zaključenem intervjuju smo s pomočjo posnetega zapisa prepisali 

intervjuje v parafrazirani obliki. Parafrazirane intervjuje smo dali v potrditev intervjuvanim 

osebam. 

Kredibilnost raziskave smo povečali z avtorizacijo intervjujev, tako da smo prepisane 

intervjuje dali ponovno v potrditev intervjuvancem, da preverijo, ali nismo česa narobe 

razumeli. Kredibilnost raziskave smo povečali s triangualcijo virov, tako da smo obravnavani 

problem proučevali s pomočjo različnih virov podatkov, in sicer analizirali smo tri skupine: 

predstavnike oblikovalcev politike razvoja podjetniškega okolja, predstavnike podpornega 

okolja in predstavnike podjetnikov, ki so bili ali so vključeni v podporno okolje.  

Analizo intervjujev smo opravili z metodo tematskih mrež. Tematske mreže so analitično 

orodje, katerega osnovne značilnosti so skupne drugim metodam kvalitativnih analiz. 

Tematska mreža želi raziskati in razložiti razumevanje teme in vsebine raziskave (Roblek 

2009, 53). Pri analizi besedila s pomočjo tematskih mrež smo najprej podčrtali izjave in 

besedila, ki se nanašajo na naša raziskovalna vprašanja. Izpisali smo podčrtane dele izjav in 

besedil ter jih razčlenili na njihove sestavne dele. Izjave smo kodirali. Po končanem kodiranju 

podatkov smo na podlagi pomena kod prepoznali širše teme oz. teme, ki imajo vsebinski 

pomen za celoten skupek kod, ki ga opredeljujejo identificirane teme. Prebrali smo povzetek 

besedila, ki ga opredeljuje posamezna koda, in na podlagi vsebine združili pomensko 

povezane kode v temo (Stirling 2001, 392). 

1.5! Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Izbrana metodologija je kvalitativna, čeprav bi omenjeno problematiko lahko analizirali tudi z 

drugim pristopom, ki bi lahko predstavljal dopolnitev oz. osnovo za nadaljnje preučevanje 

problematike.  
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Predpostavljamo, da na podjetniško aktivnost v regiji pomembno vplivajo subjekti 

inovativnega okolja. Ti nudijo podporo tako na začetnih stopnjah ustanavljanja podjetja kakor 

tudi v nekaj letih po ustanovitvi podjetja. Ker so programi subjektov inovativnega okolja 

specifični le za posamezen subjekt, se pri svojem delovanju osredotočajo na njihove trenutne 

cilje in potrebe in ne na širše okolje. Programi za spodbujanje podjetništva so naravnani le na 

začetno stopnjo spodbujanja podjetništva, zato ni pregleda o poslovanju podjetij v bodoče in 

morebitni podpori podjetjem pri rasti na trgu. Predpostavljamo, da v Obalno-kraški regiji 

subjekti inovativnega okolja pomembno vplivajo na podjetniško aktivnost in posledično tudi 

na gospodarski razvoj regije. 

Kot temeljne omejitve raziskave navajamo:  

–! Razpoložljive podatke smo obdelali v okvirih, ki so nam jih dopuščali izbrani podatki na 

osnovi znanja in s pomočjo strokovne literature. 

–! Pri raziskavi smo imeli omejen dostop do podatkov in informacij. 

–! Osredotočili smo se na Obalno-kraško regijo, ker so nas zanimale posebnosti regije, tako 

da ne bo moč ugotovitve razširiti na območje celotne Slovenije. 

–! Pri raziskavi smo izvedli obsežne individualne intervjuje, za katere je obstajala možnost, 

da bo težko pripraviti ljudi k sodelovanju. 
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2! POJEM PODJETNIŠTVO 

Da bi lahko bolje razumeli obravnavani problem, moramo najprej spoznati njegove osnove, in 

to je v našem primeru pojem podjetnika, podjetništva, malih in srednje velikih podjetij, in 

njihova vloga v gospodarstvu.  

2.1! Podjetnik, podjetništvo, podjem 

Pojem podjetnik najverjetneje izhaja iz francoske besede entreprendeur, ki se je uveljavila že 

v iz 14. stoletju in v francoščini pomeni osebo, ki nekaj dela (Hébert in Link 1988, 17). Kot 

začetnika in očeta ekonomije večina avtorjev navaja francoskega ekonomista Richarda 

Cantillona. Njegovo delo sega v 18. stoletje, leta 1755 je bila prvič objavljena njegova knjiga 

Essai sur la nature du commerce en general, ki sprva ni požela veliko zanimanja. Ko je 

knjigo William Stanley Jevons v članku natančno opisal kot začetek nove ekonomije, je 

postala zanimiva tudi za ostale. V knjigi je opisal podjetnika kot posrednika pri nakupu in 

prodaji zemlje, ki deluje v negotovem okolju. Pomemben je poudarek na negotovem okolju, 

saj so njegovi predhodniki pisali o popolnem poznavanju okolja in razmer v okolju (Rothbard 

2001, 354–361). 

Različni avtorji, kot so Richard Cantillon (1680–1734), Jean-Baptiste Say (1767–1832), 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950), Frank Knight (1855–1972), Israel Kirzner (1824–

1911), Harvey Leibenstein (1922–1993), Teodore Schulth (1902–1998), William Baumol 

(1922–), so v svojih pogledih ustvarili vsak svojo definicijo podjetnika. Pojem podjetnika se 

je s časom spreminjal, saj so mu skozi čas in z opravljenimi raziskavami na tem področju 

dodajali pomen (Pšeničny idr. 2000, 11-20). 

V literaturi je opisanih mnogo definicij o tem kdo, je podjetnik. Hébert in Link (1988) sta v 

pregledu različnih definicij avtorjev strnila definicije o tem, kdo je podjetnik, na 12 nalog 

podjetnika, kakor so jih navajali posamezni avtorji: 

–! podjetnik je oseba, ki prevzema tveganja, povezana z negotovostjo, 

–! podjetnik je oseba, ki prispeva finančni kapital, 

–! podjetnik je inovator, 

–! podjetik sprejema odločitve, 

–! podjetnik je vodja,  

–! podjetnik je manager ali nadrejeni, 

–! podjetnik je koordinator ali organizator virov, 

–! podjetnik je lastnik podjetja, 

–! podjetnik nadzira produkcijske faktorje, 

–! podjetnik je pogodbenik, 

–! podjetnik je sodnik, 

–! podjetnik je koordinator virov za alternativno uporabo. 
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Podjetništva ni mogoče definirati z eno definicijo, saj je podjetnik lahko oseba z eno izmed 

zgornjih lastnosti, je lahko oseba z nekaj ali večino zgornjih lastnosti. Posamezen avtor 

poskuša zato glede na svoje videnje podjetnika podati svojo definicojo podjetnika. Tako 

Ruzzier idr. (2008, 19) definirajo podjetnika kot posameznika, ki prevzema tveganja in 

ustanovi nekaj novega. Vendar je to samo delen opis, kdo vse in kaj vse počne podjetnik. 

Pšeničny idr. (2000, 6) se pri svoji definiciji osredotoča na podjetnika (posameznika ali tim) 

kot inovatorja, ki z vložkom virov, časa in znanja uresniči tržno zanimivo idejo. 

V literaturi s področja podjetništva je opisan pojem podjetnika, medtem ko pojma podjetnice 

ni zaznati. To izhaja predvsem iz tega, da so v zgodovini za podjetnike veljali moški, medtem 

ko so ženske skrbele za gospodinjstvo. Ženske so sprva postale podjetnice, če so dejavnost 

dedovale ali bile primorane delati za preživetje. Tako so se za opisovanje lastnosti podjetnika 

pojavljale značilnosti, ki so bile izključno moške. In to je vodilo v začaran krog, saj se ženske 

v tipično moških značinostih niso mogle najti (Ahl in Marlow 2012, 544).  

V nadaljevanju bomo značilnosti podjetnikov in podjetnic podrobneje preučili.  

Podjetnik je oseba z določenimi značilnostmi, podjetništvo pa je pojem, ki opisuje delovanje 

podjetnika. Pšeničny idr. (2000, 6) podjetništvo označujejo kot aktivnosti posameznikov, ki 

jih izvajajo z namenom zadovoljevanja tržnih potreb; z njimi si prizadevajo ob osebnem 

prevzemanju tveganja doseči čim večji finančni uspeh. Podobno opisujejo podjetništvo tudi 

Antončič idr. (2002), kjer Antončič kot obliko nagrade navaja tudi osebno zadovoljstvo in ne 

samo finančno nagrado. 

Beseda podjem ni veliko v uporabi, pomeni pa dejavnost podjetja oz. posel (po angleško "new 

venture" ali tudi "business") in ne podjetje kot organizacijsko obliko (po angleško "enterprise, 

firm, company"). Beseda izvira iz besede pod-vzeti (Pšeničny idr. 2000, 7). 

V novejših raziskavah iz leta 2014 poskušajo raziskovalci ugotoviti na podlagi preučitve 

objavljenih člankov s področja podjetništva, kateri so tisti glavni dejavniki, ki vplivajo na 

podjetnika in podjetništvo. Raziskovalci so razbrali, da se po letu 2005 ti dejavniki niso 

bistveno spreminjali. Združili so jih v sedem ključnih dejavnikov, pomembnih za razvoj 

podjetništva. Prvi dejavnik so začetne aktivnosti, v katerih mora podjetnik poiskati vire za 

delovanje. Poiskati mora tako finančne kakor tudi človeške vire. Drugi dejavnik so dejavniki, 

ki nastanejo potem ko podjetje deluje na trgu. Podjetje ne deluje na trgu samo, zato s svojim 

vstopom na trg vpliva na okolico in druga podjetja. Podjetje zaposluje ljudi in sodeluje z 

drugimi podjetji. Tretji dejavnik so lastnosti podjetnika. Pomembne so tako osebnostne 

lastnosti podjetnika kot znanje, ki ga je pridobil podjetnik v izobraževanju, saj se predvideva, 

da bo podjetnik, ki bolje pozna podjetniško okolje, v bodočnosti sprejemal boljše odločitve. 

Četrti dejavnik so subjekti  za spodbujanje podjetništva, ki pomembno vplivajo predvsem v 

začeti fazi razvoja podjetja. Peti dejavnik so investitorji, ki se odločajo predvsem na podlagi 

pričakovanih donosov. Šesti dejavnik so investitorjeve značilnosti, ki vplivajo na to, kakšne 
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investicije bo izbral. Sedmi dejavnik je okolje, ki vpliva na to, ali bo podjetje brez težav lahko 

delovalo tudi v tujini ipd. (Wang in Jessup 2014, 188). 

2.2! Definicija malih in srednje velikih podjetij 

Glas in Pšeničny (2000, 47) v opredelitvi podjetništva ločujeta dva pojma, to sta "malo 

gospodarstvo" in "podjetnik". Ločujeta ju na podlagi namena ustanovitve in rasti podjetja. 

Tako malo gospodarstvo opredeljujeta kot podjetje, ki ostane na enakem nivoju v celotnem 

življenjskem ciklu podjetja, in podjetnika kot osebo, ki išče priložnosti in vire za uresničenje 

podjetniškega dejanja. Podjetnik ne ostaja na nivoju samozaposlitve, podjetnik teži k temu, da 

podjetje raste, za razliko od malega gospodarstva in velikih, zastarelih podjetij, ki se ne 

odzivajo več na novosti in na okolico. Tudi če se odzovejo so pri tem izredno okorna in 

počasna. Zato naj bo razvojna politika naravnana k spodbujanju podjetnikov in podjetij, ki 

bodo prinesla največ narodnogospodarskih učinkov. 

Da bi bolje razumeli pojme, ki opredeljujejo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju 

MSP), je potrebno najprej razložiti osnovne pojme, ki so temelj za preučevanje MSP. 

Opredelitev MSP pa ni tako enostavna. V EU podjetja zaposlujejo povprečno šest ljudi, kar 

pomeni, da je večina podjetij v EU MSP, če gledamo samo število zaposlenih kot kriterij 

določitve MSP. Zato je potrebno preučiti več dejavnikov. Evropska komisija je določila 

smernice za opredelitev MSP v EU z namenom, da bi bili po vseh državah enotni pogoji glede 

dodeljevanja pomoči podjetjem, saj so ravno MSP tista, katera je potrebno spodbujati in 

nadzorovati. Pri opredelitvi MSP se upoštevajo naslednja tri merila: število zaposlenih, letni 

promet in letna bilančna vsota. Na podlagi naštetih kriterijev mikro, mala in srednje velika 

podjetija zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter njihov letni promet ne presega 50 milijonov EUR 

ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR, kar je prikazano na preglednici 

1. V preglednici 1 so prikazani tudi ostali pragovi za opredelitev MSP. Pri izračunu je 

potrebno uporabiti zadnje podatke iz revidiranih bilančnih poslovnih izkazov (Evropska 

komisija 2015c, 7). 

Preglednica 1: Pragovi za opredelitev MSP 

Kategorija 

podjetja 

Število zaposlenih: letna 

delovna enota 

Delovni promet  

 

alii 

Letna bilančna vsota 

Srednje veliko < 250 ≤ 50 milijonov EUR ≤ 43 milijonov EUR 

Malo < 50 ≤ 10 milijonov EUR ≤ 10 milijonov EUR 

Mikro < 10 ≤ 2 milijonov EUR ≤ 2 milijonov EUR 

Vir: Evropska komisija 2015c, 11. 
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2.3! Lastnosti podjetnika, podjetnice 

Veliko je definicij o tem kdo, je podjetnik. Če povzamemo, podjetnik opravlja dela, povezana 

s tveganjem, sprejema odlčitve, išče nove trge in izdelke, zaposluje, vodi, motivira in 

organizira. Kdo je torej lahko podjetnik? Ali je podjetnik lahko vsak? Kaj je tisto kar ločuje 

podjetnike od ne-podjetnikov? Veliko raziskovalcev se je to spraševalo. Ali se lahko 

podjetništva naučimo? Ali je to posledica okolice ali je to osebnostna lastnost samo določenih 

ljudi?  

Eno prvih in najbolj obširnih raziskav s tega področja je opravil McClelland leta 1961 in jo 

opisal v knjigi The Achieving Society. V njej je poudaril, da je potreba po dosežkih ključna  

lastnost podjetnikov in je opredeljena z okoljem. Zato naj bi v okolju, kjer je ta potreba med 

ljudmi bolj razvita, bilo več podjetniških iniciativ. V raziskavi je preučeval študente in 

njihovo potrebo po dosežkih ter ugotovil, da potreba po dosežkih nakazuje njihovo 

podjetniško aktivnost, izhaja pa iz okolja in podjetniške naravnanosti v domačem okolju 

(McClelland 1961, po Okhomina 2010, 4). V kasnejših raziskavah, je po vzoru drugih študij, 

predvsem Murray-a, na podlagi testa v katerem je potrebno sliki dodeliti pomen ali po ang. 

Thematic Appreception Test (v nadaljevanju TAT) in raziskavah v laboratoriju ugotovil, da 

imajo posamezniki, ki imajo višji rezultat na TAT testu, tudi več podjetniške aktivnosti. Tako 

je ugotovil, da imajo tiste osebe, ki imajo visok TAT rezultat, naslednje značilnosti: osebno se 

zavzamejo, da poiščejo rešitev za težave, zastavijo si zmerne cilje in sprejemajo preračunana 

tveganja ter potrebujejo konkretne odgovore glede njihovih dosežkov. Na podlagi tega je 

povezal, da imajo osebe, ki imajo te podjetniške značilnosti, tudi visoke podjetniške uspehe 

(Okhomina 2010, 4). 

Kaj pa je uspeh? Podjetniški uspeh je pogosto definiran kot sposobnost podjetja, da preživi 

prvih nekaj let delovanja. Uspeh podjetja ima preveč različnih dejavnikov, da bi ga lahko 

enotno opredelili, kakor tudi dojemanje posameznika, kaj je zanj uspeh. Zato je pomembno, 

da podjetnik pozna svoje psihološke značilnosti, da si zastavi primerne cilje in je do njih 

kritičen (Ganga in Raveeswaran 2014, 187). 

Podjetniki naj bi se po številnih raziskavah, ki so bile opravljene, razlikovali od ostale 

populacije po petih psiholoških značilnostih. Podjetniki so neodvisne osebe in težko prenesejo 

avtoriteto, radi imajo popoln nadzor nad svojim življenjem. Imajo visoko potrebo po dosežkih, 

znajo si postaviti dosegljive cilje, ki jim še vedno predstavljajo izziv. Naklonjeni so tveganju 

ali zmernemu tveganju, če priložnost to prinese. Podjetniki čutijo potrebo po nadzoru nad 

svojim življenjem in verjamejo, da je usoda odvisna od njih samih. Pripravljeni so se spopasti 

z nalogami, ki jim niso blizu, ker jim predstavljajo izziv (Antončič idr. 2002, 49). 

V eni od novejših raziskav v Sloveniji so avtorji preučevali psihološke značilnosti 

podjetnikov in nepodjetnikov na modelu petih faktorjev osebnosti, to so odprtost do ljudi, 

novih izkušenj in idej, vestnost, ekstrovertiranost, prilagodljivost in nevrotičnost. Na podlagi 
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raziskave so ugotovili, da so podjetniki odprti do ljudi, novih izkušenj in idej, da so nekoliko 

bolj ekstrovertirani in manj prilagodljivi od ostalih ljudi. Ugotovili so tudi, da vestnost in 

nevrotičnost nista psihološki značilnosti podjetnikov, ter da so razlike med spoloma v 

pshioloških značilnostih minimalne (Antončič idr. 2008). 

V raziskavi, ki je bila opravljena na Finskem in je zajemala 200 podjetij v obdobju od leta 

1992–1996, je avtor preučeval vpliv podjetniškega delovanja na podjetniške psihološke 

značilnosti. Avtorja je zanimalo, kako podjetniško delovanje s časom spremeni določene 

psihološke značilnosti podjetnika. Ugotovljeno je bilo, da začetno podjetniško delovanje in 

njegova zgodnja podjetniška aktivnost predstavlja proces učenja in vpliva tudi na podjetniške 

osebnostne lastnosti, ravno tako podjetniško mreženje in zveze vplivajo na podjetniške 

osebnostne lastnosti. Tako je prišel do ugotovitve, da se med samim delovanjem poveča želja 

podjetnikov po novih znanjih in učenju ter želja po samostojnosti in nenaklonjenosti do 

avtoritete. Zmanjša se prepričanje o sposobnosti vplivanja na zunanje okolje, verjetno kot 

posledica učenja in večje neodvisnosti. Zmanjša se tudi stopnja odvisnosti od drugih in želja 

po kooperativnih partnerjih (Littunen 2000, 16). 

Mnogo raziskav je bilo opravljenih o tem, v čem se podjetniki razlikujejo od ostale 

populacije. Pri tem je sporno to, ali so med ostalo populacijo zajeti tudi nezaposleni in osebe, 

ki so se odločile ostati doma. Beugelsdijk in Noorderhaven (2005, 166) sta raziskala 

psihološke značilnosti podjetnikov v primerjavi z ostalo populacijo in z zaposlenimi. Rezultati 

raziskave so pokazali, da se podjetniki razlikujejo od ostale populacije in zaposlenih po tem, 

da za svoja dejanja dajejo velik pomen osebni svobodi in odgovornosti posameznika in 

življenje. Podjetniki se v nekaterih postavkah resnično razlikujejo od ostale populacije, če pa 

jih primerjamo z zaposlenimi osebami, ta razlika ni več tako očitna ali pa je sploh ni. 

Raziskovalci so obravnavali odnos do otrok in vzgoje, pogled na socialni status, na osebni 

zaslužek idr. 

Na delovanje posameznika ne vplivajo samo psihološke značilnosti, ampak tudi osebnostne 

značilnosti, kot so starost, izobrazba, delovne izkušnje, znanja in veščine ter položaj v družini 

(Pšeničnik 2015, 39–43).  

Glede na raziskave GEM Slovenija (2015, 14) je najbolj plodno obdobje za vstop v 

podjetništvo med 25. in 34. letom starosti. Odstotek podjetnikov, ki vstopijo v podjetništvo v 

tej starosti je v Sloveniji zelo visok v primerjavi z ostalimi državami vključenimi  v raziskavo 

GEM in sicer znaša 33,76 %.  Upada delež nastajajočih novih podjetij v skupini od 18. do 24. 

leta je v Sloveniji za polovico nižji kot v ostalih državah, kot kaže raziskava GEM. To bi 

lahko bil pokazatelj tega, da se v Sloveniji ne podpira in usposablja mladih za podjetništvo v 

zadostni meri. Presenetljiv je v Sloveniji visok delež zgodnje podjetniške aktivnosti v obdobju 

55 do 64 let in znaša 13,76 %. 
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Čeprav je zgodnja podjetniška aktivnost zaželena med mladimi, Širec (2007, 66) navaja, da 

višja kot je starost podjetnika ob ustanovitvi podjetja, večja je možnost, da podjetnik 

uspešneje izrabi poslovne priložnosti. Starejši podjetnik je v poslovanju bolj kredibilen in ima 

širše poslovne mreže kakor mlajši podjetnik. Vendar se ob višanju starosti v nekem 

določenem trenutku zgodi, da so starejši podjetniki, ki pred seboj nimajo več veliko delovnih 

let, manj nagnjeni k tveganju kakor mlajši podjetniki. 

Kultura posameznika oblikuje njegovo osebnost in vpliva na njegovo vedenje tako v 

poslovnem svetu kakor tudi v zasebnem. Kakšno je primerno obnašanje v poslovnem svetu je 

odvisno od kraja, kjer podjetnik posluje, in se v svetu razlikuje. Najpomembnejše sestavine 

kulture so posameznikove socialno-kulturne značilnosti, izobrazba in religija. Na 

posameznikovo podjetniško aktivnost vpliva tudi to, ali je v preteklosti že imel podobno 

izkušnjo. Izobrazba podjetnika vpliva na njegovo željo po inovacijah, proaktivnost in 

sprejemanje tveganja, kar so tudi sestavine podjetniške aktivnosti. Izobrazba ravno tako 

pozitivno vpliva na zaznavanje podjetniških priložnosti zaradi boljše sposobnosti analiziranja 

in boljših komunikacijskih veščin. Izobrazba vpliva tudi na posameznikovo kreativnost, 

fleksibilnost in prilagodljivost (Levent in Wang 2011, 676). 

Družina igra pomembno vlogo pri začetni stopnji ustanavljanja podjetja, ko se podjetnik 

odloča o njegovi ustanovitvi. Mlajši kot je podjetnik, večjo vlogo ima družina v podjetniškem 

procesu. Višja vpletenost družine se kaže, kadar so podjetniki mladi ali imajo manj kot tri leta 

šolanja na visoki stopnji. Družinski člani, ki imajo večji vpliv, so po navadi moškega spola in 

so bolj kritični kot ostali člani družine (Klyver 2007, 258). 

Čeprav pri navanjanju teorije govorimo o podjetnikih, je v svet podjetništva vključenih tudi 

veliko podjetnic. Želje, da bi se v podjetništvo vključilo več žensk, obstajajo na področju 

celotne EU, realnost pa je skrb vzbujajoča. Podjetniška aktivnost žensk se v različnih delih 

sveta precej razlikuje. Po podatkih Evropske komisije je bilo leta 2012 v EU (EU-28) 31 % 

podjetnic. V Sloveniji se je delež zgodnje podjetniške aktivnosti žensk v letu 2014 povečal v 

primerjavi s preteklima dvema letoma in znaša 33,90 %, vendar še vedno ne dosega ravni iz 

leta 2011, ko je znašal 37,01 %. Med podjetji, ki jih ustanovijo ženske, so pričakovanja po 

rasti števila zaposlenih enkrat manjša kot pri moških. Potrebno bi bilo graditi na samopodobi 

ženskih podjetnic za uspešnejše delovanje in rast njihovih podjetij (GEM Slovenija 2014). 

V preglednici 2 je prikazan delež nastajajočih in novih podjetnic ter delež ustaljenih podjetnic 

od leta 2011 do leta 2014 v Sloveniji, EU in preučevanih državah GEM. Takoj lahko 

opazimo, da Slovenija zaostaja tako za povprečjem EU, kakor za povprečjem držav raziskave 

GEM. Zato bi bilo nujno potrebno ugotoviti, katere ovire preprečujejo ženskam vstop v 

podjetništvo, in ustvariti ustrezne ukrepe, ki bi to popravili (GEM Slovenija 2014). 



 13 

Preglednica 2: Odstotek podjetnic
2
 med vsemi podjetniki v obdobju 2011–2014 

Leto Slovenija GEM EU 
Inovacijska 

gospodarstva 

Evropske 

države 

Odstotek nastajajočih in novih podjetnic 

2011 37,01 36,66 33,85 36,03 34,46 

2012 24,28 37,09 33,08 34,24 33,17 

2013 31,44 38,78 34,86 35,49 35,34 

2014 33,90 40,69 35,69 37,16 35,74 

Odstotek ustaljenih podjetnic 

2011 31,09 32,06 30,6 31,40 31,53 

2012 25,14 33,68 30,18 31,78 31,37 

2013 26,88 34,97 31,12 30,87 31,55 

2014 29,55 36,22 33,17 34,08 33,10 

Vir: GEM Slovenija 2014. 

V raziskavi, ki je bila opravljena v Angliji med ženskimi podjetnicami, so ugotovili, da se 

podjetnice večinoma odločajo za ustanovitev manjših podjetij, brez visoke rasti, ki so 

večinoma namenjena storitvam in delujejo pretežno lokalno. Ženske, ki se odločijo, da bodo 

ustanovile visoko tehnološko in hitro rastoče podjetje, naletijo na ovire kot, so pomanjkanje 

kapitala, poslovnih prostorov, informacij in tehnologij, proizvodnih virov, varstva otrok, 

kvalifikacij, izkušenj, izobraževalnih ustanov in primerne podpore podpornih institucij. 

Neučinkovito kopičenje in uporaba socialnega kapitala ovira dostop do primernih krogov 

odločanja in zmanjša možnost dostopa do kritičnih virov upravljanja in financiranja, posebno 

pri tveganem kapitalu (Azam, Harrison in Beaumont!Kerridge 2009). 

Po raziskavi GEM Slovenija (2014, 103) so podjetnice ocenile, da od podanih faktorjev, ki 

ovirajo vstop v podjetništvo, ki so: pomanjkanje kapitala, trenutne gospodarske razmere za 

novoustanovljena podjetja niso dobre, pomanjkanje znanja za samozaposlitev, pomanjkanje 

poslovne ideje, težave pri usklajevanju družinskih obveznosti, preveliko tveganje za neuspeh 

ter njegove pravne in socialne posledice ter administrativne težave, najbolj ovirajo 

pomanjkanje kapitala, pomanjkanje znanja za samozaposlitev, pomanjkanje poslovne ideje in 

težave pri usklajevanju družinskih obveznosti. 

                                                
2
 Izračunano je netehtano povprečje (GEM Slovenija 2014). 
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Raziskovalci so si enotni, da obstajajo razlike med podjetniki in tistimi, ki podjetniki niso. 

Ker na delovanje posameznika vpliva preveč različnih dejavnikov, ne moremo potegniti 

enotne definicije ali razlage, zakaj se nekdo odloči za podjetništvo in drugi ne. Lahko samo 

predivdevamo, da se bo oseba, ki ima določene lastnosti, v določenih okoliščinah prej 

odločila za podjetniško pot kakor oseba, ki teh lastnosti nima. Če povzamemo izsledke 

dosedanjih raziskav, imajo neodvisne in samostojne osebe visoko potrebo po dosežkih, si 

postavljajo dosegljive, a hkrati spodbudne cilje, do katerih pridejo z zdravo mero tveganja in 

imajo večjo možnost ustanoviti novo podjetje in biti pri tem uspešne. Če so primerno 

izobražene, če imajo podporo družine in široko osebno terx podjetniško mrežo, se možnost 

uspeha še poveča. 

2.4!  Motivi za vstop v podjetništvo 

Ob preučevanju literature o podjetništvu se razumljivo vprašamo, zakaj nekateri ljudje 

postanejo podjetniki. V čem se razlikujejo od drugih? Kaj jih žene? Ali na razvoj podjetništva 

vplivajo družbene značilnosti? Skozi čas se je vloga podjetnika in njegov pojav v družbi 

bistveno spremenil.  

Beugelsdijk in Noorderhaven (2005, 159) ugotavljata, da v vseh preučevanih državah  EU 

obstaja enaka težava. Velika vrzel je med ljudmi, ki izrazijo željo, da bi radi postali 

podjetniki, in tistimi, ki dejansko postanejo podjetniki. Največja težavo vidijo v pomanjkanju 

sredstev za ustanovitev podjetja. 

Ruzzier idr. (2008) navajajo, da je poglavitni motiv za vstop v podjetništvo želja po 

neodvisnosti in želja, da sam odločaš o pomembnih stvareh. Sledi želja po razvoju nove ideje 

oz. izdelka in želja po višjem dohodku. Najprej pa si mora podjetnik želeti spremeniti svoj 

življenjski slog. 

Motive za vstop v podjetništvo v grobem delimo na to, ali nas v podjetništvo nekaj pritegne 

(ang. pull) ali se v podjetništvo podamo iz nuje (ang. push). "Pull" motivi za vstop v 

podjetništvo so boj zaželeni, saj so dolgoročno bolj učinkoviti od "push" motivov. "Pull" 

motivi so lahko želja biti podjetnik že od majhnega, želja se dokazati ali nekomu nekaj 

dokazati, omejitve v službi, neposlušnost do podjetništva med zaposlenimi, dobra poslovna 

priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti, želja po samoaktualizaciji - početi, kar te veseli, želja 

po denarju in finančnih sredstvih. "Push" motivi so lahko brezposelnost, izguba službe, 

nezadovoljstvo v službi. Čeprav smo motive za vstop v podjetništvo ločili na "push" in "pull" 

motive, se v realnosti velikokrat prekrivajo in dopolnjujejo (Williams in Round 2009, 96). 

Čeprav se takšno strogo ločevanje v praksi ne dogaja, je postalo ločevanje na podjetništvo 

zaradi priložnosti in podjetništvo zaradi nuje pogosto pri preučevanju stanja v podjetništvu. 

Takšen pristop uporablja tudi GEM. Podjetništvo zaradi nuje pomeni, da so se podjetniki 
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odločili za to pot, ker niso imeli druge možnosti za preživetje oz. niso dobili druge zaposlitve, 

medtem ko podjetništvo zaradi priložnosti pomeni, da se posameznik odloči za podjetništvo, 

ker želi izkoristiti poslovno priložnost, uspeti in postati neodvisen, imeti dohodek ter dobiček. 

GEM za potrebe raziskovanja združuje v podjetništvo zaradi izkoriščanja poslovnih 

priložnosti tri motive, to so motiv ohranjanja ravni dohodka, motiv povečanja neodvisnosti in 

motiv povečanja dohodka. Podjetništvo zaradi nujnosti je višje v revnih državah, v katerih 

posamezniki ne vidijo druge možnosti za preživetje, nimajo pa potrebnih znanj, sposobnosti 

in priložnosti za podjetništvo. V Sloveniji je bilo leta 2013 4,65 % podjetnikov (indeks 

zgodnje podjetniške aktivnosti - v nadaljevanju indeks TEA),
3
 ki so se odločili izkoristiti za 

znane poslovne priložnosti, močno se je povečalo število podjetnikov zaradi nuje, ki je v letu 

2013 znašalo 1,55 % (indeks TEA), kar je posledica gospodarske krize. Med državami EU je 

imela Slovenija leta 2012 med državami EU najnižjo stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti 

zaradi nuje, leta 2013 pa je bila uvrščena na 12. mesto. Leta 2013 je najnižjo zgodnjo 

podjetniško aktivnost zaradi nujnosti imela Norveška (0,25 %), najnižjo stopnjo zgodnje 

podjetniške aktivnosti zaradi priložnosti pa Makedonija (2,3 %). Veliko ljudi je ob izgubi 

službe poskusilo podjetniško pot oz. najti drug vir zaslužka. Od motivov za vstop v 

podjetništvo je v Sloveniji najpogosteje navedena želja po večji neodvisnosti in povečanju 

dohodka, (tako je navedlo 55,5 %), podjetništva, motiviranega z nujo ali drugimi mešanimi 

motivi, je bilo v Sloveniji v letu 2013 44,5 %
4
. Razmerje med podjetništvom iz zaznane 

priložnosti in iz nuje se je od leta 2012 poslabšalo v škodo podjetništva iz priložnosti. 

Najslabše razmerje v EU je zaznati v Italiji, kjer je podjetništva iz nuje in z mešanimi motivi 

80,3 % (GEM Slovenija 2013, 72–74). 

Po gospodarski krizi je bilo veliko podjetnikov prisiljenih v samozaposlitev, ob vprašanju o 

motivih za vstop v podjetništvo pa so navedli tudi željo po podjetništvu, zaznano priložnost 

na trgu, finančne ugodnosti in osebno svobodo, kar pomeni kombinacijo obeh faktorjev. V 

raziskavi o motivih za vstop v podjetništvo med podjetniki v Angliji je večina podjetnikov in 

podjetnic odgovorila s samo enim motivom in to je želja po neodvisnosti (86 %), razlike je 

mogoče zaznati tudi med spoloma, saj je 22 % žensk navedlo poleg želje po neodvisnosti tudi 

družinske obveznosti (Henley in Dawson 2012, 697–713). 

V nadaljevanju so predstavljeni najpogostejših motivi za vstop v podjetništvo. 

                                                
3
 Kazalnik v okviru raziskave GEM, ki opisuje količino zgodnje podjetniške aktivnosti v posamezni 

državi. Kaže odstotek odrasle populacije med 18. in 64. letom, ki se vključuje v podjetništvo. Zajema 

nastajajoče podjetnike, ki so začeli izvajati nekatere aktivnosti, da bi ustanovlili podjetje, a podjetje že 

imajo, vendar še niso izplačali plač dlje kot tri mesece, ter nove podjetnike, ki imajo podjetje in 

izplačujejo plače več kot tri mesece in manj kot tri leta in pol (GEM Slovenija 2013, 41). 
4
 Med nastajajočimi podjetniki in novimi podjetniki. 
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2.4.1! Želja po neodvisnosti 

Želja po neodvisnosti je v vseh raziskavah najboj pogosto izpostavljen motiv za vstop v 

podjetništvo. Bistveno pa izstopa v tistih državah, kjer je želja po neodvisnosti zakoreninjena 

v kulturi, kot na primer v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). Rezultati 

raziskave so pokazali, da je zastopanost po spolu pri želji po neodvisnosti kot motivacijski 

faktor vstopa v podjetništvo enaka oz. celo nekoliko višja pri ženskah (Kirkwood 2009, 348). 

Henley in Dawson (2012, 697–713) sta v kasnejši raziskavi to tudi potrdila. 

2.4.2! Narava dela 

Motiviacijski dejavnik vstopa v podjetništvo zaradi narave dela je povezan z izgubo 

preteklega delovnega mesta, nerazumevanjem želja na sedanjem delovnem mestu in 

nezmožnostjo napredovanja na sedanjem delovnem mestu (Kirkwood 2009, 348). Henley in 

Dawson (2012, 699) pa kot motivacijski dejavnik zaradi narave dela navajata, da obstajajo 

določeni poklici, v katerih se zahteva takšno obliko zaposlitve kot odprtje svojega podjetja 

(npr. gradbeništvo, zavarovalništvo, prodaja od vrat do vrat itd.). 

2.4.3! Finančni dejavnik 

Želja po zaslužku je ravno tako med prvimi izpostavljenimi motivi za vstop v podjetništvo. 

Zdi se, da želja po zaslužku oz. visokih zaslužkih ni glavni razlog vstopa v podjetništvo, je pa 

pomemben dejavnik glede odločitve (Kirkwood 2009, 348). 

2.4.4! Družinske obveznosti  

Medtem ko pri prvih treh naštetih motivacijskih dejavnikih ni bistvenih razlik med spoloma, 

je pri motivacijskem dejavniku, ki se navezuje na svobodo do lažjega odločanja o času dela, 

lokacijo in način dela v povezavi z usklajevanjem družinskega in delovnega časa, velika 

razlika med moškimi in ženskami. Ta motivacijski dejavnik je po raziskavah bolj pomemben 

ženskam kot moškim (Henley in Dawson 2012, 697–713). 

2.5! Možnosti ustanovitve novega podjetja 

Podjetnik pri ustanovitvi novega podjetja najprej izhaja iz svojih želja in motivov. Samo želja 

ne zadostuje. Na ustanovitev novega podjetja vplivajo različni dejavniki, ki niso odvisni samo 

od podjetnika. Dejavniki, ki vplivajo na možnosti ustanovitve podjetja, so pogosto država s 

svojo regulacijo, predpisi in zagotavljnjem ustrezne infrasturkutre, izobrazba podjetnika in 

njegove delovne izkušnje, položaj podjetnika v družbi in finačne zmožnosti.  Če podjetnik 

oceni, da je ustanovitev podjetja možna in zaželena, se lahko začne proces ustanavljanja 
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podjetja. To, ali je podjetništvo zaželeno, je odvisno okolja, iz katerega izhaja, od kulture, 

šolanja, družine in posameznika (Antončič idr. 2002). 

Žakelj (2006, 16–19) deli dejavnike, ki vplivajo na ustanovitev in rast podjetij na zunanje in 

notranje. Zunanji so tisti dejavniki, na katere nimamo vpliva in so v domeni države. To so 

stabilno makroekonomsko okolje (z nizko inflacijo, trdno valuto, visoko stopnjo zaposlenosti, 

proračunskim ravnotežjem in uravnoteženo plačilno bilanco države), deregulirana trgovinska 

politika, ki omogoča prosto vstopanje na trge novih podjetij in jih sili k večji učinkovitosti ter 

hitrejši rasti do velikosti, ko lahko izkoristijo ekonomije obsega ter zakonodajo, in 

administrativno okolje z jasnimi predpisi, nižjimi transakcijskimi stroški in večjo varnostjo. 

Za majhna podjetja igra pomembno vlogo plačilna disciplina podjetij v državi. Notranji 

dejavniki za ustanovitev podjetja so dejavniki, na katere posameznik lahko vpliva in so dostop 

do informacij (težje dostopne manjšim podjetjem, vendar s povezovanjem v mreže in grozde 

je takšen dostop lažji), dostop do sodobnih tehnologij in znanja (pomagajo si lahko s 

povezovanjem v mreže ali grozde ali z vključitvijo v eno izmed subjektov inovativnega 

okolja), kakovostna delovna sila in dostop do finančnih virov (ker nimajo možnosti 

zavarovanja za posojila, predstavljajo za banke večje tveganje, se pa lahko poslužujejo 

skladov tveganega kapitala, poslovnih angelov ipd.). 

Ugotovili smo, da je podjetništvo težko definirati z enotno definicijo o podjetništvu, saj 

zajema zelo širok spekter ljudi, dejavnosti in kultur. Podjetniki vstopajo v podjetništvo zaradi 

različnih motivov in imajo od podjetništva različna pričakovanja. Podjetnik z vstopom v 

podjetništvo razumno tvega in želi ustvariti nekaj novega, žene ga predvsem želja po 

neodvisnosti, ki je poglavitni motiv za vstop v podjetništvo. Po gospodarski krizi je prišlo v 

ospredje tudi podjetništvo iz nuje, ki je manj zaželeno, predstavlja pa nadomestek ob izgubi 

številnih delovnih mest. Ker pa motivi za vstop v podjetništvo v praksi niso tako strogo 

ločeni, je lahko tudi med podjetniki iz nuje veliko takih, ki so potrebovali samo dodatno 

spodbudo za začetek podjetniške poti in jim je izguba stalnega vira dohodkov to omogočila. 

Za vstop v podjetništvo ne zadostuje samo želja. Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, ki 

vplivajo na ustanovitev in uspešnost podjetja. Ti pogoji so lahko zunanji, in so v večini 

odvisni od države, ter notranji, ki so odvisni od posameznikovih mrež, znanja in finančnih 

virov. 

2.6! Vloga podjetništva v gospodarskem razvoju 

Pomen podjetništva za ekonomski razvoj je začel preučevati že Schumpeter (1912, po Koster 

in Kumar Ray 2008, 118), ko je ugotavljal, da vpeljava novih izdelkov, inovacij, izboljšav 

produkcijskih procesov in organizacijskih struktur lahko vpliva na trenutne gospodarske 

razmere v nekem okolju. Obstoječa podjetja se morajo zaradi tega prilagajati novostim, tista, 

ki se ne, pa sčasoma propadejo. Ta proces "kreativne destrukcije" poveča regionalno 

produktivnost, konkurenčnost in sčasoma regionalni razvoj. 
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Glas (2001) je bil eden izmed pomembnejših raziskovalcev na področju podjetništva v 

Sloveniji. Po njegovem mnenju podjetništvo  prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest, h 

gospodarski rasti in povečanju produktivnosti, 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 prihranje in razne druge manjše vire sredstev prebivalstva, 

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

gospodarsko stabilnost. 

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

poslovanja in družbi. Podjetništvo vpliva na povečanje proizvodnje in prihodka, tako 

povečanje pa vpliva na kupno moč prebivalstva. 

Škerlič (2008, 2–3) v svoji raziskavi ugotavlja, da se je v 90-ih letih začelo poudarjati pomen 

podjetništva kot pomembnega vzvoda regionalnega razvoja in inovativnosti. Pomen 

podjetništva kot generatorja regionalnega razvoja in zaposlovanja je začela intenzivno 

promovirati EU, ki je v ta namen pripravila vrsto politik z namenom spodbujanja 

podjetništva. Škerlič navaja, da čeprav se je v Sloveniji prispevalo veliko za spodbujanje 

podjetništva in podpornega okolja za podjetništvo, se število novoustanovljenih podjetij ni 

bistveno povečevalo. Ugotavlja, da se kljub dobro zastavljenim sistemom ukrepov 

spodbujanja podjetništva, kot so podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, centri in drugo, 

ukrepi niso zadovoljivo obrestovali.  

Veliko dejavnikov vpliva na hitrost gospodarske rasti. Ti faktorji so klima, izobrazba, 

lastništvo, zadolževanje in varčevanje, prisotnost pristanišč itd. Literatura o gospodarski rasti 

predlaga veliko ekonomskih in neekonomskih faktorjev, ki morda lahko vplivajo na 

gospodarsko rast. V mnogih raziskavah pa ni zaznati podjetništva kot elementa, ki vpliva na 

gospodarsko rast in razvoj, kar je presenetljivo, saj veliko ekonomistov trdi, da je podjetniška 

aktivnost ključna za gospodarsko rast. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da je vpliv 

podjetništva težko meriti. Večino faktorjev, ki vplivajo na gospodarsko rast, je zelo enostavno 

meriti z obstoječimi sekundarnimi podatki za veliko držav. Kar zadeva podjetništvo, je edini 

kazalec, ki je bil do sedaj na razpolago, raven samozaposlitve po posameznih državah, ki pa je 

vprašljiv kazalec, saj prikazuje samo na novo ustanovljena podjetja, ne prikazuje pa motive 

ustanovitve in tudi ne koliko od teh podjetij bo dolgoročno preživelo po ustanovitvi. Veliko 

spremembo je sprožil GEM, ki meri veliko različnih faktorjev podjetništva v različnih 

državah (Van Stel, Carree in Thurik 2005, 311). 

Po gospodarski krizi se je veliko raziskovalcev odločilo analizirati različne dejavnike za 

spodbujanje gospodarske rasti v različnih državah. V zadnjih letih je izrazito izstopalo 

podjetništvo kot ključni dejavnik gospodarskega razvoja. Zaradi tega je pomembno, da pri 

snovanju načrtov, ki naj bi spodbujali gospodarsko rast, snovalci politike vključijo v načrte 
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pozitivni vpliv podjetništva na gospodarsko aktivnost, gospodarsko rast in zaposlovanje 

(Castaño-Martínez, Méndez-Picazo in Galindo-Martín 2015, 2073). 

Pfejfer in Sarlija (2010, 23–41) navajata, da ima podjetništvo pozitiven vpliv na rast BDP-ja 

samo v primeru, kadar je to podjetništvo iz priložnosti in ne iz nuje, saj samo podjetništvo iz 

priložnosti večinoma temelji na inovacijah in inovativnosti, ki prinašajo visoke dobičke.  

Za boljšo interpretacijo družbenih vrednot, individualnih značilnosti in indeksa TEA (ang. 

Total Entrepreneurial Activity), to je indeks, ki prikazuje delež prebivalstva v starostnem 

razredu 18–64 let, ki se vključuje v podjetništvo, po državah, je potrebno razlikovanje med 

vključevanjem v podjetništvo iz priložnosti ali iz nuje. GEM že od samega začetka razlikuje 

zgodnjo podjetniško aktivnost na podlagi teh dveh faktorjev. Podjetnik, ki se vključi v 

podjetništvo iz zaznane priložnosti, je posameznik, ki zazna dobro priložnost v okolju, 

podjetnik, ki se v podjetništvo vključi iz nuje pa je posameznik, ki ne dobi druge zaposlitve in 

je podjetništvo edini način zagotavljanja sredstev za preživetje. Čeprav je čim večja 

zaposljivost prebivalstva cilj vsake ekonomije, ki skrbi za svoje prebivalce,  je pomembno, ali 

posameznik začne svojo dejavnost iz nuje, ali iz priložnosti, predvsem zaradi pričakovanj o 

podjetju, začasnih rešitev in dolgoročnih vlaganj. GEM meri motivacijski indeks kot razmerje 

med podjetništvom iz nuje in priložnostnim podjetništvom. Višji indeks pomeni višji delež 

inovacijskih podjetij, ki bodo dolgoročno prinesla višje zaslužke. EU (če izvzamemo 

Norveško in Švico) ima zelo nizek motivacijski indeks. Indeks nižji od 1 pomeni, da je 

večnina podjetnikov začela svojo dejavnost iz nuje, kar izhaja iz slabe ekonomske situacije v 

teh državah (npr. Hrvaška 0.64 in Grčija 0.88) (GEM Global report 2014, 43). 

Snovalci politik za spodbujanje podjetništva morajo temeljito preučiti stanje podjetništva v 

državi ali regiji in predstaviti načrte, ki bodo primerni glede na stanje v gospodarstvu. 

2.6.1! Pomen podjetništva za zaposlovanje 

Glas in Pšeničny (2000, 47) navajata, da MSP ustvarjajo veliko delovnih mest in pomembno 

vplivajo na zaposljivost prebivalstva, kljub temu da jih veliko v prvih letih delovanja propade. 

Stopnja brezposelnosti se je očitno zmanjšala v državah, kjer se je stopnja podjetništva 

zvišala. 
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V raziskavi o podjetništvu in pomenu podjetništva na zaposlovanje in gospodarsko rast 

Kritikos (2014) ugotavlja, da podjetništvo kratkoročno in dologoročno pozitivno vpliva na 

zaposlovanje, medtem ko srednjeročno negativno vpliva na zaposlovanje, kar lahko vidimo v 

krivulji na sliki 1.  Svoje ugotovitve razlaga tako, da podjetniki pospešijo zaposlovanje, kadar 

vstopijo na tržišče (na sliki: novi podjetniki dodajo zmogljivost - I). Iz raziskave je razvidno, 

da po povečanju rasti zaposlovanja na začetku sledi bolj zapleten vzorec rasti v obliki črke S 

skozi čas (na sliki 1 so obdobja prikazana z rimskimi številkami I, II in III). Neposreden vpliv 

na povečanje zaposlovanja izhaja iz vstopa podjetnika na trg. Po tej začetni stopnji sledi 

stagnacija ali upad, ko nova podjetja delujejo na tržišču in utrjujejo svoj tržni delež, nekatera 

podjetja odžrejo tržni delež drugim podjetjem, ki lahko zaradi tega propadejo, nekatera novo 

nastala podjetja tudi v tem času lahko propadejo. Po tej začetni stopnji podjetja, ki preživijo, 

zrastejo in začnejo ponovno zaposlovati. Približno deset let traja, da novonastala podjetja 

začnejo zaposlovati in tako vplivati na rast zaposlovanja. Ta vzorec je bil zaznan v ZDA in v 

veliko držav EU, kot tudi v 23–ih Organizacijah za Ekonomsko kooperacijo in razvoj ang. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (v nadaljevanju OECD). 

Slika 1: Vpliv podjetništva na zaposlovanje 

Vir: Krtitkos 2014. 
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njihov skupni prispevek k zaposlovanju velik. Delež zaposlitev v MSP se je povečeval, ko se 

je delež zaposlitev v velikih podjetjih zmanjševal, kar je prispevalo k manjši stopnji 

brezposelnosti. V raziskavi tudi ugotavljata kakovost novih zaposlitev v MSP. Start-upi 

ustvarjajo nova podjetja in uvajajo novosti na trgu, po vstopu start-upov podjetja, ki se ne 

uspejo prilagoditi propadejo, mnoga so prisiljena spremeniti svojo učinkovitost in tako 

postanejo bolj konkurenčna. To privede do tega, da start-upi prinesejo več takojšnjih 

zaposlitev, zaradi visoke stopnje konkurenčnosti na trgu je po nekaj letih stopnja zaposlovanja 

v teh podjetjih negativna, dolgoročno pa je ponovno pozitivna. 

OECD (2010) je na delovnem srečanju v Bolonji o MSP in njihovem vplivu na zaposlovanje 

zapisal naslednje učinke MSP na ustvarjanje novih delovnih mest in ekonomsko rast: 

–! MSP predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij med državami OECD in so največji 

zaposlovalci, saj nudijo dve tretjini vseh zaposlitev. 

–! Nova podjetja ustvarjajo nova delovna mesta (ena do šest odstotkov novih zaposlitev 

prihaja iz vrst MSP). 

–! Visoko tehnološka podjetja igrajo pomembno vlogo v ustvarjanju novih delovnih mest. 

Deset odstotkov najhitreje rastečih podjetij je ustvarilo 50 do 60 odstotkov zaposlitev v 

obdobju 5-6 let v Franciji, Italiji, na Nizozemskem in v Grčiji, medtem ko je bil v Španiji 

ta odstotek skoraj 90 odstotkov. 

–! Značilnosti hitro rastočih MSP so njihova izvozna naravnanost in inovacijske sposobnosti, 

kot tudi učinkovito izkoriščanje intelektualnega kapitala,  mrež in financ. 

–! MSP so v gospodarski krizi izgubila manj delovnih mest kot velika podjetja, kar je 

pripomoglo k manjši stopnji brezposlenosti. 

–! Dolgoročno lahko nova podjetja, hitro rastoča MSP in MSP pomagajo povečati 

produktivnost in uvajati inovacije, čeprav lahko MSP tudi zavirajo rast, če niso sposobna 

izboljšati svoje učinkovitosti. 

–! Inovativna MSP so začetniki pomembnih inovacij. Pogosto so to hitro rastoča MSP. Ta 

podjetja prispevajo velik delež novih patentov v državi. 

–! MSP prispevajo tudi na področju raziskav in razvoja v državi, je pa njihov prispevek 

neenakomeren in je pogosto večji v manjših ekonomijah kot v večjih. 

–! Globalizacija vpliva na MSP, saj se z večanjem trga povečujejo tudi možnosti distribucije 

in trženja (OECD 2010). 

2.6.2! Pomen podjetništva za učinkovitost gospodarstva 

Podjetništvo je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, saj ustvarja nova delovna mesta, 

inovacije in blaginjo. Dinamika podjetništva pa je lahko različna glede na institucionalni 

okvir in stopnjo gospodarskega razvoja. Struktura podjetniške aktivnosti se razlikuje glede na 

okolje, iz katerega izhaja, in jo delimo na podjetništvo iz nuje in podjetništvo zaradi 

priložnosti. To razlikovanje je pomembno, ker ima podjetništvo zaradi priložnosti pozitiven 
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vpliv na razvoj gospodarstva, medtem ko podjetništvo iz nuje ne. Tako kot podjetništvo 

vpliva na okolje, tudi okolje vpliva na podjetništvo. Okolje zaznamujejo soodvisnost med 

gopodarskim razvojem in institucijami, ki vplivajo na značilnosti okolja, kot so uspešna 

vlada, dostopnost kapitala in drugih virov (Acs, Desai in Hessels 2008, 219). 

Tajnikar (1997, 17) navaja, da MSP pomembno vplivajo na učinkovitost gospodarstva ter mu 

dajejo fleksibilnost in zaokroženost, kar prispeva k ustanavaljanju novih podjetij, ki so 

svetovno zelo uspešna. Ker je za MSP značilna fleksibilnost, inovativnost in razvoj novih 

tehnologij, se lahko te enote uspešno prilagajajo enotam večjih gospodarstev in pozitivno 

prispevajo h konkurenčnosti držav. 

Vendar se poraja vprašanje, zakaj so kljub navidezno enakim pogojem nekatera gospodarstva 

bolj učinkovita kot druga. Kaj je tisto, kar naredi državo uspešnejšo od druge na določenem 

področju?  

Porter (1990 in Porter, Sachs in McArthur 2002, vsi po Acs, Desai in Hessels 2008, 221–223) 

je raziskoval področje konkurenčnih prednosti držav glede na gospodarski ravoj posamezne 

države. Razvitost države je razdelil na tri stopnje: faktorska gospodarstva, učinkovitostna 

gospodarstva in inovacijska gospodarstva. Države v faktorskih gospodarstvih so nizko 

učinkovita v proizvodnji in izdelkih z nizko dodano vrednostjo. V teh državah je visoka 

stopnja samozaposlitev na področju proizvodnje ter manjših storitvenih podjetij. Skoraj vsa 

gospodarstva gredo na začetku skozi to stopnjo. Ta gospodarstva ne ustvarjajo novega znanja 

in ga niti ne izvažajo. Za prehod faktorskih gospodarstev v inovacijska morajo države 

povečati učinkovitost v proizvodnji in izobraževati delavce, da se bodo znali prilagoditi 

tehnološko razvitejši stopnji. V učinkovitosnih gospodarstvih je manj samozaposlitev. Vendar 

je pričakovati, da je v razvitejših gospodarstvih manj samozaposlitev, saj imajo posamezniki 

boljša vodstvena znanja in znajo voditi večja podjetja, ki so bolj učinkovita. Vendar na tej 

stopnji srednji managerji ugotovijo, da so zaslužki boljši, če se zaposlijo v drugih podjetjih, 

po navadi v državni lasti. Zato je v teh gospodarstvih stopnja podjetniške aktivnosti nižja. V 

inovacijskih gospodarstvih je stopnja podjetniške aktivnosti najvišja. Za vsa inovacijska 

gospodarstva je značilno zmanjšanje proizvodne dejavnosti in povečanje storitvenih 

dejavnosti. Za vse storitvene dejavnosti pa so značilna manjša podjetja, ki so bolj primerna za 

podjetništvo. V obdobju po vojni se je začel telekomunikacijski preobrat, kjer so razlike v 

razdalji med posamezniki postale manj pomembne in se je začelo lažje prenašanje informacij 

in s tem tudi razvoja. 

Kljub vsem raziskavam na tem področju je še veliko odprtih vprašanj, saj določene teorije ne 

veljajo za vsa gospodarstva enako. GEM je za namene raziskave učinkovitosti gospodarstva 

razvil delitev podjetništva na podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti, ki naj bi 

pripevalo k razločevanju "slabega" in "dobrega" podjetništva. Vendar na podjetništvo ne 

vplivajo samo posamezniki, ampak tudi okolje, v katerem delujejo. Bosma idr. (2009, po 
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Howard in Monsen 2011, 189) so ugotovili, da na zgodnjo podjetniško aktivnost vpliva okvir 

podjetniških pogojev, ang. entrepreneurial framework conditions, (v nadaljevanju EFCs), ki 

so lahko ekonomski ali neekonomski, kot so vlada in vladni programi, izobrazba, tehnologija, 

demografija, kultura in socialne institucije. Med ekonomske pogoje spada BDP na prebivalca, 

ki izkazuje močno povezanost z zgodnjo podjetniško aktivnostjo. 

V raziskavi Howard in Monsen (2011, 201) ugotavljata močno poveznost (v obliki črke U na 

sliki 2) med podjetniško aktivnostjo in gospodarskim razvojem. Vendar je dokazal tudi, da 

obstajajo države, ki ne sledijo temu trendu, kot npr. Nova Zelandija, katero je preučeval. 

Dokazal je, da  imajo v Novi Zelandiji večji vpliv ekonomski in neekonomski podjetniški 

pogoji, ki spreminjajo dogajanje v gospodarstvu. Iz slike je razvidno, da imajo gospodarstva z 

nižjim BDP na prebivalca več zgodnje podjetniške aktivnosti, z višanjem BDP in razvojem 

gospodarstva se stopnja zgodnje podjetniške aktivnosti zmanjša, z višanjem BDP na 

prebivalca pa se ponovno pojavi porast zgodnje podjetniške aktivnosti. Slika 2 prikazuje 

zgodnjo podjetniško aktivnost za leto 2005 po raziskavah GEM (TEA05 - total early-stage 

entrepreneurial activity) in BDP na prebivalca v letu 2005, popravljen na dejansko kupno moč 

kot kazalec gospodarskega razvoja. 

Slika 2 : Povezanost med podjetniško aktivnostjo in gospodarskim razvojem 

Vir: Howard in Monsen 2011, 192. 
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Vsakodnevno nastajajo in propadajo nova MSP, ki s svojim prilagajanjem naglim 

spremembam krepijo učinkovitost gospodarstva, ker se lahko ustrezno prilagodijo ponudbi in 

povpraševanju na trgu (Tajnikar 2000, 10). 

2.6.3! Pomen podjetništva za regionalno strukturo gospodarstva 

V novodobnem podjetništvu je skoraj splošno znano, da je podjetništvo ključnega pomena za 

gospodarsko  rast, regionalni ter  trajnostni razvoj. Mnogo razsikav je bilo narejenih na 

področju vpliva podjetništva na zaposlovanje, inovacije in gospodarsko rast, novejše 

raziskave pa poudarjajo, da obstaja velika razlika podjetniške aktivnosti glede na regije in 

države. Zaradi tega so se Ross, Adams in Crossan (2015, 672-688) lotili obsežne raziskave na 

področju 32-tih škotskih regij v obdobju od leta 1998 do leta 2012 in prišli do ugotovitve, da 

obstajajo velike razlike med razpršenostjo MSP po regijah, na katere lahko vplivajo 

povpraševanje in ponudba, politika, kulturne razlike in mreženje. Ugotovili so, da je stopnja 

podjetniške aktivnosti odvisna od povpraševanja na določenem področju, števila MSP-jev (na 

katere vpliva podjetniška kultura), človeškega kapitala, dostopa do financiranja in prisotnosti 

grozdov ali drugih načinov mreženja. 

Glas in Pšeničny (2000, 48), ki sta proučevala MSP in njihov vpliv na regijo in gospodarski 

razvoj, poudarjata njihov pomen pri enakomernem regionalnem razvoju. MSP so regionalno 

razpršena in predstavljajo pomembno dopolnilo na regionalnem področju. MSP se lahko 

pojavljajo kot: 

–! dobavitelji večjih podjetij (specializirani proizvajalci delov, sklopov, proizvodnih storitev 

z nižjimi fiksnimi stroški kot velika podjetja), 

–! mala specializirana podjetja, ki delujejo pod skupno marketinško podobo in trženjem 

zagotavljajo široko raznovrstno ponudbo tudi na visoki tehnološki ravni (visoko 

tehnološka podjetja s skupno raziskovalno in razvojno dejavnostjo), 

–! ponudniki proizvodov in storitev, ki niso zanimivi za večja podjetja zaradi omejenega trga 

(tržne niše), so pa zato pravo področje delovanja specializiranih malih podjetij. 

Podjetništvo vpliva na razvoj in podobo kraja ter regije, deluje kot dopolnitev na področjih in 

območjih, ki niso primerna za velika podjetja. Za povečanje narodne in regionalne 

konkurenčnosti so potrebna visoko tehnološka podjetja, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. 

Ta podjetja pa potrebujejo visoko izobražene kadre ter prenos znanja iz univerz v 

gopodarstvo.  Za to so potrebni predvsem inkubatorji ter tehnološki parki ter primerno razvito 

podporno okolje (Kastelic 2009, 3). 

Tajnikar (1997, 21) ugotavlja, da se z razvojem MSP spreminja tudi sektorska struktura 

gospodarstva. Slovenija se je v letu 1997 spreminjala iz tipične industrijske države v državo z 

ravitimi sekundarnimi in tericiarnimi sektorji. Nova MSP so nastajala na področju finančnih 
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in drugih poslovnih storitev ter v trgovini in tako se je spreminjala tudi industrijska podoba 

države. 

Pomena podjetništva za razvoj regij se že dolgo zaveda tudi Evropska komisija. V ta namen 

se je razvila kohezijska politika, ki podpira več tisoč projektov po Evropi, ki prejemajo 

sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), Evropskega 

socialnega sklada (v nadaljevanju ESS) in kohezijskega sklada. Sredstva lahko prejmejo 

države članice EU, ki imajo BDP nižji od 90 % povprečja EU. Enotni evropski akt iz leta 

1986 opredeljuje namen ekonomske in socialne kohezije, ta pa je zmanjšati neskladje med 

različnimi regijami, kasneje so k aktu dodali še dimenzijo ekonomske, socialne in teritoralne 

kohezije (Evropska komisija 2015a).  

V novejših regionalnih razvojnih politikah Evropske komisije se omenja pojem pametna 

specializacija (ang. smart specialization). To je regionalna in nacionalna inovacijska 

strategija, ki je namenjena krepitvi konkurenčnosti z razvojem in raziskavami ter inovacijami 

za potrebe podjetij. Cilj strategije je poiskati priložnosti in razviti trg na koherenten način. 

Strategije pametne specializacije naj bi razvili regionalni in nacionalni specialisti na tem 

področju, ki najverjetneje izhajajo iz univerz ali visokošolskih institucij, industrij in socialnih 

partnerjev (Evropska komisija 2014).  

Po gospodarski krizi (ki se je začela leta 2008) je Evropska komisija videla, da je potrebno 

spodbujati regionalni razvoj in inovacije s podporo podjetništvu, vendar ne za vsako ceno. 

Cilj pametne specializacije je, da so sredstva, ki so temu namenjena, učinkovito in namensko 

izrabljena in se lahko rezultati izrabe merijo in uporabijo v drugem kontekstu (McCann in 

Ortega-Argilés 2014, 427). 

2.6.4! Pomen  podjetništva za inovacije 

Za lažje razumevanje poglavja bomo najprej opredelili nekaj osnovnih pojmov. Vsaka 

invencija se začne z idejo. Po Trstenjaku (1981) je ideja zamisel, ki se porodi inventorju sama 

od sebe ali ob nekem dogodku, pojavi se hitro, zato jo je potrebno hitro zaznati. 

Beseda invencija naverjetneje izhaja iz latinske besede inventio, kar pomeni izum, ali iz 

besede invenire, kar pomeni najti, odkriti, izumiti (Dobre 2004, 24). Ne glede na izvor besede 

pomeni beseda invencija odkritje nečesa novega (SIZ 2004, 94). Mulej in Ženko (2004, 8) sta 

invencijo definirala kot vsako novo zamisel, ki kaj obeta, vendar pa invencija ne glede na to, 

ali bo koristna v prihodnosti, po Devetaku (2000, 365) predstavlja nove ideje pri opravljanju 

določenih aktivnosti, ko posameznik razmišlja o tem, kako bi lahko izboljšal določeno stanje. 

Vendar invencija ni samo fizična stvar, invencija je po Likarju (2001, 17) sposobnost 

odkrivanja novih aspektov in odnosov, tako med stvarmi kakor tudi med pojavi ali pojmi.  
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Invencija in inovacija sta podobni besedi. Fagerberg, Mowery in Nelson (2006, 4) navajajo, 

da je invencija prva zamisel v procesu razvoja novega izdelka ali procesa, medtem ko je 

inovacija prvi poskus udejanjanja invencije v prakso, na trg. Glavna razlika med invencijo in 

inovacijo naj bi bila po njegovem mnenju v nosilcu procesa, ki je pri invenciji lahko kdorkoli, 

pri inovaciji pa gre za nekoga, ki v podjetju kombinira znanje, vire, možnosti in sposobnosti, 

da ustvari nekaj novega. 

Podjetniki so po naravi inovatorji, zato pogosto ustvarjajo nove tehnologije, razvijajo nove 

produkte in procese ter odpirajo nove trge. Poznamo mnogo primerov velikih inovacij, katere 

so začeli ravno podjetniki, kot so Pierre Omidyar (eBay), Larry Page in Sergey Brin (Google), 

Larry Ellison (Oracle), Dietmar Hopp in Hasso Plattner (SAP), Bill Gates (Microsoft), Steve 

Jobs (Apple) in Stelios Haji-Ioannou (EasyJet). Inovacijam, ki pomenijo drastične spremembe 

(nov izdelek ali novo tehnologijo), pravimo radikalne inovacije.  Slednje pogosto vodijo v 

gospodarsko rast (Kritikos 2014, 2–3). 

Radikalne inovacije pomembno vplivajo na trg in ekonomsko aktivnost podjetij na trgu. Ta 

princip se nanaša na vpliv, ki ga imajo inovacije na trg in ne na samo inovacijo. Inovacija 

lahko spremeni strukturo trga, ustvari nove trge ali spodkopa stare izdelke. Inovacija je lahko 

tudi destruktivna, vendar je to moč opaziti šele po delovanju inovacije na obstoječem trgu, po 

navadi to obdobje traja okoli dve leti, zato je težko razlikovati radikalne in inkrementalne 

inovacije že na začetku. Inkrementalne inovacije so inovacije na obstoječem izdelku, storitvi, 

procesu, organizaciji ali metodi, katerih značilnosti so bile z inovacijo znatno izboljšane 

(Schumpeter 1942, po Galindo in Méndez-Picazo 2013, 504).  

Podjetniki, ki prinašajo inovacije na trg, pomembno prispevajo k ekonomskemu napredku. Če 

jih primerjamo z že obstoječimi podjetji, hitro ugotovimo, da nova podjetja vlagajo več v 

raziskave in razvoj ter v iskanje novih priložnosti. Že obstoječa podjetja pogosto niso voljna 

investirati v inovacije zaradi organizacijske toge strukture ali proizvodne strukture, ki jim ne 

omogoča hitrega prilagajanja trgu ali pa novi produkti ne sovpadajo z že obstoječimi produkti. 

Že obstoječa podjetja pogosto izpustijo priložnost za razvoj novih produktov, včasih celo 

namensko, ker se bojio, da bi novi produkti izpodrinili lastne že obstoječe produkte na trgu. 

Za inovatorje je odprtje lastnega podjetja pogosto edini način, da komercializirajo svoje 

produkte (Kritikos 2014, 2–3). 

Mnogo avtorjev je preučevalo vpliv inovacij na gospodarsko rast. Mnogo klasičnih avtorjev, 

kot npr. Say (1803, po Galindo in Méndez-Picazo 2013, 502-503), je navajalo, da inovacije 

vplivajo posredno na gospodarsko rast tako, da vplivajo na faktorje, ki neposredno vplivajo na 

gospodarsko rast, kot npr. delitev dela, ter da inovacije na trgu ne povzročajo težav, ker se trgi 

prilagodijo inovacijam in se sami popravijo.  Inovacije so vedno veljale za gonilo 

gospodarstva, vendar je nekaj avtorjev preučevalo tudi njihove negativne učinke na 

gospodarsko rast. Steuart (1767, po Galindo in Méndez-Picazo 2013, 502-503) je na primer 
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navajal, da imajo inovacije pozitiven učinek na znižanje cen, vendar negativen učinek na 

zaposlovanje. 

Galindo in Méndez-Picazo (2013, 504) sta analizirala, ali inovacije vplivajo na gospodarsko 

rast, tako da sta najprej izhajala iz Schumpetrove (1947, po Galindo in Méndez-Picazo 2013, 

502-503) teorije, ki pravi, da podjetniška aktivnost pomembno prispeva k gospodarski rasti in 

zato je pomembno ustvariti primerno okolje za delovanje podjetnikov in jim omogočiti lažje 

ustvarjanje inovacij. Na podlagi raziskave je dognal, da imajo inovacije pomemben vpliv na 

gospodarsko rast in vsako spodbujanje inovacij bo pripomoglo k gospodarski rasti. Ugotovil 

je, da tako podjetništvo kot tudi izobrazba pomembno vplivata na nastajanje inovacij, da ima 

gospodarska rast pozitiven vpliv na inovacije
5
, da ima delovanje centralne banke pozitiven 

vpliv na podjetništvo, da ima socialna klima pozitiven učinek na podjetništvo
6
 ter da imajo 

inovacije pozitiven učinek na podjetništvo. 

2.7!  Potek razvoja podjetništva v Sloveniji 

Čeprav je Slovenija samostojna država šele od leta 1991, se je podjetništvo na tem območju 

začelo razvijati že veliko prej. Slovenija je delovala v sestavi različnih držav, vendar je bila 

poglavitna težava pri oviranju razvoja podjetništva centralno planski sistem. Ovire, ki so 

preprečevale razvoj podjetništva, so se začele zmanjševati proti koncu 20. stoletja, ko se je 

slovensko gospodarstvo začelo premikati proti tržnemu (Ruzzier idr. 2008, 27). 

Če povzamemo zgodovino slovenskega gospodarstva do osamosvojitve, vidimo, da je 

gospodarstvo v srednjem veku (16. do 18. stoletje) temeljilo večinoma na obrti. Uveljavljene 

so bile obrti na področju živilske dejavnosti, tekstilne dejavnosti, kovaško-kovinske 

dejavnosti, gradbene dejavnosti ter lesne in ladjedelske dejavnosti. Na začetku so delovale v 

obliki cehov, ki so v 17. stoletju prerasli v manufakture. V 19. stoletju je prišlo do odprave 

fevdalizma, kar je pomenilo, da so lahko nekateri trgovici kupovali zemljo in veliko zaslužili. 

Razvile so se dejavnosti na področju trgovine, špedicije, bančništva in zastopništva ter nastali 

zametki prve slovenske banke. Pred prvo svetovno vojno so nastali tudi prvi industrijski 

obrati,  podjetja so tudi izvažala, obrat je lahko odprl vsakdo, začelo se je obdobje 

zadružništva. Med obema vojnama je gospodarstvo v Sloveniji stagniralo. Ponovno se je 

uveljavilo rudarstvo, železarstvo, kovinska industrija, tekstil, čevljarstvo, papir in celuloza, 

kemična industrija, gradbeništvo in živilska industrija. Obrtne delavnice so opravljale 

pomemben del poddobaviteljskih poslov in storitev za industrijo. V času po vojni, po letu 

1945, so se začeli pojavljati zametki podjetništva. Je pa to bilo podjetništvo v socialističnem 

smislu, ki ni omogočalo kapitalske udeležbe za ključne ljudi teh podjetij. Po letu 1974, ko so 

                                                
5
 Večja gospodarska rast vpliva na večje možnosti podjetja, da proda svoje izdelke in storitve ter na  

njihovo konkurenčnost (Galindo in Méndez-Picazo 2013, 510). 
6
 Na splošno bi boljša porazdelitev dohodka zmanjšala socialni stres in bi verjetno zmanjšala družbeno 

nasprotovanje inovacijam (Galindo in Méndez-Picazo 2013, 510). 
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se podjetja začela prestrukturirati v organizacije združenega dela, je podjetnišvo v pravem 

smislu povsem zamrlo. V 80. tih letih prejšnjega stoletja so mnoga podjetja propadla. Pojavil 

se je nov fenomen, brezposelnost. Zakon o podjetjih, ki ga je konec leta 1988 sprejel 

jugoslovanski parlament, je dovoljeval zasebni kapital v podjetjih. Konec leta 1991 je Zakon 

o razvoju malega gospodarstva v Sloveniji omogočil začetek podjetništva z zagotavljanjem 

pomoči pri ustanovitvi podjetja, poenostavljenimi postopki in sredstvi financiranja (Naglič 

2000, po Kostanjevec 2005). 

Po prehodu v tržno gospodarstvo je ravno podjetništvo največ vplivalo na gospodarski razvoj 

Slovenije. Z odprtjem novih trgov star planski sistem ni bil konkurenčen. Ta podjetja so imela 

v primerjavi z mednarodno konkurenco previsoke stroške, niso bila dovolj fleksibilna, njihovi 

izdelki pa so bili slabše kakovosti. Zato so začela prej velika podjetja propadati, bolj vztrajna 

in prilagodljiva pa so morala začeti odpuščati delavce. Nastajala so nova, manjša podjetja, ki 

so bila bolj fleksibilna in so se lahko bolje prilagodila razmeram na trgu. Podjetniki so začeli 

ustanavljati svoja podjetja, da bi uresničili svoje poslovne zamisli, zaravi velike 

brezposelnosti so mnogi, ki so ostali brez zaposlitve, začeli ustanavljati svoja lastna podjetja. 

Tako so MSP v tem obdobju pomembno zmanjševala stopnjo brezposelnosti, ki se je po letu 

1993 začela zmanjševati. MSP so pripomogla tudi 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. 

Leta 1999 se se je zgodil preobrat, saj so skupni dobički podjetij presegli skupne izgube. 

Majhna podjetja so prerasla v srednja in velika podjetja in razširila svoje delovanje na 

mednarodne trge (Ruzzier idr. 2008, 28). 

Po osamosvojitviji Slovenije se je pojavila ideja o skupnem povezovanju z državami EU, 

razvite države so Sloveniji prinesle večje trge in možnosti. Evropski trg je bil dosti bolj 

kompleksen od socialističnih. Gospodarske in politične priložnosti vstopa Slovenije v EU ter 

možnost makroekonomske stabilizacije (predvsem umiritev visoke inflacije) so za Slovenijo 

predstavljale veliko priložnost. Slovenija se je takoj po vstopu v EU zavzemala tudi za vstop v 

evroobmočje, da bi povečala možnost mednarodne menjave in izkoriščala ekonomijo obsega. 

Odstranile so se tudi trgovinske ovire (Urad vlade RS za komuniciranje 2004). 

Leta 1992, takoj po osamosvojitvi, je Slovenija zaprosila za sklenitev sporazuma o pridružitvi 

ter za evropsko podporo pri razvoju in prestrukturiranju slovenskega gospodarstva. Ker je 

znašal  BDP v Sloveniji samo 80 % povprečja EU, je Slovenija prejemala večje vsote, kot jih 

je plačevala (Vršaj in Brezigar 2006, 133–147). 

Leta 2003 je EU sprejela in izdala Zeleno knjigo o podjetništvu v EU. V Zeleni knjigi o 

podjetništvu so zajeti izsledki raziskav s področja podjetništva za celotno EU in nasveti za 

izboljšavo podjetniškega okolja (Šušterčič 2004, 22). 
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Konec leta 2008 je Slovenija vstopila v gospodarsko krizo. Večje težave pri zagotavljanju 

finančnih virov za svoje podjeme so imeli tudi podjetniki po celotnem evroobmočju. Glede na 

leto 2008 se je situacija precej poslabšala tudi glede zagona novih poslov in rasti podjetja. Kar 

polovica podjetnikov je menila, da je težje dosegati rast podjetja kot v predhodnem letu in kar 

tretjina je bilo prepričanih, da je težje pričeti z novim poslom (GEM Slovenija 2009, 11). 

Visoko gospodarsko rast v Sloveniji je prekinila gospodarska kriza. Posledice krize so bile 

hude, bančni in podjetniški sektor si vse do leta 2015 ni popolnoma opomogel. Vzdržnost 

javnih financ je nenehno na preizkusu, saj javni dolg hitro raste, staranje prebivalstva 

predstavlja še dodatno težavo. Država je zelo vpletena v gospodarstvo in kompleksnost 

regulacije zvišuje stroške poslovanja. Dolgoročna brezposelnost mladih predstavlja velik 

problem. Slovenija bi glede na priporočila OECD morala povečati vire za aktivno politiko 

trga dela, nadaljevati bi morala s privatizacijo podjetij v državni lasti in krepitvijo 

korporativnega upravljanja podjetij, zmanjševanjem kompleksnosti regulacije in krepitvijo 

sodelovanja med glavnimi deležniki inovacijske politike (OECD 2015). 

Slovenija je morala sprejeti korenite reforme na področju fiskalne konsolidacije, 

upokojevanja, trga dela, dokapitalizacije bank in privatizacije podjetij. Te reforme so 

povečale konkurenčnost Slovenije in njeno kredibilnost na finančnih trgih. Z večanjem 

konkurenčnosti se je povrnila tudi gospodarska rast v letu 2014 (OECD 2015).
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2.8! Podjetništvo v Sloveniji in Evropski uniji 

V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih značilnosti podjetij v Sloveniji. 

2.8.1! Razporeditev podjetij po statističnih regijah v Sloveniji 

V Republiki Sloveniji poznamo 12 statističnih regij, ki se delijo na Pomursko, Podravsko, 

Koroško, Savinjsko, Zasavsko, Spodnjeposavsko, Jugovzhodno Slovenijo, 

Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško, Obalno-kraško in Notranjsko-kraško. Po podatkih 

SURS je bilo leta 2014 največje število podjetij
7
 v Osrednjeslovenski regiji (62.066), kar 

vidimo na sliki 3. Sledijo Podravska regija, s 25.312 podjetji in Savinjska regija s 20.902 

podjetji. Obalno-kraška regija je na petem mestu po velikosti z 12.941 podjetji. 

.Slika 3: Število podjetij po statističnih regijah v Sloveniji v letu 2014. 

Vir: SURS 2014c. 

 

                                                
7
 Je število registriranih pravnih ali fizičnih oseb, ki so med letom opazovanja izkazale prihodek ali zaposlene 

osebe. Za enote po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev države in neprofitnih institucij se pri 

opredelitvi podjetja upoštevajo tudi izkazani prihodki  članarin, subvencij in drugih poslovnih prihodkov. Le-ti 

pa niso zajeti v prihodek (SURS 2014c). 
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Ker so regije po velikosti in številu prebivalcev zelo različne, si bomo na sliki 4 ogledali delež 

števila podjetij po regijah v povezavi s kazalnikim povprečnega števila zaposlenih v podjetju. 

Največ podjetij je bilo letu 2014 v Osrednjeslovenski regiji (35 %), najmanj pa v zasavski 

regiji (1,3%). V Obalno-kraški regiji je bil delež števila podjetij 7,2 %. Največjo povprečno 

velikost podjetij sta imeli Savinjska regija in Juhovzhodna  Slovenija (4,2), najmanjšo pa 

Obalno-kraška regija (2,2). 

Slika 4: Delež števila podjetij in njihova povprečna velikost po regijah v Sloveniji, 2014 

Vir: Močnik in Rus 2015. 

 

Leta 2014 je bilo v Sloveniji 131.090 aktivnih podjetij. Od tega je bilo 67.500 samostojnih 

podjetnikov. Na sliki 5 je prikazano število podjetij na 1000 prebivalcev po regijah v RS. 

Najmanjše absolutno število podjetij (1.759) je bilo v Zasavski regiji, ravno tako je bilo v 
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povprečjem, ki je označeno s sivo neprekinjeno črto in znaša 63,5, sta Osrednjeslovenska 

regija s 85,8 in Obalno-kraška regija s 83,3 podjetja. Vse druge regije, z izjemo Goriške, niso 

dosegale slovenskega povprečja (Močnik in Rus 2015, 19). 

Slika 5: Število podjetij na 1000 prebivalcev po statističnih regija v Sloveniji, 2014 

Vir: Močnik in Rus 2015. 

Na sliki 6 prikazujemo povprečne prihodke (v 1.000 EUR)
8
  na podjetje po statističnih 

regijah. Opazimo lahko, da največ prihodkov na podjetje ustvarijo podjetja v 

Osrednjeslovenski regiji (690), sledi Spodnjeposavska regija (575) in Jugovzhodna Slovenija. 

Podjetja v Obalno-kraški regiji ustvarijo povprečno 384 EUR prihodka. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 So prodajne vrednosti kupcem zaračunanih prodanih proizvodov ali trgovskega blaga in materiala ter 

opravljenih storitev. Merijo se na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih in drugih listinah, zmanjšanih za 

vse popuste, ki so bili dani ob prodaji ali pozneje, pa tudi za vrednosti vrnjenih količin. Prihodki zajemajo tudi 

vse stroške in obremenitve, vezane na kupca, ne zajemajo pa davkov in carinskih dajatev na blago ali storitve, ki 

jih enota fakturira, in davka na dodano vrednost (DDV), morebitne prodaje osnovnih sredstev, prihodkov od 

financiranja in drugih izrednih prihodkov. V podatku o prihodku podjetij je od 2013 tudi zajet prihodek bank in 

hranilnic (SURS 2014c). 
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Slika 6: Prihodki po statističnih regijah  

Vir: SURS 2014c. 

 

2.8.2! Struktura podjetij v Sloveniji po velikostnih razredih 

V letu 2014 je v Sloveniji v pretežno storitvenih dejavnostih (SKD G do S) delovalo 92.413 

podjetij. Od tega je največ podjetij delovalo na področju strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti ter na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. V letu 2014 je 

bila skoraj petina vseh podjetij (19,4 %) v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil 

motornih vozil (G), 17,6 % podjetij je bilo v dejavnosti strokovnih, znanstvenih in tehničnih 

dejavnosti (M), 13,8 % podjetij je bilo v dejavnosti gradbeništva (F), 12,2 % podjetij je bilo v 

predelovalnih dejavnostih (C), kar je razvidno iz slike 7. Če izhajamo iz teh podatkov, 

vidimo, da je največ podjetij delalo na področju storitvenih dejavnosti (72 %), sledi 

gradbeništvo (14 %), industrija in manj kot odstotek kmetijstvo (Močnik in Rus 2015, 22). 
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Slika 7: Delež števila podjetij po dejavnostih v Sloveniji, 2014 

Vir: Močnik in Rus 2015, 22. 

2.8.3! Število in povprečna velikost podjetij v Sloveniji 

Po podatkih SURS je bilo v letu 2014 v Sloveniji registriranih 186.433 podjetij, ki so 

zaposlovala 827.400 ljudi ter ustvarila prihodek v višini 93.571.789.000 EUR. Od tega je bilo 

177.235  mikro podjetij (0–9 zaposlenih), 6.897 majhnih podjetij (10–49 zaposlenih), 1.971 

srednje velikih podjetij (50–249 zaposlenih) in 330 velikih podjetij (nad 250 zaposlenih). 

Delež podjetij po velikosti in številu zaposlenih v Sloveniji v letu 2014 je prikazan na sliki 8. 

Na sliki 8 lahko opazimo, da je število mikro podjetij bistveno večje v primerjavi z MSP, saj 

predstavljajo mikro podjetja kar 95 odstotkov vseh podjetij, če pa zajamemo vsa MSP, pa 

predstavljajo kar 99,8 vseh podjetij v Sloveniji. Če pogledamo število oseb, ki jih podjetja 

zaposlujejo, opazimo, da velika podjetja zaposlujejo več ljudi kot mikro podjetja, čeprav 

predstavljajo samo 0,02 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji.  
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Slika 8: Prikaz podjetij po velikosti in št. zaposlenih v Sloveniji v letu 2014 

Vir: SURS 2014a. 

Tudi glede prihodkov, kar vidimo na sliki 9, ustvarijo velika podjetja več prihodkov v 

primerjavi z mikro podjetji. Velika podjetja so v letu 2014 ustvarila 31.100.475.000 EUR, 

srednje velika podjetja 24.430.938.000 EUR, majhna podjetja 18.910.891.000 EUR in majhna 

podjetja 19.129.558.000 EUR. 
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Slika 9: Prikaz podjetij po prihodkih v Sloveniji v letu 2014 

Vir: SURS 2014a. 

V Sloveniji in v EU velja enotna politika ukrepov za spodbujanje MSP, zato bomo v 

nadaljevanju mikro, majhna in srednje velika podjetja združili v MSP. Če pogledamo skupno 

statistiko MSP v primerjavi z velikimi podjetji, vidimo, da MSP skupaj zaposlujejo 572.049 

zaposlenih, kar je približno 69 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarijo prihodek v višini 

62.471.315 EUR, kar predstavlja 67 odstotkov vseh prihodkov, ki jih ustvarijo podjetja v 

Sloveniji (slika 10). Na sliki 10 vidimo primerjavo MSP in velikih podjetij glede na število 

podjetij in glede na število zaposlenih. 
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Slika 10: Prikaz MSP in velikih podjetij po velikosti in št. zaposlenih 

v Sloveniji v letu 2014 

Vir: SURS 2014a. 
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V Sloveniji so leta 2014 MSP ustvarila 62.471.315.000 EUR prihodkov, kar je 66,76% vseh 

prihodkov podjetij. Razmerje med prihodki velikih podjetij in MSP je prikazano na sliki 11. 

Velika podjetja so v letu 2014 ustvarila povprečno 94.243.000 EUR ustvarjenih prihodkov na 

podjetje, medtem ko so MSP ustvarila 335.000 EUR prihodkov na podjetje. Velika podjetja 

so v letu 2014 ustvarila 121.000 EUR na zaposlenega, MSP pa so ustvarila 109.000 EUR 

prihodkov na zaposlenega. 

Slika 11: Prikaz MSP in velikih podjetij po prihodkih v Sloveniji v letu 2014 

Vir: SURS 2014a. 

2.8.4! Število in povprečna velikost podjetij v državah EU 

Statistični podatki o značilnostih podjetij v EU so zajeti za leto 2012, ker ni kasnejših 

razpoložljivih podatkov v bazi podatkov Eurostat. V preglednici 3 lahko vidimo, da je bilo v 

letu 2012 v EU registrianih 22.346.729 podjetij, medtem ko je bilo v Sloveniji v enakem 

obdobju registriranih 119.644 podjetij. Na novo ustanovljenih podjetij v EU je bilo 2.315.377, 

prenehalo je delovati 2.217.568 podjetij. V Sloveniji je v letu 2012 bilo ustanovljenih 12.920, 

prenehalo je delovati 11.615 podjetij. Skupno število zaposlenih oseb je bilo v EU 

141.135.754, v Sloveniji pa 601.627. Skupna populacija EU je bila v tem obdobju 

505.576.188, v Sloveniji pa 2.058.123.  
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Preglednica 3: Splošna statistika podjetij v EU-28 in Sloveniji za leto 2012 

 Število 

podjetij 

Število 

novonastalih 

podjetij 

Število podjetij, 

ki so prenehala 

delovati 

Zaposlene 

osebe 

Skupna 

populacija 

EU 22 346 729 2 315 377 2 217 568 141 135 754 505 576 188 

Slovenija 119 644 12 920 11 615 601 627 2 058 123 

Vir: Eurostat 2012a; Eurostat 2012c. 

V preglednici 4 je prikazana splošna statistika po velikostnih razredih v nefinančnem sektorju 

gospodarstva v EU in Sloveniji za leto 2012.  

Preglednica 4: Splošna statistika po velikostnih razredih v nefinančnem sektorju   

    gospodarstva v EU-28 in Sloveniji za leto 2012 

 Število podjetij Število zaposlenih oseb Dodana vrednost 

(v milijon evrov) 

 EU Slovenija EU Slovenija EU Slovenija 

Skupaj 22 346 729 119 644 133 768 000 574 000  6 184 825 17 140 

MSP 22 303 141 119 419 89 690 000 416 000 3 557 448 10 767 

Mikro 20 717 621 112 704 39 000 000 194 000 1 300 000 3 585 

Mala 1 361 935 5 593 27 723 000 107 000 1 128 705 3 398 

Srednja 223 585 1 122 22 967 000 115 000 1 128 743 3 783 

Velika 43 590 225 44 078 000 159 000 2 627 377 6 373 

Vir: Eurostat 2012a; Eurostat 2012b; Eurostat 2012c. 

V preglednici 5 so prikazani deleži podjetij v velikostnih razredih v nefinančnem sektorju 

gospodarstv v EU in Sloveniji. MSP so v letu 2012 v EU predstavljala 99,80 % podjetij, kar je 

podobno kakor v Sloveniji, kjer so MSP predstavljala 99,81 % podjetij. V tem obdobju so 

MSP v EU zaposlovala 67,05 % zaposlenih, v Sloveniji pa MSP 72,47 %. V tem obdobju so 

MSP v EU ustvarila 57,52 % dodane vrednosti, medtem ko so v Sloveniji MSP ustvarila 

62,82 % dodane vrednosti. 

Preglednica 5: Delež podjetij v  velikostnih razredih v nefinančnem sektorju  

    gospodarstva v EU-28 in Sloveniji za leto 2012 

 Število podjetij Število oseb, ki delajo Dodana vrednost  

(v milijon evrov) 

 EU Slovenija EU Slovenija EU Slovenija 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

MSP 99,80 99,81 67,05 72,47 57,52 62,82 

Mikro 92,71 94,20 29,16 33,80 21,02 20,92 

Mala 6,09 4,67 20,72 18,64 18,25 19,83 

Srednja 1,00 0,94 17,17 20,03 18,25 22,07 

Velika 0,20 0,19 32,95 27,70 42,48 37,18 

Vir: Eurostat 2012a; Eurostat 2012b; Eurostat 2012c. 



 40 

Slika 12 prikazuje odstotek zaposlenih oseb glede na velikost podjetja po državah. Iz slike 

lahko zaznamo, da obstajajo velike razlike v distribuciji števila zaposlenih glede na velikost 

podjetij med državami EU. Tako je na primer v Španiji, na Portugalskem in v Italiji več kot 

40 % ljudi zaposlenih v mikro podjetjih, v Grčiji več kot 60 % ljudi. Na Švedskem je delež 

zaposlenih oseb v mikro podjetjih 15 %. 

 

Slika 12: Zaposlene osebe glede na velikost podjetja po državah 

Vir: OECD 2015. 

V državah EU najdemo največ podjetij v velikosti 1–9 zaposlenih. Največ podjetij dela na 

področju storitvenih dejavnosti (OECD 2015). 

Na sliki 13 je prikazan delež števila podjetij po panogah (SKD) v EU in Sloveniji. Opazimo 

lahko, da je v letu 2012 največ podjetij delovalo na področju dejavnosti G, kamor spada 

trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil, v EU deluje na področju ta dejavnosti 

27,9 % podjetij, v Sloveniji nekoliko manj, in sicer 21,1 % podjetij. Na področju dejavnosti 

M, ki predstavljajo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, deluje v EU 17,5 % podjetij, 

v Sloveniji pa kar 20,5% podjetij. Najmanj podjetij tako v EU, kakor v Sloveniji, z 0,1 %, 

deluje na področju rudarstva, največjo razliko med deležem v EU in Sloveniji najdemo v 

dejavnosti L, ki predstavlja poslovanje z nepremičninami, v EU je ta delež 5,8 %, v Sloveniji 

pa 2,0 %. 
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Slika 13: Delež števila podjetij po panogah v EU-28 in Sloveniji v letu 2012 

Vir: Močnik in Rus 2015, 62. 

Delež nastajajočih in novih podjetnic je leta 2014 znašal 33,9 % in se je nekoliko povečal od 

leta 2013, ko je znašal 31,4 %, vendar je delež žensk v podjetništvu v Sloveniji vseskozi 

nekoliko nižji kot povprečje EU, ki je bilo v letu 2014 35,69 %. Razlika med Slovenijo in EU 

je pri ustaljenih podjetnicah še večja, saj je bil delež ustaljenih podjetnic v Sloveniji v letu 

2014 29,55 %, povprečje EU pa je znašalo 33,17 %, kar lahko vidimo v preglednici 6 (GEM 

Slovenija 2014). 
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Preglednica 6: Odstotek podjetnic med vsemi podjetniki v obdobju 2011–2014 

Odstotek podjetnic  

(izračunano netehtano povprečje) 

Slovenija Evropska unija 

odstotek nastajajočih in novih podjetnic 

2011 37,01 33,85 

2012 24,28 33,08 

2013 31,44 34,86 

2014 33,90 35,69 

odsotek ustaljenih podjetnic 

2011 31,09 30,60 

2012 25,14 30,18 

2013 26,88 31,12 

2014 29,55 33,17 

Vir: prirejeno po GEM Slovenija 2014. 

V Sloveniji je večina nastajajočih in novih podjetnikov v letu 2014 zaključilo visokošolsko ali 

univerzitetno ali višjo izobrazbo, ta odstotek je znašal 39,4 %, višješolsko strokovno 

izobrazbo je imelo 16,5 % podjetnikov, srednješolsko izbrazbo 32 % podjetnikov, dokončano 

poklicno šolo 7,3 % podjetnkov in dokončano osnovno šolo ali manj 4,8 % podjetnikov 

(GEM Slovenija 2014). 

V Sloveniji je bil odstotek nastajajočih in novih podjetnikov v letu 2014 najvišji v starosti 25–

34 let in znaša 33,7 %, podobno velja tudi za povprečje v EU, ki znaša 29, 96 %. V obdobju 

35–44 let je bil odstotek nastajajočih in novih podjetnikov v letu 2014 24,11 % za Slovenijo 

in 27,87 % za povprečje EU, kar lahko vidimo v preglednici 7. Po pričakovanjih je najvišji 

delež ustaljenih podjetnikov v starostni skupini 35–44 let in je znašal v letu 2014 za Slovenijo 

42,65 %. Za povprečje EU je bil najvišji delež ustaljenih podjetnikov v starostni skupini 45–

54 let in je znašal 31,75 % (GEM Slovenija 2014). 

Preglednica 7: Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov po starostnih razredih v  

                          Sloveniji in EU 

 Odstotek nastajajočih in novih podjetnikov 

(izračunana so netehtana povprečja) 

Starost podjetnikov Slovenija Evropska unija 

18–24 let 7,32 12,11 

25–34 let 33,76 29,96 

35–44 let 24,11 27,87 

45–54 let 21,06 19,12 

55–64 let 13,76 10,94 

Vir: prirejeno po GEM Slovenija 2014. 

Zadnja faza v življenjskem ciklu podjetja je prenehanje poslovanja. V Sloveniji je leta 2013 

opustilo poslovanje 13,4 % posameznikov v celotni podjetniški aktivnosti, kar uvršča 

Slovenijo med države z manj odstotki prenehanja poslovanja. Med evropskimi državami je 
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najmanj posameznikov opustilo poslovanje v Švici (9,4 %), na Nizozemskem (9,5 %) in 

Veliki Britaniji (10,9 %) (GEM Slovenija 2014). 

Iz statistike za EU in Slovenijo lahko razberemo, da MSP predstavljajo velik delež vseh 

podjetij v EU in velik delež pri zaposlovanju in prihodkih. Po državah EU se nekoliko 

razlikuje ramerje med MSP, vendar je povprečje EU zelo podobno razmerju podjetij v 

Sloveniji. Nekoliko večja razlika je samo pri deležu velikih podjetij v EU, ki  znaša 33 %, 

medtem ko znaša ta delež v Sloveniji 27,7 %. Pri panožni porazdelitvi podjetij tudi ni opaziti 

velikih razlik med porazdelitvijo v EU in Slovenijo, razen pri dejavnosti G, kamor spada 

trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil, kjer je delež podjetij v EU višji kakor v 

Sloveniji in pri dejavnosti L, kamor spada poslovanje z nepremičninami, kjer je ta delež nižji 

kakor v EU. Ženske v EU predstavljajo povprečno 34,37 % novonastalih podjetnic in 

povprečno 31,26 % ustaljenih podjetnic, medtem ko je v Sloveniji ta odstotek nekoliko nižji 

in predstavlja 31,5 % novonastalih podjetnic in 28,17 % ustaljenih podjetnic. Zaskrbljujoče je 

dejstvo, da se nadaljuje trend upadanja deleža žensk v Sloveniji med nastajajočimi 

podjetnicami in med ustaljenimi podjetnicami. Pri starostni porazdelitvi novonastalih 

podjetnikov je opaziti, da je v Sloveniji manj podjetnikov med mladimi (18–24 let) kakor v 

EU, za vstop v podjetništvo se v Sloveniji podjetniki največkrat odločajo v obdobju od 25 do 

34 let, kar velja tudi za EU. 
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3! UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 

V Sloveniji in EU najdemo veliko subjektov in ukrepov za podporo podjetništvu, ki posredno 

ali neposredno vplivajo na podjetniško aktivnost. Okolje, v katerem živijo in delujejo 

posamezniki, pomembno vpliva na njihovo odločitev, da ustanovijo podjetje ali razširijo 

obstoječe. Ker je okolje mogoče oblikovati z ustrezno industrijsko politiko, je treba podrobno 

preučiti trenutno stanje v Sloveniji in možnosti za razvoj. Zato se bomo najprej osredotočili 

na ukrepe in subjekte podpornega okolja v Sloveniji in preučili, kako delujejo.  

3.1! Ukrepi za spodbujanje podjetništva v Sloveniji 

Področje podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji ureja Zakon o podpornem okolju za 

podjetništvo. Sprejet je bil tik pred vključitvijo v EU, zato je bil potreben prenove, kar se je 

zgodilo v letu 2007, ko je bil sprejet dopolnjen Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 

(ZPOP-1,  Uradni list RS, št. 102/07). 

Dotedanji ZPOP je opredeljeval finančno podporo MSP prek Slovenskega podjetniškega 

sklada, nov ZPOP-1 pa opredeljuje tudi nefinančne podpore prek podjetniškega in 

inovativnega okolja. V ZPOP-1 je določena celovita struktura podpore MSP v Sloveniji, kot 

je to predvideno v strateških razvojnih dokumentih in Programu ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (ZPOP-1). 

Analizo subjektov podpornega okolja smo naredili na podlagi raziskave subjektov 

podpornega okolja Miroslava Glasa (2007), ki je pregledno zbral vse subjekte podpornega 

okolja v pregled, kateri je podlaga za sprejem ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj Republike Slovenije (v 

nadaljevanju MGRT). Ta pregled subjektov je najbolj natančen in dodelan, kar jih je mogoče 

najti v razpoložljivi literaturi. Ker pa je v tem času nastalo nekaj sprememb med instutucijami 

podpornega okolja, smo le-te ustrezno upoštevali in navedli v našem seznamu. 

3.1.1! Subjekti inovativnega okolja 

Glas (2007, 3) pri primerjavi podpornega okolja za podjetništvo, čigar namen je podpora 

podjetjem v različnih fazah razvoja, navaja, da so v Sloveniji in EU te oblike največkrat 

instrument lokalne, regionalne oz. nacionalne razvojne politike, medtem ko so v ZDA te 

oblike organizirane po podjetniškem konceptu. Od podpornega okolja za podjetništvo se v 

Sloveniji in EU za razliko od ZDA ne pričakuje komercialno naravnanega poslovanja. Po letu 

1990 so se v Sloveniji začele pojavljati nekatere oblike podpornega okolja za podjetništvo, za 

katere Glas navaja, da niso bile pravilno poimenovane, da ni bilo razvite dolgoročne politike 

pri ustanavljanju in financiranju teh oblik ter da ni bilo upoštevano pravilo mednarodnih 

standardov o kritični masi virov, potrebnih za uspešno delovanje. 
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V nadaljevanju so predstavljeni posamezni subjekti inovativnega okolja. 

Inkubatorji 

Inkubatorji so zelo pogosta oblika spodbujanja podjetništva in jih najdemo v veliko oblikah 

na območju EU in po svetu. 

Prvi inkubator naj bi nastal v mestu Watertown (New York) na vzhodni obali ZDA leta 1950. 

Ustanovil ga je tedanji župan mesta Frank Mancus, ki je zaradi velike brezposelnosti prenovil 

farmo piščancev in prostore dal v najem za simbolično najemnino. Ime inkubator je izhajalo 

iz tega, da so predhodno inkubirali piščance, sedaj pa so inkubirali podjetja (Bregar 2008). 

Definicija inkubatorjev se nekoliko razlikuje glede na vrsto inkubatorja, o katerem govorimo. 

Na Helsinški konferenci leta 1998 so inkubator definirali kot prostor, kjer so novonastala 

podjetja strnjena v prostoru z namenom, da bi bilo olajšano njihovo preživetje. Na tem 

prostoru podjetja lahko dobijo  telekomunikacijske storitve, managersko podboro in številne 

podporne storitve. Ta definicija se osredotoča predvsem na materialno podporo, medtem ko se 

definicija Internatinal Business Inovation Association osredotoča bolj na poslovne storitve, ki 

jih nudi inkubator, in na vpliv inkubatorja na regijo. Cilji inkubatorja so usmerjeni regionalno 

in pomagajo ustvariti nova delovna mesta, podjetniške mreže, ohraniti posle ter ustvariti ali 

pospešiti rast lokalne industrije ter vzdrževati raznolikost lokalnega gopodarstva (Mikrobiz 

2015a). 

Markoja (2007, 23) v svoji definiciji zelo lepo povzame osnovni cilj inkubatorja, ki je 

pospeševanje podjetništva in gospodarskega razvoja občine, regije in države. Tako kot 

Markonja deli funkcije inkubatorja na v ožjem in širšem smislu, delijo na podjetniškem 

portalu Mikrobiz funkcije inkubatorja na trde in mehke. Mehke storitve so informiranje, 

svetovanje in usposabljanje, medtem ko so trde storitve vse materialne dobrine, kot so 

zemljlišča, poslovni prostori s pisarniško in računalniško-komunikacjsko opremo. Najbolj 

pomembno in odločilno je brezplačno osebno mentorstvo in podjetniško svetovanje ter 

brezplačna podjetniška izobraževanja in delavnice. Inkubator nudi svojim članom tudi 

možnosti financiranja, povezovanja s potencialnimi investitorji ter posredovanja kadrov. 

Nekatere storitve ter najem poslovnih prostorov so mogočajo tudi za nečlanom (Mikrobiz 

2015a). 

Markley in McNamara (1995, 17) poudarjata, da so inkubatorji tipično lokalni in se 

osredotočajo na dolgoročen razvoj podjetij razliko od drugih ekonomskih razvojnih politik, 

kjer so bolj pomembni kratkoročni rezultati. 

Da je podjetje lahko uspešno, v inkubatorju, je pomembno, da je tudi inkubator uspešen. Da je 

inkubator uspešen se mora nahajati v prostoru, kjer so izpolnjeni nekateri ključni pogoji, kot 

so kultura ustanavljanja inkubatorjev v prostoru, ključne prometne poti ter podjetniško okolje. 
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Inkubator mora nuditi kakovostne storitve ter prostore (Glas 2007). Vendar pa Markley in 

McNamara (1995, 18) v svoji raziskavi o vplivu inkubatorjev na lokalno okolje ugotavljata, 

da je težko narediti primerjavo med različnimi inkubatorji, ker je bil že njihov ustanovitveni 

namen različen. Tako govorimo o inkubatorjih, ki so povezani z zaposlitvenimi programi in 

namenjeni zaposlovanju težko zaposljivih posameznikov, univerzitetnih inkubatorjih, ki 

omogočajo zaposlitev visoko kvalificiranim študentom, drugi inkubatorji imajo morda 

določila o tipu podjetja, ki lahko vstopi v inkubator. Uspeh posameznega inkubatorja je tako 

potrebno meriti glede na njegove ustanovitvene cilje. 

Čeprav se definicije subjektov inovativnega okolja, ki jih najdemo v svetovni literaturi, 

nekoliko razlikujejo, morajo spoštovati zahteve, določene v 14. členu ZPOP-1 in Pravilniku o 

vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/2008v Podjetniški 

portal 2016a). 

ZPOP-1 pravi, da morajo subjekti inovatinvnega okolja izvajati promocijo inovativnosti in 

inovativne kulture, morajo iskati nosilce novih poslovnih idej in izvajati storitve za 

prepoznavanje in razvoj teh idej do stopnje za njihovo realizacijo, morajo zagotavljati ugodne 

prostorske in tehnične pogoje za nastajanje in delovanje teh podjetij ter izvajati podporo 

razvoju podjetij od ideje do ustanovitve ter začetnega delovanja podjetij pod ugodnejšimi 

pogoji (ZPOP-1, 14. člen). 

V evidenco A so vpisani naslednji podjetniški inkubatorji, ki izpolnjujejo predhodno napisane 

pogoje v skladu z Zakonom o podpornem okolju in nudijo ustrezno infrastrukturo. 

 

Pogoje za tehnološki park izpolnjujejo: 

–! Tehnološki park Ljubljana, d. o. o., 

–! Primorski tehnološki park, d. o. o. 

Pogoje za podjetniški inkubator izpolnjujejo: 

–! Regionalni center za razvoj, d. o. o. - Mrežni podjetniški inkubator Zasavjske regije, 

–! Pomurski tehnološki park, d. o. o., 

–! Štajerski tehnološki park, d. o. o., 

–! SAŠA inkubator, d. o. o., 

–! INKUBATOR, d. o. o. Sežana, 

–! Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, d. o. o., 

–! MPIK, mrežni podjetniški inkubator Koroška - RRA Koroška d. o. o., 

–! Razvojni center Novo mesto, d. o. o. - Podjetniški inkubator Podbreznik. 

Pogoje za univerzitetni inkubator izpolnjujejo: 

–! UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, d.o.o. 

–! IRP, Tovarna podjemov – podjetniški inkubator Univerze v Mariboru 

–! Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o. (Podjetniški portal 2016/c). 
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V evidenco B so vpisani vsi subjekti inovativnega okolja, ki so ustanovljeni v skladu z 

zakonom in izpolnjujejo minimalne pogoje iz 6. člena zgoraj navedenega Pravilnika 

(Podjetniški portal 2016c). 

V evidenco B se vpišejo vsi subjekti inovativnega okolja, ki so ustanovljeni v skladu z 

zakonom in izpolnjujejo minimalne pogoje za opravljanje dejavnosti subjekta inovativnega 

okolja (vpisano v aktu o ustanovitvi in planu dela za naslednjih 5 let), imajo povezave z 

inštitucijami znanja, ki so vpisane v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, 

imajo vsaj 2 inkubiranca, razpolagajo s 500 m2 bruto poslovnih prostorov, imajo 

vzpostavljeno vodstvo subjekta in mrežo svetovalcev (Pravilnik o vodenju evidence subjektov 

inovativnega okolja, 6. člen). 

V evidenco B so vpisani naslednji subjekti inovativnega okolja: 

–! Podjetniški inkubator Kočevje, 

–! Tehnološki center Posavja, raziskovanje in informiranje, d. o. o., 

–! Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, d. o. o., 

–! Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d. o. o., 

–! Inkubator Savinjske regije d. o. o., 

–! Podjetniški inkubator Kostel, 

–! Univerzitetni inkubator Savinjske regije, 

–! Zavod Znanje Postojna (Podjetniški portal 2016c). 

Podjetniški inkubator je zvrst inkubatorja, ki omogoča podjetjem, da pod ugodnimi pogoji 

najamejo poslovni prostor v prostorih inkubatorja ter koristijo širok nabor intelektualnih in 

drugih storitev, ki jih nudi inkubator. Pri tem je primarni cilj inkubatorja nastajanje in razvoj 

novih podjetij (Glas 2007). Markley in McNamara (1995, 18) poudarjata, da so podjetniški 

inkubatorji zelo pomembni za razvoj regije ter da imajo podjetniški inkubatorji neposreden 

vpliv  na regionalno ekonomijo, ker nudijo zaposlitev lokalnemu prebivalstvu, omogočajo 

mreženje med inkubiranimi podjetji in podjetji v okolici ter prispevajo k diverziteti 

ekonomskega okolja. Neposredno tudi zaposleni v inkubatorjih porabljajo svoja sredstva v 

lokalnem okolju in tako prispevajo k lokalni ekonomiji. 

Primarna naloga podjetniških inkubatorjev je, da pomagajo podjetnikom pri realizaciji 

podjetniških pobud na osnovi tržno zanimive ideje (Glas 2007), to pomeni, da omogočajo 

nastajanje in razvoj novih podjetij z ugodnimi pogoji najema prostorov in številnimi 

podpornimi storitvami za najemna podjetja (Podjetniški portal 2016a). Cilj ustanavljanja 

novih podjetij je ustvarjanje novih delovnih mest ter povezovanje z drugimi subjekti za razvoj 

regije in lokalnega okolja (Glas 2007), pri tem podjetniški inkubator, poleg že omenjenega, 

pomaga tudi pri iskanju poslovnih in strateških partnerjev, s povezovanjem s finančnimi 

institucijami, izdajanjem internih garancij za kredite in sklepanjem poslov.  
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Na podjetniškem portalu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva (v 

nadaljevanu SPIRIT Slovenija) poleg že naštetega poudarjajo pomen prenosa izsledkov in 

inovativnih poslovnih zamisli v uspešno mednarodno konkurenčno podjetništvo, kjer lahko 

podjetniki tudi začutijo, kako bo trg sprejel njihov izdelek ali storitev. Hkrati poudarjajo tudi 

pomen spremljanja razvoja izdelka ali storitve v celotnem ciklu, ne samo v fazi razvoja in 

zorenja, ki praviloma traja 2 do 3 leta. Pomemben je tudi vpliv podjetij, ki so dlje časa 

inkubirana na nova, nastajajoča podjetja in pomoč v obliki mentorstev ter svetovanja (SPIRIT 

Slovenija 2016a). 

Tehnološki inkubator se od podjetniškega inkubatorja razlikuje v tem, da je osredotočen na 

razvoj tehnološko ali visokotehnološko naravnanih podjetij. V ostalih postavkah pa se 

bistveno ne razlikuje od podjetniškega inkubatorja. Pogosto je lociran kot del tehnološkega ali 

znanstvenega parka. Uporabniki storitev tehnološkega inkubatorja so tehnološko naravnana 

nova podjetja, njihovo obdobje inkubiranja pa je nekoliko daljše, ker tehnologija zahteva 

daljši čas za razvoj in uspešno komercializacijo (Glas 2007). Bregar (2008) pudarja, da je 

potrebno razlikovati med podjetniškimi inkubatorji, tehnološkim parkom in univerzitetnimi 

inkubatorji. Čeprav je namen inkubiranja enak, ponujanje pomoči in podpore v začetnih fazah 

ustanavljanja, gre pri univerzitetnih inkubatorjih, za razliko od ostalih dveh, za nagrajevanje 

raziskovalnih rezultatov študentov in zaposlenih v uporabne tehnologije oziroma za prenos 

teorije v prakso. Ravno to uporabno znanje pa po mnenju Bregarja v Sloveniji manjka. 

Mrežni inkubator je v bistvu večje število inkubatorjev v regiji, povezanih v mrežo. To 

zagotavlja podjetjem še večjo učinkovitost inkubiranja, saj je nabor podjetij v mreži 

inkubatorjev večji. Mrežni inkubator pokriva širše območje in tako deluje tako lokalno kot 

regionalno (Glas 2007).  

V Sloveniji imamo tudi mrežne podjetniške inkubatorje, ki so  

–! Regionalni center za razvoj, d. o. o.  - Mrežni podjetniški inkubator Zasavske regije, 

–! MPIK, mrežni podjetniški inkubator Koroška - RRA Koroška, d. o. o., 

–! Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, d. o. o., ter 

–! Mrežni podjetniški inkubator Ormož, d. o. o (Podjetniški portal 2016c). 

Na spletni strani Evropske komisije so predstavljene nekatere inovativne oblike inkubatorjev, 

med katerimi je tudi inkubator brez zidov. Inkubator brez zidov lahko pomeni tudi skupen 

prostor, ki ne pripada nikomur, inkubiranci si ga delijo in tako opravljajo delo iz pisarne 

namesto od doma. Na voljo imajo brezžično internetno povezavo, računalnik, mizo, elektriko, 

ogrevanje in svetovalne ter socialne storitve. Na voljo imajo tudi sobo za sestanke in malico. 

Na takšen način deluje The Hub, ki se nahaja v severnem Londonu in je zelo popularen. 

Druga inovativna oblika podjetniškega inkubatorja je tudi Bolagsbolaget, ki je socialno 

podjetje na Švedskem. Podjetje nudi podporo pri razvoju svojega podjetja imigrantom in 

osebam, ki so bile priprte pa kljub temu želijo začeti s svojim podjetjem, ne želijo pa odpreti 
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svoje podjetje ali se ukvarjati s finančnimi vidiki posla. Bolagsbolaget jih zaposli, inkubiranci 

opravljajo samostojne posle v svojem imenu in del prejetih sredstev nakažejo na Blagsbolaget 

(Evropska komisija 2016).  

V Sloveniji zaenkrat nimamo virtualnih inkubatorjev. Virtualni inkubator se od klasičnega 

razlikuje v tem, da ne nudi poslovnih prostorov v najem. Poudarek je na tem, da podjetje v 

inkubatorju lahko čim bolje izkoristi svetovni splet za pridobivanje izkušenj, informacij, 

znanja in dostopa do specializiranih storitev. Največja pomanjkljivost virtualnih inkubatorjev 

je pomanjkanje socialnih stikov, ki se nekoliko omili s spletnimi treningi, virtualnimi 

učilnicami in forumi (Hristov 2003, 3). 

Šolski inkubator je inkubator, ki je namenjen učencem (srednješolcem) pri razvijanju 

podjetniških pobud v obliki poslovnih načrtov ali drugih projektov. Njihovi mentorji so 

učitelji ali svetovalci, lahko se vključijo tudi lokalni podjetniki. Gre za spodbujanje 

podjetništva v zgodnjih fazah šolanja. Vključevanje podjetništva v proces šolanja  podpirajo 

Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost, Ministrstvo za gospodarstvo 

in lokalni podjetniki (Glas 2007). 

V Sloveniji je projekt šolskega inkubatorja vključen v proces šolanja pod imenom Učno 

podjetje. Učno podjetje je namenjeno prvemu stiku učencev s procesi in nalogami v podjetju, 

saj učenci opravljajo vse naloge v podjetju, od administracije, kadrovanja, trženja, vodenja, 

računovodstva in komerciale. Učna podjetja se med seboj povezujejo, v svetu deluje približno 

5800 učnih podjetij (SELPRAF 2011). V Sloveniji povezovanje učnih podjetij poteka preko 

Centrale učnih podjetij Slovenije, ki je začela delovati na Srednji ekonomski šoli v Celju leta 

2003 in povezuje vsa učna podjetja ter jim nudi strokovno podporo in servisne storitve, ki so 

potrebne za njihovo nemoteno delovanje (Ekonomska šola Celje 2003). 

Kakor smo iz preteklih opisov »inkubatorjev« ugotovili, je inkubator institucija, katere glavna 

naloga je nastajanje in razvoj novih podjetij s tem, da nudi urejeno poslovno okolje in vso 

potrebno infrastrukturo svetovalne in druge storitve. 

Kadar govorimo o univerzitetnem inkubatorju, lahko že po imenu sklepamo, da mora biti v 

povezavi z univerzo. V čem se inkubator povezuje z univerzo? Univerzitetni inkubator 

omogoča prenos teorije v prakso tako, da nudi razvoj in realizacijo podjetniških pobud 

dijakov, študentov in profesorjev. Poleg tega v spodbudnem okolju z zagotavljanjem 

intelektualnih storitev prevzema podjetniške pobude iz pred inkubacijske dejavnosti. 

Univerzitetni inkubator nudi podporo predvsem tehnološkim podjetjem (Rus 2011). 

Za ustanovitev univerzitetnega inkubatorja mora v regiji obstajati Univerza ter mora biti med 

študenti in raziskovalci ter profesorji ustrezna podjetniška kultura in naravnanost. V Sloveniji 

imamo podjetniški inkubator od leta 2004, v EU so univerzitetni inkubatorji zelo razširjeni in 

jih najdemo na večini uveljavljenih, raziskovalno naravnanih univerzah. V Sloveniji poznamo 
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nekaj uspešnih primerov univerzitetnih inkubatorjev, ki so: Tovarna podjemov, Univerza v 

Mariboru; Ljubljanski univerzitetni inkubator, Univerza v Ljubljani (Glas 2007). 

Univerzitetni inkubator pozitivno vpliva na regionalni razvoj, kar je potrdil tudi Škerlič 

(2008) na podlagi študij OECD in EU. Univerzitetni inkubator tako poveča prenos 

akademskega znanja v prakso, povzroča komercializacijo raziskovalnega in pedagoškega 

procesa na univerzi, zmanjšuje brezposelnost in povečuje delež zaposlenih v inkubiranih 

podjetjih, poveča število uspešnih podjetniških poskusov in ustanovitve novih podjetij, 

spodbuja inovativnost, vzgaja za podjetništvo in promovira podjetniško kulturo med mladimi, 

povečuje ponudbo poslovnih prostorov, povečuje izrabo novih znanj v gospodarstvu, 

povečuje razvoj MSP, povezuje lokalne MSP in lokalna velika podjetja z MSP, povečuje 

zanimanje za tuje vlagatelje, omogoča razvoj dinamičnega trga kapitala, vzpostavi se mreža 

inovativnih mentorjev ter oplemeniti obstoj skladov tveganega kapitala. 

Pospeševalniki so časovno omejeni skupinski programi, kjer udeleženci pridobijo mentorja in 

ustrezna izobraževanja z namenom razvoja in implementacije storitve ali produkta. Programi 

se po navadi zaključijo z javnim nastopom udeležencev, kjer na kratko predstavijo svoje 

storitve ali izdelke. Tradicionalne podjetniške inkubatorje pogosto financira vlada, medtem ko 

so pospeševalniki lahko javno ali zasebno finacirani in se osredotočajo na številne dejavnosti 

(Mikrobiz 2015b). 

Poslovno informacijski center  

Po definiciji Evropskega združenja poslovno inovacijskih centrov (v nadaljevanju EBN) je 

Poslovno informacijski center (v nadaljevanju PIC) vrsta inkubatorja za inovativna MSP ter 

podjetnike, ki po svojem delovanju spominja na podjetniški inkubator, vendar je PIC 

posvečen predvsem inovacijam in inovativnim projektom, ki s svojim delovanjem pomembno 

prispevajo k regionalnemu in lokalnemu razvoju. PIC so na podlagi posebne sheme 

certificiranja in kontrole kvalitete uradno priznani s strani Evropske komisije (Podjetniški 

inkubator Sežana 2011b). 

V EU je uporaba PIC zelo široka. Uradno ime za takšno vrsto inkubatorja je Business 

Incubation Centre (v nadaljevanju BIC). V EU najdemo preko 180 BIC na ravni NUTS
9
 II in 

III (Glas 2007, 10). 

                                                

9
 NUTS klasifikacija je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, ki je bila potrjena v 

parlamentu EU leta 2003. Uporablja se jo za hierarhično razdelitev ekonomskega območja EU za: namene 

zbiranja, razvoja in harmonizacije evropske regionalne statistike, socialno - ekonomskih analiz regij in zbiranju 

regionalnih značilnosti in lokalnih informacij (SURS b. l.). 
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Uspešni primeri BIC v  EU so SOCRAN (Liege, Belgija), BIC Liguria (Genova, Italija), BIC 

Trieste (Italija), Twente (Nizozemska). V Sloveniji smo prvi BIC dobili leta 2006 v Sežani. 

Financira jih javni sektor, regija, pokrajina s financiranjem strukturnih skladov (Glas 2007, 

10). 

Tehnološki park 

Tehnološki parki so namenjeni razvojno raziskovalnim in poslovnim dejavnostim novim 

tehnološko usmerjenih podjetij. Tehnološki parki nudijo svojim članom vso potrebno 

infrastrukturo in spodbudno okolje za lažjo izmenjavo informacij ter prenosa znanja 

(Podjetniški portal 2016a). Rus (2011) dodaja, da poleg novih inovativnih tehnoloških 

podjetij lahko svoj prostor v tehnološkem parku najdejo tudi razvojno raziskovalni (v 

nadaljevanju RR) oddelki podjetij, za katere ni nujno potrebno, da se fizično nahajajo v 

tehnološkem parku. 

Tehnološki parki so v tesni povezavi z univerzo, državo, lokalnimi oblastmi in poslovnim 

okoljem ter podobno kot inkubatorji podjetjem, ki delujejo v tehnološkem parku, nudijo vse 

potrebno za rast in razvoj. Značilnost tehnoloških parkov je, da združujejo strokovnjake z 

različnimi znanji tako na področju znanosti kot na področju poslovnih znanj, zato imajo 

podjetja, ki so vanj vključena, boljše pogoje pri zagotavljanju novih virov ter novih domačih 

in mednarodnih poslovnih kontaktov (Univerza na Primorskem 2014). 

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 za njihovo okvirno povezovanje v skupno 

delovanje 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. 

Čeprav tehnološki park izvaja podobne naloge kot podjetniški inkubator ali univerzitetni 

inkubator, se vsebinsko precej razlikujejo. Inkubator je namenjen predvsem podjetjem v 

zagonski fazi razvoja od 0 do 18 mesecev (inkubacijska doba), nato lahko podjetja nadaljujejo 

v tehnološkem parku. Podjetniški inkubator je namenjem vsem dejavnostim, medtem ko je 

tehnološki park namenjen inkubaciji visokotehnoloških podjetij. Pri univerzitetnem 

inkubatorju pa je poudarek na tem, da povezuje univerzo z gospodarstvom (Univerza na 

Primorskem 2014).  

V EU je njihova upraba zelo razširjena (ob večini večjih univerz), poznamo Cambridge 

Science Park (VB), Sophia Antipolis (Francija), Aalborg: Novi park (Danska), Inno-Pole 

(Toulouse-Labege, Francija), Louvain-la-Neuve, Montpellier (Francija), Mjardevi. V svetu je 
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zelo poznan Stanford Research Park (ZDA). V Sloveniji so tehnološki parki prisotni od srede 

90-tih let prejšnjega stoletja, vendar brez kritičnega obsega potenciala, s premalo podpore 

regije (mestne občine) in univerze. Primer tehnološkega parka v Sloveniji je Tehnološki park 

Ljubljana (s Tehnološko cono Brdo) (Glas 2007, 18). 

Sophia Antipolis je vodilni evropski tehnološki park, ki se nahaja severozahodno od mesta 

Antibes in jugozahodno od mesta Nice v Franciji. Večina parka spada v okrožje Vabonne. 

Ustanovljen je bil v letih 1970–1984 in v večini primerov gosti podjetja s področja 

računalništva, elektronike, farmacevtske industrije in biotehnologije. Na začetku je bil 

primarni cilj Sophia Antipolis ta, da vzpostavi občutek pripadnosti v skupnosti. "Človeški 

faktor" je bil tisti, ki je razlikoval Sophia Antipolis od drugih tehnoloških parkov po svetu kot 

vodilni na področju  znanosti in inovacij. Osredotočili so se na gradnjo mednarodnega okolja 

in tako zgradili mednarodno skupnost. To pomeni, da so upoštevali in izboljšali odnose, 

mreženje in navzkrižno bogatenje idej. Koncept je temeljil na tem, da so združili ljudi z 

različno intelektualno širino in tako pripomogli k dodani vrednosti in generiranju idej (Sophia 

Antipolis 2016). 

Znanstveni park 

Ker v Sloveniji še nimamo znanstvenega parka, si Univerza v Mariboru skupaj s partnerji želi 

vzpostaviti znanstveni park tretje generacije, ki bo pomembneje prispeval k razvoju regije in 

dosegel mednarodno prepoznavnost. S tem bi se Maribor približal razvitim evropskim 

mestom (Univerza v Mariboru b. l.). Znanstveni park je oblika tehnološkega parka, kjer je 

poudarek na raziskovalni dejavnosti in razvoju podjetij, ki nastajajo na podlagi novega znanja 

iz raziskovalnih projektov oziroma specialnih znanj zaposlenih. Ustanovitelj je po navadi 

univerza ali raziskovalni inštitut. Pomembno je zelo močno akademsko okolje. V svetu je zelo 

poznan Stanford Science Park, v EU Cambridge Science Park, v Sloveniji je znanstveni park 

šele v projektni zasnovi, ustanavlja ga Univerza v Mariboru (Glas 2007, 21). 

Univerza v Mariboru zaradi pomanjkanja sredstev še ni začela z gradnjo znanstvenega parka, 

čeprav ima pripravljeno že vso projektno dokumentacijo. Čeprav znanstveni park še nima 

svoje fizične oblike, je tamkajšnja univerza zasnovala projekt Inovatinve odprte tehnologije 

(IOT@UM). Kmalu naj bi zaživel tudi projekt LAB:UM na Smetanovi ulici v Ljubljani. 

Znanstveni park naj bi univerzitetno znanje učinkoviteje povezoval z gospodarstvom in 

ostalim okoljem. Čeprav znanstveni park še ni zgrajen, so v okviru znanstvenega parka 

zaživeli zavod RAZ:UM, platforma Demola, projekt CORE@UM, iniciativa AHA@UM, ki 

je usmerjena v področje aktivnga in varnega staranja (STA 2013). 
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Tehnološki center 

V Sloveniji je mogoče najti veliko tehnoloških centrov, ki so specializirani za določeno 

področje. Če jih samo nekaj naštejemo Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS, Hidria 

tehnološki center, tehnološki center za električne stroje TECES, Ekoremediacijski tehnološki 

center  ERTC, lahko ugotovimo, da gre za organizacije oziroma podporne institucije, ki 

delujejo na razvojno raziskovalnem področju določene tehnologije ali gospodarske dejavnosti.  

Tehnološki centri lahko nastanejo na podlagi sodelovanja več podjetij, katera imajo skupno 

raziskovanje in razvoj za specializrana področja. S pomočjo tehnoloških centrov lahko MSP 

koristijo razvojno tehnološke storitve, kot so: aplikativne raziskave, testiranje, certificiranje 

proizvodov, kalibracija, infromacije, tehnološki nasveti in prilagojeni programi usposabljanja. 

V EU so tehnološki centri pogosti, kot na primer Technopol Bruxelles (Belgija), AGIT 

(Aachen, Nemčija), v Sloveniji tehnološke centre ustanavljajo večja podjetja s podporo 

MGRT, v zadnjem času razvojni centri grozdov (Glas 2007, 22). 

Razvojno organizacijsko jedro grozda 

Razvojno organizacijsko jedro grozda ni samostojna oblika podporone institucije. Je enota, ki 

v grozdu opravlja promocijske, razvojne, organizacijske in druge dogovorjene skupne 

poslovne funcije. Ustanovijo ga podjetja v grozdu oziroma za posamezne projekte lahko samo 

del podjetij, ki sodelujejo v projektu. V EU najdemo razvojno organizacijsko jedro grozda v 

zasnovah skupne infrastrukture (razvoj, marketing) industrijskih okrožij v Italiji, v Sloveniji 

pa kot pisarne podjetniških grozdov (npr. avtomobilski grozd) (Glas 2007, 24). 

Pisarna za prenos tehnologij 

Podobno kot razvojno organizacijsko jedro grozda tudi pisarna za prenos tehnologij ni 

samostojen subjekt, je oblika podporne institucije na visoki šoli, univerzi ali razsikovalnem 

inštitutu. Pisarna za prenos tehnologij je vez med nosilci novih tehnologij iz raziskovalne 

dejavnosti in podjetij, ki jih ta tehnologija zanima. Spodbuja pridobivanje novih tehnik ali 

tehnologij v podjetjih, kar privede do razvoja novih proizvodov in ustanovitev novih podjetij, 

izboljšanja konkurenčnosti podjetij, razvoja veščin in centrov odličnosti ter zmanjšanja 

stroškov razvoja tehnologij (Glas 2007, 24). 

SPIRIT Slovenija (2016b) na svoji spletni strani navaja, da pisarna za prenos tehnologij 

pomaga pri dejavnosti prenosa tehnologij, tehnološkega razvoja in inovativnosti javno 

raziskovalnih organizacij  (javni raziskovalni in visokošolski zavodi), z namenom prenosa 

znanja in tehnologij v gospodarstvo. Aktivnosti pisarn za prenos tehnologij so postopki 

ščitenja in trženja intelektualne lastnine, spremljevalne aktivnosti prenosa tehnologij ter 

ustanavljanje odcepljenih podjetij. 
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V Sloveniji imamo pisarne za prenos tehnologij v: 

–! Institutu "Jožefa Stefana", 

–! na Univerzi v Ljubljani, 

–! v Kemijskem inštitutu Ljubljana, 

–! v Nacionalnem inštitutu za biologijo, 

–! na Univerzi v Mariboru in 

–! na Univerzi na Primorskem (SPIRIT Slovenija 2016b). 

V EU so take pisarne za prenos tehnologij AGIT (Aachen, Nemčija), Welsh Development 

Agency (Velika Britanija). 

Patentna pisarna 

Evropska komisija (2008) definira patentno pisarno kot državno organizacijo, ki nadzoruje 

patente. Če povemo z drugimi besedami, patentna pisarna je državna organizacija, ki ti lahko 

omogoči registracijo patenta ali ti ga zavrne glede na priloženo dokumentacijo in pogoje 

registracije patenta. 

Po tej definiciji bi patentna pisarna predstavljala Urad Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino (v nadaljevanju URSIL), katere glavne naloge so storitve za pripravo dokumentacije 

in registracije patentov ali drugih oblik varstva intelekutalne lastnine v Sloveniji ali v tujini. 

Pod nazivom patentna pisarna je v Slovenji mogoče zaslediti le podjetje, ki se ukvarja s tem, 

da zastopa stranke in je posrednik pri registraciji blagovnih znamk in patentov v Sloveniji. 

Stranke zastopajo pred domačimi in tujimi institucijami za zaščito industrijske lastnine, kot so 

URSIL, Evropski patentni urad (v nadaljevanju EPO), Svetovna organizacija za intelektualno 

lastnino (v nadaljevanju WIPO) in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (v nadaljevanju 

OHIM). Patentna pisarna pomaga strankam pri postopku pridobivanja in uveljavljanja pravic 

v tujini preko uveljavljene in preizkušene mreže zastopnikov po vsem svetu, s poudarkom na 

državah nekdanje Jugoslavije (Patentna pisarna 2013). 

Inovacijski centri 

Inovacijski centri so oblika podpornih institucij, ki nudijo podporo pri ovrednotenju in 

razvoju inovativnih zamisli. Inovacijski centri ponujajo tudi varstvo intelektualne lastnine v 

svoji domeni ali s pomočjo patentnih pisarn. Zagotavljajo tudi pomoč pri komercializaciji 

ideje. Namenjeni so novim, mladim in inovativnim podjetjem (Glas 2007, 28). 

Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma  - 

SPIRIT Slovenija je bila ustanovljena na vladni seji 25. 10. 2012 in združuje Javno agencijo 
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Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju JAPTI), Slovensko 

turistično organizacijo in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA) (Cvelbar 2013). 

Tehnološka cona 

Tehnološka cona je oblika poslovne cone, ki predstavlja večjo koncentracijo tehnoloških 

podjetij, razvojnih enot in drugih podpornih institucij na določenem področju. Lahko je iz 

istih ali različnih tehnologij (Glas 2007, 29). 

V Sloveniji je tehnološka cona na Brdu pri Kranju, v okviru Tehnološkega parka Ljubljana. 

Center za dizajn, lokalna enota Centra za dizajn, specializirane enote Centra za dizajn 

Center za dizajn je podporna institucija, ki jo v Sloveniji poznamo pod imenom d.school 

(dizajnersko razmišljanje - design thinking)  in se izvaja na visokih šolah kot način iskanja 

inovativnih rešitev, ki na prvo mesto postavlja potrebe končnega uporabnika (Motl 2014). 

Center združuje tako izobraževalno dejavnost kot komercialno in laboratorijsko ter prototipno 

infrastrukturo za dizajnersko dejavnost (Glas 2007, 30). 

Centre za design v Sloveniji poznamo kot projekt d. school, ki se izvaja na visokih šolah od 

leta 2005 dalje. Projekt d.school se izvaja na nekaj visokih šolah v Sloveniji, njihovo središče 

je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V EU so podobni projekti prisotni v skandinavskih 

državah, uspešni primeru centrov za design so Stanford Design School in Centri za design na 

finskih tehniških univerzah (Glas 2007, 30). 

Cilj takšnega načina razmišljanja je razvoj izdelka, ki zadovoljuje konkretne človeške potrebe, 

je tehnično izvedljiv in ekonomsko zanimiv. Na podlagi opazovanja in izkušenj uporabnikov 

ugotovijo problem in raziščejo sedanje možnosti ter na podlagi različnih tehnik kreativnega 

razmišljanja poskušajo razviti inovativno rešitev. Izdelajo tudi prototipe in razvijajo izdelek, 

ki lahko zaživi na trgu (Motl 2014). 

Managerske enote 

Managerske enote so managerji oz. osebe ali podjetja z managerskim znanjem, ki vodijo in 

upravljajo razvojne institucije. Svojo dejavnost opravljajo za določeno obdobje, v nekaterih 

primerih morajo pridobiti tudi licenco za opravljanje dejavnosti vodenja (Glas 2007, 34). 

V Sloveniji poznamo Inkubator Sežana, ki ga upravlja Sloveneta, d. o. o. V začetku leta 2016 

se je menjalo vodstvo Inkubatorja Sežana, lastnik pa je ostal Sloveneta, d. o. o., ustanovitelj 

inkubatorja. Bistvena je jasna opredelitev lastniške strukture ter pristojnosti oz. odgovornosti 

take enote (Kalc Furlanič 2015). 
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Centri odličnosti 

Centri odličnosti so ukrep politike Republike Slovenije v okviru znanstveno-tehnološke 

politke, ki spodbuja raziskovanje na področjih, ki so trenutno pomembni. Gre za horizontalno 

povezovanje v celotni verigi znanja z namenom povezovanja akademskega znanja in 

gospodarstva. V Sloveniji gre za raziskovanje in implementacijo spodbujanja prehoda v 

nizkooglično družbo (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike 

Slovenije b. l.).  

V okviru Javnega razpisa za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009–2013 je bilo izbranih 

osem centrov odličnosti, in sicer: 

–! Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije CO NIN, 

–! Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo CO BIK, 

–! Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov CO CIPKeBiP, 

–! Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT, 

–! Center odličnosti napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti CO 

NAMASTE, 

–! Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije CO PoliMaT, 

–! Center odličnosti Vesolje: znanost in tehnologije CO Space.si, 

–! NMR center odličnosti za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi CO EN-

FIST (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije b. l.). 

 Multimedijski center  

Multimedijski center (v nadaljevanju MMC) ni tipičen subjekt inovativnega okolja, saj ne 

spodbuja neposredno nastajanje novih podjetij. Je nevladna kulturna organizacija, kjer se 

izvajajo kulturno-umetniške dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Namen 

MMC je v druženju in mreženju med ustvarjalci umetniškega dogajanja na lokalnem 

območju, s tem pride do izmenjave idej in informacij ter ustvarjanja formalnih in neformalnih 

mrež za realizacijo umetniških in civilno-družbenih projektov (Glas 2007, 34). 

V Sloveniji od leta 2003 deluje mreža MMC, katero sofinancira Ministrstvo za kulturo in 

Ministrstvo za informacijsko družbo. Leta 2004 je devet slovenskih MMC kandidiralo in tudi 

pridobilo sredstva ESRR (M3C 2012). 

Subjekti podjetniškega okolja 

V nadaljevanju bomo predstavili subjekte podjetniškega okolja ter bolje predstavili tiste, ki so 

prisotni tudi v Sloveniji. 
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Vstopne VEM točke 

Točke VEM ali »Vse na enem mestu« so kraji kjer, lahko potencialni bodoči podjetniki 

registrirajo podjetje, opravijo statusne spremembe in pridobijo ustrezne informacije v zvezi z 

registracijo podjetja. Čeprav se je vzpostavitev sistema VEM začela že v letu 2001, so se 

njihove naloge in pristojnosti v letih bistveno dopolnile. Leta 2005 se je vzpostavila tudi e-

VEM. Rezultati ustavnovitve VEM točk so skrajšanje časa, potrebnega za ustanovitev 

podjetja (Vlada Republike Slovenije 2008). 

Nosilec projekta je agencija SPIRIT Slovenija, ki zagotavlja brezplačne podporne storitve 

podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja. Na svojih lokacijah po Sloveniji nudijo: 

–! celostno obravnavo potencialnih podjetnikov in podjetij, 

–! storitve e-VEM (registracije, statusne spremembe in izbrisi podjetij), 

–! informiranje in osnovno svetovanje, 

–! izvajanje informativno-promocijskih delavnic (Vlada Republike Slovenije 2008). 

Storitve, ki jih nudijo točke VEM, so brezplačne in so nahajajo na izpostavah AJPES (12 

točk), Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS) (4 točke), Obrtne zbornice 

Slovenije (v nadaljevanju OZS) (62 točk) ter upravnih enot (33 točk), agencije SPIRIT 

Slovenija 30 točk) ter drugih ustanov (7 točk). Vse točke vem nudijo enake storitve, na 

vstopni točki VEM lahko posamezniki oddajo vlogo za registracijo samostojnega podjetnika, 

za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo in za prijavo v registre in evidence Finančne 

uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in OZS (Ministrstvo za javno upravo Republike 

Slovenije 2014). 

Podjetniški ali razvojni centri 

Podjetniški ali razvojni centri so podporne institucije, ki delujejo na lokalni, regionalni ali 

nacionalni ravni, ki opravljajo strateško načrtovanje razvoja določenega omočja ter nudijo 

podporne storitve za MSP (VEM točke) (Glas 2007, 45). 

Podjetniški ali razvojni centri lahko sodelujejo na razpisih MGRT za pridobitev sredstev 

ESRR, z namenom spodbuditi in vzpostaviti razvojne centre slovenskega gospodarstva za 

dolgoročen razvoj in podporo projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno 

infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, ter takim projektom, ki bodo omogočili tehnološki 

preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja potrebno znanje (MGRT 2010a). 
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Regionalne razvojne agencije 

Regionalna razvojna agencija je po svoji organiziranosti pravna oseba in je v večinski javni 

lasti. Njen namen je opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji, kot so priprava, 

usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega ravojnega programa. Razvojnemu svetu 

regije ter svetu regije nudi potrebno strokovno in tehnično podporo ter oblikuje regijsko 

razvojno mrežo ter izvaja regijske projekte (MGRT 2016). 

V Sloveniji imamo trenutno 12 RRA, ki so vpisane v evidenco reginalnih razvojnih agencij 

MGRT za programsko obdobje 2014–2020 in so naštete v preglednici 8 po razvojni regiji. 

Preglednica 8: Regionalne razvojne agencije, vpisane v evidenco regionalnih razvojnih  

                          agencij MGRT za programsko obdobje 2014–2020 

Razvojna regija Ime in naslov subjekta, direktor 

1. Pomurska Razvojni center Murska Sobota Development Centre Murska Sobota 

2. Koroška RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. 

o. o. 

3. Savinjska RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o. 

4. Zasavska Regionalni center za razvoj, d. o. o. 

5. Posavska Regionalna razvojna agencija Posavje 

6. Jugovzhodna Slovenija Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d. o. o. 

7. Gorenjska BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj 

8. Goriška Posoški razvojni center 

9. Primorsko-notranjska RRA Zeleni kras, d. o. o.  

10. Podravska Mariborska razvojna agencija, p. o. 

11. Obalno-kraška Regionalni razvojni center Koper - Centro regionale di sviluppo 

Capodistria 

12. Osrednjeslovenska Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije 

Vir: MGRT 2010b. 

Naziv RRA lahko uporabljajo samo nosilne institucije, skladno z Zakonom o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja. Ostale sodelujoče institucije, ki pa opravljajo splošne 

razvojne naloge in so vpisane v evidenco RRA, so navedene v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Sodelujoče razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge  

                          in so vpisane v evidenco RRA 

Pomurska razvojna regija –! Razvojna agencija Sinergija, d. o. o., pospeševanje razvoja 

podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja 

podeželja 

–! Prleška razvojna agencija, GIZ 

–! PORA, razvojna agencija Gornja Radgona 

Savinjska razvojna regija 

 

–! Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d. o. o.,  

–! SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o. 

–! Razvojna agencija Sotla 

–! Razvojna agencija Kozjansko 

–! Razvojna agencija Savinja 

Goriška razvojna regija 

 

–! RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija, d. o. 

o.  

–! Razvojna agencija ROD  

–! Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d. o. o., Idrija 

Podravska razvojna regija 

 

–! Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 

–! Javna razvojna agencija občine Ormož 

–! Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o. 

Vir: MGRT 2010b. 

Poslovne cone 

Poslovne cone so prostori, zgradbe, ki so namenjene podjetjem in organizacijam. Poslovne 

cone nudijo podjetjem upravne, organizacijske, logistične in druge poslovne storitve. Glede 

na večinsko sestavo dejavnosti podjetij poznamo industijske, obrtne, logistične in podobne 

cone (Glas 2007, 46). Prednosti podjetij, ki se nahajajo v conah, pred drugimi podjetji so 

privlačnost področja, koncentracija podjetij na vnaprej načrtovanih lokacijah, enostavnejše 

lociranje novih podjetij, razpoložljivost posebnih storitev, možnost povezovanja med podjetji 

v coni in organiziranost cone glede na dejavnosti podjetja (Glas 2007, 46). 

Bertoncelj Popit (2011) navaja, da so mnoge industrijske cone v Sloveniji slabo zasedene, 

zemljišča so predraga v primerjavi s sosednjimi državami, pričakovali pa so večje zanimanje 

tujcev. V članku opozarja na nepreglednost ustanavljanja poslovnih con v Sloveniji, kjer je 

imeti poslovno cono pravzaprav že prestižno vprašanje. Veliko poslovnih con ni v celoti 

zasedenih, ne zaposlujejo predvidenega števila ljudi in čeprav zanimanja ni veliko, se gradijo 

tudi že nove poslovne cone. V nadaljevanju članka opazimo, da so poslovne cone, kjer vlada 

veliko zanimanje, polno zasedene, druge poslovne cone pa ne. Gre za to, da je pri sami 

odločitvi o gradnji poslovne cone narejenih premalo raziskav v samo smotrnost poslovne cone 

na tistem območju.  
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Zaradi večjega zanimanja in boljše preglednosti za tuje investitorje v Sloveniji je agencija 

SPIRIT pripravila spletno stran INVEST SLOVENIJA, kjer so zbrani vsi podatki o Sloveniji, 

ki bi lahko zanimali potencialne investitorje. Interaktivna spletna stran omogoča iskanje in 

pregledovanje poslovnih con v Republiki Sloveniji s pomočjo različnih prostorskih kriterijev. 

Spletna stran ponuja splošne podatke o Sloveniji, demografske podatke, predvsem po 

starostnih skupinah, po izobrazbi, podatke o prometni, energetski, informacijski in 

komunikacijski infrastrukturi. Na spletni strani navajajo, da je v Sloveniji okoli 350 poslovnih 

con, tako večjih kot manjših, in so vse odprte za morebitne tuje investitorje (Invest Slovenija 

2016). 

Med uspešnimi primeri poslovnih con v EU so SPI+ v Liegeu (Belgija), Comite d'Expansion 

Economique de la Loire (Francija), v Sloveniji pa IC Trzin (Glas 2007, 46). 

Enota za upravljanje poslovnih con 

Netipična oblika podporne institucije je enota za upravljanje poslovnih con. Ta opravlja 

nalogo upravljanja različnih oblik poslovnih con. Nudi storitve izgradnje ali upravljanja 

poslovnih con in lahko deluje samostojno ali kot del razvojnega centra agencije. Njihovo 

delovanje mora potrditi občina, regija ter podjetja v coni. Zelo uspešen primer je konzorcij 

slovenskih podjetij na Tržaškem, medtem ko so se enote za upravljanje poslovnih con v 

Sloveniji razvijale manj načrtno in učinkovito. Primer tovrstne cone je Industrijska cona 

Stegne v Ljubljani (Glas 2007, 50). 

Logistični center 

Zekić (2000, 57) poudarja, da so logistični centri zelo pomembni za gospodarstvo, vendar 

morajo delovati v okolju, iz katerega izhajajo. Glas (2007, 51) ravno tako poudarja pomen 

logističnih centrov, ki opravljajo dejavnosti transporta in sladiščenja ter omogočajo oskrbo 

bližnjih mest ali trgovskih verig. Za ustanovitev logističnega centra je potrebno izbrati 

primeren prostor (sodobne transportne poti), bližino velikih mest, si zagotoviti podporo 

občine in regije ter podjetij v okolici. 

V EU so se logistični cetri in cone razvili blizu pristanišč in letališč z namenom oskrbe velikih 

mest. V Sloveniji najdemo logistični center na območju Luke Koper ter v Sežani kot manjši 

blagovni terminal (Glas 2007, 51). 

Evropska podjetniška mreža ali Enterprise Europe Network 

Mreža Euro Info Centrov, ang. Euro Info Center (v nadaljevanju EIC ), je sprva delovala pod 

okriljem Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Naloge EIC so bile informiranje in 
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svetovanje za specialistična področja EU, organiziranje poslovnih srečanj in nudenje pomoči 

pri vključevanju v programe oz. projekte EU (Lipičnik 2003, 47). 

Februarja 2008 je podpredsednik Evropske komisije Günter Verheugen predstavil mrežo 

Enterprise Europe Network (v nadaljevanju EEN), ki jo je ustanovil Direktorat za 

podjetništvo in industrijo Evropske komisije z namenom podpore in pomoči MSP  pri 

mednarodnem poslovnem sodelovanju, inovacijah, prenosu znanja in tehnologij in 

sodelovanju v programih EU. Njena predhodnika sta bila EIC in Inovacijski Relejni Center (v 

nadaljevanju IRC). EEN je njune storitve združila pod skupno streho (Mariborska razvojna 

agencija 2008). 

Mrežo EEN v Sloveniji sestavlja šest partnerjev, ki so Institut Jožef Stefan, Center za 

interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, GZS, OZS, 

UIP, Znanstveno-raziskovalno središče Koper ter Mariborska razvojna agencija.V Evropi ima 

mreža EEN več kot 500 centrov in deluje v več kot 40-ih državah. Razširjenost mreže EEN v 

svetu lahko vidimo na sliki. Naloga EEN je nudenje strokovnega znanja in storitev 

podjetnikom, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim 

poslovnim in inovacijskim institucijam. Poleg svetovanja mreža EEN pomaga podjetjem pri 

iskanju poslovnih partnerjev v tujini ter svetuje pri razvoju ideje in pridobivanju sredstev EU 

(Mariborska razvojna agencija 2008). 

 

Slika 14: Prikaz EEN po državah na zemljevidu sveta 

Vir: Evropska podjetniška mreža 2008. 
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Države, vključene v EEN, so: Avstrija, Armenija, Belgija, Bolgarija, Čile, Kitajska, Hrvaška, 

Ciper, Češka, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija, Makedonija, Nemčija, Grčija, 

Madžarska, Islandija, Izrael, Italija, Latvija, Lebanon, Luksemburg, Malta, Črna gora, 

Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, 

Švedska, Švica, Sirija, Nizozemska, Turčija, Velika Britanija in ZDA (Evropska podjetniška 

mreža 2008). 

3.1.2!  Oblike povezovanja podjetniške in inovativne dejavnosti 

V nadaljevanju bomo predstavili oblike povezovanja podjetniške in inovativne dejavnosti v 

mreže, grozde ali platforme. 

Podjetniška mreža in podjetniški grozd 

Kakor izhaja že iz imena, je podjetniška mreža ali podjetniški grozd način povezovanja 

različnih podjetij. Povezujejo se pa z namenom, da bi dosegli določene prednosti, ki jih 

samostojno ne morejo, tako na področju poslovanja kot na področju raziskav in razvoja 

(European Association of Development Agencies, v nadaljevanju EURADA 2016). Je oblika 

medpodjetniškega povezovanja, za katero je značilno, da imajo deležniki neke skupne 

interese. Vsem tipom podjetniškega grozdenja je skupna ideja geografske koncentracije, 

povezave med podjetji in inovativnost (Starič 2009, 11). 

Leta 2002 je JAPTI v okviru Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in njihove 

konkurenčnosti pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo pripravil načrt in intenzivno 

promoviral združevanje podjetij v lokalne podjetniške grozde. Z združevanjem v grozde 

imajo MSP možnost skupnega nastopa na tujih trgih, skupnih trženjskih aktivnostih in 

možnost prevzemanja večjih poslov. Na podlagi tega programa je v Sloveniji nastalo nekaj 

novih grozdov (Zakrajšek 2010, 575). Grozdi okrepijo konkurenčnost MSP in prinašajo 

nadpvprečno stopnjo rasti in razvoja MSP. Značilno za podjetja v grozdu je tudi večja 

nagnjenost k inoviranju (Glas 2007, 39). 

Po podatkih spletne strani Cluster Observatory, kar pomeni pregled grozdov, je v Sloveniji 34 

grozdov iz različnih področij tako iz avtomobilske industrije, kot iz mesne industrije, 

tekstilstva, gradbeništva ipd. (Cluster Observatory 2016).  

V svetu lahko kot uspešen primer podjetniške mreže navedemo Silicon Valley (Kalifornija, 

ZDA), v EU jih najdemo dokaj pogosto v nekaterih industrijskih regijah (s tradicijo 

sodelovanja): Scotland's Silicon Valley (Silicon Glen, Škotska), Language Valley (Ypres, 

Belgija, zahodna Flamdrija), M4 (VB), Plastic Valley (Oyonnax, Francija), Aeronavtična 

industrija (Toulouse, Francija), Mutuelle d'Assurance (Niort, Francija) (Glas 2007, 37). 
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Tehnološka mreža 

Tehnološka mreža je povezovanje podjetij in institucij, ki razvijajo določeno uporabno 

tehnologijo (Glas 2007, 36). V Sloveniji imamo nekaj tehnoloških mrež, ki so združene v 

Tehnološko mrežo Tehnologije vodenja procesov Slovenije (v nadaljevanju tehnološka mreža 

TVP Slovenije). Ta zdužuje podjetja in organizacije, ki razvijajo tehnologijo na področju 

avtomatizacije in informatizacije industrijskih procesov. Tehnološka mreža TVP deluje na 

sedmih področjih, ki obsegajo proizvodne procese v podjetju. Ta področja so: proizvodna 

informatika, vodenje kompleksnih sistemov in procesov, odkrivanje napak in kontrola 

kakovosti, podpora logističnim procesom v proizvodnih projektih, tehnologije vodenja, ki 

dvigujejo kakovost bivanja in zmanjšujejo  onesnaževanje okolja, avtomatizacija strojev in 

naprav ter tehnologije, ki omogočajo razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja 

(Tehnološka mreža TVP Slovenije 2005). 

Tehnološka platforma 

Tehnološka platforma je podobno kot tehnološka mreža oblika povezovanja na področju 

novih tehnologij. Ta združuje univerze, raziskovalne organizacije, podjetja, mreže in ostale, ki 

delujejo na določenem tehnološkem področju in pospešujejo vlaganje v nova znanja in 

tehnologije (Glas 2007, 41). 

Evropska Tehnološka Platforma (v nadaljevanju ETPs) spodbuja inovacije, prenos znanja in 

evropsko konkurenčnost. ETPs je uradno priznana s strani Evropske komisije in pomaga 

razrešiti pomembne težave, kot so staranje prebivalstva, ekologija in hrana ter energijska 

učinkovitost (Evropska komisija 2015b). 

Dobaviteljska veriga 

Glas (2007, 42) definira dobaviteljsko verigo (angl. Local supply chain) kot bazo podatkov o 

lokalnih podjetjih, ki služi kot pomoč velikim podjetjem, da lažje najdejo potencialne 

zanesljive dobavitelje. Podjetja se razvrstijo in organizirajo glede na zmogljivost za delo / 

proizvodnjo.  

CIPS (2016) navaja, da so glavne prednosti pri lokalni dobaviteljski verigi za tistega, ki izbira 

lokalna podjetja (veliko podjetje):  

–! boljše mnenje o podjetju, ki podpira lokalni trg,  

–! lokalni dobavitelji se bodo potrudili, da bi čim več prispevali k razvoju regije,  

–! dobavitelje, ki so bližje, podjetje lažje nadzira in ostane v kontaktu,  

–! podjetja nudijo lokalno znanje, ker so predhodno že delovala, so dobro pozicionirana,  

–! dobaviteljske verige so ponavadi krajše in stroški materiala in storitev so ponavadi nižji.  
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Povezovanje MSP v dobaviteljske verige MSP-jem  prinese možnost, da jih veliko podjetje 

lažje najde in vključi kot partnerja v svojo dobaviteljsko verigo. Veliko podjetje bo med več 

MSP-ji imelo več možnosti izbora dobaviteljev (CIPS 2016). 

3.1.3! Institucionalna podpora 

V Sloveniji delujejo številne institucije in mreže, ki razvojno naravnanim inovativnim 

podjetjem in njihovim projektom nudijo različne vrste pomoči (JAPTI 2008): 

–! SPIRIT Slovenija, javna agencija, 

–! Slovenski podjetniški sklad (SPS), 

–! Obrtno-podjetniška zbornica (OZS), 

–! Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), 

–! Evropska podjetniška mreža (EEN), 

–! Skladi tveganega kapitala, 

–! Urad RS za intelektualno lastnino (UIL), 

–! Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 

–! Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

V nadaljevanju bomo predstavili različne oblike pomoči inovativnim podjetjem in njihovim 

projektom, ki delujejo v Sloveniji. 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, javna agencija 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma - SPIRIT Slovenija, deluje v Sloveniji od leta 2013 in pomembno vpliva 

na doseganje večje učinkovitosti ter konkurenčnosti v slovenskem gospodarstvu.  SPIRIT 

Slovenija deluje na področju spodbujanja podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja in 

investicij. SPIRIT Slovenija se zavzema za spodbujanje podjetništva inovativnosti in 

tehnološkega razvoja s storitvami, kot so: vzpostavitev osrednjega slovenskega portala za 

podjetnike, osnovno svetovanje ter nudenje podpornih storitev potencialnim podjetnikom in 

podjetjem, razvoj in izvajanje novih podpornih storitev za razvoj trajnostnega podjetništva, 

informiranje in svetovanjem pri razvoju novih izdelkov in storitev, podporo podjetjem pri 

prenosu znanja in tehnologij iz javno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo, brezplačna 

izobraževanja in usposabljanja, informiranje o aktualnih razpisih ter organizacijo in 

sofinanicranje različnih podjetniških dogodkov nacionalnega pomena (SPIRIT Slovenija 

2016c). 

Zelo dobro je SPIRIT Slovenija združil in organiziral posamezne portale za spodbujanje 

podjetništva v Sloveniji, ki so zelo pregledni in dostopni iz vseh portalov pod njihovim 
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okriljem. Kratek pregled portalov za spodbujanje podjetništva pod okriljem SPIRIT Slovenija 

lahko vidimo na sliki 15. 

 

Slika 15 : Pregled portalov za spodbujanje podjetništva pod okriljem SPIRIT Slovenija 

Slovenski podjetniški sklad 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS)  je nacionalna institucija in igra pomembno 

vlogo, saj MSP in velikim podjetjem zagotavlja dostop do ugodnih finančnih virov v vseh 

razvojnih fazah podjetja (SPS 2015). Cilje in usmeritve SPS lahko vidimo na sliki 16.
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Slika16: Strateške usmeritve Slovenskega podjetniškega sklada 

Vir: SPS 2015. 

SPS skrbno spremlja svoje investicije in vodi natančno analizo. Tako je v letih od 2007–2014 

ohranil 88.000 delovnih mest, ustvaril 7.300 novih delovnih mest, dodana vrednost v treh 

letih po investiciji se je povečala za 14 %, nastalo je 400 na novo ustvarjenih podjetij, kjer je 

stopnja preživetja 87 % (SPS 2015). 
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SPS razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v sklad s sprejetim progamom ukrepov in 

drugimi razvojnimi dokumenti tako, da zagotavlja začetni kapital za hitro začetno financiranje 

podjetij, zagotavlja ugodnejše vire financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, 

ugodnimi finančnimi viri in garancijami ter spodbuja zasebna vlaganja in financiranja 

projektov v vseh fazah razvoja (ZPOP-1, 16. člen). 

Obrtno-podjetniška zbornica (OZS) 

Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) v okviru svoje strokovne službe opravlja 

storitve in svetovanja na področju gospodarske politike, davčnega sistema, poslovnih 

vprašanj, zunanje trgovine, financ, izobraževanja, sejmov in promocije, domače in umetne 

obrti ter obveščanja (OZS b. l.). 

OZS je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami 

(OOZ) tvori obrtno-podjetniški zbornični sitem. OZS se zavzema za ohranjanje tradicij obrti 

ter enakovrednost OOZ in njihovih članov. V OZS delujejo tudi strokovne sekcije, ki so zelo 

pomembne, saj predstavljajo temelj povezovanja obrtnikov. OZS predstavja vez med obrtniki 

- podjetniki in državo ter sindikati (OZS b. l.). 

OZS zastopa interese članov pred državo in tako sodeluje pri ustvarjanju čim boljše 

zakonodaje za obrt, mikro, mala in srednja podjetja. Svoje člane informira z revijo Obrtnik 

podjetnik ter spletno stranjo in drugimi publikacijami. OZS za svoje člane opravlja storitve 

svetovanja, organiziranja izobraževanj, sejmov ter poslovnih srečanj, izvaja nekatera javna 

pooblastila, ki so navedena na njihovi spletni strani (OZS b. l.). 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GSZ) v letu 2016 praznuje 165 letnico 

svojega delovanja, ki se je začelo leta 1851 z ustanovitvijo prve čezsektorske gospodarske 

zbornice - Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko (GZS 2016). 

GZS je po navedbah na njihovi spletni strani največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava 

gospodarstva v Sloveniji. Prizadeva si za izboljšanje poslovnega okolja in s tem večjo 

gospodarsko rast v Sloveniji. GZS je mrežno organizirana in tako pokriva vse regije Slovenije 

ter panoge dejavnosti. GZS podpira poslovanje podjetij doma in v tujini in deluje kot socialni 

partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in 

ekonomske politike in  stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks. S svojim 

strokovnim znanjem GZS pomaga zastopati interese članov ter vpliva na slovensko poslovno 

okolje (GZS 2016). Pomen GZS ravno tako podpira Lipičnik (2003, 47), ki navaja, da GZS 

pomembno prispeva k stabilnosti gospodarstva, saj zastopa interese malih podjetij in 
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podjetnikov ter skrbi za ustrezno organiziranost enot malega gospdarstva na vseh nivojih 

(GZS 2016). 

GZS je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju 

ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Preko analitske skupine 

SKEP je tudi član evropske organizacije A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de 

Conjoncture Economique) – združenja neodvisnih evropskih institucij, ki ocenjujejo in 

napovedujejo konjunkturo. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna 

mednarodna panožna združenja in druge institucije (GZS 2016). 

Evropska podjetniška mreža 

EEN je ustanovila Evropska komisija kot podporo MSP. Ključne naloge EEN so mednarodno 

poslovno sodelovanje, inovacije, prenos znanja in tehnologij ter sodelovanje  v programih 

EU. 

Več o EEN smo zapisali v poglavju 3.2.7. 

Skladi tveganega kapitala 

Tvegani kapital je denar, ki je vložen v mlada podjetja, ki imajo izvirno idejo ali razvijajo 

novo tehnologijo. Za MSP predstavlja pomemben vir finančnih sredstev in je bistven pri 

zagonu podjetja. Tvegani kapital se imenuje zaradi tega, ker je ob začetkih poslovanja 

podjetja težko predvideti, ali se bo vložek obrestoval. Ker je možnost propada takega podjetja 

velika, je tudi pričakovan donos večji. V sklade tveganega kapitala vlagajo banke, 

pokojninske ter druge finančne institucije ter premožni posamezniki  (Podjetniški portal  

2016b). 

Urad RS za intelektualno lastnino 

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju URSIL) je zelo pomembna organizacija na 

področju intelektualne lastnine. Po svoji sestavi je to manjša organizacija, ki zelo uspešno 

deluje. Poslanstvo Urada RS za intelektualno lastnino je vzpostavitev učinkovite in 

mednarodno primerljive infrastrukture na področju pravic intelektualne lastnine, spodbujanje 

inovativnost, izboljšanje konkurenčnosti slovenskega inovacijskega okolja, ozaveščanje 

javnosti o pomenu varstva pravic intelektualne lastnine. Urad je pristojen za opravljanje nalog 

s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske 

lastnine (URSIL 2016). 
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Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (v nadeljavanju IRDO) je bil ustanovljen leta 2004, 

njegov namen je pospeševati razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji in v svetu. Deluje kot 

vez med podjetji, vlado in civilno družbo ter izvaja dejavnosti ozaveščanja o družbeni 

odgovornosti v Sloveniji (IRDO 2016). 

3.1.4! Podpora EU za spodbujanje podjetništva 

EU je bila relativno počasna v primerjavi z Združenimi narodi, ki so veliko prej sprejeli 

prednosti podjetništva kakor EU. Glede na to, da je podjetništvo vitalna postavka pri 

ekonomski rasti, lahko sklepamo, da je presežna rast ZDA v primerjavi z EU nastala ravno 

zaradi te prednosti ZDA. V EU so se države različno hitro odzvale, vendar lahko v grobem 

njihov odziv opišemo v šestih fazah. Prva faza je bila zanikanje. Med leti 1980 in 1990 so 

evropski politiki spremljali dogajanje  v Silicon Valley in so dvomili v njegovo smotrnost. 

Evropa je spremljala velika podjetja kot so bila IBM, General Motors, US Shell, in se ni 

zmenila za podjetja, kot so bila Apple Computer in Intel in podjetja, ki so vlagala v razvoj 

programske opreme in biotehnologije. Ta naj ne bi bila pomembna za avtomobilistično, 

tekstilno, strojno in kemično industrijo, ki je prevladovala v Evropi. Druga stopnja, ki je 

nastopila nekje okoli leta 1995, je bilo spoznanje. Evropa je spoznala, da visoka učinkovitost 

podjetniškega poslovanja v Silicon Valley prispeva k dolgoročni učinkovitosti. Takrat se je 

razvila zamisel, da bodo podjetja v Silicon Valley in Route 128 razvijala programsko opremo 

in mikroprocesorje, podjetja v Evropi, predvsem v Nemčiji, pa bodo razvijala avtomobilsko, 

tekstilno in strojno tehnologijo, potem pa bo prišlo do blagovne menjave med temi. Tako je 

Evropa v tem času ostala na tradicionalnih ustanovah in politikah. Tretja faza je bila zavist. 

Medtem ko je v Evropi stopnja brezposlenosti naraščala in je rast gospodarstva padala, je 

podjetniško delovanje ZDA prineslo tako zaposlovanje kot višjo gospodarsko rast. Medtem 

ko se je v ZDA podjetniška aktivnost povečevala, so nekatere države v Evropi, kot na primer 

Francija in Nemčija, menile, da tradicije in kultura v Evropi preprosto ne sodijo skupaj s 

podjetniško aktivnostjo. Četrta faza, ki se je zgodila ob koncu dvajstega stoletja, je bila 

soglasje. Evropski snovalci politike so bili soglasni, da je nova podjetniška ekonomija 

uspešnejša od stare. Zadali so si nalogo, da je potrebno ustvariti novo, podjetniško naravnano 

ekonomsko politiko. Takratni voditelji so namesto, da bi obupali nad tem, kar imajo ZDA in 

česar EU nima, menili, da če so mesta v ZDA, kot so Nort Carolina, Austn in Salt Lake City, 

lahko ustvarila tako usmerjeno politiko za pospeševanje podjetniškega ravnanja, sta lahko 

mesti kot sta Munich in Randstat, s tradicijo in visoko izobraženim prebivalstvom enako ali še 

bolj uspešni. Peta faza je dosežek. Pojavijo se prvi dokazi o obstoju podjetniške naravnanosti 

v Evropi. V letu 2003 države podpišejo Zeleno listino. V njej so zajeti cilji za pospeševanje 

pogovorov med snovalci politike, podjetniki, pristojnimi organizacijami, novinarji in napotki 

za bodočnost (Thurik in Wennekers 2004). 
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V Zeleni knjigi so zapisali, da je sposobnost prilagajati se ekonomskim spremembam ključna 

za konkurenčnost. V Lizboni je leta 2000 Evropska komisija opredelila cilje in pogoje 

zaposlovanja, ekonomskih reform in socialne kohezije. V letu 2010 si je Evropska komisija 

zadala, da bo postala najbolj konkurenčna in dinamična, na znanju temelječa svetovna 

ekonomija, s porastom trajnostnega podjetništva. V letu 2001 je Evropska komisija sprejela 

strategijo za razvoj trajnostnega podjetništva ter dodala okoljsko strategijo Lizbonski 

strategiji. Evropska komisija je zaznala potrebo po radikalni spremembi ekonomije, da bi 

lahko zaposlila in ustvarila več kot 15 milijonov novih delovnih mest do leta 2010 (Evropska 

komisija 2003). 

Zelena knjiga 

Zelene knjige so dokumenti, ki jih izda Evropska komisija za spodbudo diskusije o določenih 

temah na evropskem nivoju. S tem povabijo posameznike ali organizacije, da sodelujejo v 

procesu svetovalnega procesa in diskutirajo o izbrani tematiki. Zelena knjiga za podjetništvo v 

Evropi je bila izdana leta 2003 (Evropska komisija 2003).  

Zelena knjiga vsebuje podatke o položaju podjetništva v Evropi, podani so tudi izsledki 

rezultatov za določena področja podjetništva in nasveti glede možnih politik za izboljšavo 

podjetniškega okolja. Poudarja pomen izboljšanja izkoriščanja podjetniških priložnosti, 

izbojšanja administrativnega in davčnega okoja ter pomanjkanja ustreznih kadrov, ki bi lahko 

svetovali podjetnikom. V zeleni knjigi so navedeni trije akcijski stebri vzpostavljanja 

podjetniške družbe, ki so odstranjevanje ovir za rast in razvoj podjetij, nagrajevanje namesto 

kaznovanja tveganja v povezavi s podjetniškimi aktivnostmi ter izboljšanje družbene podobe 

podjetnika (Šušterčič 2004, 22). 

Evropska komisija 

Evropska gospodarska rast in rast zaposlovanja sta v prvi meri odvisna od sposobnosti  

podpiranja rasti podjetij. Podjetništvo ustvarja nova podjetja, odpira nove trge, vzgaja nove 

sposobnosti. Najbolj pomemben vir zaposlovanja v EU so MSP. Cilj Evropske komisije je 

spodbujati ljudi k podjetništvu in olajšati njihov vstop v podjetništvo ter poslovanje. Evropska 

komisija definira podjetništvo kot sposobnost spremeniti zamisli v realnost, kar vključuje 

kreativnost, inovativnost, sprejemanje tveganja, sposobnost planiranja in rokovanja s projekti  

z namenom slediti zastavljenim ciljem  (Evropska komisija 2013). 

Težava, s katero se spopada Evropska komisija, je, da si samo 37 % Evropejcev želi 

samozaposliteve, kar če primerjamo s Kitajsko in ZDA, kjer se želi samozaposliti nekaj več 

kot polovica ljudi, ni ravno spodbudno. Izzivi, ki jih je prepoznala Evropska komisija so, 

naslednji: 

–! izobraževanje ne sloni na osnovah, ki so primerne za podjetništvo, 
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–! težave pri pridobivanju finančnih sredstev in trga, 

–! težave pri prenosu podjetja, 

–! strah pred kaznovalnimi sankcijami v primeru neuspeha  (Evropska komisija 2013). 

Cilji Evropske komisije v pospeševanju podjetništva so strnjeni v Podjetniškem akcijskem 

načrtu, sprejetem v januarju 2013 (Evropska komisija 2013). 

 Cilji, ki so zastavljeni z namenom obuditve podjetniškega duha so: 

–! vzgoja mladih o podjetništvu, 

–! poudariti priložnosti za ženske in ostale skupine, 

–! olajšati administrativne postopke, 

–! olajšati prihod potencialnih investitorjev  (Evropska komisija 2013). 

Cilji Evropske komisije so spodbuditi čim več ljudi k podjetništvu. Nekatere skupine, kot so 

ženske, družinska podjetja, socialna podjetja, migranti, starejši ljudje, so še posebno 

obravnavane. Evropska komisija spodbuja ljudi, da postanejo podjetniki in podpira že 

obstoječe podjetnike. Podpira podjetniško izobraževanje, sofinancira program Erasmus, v 

katerih imajo mladi podjetniki možnost ustvariti svojo podjetniško mrežo (Evropska komisija 

2013). 

Kohezijski sklad 

Kohezijski skald je pomoč, namenjena državam članicam EU, ki imajo bruto nacionalni 

dohodek manjši od 90 % povprečja EU z namenom zmanjševanja ekonomskih in socialnih 

razlik ter spodbujanja trajnostnega razvoja. V obdobju od 2014–2020 je bila poleg drugih 

evropskih držav do sredstev upravičena tudi Slovenija. Kohezijski sklad je denar namenil za 

izboljšanje prometnih omrežij, kot instrument povezovanja Evrope, ter za projekte, namenjene 

energijski učinkovitosti. V primeru, da ima država, ki prejema sredstva, zelo visok 

javnofinančni primanjkljaj in ni sprejela ukrepov za izboljšanje, lahko Svet na podlagi 

odločitve finančno pomoč tudi začasno ustavi (Evropska komisija 2015a). 

Evropski sklad za regionalni razvoj 

Evropski sklad za regionalni razavoj (v nadaljevanju ESRR) je namenjen krepitvi 

gospodarske in socialne kohezije v EU z namenom odpravljanja neravnovesij med regijami. 

ESSR deluje na več ključnih področij, kot so inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora 

MSP in vzpodbujanje nizkoogličnega gospodarstva (Evropska komisija 2015a). 

Obseg dodeljenih sredstev je odvisen od tega, ali je regija bolj ali manj razvita. Tako mora biti 

v bolj razvitih regijah vsaj 80 % sredstev namenjenih za vsaj dve prednostni področji, v 

regijah v prehodu mora biti za ti podočji namenjenih 60 % sredstev in v manj razvitih regijah 
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50 % sredstev. Del sredstev ESRR mora biti poleg tega namenjenih izključno za projekte 

nizkoogličnega gospodarstva, v bolj razvitih regijah je ta delež 20 %, v regijah v prehodu 15 

% in v manj razvitih regijah 12 % (Evropska komisija 2015a). 

Evropski socialni sklad 

ESS je namenjen izboljšanju položaja oseb, ki so izpostavljanje tveganju revščine z 

izboljšanjem možnosti za zaposlitev in izobraževanje v EU. Nekaj spodbud je namenjenih 

zaposlovanju mladih  (Evropska komisija 2015a). 

Ukrepe za spodbujanje podjetništva v Sloveniji delimo na subjekte inovativnega okolja, ki so 

namenjeni predvsem inovativnim podjetjem in predstavljajo podporno okolje v začetni fazi 

razvoja ideje ali podjetja, na subjekte podjetniškega okolja, ki predstavljajo podporo 

podjetjem v kasnejši fazi razvoja, in oblike povezovanja podjetniškega okolja, ki predstavljajo 

mreže, platforme in verige, v katere se podjetja združujejo, da bi lažje nastopila na trgu ali da 

bi  s tem pridobila nove poslovne partnerje, dobavitelje ali finačna sredstva. Institucionalno 

podporo predstavljajo SPIRIT, SPS, GZS, EEN, Skladi tveganega kapitala in URSIL ter 

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Med institucijami za podporo podjetništva v 

Sloveniji spada tudi podpora EU s sprejemanjem smernic v Zeleni knjigi, Evropska komisija, 

Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in ESS. Nekatere oblike so v Sloveniji 

pogoste, kot na primer inkubatorji, nekaterih oblik še nimamo, kot je na primer virtualni 

inkubator, nekatere oblike pa so še v fazi razvoja, kot je na primer Znanstveni park Univerze 

v Mariboru.  

3.2! Ukrepi za spodbujanje podjetništva v EU 

Slovenija po raziskavah GEM spada med inovacijska gospodarstva, kamor spadajo še 

Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, Francija, Finska, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, 

Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska in  Velika Britanija (GEM 

Slovenija 2014, 31).  

Zato je smiselno, da primerjamo Slovenijo z državami, ki so na podobni stopnji razvitosti, so 

pa v podobnih okoliščinah uspele razviti zelo ugodne pogoje za podjetniško aktivnost. V 

nadaljevanju bomo nekatere kazalce inovacijskih gospodarstev EU primerjali s kazalci za 

Slovenijo. S tem bomo skušali ugotoviti, katera država med inovacijskimi gospodarstvi EU 

ima podobne pogoje za razvoj podjetništva kakor Slovenija. Seveda ni mogoče nekritično 

prenašati spoznanja iz drugih okolij, primerjava lahko služi kot podlaga, ki bi z ustreznimi 

prilagoditvami lahko delovala v Sloveniji. Da ugotovimo, katera država bi bila najbolj 

smiselna za primerjavo, bomo naredili nekaj primerjav na podlagi nekaterih splošnih 

regionalnih podatkov in na podlagi podatkov GEM o pogojih za podjetništvo v posamezni 

državi.   
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3.2.1! Primerjava inovacijskih gospodarstev v EU 

Po podatkih SURS (2014b) je BDP na prebivalca SKM
10

 merilo gospodarske razvitosti 

države. Do leta 2008 se je BDP na prebivalca SKM za Slovenijo približeval povprečju EU in 

je v letu 2008 dosegel 91% vrednosti povprečja, po letu 2008, ko je Slovenija vstopila v 

gospodarsko krizo, pa je letno postopoma upadal. 

V preglednici 10 lahko vidimo BDP na prebivalca v SKM za inovacijske države EU za leto 

2013. Za  Slovenijo je znašal 83% pvoprečnega EU. Najvišji BDP na prebivalca v SKM v EU 

je bil zabeležen v Luksemburgu in Avstriji, najnižji pa v Bolgariji. Po kazalniku BDP na 

prebivalca v SKM se Sloveniji najbolj približajo Malta, Češka republika, Slovaška, Grčija, 

Portugalska in Litva (SURS 2014b). 

Stopnja brezposlenosti v Sloveniji je leta 2014 znašala 9,7 %. Najnižja je bila v Nemčiji, na 

Malti, v Luksemburgu in v Avstriji, najvišja stopnja brezposelnosti je bila v Grčiji, Španiji in 

na Hrvaškem. Slovenija je po stopnji brezposelnosti uvrščena nekje v zlato sredino. Podobno 

stopnjo brezposelnosti imajo še Belgija, Poljska, Finska in Francija (Eurostat 2014). 

  

                                                
10

 Kazalnik BDP na prebivalca v SKM (SKM je fiktivna valuta, ki odraža povprečno raven cen v EU-

28. Vrednost 1 SKM na ravni EU-28 je trenutno enaka vrednosti 1 evra) je merilo gospodarske 

razvitosti države (SURS 2014b) 
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Preglednica 10: Splošni regionalni podatki inovacijskih gospodarstev v EU 

Vir: Evropska unija 2016b. 

Odločili smo se, da bomo Slovenijo primerjali z državo z enakimi ali nekoliko boljšimi 

kazalci. Po BDP na prebivalca v SKM lahko Slovenijo primerjamo s Ciprom, Malto, Španijo, 

Irsko, Italijo, Združenim kraljestvom in Francijo. Od izbranih držav imajo nizko stopnjo 

brezposelnosti Malta, Združeno kraljestvo in Francija. 

                                                

 

Država Površina Km
2
 

Skupaj 

prebivalcev 
Preb/km

2
 

BDP na 

prebivalca po 

SKM 

Stopnja 

brezposelnosti 

l. 2014 

Malta 0,3 300 425384,00 1417,95 87 5,80 % 

Luksemburg 2,6 2600 549680,00 211,42 264 6,00 % 

Ciper 9,3 9300 858000,00 92,26 86 16,10 % 

Slovenija 20,3 20300 2061085,00 101,53 83 9,70 % 

Belgija 30,5 30500 11203992,00 367,34 119 8,50 % 

Nizozemska 41,5 41500 16829289,00 405,53 127 7,40 % 

Danska 42,9 42900 5627235,00 131,17 125 6,60 % 

Estonija 45,2 45200 1315819,00 29,11 72 7,40 % 

Slovaška 49,0 49000 5415949,00 110,53 76 13,20 % 

Hrvaška 56,5 56500 4246809,00 75,16 61 17,30 % 

Latvija 64,6 64600 2001468,00 30,98 67 10,85 % 

Litva 65,3 65300 2943472,00 45,08 74 10,70 % 

Irska 69,8 69800 4605501,00 65,98 97 11,30 % 

Češka 78,9 78900 10512419,00 133,24 80 6,10 % 

Avstrija 83,9 83900 8506889,00 101,39 129 5,80 % 

Portugalska 92,2 92200 10427301,00 113,09 75 14,10 % 

Madžarska 93,0 93000 9877365,00 106,21 67 7,70 % 

Bolgarija 111,0 111000 7245677,00 65,28 47 11,40 % 

Grčija 132,0 132000 10926807,00 82,78 75 26,50 % 

Romunija 238,0 238000 19947311,00 83,81 54 6,80 % 

Združeno 

kraljestvo 
248,5 248528 64308261,00 258,76 106 6,10 % 

Italija 302,1 302100 60782668,00 201,20 98 12,70 % 

Poljska 312,7 312700 38017856,00 121,58 68 9,00 % 

Finska 338,4 338400 5451270,00 16,11 112 8,70 % 

Nemčija 357,8 357800 80767463,00 225,73 124 5,00 % 

Švedska 438,6 438600 9644864,00 21,99 127 7,90 % 

Španija 506,0 506000 46512199,00 91,92 95 24,50 % 

Francija 632,8 632800 65889148,00 104,12 108 10,30 % 
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V preglednici 6 so prikazane ocene (na lestvici od 1–5) ocenjenih trditev o podjetniških 

pogojih za leto 2012 s strani izvedencev za posamezne države., kjer ocena 1 pomeni najslabšo 

oceno in 5 najboljšo oceno. Ocenjevali so: 1 - finačno podporo, 2 a - vladne politike/podporo, 

2 b - vladne politike / regulativa, 3 - vladne programe, 4 a - izobraževanje v osnovnih šolah in 

srednjih šolah, 4 b - izobraževanje po srednji šoli, 5 - prenos raziskave in razvoja, 6 - 

poslovno / strokovno infrastrukutro, 7 a - notranji trg / dinamičnost, 7 b - notranji trg - 

odprtost / bremena, 8 - fizično infrastrukturo, 9 - kulturne in družbene norme (GEM Slovenija 

2013). 

V preglednici so najnižje vrednosti države označene s svetlo sivo barvo, najvišje pa s temno 

sivo barvo. Večina držav najslabše ocenjuje izobraževanje v osnovnih šolah in srednjih šolah 

za podjetništvo, najboljše pa fizično infrastruktro. V Sloveniji so izvedenci najslabše ocenili 

izobraževanje po srednji šoli, sledi pa izobraževanje v osnovni šoli in vladne politike v smislu 

regulative, najbojše pa so ocenili fizično infrastrukturo. 

V Sloveniji podobno kot v večini držav EU izvedenci najslabše ocenjujejo izobraževanje, ki 

zajema razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v osnovnih in 

srednjih šolah. Glede na to informacijo bi morali odločevalci podjetniške politike razmisliti o 

ukrepih za izboljšanje stanja, saj ocena kaže na to, v kolikšni meri primarno in sekundarno 

izobraževanje spodbuja ustvarjalnost, samoučinkovitost in osebno pobudo. Odločevalci 

podjetniške politike bi morali razmisliti o spremembi miselnosti v akademskem okolju, ki bi 

moralo dati večji poudarek razvoju podjetniških kompetenc. Nizke ocene so izvedenci 

namenili tudi vladnim politikam glede prenosa raziskav in razvoja v podjetniško prakso. Pri 

vladnih politikah je izpostavljena tudi davčna obremenitev gospodarstva ter neučinkovitost 

vladnih programov za nova in rastoča podjetja ter neusposobljenost kadrov v vladnih 

institucijah  (GEM Slovenija 2014). 
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Preglednica 11 : Spodbudnost podjetniških pogojev inovacijskih gospodarstev 

Vir: GEM Slovenija 2012, po Črnčec 2015, 17. 

Če združimo informacije, ki jih imamo o državah iz obeh tabel (informacije o spodbudnosti 

podjetniških pogojev inovacijskih gospodarstev za Malto nismo dobili), vidimo, da imata tako 

Francija kot Združeno kraljestvo zelo visoko povprečje spodbudnosti podjetniških pogojev. 

Pri preučevanju primerov dobre prakse spodbujanja podjetništva iz Francije in Združenega 

kraljestva smo se odločili, da v nalogi predstavimo primer dobre prakse iz Združenega 

kraljestva, ki bi ga lahko uveljavili tudi v Sloveniji. 

3.2.2! Združeno kraljestvo 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj demografskih in podjetniških znaličnosti Združenega 

kraljestva ter primer dobre prakse spodbujanja podjetništva, ki se izvaja na celotnem območju 

države. 

                                                
11

 Razlaga številk v tabeli: 1 Finančna podpora, 2 a Vladne politike-podpora, 2 b Vladne politike-

regulativa, 3 Vladni programi, 4 a Izobraževanje v OŠ in SŠ, 4 b Izobraževanje po SŠ, 5 Prenos RR, 6 

Poslovna/strokovna infrastruktura, 7 a Notranji trg-dinamičnost, 7 b Notranji trg-odprtost, bremena, 8 

Fizična infrastruktura, 9 Kulturne in družbene norme. 

 

Dejavniki/Države
11

 1 2 a 2 b 3 4 a 4 b 5 6 7 a 7 b 8 9 Povprečje 

Slovenija 2,3 2,3 2,1 2,6 2,1 2,0 2,4 2,9 3,4 2,4 3,8 2,3 3,5 

Belgija 3,0 2,8 2,2 3,0 2,0 3,0 2,6 3,4 2,7 3,1 3,9 2,3 3,8 

Nizozemska 2,7 2,9 3,3 3,2 3,1 3,5 3,2 3,8 2,8 3,6 4,6 3,4 4,4 

Danska 2,3 2,5 2,6 3,1 2,6 2,7 2,5 3,2 2,8 2,6 4,1 2,6 3,7 

Slovaška 2,4 2,1 2,3 2,2 2,1 2,8 2,0 3,1 0,6 2,8 3,9 2,2 3,4 

Irska 2,4 3,0 2,8 3,3 2,1 2,8 2,9 3,2 2,8 3,0 3,9 3,2 3,9 

Avstrija 2,6 2,8 2,8 3,5 1,7 3,1 2,9 3,6 2,5 3,4 4,2 2,5 4,0 

Portugalska 2,5 2,1 1,8 2,7 1,8 2,6 2,4 3,0 2,4 2,4 4,1 2,2 3,3 

Grčija 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 2,4 2,2 3,0 3,0 2,1 3,3 2,1 2,9 

Združeno kraljestvo 2,7 3,0 2,8 2,5 2,4 2,9 2,7 3,3 3,1 3,1 4,0 3,0 3,9 

Italija 2,3 2,6 1,7 2,1 1,9 2,5 2,6 3,1 3,0 2,5 3,3 2,4 3,3 

Finska 2,7 3,2 3,3 3,0 2,5 2,9 2,7 3,5 2,8 2,9 4,3 2,8 4,0 

Nemčija 2,9 2,9 2,8 3,6 2,1 2,9 2,7 3,3 2,9 2,8 3,9 2,7 3,9 

Švedska 2,5 2,6 2,5 3,0 2,4 2,5 2,5 2,8 3,5 2,5 4,2 2,7 3,7 

Španija 2,1 2,7 2,6 2,8 1,5 2,3 2,3 3,1 2,8 2,5 4,0 2,4 3,4 

Francija 2,9 3,5 2,9 3,6 2,0 3,2 2,7 3,3 3,1 2,7 3,9 2,5 4,0 
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 Demografski podatki 

Združeno kraljestvo sestavljajo Anglija, Wales, Škotska (skupaj tvorijo Veliko Britanijo) ter 

Severna Irska. Površina Združenega kraljestva znaša 248.528 km2, na kateri živi 64.308.261 

ljudi. Prebivalstvo v Združenem kraljestvu predstavlja 12,7 % vsega prebivalstva v EU. 

Uradni jezik je angleščina, po političnem sistemu je država parlamentarna ustavna mornarhija, 

članica EU je od leta 1973. Uradna valuta je funt šterling (GBP).  Po geografski legi je zelo 

razgibano, sestavlja ga veliko obale, višavij in nižin ter otokov. Najpomembnejši gospodarski 

sektorji so bili v letu 2014 javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne 

storitve (18,3 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti 

(18,4 %) ter industrija (13, 5%) (Evropska unija 2016a). 

Podjetniške značilnosti 

Po podatkih Globalne podjetniške in razvoje agencije, angl. The global entrepreneurship and 

development institute (v nadaljevanju GEDI), je Združeno kraljestvo najboljše ocenjeno glede 

na velikost in likvidnost trga delnic, IPO
12

 (ang. Initial Public Offering), M&A
13

 (ang. 

Mergers and Acquisitions)  in dolgov in kreditne aktivnosti. V Evropi samo Danska in Finska  

imata večjo podjetniško svobodo kakor Združeno kraljestvo. 59 % novih podjetij ima samo 

nekaj konkurentov, ki ponujajo enako storitev ali izdelek. 31 % populacije pozna vsaj enega 

podjetnika, ki je začel svojo podjetniško pot v roku dveh let. Prevladuje pa še zmeraj strah 

pred neuspehom, saj 43 % populacije verjame, da svojega podjetja ne bo ustanovila zaradi 

straha pred neuspehom. Zelo pozitiven podatek je, da 79 % novih podjetij nastane zaradi 

priložnosti in ne zaradi potrebe in od tega je 10 % v tehnološkem sektorju. GEDI je po 

kazalcih podjetnosti uvrstil Združeno kraljestvo na deveto mesto med 120-timi državami sveta 

(GEDI 2016). 

Majhna podjetja v Združenem kraljestvu predstavljajo 99,3 % vseh podjetij v zasebnem 

sektorju, MSP pa predstavljajo kar 99,9 % vseh podjetij v letu 2015. V MSP je zaposlenih 

15.6 milijonov ljudi, kar je 60 % od vseh zaposlenih v zasebnem sektorju Združenega 

kraljestva. Letni promet vseh MSP je znašal £1.8 bilijonov, kar je 47 % vsega prometa v 

zasebnem sektorju. Od leta 2000 je zaznati konstantno rast števila MSP. Od leta 2000 do leta 

2014 se je število MSP povečalo za 55 %, od leta 2014 do leta 2015 pa za 3 %, kar lahko 

vidimo na sliki 15. Razporeditev MSP po ozemlju ni enakomerna. Veliko več podjetij lahko 

najdemo v Londonu in jugovzdodnem delu Anglije. Rast števila podjetij je bila večja v 

regijah, ki že imajo več podjetij (Department for Busines inovation and Skills 2015). 

                                                
12

 Prvi poskus prodaje delnic zasebnih podjetij na trgu (GEDI 2016). 
13

 Konsolidacija podjetij ali imetja (združevanje ali nakup enega podjetja s strani drugega) (GEDI 

2016). 
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Na sliki 17 je prikazana rast števila MSP v obdobju od leta 2000 do leta 2015 za Združeno 

kraljestvo. Opazimo lahko, da se je rast števila MSP od leta 2000 do leta 2015 konstantno 

povečevala kljub gospodarski krizi, ki se je začela leta 2008. 

Slika 17: Rast števila MSP od leta 2000 do leta 2015 

Vir: Department for Busines inovation and Skills 2015, 5. 

V nadaljevanju bomo predstavili zelo uspešen projekt za namene spodbujanja podjetništva v 

Združenem kraljestvu. Poimenovali so ga StartUP Britain. 

StartUP Britain 

StartUP Britain je nacionalna kampanja, ki se glasi podjetnik za podjetnika. Namen kampanje 

je delitev znanja, izkušenj in strasti uspešnih podjetnikov med mlade in tako približati 

podjetništvo vsem po celotnem ozemlju. Kampanjo vodijo Center za podjetništvo "think tank" 

s podporo Sage
14

 in Natwest.
15

 Kampanjo StartUP Britain je začelo osem podjetnikov marca 

2011 in je v celoti financirana iz zasebnega kapitala kot odgovor klicu na pomoč vlade o čim 

hitrejšem okrevanju gospodarstva z zagonom podjetništva. Zanimivost kampanje je v tem, da 

je zasnovana lokalno, čeprav deluje globalno. Na spletni strani si lahko potencialni podjetniki 

ogledajo interaktivni zemljevid, na katerem lahko najdejo podporo na lokalni ravni od 

akceleratorjev do investitorjev, vire za začetek delovanja in informacije o StartUp avtobusu in 

datumih, kdaj se nahaja v katerem kraju, kjer lahko potencialni podjetnik dobi informacije o 

tem, kako začeti (StartUP Britain 2011). 

                                                
14

 Programska orodja za podjetja (StartUP Britain 2011). 
15

 Organizacija za podporo podjetništva - z avtobusom delijo nasvete za ustanovitev podjetja (StartUP 

Britain 2011). 
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V poletju 2016 bo StartUp avtobus pričel s svojo turnejo, ki bo že peta po vrsti, po 30 krajih 

in mestih v Združenem kraljestvu in bo trajala šest tednov. S čudovitim starodobnim 

avtobusom bo SartUp ekipa potovala po Združem kraljestvu z namenom promocije 

podjetništva. Avtobus se bo ustavil v samem mestnem središču v bližini trgov in nudil 

brezplačna svetovanja strokovnjakov tudi z lokalnega območja (finančniki, odvetniki in 

svetovalci). Z namenom motiviranja in navdihovanja ljudi za podjetništvo bodo prisotni 

uspešni podjetniki. 

Na spletni strani StartUP Britain si je mogoče natančno ogledati lokacije podpore podjetništvu 

v izbranem kraju. V ta namen je izdelan interaktivni zemljevid. Na sliki 18 je prikazan 

interaktivni zemljevid z označenimi lokacijami podpore podjetništvu v Združenem kraljestvu. 

S klikom na posamezno območje se odprejo dodatne možnosti in se iskanje zoži na tisto 

območje. Iskanje se nadaljuje do posameznega subjekta podpornega okolja za podjetništvo. 

Posamezne subjekte je mogoče iskati tudi po dejavnosti (StartUP Britain 2011).  

 

Slika 18: Prikaz interaktivnega zemljevida z označenimi lokacijami podpore 

podjetništvu na lokalni ravni

Vir: StartUP Britain 2011. 

V članku Elizabeth Anderson (2015) je zapisano, da je bilo v letu 2015 na ozemlju 

Združenega kraljestva ustanovljenih 581.000 novih podjetij, pričakuje se, da bo leto 2016 

ravno tako uspešno in bo na novo ustanovljenih več kot 600.000 podjetij. Nadaljuje, da je 

ekipa naredila s svojim avtobusom že štiri kroge po celotnem ozemlju in bo v letu 2016 

nadaljevala s svoje delo še bolj zavzeto in aktivno. Vlada je morala v času svetovne krize 

varčevati na vseh področjih, vendar je videla rešitev v podjetništvu, ki prinaša  nova delovna 
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mesta in pripomore h gospodarski rasti. StartUP Britain deluje v povezavi s Start Up 

posojilno shemo, ki zagotavlja novim podjetjem posojila za začetek poslovanja.  

StartUP Britain deluje kot povezava med različnimi subjekti za spodbujanje podjetništva, kot 

motivacijska in svetovalna ustanova, ki po svoji zasnovi sploh ni ustanova. Pogosto se dogaja, 

da se na regionalni ravni ustanavljajo subjekti podpornega okolja zaradi ugleda regije in ne 

zaradi tehtnih razlogov (Bertoncelj Popit 2011).  

Mreženje med določenimi institucijami podpornega okolja je v praksi mogoče, med vsemi 

institucijami podpornega okolja pa zelo težko izvedljivo. Čeprav program StartUP Britain 

deluje zelo preprosto in intuitivno, je kompleksnost v zbiranju informacij vseh udeleženih 

subjektov in podajanjem informacij na razumljiv način.  

V Sloveniji je podoben projekt zaživel z izdelavo spletnih strani SPIRIT Slovenija. Na 

izbranih spletnih straneh so podane informacije o subjektih inovativnega okolja v Sloveniji. V 

primerjavi z Združenim kraljestvom stran nima regionalne porazdelitve, morda zato, ker so v 

Sloveniji regije bistveno manjše, zato se snovalcem to ni zdelo smiselno (SPIRIT 2016c).  

V okviru samostojenega projekta Iniciative Start:Up Slovenija, katerega nosilca sta Tovarna 

podjemov in Tehnološki park Ljubljana, strateška partnerja pa Gospodarska zbornica 

Slovenije in COINVEST ter člani Primorski tehnološki park, Pomurski tehnološki park in 

Ikubator Savinjske regije, so v septembru 2015 organizirali srečanja po celotnem območju 

Slovenije z namenom financiranja start:up-ov in pomoči pri pridobitvi semenskega kapitala. 

Projekt so poimenovali "Startup Roadshow", v tem primeru je šlo za srečanja s točno 

določenim namenom (Initiative Start:Up Slovenija 2015). 

V Sloveniji je mogoče zaznati številne projekte za spodbujanje podjetništva, ki so 

porazdeljeni po posameznih subjektih za spodbujanje podjetništva. V nekaterih projektih se 

posamezni subjekti združujejo in sodelujejo. V obilici projektov in izvajalcev se je težko 

znajti in dobiti potrebne informacije. SPIRIT Slovenija bi lahko v svojo spletno stran vključil 

način za pregledovanje vseh projektov za spodbujanje podjetništva v Sloveniji, tako bi 

podjetnik lahko na hiter in enostaven način prišel do potrebnih informacij. Pogrešati pa je 

mogoče del "podjetnik za podjetnika", kjer se lahko izkušnje podjetnika, ki uspešno vodi 

podjetje, pojavijo kot motivacija in začetni zagon za odločitev o ustanovitvi podjetja. Težava 

se pojavi predvsem v fazi med odločanjem o podjetništvu in ustanovitvijo podjetja, na tem 

področju bi se v Sloveniji moralo bistveno več vlagati. 
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4! SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBALNO-KRAŠKI STATISTIČNI REGIJI 

V nadaljevanju bomo predstavili osnovne značilnosti Obalno-kraške statistične regije in 

nekatere ključne subjekte za spodbujanje podjetništva v tej regiji. Navedli bomo njihove 

usmeritve, naloge in najpomembnejše projekte na regionalni ravni. 

4.1! Opredelitev pojma Obalno-kraška statistična regija 

Obalno-kraška statistična regija leži na jugozahodu Slovenije in obsega 1.044 km2 površin 

(na dan 1. 7. 2012). Je edina regija v Sloveniji z izhodom na morje. Submediteransko 

podnebje omogoča razvoj turizma in prometa ter gojenje rastlin, ki so primerne za to 

področje. Kmetijska gospodarstva spadajo med najmanša v državi, tako po obsegu kmetijskih 

zemljišč v uporabi kot po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih. Največ, tri četrtine 

bruto dodane vrednosti, ustvarijo storitvene dejavnosti,  v letu 2011 so največ bruto dodane 

vrednosti ustvarili trgovina, gostinstvo in  prometne dejavnosti (dejavnosti v povezavi z Luko 

Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem (SURS 2013). 

Na sliki 18 je prikazano število prebivalcev in bruto dodana vrednost na prebivalca na 

območju Slovenije po regijah. Iz slike lahko razberemo, da je Obalno-kraška regija po bruto 

dodani vrednosti na prebivalca v Sloveniji na drugem mestu, za Osrednjeslovensko regijo, ki 

ustvari največ bruto dodane vrednosti na prebivalca. Skoraj četrtino vseh turističnih 

prenočitev v Sloveniji ustvari Obalno-kraška regija, nekaj manj kot polovico je slovenskih 

turistov, sledijo jim Italijani, Avstrijci in Nemci. Pozitiven kazalec je bila letna stopnja rasti 

prebivalstva, ki je znašala 4,6 %, medtem ko je bila starostna sestava prebivalstva manj 

ugodna, saj se struktura prebivalstva v regiji stara. Nekaj osnovnih značilosti Obalno-kraške 

regijev v številkah je prikazanih v preglednici 12 (SURS 2013). 
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Preglednica 12 : Osnovne značilnosti Obalno – kraške statistične regije 

Osnovna značilnost Količina 

Površina, km2 (1. 7. 2012) 1.044 

Število prebivalcev (1. 7. 2012) 111.577 

Gostota prebivalstva (1. 7. 2012)  106,9 

Število živorojenih (2012) 1.148 

Število umrlih (2012)  1.004 

Naravni prirast (2012) 144 

Število učencev (2012/2013)  7.567 

Število dijakov (2012/2013)  3.535 

Število študentov (2012/2013)  4.411 

Število diplomantov (2012)  932 

Število delovno aktivnih prebivalcev (2012) 43.785 

Število zaposlenih oseb (2012)  38.651 

Število samozaposlenih oseb (2012)  5.134 

Število registriranih brezposelnih oseb (2012) 5.142 

Povprečna mesečna bruto plača po regiji prebivališča, EUR (2012/2013)  1.625 

za moške, EUR  1.685 

za ženske, EUR  1.554 

Število podjetij (2012) 11.283 

Prihodek podjetij, mio. EUR (2012) 4.753 

Bruto investicije v osnovna sredstva4), 1.000 EUR (2012) 171.119 

Regionalni bruto domači proizvod, mio. EUR (2011) 2.090 

Število kmetijskih gospodarstev (2010) 3.060 

Kmetijska zemljišča v uporabi, ha (2010) 13.601 

Število ležišč (2012) 26.034 

Število prihodov turistov (2012) 656.823 

Število prenočitev turistov (2012) 2.138.035 

Število osebnih vozil (31. 12. 2012) 63.025 

Število cestnoprometnih nesreč (2012) 1.585 

Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (31. 12. 2012)  55.900 

Količina zbranih komunalnih odpadkov, t (2012) 43.113 

Tekoči izdatki za varstvo okolja, 1.000 EUR (2011) 19.116 

Investicije v varstvo okolja, 1.000 EUR (2011) 4.168 

Vir: SURS 2013. 
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V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejši subjekti za spodbujanje podjetništva v Obalno-

kraški regiji. Delujejo vsak na svojem področju in izvajajo projekte, namenjene spodbujanju 

podjetništva in inovativnosti.  

4.2! Primorski tehnološki park 

Primorski tehnološki park je edini tehnološki park v Obalno-kraški regiji in pomembno 

prispeva k razvoju visoko tehnoloških podjetij v regiji.  

4.2.1! Namen in cilji 

Primorski tehnološki park, d.o.o., se nahaja v kraju Vrtojba, ki je le malo oddaljen od Italije. 

V tehnološkem parku nastajajo in rastejo nova visokotehnološka podjetja z visokim tržnim 

potencialom. Z razpoložljivo opremo in viri tehnološki park pomaga podjetjem v fazi 

ustanavljanja, razvoja ter vstopa na trg. Cilj je, da podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v 

produkte in storitve ter jih ponudijo na trgu. Primorski tehnološki park je lociran na 

obmejnem območju, ker želi ustvariti mednarodno prepoznavno okolje, ki bo privlačno tudi 

za tuja podjetja. S svojim delovanjem želi prispevati h gospodarksemu razvoju regije. 

Podjetjem nudi infrastrukutro, gradi povezave s centri znanja in tehnologij, spodbuja 

mreženje, vzpostavlja sinergije ter ponuja poslovne in druge storitve  (Imam idejo 2008). 

Glavne dejavnosti Primorskega tehnološkega parka so: 

–! nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti, 

–! pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov, 

–! mednarodno povezovanje, 

–! marketinška pomoč, 

–! obveščanje, 

–! izdelava poslovnega načrta, 

–! pridobivanje investitorjev (Imam idejo 2008). 

4.2.2! Prostori in dejavnosti 

Primorski tehnološki park nenehno spodbuja in išče nova podjetja za vključitev v park. Član 

tehnološkega parka lahko postane podjetje, samostojni podjetnik, R&R oddelek podjetja ali 

projekt, ki je razvojno usmerjen, tehnološko zahteven in izkazuje visok tržni potencial. Za 

včlanitev se morajo kandidati najprej prijaviti, se predstaviti pred Programskim svetom, nakar 

Programski svet oceni poslovne načrte. Po sprejemu novih članov se podpiše pogodba o 

članstvu, ki traja štiri leta, kasneje je možnost pridruženega članstva (Imam idejo 2008). 
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Med dejavnosti tehnološkega parka spada tudi mreženje med podjetji in drugimi partnerji z 

namenom vzpostavitve močnega poslovnega okolja za podjetje. Mreženje lahko poteka med 

člani, s člani znanstvenih in tehnoloških parkov ter podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev 

doma in v tujini, s ponudniki tveganega kapitala in poslovnimi angeli, z znanstveno - 

raziskovalnim okoljem ter podjetji v lokalnem in globalnem okolju. Pri pridobivanju in 

iskanju finančnih sredstev svojim članov pomagajo s tem, da jih obveščajo o domačih in 

mednarodnih razpisih, ki so zanje primerni, pomagajo pri prijavah na razpise s svojimi 

izkušnjami, iščejo investitorje in poslovne angele, sodelujejo z nosilci skladov tveganega 

kapitala in organizirajo svetovanja, izobraževanja, usposabljnja in strokovne prakse. Z 

organizacijo raznih promocijskih dogodkov, novinarskih konferenc in skupnih predstavitev na 

sejmih Primorski tehnološki park skrbi tudi za skupno promocijo članov in poslovnega okolja 

tehnološkega parka. Primorski tehnološki park se vključuje tudi v domače in mednarodne 

projekte, tako, da podjetja motivira za pripravo evropskih projektov ter udeležbo na 

podjetniških in drugih tekmovanjih.Tehnološki park predstavljajo na domačih in mednarodnih 

dogodkih, iščejo mednarodne podjetiške in druge mreže ter se vključujejo v projekte drugih 

razvojnih institicij. Organizirajo in vodijo natečaj POPRI z namenom spodbujanja 

ustvarjalnosti in podjetništva mladih (Imam idejo 2008). 

Prostori v Primorskem tehnološkem parku so sodobno opremljeni in imajo vso potrebno 

infrastrukturo za delovanje kot so pisarne in delavnice, skupno sejno sobo, predavalnice, 

kotiček za druženje, telefonijo in internet ter kopiranje in parkirne prostore (Imam idejo 

2008). 

V Primorskem tehnološkem parku trenutno deluje deset startup podjetij, ki so na različnih 

stopnjah razvoja izdelka oziroma storitve in imajo zelo raznolike dejavnosti. Nekatere so 

tehnološko zelo zahtevne, nekatere malo manj (Primorski tehnološki park 2008). 

V Primorskem tehnološkem parku sodelujejo tudi podjetja, katerim pravijo "Community". To 

so podjetja, ki niso več v tehnološkem parku, vendar sodelujejo s podjetji v tehnološkem 

parku v različnih oblikah (Primorski tehnološki park 2008). 

Primorski tehnološki park združuje podjetja, raziskovalne institucije, menedžerje, investitorje, 

strokovnjake, lokalne in nacionalne oblasti ter institucije z namenom promocije podjetništva 

in izgradnjo startup skupnosti za razvoj Goriške regije (Primorski tehnološki park 2008). 

Pri pregledu podjetij, ki so vključena v »Community«, ugotovimo, da je večina podjetij 

tehnološko naravnanih, je pa njihova velikost in razvitost zelo raznolika. Koristno bi bilo 

preučiti, kako podjetja vplivajo na delovanje Primorskega tehnološkega parka, kako Primorski 

tehnološki park vpliva na podjetja in kako to vzajemno delovanje vpliva na regijo oz. okolico. 
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4.2.3! Projekti 

Na spletni strani Primorskega tehnološkega parka najdemo pod aktualnimi projekti tri 

projekte, a je samo eden dejansko aktualen in se nanaša na dvig konkurenčnosti MSP v 

Jadranu na področju raziskav, razvoja in inovacij – Smart Inno. V program so vključeni kot 

partnerji.  (Primorski tehnološki park 2008).   

Projekt SMART INNO je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru prvega poziva za 

strateške projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013. Cilj projekta Smart 

Inno je razviti sistem pametne mreže za spremljanje in spodbujanje raziskovalnih in 

inovacijskih znanj MSP na področju Jadrana. V projekt je vključenih 18 partnerjev iz osmih 

držav ob Jadranu, in sicer Italije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Črne gore, 

Srbije in Slovenije. V konzorcij so vključeni ključni deležniki z različnih področji, kot so 

regionalne oblasti, gospodarske zbornice, centri inovacij in prenosa tehnologij, regionalne 

razvojne agencije, univerze z znanstvenimi in inovacijskimi kapacitetami, MSP, združena v 

grozde, ter nevladne organizacije usmerjene v EU regionalno sodelovanje. S projektom so 

želeli popraviti povprečje med EU in regijo na področju raziskav, tehnološkega razvoja in 

inovacij, investicij in krepitve regionalnega povezovanja z Jadransko-jonsko makroregijo ter 

EU kot celoto. Projekt je namenjen povezovanju povpraševanja in ponudbe na področju 

inovacij, kjer so bile težave v šibki dostopnosti do virov financiranja, pomanjkanju sinergij 

med malimi in srednje velikimi podjetji ter raziskovalci in inovatorji, oblastmi in investitorji, 

izboljšati sistem inštrukcij in mreženja ter povečati dostop do alternativnih virov financiranja 

(Smart Inno 2016). 

V okviru projekta Smart Inno je bil realiziran tudi projekt POPRI. Zanimivo in spodbudno je 

vključevanje mladih v razvoj podjetniške miselnosti s projektom POPRI, ki je tekmovanje za 

mlade, in sicer gre za tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo oziroma za najboljše 

razdelan poslovni model. Na ta način želijo spodbuditi mlade, da se poskušajo vživeti v 

podjetniško miselnost in razviti nove izdelke in storitve, ki bi lahko zaživele na trgu. 

Sodelujejo lahko osnovnošolci (7., 8. in 9. razred), srednješolci ter študenti višjih strokovnih 

šol in samostojnih visokošolskih zavodov ter univerz in drugi mladi, ki še nimajo lastnega 

podjetja in na dan oddaje poslovnega modela niso še dopolnili 29 let starosti. Na tekmovanje 

se lahko prijavi posameznik ali podjetniška skupina, ki jo sestavlja največ pet članov. 

Tekmovalcem lahko pri oblikovanju poslovnega modela pomagajo pedagoški delavci, starši 

in drugi mentorji (Primorski tehnološki park 2008).   

Poleg projektov, ki jih Primorski tehnološki park izvaja v sodelovanju z mednarodnimi 

organizacijami, v katerih deluje kot partner, Primorski tehnološki park organizira številna 

predavanja, delavnice in izobraževanja (Primorski tehnološki park 2008). 



 87 

V okviru Primorskega tehnološkega parka deluje pospeševalnik Geek House, ki ga 

sofinancira Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

RS (Primorski tehnološki park 2008). 

4.3! Podjetniški inkubator Sežana 

Podobno kakor smo že definirali podjetniški inkubator v poglavju o subjektih inovativnega 

okolja, lahko opredelimo Podjetniški inkubator Sežana kot prostor, kjer so zbrana novonastala 

podjetja. Pomen inkubatorja ni samo prostorska povezanost podjetij, podjetniški inkubator je 

pomemben predvsem zaradi nudenja poslopij, tehnične infrastrukture, managerske podpore in 

podpornih storitev. Podjetniški inkubator Sežana je pomemben predvsem zaradi podpore 

lokalnemu gospodarstvu in lokalnemu ravoju ter ustvarjanju novih delovnih mest (Podjetniški 

inkubator Sežana 2011a). 

4.3.1! Prostori in dejavnosti 

Podjetnikom nudijo 7.000 m2 modularnih urejenih prostorov, ki so namenjeni proizvodnim in 

storitvenim dejavnostim. Svojo pomoč pri razvoju in rasti podjetj so do sedaj nudili okrog 

petdesetim podjetjem, ki so po izstopu iz inkubatorja zgradila več kot 8.000m2 lastnih 

poslovnih prostorov v mikro podjetniški coni, zgrajeni s pomočjo Občine Sežana in sklada 

Phare. Podjetniški inkubator Sežana nudi svoje prostore podjetjem v fazi predinkubacije, 

inkubacije in postinkubacije. Po petnajstih letih delovanja je Podjetniški inkubator Sežana 

odprl nove, tehnično opremljene prostore z namenom spodbujanja zelo inovativnih podjetij in 

inovatorjev. Prednost pri namestitvi imajo tržno naravnana podjetja z visoko dodano 

vrednostjo. Po pridobitvi novih prostorov ima Podjetniški inkubator Sežana skupno skoraj 

10.000 m2 poslovnih površin  (Podjetniški inkubator Sežana 2011c). 

Čeprav imajo v Podjetniškem inkubatorju Sežana prednost tehnološko in inovacijsko bolj 

naravnana podjetja, lahko pri pregledu podjetij, ki so vključena v inkubator, opazimo, da je 

število tehnološko bolj naprednih podjetij manjše v primerjavi s Primorskim tehnološkim 

parkom, kar predstavlja tudi temeljno razliko med tehnološkim parkom in podjetniškim 

inkubatorjem. 

Podjetniški inkubator Sežana nudi prostore novim podjetjem z namenom povečanja možnosti 

poslovnega uspeha podjetij in kot posledico ustvarjanje bogastva in novih zaposlitev. Poleg 

prostorov dajejo poudarek predvsem finančnem svetovanju, poslovnem planiranju in 

povezovanju ter trženju. Z odprtjem novega dela so storitev še dopolnili s storitvami za 

podporo inoviranju (Podjetniški inkubator Sežana 2011c). 

Kot dopolnitev dejavnosti inkubatorja deluje v njihovh prostorih tudi Poslovno informacijski 

center. Poslovno informacijski center je posvečen inovativnim podjetjem in inovacijam ter 
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veliko prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju. Poslovno informacijski centri so 

priznani s strani Evropske komisije in se ocenjujejo na  podlagi posebne sheme certifiriranja 

in kontrole kvalitete delovanja. Podjetniški inkubator Sežana je član EBN od leta 2006, 

skupaj s poslovno informacijskim centrom deluje kot tehnološki inkubator, inovacijski center 

in pospeševalec internacionalizacije (Podjetniški inkubator Sežana 2011c). 

4.3.2! Projekti 

Inkubator Sežana igra ključno vlogo pri pospeševanju lokalnega gospodarskega razvoja na 

območju subregije Krasa in Brkinov in v manjši meri Obalno-kraške statistične regije. Pri tem 

ne opravlja samo rednega izvajanja procesa inkubiranja ampak tiste pobude, ki so jih sprožili 

in realizirali kot Inkubator. Kot najvažnejše lahko naštejemo naslednje: 

–! projekt obnove in dograditve inkubatorja, 

–! izgradnja poslovno inovacijskega centra,  

–! priprava projekta ovrednotenja matičnega krasa Kras-Carso, 

–! sprožitev pobude in izdelava študije izvedljivosti živega muzeja Krasa, 

–! sprožitev pobude in izdelava študije izvedljivosti geoparka Krasa, 

–! priprava projekta eko poslovne cone Sežana, 

–! sodelovanje pri regijskem razvojnem načrtovanju 2007-2013 in 2014-2020 (Čeh 2016). 

Nadaljevali bodo s konceptom privabljanja novih inovativnih podjetij, ki bodo sposobna 

ustvarjati nadpovprečno dodano vrednost na zaposlenega. V prejšnjem obdobju so si zastavili 

kot cilj pritegnitev investitorjev iz tujine, predvsem zaradi omejene baze potencialnih 

podjetnikov v lokalnem okolju. Danes ugotavljajo, da imajo v zadnjih letih nesorazmerje v 

prilivu novih članov. Podjetniki iz zamejskega dela Italije povprašujejo po vključitvi v večjem 

številu kot domači podjetniki oz. potencialni podjetniki. To se dogaja, kljub temu da je 

promocija opravljena le v lokalnem okolju in tujci zvedo za storitve le preko pozitivnih 

informacij dosedanjih (tujih) članov. Zato nameravajo v naslednjem obdobju še ojačati 

promocijo v lokalnem okolju (Čeh 2016). 

4.4! Univerzitetni inkubator Primorske 

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (v nadaljevanju UIP), d. o. o., je družba z 

omejeno odgovornostjo neprofitnega značaja, ustanovljen s strani Univerze na Primorskem in 

Gea College - Visoke šole za podjetništvo (UIP 2006a). 

4.4.1! Namen in cilji 

Vizija UIP ob ustanovitvi je bila, da bi v petih letih postali vodilni slovenski razvojni center in 

inkubator po številu uspelih start up in spin-off podjetij glede na število profesorjev in 
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študentov na območju delovanja. Cilj UIP je ustvariti spodbudno okolje za povezovanje 

akademske sfere in gospodarstva s spodbujanjem podjetniške kulture v okolju, med mladimi 

študenti in ostalimi. Ta cilj želijo doseči z nudenjem ustrezne infrastrukture ter svetovalnih in 

drugih storitev za ustanovitev podjetij z visoko dodano vrednostjo ter raziskovalnih 

organizacij (UIP 2006a). 

4.4.2! Prostori  in dejavnosti 

Dejavnost UIP je promocija podjetniške kulture z namenom ustanavljanja na znanju 

temelječih podjetij. Podjetja spremlja skozi proces predinkubacije in inkubacije z namenom 

komercializacije poslovnih zamisli. UIP pomaga pri razvoju podjetniških zamisli, ki nastanejo 

v akademskem krogu med študenti, profesorji in raziskovalci. UIP inkubirancem zagotavlja 

primerne poslovne prostore in poslovno opremo, izobraževanje, usposabljanje, mentorstvo, 

svetovanje, mreženje, skupno promocijo, iskanje investitorjev ter ustanovitev sklada 

Semenskega kapitala (UIP 2006b). 

UIP nudi podjetjem v uporabo opremljene pisarne in prostore in jim tako omogoča ugodne 

delovne pogoje. Inkubacijski prostori omogočajo uporabo delovnega prostora, kjer je več 

delovnih mest za posameznike ali time, računalniško opremo, telefonskega in internetnega 

priključka, sejne sobe, sobe za razvoj idej, predavalnice, telefaksa, fotokopirnega stroja in 

ostalih pisarniških pripomočkov. Podjetja lahko koristijo tudi storitev tajništva (prejem in 

pošiljanje pošte, ...). Najem prostorov je na začetku zelo ugoden, kasneje se znesek za najem 

povečuje (UIP 2006c). 

4.4.3! Projekti 

UIP v sodelovanju z Univerzo na Primorskem vsako leto organizira natečaj Podjetna 

Primorska. Ta je usmerjen k vzpodbujanja nastanka novih na znanju temelječih podjetij in s 

tem prispeva k razvoju podjetništva v primorski regiji. Podjetna Primorska ima bogato 

tradicijo in poteka že devet let. Z organizacijo natečaja UIP povezuje akademsko sfero z 

gospodarstvom (UIP 2006c). 

Po pogovoru z mag. Andrejem Medvedom, podjetniški svetovalec na UIP, dne 9. maja 2016, 

navajamo projekt, ki je trenutno še v fazi razvoja in se imenuje Program regionalnih 

podpornih podjetniških storitev za "Start up podjetja" za južno Primorsko 2016–2017, v 

katerem bodo sodelovali UIP, Središče Rotunda Koper, Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Program podpornih storitev je namenjen 

kreativcem in podjetnikom začetnikom na začetku lastne poti s promocijo in mentorstvom pri 

ustanavljanju vseh tipov start-up podjetij ter začetnemu zagonu preko inkubacije. V prvi fazi 

bodo potekali programi in aktivnosti za čim širšo promocijo ter identifikacijo podjetniških 

idej in talentov v regiji Južne Primorske. Ker bo promocija in identifikacija podjetij potekala 
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integrirano, je pomembno, da se najprej vzpostavi skupne definicije primernih podjetij oz. 

startup-ov. V drugi fazi, ko so podjetja že izbrana, bodo potekale aktivnosti menoriranja, 

izvajanja delavnic in druge aktivnosti za razvoj podjetniške ideje stopnje ustanovitve 

primernega startup podjetja. V tretji fazi bo potekala inkubacija in zagon podjetja, kjer bo 

omogočena 18 ali večmesečna inkubacija ter koriščenje vseh storitev za startup podjetja. 

Storitve in ugodnosti bodo enake na območju regije Južne Primorske. Program bo imel pet 

ključnih ciljev, ki so promocija in popularizacija podjetniške kulture in identifikacija 

podjetniških priložnosti, izvedba podpornih podjetniških aktivnosti v obdobju razvoja 

podjetniške ideje, priprava in odprtje start-up podjetja ter priprava produkta oz. storitve za trg, 

podpora pri zagonu podjetja, oblikovanje skupne platforme sodelujočih organizacij na 

regionalni ravni ter učinkovito vodenje, promocija in prikaz rezultatov vseh aktivnosti v 

programu regionalne podpore podjetništvu med splošno javnostjo in ciljnimi skupinami 

(Medved 2016). 

V preteklosti so bili izpeljani še nekateri uspešni projekti, in sicer: 

–! Easy Finance: projekt spodbuja inovacije in konkurenčnost MSP v mediteranskih državah 

s tem, da jim omogoči dostop do ugodnih virov financiranja. EU se zaveda, da je kljub 

gospodarski krizi nujno spodbujati MSP. Easy Finance je projekt, ki vključuje partnerje z 

najboljšim znanjem na svojem področju v mediteranski regiji. V Sloveniji so aktivnosti 

usmerjene v spodbujanje podjetništva, inovacij in tehnološkega ravoja. Projekt bo 

posledično povečal BDP in stopnjo rasti zaposlenosti. Program je sofinanciran s strani 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (UIP 2006c). 

–! MedLab: je evropski projekt, zasnovan po modelu živega laboratorija. To je model, ki se 

uporablja za določanje, prototipiranje, odobritev in izboljšanje obstoječih kompleksnih 

rešitev v dejanskem življenju, ki se uporablja zlasti na področju informacijsko 

komunikacijskih tehnologij. Projekt MedLab deluje na podlagi mreženja na različnih 

ravneh, v podporo inovativnim podjetniškim rešitvam s povezovanjem MSP, razvojem 

podeželja, upravljanjem morske obale, skupnim strateškim načrtovanjem in turizmom. 

Štiriindvajsetmesečni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 

zajema šest držav članic iz mediteranskega področja: Grčijo, Ciper, Slovenijo, Italijo, 

Francijo in Španijo (UIP 2006c). 

–! Reinpo Retail: je evropski projekt, namenjen spodbujanu regionalnih politik na področju 

trgovine na drobno v mediteranu. To področje igra pomembno vlogo v evropskem 

gospodarskem prostoru. Projekt spodbuja uprabo informacijsko komunikacijske 

tehnologije za razvoj orodij, z namenom povezovanja vseh vključenih patrnerjev. Projekt 

ravno tako vključuje skrb za okolje z zaščito naravnih virov mediteranske regije (UIP 

2006c). 

–! Projekt Interino: je čezmejen projekt, ki združuje znanja raziskovalnih institucij Slovenije 

in Hrvaške z namenom usposabljanja potencialnih mladih podjetnikov, izdelave poslovnih 

načrtov in ustanavljanja novih podjetij (UIP 2006c). 
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–! Projekt METRIS Plus »Spodbujanje raziskovalnega in inovacijskega potenciala na 

jadranskem čezmejnem območju preko skupne raziskovalne iniciative v okviru 

Raziskovalnega centra Metris«, projekt "Nuvolak" - dvojezično informacijsko spletno 

podjetniško stičišče za podporo realizacije čezmejnih podjetniških priložnosti in Projekt 

IpforSME - vloga intelektualne lastnine (IP) pri oblikovanju regionalne dodane vrednosti 

skozi medregionalno izmenjavo IP (UIP 2006c). 

4.5! Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje -  OOZ Koper 

Zavod Republike Slovenije (v nadaljevanju ZRSZ) je javni zavod, ki deluje na območju 

Republike Slovenije in ena izmed ključnih ustanov na trgu dela (ZRSZ 2010). 

4.5.1! Namen in cilji 

 Dejavnosti ZRSZ so prevsem posredovanje zaposlitev in svetovanje, izvajanje karierne 

orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov javne politike 

zaposlovanja, izdajanje dovoljenj za zaposlovanje tujcev, izdajanje gradiv s področja 

dejavnosti Zavoda ter informiranje o trgu dela (ZRSZ 2010). 

4.5.2! Razdeljenost in lokacije 

ZRSZ je razdeljen na centralno službo in območne službe. Območne službe se nahajajo v 

Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, 

Velenju, Sevnici, Ptuju in Trbovljah (ZRSZ 2010). 

Posamezne območne službe imajo tudi urade za delo v manjših mestih. Območna služba 

Koper ima urade za delo v Ilirski Bistrici, Izoli, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani (ZRSZ 

2010). 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima tudi karierno središče po večjih mestih, in 

sicer: Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, 

Novem mestu, Ptuju in Velenju. Zavod Republike Slovenije ima tudi karierne kotičke v 

mestih: Ajdovščina, Črnomelj, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, 

Izola, Jesenice, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Mozirje, Ormož, Pesnica, 

Piran, Postojna, Ptuj, Radlje, Ravne, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska 

Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, 

Trbovlje, Zagorje, Žalec (ZRSZ 2010). 
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4.5.3! Projekti 

Projekti, ki so v času pisanja magistrske naloge aktualni, so sledeči: 

–! Euroguidance: namen projekta je državljanom Slovenije zagotavljati informacije o 

možnostih usposabljanja in izobraževanja v drugih evropskih državah (ZRSZ 2010). 

–! Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce: namen projekta 

je dvig kakovosti svetovalnih storitev ter povečanje dostopnosti, kar bo vodilo k večji 

zaposljivosti brezposelnih in iskalcev zaposlitve, večji učinkovitosti pri izvajanju javnih 

storitev in k izboljšanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Cilj projekta je izpopolniti 

znanje svetovalcev in izboljšanje storitev za iskalce zaposlitev. Projekt financirata EU iz 

ESS (80 %) in Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %). Projekt poteka na 

podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 

do 2020 (ZRSZ 2010). 

–! Krepitev svetovalnega dela z mladimi ter povečanje dostopnosti storitev s ciljem 

izboljšanja prehoda k zaposlitvi po končanem izobraževanju in usposabljanju. Projekt je 

namenjen mladim do 29. leta. Projekt financirata EU iz ESS (80 %) in RS iz slovenskega 

proračuna (20 %). Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje 

Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020, več o projektu smo napisali v 

prejšnjem poglavju (ZRSZ 2010). 

–! Tehnična podpora Kohezijski sklad – ZRSZ: aktivnosti za razvoj kadrov v okviru 

Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Njene 

prednostne osi na področju zaposlovanja so spodbujanje zaposlovanja in transnacionalne 

mobilnosti delovne sile ter socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine. 

Projekt financirata EU iz Kohezijskega sklada (85 %) in RS iz slovenskega proračuna (15 

%). Projekt poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 

politike za obdobje 2014 do 2020 ZRSZ 2010). 

–! Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) je v sodelovanju z ZRSZ za 

spodbujanje prve zaposlitve namenila ukrep delnega plačila prispevkov ob prvem vpisu v 

register. Oprostitev plačila prispevkov pripada osebam ob prvem vpisu v poslovni register 

ali drug predpisan register v skladu s štirinajstim odstavkom 145. člena Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2. Samozaposlene osebe so oproščene 

plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca po prvem vpisu v poslovni register 

ali drug register oziroma evidenco v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka ter 

v naslednjih 12 mesecih v višini 30 % zneska prispevka. Oprostitev plačila prispevkov ob 

prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register velja od 1. 7. 2013 dalje. Pogoj 

prvega vpisa po določbi štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 izpolnjuje le zavezanec, ki predhodno nikoli ni 

opravljal samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v kateri koli register samostojnih 

dejavnosti. Ta pogoj ni izpolnjen tudi v primeru, ko je samozaposlena oseba opravljala 
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samostojno dejavnost bodisi v (svoji) obratovalnici bodisi v skupni obratovalnici, ne glede 

na obliko obratovalnice (Ministrstvo za finance 2013). 

Čeprav v osnovni dejavnosti ZRSZ ni posebej zaznati opredelitve o spodbujanju podjetništva, 

pa ZRSZ izvaja nekatere projekte povezane s spodbujanjem podjetništva. Nekateri projekti so 

se v preteklih letih zaključili, kot npr. dodeljevanje finančnih sredstev ob prvi prijavi v 

poslovni register, so jih pa enakovredno zamenjali projekti, kot so sofinanciranje oz. vračilo 

prispevkov v obdobju 12-ih mesecev po vpisu. 

ZRSZ je z namenom spodbujanja podjetništva začel z izvajati program usposabljanja in 

izobraževanja za podjetništvo, po katerem lahko samozaposlena oseba odda prošnjo za 

pridobitev subvencije v višini 5 000 eur. Program je namenjen ženskam, ki imajo najmanj 

višjo strokovno izobrazbo (raven VI. ali več) in so bile pred vključitvijo v usposabljanje 

najmanj 3 mesece prijavljene med brezposlenimi. Program usposabljanja za ženske se bo 

izvajal dvakrat, spomladi 2016 in jeseni 2016, in bo trajal dva meseca. Program bo omogočal 

ženskam, da pridobijo uporabna znanja o podjetništvu, nova poznanstva in informacije o 

novih priložnosti ter možnost pridobitve subvencije za nepovratno finančno pomoč za 

samozaposlitev. Program se bo izvajal na petih lokacijah po Sloveniji, za območje Obalno-

kraške regije se bo program izvajal v Novi Gorici (ZRSZ 2016). 

Projekti ZRSZ so zasnovani za območje celotne Slovenije. Pri pogovoru s svetovalcem ZRSZ 

iz območne enote Koper je bilo izpostavljeno, da je svetovalec tisti, ki na določenem območju 

na podlagi svojih izkušenj napoti iskalca zaposlitve, pri katerem zazna podjetniško željo in 

priložnost, k ustreznemu subjektu za spodbujanje podjetništva. V preteklosti se je ZRSZ 

povezal z Mestno občino Koper, ki je ravno tako podeljevala subvencije za samozaposlitev in 

so na podlagi tega določili, da se posamezni subvenciji izključujeta in tako dali možnost več 

podjetnikom, da pridobijo zagonska sredstva. 

4.6! Regionalni razvojni center Koper 

V nadaljevanju bomo predstavili Regionalni razvojni center Koper, njegove namene, cilje, 

prostore ter aktualne projekte. 

4.6.1! Namen in cilji 

Namen Regionalnega razvojnega centra Koper (v nadaljevanju RRC Koper) je ustvarjanje 

povezave med interesi regije na lokalni in državni ravni, na področju regionalnega razvoja, 

gospodarstva, človeških virov in varstva okolja z namenom spodbujanja podjetništva ter 

gospodarksega razvoja regije. RRC Koper je nosilna organizacija Regionalne razvojne 

agencije Južna Primorska, kar pomeni, da deluje v okviru občin Ankaran, Divača, Hrpelje-

Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana. Deluje pa tudi izven meja, in 
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sicer v skupnih pojektih z italijanskimi in hrvaškimi insitucijami ter drugimi evropskimi 

partnerji (RRC Koper 2013). 

4.6.2! Prostori, podjetja in dejavnost 

RRC Koper se nahaja v Kopru, nekaj let v novih prostorih, ustanovljen pa je bil leta 1993 kot 

lokalni center za pospeševanje malega podjetništva in obrti. Njegova pravno - organizacijska 

oblika je zavod, ustanovitelji pa so Mestna občina Koper, ZRSZ Območna služba Koper in 

GZS (RRC Koper 2013). 

RRC Koper se ukvarja z nalogami regionalne razvojne politike tako, da spremlja regionalni 

razvojni program ter informacijski sistem (REGIC) ter upravlja Lokalne akcijske skupine na 

območju občin Koper, Izola in Piran (LAS Istre). Naloga RRC Koper je tudi spodbujanje 

podjetništva na regionalnem področju, spodbujanje temelji na kreditiranju podjetij, grozdenju 

podjetij, izdajanjem informatorja Podjetniški glas Primorske, organiziranju seminarjev in 

posvetov ter točke VEM in projekta Podjetno v svet podjetništva. Vodi pa tudi regijsko 

štipendijsko shemo za Južno Primorsko (RRC Koper 2013). 

4.6.3! Projekti in aktivnosti 

EU projekti, ki so trenutno aktualni, so naslednji : 

–! ADRIATinn je Jadranska mreža za spodbujanje razvoja raziskovanja in inovacij preko 

oblikovanja novih politik tranjnostne konkurenčnosti in tehnoloških zmogljivosti za MSP. 

S projektom želijo povečati konkurenčnost MSP na območju Jadrana ter njihovo 

sposobnost širitve na tuje trge. To bo omogočal čezmejni sistem, ki bo spodbujal 

informacijsko telekomunikacijske (v nadaljevanju IKT) tehnologije, inovacije in 

specializacijo. Projekt lahko zaživi samo s partnerstvom gospodarskih zbornic, ki MSP-

jem omogočajo pridobitev ustreznih mrež,  in institucij za raziskovanje in razvoj, ki MSP-

jem omogočajo pomoč in podporo pri ustvarjanju inovativnih produktov in storitev ter v 

sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami, ki oblikujejo razvojne politike in 

strategije za podporo podjetništvu. 

–! Projekt Smart Inno je opisan v poglavju 4.2.3. 

–! Projekt Columbus - Erasmus za mlade podjetnike, ki spodbuja podjetništvo in 

konkurenčnost MSP v EU. Mladi s potovanjem v tujo državo v EU nekaj časa delajo z 

izkušenim podjetnikom v njegovi državi in njegovem MSP ter si s tem pridobijo izkušnje 

z delom v drugi državi EU. Podjetnik bo znanje in izkušnje lahko nabiral v obdobju od 1 

do 6 mesecev. 

–! Projekt Adria Footouring je namenjen spodbujanju inovacij in inovativnih podjetij na 

področju hrane in pijače, ki je pogosto spregledan segment na področju inovativnih 

podjetij. V projekt je vključenih 11 partnerjev iz držav Italije, Albanije, Bosne in 
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Hercegovine, Črne gore, Srbije in Slovenije. Vse te države poudarjajo pomen področja 

hrane in turizma za regionalno rast, vendar področje turizma ni sistematično organizirano 

v smislu zagotavljanja virov in izmenjave informacij.  

–! Projekt Host se osredotoča na dvig konkurenčnosti MSP v turističnem sektorju. 

Sofinanciran je preko projekta COSME EU. V projektu so vključene štiri države, in sicer 

Italija, Malta, Grčija in Slovenija. Projektni partner v Sloveniji je Mestna občina Koper. V 

okviru projekta Host bo RRC Koper organiziral štiri delavnice, namenjene turizmu, s 

temami s področja komunikacije in trženjske strategije, doživljajskega turizma, 

upravljanjem z okoljskim in kulturnim kapitalom in kulturo hrane (RRC Koper 2016). 

Na področju spodbujanja podjetništva RRC Koper izvaja aktivnosti na različnih področjih, ki 

so: 

–! Kreditiranje podjetij - Garancijska shema; je aktivnost, ki jo izvaja RRC GS, notranja 

organizacijska enota, ki deluje v okviru RRC Koper. Zagotavlja ugodne kredite pri bankah 

in garancije za odobrene kredite upravičencem, članom Garancijske sheme. Razpisi za 

kredite so objavljeni v Uradnem listu RS (v nadaljevanju UL RS). Namen kreditev so 

lahko stroški materialnih investicij (stroški nakupa strojev in opreme, zemljišč, 

komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč ter gradnje in nakupa objekta) in 

nematerialnih investicij v obliki nakupa patentnih pravic, licenc in tehničnega znanja. 

–! Regijska garancijska shema z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov olajša 

dostop do kreditov za MSP. Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju SRRS) je 

vložil 600.000 EUR kot dolgoročno vlogo v Regijsko garancijsko shemo Obalno-kraške 

regije (v nadaljevanju RGS OK). Ker je predviden multiplikator 4, bo zagotovljeno 2,4 

milijonov evrov kreditnega potenciala in 1,2 milijonov evrov garancijskega potenciala. 

Garancije bodo zagotovljene za bančne kredite z namenom začetnih investicij, 

vzpostavitve novih poslovnih con, razširitev zmogljivosti obstoječih poslovnih con, 

diverzifikacijo proizvodnje ali storitev, bistvenih sprememb proizvodnega procesa ter za 

obratna sredstva v povezavi z investicijo. Razpis je namenjen podjetjem, ki delujejo na 

območju Obalno-kraške statistične regije. Razpis se izteče maja 2018 oz. do porabe 

sredstev. 

–! Grozdenje podjetij. 

–! Izdajanje mesečnega informatorja Podjetniški glas Primorske. 

–! Organiziranje seminarjev in posvetov za podjetnike. 

–! VEM - Vse na enem mestu: več v poglavju 3.1.2. 

–! Podjetno v svet podjetništva je projekt mentorstva in priprave podjetnikov na ustanovitev 

lastnega podjetja. Ker se projekt ne izvaja več, smo po pogovru s predstavnico RRC 

Koper izvedeli, da so v projektu izbrani kandidati ravijali svojo podjetniško znanje in 

spretnosti ter od priprave poslovnega načrta do ustvarjanja podjetniških mrež v obdobju 

petih mesecev razvili ustrezno znanje, da so lahko po končanem projektu ustanovili  

lastno podjetje. Ustanovitev ni bila pogoj pri projektu. Kljub temu, da se je projekt končal, 
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so člani obveščeni o novostih in priložnostih. RRC Koper uradno ne spremlja statistike 

uspešnosti teh podjetij (RRC Koper 2016). 

4.6.4! Mrežna Raziskovalno razvojna agencija 

Mrežno Raziskovalno razvojno agencijo (v nadaljevanju RRA) sestavlja pet lokalnih 

razvojnih organizacij, ki so: 

–! RRC Koper – nosilna organizacija, 

–! Center za pospeševanje podjetništva Piran (v nadaljevanju CPP Piran), 

–! Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, 

–! Razvojni center Ilirska Bistrica (v nadaljevanju RC Ilirska Bistrica), 

–! Razvojni center Divača (RRC Koper 2016). 

Na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je bila ustanovljena regijska 

institucija RRA Južna Primorska. Namenjena je izvajanju regionalne strukturne politike. 

Vodilni nosilec je RRC Koper, ki deluje na področju devetih občin Južne Primorske (Obalno-

kraška regija in Ilirska Bistrica) z lokalnimi razvojnimi organizacijami (RRC Koper 2016). 

4.6.5! Regionalni razvojni program za Južno Primorsko 2014–2020 

RRC Koper je pripravil Regionalni razvojni program za Južno Primorsko  (v nadaljevanju 

RRP) 2014-2020, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sprejelo s sklepom 

na redni seji dne 17. 7. 2015. V tem okviru je bilo izbranih 15 projektov, v neposredno 

potrditev so predlagani trije, med katerimi je tudi projekt RRC Koper, Mladi v svet 

podjetništva (RRC Koper 2016). 

Pri analizi ukrepov za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji smo preučili ukrepe 

Primorskega tehnološkega parka, Podjetniškega inkubatorja Sežana, UIP, ZRSZ in RRC 

Koper. Medtem ko Primorski tehnološki park, Podjetniški inkubator Sežana in UIP nudijo 

bodočim podjetnikom ali novonastalim podjetjem predvsem rešitve na področju zagotavljanja 

prostorske infrastrukture in svetovalnih storitev za delovanje, nudi RRC Koper svetovalne 

storitve, garancijske sheme in kreditne sheme, najpomembnejše pa je, da aktivno kreira 

projekte za regionalni razvoj Južne Primorske. ZRSZ deluje globalno in se ne osredotoča 

samo na Obalno-kraško regijo, je pa pomemben ponudnik izobraževalnih in svetovalnih 

storitev za določene ciljne skupine z večjo možnostjo samozaposlitve. Z neprofitnimi 

subvencijami za podjetnice z najmanj terciarno izobrazbo spodbuja samozaposlitev med 

osebami, ki bi bile v drugačnem primeru brezposelne. 

V analizo nismo vključili številnih drugih subjektov za spodbujanje podjetništva v Obalno-

kraški regiji, ki so naravnani na specifične segmente ali osredotočeni na lokacijo, kot so: CPP 

Piran, Zavod Adrion Izola, Središče Rotunda Koper, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, 
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ki pa v sodelovanju z drugimi subjekti za spodbujanje podjetništva z manjšimi projekti in 

aktivnostmi pomembno prispevajo k razvoju podjetništva v regiji. 

Pri analizi posameznih programov različnih subjektov za podporo podjetništvu v Obalno-

kraški regiji smo naleteli na številne projekte, ki so razpršeni po številnih subjektih. Kdor se 

odloči iskati informacije, mora najprej dobro preučiti okolje za spodbujanje podjetništva v 

regiji in potem iskati pomoč pri tistem, za katerega meni, da bi bil primeren za njegove 

potrebe. 

Pri pogovoru s predstavniki subjektov za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji smo 

prišli do zaključka, da je potrebno bolj usklajeno delovanje posameznih subjektov za 

spodbujanje podjetništva in da bi bilo v bodoče potrebno najti enostavnejši način, da bo 

iskalec informacij (bodoči podjetnik) lahko preučil možnosti, ki so mu na razpolago.
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5! ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE 

V nadaljevanju bodo po sklopih prikazane metode zbiranja podatkov, vzorec, metode analize 

podatkov, analiza in interpretacija podatkov ter na koncu še zaključne ugotovitve in 

priporočila. 

Raziskava je bila opravljena v letih 2015 in 2016. Potekala je v spodaj naštetih fazah: 

–! oblikovanje namena in osnovnih ciljev raziskave, 

–! opredelitev problema in raziskovalnih vprašanj, 

–! kronološki pregled do sedaj opravljenih raziskav na področju spodbujanja podjetništva, 

–! iskanje, zbiranje, kritično presojanje in obdelava podatkov iz različnih virov literature, 

znanstvenih člankov in drugih virov, 

–! oblikovanje vprašanj za izvedbo delno strukturiranih individualnih intervjujev, izbira 

udeležencev v intervjuju, 

–! poslušanje posnetih intervjujev in prepis intervjujev v računalniško obliko, 

–! kodiranje intervjujev in analiza, 

–! interpretacija rezultatov, 

–! povzetek raziskave in priporočila za nadaljne raziskovanje. 

Pri raziskovanju družbenih ved se pojavljata dve nasprotni stališči o tem, kako naj bi 

raziskovalec vodil raziskavo. Dve nasprotujoči si stališči sta pozitivizem in socialni 

konstruktivizem. Eastereby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 46) pozitivizem opisujejo kot 

zamisel, da družbeni svet obstaja zunaj človeka, kar pomeni, da je mogoče njegove lastnosti 

meriti samo z objektivnimi metodami. Iz tega izhaja, da ne moremo o njem subjektivno 

sklepati na podlagi vtisov, razmišljanj in intuicije. Druga skrajnost je socialni 

konstruktivizem, ki se je razvil kot protiutež pozitivizmu, katerega glavna ideja je, da 

resničnost ni objektivna in zunanja, pač pa je družbeno zgrajena in ljudje ji dajejo pomen.  

V empiričnem delu naloge smo uporabili kvalitativni način raziskovanja. Prednosti socialno - 

konstruktivistične paradigme in z njimi povezane kvalitativne  metode je zmožnost vpogleda 

in spreminjanja procesa s časom, razumeti pomen ljudi, glede na novo nastale probleme, 

prilagoditi raziskavo glede na novo nastale probleme, kar prispeva k razvoju novih teorij. 

Zbiranje podatkov poteka na naraven, sproščen način. Kvalitativni način raziskovanja ima 

tudi nekaj slabosti, ki se kažejo v večji porabi časa pri zbiranju podatkov, težje je nadzirati 

njihov tempo in potek in delujejo na prvi pogled neurejeno. Velika težava je tudi v tem, da 

kvalitativni način raziskovanja za mnoge odločevalce ne prikazuje objektivnega stanja. 

Kvantitativni način raziskovanja in pozitivistična paradigma pa pokrivata obsežen razpon 

okoliščin, raziskava je lahko opravljena v hitrejšem času in za odločevalce predstavlja 

podlago za odločanje. Kvantitativni način raziskovanja je za razliko od kvalitativnega manj 

fleksibilen in ni primeren za razumevanje procesov in delovanja, ne pomaga pri oblikovanju 

teorij in zanemarja časovni potek (Eastereby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 62). 
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Kvalitativno raziskovanje je primerno, kadar želi raziskovalec preučiti, kako ljudje v 

določenih situacijah razumejo, doživljajo določene dogodke in se nanje odzivajo. Preučiti želi 

logiko, ureditev in pravila izbranega problema (Kordeš in Smrdu 2015, 15). 

Za kvalitativni način raziskovanja smo se odločili, ker smo želeli razumeti konstrukte, ki jih 

intervjuvanec uporablja kot osnovo za svoja  mnenja in prepričanja o zadevi ali o okoliščinah 

(Eastereby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112). V našem primeru smo z raziskavo želeli 

razumeti odnos med različnimi udeleženci podpornega okolja za podjetništvo v smislu 

neformalnih povezav.  

5.1! Metode zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranih individualnih intervjujev. Kvale (1996, po 

Merriam 1998, 88) označuje intervju kot posebno obliko pogovora, kjer morata oba partnerja 

v pogovoru sodelovati. Intervju glede na strukturiranost delimo na strukturiani, kjer je v 

procesu spraševanja metoda tako glede vsebine, zaporedja kot načina posredovanja informacij 

zelo formalizirana.  

Manj strukturiani intervjuji so lahko delno strukturirani oz. polstrukturiani, fokusirani (kjer 

uporabljamo fokusne skupine), klinični in nedirektivni. Od manj strukturiranih intervjujev je 

najpogostejši polstrukutiran intervju.Vprašanja lahko sledijo predhodnemu okvirju, vendar so 

popolnoma prosta. Poleg strukturianih intervjujev poznamo še intervju v obliki življenjske 

zgodbe, nedirketivni intervju, kjer intervjuvanec sam prosto izraža svoja občutja, ter 

fenomenološki intervju, kjer se intervjuvanec osredotoča na to, kako določena oseba doživlja 

določen pojav (Kordeš in Smrdu 2015, 40). 

Z magistrsko nalogo smo želeli raziskati različne odnose, ki se pojavljajo med predstavniki 

institucij za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji, predstavniki oblikovalcev 

politike podpornega okolja ter udeleženci v različnih fazah razvoja podjetja, ki so bili 

udeleženi v enem od programov za spodbujanje podjetništva. Pri tem smo želeli odgovoriti na 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

1.! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v Sloveniji? 

2.! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v Obalno-kraški regiji in v okviru 

katerih programov? 

3.! Kateri ukrepi za spodbujanje podjetništva se izvajajo v izbranih državah EU? 

4.! Kakšno je sodelovanje med institucijami, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva v 

Obalno-kraški regiji? 

5.! Na kakšen način institucije, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva v Obalno-kraški 

regiji, spremljajo podjetja po končani udeležbi podjetij v posameznih programih? 

6.! Kako so podjetniki v Obalno-kraški regiji zadovoljni s storitvami institucij, ki se ukvarjajo 

s spodbujanjem podjetništva? 
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7.! Na kakšen način bi lahko povečali učinkovitost ukrepov za spodbujanje podjetništva v 

Obalno-kraški regiji in jih bolje prilagodili specifičnim potrebam regije? 

Na raziskovalna vprašanja od 1–3 smo že odgovorili v teoretičnem delu magistrske naloge z 

analizo sekundarnih podatkov, na vprašanja od 4–7 pa bomo odgovorili z analizo tematskih 

mrež v analitičnem delu magistrske naloge.  

Skupno smo opravili 12 polstrukturiranih intervjujev. Naš vprašalnik je sledil predhodno 

določenim okvirjem na podlagi teorije, ki se je nekoliko razlikoval glede na to iz katere 

skupine je intervjuvanec izhajal. Za polstrukturian intervju smo se odločili, ker smo želeli 

pridobiti informacije o določeni tematiki, vendar nismo želeli vplivati na razvoj odgovora oz. 

na to v katero smer bo pogovor o tematiki šel. Na ta način smo želeli odkriti morebitne težave. 

Intervjuji so imeli 10-12 vprašanj in posamezna podvprašanja, ki razširjajo tematiko. Prva tri 

vprašanja so bila splošna na temo podjetništva v Sloveniji, sledila so vprašanja na temo 

spodbujanja podjetništva v Sloveniji in Obalno-kraški regiji, nato so sledila vprašanja glede 

ukrepov za spodbujanje podjetništva, ter na koncu še vprašanja glede spremljanja podjetij po 

zaključku programov za spodbujanje podjetništva, povezovanju subjektov podpornega okolja 

za podjetništvo ter pomoč podjetjem v kasnejših fazah razvoja in sklepne misli oz priporočila. 

Nekatera vprašanja so nastajala med samim intervjujem, ko smo povprašali udeleženca 

intervjuja, da nam bolje pojasni odgovor. Vprašalnik je priložen v prilogi 2–4. 

Flick (2009, po Kordeš in Smrdu 2015, 33) pojasnjuje, da je vzorec, kadar iz množice virov 

izberemo vzorec in tako omejimo zbiranje podatkov. Način vzorčenja je odvisen od 

raziskovalne teme in raziskovalnih vprašanj. 

V namenski vzorec naše raziskovalne naloge so bile vključene osebe, ki so za določeno 

področje zadolžene in so lahko prinesle v intervju največ podatkov. Tudi Merriam (1998, 61) 

poudarja, da je v kvalitativnem raziskovanju najboljši namenski vzorec, kjer iščemo tiste 

posameznike, ki so najboljši poznavalci proučevanega področja in problema. 

Posameznike smo pisno prosili za sodelovanje v intervjuju, kjer smo jim predstavili tudi 

raziskavo. Po preteku nekaj dni smo poklicali in se poskusili dogovoriti za sestanek. Nekateri 

so se sami odzvali in takoj potrdili udeležbo in datum izvedbe. Pred sodelovanjem v 

intervjujih smo preverili, ali je oseba pristojna za odgovarjanje na predstavljeno tematiko. 

Dolžina pogovora je bila odvisna od posameznikovega načina izražanja in njegovega 

poznavanja tematike. Posamezni intervjuji so trajali  od 30 do 90 minut.  

Po zaključenem intervjuju smo s pomočjo posnetega zapisa prepisali intervjuje v parafrazirani 

obliki. Parafrazirane intervjuje smo dali v potrditev intervjuvanim osebam. 

Metodološka osnova je pri raziskovalnih člankih izrednega pomena, saj predstavlja pregled 

nad raziskavo in na njeno veljavnost, zanesljivost in posploševanje. O veljavnosti govorimo, 
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kadar lahko odgovorimo na vprašanje, ali ta študija razgrinja izkušnje vpletenih v 

raziskovalno okolje. O zanesljivosti govorimo, ko odgovorimo na vprašanje, ali je način, kako 

smo dobili pomen z grobih podatkov, dovolj razviden. O možnosti posploševanja pa 

govorimo, kadar imajo konstrukti, dobljeni v tej študiji, pomen tudi v drugih okoljih 

(Eastereby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 75). 

Kredibilnost raziskave smo povečali z avtorizacijo intervjujev, tako da smo intervjuje, ko so 

bili prepisani, dali ponovno v potrditev intervjuvancem, da preverijo, ali nismo česa narobe 

razumeli. Kredibilnost raziskave smo povečali tudi s triangualcijo virov, tako, da smo 

obravnavani problem proučevali s pomočjo različnih virov podatkov, kakor navajata Kordeš 

in Smrdu (2015, 73), in sicer analizirali smo tri skupine: predstavnike oblikovalcev politike 

razvoja podjetniškega okolja, predstavnike podpornega okolja za podjetništvo in predstavnike 

podjetnikov, ki so ali so bili v preteklih sedmih letih vključeni v podporno okolje.  

V raziskovalni nalogi smo se omejili na področje Obalno-kraške regije, ki se po svojih 

značilnostih nekoliko razlikuje od drugih regij. Obalno-kraška regija je zaradi svoje lege zelo 

razvita na področju turizma in logistike. Metodološka omejitev predstavlja nezmožnost 

posploševanja ugotovljenih rezultatov na celotno populacijo. Z raziskavo smo želeli 

izpostaviti določene skupne probleme  na področju spodbujanja podjetništva, ki se pojavljajo 

tudi na drugih območjih. Rezultate oz. rešitve teh problemov pa je mogoče implementirati 

tudi v druga okolja. Merriam (1998, 7) kot metodološko omejitev navaja tudi vlogo 

raziskovalca kot primarnega instrumenta za zbiranje podatkov.   

5.2! Metoda analize podatkov 

Pri analizi podatkov in interpretaciji smo za intervjuvance uporabili kode, ker smo 

intervjuvancem želeli zagotoviti anonimnost.  

Kode, ki smo jih uporabili, so naslednje: 

–! SP: predstavniki subjektov podpornega okolja za podjetništvo, kjer številka poleg črke 

pomeni njegovo zaporedno številko. 

–! OP: predstavniki oblikovalcev politike zaposlovanja, kjer številka poleg črke pomeni 

njegovo zaporedno številko. 

–! UP: podjetniki v različnih fazah razvoja podjetja, ki so se udeležili programov za 

spodbujanje podjetništva, kjer številka poleg črke pomeni njegovo zaporedno številko. 

Analizo intervjujev smo opravili z metodo tematskih mrež. Tematske mreže so analitično 

orodje, katerega osnovne značilnosti so skupne drugim metodam kvalitativnih analiz. 

Tematska mreža želi raziskati in razložiti razumevanje teme in vsebine raziskave (Roblek 

2009, 53). Pri analizi besedila s pomočjo tematskih mrež smo najprej podčrtali izjave in 

besedila, ki se nanašajo na naša raziskovalna vprašanja. Zanimalo nas je obdobje pred, med in 
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po vključitvi v programe spodbujanja podjetništva. Izpisali smo podčrtane dele izjav in 

besedil ter jih razčlenili na njihove sestavne dele. Izjave smo kodirali. Po končanem kodiranju 

podatkov smo na podlagi pomena kod prepoznali širše teme oz. teme, ki imajo vsebinski 

pomen za celoten skupek kod, ki ga opredeljujejo identificirane teme. Prebrali smo povzetek 

besedila, ki ga opredeljuje posamezna koda, in na podlagi vsebine združili pomensko 

povezane kode v temo (Stirling 2001, 392). 

5.3! Analiza in interpretacija rezultatov 

Pri analizi besedila s pomočjo tematskih mrež smo v prvem koraku podčrtali izjave in dele 

besedila, ki se nanašajo na naša raziskovalna vprašanja. Ob branju besedila smo dodali še 

kode glede na besede, ki se pogosto ponavljajo v odgovorih, in na besede, ki so pomembne 

glede na teoretsko osnovo in naša raziskovalna vprašanja (Roblek 2009, 57–59). 

Kodiranje pomeni, da posameznim delom besedila pripisujemo pojme. Dele besedila, ki smo 

jim pripisali eneke pojme, združimo in tako organiziramo besedilo, da bo bolj pregledno 

(Silverman 2001, 228). Kodiranje lahko izvedemo tako, da kodiramo vrstico, celoten 

odstavek, poglavje, stran ipd. Pomembno je, da ta enota zajame celoto in da lahko 

utemeljitvena analiza izhaja iz podatkov (Kordeš in Smrdu 2015). Naše enote kodiranja so bili 

stavki ali odstavki, odvisno od tega, ali je posamezen stavek zajel celotno kodo. 

V preglednici 13 so zajete vse kode, ki smo jih uporabili za kodiranje. Ob posamezni besedi je 

zapisano število delov besedila, ki smo jih zajeli pod posamezno kodo. Vidimo, da je ob 

nekaterih kodah veliko delov besedila, ki se navezujejo nanje, ob nekaterih pa samo eden ali 

nekaj.  
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Preglednica 13: Pregled izbranih kod in število delov besedila s posamezno kodo. 

 Kode Število povezav 

1. Koristnost programov za podjetnike 3 

2. Država davki 7 

3. Država zakonodaja 13 

4. Finančna podpora podjetjem 6 

5. Garancijski sklad 3 

6. Grozdi podjetij 3 

7. Kreditna shema 3 

8. Mednarodno okolje 1 

9. Motivi za  vstop v podjetništvo 7 

10. Motivi za vstop v program 1 

11. Občina - finančne spodbude 9 

12. Občina - poslovne cone 2 

13. Občina - vloga 12 

14. Plačilna nedisciplina 5 

15. Podjetniško okolje 7 

16. Podjetništvo - pojem 10 

17. Podjetništvo iz nuje 9 

18. Podjetnistvo v družini 5 

19. Podjetništvo v šolah 4 

20. Položaj podjetništva v Sloveniji 7 

21. Pomoč podjetjem v kasnejših fazah 8 

22. Povezovanje gospodarstva z raziskovalno sfero 3 

23. Programi za spodbujanje podjetništva 2 

24. Razvoj podjetništva v Sloveniji 13 

25. Skrb države za podporno okolje 3 

26. Slabosti programa za spodbujanje podjetništva 

za podjetnike 

1 

27. Sodelovanje institucij - mednarodno 3 

28. Sodelovanje institucij - nacionalno 4 

29. Sodelovanje institucij - regionalno 12 

30. Spremljanje podjetij po udeležbi v programih 14 

31. Štipendijska shema 2 

32. Tradicija podjetništva 1 

33. Trajnostno podjetništvo 2 

34. Turizem 6 

35. Ukrepi EU 1 

36. Ukrepi ZRSZ 7 

37. Veliko institucij za spodbujanje podjetništva 1 

38. VEM točka 1 

39. Vloga podjetnistva v gospodarstvu 5 

40. Zadovoljstvo z institucijami za podporo 

podjetništvu 

5 

41. Zdrava hrana, lokalni pridelki 3 
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Besedilo, združeno po kodah iz prve faze, smo vnovič prebrali. Pomensko povezane kode 

smo povezali v posamezne teme glede na vsebino. Tako smo dobili osem tematskih kod. 

Posameznim tematskim kodam smo ob prebiranju besedila dodali teme, ki imajo vsebinski 

pomen za celoten skupek kod. V preglednici 14 so prikazane posamezne kode, združene po 

tematskih sklopih. V desnem stolpcu so prikazane skupne teme, ki so finančna podpora, 

programi, občina, država, motivi za vstop, spremljanje podjetij, sodelovanje, prihodnost. 

Kodo, kjer so zbrani pojmi o podjetništvu nismo uporabili, ker ni relevantna za namene te 

raziskave (Stirling 2001, 392). 
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Preglednica 14: Pregled kod, združenih po tematskih sklopih 

 Kode Združene kode Predmet razprave 

 Podjetništvo - pojem Kode ne bomo 

analizirali. 

 

1. Finančna podpora podjetjem Finančna 

podpora. 

–! Subvencije 

–! Davčne olajšave 

 Garancijski sklad  –! Garancije za posojila 

–! Garancijska shema 

–! Dostop do finančnih sredstev 

 Kreditna shema  –! Krediti 

–! Obrestna mera 

 Štipendijska shema  –! Subvencija 

2. Grozdi podjetij Programi. –! Povezovanje podjetij po namenu 

–! Sodelovanje z občino 

 Mednarodno okolje  –! Vstop na tuje trge 

–! Inovativnost 

 Motivi za vstop v program  –! Priložnost 

–! Program 

 Programi za spodbujanje 

podjetništva 

 –! Program za mlade 

–! Program za podjetje v kasnejši fazi 

razvoja 

 Ukrepi ZRSZ  –! Ciljna orientiranost 

–! Novi ciljni programi 

–! Javna dela 

–! Subvencija 

3. Občina - finančne spodbude Občina. –! Spodbude za inovacije 

–! Subvencije 

–! Garancijski sklad 

–! Nagrada za uspešnost 

 Občina - poslovne cone  –! Obrtne, poslovne cone, 

–! Investitorji 

–! Razvoj mesta 

 Občina - vloga  –! Infrasturktura 

–! Finančna pomoč 

–! Najem prostorov 

–! Pristojnosti občine 

–! Inovativnost 

–! Dogodki 

–! Okolje 

 Turizem 

 

 

 

 

 

 –! Obalno-kraška regija 

–! Varna država 

–! Vpliv na podjetništvo v regiji 

–! Promocija na državni ravni 

–! Potencial zaledja 
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 Kode Združene kode Predmet razprave 

4. Plačilna nedisciplina Država. –! Neplačevanje računov 

–! Davek ob plačani realizaciji 

 Podjetniško okolje  –! Podjetništvo v šolah 

–! Spodbudno okolje 

–! Subvencije 

–! Turizem 

–! Stimulativna davčna politika 

–! Urejena zakonodaja 

 Država davki  –! Podporno okolje 

–! Zakonodaja na področju delovne 

sile 

–! Davčne olajšave 

–! Administrativne ovire 

–! Pravni davčni sistem 

–! Stabilno davčno okolje 

 Država zakonodaja  –! Trasparentnost zakonov 

–! Spodbude za gospodarstvo 

–! Birokratizacija 

–! Davčna bremena 

–! Plačilna nedisciplina 

–! Tuji trgi 

–! Stabilnost zakonodaje 

 Podjetništvo v šolah  –! Tečaj na ZRSZ 

–! Tečaj na RRC 

–! Podjetniške izkušnje v času šolanja 

 Položaj podjetništva v Sloveniji  –! Interes pri mladih 

–! Splošno nezadovoljstvo pri 

starejših 

–! Tendenca po rasti 

–! Nove zaposlitve 

–! Inovativna, dinamična podjetja 

–! Naravne danosti 

–! Nekompetentnost 

–! Podjetniška miselnost 

 Tradicija  –! Družinsko podjetništvo 

–! Jugoslavija, socializem 

 Vloga podjetništva v 

gospodarstvu 

 –! Novi nišni produkti 

–! Dvig standarda 

–! Gonilo gospodarskega razvoja 

–! Zaposlovanje 

 Ukrepi EU  –! Strategija pametne specializacije 
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 Kode Združene kode Predmet razprave 

5. Podjetništvo iz nuje Motivi za vstop. –! Učenje na napakah 

–! Manjša produktivnost 

–! Enostavne storitve 

–! Lokalna naravnanost 

–! Izkušnje 

–! Subvencije za samozaposlitev 

–!  Kooperanti 

 Podjetništvo v družini  –! Zgled 

 Motivi za  vstop v podjetništvo  –! Delovni čas 

–! Veselje do dela 

–! Ponos 

–! Izziv 

–! Finance 

6. Pomoč podjetjem v kasnejših 

fazah 

Uspešnost 

programov. 

–! Usposabljanje 

–! Mentorstva 

–! Procesni vaučer 

–! Tuji trgi 

–! Usposabljanje, svetovanje 

 Koristnost programov za 

podjetnike 

 –! Svetovanje 

–! Spodbujanje 

–! Motivacija 

–! Poslovni načrt 

–! Delavnice 

–! Poslovna ideja 

–! Inkubiranje 

 Slabosti programa za spodbujanje 

podjetništva za podjetnike 

 –! Pričakovanja 

 Spremljanje podjetij  –! Enotni informacijski sistem 

SVRK 

–! VEM točke 

–! Zakonska obveznost 

–! Povratne informacije 

–! Zasebnost 

–! Regionalni razvojni program 

 VEM točka  –! Svetovanje in registracija 

 Zadovoljstvo z institucijami  –! Razpršenost VEM točk in 

svetovalnih agencij 

–! Uspešnost programov 

–! Pripravljenost podjetnikov 
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 Kode Združene kode Predmet razprave 

7. Povezovanje gospodarstva z 

raziskovalno sfero 

Sodelovanje. –! Implementacija v 

gospodarstvo 

–! Povezovanje 

 Skrb države za podporno okolje  –! Prepoznavnost 

–! Jasna usmerjenost 

–! VEM točke 

–! Inkubatorji, pospeševalniki 

–! Stabilno financiranje 

 Sodelovanje s subjekti - 

mednarodno 

 –! Sodelovanje med agencijami 

–! Čezmejni in transnacionalni 

projekti 

 Sodelovanje s subjekti-nacionalno  –! Povezovanje agencij z drugimi  

–! Enotna spletna stran 

 Sodelovanje s subjekti-regionalno  –! Integrirane storitve za MSP 

–! Regionalno povezovanje pri 

čezmejnih projektih 

–! VEM točke 

–! Koristnost povezovanja 

–! Prenos informacij 

–! Na individualni ravni 

 Veliko subjektov za spodbujanje 

podjetništva 

 –! Nadgradnja storitve 

8. Razvoj podjetništva v Sloveniji Usmeritve. –! Povezovanje MSP in velikih 

podjetij 

–! Informatika 

–! Logistika 

–! Turizem 

–! Naravne danosti 

–! Lokalni izdelki 

 Trajnostno podjetništvo  –! Prihranki 

–! Enotni sistem merjenja 

–! Nepoznavanje korisiti 

 Zdrava hrana, pridelki  –! Naravne danosti regije 

–! Spodbujanje lokalne 

proizvodnje 
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Preglednica 15: Pregled identificiranih skupnih tem 

Združene 

kode 

Predmet razprave Identificirane teme 

Finančna 

podpora 

–! Subvencije 

–! Davčne olajšave 

1.! Dodeljevanje več subvencij 

2.! Lažji dostop do finančnih sredstev  

(kreditov, subvencionirane obrestne mere) 
 –! Garancije za posojila 

–! Garancijska shema 

–! Dostop do finančnih sredstev 

 –! Krediti 

–! Obrestna mera 

 –! Subvencija 

Programi –! Povezovanje podjetij po namenu 

–! Sodelovanje z občino 

3.! Podpora podjetjem pri grozdenju s strani 

občine in subjektov za spodbujanje 

podjetništva 

4.! Pomoč pri vstopu na tuje trge 

5.! Inovativni programi za spodbujanje 

podjetništva 

6.! Ciljna orjentiranost programov za spodbujanje 

podjetništva 

–! Vstop na tuje trge 

–! Inovativnost 

–! Priložnost 

–! Program 

–! Program za mlade 

–! Program za podjetje v kasnejši 

fazi razvoja 

–! Ciljna orientiranost 

–! Novi ciljni programi 

–! Javna dela 

Občina –! Spodbude za inovacije 

–! Garancijski sklad 

–! Nagrada za uspešnost 

7.! Ureditev poslovnih con v občini, ki bodo 

privabila investiroje 

8.! Ureditev primerne infrastrukture v občini 

9.! Nudenje prostorov v najem 

10.! Spodbujanje lokalnih danosti v Obalno-kraški 

regiji 

11.! Organizacija dokodkov  

12.! Vpliv razvoja občine na podjetništvo 

 –! Obrtne, poslovne cone 

–! Investitorji 

–! Razvoj mesta 

 –! Infrasturktura 

–! Finančna pomoč 

–! Najem prostorov 

–! Pristojnosti občine 

–! Inovativnost 

–! Dogodki 

–! Okolje 

 –! Obalno-kraška regija 

–! Varna država 

–! Vpliv na podjetništvo v regiji 

–! Promocija na državni ravni 

–! Potencial zaledja 
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Združene 

kode 

Predmet razprave Identificirane teme 

Država –! Neplačevanje računov 13.! Ureditev plačilne nediscipline 

14.! Enostavnejša in preglednejša zakonodaja 

s področja podjetništva 

15.! Stimulativna davčna politika ob začetku 

poslovanja 

16.! Uvedba podjetniških predmetov v šolah, 

šolanje starejši za podjetništvo 

17.! Promocija turizma v državi 

18.! Urejena zakonodaja in zmanjšanje 

davčnega bremena na področju delovne 

sile 

 –! Podjetništvo v šolah 

–! Spodbudno okolje 

–! Turizem 

–! Stimulativna davčna politika 

–! Urejena zakonodaja 

 –! Podporno okolje 

–! Zakonodaja na področju delovne 

sile 

–! Davčne olajšave 

–! Administrativne ovire 

–! Pravni davčni sistem 

–! Stabilno davčno okolje 

 –! Trasparentnost zakonov 

–! Spodbude za gospodarstvo 

–! Birokratizacija 

–! Plačilna nedisciplina 

–! Stabilnost zakonodaje 

 –! Podjetniške izkušnje v času šolanja 

 –! Interes pri mladih 

–! Splošno nezadovoljstvo pri starejših 

–! Tendenca po rasti 

–! Nove zaposlitve 

–! Inovativna, dinamična podjetja 

–! Naravne danosti 

–! Nekompetentnost 

–! Podjetniška miselnost 

 –! Družinsko podjetništvo 

–! Jugoslavija, socializem 

 –! Dvig standarda 

–! Zaposlovanje 

 –! Strategija pametne specializacije 

Motivi za 

vstop 

–! Učenje na napakah 

–! Manjša produktivnost 

–! Enostavne storitve 

–! Lokalna naravnanost 

–! Izkušnje 

–! Subvencije za samozaposlitev 

–! Kooperanti 

19.! Priložnost in želja kot motiv za 

ustanovitev podjetja 

20.! Potreba kot motiv za ustanovitev podjetja 

 –! Zgled 

 –! Delovni čas 

–! Veselje do dela, ponos 

–! Izziv 

–! Finance 
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Združene  

kode 

Predmet razprave Identificirane teme 

Spremljanje 

podjetij. 

–! Usposabljanje 

–! Mentorstva 

–! Procesni vaučer 

–! Tuji trgi 

–! Usposabljanje, svetovanje 

21.! Pomoč podjetjem v obliki usposaljanja, 

mentorstva, procesnega vavčerja 

22.! Pomoč podjetjem pri izdelavi  

poslovnega načrta 

23.! Pomoč podjetjem z inkubacijo in 

nudenjem dodatnih usposabljanj in 

izobraževanj 

24.! Zakonska obveznost poročanja o 

uspešnosti programov 

25.! Spremljanje podjetij in ugotavljanje 

zadovoljstva s podpornimi storitvami 

26.! Razpršenost VEM točk in težave pri 

njihovem financiranju 

 –! Svetovanje 

–! Spodbujanje, 

–! Motivacija 

–! Poslovni načrt 

–! Delavnice 

–! Poslovna ideja 

–! Inkubiranje 

 –! Pričakovanja 

 –! Enotni informacijski sistem 

SVRK 

–! VEM točke 

–! Zakonska obveznost poročanja 

–! Povratne informacije 

–! Zasebnost 

–! Regionalni razvojni program 

 –! Svetovanje in registracija 

 –! Razpršenost VEM točk in 

svetovalnih agencij 

–! Uspešnost programov 

–! Pripravljenost podjetnikov 

Sodelovanje 

med subjekti 

podpornega 

okolja. 

–! Implementacija v gospodarstvo 

–! Povezovanje 

27.! Definiranje pristojnosti posameznega 

subjekta za spodbujanje podjetništva 

28.! Ureditev VEM točk za lažjo promocijo 

na državni ravni 

29.! Povezovanje subjektov za spodbujanje 

podjetništva na neformalni ravni 

30.! Sodelovanje subjektov za spodbujanje 

podjetništva pri čezmejnih in 

transnacionalnih projektih 

31.! Ureditev enotne spletne strani z 

razpisanimi projekti 

32.! Sodelovanje med agencijami za 

spodbujanje podjetništva na mednarodni 

ravni 

–! Prepoznavnost 

–! Jasna usmerjenost 

–! VEM točke 

–! Inkubatorji, pospeševalniki 

–! Stabilno financiranje 

–! Sodelovanje med agencijami 

–! Čezmejni in transnacionalni 

projekti 

–! Povezovanje agencij z drugimi  

–! Enotna spletna stran 

–! Integrirane storitve za MSP 

–! Regionalno povezovanje pri 

čezmejnih projektih 

–! VEM točke 

–! Prenos informacij 

–! Na individualni ravni 

 –! Nadgradnja storitve 
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Združene 

kode 
Predmet razprave Identificirane teme 

Priložnost v 

podjetništvu 

–! Povezovanje MSP in velikih 

podjetij 

–! Informatika 

–! Logistika 

–! Turizem 

–! Naravne danosti 

–! Lokalni izdelki 

33.! Nišni izdelki MSP kot podpora velikim 

podjetjem. 

34.! Izkoriščanje naravnih danosti regije in 

države 

35.! Promocija turizma 

 –! Prihranki 

–! Enotni sistem merjenja 

–! Nepoznavanje koristi 

 –! Naravne danosti regije 

–! Spodbujanje lokalne proizvodnje 

 

Ob pregledu in kodiranju intervjujev smo ugotovili, da bo za predstavitev rezultatov potrebno 

izdelati tri tematske mreže. Prva se navezuje na načine spodbujanja podjetništva v Obalno-

kraški regiji, drugi del se navezuje na sodelovanje med institucijami podpornega okolja in 

tretji del na motive za vstop v podjetništvo, zato jih bomo pri analizi obravnavali ločeno.
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5.3.1! Tematska mreža spodbujanja podjetništva v Obalno-kraški regij 

Tematska mreža spodbujanja podjetništva v Obalno-kraški regiji prikazuje, kako lahko 

država, občina in programi ter finančna podpora pomagajo pri  spodbujanju podjetništva 

(slika 20). Prikazano je, kaj lahko občina, programi in država naredijo, da se bo podjetništvo v 

Obalno-kraški regiji razvijalo. Občina lahko z ureditvijo poslovnih con, ureditvijo 

infrastrukture, s subvencioniranjem najemnine, organizacijo dogodkov in pozitivnim 

razvojem občine spodbudi podjetništvo. Država lahko spodbudi podjetništvo z urejenim 

poslovnim okoljem, ki pomeni ureditev plačilne nediscipline, enostavnimi in preglednimi 

zakoni, stimultivno davčno politiko, uvedbo podjetništva v šolanje, promocijo turizma in 

ureditvijo zakonov na področju delovne sile. Programi so lahko izvedeni tako s strani občine 

kot s strani države ali pa kot samostojni projekti subjektov za spodbujanje podjetništva. Eden 

izmed elementov spodbujanja podjetništva je finančna podpora, ki je lahko v obliki subvencij 

ali garancij za kredite. Občina ali država namenita sredstva za subvencije ali garancije ter tako 

spodbudita podjetništvo iz finančnega vidika. Zadnji, vendar zelo pomemben, vidik je 

spremljanje podjetij po zaključeni udeležbi v programu za spodbujanje podjetništva ali po 

prejeti subvenciji ali garanciji za kredite. Tako država kot občina bi morala v okviru svojih 

programov za spodbujanje podjetništva spremljati tudi nefinančne kazalnike zadovoljstva 

podjetnikov s programom za spodbujanje podjetništva in vpliva programov za spodbujanje 

podjetništva na poslovanje podjetja. V kolikor so vsi elementi povezani in usklajeni, podjetja 

lahko razvijajo poslovne priložnosti, ki vplivajo na razvoj regije in države. Tematska mreža 

izhaja iz opravljenih intervjujev. V nadaljevanju bomo posamezne postavke povezali s 

povzetki odgovorov udeležencev v intervjuju in pridobljene rezultate povezali s teorijo. 
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Država 

Za učinkovit razvoj podjetništva v neki regiji ali državi mora biti najprej urejeno poslovno 

okolje. To je temelj, na katerega se naslanjajo vsi ostali programi in projekti za spodbujanje 

podjetništva. V naši raziskavi so udeleženci kot elemente urejenega poslovnega okolja 

prepoznali: uvedbo davka na realizacijo v povezavi z ureditivijo plačilne nediscipline, 

poenostavitev zakonodaje, stimulativno davčno politiko, uvedbo podjetništva v šolanje, 

promocijo turizma in na področju delovne sile ureditev zakonov, ki onemogočajo bolj 

fleksibilno zaposlovanje.  

Tudi Evropska komisija se zaveda, da je potrebna oživitev podjetniškega duha v Evropi in 

predvsem izboljšanje položaja evropskih MSP. V skladu s tem je Evropska komisija 9. 

januarja 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 ter 

vzornikih in osredotočenosti na posebne skupine (Evropska komisija 2013). 

Za ureditev primernega podjetniškega okolja, bi morala država najprej urediti enostavno in 

pregledno zakonodajo. 

SP2 pripisuje veliko vlogo državi kot ustavarjalcu pogojev za spodbujanje podjetništva in 

navaja: 

Država s svojo zakonodajno, izvršno in sodno vejo oblasti ustvarja pogoje za razvoj podjetništva 

in gospodarstva. Bolj kot je za podjetniške iniciative prijazen eko-sistem več bo podjetniških 

pobud in obratno. 

OP1 o podjetniškem okolju v Sloveniji navaja, da bi moralo biti prijaznejše in bolj 

trasparentno, svoje utemeljitve opredeluje:  

Celotno okolje, v katerem delujejo podjetja, bi moralo biti prijaznejše, tako z vidika zakonodaje 

kot z vidika trasparentnosti. Ker je naša zakonodaja včasih drugače urejena po resorjih, se lahko 

zgodi, da niti kdor je za to usposobljen, ne ve odgovora in potem podjetje čaka na odgovor, 

medtem ko bi lahko že delalo. 

SP2 dodaja, da je za ureditev primernega podjetniškega okolja potrebna debirokratiziratizacija 

vseh postopkov, in navaja, da: 

Slovenija ne zaostaja na področju državnih spodbud za gospodarstvo. Kar je potrebno urediti, je 

debirokratizacija, zmanjševanje davčnih bremen, krepitev plačilne discipline ter odpiranje 

priložnosti za naša podjetja na tujih trgih, regionalno pa vzpostavitev mehanizmov za razvoj 

tveganega kapitala, poslovnih angelov. 

SP1 o  zakonodaji v Sloveniji navaja, da je pot, ki jo mora podjetnik prehoditi za odprtje 

podjetja, v določenih primerih zelo težka, svoje izkušnje opisuje na sledeči način: 
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Poznamo nekaj primerov podjetnikov, ki smo jim osebno sledili, in videli, kakšno pot mora iti 

nekdo, ki začne z neko dejavnostjo in to neverjetno je, kakšne vse pogoje država postavlja 

začetnikom. Včasih smo, kljub temu da se sklicujemo na neko evropsko zakonodajo, v 

marsikaterem pravilniku, pogojih, ki jih postavljamo našim podjetnikom strožji, kot je večina 

evropskih držav. In to ugotavljamo že leta, čeprav smo se že pred vstopom v EU sami 

izobraževali v različnih državah. 

Razloge za takšno ureditev vidi v težnji države po usklajenosti zakonov v Sloveniji z 

evropsko zakonodajo, pri tem pa se sprašuje: 

Zakaj je to tako, ne vem, ampak smo želeli prilagoditi vse zakone EU zakonodaji, smo si jih pa še 

bolj zakomplicirali. In verjamem, da zdaj ni enostavno tem, ki so zakonodajalci, da to 

poenostavijo. V prvi vrsti vidim poenostavitev vseh teh administrativnih postopkov. 

Pri tem opaža, da se spremembe dogajajo na področjih ključnih za MSP, svoje trditve pa 

podkrepi z navedbo: 

Zakonodaja, ki je enostavna, preprosta, se ne spreminja iz meseca v mesec, ki je pri nas že praksa. 

En dan imamo knjigo računov, en dan imamo davčne blagajne. Vsak mesec imamo nov strošek za 

podjetnika, da se prenaša to breme na gospodarstvo in na podjetnika, ki nima časa, da se vsako 

leto prilagaja nekim zakonodajskim pravilom. 

UP2 je pri ustanavljanju podjetja naletela na ogromno birokratskih ovir, pravi: 

Ja, tudi jaz sem se začela pripravljati eno leto pred odprtjem ... Sem šla na lokalno inšpekcijo, 

lokalna inšpekcija ni mogla rešiti vsega, sem klicala v Ljubljano na inšpekcijo ... Uredila sem vse, 

kar rabim, ko je prišla inšpekcija k meni na dom pogledat, mi je še polovico dokumentov 

manjkalo. 

UP1, UP3 in UP4 niso imeli težav z ustanavljanjem podjetja, ker so njihove dejavnosti 

enostavnejše, kar se tiče urejenosti glede zakonodaje. UP1 razlaga: 

Načeloma niti ne, ker sem, preden sem podjetje odprla, šla na vse inšpektorate, na davčno in 

uredila vse, kar je bilo potrebno, tako da pri odpiranju nisem imela nobenih problemov. 

UP3 navaja: 

Ne, pri ustanavljanju podjetja nisem naletela na nobene posebne ovire. To tekanje gor in dol za 

dokumente, vendar se mi to ni zdelo nič posebnega. 

UP4 je pri ustanavljanju podjetja naletel na finančne ovire in težave pri pridobivanju novih 

strank, navaja: 

Ovire so bile predvsem finančne narave ter kako pridobiti prave kontakte. Ker se ukvarjamo s 

špedicijo, so ti kontakti predvsem v tujini, zato je bilo nujno nastopati na različnih sejmih ...Na 

začetku je bil problem dobiti tudi primeren poslovni prostor, ki smo ga potem našli v ... 

Tudi OP2 se pri svojem delu srečuje s številnimi zakonskimi ovirami na področju 

pospeševanja podjetništva. Svojo trditev utemeljuje: 

Težava je tudi v tem, da imamo v Sloveniji preveč zakonov, ki so v navzkrižju. Ko delaš po enem 

zakonu, ti ta drugi prepoveduje. Tako ne damo ljudem možnosti, da bi nekaj naredili. 
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Država lahko s stimulativno davčno politiko pomaga podjetjem v začetku poslovanja. 

OP3 ravno tako meni, da je potrebno za spodbujanje podjetništva najprej urediti ugodno 

podjetniško okolje, trditev podkrepuje z razlago: 

Država bi morala še bolj spodbujati razvoj podjetništva. Spodbujati bi morala nova, mlada 

podjetja s subvencijami in nižjimi davki ob začetku poslovanja (npr. podjetja prvo leto ali dve ne 

bi plačevala prispevkov in davkov), da bi imela možnost rasti in se razvijati. Urediti bi morala 

tudi zakone, ki so zelo togi v primerjavi z EU zakonodajo. Urediti bi morala ustanavljanje 

podjetij, potem ko je podjetnik predhodno podjetje zaprl s stečajem itd. 

Raziskava Doing Business (World Bank Group 2016.) meri različne vidike podjetniške 

regulative v MSP na 11 področjih v 189 državah EU in sveta. 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 insolvenosti. Raziskava ravno tako 

preučuje regulativo na področju zaposlovanja. 

Slovenija je na podlagi razsikave Doing Business (World Bank Group 2016) dosegla 29. 

mesto (od 189) glede na prijaznost države za podjetništvo, kjer 1 pomeni najbolj prijazno 

državo za podjetništvo in 189 najmanj prijazno državo za podjetništvo. Če za primerjavo 

pogledamo uvrstitev nekaterih držav EU, vidimo, da je Avstrija uvrščena na 21. mesto, 

Belgija na 43. mesto, Hrvaška na 40. mesto, Danska na 3. mesto, Finska na 10. mesto, 

Francija na 27. mesto, Nemčija na 15. mesto, Irska na 17. mesto, Italija na 45. mesto, 

Nizozemska na 28. mesto, Norveška na 9. mesto, Švedska na 8. mesto, Združeno kraljestvo 

na 6. mesto. Prvi med vsemi državami na področju prijaznosti za podjetništvo je Singapur, v 

EU pa s tretjim mestom Danska. Slovenija je izmed raziskovanih področij naslabše uvrščena 

pri pridobivanju kreditov, kjer je dobila 35 točk od 100 možnih in pri podpisovanju pogodb, 

kjer je dobila 53 točk od 100 možnih. Najboljše se je izkazala na področju mednarodnega 

poslovanja, kjer je dobila vseh 100 točk.  

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

katerih bi se morala še izboljšati za ureditev prijaznejšega podjetniškega okolja. Eno izmed 

teh področij je davčna zakonodaja. Glede na davčno zakonodajo je Slovenija uvrščena na 35. 

mesto, davki pa predstavljajo 31 % dobička. Danska je glede plačevanja davkov prijaznejša in 

predstavlja stopnja davkov 24,5 % dobička (World Bank Group 2016.). 

OP4 navaja, da Slovenija glede na gospodarsko politiko deluje po prinicu "vzeti, kar se vzeti 

da", to pa obrazloži z izjavo: 

Menim, da je še veliko načinov, kako bi se podjetništvu dalo pomagati, predvsem tudi s strani 

države – država za razvoj tega sektorja po mojem mnenju zagotovo ne naredi dovolj – glede na 

gospodarsko politiko bi lahko rekli, da je politika države “vzeti, kar se vzeti da” (od uspešnejših 

podjetij), glede ukrepov za izboljšanje gospodarske klime, za zagon podjetij, pa bi težko rekla, 

kakšne so zasluge države ... 
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UP4 meni, da bi država in lokalna skupnost morala novonastalim podjetjem priskočiti na 

pomoč z olajšavami, nižjo davčno stopnjo in ugodnim najemom poslovnih prostorov, to 

utemeljuje s trditvijo: 

Država in lokalna skupnost bi novonastalim podjetjem morala priskočiti na pomoč z olajšavimi, 

davčno znižano stopnjo, ugodnim najemom poslovnih prostorov ... Konkretno bi za inkubirance, 

ki delujejo pod okriljem Inkubatorja, morala finančno pomagati ali Univerza ali banke, da bi lažje 

pridobili vire financiranja za razvoj svoje ideje. 

SP1 tudi na področju davčne zakonodaje navaja, da bi bilo potrebno urediti davnčni sitem, ki 

bo jasen in stabilen, svojo izjavo obrazloži: 

Zakonodaja, ki je enostavna, preprosta, da se ne spreminja iz meseca v mesec, kar je pri nas že 

praksa. En dan imamo knjigo računov, en dan imamo davčne blagajne. Vsak mesec imamo nov 

strošek za podjetnika, da se prenaša to breme na gospodarstvo in na podjetnika, ki nima časa, da 

se vsako leto prilagaja nekim zakonodajskim pravilom. Nek urejen pravni davčni sistem, ki je 

jasen, kjer se ve kakšni so pogoji tudi za naslednjih nekih let, stabilno in davčno ugodno okolje. 

Večina izmed intervjuvanih oseb meni, da bi bilo v Sloveniji treba zmanjšati davčno 

obremenitev podjetij. Fidermuc (2011) se v članku sprašuje, če je temu res tako. Čeprav se 

Slovenija pogosto v medijih pojavlja na vrhu držav z visoko obdavčitvijo med državami EU, 

v ministrstvu za finance menijo, da takšne ocene ne odražajo resničnega stanja, kar zadeva 

primerjavo med pobranimi davki in BDP. Glede na mednarodne primerjave je Slovenija po 

deležu pobranih davkov na BDP v povprečju evropskih držav. Slovenija je stopnjo davka na 

dohodek pravnih oseb znižala iz 25 % na 20 % odstotkov. Do leta 2015 je bilo predvideno 

znižanje na  15%. 

Ministrstvo za finance meni, da davčna reforma, sprejeta leta 2006, ki je predvidevala 

postopno znižanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb s 25 % na 15 % do leta 

2015, ne bo mogoča zaradi primanjkljaja v proračunu, zato predlog novele ZDDPO določa 

zamrznitev davčne stopnje na 17 % (Setnikar 2013). 

OP1 meni, da je ključno za razvoj podpornega okolja ureditev zakonodaje na področju 

delovne sile, in navaja: 

Tako, da mora država skrbeti za razvoj podpornega okolja za tiste, ki se podajajo v podjetništvo, 

podjetjem, ki že delujejo, pa da uredi ugodnejšo zakonodajo na področju delovne sile, davčne 

olajšave ipd. 

Na področju delovne sile bi morala država urediti področje obdavčitve delovne sile in 

poenostavitev postopkov zaposlovanja. 

OP2 vidi Slovenijo kot eno izmed najbolj obdavčenih držav na področju delovne sile, izjavo 

utemeljuje na sledeči način: 

Smo tudi ena izmed najbolj obdavčenih držav na področju delovne sile, zaradi tega iščejo 

podjetniki načine, kako privarčevati. Ko želi nekdo tri osebe zaposliti, ugotovi, da ne more 
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opravljati normalno svoje osnovne dejavnosti, ker mora skrbeti, kako bo tem ljudem izplačal 

plačo. Na takšen način klimo za spodbujanje podjetništva v Sloveniji zatiramo.  

Na ministrstvu za finance ugotavljajo, da ekonomska struktura davkov in pripevkov v 

Sloveniji ni najbolj ugodna. Razlike nastajajo zaradi nadpovprečne obremenitve dela in 

potrošnje ter podpovprečne obremenitve kapitala. Leta 2008 je bil delež davkov na delo 

veliko večji kot v povprečju držav članic EU (Fidermuc 2011). 

Kranjc (2014) se ne strinja s tem, da so plače slovenskih delavcev bolj obdavčene kot v 

ostalih državah OECD. Po podatkih OECD je povprečna plača samske osebe 42,3 % davčno 

obremenjena, kar pomeni, da zaposleni prejme 57,7 % od zneska, ki ga mora izplačati 

delodajalec za plačo. V starih članicah EU je obremenitev plač v povprečju 42 %. Navajamo 

nekaj primerov: Italija 47,8 %, Avstrija in Madžarska 49 %.  Višje plače samskih oseb so v 

Sloveniji nekoliko več obremenjene in znaša obremenitev 46,1 %,  v Italiji 53,2 %, Avstriji 

51,9 % in Nemčiji 51,2 %. V Sloveniji je posebnost, da so stroški prevoza in dodatek za 

malico ter izplačilo regresa, neobdavčeni kar pomeni, da je dejanska davčna obremenitev na 

znesek, ki ga delavec realno prejme, še manjša.  

Na sliki 21 prikazujemo povprečni mesečni strošek dela na zaposleno osebo v državah EU v 

letu 2012. Na sliki je Slovenija označena s sivo barvo. Vidimo lahko, da za plače zaposlenih 

največ prispevajo švedska, danska in luksemburška podjetja, najmanj pa bolgarska, romunska 

in srbska podjetja. Slovenija se nahaja nekje v sredini. 
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SP4 vidi rešitev v lokalni proizvodnji in navaja: 
Mogoče bi morala država tudi z obdavčitvijo pomagati lokalnim proizvajalcem, da so bolj 

konkurenčni na trgu s tujimi. 

Ena izmed težav, katero občuti večina MSP, je velika plačilna nedisciplina v Sloveniji.  

Plačilna nedisciplina pomeni nespoštovanje rokov plačil. Slednje najbolj prizadene MSP in 

podjetja, ki sodelujejo kot podizvajalci velikih podjetij (Vodlan 2010, 539). 

SP3 opaža, da se je plačilna nedisciplina v Sloveniji v nekaj letih zelo poslabšala in država ne 

išče primernih rešitev za ta problem. Svojo trditev obrazloži: 
Kot smo že povedali, je velik problem plačilna nedisciplina, slamnata podjetja, ki ne poslujejo, ti 

pa ki poslujejo, se borijo za preživetje. Težava je tudi nezdrava konkurenca ... Velika podjetja, 

kjer ni nekih osebnih povezanosti, pa nimajo občutka pripadnosti, odgovornosti. Grejo v stečaj, 

prisilno poravnavo in upniki, ki so po navadi manjša podjetja, ne dobijo tega povrnjenega. Manjša 

podjetja pa morajo plačati material, delo, dajatve, davek, plačila pa ne dobijo. Država bi morala 

narediti red na tem področju. Že s tem, da bi naredila to spremembo, da bi se plačalo davek po 

prejetem plačilu, bi bilo dosti rešenega. Zato ker potem bi država našla drugo orodje, s katerim bi 

terjala neplačnike. Problem je tudi v tem, da je veliko podjetij odprtih in ne poslujejo, da ima 

oseba lahko več odprtih podjetij in nihče tega ne preverja. Včasih je bilo tako, da je bil rok plačila 

15 dni in nihče si ni mogel privoščiti plačati šestnajsti dan. 

SP3 navaja, da bi bila ena izmed rešitev uvedba plačila davka po plačani realizaciji. Država je 

takšen način obračuna davka uvedla že leta 2009, vendar se za takšen način obračunavanja 

davka ne odloča veliko podjetnikov (Šubic 2010). 

Sprašujemo se, ali so lahko določeni ukrepi države učnikoviti, če ljudje niso dovolj poučeni, 

da bi jih lahko koristili.  

Janja Perme, svetovalka za davčno zakonodajo na OZS pravi, da gre pri davku na plačano 

realizacijo za to, da namesto zneskov obračunanega (vstopnega) DDV, ki je izkazan na 

izdanih računih, pojdetje v mesečnih oz. trimesečnih obračunih DDV upošteva znesek DDV z 

računov, ki so mu jih stranke v davčnem obdobju plačale (Šubic 2010). 

Avtorica navaja, da je novela zakona o DDV zgornjo mejo za obračun DDV po plačani 

realizaciji dvignila z 208.000 EUR na 400.000 EUR. Kljub temu so pri ugotavljanju, koliko 

podjetij se je odločilo za takšen način obračuna, bili presenečni, da se je od 88.000 podjetij 

konec junija  2009 za to odločilo samo 1.237 podjetij. Avtorica navaja, da se podjetja ne 

odločajo za takšen način obračunavanja iz več razlogov, ki so lahko strah pred spremembami, 

nepoučenost podjetij, nasprotovanje nekaterih razčunovodskih servisov, podjetja ne vidijo 
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prednosti, obračun DDV po plačani realizaciji ne velja za vse vrste posla in dolgi plačilni roki 

(Šubic 2010). 

SP1 opaža, da veliko podjetnikov, ki zaključijo programe usposabljanja, ima trg in kupce, 

vendar se zaradi neplačevanja znajdejo v stiski, navaja primer: 
Ena stvar, ki lahko ovira malo podjetništvo, je plačilna nedisciplina. To je velika ovira tudi za 

udeležence našega mentorskega programa, ki smo ga izvajali. Ti nekaj izvedeš, nekaj narediš, in 

da za to nisi plačan.  Prideš do kupcev in za to ne dobiš plačano. Tukaj je dostikrat šlo sicer za 

neke storitve, ki so zahtevale neko neposredno plačilo, tako da je manj možnosti neplačila. Ko 

greš pa ti v neko proizvodnjo, v neka večja plačila, takrat pa lahko to podjetnštvo, posebej na 

začetku, hitro propade.  

Uvedba podjetništva v šolanje že v osnovni šoli bi pripomoglo k podjetniškemu načinu 

razmišljanja že v času šolanja. 

SP1 ugotavlja, da Slovenija pred osamosvojitvijo ni imela velike tradicije podjetništva v 

primerjavi z drugimi državami, stanje v Sloveniji opisuje z besedami: 
Slovenija pred osamosvojitvijo ni imela neke velike tradicije v podjetništvu v primerjavi z 

drugimi deželami, kakor že tudi naša sosednja Italija, kjer so poznali že tradicijo družinskega 

podjetništva, kjer se je prenašalo neko podjetje iz roda v rod, kjer je v bistvu to podjetnštvo imelo 

neke zgodovinske korenine in je raslo, hkrati se je en pomemben del gospodarstva naslanjal na ta 

podjetja. Medtem ko Slovenija te tradicije ni imela. V Jugoslaviji smo bili navajeni, da je večina 

delala v podjetjih, večina se jih je zananašala na to, da država poskrbi za državljane. Z 

osamosvojitvijo smo ugotovili, da ni več tako. Tako se Slovenci, državljani bivših socialističnih 

republik, še moramo naučiti spreminjati miselnost. In tukaj mora država ustvariti neko okolje, ki 

je prijazno podjetništvu, ampak hkrati mora začeti vzgajati državljanje skozi šolski sistem, da 

postane to okolje plodno za osebe, ki imajo to nagnjenost. Začne se že pri izobraževanju. 

OP2, ki že veliko let deluje na področju podjetništva, opaža, da imajo predvsem starejši 

podjetniki občutek, da živijo še zmeraj v socializmu,16 ko je država poskrbela za vse, navaja: 
V Sloveniji ljudje še vedno živimo v socializmu oz. prihajamo te miselnosti, ko je država za vse 

poskrbela in se je delalo od 6. do 15. ure, sobote in nedelje in praznike si bil prost in nisi bil 

primoran ničesar drugega vlagati. Trenutno ne živimo več v tem obdobju in bodo morali ljudje 

najprej spremeniti miselnost do podjetništva. 

Intervjuvani podjetniki UP2, UP3 in UP4 niso imeli podjetniških zgledov v družinah, medtem 

ko je UP1 imel podjetniški zgled pri očetu. Vsi intervjuvani podjetniki se niso srečali s 

podjetniškim izobraževanjem med časom šolanja. UP1 svojo izkušnjo opisuje: 

                                                

16 Socializem je po SSKJ družbena ureditev, v kateri so proizvajalna sredstva v družbeni lasti. 
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Moj pokojni oče je bil podjetnik v Kopru. Bil je eden prvih. Bil je taksist in že takrat sem videla, 

da podjetništvo ni lahko. Naučila sem se, da moraš garati za svoj lasten denar, da ni enomesečne 

plače, ki ti daje neko sigurnost, kar narediš, to dobiš. 

OP1 navaja, da obstajo pomembne razlike med podjetniki mlajše in starejše generacije, 

navaja: 
Kadar delamo s podjetniki mlajše generacije, je stanje drugačno kakor s starejšimi. Pri mladih je 

nek interes, upanje in čisto drugače to razumejo in se lotevajo. Pri mlajših generacijah, ki so še 

študenti in se lotijo resno, ni prisoten več strah, da jim ne bi uspelo, ampak to vzamejo kot izziv. 

Pri starejših populacijah je še vedno nekoliko stereotipna predstava, da ni ustreznih pogojev, 

pasivno gledajo na to, ker ne poznajo vsega okolja. Večina podjetnikov, ki so trenutno na trgu 

delujejo v ti. "varnem stanju". Nimajo neke tendence po visoki rasti, ker bi to pomenilo, da 

postanejo stvari manj obvladljive in bolj tvegane, in raje ostanejo v stanju, ki ga obvladujejo. Kar 

je v redu z vidika podjetnika, ki ohrani svojo zaposlitev, z vidika države pa ne, ker država bi 

želela, da podjetja rastejo, da ustvarijo nova delovna mesta. To tudi z razloga, da se vsak ne more 

samozaposliti, ker nimajo vsi želje, osebnosti in vrline, da bi bili podjetniki. Zato tisti, ki imajo 

določene osebnostne lastnosti in so primerni za podjetnike, morajo imeti željo po rasti, da bodo 

ustvarjali delovna mesta za tiste, ki niso primerni, da vodijo podjetje. 

Razlike med generacijami nastajajo zaradi različnih dejavnikov okolja, v katerem so 

odraščale. Tako so nastala razna poimenovanja generacij glede na obdobje, iz katerega so 

izhajali. Poimenovanje generacij se razlikuje tudi glede na področje. Tako je na primer 

generacija, rojenih od leta 1943 do leta 1962 poimenovana "Generacija otrok blaginje ali 

povojna generacija". To je bil čas gospodarske stabilnosti in kulturnega in socialnega 

razmaha. Pojavili so se prvi televizorji, življenjski standard se je zvišal in krediti so bili 

enostavno dosegljivi (Novak 2007, 31).  

Ta generacija je generacija očetov sedanjih mladih podjetnikov. V Sloveniji je bila prisotna v 

večini avtoritarna vzgoja otrok, ki pa je z leti popuščala. Nadrejeni so odgovorni in krivi za 

svoje delo. Pri timskemu delu se odgovornost prenese na celotno skupino, kot posledica 

socialističnega pravila "vsi za enega - eden za vse" (Novak 2007, 31). 

Udobnost življenja in iluzija o socialističnem gospodarstvu se je v 80-ih letih razblinila in 

prišli so nepopularni stabilizacijski ukrepi. V delovnem okolju je še vedno vladala varnost, 

plače so se uravnavale in ni bilo motivacijskih ukrepov za spodbujanje delavcev. Med tistimi, 

ki so ostali v zavetju socializma, in tistimi, ki so se prilagodili novim razmeram, ki zahtevajo 

učinkovitost, je nastala velika razlika v dojemanju spreminjajočega se okolja in gospodarskih 

razmer (Novak 2007, 31). 

Generacija Y, oz. rojeni med letoma 1981 in 2000, so odraščali v obdobju razvoja visoke 

tehnologije in optimizma. Tehnologija predstavlja osnovni način komunikacije in interakcije s 

svetom. Svetovni splet predstavlja neskončen vir informacij. Odraščali so v obdobju velikih 

sprememb, zato so prilagodljivi in jim sprememba ne predstavlja obremenitve. Že kot otroci 
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so bili vključeni v številne dejavnosti in imajo občutek, da morajo biti uspešni. Večinoma so 

individualisti in ne znajo delovati v timu (Novak 2007, 31). 

Zaradi gospodarskega ravoja Slovenije v preteklosti Slovenija nima razvite podjetniške 

kulture, ki bi izhajala iz tradicije družinskega podjetništva. Ravno zato je potrebno 

podjetniško kulturo razvijati že na področju osnovnih in srednjih šol.  

V Sloveniji izvedenci v raziskavi GEM najslabše ocenjujejo izobraževanje, ki zajema 

razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v osnovnih in srednjih 

šolah. Podobni rezultati so v vseh državah EU, ki sodelujejo v raziskavi (GEM Slovenija 

2014). 

Promocija turizma je mogoča tako na ravni države, kakor na ravni regije oz. občine. 

SP1 navaja, da ima Slovenija danosti, ki so lahko zelo dobra priložnost za razvoj podjetništva. 

Ena izmed teh danosti je narava, ki lahko predstavlja odlične možnosti za razvoj turizma. 

Svojo trditev podkrepi z razlago: 
Slovenija ima neke določene naravne danosti, ki so zagotovo lahko dobra priložnost za 

podjetništvo. Možnosti za Slovenijo in tudi za našo regijo vidim predvsem v turizmu. Turizem je 

tudi v svetovnem merilu v porastu. Trenutno je tudi Slovenija v prednosti, njena prednost je ta, da 

je Slovenija varna država, kar je trenutno velika priložnost za dobre turistične produkte in za 

dobre poslovne ideje. Druga stvar je mogoče zdrava hrana. Ljudje dajo temu velik poudarek. Tudi 

je tu okolje prijazno. Tudi naša regija ima številne naravne danosti, ne nazadnje vino, olje, 

domače lokalne produkte. Tudi na tem področju je nek trend, ki je za Slovenijo in tudi za našo 

regijo ugoden. V bistvu pa so v podjetništvu niše, ki danes lahko neko podjetje, če to nišo vidi in 

jo izkoristi lahko uspe na podlagi produkta, ki je tudi mednarodno tržno zanimivi. Je pa tukaj 

potem seveda pomembno to, da se podjetja stalno razvijajo. V mednarodnem okolju hitro dobiš 

posnemovalce in zato je izredno pomembno, da je podjetje res inovativno v tem delu. Potem so 

pa priložnosti, če gledamo na Slovenijo globalno, les, ki ga zelo promoviramo. Slovenija je s tega 

vidika zelo bogata in bi bilo potrebno ta les bolje izkoristiti. Pobude so, ideje so, vidimo tudi, da 

mladi to s pridom izkoriščajo v zanimivih produktih, ki imajo visoko dodano vrednost. 

Ministrstvo za turizem v programu o razvoju kakovosti v turizmu navaja kakovost v turizmu 

kot vir za zagotavljanje trajne konkurenčne prednosti. Večina turističnih strokovnjakov, ki so 

sodelovali v analizi konkurenčnosti slovenskega turizma, je kot najpomembenejše elemente 

primarne konkurenčnosti navedla naravne faktorje, kot so: favna in flora, kakovost okolja in 

geografska bližina pomembnejšim tržiščem (Sirše 1998, po MGRT 2004). 

Intervjuvanci so si enotni, da mora država s svojimi ukrepi najprej urediti spodbudno 

podjetniško okolje za razvoj podjetništva, kar vključuje manjšo obdavčitev novih podjetij, 

manjšo obdavčitev delovne sile, zmanjšanje birokratskih ovir in poenostavitev zakonov. 

Mnogi raziskovalci menijo, da je vmešavanje države v podjetništvo prej škodljivo kot 

koristno. Vprašanje se poraja že od leta 1820. Nekateri raziskovalci, kot so Djankov idr. 
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(2002, po Carree idr. 2009, 15) ter Pages, Freedman in Von Bargen (2003, po Carree idr. 

2009, 15) menijo, da administrativne ovire ali pomanjkanje javne podpore vodi v bistveno 

povečanje vstopov v podjetništvo, medtem ko drugi, Baumol (1990, po Carree idr. 2009, 15) 

in Santarelli in Vivarelli (2002, po Carree idr. 2009, 15), trdijo, da nimajo vpliva na vstop 

novih podjetij na trg. Predvsem tisti, ki so zagovorniki spodbujanja podjetništva trdijo, da 

politike spodbujanja podjetništva (na primer izobraževanja) zelo koristijo, kjer je zaznano 

pomanjkanje podjetniških znanj in spretnosti. To pomeni, da so regionalne politike 

spodbujanja podjetniške aktivnosti v krajih, kjer je visoka stopnja brezposeltnosti, lahko 

učinkovite (Carree idr. 2009, 15). 

Občine 

Ureditev primerne infrastrukture za razvoj podjetništva je primarna skrb s strani občine. 

SP1 navaja, da ima občina svoje pristojnosti. Delovati mora na številnih področjih, od vrtcev, 

šol, komunale itd., veliko pa lahko s svojo inovativnostjo prispeva tudi na področju 

spodbujanja podjetništva. O vlogi občin navaja: 
Lokalna skupnost ima seveda svoje pristojnosti, lokalna skupnost mora skrbeti za veliko stvari, od 

vrtcev, šol, komunale, lahko pa nekaj naredi tudi za podjetništvo. Lahko zagotovi prostorske 

pogoje, ki so ugodni za podjetništvo. V preteklih letih se je veliko delalo na tem, da se je gradilo 

obrtne, poslovne cone, ki bi privabile podjetnike. S temi ukrepi lahko lokalna skupnost pridobi 

tudi tuje investitorje, ki išečejo poslovni prostor. Tukaj je pomembna tudi lokacija poslovne cone. 

Če se poslovna cona nahaja na poslovno zanimivih tržnih poteh, je to za lokalno skupnost 

ugodno. Nekaj ukrepov imajo občine v obliki spodbud za inovacije ter subvencije za 

samozaposlovanje za izvajanje investicij. Tudi mi izvajamo en tak program. To je garancijska 

shema, kjer se je s sredstvi občin iz regije in države ustanovilo sklad iz katerega se financirajo 

garancije za posojila. 

Poslovne cone niso financirane s strani občine, vendar je ureditev pogojev za uspešen 

nastanek poslovnih con v domeni občine. 

Vloga občin oz njene pristojnosti so urejene v Zakonu o lokalni samoupravi. 140. člen 

opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako spadajo v pristojnosti 

občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce 

občine. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje določenih nalog iz državne 

pristojnosti (Zakon o lokalni samoupravi, ZLS, Uradni list RS, št. 94/07). 

OP2 navaja, da se je obrtna cona v njihovi občini začela uspešno razvijati, to izpostavi z 

izjavo: 
Tudi obrtna cona v našem kraju se je začela uspešno razvijati. Vedno več podjetnikov odpira 

svoja podjetja v coni, kar pomeni, da se podjetja zanimajo za mesto, kar kaže, da je pozitivni 

trend naraščanja podjetništva v mestu. 
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OP2 vidi prioriteto na področju vloge občin najprej v zagotavljanju osnovnih pogojev, in sicer 

navaja: 
Občina mora najprej poiskati, kje so tisti potenciali, ki so tudi za občino pomembni. Najprej 

moramo zagotoviti, da lahko ljudje delajo v čistem okolju. 

Eden izmed instrumentov, s katerimi lahko občina spodbuja podjetništvo je oddaja poslovnih 

prostorov s subvencioniranim delom najemnine.  

OP2 se že vrsto let poslužuje tega instrumenta, stanje opisuje: 
Kot občina lahko oddajajmo poslovne prostore po ugodni ceni, s pogojem, da redno plačujejo 

najemnino. 

Tudi OP3 pomaga podjetjem znižati stroške poslovanja, navaja: 
Občina z nižjimi komunalnimi prispevki pomaga podjetnikom znižati stroške poslovanja. 

Tudi UP3 in UP2 so menita, da bi morala občina podjetnikom nuditi subvencionirane 

najemnine. 

Udeleženci v intervjuju so kot možnosti spodbujanja podjetništva v Obalno-kraški regiji 

izpostavili tudi spodbujanje lokalnih izdelkov, storitev ter kmetijskih pridelkov.  

SP1 vidi prihodnost v pridelavi zdrave hrane, to dodatno obrazloži z izjavo: 
To je segment, na katerega ljudje dajo velik poduarek. Tudi tu nam je okolje prijazno. Naša regija 

ima številne naravne danosti, ne nazadnje, vino olje, te domače lokalne produkte. Tudi na tem 

področju je prisoten nek trend, ki je za Slovenijo in tudi za našo regijo ugoden.  

OP2 je opazil trend v samozaposlovanju, ki se kaže kot odpiranje svetovalnih podjetij. 

Rešitev vidi v: 
Večina podjetij je bila odprta na področju svetovanja, ko pa bi lahko veliko več delali na 

rokodelstvu, obrtniških dejavnostih v povezavi z naravnimi danostmi v Sloveniji. Na razpolago 

imamo, na primer, ogromno lesa, turizem, ki je ena izmed najperspektivnejših vej. Turizem pa ne 

pomeni samo turistov, ki pridejo v mesto, turizem pomeni tudi predstavitev zaledja z domačijami, 

lokalne hrane in pridelkov. Vedno bolj vidim razvoj podjetništva v smislu ekološkega turizma, 

razvoja starih obrti, vračanja nazaj v naravo. 

Občina lahko dogajanje v občini popestri z organizacijo ali soorganizacijo družabnih 

dogodkov. 

UP2 pogreša tudi organizacijo dogodkov s strani občine za njeno dejavnost, navaja: 
Mogoče bi morala občina nameniti tudi kakšne dogodke za predstavitev ponudnikov v zvezi z 

živalmi ... 

 OP2 v sodelovanju s podjetniki pripravlja dogodke, ki jih predlaga zadruženje podjetnikov, 

podaja razlago: 
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Poleg tega se lahko v okviru združenja trgovcev podjetja prijavljajo na razpise, organizirajo 

dogodke v sodelovanju z občino. 

Pozitiven razvoj občine se kaže v urejeni infrastrukturi, čistoči okolja, zasedenosti poslovnih 

con in prostorov za najem. OP2 razlaga, da je občina z inštrumenti, ki jih ima na razpolago, 

vplivala na podobo občine, to podkrepi z navedbo: 
Občina je uspela s svojimi inštrumenti narediti mesto privlačno. Je pa to posredna stimulacija za 

podjetništvo, ne tista, ki bi morala biti, da se razmere uredijo trajno. Kaj bi se zgodilo, če čez 

nekaj časa turistov v mesto ne bo? Država bo morala najprej urediti stimulativno davčno politiko 

in zakone. 

Finančna podpora 

Finančna podpora podjetjem z namenom spodbujanja podjetništva je lahko v obliki enkratnih 

nepovratnih sredstev ali v obliki garancij za kredite. V naši tematski mreži na sliki 20 je 

prikazano, da občina ali država lahko dodelita finančno podporo. Ta je lahko dodeljena 

neposredno ali posredno preko drugih subjektov za spodbujanje podjetništva, kot so RRC ali 

ZRSZ.   

SP1 pomaga podjetjem z garancijskimi skladi, navaja, da: 
Že vrsto let izvajamo garancijski sklad, dajamo garancije za MSP za posojila, najeta pri banki. 

Garancijska shema je po navedbah spletne strani RRC Koper (2016) notranja organizacijska 

enota, ki deluje v okviru RRC Koper in nudi ugodnejše kredite pvi bankah in zagotavljanju 

garancij za odobrene kredite.  

Tudi SP3 in SP4 so vključeni v garancijsko shemo.  

OP2 navaja, da se občine v Obalno-kraški regiji poslužujejo tudi kreditne sheme, navaja: 
Urad za malo gospodarstvo na občini je imel v preteklosti na razpolago nekaj finančnih spodbud 

za ustanovitev novih podjetij v občini. Imamo pa tudi kreditno shemo, kjer vse štiri občine 

zbiramo določena sredstva in jih po ugodnih pogojih plasiramo banki, ki jih potem podjetnikom 

da na razpolago za kredite. 

SP3 daje tudi kredite pod ugodnejšimi pogoji, o kreditiranju podjetij je bilo povedano: 
Mi smo imeli tudi kredite v sodelovanju z MOK, občina je namenila določen del denarja, določen 

del smo namenili sami, katerega smo deponirali na banki. Na osnovi tega deponiranega denarja je 

banka dajala kredit našim članom do določenega zneska. Občina je kasneje to odpustila zaradi 

pomanjkanja sredstev. Mi smo kasneje to sami izpeljali, vendar v nižjih zneskih, tako da vsako 

leto deponiramo določena sredstva. Prej smo imeli kredite z dobo odplačevanja do enega leta. 

Nekateri člani bi potrebovali več, vendar smo lahko prišli do odplačilne dobe dveh let. Trenutno 

imamo deponiran denar na ..., ki nam je omogočila do 1 milijona kreditov. Krediti so namenjeni 

za obratna sredstva, investicije, za plačevanje računov ipd. Podjetje dobi gotovino po ugodni 

obrestni meri. Težava je v tem, da kredit potrebuje podjetje, ki ima določene težave v poslovanju. 
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Ima morda težave z neplačniki, malo slabšo bilanco in pri pridobivanju kreditov se vse to 

upošteva. Zaradi tega so lahko težave s pridobivanjem kreditov. To lahko rešujejo z 

zavarovanjem, porokom itd.  

UP1 je poudaril pomen finančnih pomoči, vendar ob njihovi smotrni uporabi: 
Ja. Najprej finančna pomoč. S tem, da bi morali uvesti bolj strožja pravila za dodeljevanje, ker jih 

veliko izkoristi denarno pomoč, čeprav je v resnici ne potrebujejo, in s tem onemogočajo, da bi do 

pomoči prišli tisti, ki si jo res želijo in bi pomoč potrebovali. Hkrati pa tisti, ki prejmejo denarno 

pomoč čez leto ali dve, dokler traja pogodbena obveznost, podjetje enostavno zaprejo. 

Programi 

Programe za spodbujanje podjetništva izvajajo subjekti za spodbujanje podjetništva v regiji. 

Subjekte za spodbujanje podjetništva financirajo in ustanavljajo država, občina, združenja in 

univerza. V tem primeru izvajajo storitve in programe, za katere prejmejo sredstva. Zato 

lahko vidimo v naši tematski mreži na sliki 20, da obstaja povezava med občinami in 

programi ter med državo in programi.  

SP1 navaja, da je lahko eden izmed načinov spodbujanja podjetništva v regiji povezovanje 

podjetij v grozde. Podjetja se lahko povezujejo zaradi skupnega interesa, izboljšanja 

prepoznavnosti določenih storitev ali izdelkov. Kot primer doda dva uspešna grozda, ki sta 

ustvarjena v regiji in pomembno vplivata na podobo občine in regije. Navaja: 
Vzpostavljali smo grozde podjetij, pomagali smo jim pri povezovanju. Eden takih primerov so na 

primer tudi ..., ki so nastali z neko inicativo nekega projekta. Danes je ta grozd v obliki ..., ki 

uspešno deluje in izvaja številne dejavnosti ... Tudi ta grozd ima 100 ponudnikov, ki so se 

povezali, okoli kolesarske poti. To so večinoma gastronomski ponudniki, razna prenočišča, 

penzioni, ki so videli interes v takšnem povezovanju. Grozdi so nastali na pobudo agencije in s 

sodelovanjem podjetij. Kjer je interes podjetij, tam potem lahko grozd zaživi. 

OP2 ima s povezovanjem podjetij v grozd pozitivne izkušnje. Kot primer navaja: 
V okviru združenja ... imamo sogovornika na strani trgovcev, ki vidi težave in jih v primerni 

obliki posreduje občini. Poleg tega se lahko v okviru ... podjetja prijavljajo na razpise, 

organizirajo v sodelovanju z občino dogodke. Omogočamo jim brezplačne stojnice in jih 

umestimo v sam program dela občine. To bi morali še bolj intenzivno izvajati. 

Spremljanje podjetij po končani udeležbi v programu 

Iz pogovora z udeleženci programov za spodujanje podjetništva je bilo zaznati, da po 

končanem programu, ki so ga bili deležni, nikogar izmed subjektov za spodbujanje 

podjetništva ni zanimalo o nijhovo zadovoljstvo s programom in uspešnostjo programov za 

nadaljnji razvoj podjetja.  
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UP3 in UP1 sta navedli, da ju ni nihče kontaktiral z namenom poizvedovanja o uspešnosti 

ustanovljenega podjetja.  

UP2 je o tem, ali je kontaktirala s subjekti podpornega okolja, navedla: 
Ne, nihče me po zaklučku programa ni kontaktiral. Iz ... preverjajo le, če imam še zmeraj obrt. 

Naša skupina je bila 100 % uspešna.  

UP4 je navedel, da so v dveh letih enkrat kontaktirali z njim iz agencije SPIRIT.  

Subjekti podpornega okolja za podjetništvo so o spremljanju programov po končani izvedbi 

navedli različne načine spremljanja podjetij. 

OP1, ki mora po zakonski dolžnosti spremljati uspešnost programov in upravičencev, razlaga 

da: 
Na ravni države je tako, da se podjetja, ki so podprta s strani strukturnih skladov, spremlja v 

nekem enotnem informacijskem sistemu, ki ga vodi SVRK (Služba vlade za razvoj in kohezijsko 

politiko). To je sitem ISAR, in tam moramo vsi, ki objavljamo javne razpise, vse podprte 

upravičence (podjetja, ki so na razpisih dobila odobreno), ves čas trajanja projekta, v sistem 

vnašati poročila. In tudi ko se je projekt končal, vemo, katera podjetja so bila podprta in na 

podlagi tega delamo na nivoju države določene analize. To je na ravni države. 

SP2 navaja, da so zakonsko obvezni spremljati podjetja še tri leta po zaključku.  

SP1  ima omejene možnosti za spremljanje podjetij po končani udeležbi v programih. 

Razlaga: 
Ne, v bistvu teh inštrumentov nimamo. To kar smo zavezani spremljati, ko izvajamo nek projekt, 

to naredimo. Drugače ko izvajamo nek projekt, tudi na nek način, nimamo te pravice, nihče nam 

ne da te pristojnosti. Če bi želeli delati neko statistiko, bi morala tudi druga stran imeti obvezo, da 

sporoča rezultate. Podjetniki tudi velikokrat ne želijo sporočati teh stvari. Tako, da mi razen tega 

da vodimo Podjetno v svet podjetništva, kjer smo imeli obvezo, da še eno leto po preteku 

spremljamo, kaj se dogaja s podjetnikom, ne delamo statistik. Tudi udeleženci so imeli obvezo, 

da nam sporočajo svoj status. Za namene financiranja, ki ga prejemamo, vodimo statistiko tega, 

kakšne storitve izvajamo, in smo dolžni to tudi sporočati. Da bi pa sledili neki statistiki s temi 

podjetji, tega ne počnemo. Tudi vprašanje, če bi bila podjetja pripravljena te informacije deliti z 

nami. Velikokrat se tudi podjetniki ne predstavijo, ko pridejo. 

SP4 navaja, da je spremljanje potrebno, ker se na ta način lahko oceni uspešnost projekta kot 

celote, navaja: 
Ja, zagotovo se bo spremljalo. Vedno se spremlja, ker je to pogodbena obveznost in da se oceni 

uspešnost samega projekta kot celote. Za podjetnika se neizpolnitev pogodbenih obveznosti 

sankcionira. 

OP3 je po končanem projektu želela preveriti, uspešnost projekta s pomočjo vprašalnika, o 

rezultatih navaja: 
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Občinska uprava je tako želela preveriti ali so prejete subvencije, ki smo jih v letih 2013 in 2014 

dodelili podjetjem, imele vpliv na njihovo poslovanje. Tako je bil podjetjem, prejemnikom 

pomoči po pravilu »de minimis«, poslan vprašalnik. Prejeli smo odziv le dobre tretjine podjetij, 

kar nas je neprijetno presenetilo. V vprašalniku nas je predvsem zanimalo, ali se je po prejemu 

pomoči povečal obseg trženja ter prepoznavnost podjetja, predvsem pa, ali je dodeljena 

nepovratna pomoč imela vpliv, oziroma omogočila kakšno novo zaposlitev.   

Iz odgovorov vidimo, da subjekti podpornega okolja po zaključku programov spremljajo 

podjetja ali s pomočjo statističnih podatkov ali s pomočjo splošno razpoložljivih podatkov, 

kot so delovanje podjetja na trgu in bilanca stanja. Ker pri tem ne vzpostavijo osebnega stika s 

podjetniki, ti nimajo občutka, da so spremljani. Spremljanje poteka samo za projekte. Na 

nivoju svetovanj pa se tega spremljanja ne opravlja. O razlogih, zakaj se teh storitev ne 

spremlja, SP1 navaja, da za namene financiranja, ki ga prejemajo, vodijo statistiko tega, 

kakšne storitve izvajajo, in so dolžni to tudi sporočati. Da bi sledili tem podjetjem tudi v 

kasnejših fazah, pa ne.  

O težavah na področju spremljanja podjetij, ki se poslužujejo storitev svetovanja, je 

spregovorila tudi OP1, ki se z SP1 ne strinja. O spremljanju podjetij navaja:  
Ostali subjekti bi lahko tudi spremljali podjetja. Vzpostavlili bi si informacijski sitem v smislu 

CRM-ja (sistem za spremljanje svojih strank), to bi se z določenim aktom uredilo in spremljalo, v 

kolikor ima interes na ravni regiji. 

Na ravni VEM točk bi se lahko vzpostavilo informacijski sistem za spremljanje podjetij, svoje 

trditve podkrepi z razlago: 
Tudi agencija je razmišljala, da bi na ravni VEM točk in inkubatorjev vzpostavila nek 

informacijski sistem, ki bi spremljal vsa podjetja, ki se zglasijo na VEM točki ali v inkubatorju in 

so prišla po prve nasvete. Vneslo bi se jih v sistem in bi se videlo ali so tisti, ki so prišli po nasvet, 

res ustanovili podjetje, kako se to podjetje razvija itd. Spremljanje dinamike rasti podjetij je na 

strani Statističnega urada RS ali GEM ipd., mi bi lahko za VEM točke in podporno okolje 

spremljali npr. kolikokrat se je oseba oglasila na VEM točko, ali se konstantno vrača, kar bi nam 

povedalo, da ta VEM točka dela dobro. 

Zavedanje podpornega okolja za podjetništvo o potrebi spremljanja podjetij po končani 

udeležbi v projektih obstaja. SP1 navaja, da je ocenjevanje potrebno, navaja: 
Zdaj je to ocenjevanje dobro in vsak program bi moral biti ocenjevan z določenimi indikatorji. 

Program, ki ga dobimo financiranega s strani EU, s strani države, ki ga podrpemo, je vedno, so 

vedno pogoji neka merila, ki jih moramo doseči. Ali je to neko število svetovanj ali je to število 

nekih odprtih podjetij, ali je to število nekih poslovnih načrtov, se pravi, vedno je neko merilo. In 

ko to dosežemo in dokažemo, takrat tudi dobimo sredstva. Tako, da to ocenjevanje vseskozi 

poteka. Kaj se dogaja kasneje, je samo toliko, kolikor uspemo obdržati stik s temi ljudmi, ki so v 

programu. Tukaj je odvisno od posameznika, ali se vrača. Z veliko podjetniki imamo še stik, 

kadarkoli organiziramo kakšno delavnico, jih tudi informiramo. 
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Med udeleženci programov za spodbujanje podjetništva in med subjekti podpornega okolja 

večinoma ni povratne informacije o tem, ali jim je program po končanem usposabljanju 

koristil pri vstopu na trg. O koristnosti programov za spodbujanje podjetništva je OP3 

navedla, da rezultati zadnje ankete niso bili spodbudni, to pa opiše z naslednjimi besedami: 
Rezultati ankete so pokazali, da prejeta pomoč ni imela vpliva na prepoznavnost poslovanja 

podjetja, prav tako tudi ne na povečanje števila zaposlenih v podjetju. Podjetja pa so v večini 

potrdila, da je pomoč pozitivno vplivala na sam obseg trženja. Nekoliko presenetljiv je odgovor 

glede boljšega poslovanja po prejemu pomoči, saj se je le polovica podjetij, ki so odgovorila na 

vprašanje, strinjala, da je bilo zaradi prejete pomoči njihovo poslovanje boljše, 43 % jih meni, da 

pomoč ni imela vpliva na poslovanje, eno podjetje pa je odgovorilo, da bi bilo poslovanje boljše, 

če sploh ne bi prejelo pomoči.  

UP2 je bila zadovoljna s programom za spodbujanje podjetništva, navedla je: 
Ja, zelo sem bila zadovoljna. Na koncu programa sem imela občutek, da sem pripravljena. V 

programu ti dajo neko terorijo, potem pa je odvisno od tega, koliko se znajdeš. Imeli smo tudi 

tečaje predstavitve svoje zamisli in svojega podjetja, tako da mi je to dosti pomagalo. 

UP1 je bila ravno tako zadovoljna s programom, pogrešala je malo več finančne pomoči, 

navaja: 
Bila sem zelo zadovoljna. Pogrešala sem malo več denarja ... v bistvu smo dobili mesečno 

plačilo, na koncu pa so tisti, ki so odprli svoje podjetje, dobili tudi finačno pomoč v vrednosti 

5000 eur. 

Določeni programi so dalj časa trajajoči, zato se med udeleženci v programih ustvarijo boljši 

odnosi. O uspešnosti enega takega programa je spregovoril SP1, ki se zaveda, da je bil 

program zelo uspešen, saj so bili rezultati enaki na območju celotne Slovenije, navaja: 
Mi smo naredili to analizo, ker smo jo bili dolžni narediti. Ta program je bil uspešen in prav 

zadnja skupina je bila 100 % uspešna, vsi so odprli s.p. oz. nekaj oseb se je zaposlilo. Mi smo 

imeli pogoj, da je po enem letu ta oseba zaposlena ali pa je odprla podjetje. Mi smo bili konkretno 

v vseh skupinah 50 % uspešni, v zadnji skupini 100 % uspešni. Ta program je bil sicer zelo 

finančno podprt ... 

Kljub temu, da so bila podjetja uspešna v začetnih fazah poslovanja, se lahko pripeti, da 

podjetje naleti na težavo, ki vpliva na poslovanje. V primeru, da se to zgodi, bi bilo potrebno 

nuditi neke oblike pomoči tudi MSP, ki so dalj časa na trgu.  

OP1 se strinja, da je najmanj ukrepov in spodbud za taka podjetja. Rešitev vidi predvsem v 

usposabljanju v "mehkih stvareh", to podkrepi z izjavo: 
Najmanj je ukrepov in spodbud za taka podjetja. Tukaj vidimo rešitev predvsem v usposabljanju 

in v "mehkih stvareh". Da zna management podjetja v pravem času zaznati, da bo šlo navzdol. Ko 

že gre navzdol, je prepozno. Za manjša podjetja so neke spodbude v smislu mentorske podpore. 

Podjetje dobi zunanjega mentorja, ki pregleda stanje in ga zna usmeriti v pravo smer. Mentor v 

tem primeru sodeluje s podjetjem leto ali dve, in v tem času usmerja podjetje v pravo smer. To je 

lahko na različnih področjih, npr. ob povečanju naročil in proizvodni proces tega ne zmore. Imeli 
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bomo tudi procesni vavčer za MSP, kjer bodo podjetja lahko dobila povrnjene stroške za 

zunanjega svetovalca, ki jim bo pomagal pri optimizaciji poslovnega procesa na kateremkoli 

področju (poslovni model, IT področje, sistem vodenja, poslovni proces, itd.). Tudi pri vstopu na 

tuje trge lahko podjetja prosijo za pomoč. Mi lahko pomagamo s financiranjem stroškov nastopa 

na panožnih sejmih v tujini. Ker je to dolgotrajen proces, so to lahko zelo visoki stroški za 

podjetje. 

SP1 meni, da so storitve, ki jih podjetnik kasneje potrebuje, zelo različne in specifične, 

navaja: 
Te storitve, ki jih podjetnik kasneje potrebuje, so zelo različne in so zelo specifične. Tukaj se v 

bistvu podjetnik težje lahko zanaša na neko podporno okolje, ker so to večinoma neke specifične 

storitve, ki so plačljive s strani nekih zasebnih ponudnikov. Če govorimo o inovacijah. Vi lahko 

pri nekih podpornih institucijah dobite neke osnovne informacije, ampak za pripravo nekega 

patenta, za prijavo patenta, na patentni urad potrebuješ specifične informacije. Podporna 

institucija ti lahko nudi neko podporne informacije, ne more ti pa pomagati pri sami prijavi. 

OP2 meni, da nimajo mehanizmov, s katerimi bi lahko na tem področju pomagali, navaja: 
Je, vendar ne vem, kako bi občina tukaj lahko pomagala. Občina nima nekih mehanizmov, s 

katerimi bi lahko na to kako vplivala. 

OP4 vidi, da so številne neizkoriščene možnosti pomoči podjetjem tudi v kasnejših fazah 

razvoja. Navaja: 
Zagotovo so še neizkoriščene možnosti pomoči podjetjem tudi v kasnejših fazah razvoja. S 

področjem podjetništva, programi usposabljanja podjetnikov, se v večjem obsegu ukvarjajo 

institucije, ustanovjlene s tem namenom (kot npr. RRC, centri za podporo podjetništvu ipd.), v 

katerih aktivno sodelujemo tudi občine ... 

SP3 večinoma pomaga podjetjem v kasnejših fazah podjetja, svoje trditve podkrepi z 

navedbo: 
Mi smo tukaj, da pomagamo našim članom. Da jim nudimo razna izobraževanja, izpopolnjevanja 

znanja, vse v njihovi stroki, tako, da imajo naši člani imajo podporo pri svojem delu. Imajo 

izobraževanja tako da lahko nadgrajujejo in napredujejo v svojem delu. Imamo tudi davčno 

svetovanje, pravno svetovanje, svetovanje za kredite in nepovratna sredstva, za razpise, 

zdravniške preglede, varstvo pri delu in raznorazne specifične stvari. 

SP4 se delno strinja, da je potrebno podjetjem pomagati tudi v kasnejših fazah razvoja, 

navaja: 
Moje mnenje je, da je to odvisno od tega, koliko se samo podjetje trudi za to. Odvisno od tega, 

koliko zna podjetje dokazati, da potrebuje neko dodatno pomoč in je do nje upravičen. Če 

podjetje potrebuje pomoč, ker se samo ne potrudi dovolj, potem nima smisla vlagati v tako 

podjetje. Če pa podjetje dokaže, da bo s pomočjo dejansko res raslo in se razvijalo v neki 

pozitivni smeri, ustvarjalo nova delovna mesta … in samo pokaže, kaj bo za to naredilo, bi tako 

podjetje podprl. 
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Priložnosti 

Če država in občina ustvarita ugodno poslovno okolje za razvoj podjetništva, kjer uspešno 

sodelujejo različni subjekti za podporo podjetništvu, ki razpisujejo programe za spodbujanje 

podjetništva, ter ustrezno sledijo uspešnosti programa, lahko podjetja sledijo številnim 

priložnostim, ki se porodijo v okolju. Zanimalo nas je, katere so tiste priložnosti, za katere 

udeleženci v intervjuju menijo, da bi jih bilo potrebno izkoristiti.  

OP1 meni, da je prihodnost v povezovanju manjših in večjih podjetij, misel podkrepi s 

trditvijo: 
Vidim prihodnost v tem, da bi se povezovala manjša in večja podjetja, ki imajo svoj trg in razvite 

instrumente ter potrebujejo nišne proizvode, ki jih ne morejo sami pričeti razvijati, ker nimajo 

časa. S tem se prinašajo tudi izkušnje na manjša podjetja. Slovenija je poskušala tudi strategijo 

pametne specializacije, ker gredo tudi usmeritve EU v to smer. Vse gre v usmeritev v "pametna 

mesta", "pametna omrežja", kar ne pomeni, da nekdo, ki se odloči delati čisto nekaj drugega, ne 

more uspeti. 

SP2 meni, da je to področje informacijske tehnologije, turizma ali logistike.  

OP2 poudarja pomen v ustanavlanju manjših, družinskih podjetij, ki se oblikujejo v celice, 

meni, da: 
Večina podjetij je bila odprta na področju svetovanja, ko pa bi lahko veliko več delali na 

rokodelstvu, obrtniških dejavnostih v povezavi z naravnimi danostmi v Sloveniji. Na razpolago 

imamo na primer ogromno lesa, turizem, ki je ena izmed najperspektivnejših vej. Turizem pa ne 

pomeni samo turistov, ki pridejo v mesto, turizem pomeni tudi predstavitev zaledja z domačijami, 

lokalne hrane in pridelkov. Vedno bolj vidim razvoj podjetništva v smislu ekološkega turizma, 

razvoja starih obrti, vračanja nazaj v naravo. 

OP4 v nadaljevanju podaja nekaj možnosti za razvoj podjetništva v Obalno-kraški regiji:  
Za obalno-kraško regijo so verjetno še možnosti za razvoj v turizmu, trajnostnemu podjetništvu, 

morda tudi še v eko kmetijstvu … 

SP4 pa pri samozaposlovanju pogreša nekaj bolj "otipljivega", trditev podkrepi s trditvijo: 
V svojem delu sem se srečal največ s samozaposlovanjem na področju storitev. Imam občutek,  

da je tega že preveč in da manjka nekaj bolj »otipljivega«. Kakšna proizvodna dejavnost. Jaz ne 

vidim, da bi dolgoročno uspeli samo z uvozom in trgovino. Seveda pa le pod pogojem, da se bo 

lahko konkuriralo izdelkom iz tujine – po ceni ali po kakovosti ali po »drugačnosti«. Tudi 

samozaposlitve s področja računalništva, gostinstva, turizma. Turizem na Obali je vseskozi 

prisoten in bi ga lahko še oplemenitili. Priložnost morda za podjetnike v povezavi turizem in 

podeželje. Tukaj je pomembna povezanost med akterji, sploh, če so manjši, zaradi samega 

trženja. 

SP1 meni, da se o trajnostnem oz. socialnem podjetništvu veliko govori, navaja: 
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Socialno podjetnštvo je na nek način, ocenjujem, da se o tem veliko govori, je pa vprašanje, kaj je 

na dolgi rok profitabilno. Mogoče bolj kot socialno se sedaj govori o družbeno odgovornem 

podjetništvu, ker na nek način se socialno podjetništvo razume kot nekaj, kjer se pomaga socialno 

ogroženim ljudem. To podjetje mora ustvarjati nek proizvod, ki bo tržno zanimiv, gre vseeno za 

podjetništvo, gre za neko podjetje, ki se na koncu mora samo vzdrževati, ne pa da je odvisno od 

nekih socialnih pomoči, od nekih socialnih podpor. Zaenkrat so pri nas samo omejitve za ta 

podjetja, torej neki pogoji, ni pa še spodbud. Še vedno so redka ta podjetja pri nas in to ne more 

bit nek generator večjega števila delovnih mest. To je lahko nekaj projektov, ki bodo zaposlovali 

neke določene ciljne skupine ali pa se bodo mogoče ukvarjali z nekimi socialno bolj prijaznimi 

storitvami. Ampak še vedno mora biti to nek vzdržen model, se pravi, ki se vzdržuje s prihodki, ki 

jih ustvarja. Ni davčnih ugodnosti za ta podjetja, zato se pri nas o tem veliko govori, v praksi pa 

še nismo videli nekih večjh rezultov, čeprav so dobri primeri tudi v Sloveniji. 

OP1 pa meni, da se bodo prednosti trajnostnega podjetništva kazale v prihrankih podjetij, 

trditev podkrepi z navedbo: 
Tukaj gre predvsem za prihranke pri samem podjetju. Morda tega podjetja še ne vidijo, ker ni še 

razvite metodologije, kako naj bi se to merilo. Tako da bomo v naslednjem letu v okviru tega 

programa razvili v sodelovanju z drugimi institucijami neko metodologijo za spremljanje teh 

prihrankov. Tako bodo podjetja lahko videla tudi kaj to pri njih pomeni. To velja za podjetja, ki 

znajo dolgoročno planirati in so malo večja in stabilnejša.  

5.3.2! Možnosti sodelovanja med subjekti podpornega okolja za podjetništvo v Obalno-

kraški regiji. 

Tematska mreža na sliki 22 prikazuje možnosti sodelovanja med subjekti podpornega okolja 

za podjetništvo v Obalno-kraški regiji. Kot možnosti boljšega sodelovanja so intervjuvanci 

izpstavili neformalna srečanja, čezmejne projekte, enotno spletno stran ter delitev pristojnosti 

oz. boljšo seznanitev s programi drugih subjektov. Samostojna veja pri sodelovaju med 

subjekti podpornega okolja je Agencija SPIRIT, ki je nosilec projekta VEM točk po celotni 

Sloveniji. VEM točke so razporejene po različnih subjektih podpornega okolja za 

podjetništvo, svetovalne storitve niso enotne na nivoju celotne Slovenije, zaradi svoje 

razdrobljenosti jih ni mogoče enotno povezovati. To prikazujemo na sliki 22, kjer so 

posamezne VEM točke na enakem nivoju, vendar med njimi ni povezave. 
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Slika 22: Tematska mreža 2 

 

Vsi intervjuvanci so se strinjali, da je subjektov podpornega okolja za podjetništvo v Obalno-

kraški regiji veliko.  

Vendar se SP1 zaveda, da ima vsak subjekt svoje specifike. Pomembno je, da se vsak subjekt 

podpornega okolja specializira za določeno področje in tukaj nadgradi svojo storitev. Navaja: 
Zato je bil naš namen, skozi projekt, ki smo si ga zadali, da se med sabo povezujemo in s tem 

lažje nudimo celovito storitev nekemu podjetniku. Da nek podjetnik, ko ga ti obdelaš do neke 

določene točke, potem potrebuje neko drugo bolj specifično storitev, ga ti usmeriš tja, kjer lahko 

dobi boljšo storitev. 

OP1 navaja, da so se v okviru projekta povezali z drugo institucijo, kjer je ena pristojna za 

dodelitev sredstev, druga pa za usposabljanje o podjetništvu, dodaja : 
Tako, da smo mi s temi novimi ukrepi šli tudi v  povezovanje med institucijami, kar je v Sloveniji 

težko. Povezovali se bomo mi kot agencija in ZRSZ, v smislu, da z ljudmi, ki naj bi dobili 

sredstva za samozaposlitev, predhodno opravimo neka usposabljanja za samozaposlitev. 

OP2 meni, da je v Sloveniji  na državnem in regionalnem nivoju veliko subjektov, ki nimajo 

vidnega učnika na razvoj podjetništva v regiji, navaja: 
Moje mnenje je, da imamo v Sloveniji, tako na državnem in regionalnem nivoju, veliko 

subjektov, vsak dela na svojem področju, vendar med njimi ni ustrezne povezave. Ti subjekti 

imajo funkcijo, da pomagajo podjetnikom, vendar na splošno gledano, ni nobenega učinka. 

Morda bi bilo potrebno meriti, kaj ti subjekti počnejo oz. kakšno funkcijo imajo pri spodbujanju 
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podjetništva. V Sloveniji imamo veliko število ljudi zaposlenih v javnih zavodih in subjektih, ki 

nimajo končnega učinka. Podobno je na univerzah, izvajajo se številni projekti, študije, raziskave, 

ki nimajo praktičnega namena. Ne implementirajo se v gospodarstvo. Ni prehoda med 

univerzitetnim znanjem in uporabo tega znanja v praksi. 

SP2 si želi več povezovanja subjektov podpornega okolja na regionalni ravni, ob tem navaja: 
Iz mojih izkušenj zadnjih nekaj let se je podporno podjetniko okolje začelo povezovati (v okviru 

slovenskega inovativnega okolja –SIO), tako javno kot tudi zasebno. Od tod tudi skupni programi 

za razvoj podjetništva ter skupni projekti (bodisi EU, nacionalni ali regionalni). Osebno si želim 

povezovanja tudi na lokalni ravni, kjer vsaj v našem prostoru ni povsem učinkovito. Vendar smo 

tudi tu začeli procese povezovanja in sodelovanja. 

OP2 na regionalnem nivoju sodeluje z enim subjektom za spodbujanje podjetništva v 

projektih, ki imajo po njihovi oceni neko uporabno vrednost. Sodelovanje opisuje z navedbo: 
Ja, z RRC-jem dobro sodelujemo, vedno poskusimo poiskati kakšne projekte, ki imajo neko 

dodano vrednost. Opazili smo, da so tudi oni naravnani na projekte, iz katerih se da nekaj 

konkretnega narediti. Občina je v preteklosti sodelovala pri t.i. investicijskih projektih, iz katerih 

se je npr. obnovilo gledališče. Uporabili smo veliko sredstev, ki smo jih dobili preko 

mednarodnih razpisov, vodovode, ceste smo lahko uredili s temi sredstvi. V tem obdobju so 

trenutno razpisi za "mehke projekte", vendar poskušamo tudi sedaj pripraviti vse potrebno, da ko 

bodo analize narejene, da bomo lahko tudi fizično kaj naredili. Tudi Univerza na Primorskem 

dobi sredstva od projektov, in ker so trenutno na razpolago bolj "mehki projekti", se ukvarjajo 

tudi s projekti, kateri občini ne pridejo prav. 

OP4 o povezovanju subjektov podpornega okolja za podjetništvo navaja:  
Po mojem mnenju bi lahko bile institucije/subjekti, ki delujejo na področju spodbujanja 

podjetništva, med seboj bolj povezane, morda bolj usklajene, sicer pa ne poznam delovavnja vseh 

v podrobnostih … 

Tudi SP3 sodeluje samo z nekaterimi subjekti podpornega okolja za podjetništvo, sodelovanje 

opisuje z besedami: 
Mi sodelujemo z RRC-jem in ZRSZ, Središčem Rotunda, ko organizirajo razna srečanja, 

predavanja, izobraževanja itd.  

SP4 navaja, da se subjekti podpornega okolja povezujejo, težave pa nastanejo pri prenosu 

informacij. Svojo trditev obrazloži: 
Različnih podjetniških informacij je veliko in niti vsi subjekti ne poznajo vseh. Za posameznika 

pa je najbolje, če je čim več informacij na enem mestu. Zato je potrebno še boljše povezovanje, 

ali pa ustanoviti subjekt, ki bo združeval informacije vseh in bo tako najlažje usmeril ali svetoval 

posamezniku, bodisi z neposredno informacijo, bodisi z natančno usmeritvijo na kompetentni 

subjekt. Na nek način bi tako bili vsi subjekti dolžni sodelovati in »centralizirati« informacije. 

Podjetnik bi na enem mestu dobil informacijo glede ugodnih kreditov in subvencij, brezplačnih 

promocij, brezplačnih prostorov itd. 
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OP3 opaža, da se subjekti v regiji ne povezujejo med seboj, povezujejo se v okviru svojih 

krovnih organizacij, navaja: 
Kot pri marsičem je tudi pri podjetništvu nujno sodelovanje, ki mora bolje zaživeti tudi v naši 

občini, saj se danes v večini posamezni subjekti povezujejo v okviru svojih krovnih organizacij in 

premalo med seboj.  

Neformalna srečanja 

OP1 navaja, da subjekti podpornega okolja v Sloveniji niso sistemsko povezani:  
Subjekti za spodbujanje okolja sistemsko niso povezani, vendar tisti, ki so proaktivni in ki vidijo 

svojo vizijo, se povezujejo, ker vidijo, da je to koristno tako za njih, kakor za njihove uporabnike. 

Ker sistemska povezava subjektov ni mogoča, bi bilo potrebno, da se subjekti povezujejo na 

neformalnih srečanjih enkrat ali dvakrat letno, si izmenjajo informacije o storitvah, po katerih 

povprašujejo, o novostih, o dejavnostih, ki jih izvajajo, ipd.  

Točke VEM 

OP1 o točkah VEM navaja, da obstaja vladni strateški projekt o ureditvi VEM točk. VEM 

točke nimajo interesa po povezovanju, dokler ne bo urejeno področje financiranja teh točk. 

Potrebno bi bilo medsebojno obveščanje, ne samo na ravni države ampak predvsem na 

regionalni ravni.  

Čezmejni projekti 

SP2 opaža, da se je zadnjih nekaj let podporno okolje za podjetništvo začelo povezovati (v 

okviru slovenskega inovativnega okolja - SIO). Povezovati so se začeli tako javni kakor tudi 

zasebni subjekti podpornega okolja za podjetništvo. Iz tega izhajajo tudi skupni programi in 

projekti za razvoj podjetništva (regionalni, nacionalni in EU). 

Enotna spletna stran 

OP1 pogreša enotno spletno stran, na kateri bi bili objavljeni razpoložjljivi projekti, podobno 

kot je spletna stran e-naročanje, kje so zbrana vsa javna naročila., vendar je težava v tem, ker 

je povezovanje med posameznimi resorji v Sloveniji težavno. Zatakne se lahko že pri 

financiranju priprave spletne strani.  

Čeprav se vprašanje o motivih za vstop v podjetništvo ne nanaša neposredo na naša 

raziskovalna vprašanja, se je med preučevanjem teorije in pogovorom z izbranimi sogovorniki 

v intervjujih razvilo vprašanje o motivih za vstop v podjetništvo.  
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V okviru raziskave smo prišli do spoznanja, da imajo motivi za vstop v podjetništvo lahko 

vpliv na to, ali ima podjetje na trgu več ali manj možnosti za uspeh. Določeni ukrepi, 

predvsem ukrepi ZRSZ, so temeljili na spodbujanju podjetništva iz nuje, kar je privedlo do 

odpiranja podjetij brez jasno zastavljenih ciljev in želje ter sposobnosti za podjetništvo. 

Pojavilo se je veliko kritik na račun spodbujanja podjetništva iz nuje, nakar smo se odlčili, da 

preučimo še ta vidik. Kvalitativni način raziskovanja omogoča vpogled in spreminjanje 

procesa raziskovanja s časom, razumeti podmene ljudi ter glede na novo nastale probleme, 

prilagoditi raziskavo, kar prispeva k razvoju novih teorij, zato v nadaljvanju predstavljamo 

tematsko mrežo motivov za vstop v podjetništvo. 

5.3.3! Tematska mreža motivov za vstop v podjetništvo 

Če izhajamo iz teorije o motivih za vstop v podjetništvo, ki smo jo navedli v teoretičnem delu 

magistrske naloge, lahko motivi podjetnikov za vstop v podjetništvo izhajajo iz družine, želje 

po dokazovanju, nezadovoljstva na obstoječem delovnem mestu, lažjem usklajevanju 

družinskih in službenih obveznosti, veselja do dela in želje po zaslužku. To so motivi povleke 

oz. "pull" motivi. Motivi, ki podjetnika prisilijo v podjetništvo, so lahko brezposlenost, izguba 

službe, nezadovoljstvo v službi ipd. Tem motivom pravimo motivi potiska oz. so "push" 

motivi. "Pull" motivi so bolj zaželjeni, ker so dolgoročno bolj učinkoviti, vendar naj bi se v 

praksi obojni prekrivali (Williams in Round 2009, 96). 

Na sliki 23 je prikazana tematska mreža motivov za vstop v podjetnišvo. Motivi za vstop v 

podjetništvo so lahko iz priložnosti ali nuje, v praksi pa se pogosto zelo prepletajo. 

Slika 23: Tematska mreža motivov za vstop v podjetništvo 

 

 

MOTIVI ZA
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Priložnost Nuja
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Udeleženci programov za spodbujanje podjetništva so se odločili za podjetniško pot iz 

različnih razlogov. Iz odgovorov podjetnikov ugotavljamo, da se motivi povleke in potiska 

vseskozi prepletajo.  

UP4 je o svojih motivih za vstop v podjetništvo navedel: 
Motivi so bili različni; od finančnih motivov do gospodarske situacije v mestu in državi, ki ni 

ponujala neke privlačne zaposlitve. Sem pa že od mladosti želel imeti podjetje in svoje zaposlene 

ljudi. 

UP1 je zamisel dobila v domačem okolju, svojo odločitev razlaga: 
Zamisel sem dobila doma, ker imam sama dva otroka in se moja ideja navezuje na otroke. Kdaj, 

ker sem si dala izziv mojemu možu dokazati, da je lahko ženska, ki je pet let doma, tudi sama 

podjetnica. 

UP2 je poleg tega, da dela v domačem okolju, želela delati v dejavnosti, ki jo veseli, zato 

navaja: 
Prvi motiv predstavlja to, da sem bila doma štiri leta, drugi motiv pa, da zelo rada delam s psi in 

sem videla v tem neko poslovno priložnost. Tako bi imela svoj čas in bi lahko delala. 

Veliko zaposlenim ne ustreza delovni čas, o tem razlaga tudi UP3: 
Meni ne ustreza monoton delovni čas in delo, da se moraš zbuditi vsak dan ob 7h, delati do 8 ure 

nekje za mizo itd. Ugajalo mi je to, da lahko delam nekaj, kar me veseli, čeprav se izkaže, da 

morda te to ne veseli tako. Ampak večina časa je v redu ... Imam veliko srečo. Zelo me veseli, da 

lahko s svojim delom nekaj dosežeš, da lahko rečeš: to sem jaz naredil in si ponosen na to. Da 

nimaš nobenega, ki stoji za tabo in si kljub temu nekam prilezel. 

V odgovorih podjetnikov prevladujejo motivi povleke, predvsem glede dokazovanja, želje po 

samostojnosti, prosti razporeditvi delovnega časa in izpolnitvi že dolgo trajajoče želje po delu 

na določenem področju.  Motivi potiska, ki jih lahko zaznamo iz intervjujev, so, da ni bilo 

privlačne zaposlitve ter dlje trajajoča brezposlenost. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo se velikokrat srečali s pojmom podjetništvo iz 

nuje. Podjetništvo iz nuje pomeni, da so se podjetniki odločili za to pot, ker niso imeli druge 

možnosti za preživetje oz. niso dobili druge zaposlitve, medtem ko podjetništvo zaradi 

priložnosti pomeni ravno nasprotno. Posameznik se odloči za podjetništvo, ker želi izkoristiti 

poslovno priložnost in uspeti ter postati neodvisen in imeti dohodek ter dobiček (GEM 

Slovenija 2013, 72-74). Veliko je razprav o tem, ali je podjetništvo iz nuje škodljivo za 

gospodarstvo.  

Tudi intervjuvanci si niso bili enotni pri odgovorih. SP2 navaja: 
V principu menim, da koristi. V sili/nuji ljudje, ki so prisiljeni oditi iz območja udobja, pokažejo 

vso svojo sposobnost, kreativnost, delovnost. Tudi zgrešene zgodbe so dobra šola za vse. 

Predvsem za posameznika, če se iz tega nauči nekaj novega ter ima še moč poskusiti znova. Na 

dolgi rok se tako kreira nova podjetniška elita (v dobrem pomenu te besede), inovacije, proces 
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samozaposlovanja in večanja števila novih delovnih mest. Na kratek rok mnogi ne uspejo. 

Bogatejši so za izkušnjo in tudi, če se bodo zaposlili pri drugih podjetnikih ali v javnem sektorju, 

bodo zelo dobro razumeli, kaj pomeni zaslužiti zase in za druge, ter spoštovali davkoplačevalski 

denar. 

Njegove trditve podpira tudi SP4, ki je povedal naslednje: 
Nekorektno bi bilo povleči zaključek, da je podjetništvo iz nuje slabo. Veliko ljudi je v nuji prišlo 

do dobrih poslovnih zamisli, odkrili so svoje potenciale, se začeli dodatno izobraževati ter še 

močneje »zagrizli« v svojo podjetniško pot. Mnogi so danes uspešni podjetniki. Zato bi bolj 

ugotavljal, da je nuja tudi dodaten motiv, da se v poslu še bolj trudiš in da si še bolj podjeten. 

Problem so tisti, ki stopijo na podjetniško pot nepripravljeni. V tem primeru jih že trg izloči. 

Enako se zgodi tudi tistim, ki ne stopijo v podjetništvo iz nuje. 

Medtem SP1 navaja naslednje: 
To zagotovo ni dobro, da je podjetništva iz nuje veliko. Tako podjetništvo je zagotovo manj 

produktivno, ima večjo možnost, da ne bo uspelo ... Večinoma so to neke enostavne storitve, ki so 

omejene na neko lokalno okolje, to niso podjetniki, ki bi si upali čez mejo ali pa bi si upali 

mogoče s kakimi bolj inovativnimi proizvodi in storitvami. Večinoma gre za manj izobražene 

osebe in tukaj je rezultat res na koncu vprašljiv. Gotovo bi si želeli več podjetnikov, ki iščejo 

poslovne priložnosti ... Mi smo delali večinoma v preteklih letih z mladimi. In tukaj moram rečt, 

da je bilo veliko podjetništva iz nuje med mladimi. 

Njene trditve podpira tudi OP1, ki meni: 
Menim, da je to za Slovenijo dolgoročno škodljivo. Slovenija je v nekem obdobju pričela s 

subvencijami za samozaposlitev oseb samo zato, da bi imela nek socialen mir. Odpirala so se 

podjetja brez vizije, nepremišljeno, ker so v ta namen dobili neka sredstava, ki so jim v tistem 

trenutku prišla prav. 

Spodbujanje samozaposlovanja je v nekem obdobju podpirala tudi država preko ZRSZ. Iz 

intervjujev je bilo zaznati, da je bila takšna oblika spodbujanja podjetništva v gospodarstvu 

nezaželena, neučinkovita in škodljiva.  

SP1 je navedla naslednje: 
V preteklosti so bili ukrepi, predvsem iz strani ZRSZ premalo ciljno orienitrani oz. so te 

spodbude gnale ljudi v samozaposlitev, pa ti ljudje niso imeli znanj ali celo zelo globokega 

interesa, da bi bili podjetniki. S tem so, ker niso imeli službe, nekako upali, da bo vseeno šlo. Na 

žalost je tako, da če nimaš nekih osnovnih znanj, na žalost ne gre. 

Enakega mnenja je tudi SP3, ki navaja: 
Pred časom so bile subvencije, ki jih je dodeljeval ZRSZ, da bi se zmanjšala brezposelnost. To je 

bil dvorezen meč. Tisti, ki so imeli neko tržno nišo, so uspeli, dosti pa jih je šlo v to, ker so jih na 

ZRSZ napotili, da grejo v s.p., čeprav niso bili pripravljeni na to, da se je v nekem trenutku 

zmanjšala brezposelnost. Je pa tako, da nekateri niso imeli ideje, kaj bi počeli, in so prihajali 

odpirat obrt, ne da bi vedeli, kaj bi počeli. Večina podjetij se ni obdržala, ker je subvencija hitro 
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pošla in so podjetja zaprli. Če so vzdržali dve leti, so brez težav zaprli, če ne so morali subvencije 

vračati. 

SP4 je program videl kot koristen za tiste, ki imajo izdelano idejo in poslovni načrt. Navedel 

je sledeče: 
V preteklosti smo izvajali program priprave na samozaposlitev in potem še subvencijo. Zadnja 

leta se je zelo dobro izoblikoval ta program, ker je dejansko bil sestavljen iz priprave, ki je 

obsegala eno konkretno podjetniško usposabljanje in ob zaključku tudi oceno poslovne ideje. 

UP3 v ukrepu ni zaznala večje dodane vrednosti, je o programu pa je navedla: 
Ne, sam program mi ni prinesel nekih novih znanj. Seznanil me je s tem, kaj bo vse potrebno 

urediti in plačati, in to je to. 

ZRSZ bo v letu 2016 v okviru usmeritve, ki jo imata ZRSZ in Ministrstvo za delo v okviru 

zagotavljanja enakih možnosti, pripravilo program, za spodbujanje žensk v podjetništvo. 

Ženske, ki bi se rade vključile v program morajo imeti vsaj terciarno izobrazbo. O novem 

programu zaposlitve intervjuvanci menijo, da bo izveden na podoben način kot predhodni, 

vendar je izobraževanje v tem primeru bistveno daljše in ciljano na konkretne težave žensk pri 

vstopu v podjetništvo. Povedali so:  
Letos imamo ponovno program v približno taki obliki odprt, vendar samo za brezposelne ženske 

z minimalno terciarno izobrazbo. Program je podoben temu, ki smo ga že izvajali, tokrat v 

sodelovanju z agencijo SPIRIT. Delavnica priprave na samozaposlitev je malo bolj obsežna, traja 

okoli 100 ur. Po uspešno opravljeni delavnici se bo oseba lahko samozaposlila in bo prejela 

subvencijo (SP4). 

Ob razlogih za takšno usmeritev  OP1 navaja: 
To je usmeritev, ki jo imata ZRSZ in Ministrstvo za delo v okviru zagotavljanja enakih možnosti. 

Ker so finančna sredstva omejena, so se odločili, da bodo spodbujali samo ženske z najmanj 

terciarno izobrazbo. Ta odločitev so sprejeli tudi na podlagi statističnih podatkov, ki kaže, da je 

zelo veliko žensk z visoko izobrazbo, ki nimajo zaposlitve. Te smernice so določene že s strani 

EU in OECD, kjer morajo države dokazati, da so nekaj naredile v smeri izboljšanja pogojev. 

Iz pogovora z udeleženci programov za spodujanje podjetništva je bilo zaznati, da po 

končanem programu, ki so ga bili deležni, nikogar izmed subjektov za spodbujanje 

podjetništva ni zanimalo nijhovo zadovoljstvo s programom in uspešnostjo programov za 

nadaljnji razvoj podjetja. Udeleženci so navedli: 
Ne, po zaključku programa me ni nihče kontaktiral, da bi me vprašal o mojem podjetju (UP3). 

Ne, nobenega ni zanimalo kaj se dogaja z mojim podjetjem (UP1). 

Ne, nihče me po zaključku programa ni kontaktiral. Iz RRC- ja vem, da  preverjajo, če imamo še 

zmeraj obrt (UP2). 

Do sedaj so nas enkrat kontaktirali iz agencije SPIRIT (UP4). 
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6! SKLEP 

Do leta 2008 so države EU in Slovenija imele konstantno gospodarsko rast. Po letu 2008, ko 

je nastopila mednarodna gospodarska in finančna kriza, je ta prinesla številna odpuščanja in 

propadanje velikih podjetij. Podjetništvo, predvsem v času gospodarske stagnacije, 

pomembno prispeva h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti, 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 podjetij, v poslovno uporabo vključuje male prihranke in razne druge manjše vire 

sredstev prebivalstva ter vpliva na nastanek skupine ljudi, ki cenijo spodbude za razvoj, 

urejeno pravno državo in gospodarsko stabilnost. 

Vendar podjetništvo samo po sebi nima velikega učinka, če ne ustvarja dodane vrednosti in ne 

zaposluje ljudi, ki imajo ustrezna znanja ali karakterne značilnosti za samozaposlitev. Zato je 

pomembno, da so tisti, ki se odločijo za podjetniško pot, ustrezno pripravljeni. Motivi 

podjetnikov za vstop na podjetniško pot so različni. V glavnem jih delimo na podjetništvo iz 

nuje in podjetništvo iz priložnosti, kar ne pomeni, da kdor se odloča iz priložnosti, ne 

potrebuje ustrezne priprave v smislu raziskave trga, priprave poslovnega načrta, finančnega 

načrta ipd. Čeprav je delitev na podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti pogosta, pa 

v praksi prevladujejo mešani motivi, kar smo potrdili tudi v analizi intervjujev.  

Slovenija je razgibana država, kjer glede na tržne poti, bližino pristanišč, bližino letališč, 

podnebje in obdelovalne površine prevladujejo različne vrste dejavnosti v podjetništvu, zato 

smo se odločili, da v magistrstki nalogi podrobneje preučimo področje podjetništva in 

subjekte podpornega okolja v Obalno-kraški regiji. Čeprav so določene ugotovitve na ravni 

države, ki s svojim vplivom spodbuja ali zavira podjetniško okolje, je veliko načinov, s 

katerimi lahko občine in lokalne skupnosti vplivajo na razvoj podjetništva v regiji.  

V magistrski nalogi smo zato s pregledom relevantne literature in z lastno razsikavo preučili, 

kateri subjekti podpornega okolja delujejo v Sloveniji. Preučili smo, kateri delujejo na 

državnem nivoju in kateri na lokalnem nivoju ter jih razdelili glede na namen ustanovitve. V 

raziskavi, ki smo jo opravili z individualnimi intervjuji in analizo intervjujev s predstavniki 

subjektov podpornega okolja, predstavniki odločevalcev politike in podjetniki, ki so bili 

udeleženi v enem izmed programov za spodbujanje podjetništva v Obalno-kraški regiji, smo 

ugotovili pomembne odnose v posamezni skupini in med skupinami.  

Da bi odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja, smo zbrali podatke, s katerimi smo 

osvetlili področje povezovanja subjektov podpornega okolja v Obalno-kraški regiji ter 

njihovo sodelovanje, spremljanje in analiziranje učinkovitosti določenih programov za 

spodbujanje podjetništva na lokalni ravni ter zadovoljstvo udležencev programov za 

spodbujanje podjetništva oz. nijhovo pripravljenostjo za podjetništvo. S slednjim smo 
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odgovorili na naša raziskovalna vprašanja, dobili pa smo tudi nekaj novih tem, ki so izhajale 

iz teorije in se ponavljale tudi pri intervjujih, zato smo jih dodatno vključili v raziskavo.  

Ugotovili smo, da se v Sloveniji izvaja veliko ukrepov za spodbujanje podjetništva, ki so 

razdeljeni po posameznih subjektih podpornega okolja, glede na funkcijo, ki jo opravljajo. 

Tako se npr. v inkubatorjih opravlja funkcijo inkubacije in podpore podjetju v začetnih fazah 

razvoja podjetja, medtem ko so v tehnoloških parkih aktivnosti bolj usmerjene na razvoj 

inovacij in tehnološko naprednih tehnologij itd. Poleg subjektov inovativnega okolja imajo 

funkcijo spodbujanja podjetništva tudi občine, ki lahko na spodbujanje podjetništva vplivajo 

neposredno s subvencijami in krediti ter posredno z ustvarjanjem pogojev, ki lahko vplivajo 

na ugoden razvoj podjetništva. Najpomembnejšo funkcijo pa ima država, ki mora podjetjem 

zagotoviti prijazno podjetniško okolje. 

V Obalno-kraški regiji se izvajajo programi in ukrepi v okviru subjektov podpornega okolja 

za podjetništvo, ki se nahajajo v regiji, in so: RRC Koper, RRC Izola UIP Koper, ZRSZ, OOZ 

Koper, OOZ Izola, OOZ Piran, GZS, Središče Rotunda, Kulturno izobraževalno društvo 

PINA, CPP Piran, Zavod Adrion, Univerza na Primorskem itd. Nekateri so usmerjeni na 

celotno območje Obalno-kraške 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 oz. 

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

povezovanju v grozde, itd., vsi pa nudijo podjetniška svetovanja. Nekateri v okviru točke 

VEM, ki jo financira država, nekateri v okviru svoje dejavnosti. Subjekti podpornega okolja 

za podjetništvo se lahko prijavijo tudi na razpise evropskih projektov in pridobijo sredstva, 

namenjena spodbujanju podjetništva.  

Subjekti podpornega okolja za podjetništvo v EU se lahko, ravno tako kot v Sloveniji, 

prijavijo na razpise projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki v okviru svojih 

usmeritev vključuje tudi sredstva, namenjena pospeševanju podjetništva. Pri pregledu 

spodbudnosti podjetniških pogojev inovacijskih gospodarstev v EU smo ugotovili, da v večini 

držav izvedenci najslabše ocenjujejo razširjenost in kakovost izobraževanja in usposabljanja 

za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah. Slabo so bili ocenjeni tudi ukrepi vlade glede 

prenosa raziskav in razvoja v podjetniško prakso. Izpostavli so tudi davčno obremenitev 

gospodarstva, neučinkovitost vladnih programov za nova in rastoča podjetja ter 

neusposobljenost kadrov v vladnih institucijah. V Združenem kraljestvu so leta 2011 začeli s 

preojektom StartUP Britain, s katerim so želeli podjetništvo približati tistim, ki ne vedo, kje 

poiskati informacije in jih motivirati, da začnejo samostojno podjetniško pot. V ta namen so z 

avtobusom v središču večjih mest pripravili svetovanja z vodilnimi strokovnjaki na področju 

podjetništva in uspešnimi podjetniki. Pripravili so tudi spletno aplikacijo, ki prikazuje vse 

subjekte podpornega okolja za podjetništvo po regijah. Projekt je bil zelo uspešen, 
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podjetništvo v Združenem kraljestvu se konstantno povečuje, zato smo se odločili ukrep 

predstaviti kot primer dobre prakse. 

Sodelovanje med institucijami, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva v Obalno-kraški 

regiji, ni strukturno urejeno. Niti ni pričakovati, da se bo to v bodoče urejalo na strukturni 

ravni. Subjekti podpornega okolja za podjetništvo morajo sami uvideti prednosti takšnega 

povezovanja v doprinosu za podjetnika, ki bo tako deležen celostne obravnave. Posamezni 

subjekti podpornega okolja za podjetništvo se povezujejo v okviru krovnih institucij, nekateri 

se povezujejo v okviru izvedbe določenega projekta. Subjekti podpornega okolja za 

podjetništvo bi se morali sami zavedati pomembnosti povezovanja in spodbujati neformalna 

srečanja, v okviru katerih bi izmenjali izkušnje in mnenja. Tako bi lahko osebo, ki je prišla po 

določen nasvet in bi ugotovili, da bi bil za ta nasvet bolj ustrezen in pristojen drug subjekt 

podpornega okolja za podjetništvo, napotili naprej na pravo točko. Cilj države je, da uredi 

področje financiranja VEM točk, ki je sedaj razpršeno po posameznih subjektih podpornega 

okolja za podjetništvo. Na takšen način bi se lahko enotno promoviralo VEM točke in 

spremljajo učinkovitost posameznih točk. 

Spremljanje podjetij po končani udeležbi v programih za spodbujanje podjetništva ni enotno 

določeno in je odvisno od posameznega projekta in meril za doseganje učinkovitosti projekta. 

Posamezni subjekti podpornega okolja za podjetništvo nudijo tudi različne vrste svetovalnih 

storitev, za katere še nimajo razvitih učinkovitih načinov spremljanja učinkovitosti. Pri 

projektih, kjer je pogoj, da podjetje po ustanovitvi deluje še določeno število let, je potrebno 

podjetje spremljati, ker v primeru, da podjetje dejavnost predčasno prekine, je tudi finančno 

sankcionirano oz. zavezano k sorazmernemu vračilu izplačane subvencije. Pri nekaterih 

projektih morajo subjekti podpornega okolja za podjetništvo spremljati bilanco stanja 

posameznih podjetij in delati analizo ter statistiko uspešnosti podjetij. Pri spremljanju podjetij 

in analizi njihove učinkovitosti se po končanem programu uporablja statistike in bilance 

podjetij, ki so javno dostopne. Podjetje tako ne zazna, da je vključeno v analizo in spremljano 

s strani subjektov podpornega okolja za podjetništvo. Pogrešati pa je individualno obravnavo 

podjetnikov z analizo zadovoljstva podjetnikov. Na takšen način bi pridobili informacije o 

podjetnikih in konkretnih problemih na določenem trgu. Tudi podjetniki bi imeli občutek, da 

niso na podjetniški poti sami ter, da se po nasvet lahko obrnejo na za to usposobljene kadre. 

Podjetniki so s subjekti podpornega okolja za podjetništvo v Obalno-kraški regiji v večini 

zadovoljni. Zadovoljstvo je predvsem odvisno od programa, v katerem so bili udeleženi. 

Programe, ki so dlje trajajoči in nudijo podjetniku tudi moralno podporo ter odgovore na 

konkretna vprašanja iz prakse, so podjetniki zaznali kot koristne. Programe, ki sicer 

izpolnjujejo formalne pogoje, niso pa praktično usmerjeni, so podjetniki zaznali kot 

nekoristne. Podjetniki menijo, da je v Obalno-kraški regiji zadostno število subjektov 

podpornega okolja in programov, obiskujejo pa tiste, za katere menijo, da jim bodo prinesli 

praktična znanja.  
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Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je področje subjektov podpornega okolja v Obalno-

kraški regiji zadostno pokrito na vseh področjih. Težave se pojavijo, ker subjekti niso 

strukturno povezani in je preglednost nad subjekti podpornega okolja za podjetništvo zelo 

slaba. Posameznik se mora pri iskanju informacij najprej poučiti o strukturi subjektov 

podpornega okolja ter o njhovih pristojnostih ter šele nato preučiti, kateri programi so lahko 

primerni za njegove težave ali dejavnost. Programi so premalo usmerjeni na področje 

delovanja subjekta in so preveč splošni. Občine so se npr. z usmerjenostjo na konkretne 

težave in zmožnosti regije uspele razviti in tako spodbuditi razvoj podjetništva v regiji na 

področjih, kot sta turizem in obrtništvo. Z uvedbo programov, ki spodbujajo razvoj podeželja, 

turistične ponudbe, tradicionalnega obrtništva, unikatnih in lokalnih izdelkov ter pridelkov ter 

dodane vrednosti izdelkov in storitev bi se podjetništvo v Obalno-kraški regiji lahko razvilo 

na področjih, ki so značilna za regijo. Za povečanje učinkovitosti programov bi bilo obvezno 

spremljanje nefinančnih kazalnikov podjetij, v primeru, da je podjetij veliko, bi se lahko 

analizo opravilo na vzorcu. Finančni kazalniki so namreč velikokrat odraz vpliva prilagajanja 

računovodij potrebam podjetij in velikokrat ne izkazujejo dejanskega stanja podjetij na trgu.  

Menimo, da smo v sklopu magistrske naloge uspeli uresničiti zastavljene cilje in podali nova 

izhodišča za nadaljnje raziskovanje na tem področju. Delo lahko služi kot izhodišče in 

napotilo subjektom podpornega okolja za podjetništvo in snovalcem politike podpornega 

okolja za podjetništvo pri odločitvah glede novih programov za spodbujanje podjetništva.  

6.1! Priporočila za prakso 

Raziskava je pokazala, da je na območju Obalno-kraške regije veliko subjektov podpornega 

okolja za podjetništvo, ki v okviru svojih pristojnosti opravljajo naloge z namenom 

spodbujanja podjetništva. Subjekti podpornega okolja za podjetništvo niso strukturno 

povezani, kar jim dopušča možnost, da se povezujejo ali ne. Povezovanje subjektov 

podpornega okolja za podjetništvo bi pomenilo pomemben doprinos h kakovosti izvajanja 

storitev za osebo, ki potrebuje storitve posameznega subjekta. Izhajajoč iz opravljene 

razisikave menimo, da je pomembno, da subjekti podpornega okolja za podjetništvo uvidijo 

način neformalnega povezovanja z ostalimi subjekti na podlagi neformalnih srečanj in 

skupnih ciljev za izboljšanje kakovosti storitev na področju spodbujanja podjetništva za 

uporabnike. Drugo priporočilo izhaja iz ugotovitve, da se na področju izvajanja projektov za 

spodbujanje podjetništva opravlja samo kvantitativne raziskave brez neposredne vpletenosti 

udeležencev v projektu. Navedene raziskave ne nudijo celotnega vpogleda na zadovoljstvo 

udeležencev in doprinosu k njihovi učinkovitosti v podjetništvu. Predlagamo, da se opravi 

poleg kvantitativne analize tudi kvalitativna analiza, v katero so vključeni podjetniki na 

podlagi vzorca, z namenom pridobitve bolj "mehkih" kazalnikov uspešnosti izvedbe 

projektov. 



 

 146 

6.2! Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Raziskava je del segmenta, ki je zajet v sfero spodbujanja podjetništva, zato so na tem 

področju odprte še številne možnosti za nadaljnji razvoj in raziskave, še posebej zato, ker je 

bila raziskava izvedena na območju Obalno-kraške regije. Slednje pomeni, da je bila v 

raziskavo zajeta populacija iz enega lokalnega območja, ki bi ga lahko primerjali s preostalimi 

območji, nikakor pa ga ne moremo posplošiti na celotno območje slovenskega podpornega 

okolja za podjetništvo.   Raziskava odpira številne možnosti za nadaljnje raziskovanje, kot 

npr. razisikava  problematike financiranja točk VEM, raziskava o čezmejnih povezavah 

slovenskega podpornega okolja za podjetništvo, raziskava o sodelovanju Univerze na 

Primorskem s subjekti podpornega okolja za podjetništvo v Obalno-kraški  regiji, raziskava o 

prenosu raziskav in razvoja z univerz v prakso itd.  

6.3! Znanstveni prispevek 

Ugotovitve raziskave bodo lahko prispevale k nadaljnjemu proučevanju potrebe po vpeljavi  

nefinančnih kazalnikov na področju spodbujanja podjetništva v Obalno-kraški regiji in 

Sloveniji, saj so prinesle spoznanje, da obstaja vrzel med zaznavami subjektov podpornega 

okolja za podjetništvo in osebami, ki se odločajo za podjetništvo ter se udeležujejo različnih 

programov za spodbujanje podjetništva. Velikokrat je nezadovoljstvo podjetnikov povezano z 

njihovo dezinformiranostjo, ki pa je posledica spreminjajoče se zakonodaje, zapletenih 

birokratskih postopkov in nepreglednostjo programov in projektov za spodbujanje 

podjetništva. Podjetnik se zato namesto s poslovanjem mora ukvarjati s dejavnostmi, ki mu 

jemljejo dragoceni čas in energijo za razvoj novih izdelkov in storitev. 

Na področju spodbujanja podjetništva v Obalno-kraški regiji ni bilo opravljene še nobene 

poglobljene raziskave. Raziskave, ki so bile opravljene na državnem nivoju, pa so temeljile na 

kvantitativni analizi podatkov, ki je prinesla znanje o pojavih in ne o odnosih med subjekti 

podpornega okolja za podjetnišvo. Zato je raziskava edinstvena na svojem področju in prinaša 

nova znanja na področju odnosov med subjekti podpornega okolja za podjetništvo, podjetniki 

in snovalci politike podpornega okolja. Posebno velja izpostaviti zaznano potrebo po 

sodelovanju med subjekti podpornega okolja za podjetništvo, da bodo lahko učinkoviteje 

nudili ustrezne rešitve za podjetnike in ob podpori občin ustvarili učinkovito okolje za razvoj 

in rast novih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest, dodane vrednosti za gospodarstvo 

ter splošne blaginje v državi. 
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Priloga 1 

 

 

 
 

 

 

ZADEVA: PROŠNJA IZVEDBE INDIVIDUALNEGA INTERVJUJA NA TEMO 

SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA 

 

 

Pozdravljeni, 

 

moje ime je Metka Grbec, sem študentka Fakultete za management Univerze na Primorskem, 

magisterski študijski program Management. V okviru magistrske naloge Spodbujanje 

podjetništva v obalno-kraški regiji želim raziskati ukrepe za spodbujanje podjetištva v 

Sloveniji in obalno-kraški regiji in ugotoviti, kakšno je sodelovanje med subjekti 

inovativnega okolja, zadovoljstvo podjetnikov s programi za spodbujanje podjetništva ter na 

kakšen način bi še lahko povečali učinkovitost ukrepov za spodbujanje podjetništva v obalno-

kraški regiji. 

 

V ta namen želim z vami (oz predstavniki vaše ustanove) izvesti individualni intervju, ki bo 

trajal od 60 do 90 minut. Intervjuje bom analizirala in izsledke uporabila za raziskovalne 

namene. Intervju bo potekal ob sproščenem klepetu, zanimajo nas vaša mnenja.  

Zato vas vljudno prosim. če mi lahko v čim krajšem možnem času (najkasneje do 13. maja 

2016) sporočite datum in uro, ko lahko pridem k vam na pogovor.  

Vnaprej se vam iskreno zahvaljujem v upanju na čim prejšnje snidenje. 

 

Lep pozdrav, Metka Grbec 





 

 

 
 
 

 





Priloga 2 

 

 

 

1.! Kako bi po vašem mnenju opredelili pojem podjetništva? 

Kakšen je vaš odnos do podjetništva? 

Ali imate v družini kakšnega podjetnika (npr. starši, brat/sestra, ostali sorodniki)? 

Ali ste se v času šolanja srečali s podjetništvom?Če da, kjw oz. kako? 

2.! Kakšni motivi so vas vodili v podjetništvo? 

Kdaj in kako ste dobili poslovno zamisel? 

3.! V katerem programu za spodbujajne podjetništva ste bili vključeni?

Na kakšen način vam je ta program pomagal pri vstopanju na samostojno podjetniško 

pot? 

Ali ste zadovoljni z načinom izvajanja programa za spodbujanje podjetništva v vašem 

primeru? Kaj ste pogrešali? 

4.! Ali ste pri ustanavljanju podjetja naleteli na kakšne ovire? Če da, navedite prosim 

katere. 

5.! Ali ste trenutno še vključeni v program za spodbujanje podjetništva?

Kakšne storitve vam trenutno program nudi? 

Ali prejemate še kakšne oblike pomoči, spodbude s  strani programa za spodubjanje 

podjetništva, v katerega ste bili vključeni?

Ali vas je po zaključku programa še kdo kontaktiral in spraševal o vašem poslovanju 

(subjekt za spodbujanje podjetništva, občina, ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, država)? 

6.! V kakšnem odnosu tse z ostalimi udeleženci programa? 

Ali ste ostali v stiku z njimi? Ste morda razvili kakšne poslovne povezave z njimi?  

7.! Ali bi vseeno ustanovili podjetje, če ne bi bilo omenjenega programa za spodbujanje 

podjetništva? Odgovor prosim obrazložite. 

8.! Ali menite, da bi država morala nameniti več  pomoči za posameznike, ki želijo 

ustanoviti podjetje? Če da, prosim navedite katere. 

9.! Ali menite, da bi lokalna skupnost/občina morala nameniti več pomoči..dopiši komu? 

Če da, prosim navedite katere. 

10.!Ali bi radi še kaj dodali? 
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1.! Kako bi po vašem mnenju opredelili pojem podjetništva?  

Kakšen je vaš odnos do podjetništva? 

2.! Kakšna je po vašem mnenju vloga podjetništva v današnjem gospodarstvu?

V odbdobjih velike brezposelnosti se poveča podjetništvo iz nuje, ali je po vaših 

izkušnjah ta oblika podjetništva dolgoročno koristna ali škodljiva za 

gospodarstvo? 

3.! Kakšen je trenutni položaj podjetništva v Sloveniji?

Na katerih področjih vidite največ možnosti za razvoj podjetništva v Sloveniji? 

4.! Kakšni so po vašem mnenju razlogi za spodbujanje podjetništva?  

5.! Kakšna je po vašem mnenju vloga države pri spodbujanju podjetništva?

Ali menite, da se je na področju spodbujanja podjetništva naredilo dovolj? Kaj bi 

lahko še dodatno storili? 

6.! Kakšna je vloga lokalnih skupnosti oz. občin pri spodbujanju podjetništva? 

Kaj bi po vašem mnenju morale storiti občine v smeri spodbujanja podjetništva? 

Kakšna je vaša vloga pri spodbujanju podjetništva? 

Kakšna je vaša vloga pri regionalnem razvoju? 

V Sloveniji imamo veliko različnih subjektov za spodbujanje podjetništva, ali 

menite, da so ti subjekti ustrezno povezani med seboj in se dopolnjujejo? Kako 

ocenjujete njihovo sodelovanje? Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno kaj 

spremeniti?  

7.! Veliko se vlaga v spodbujanje ustanavljanja podjetij in pomoči podjetjem v prvi 

fazi razvoja, ali so po vašem mnenju podjetja ustrezno obravnavana tudi v 

fazahrasti, zrelosti in upadanja (v primeru, da se to zgodi)? 

Katere pomoči so podjetnikom na razpolago v kasnejših fazah razvoja? 

Kdo spremlja podjetnike, ko zapustijo programe za spodbujanja podjetništva? Ali 

se vodijo kakšne statistike? 

8.! Na kakšen način spremljate učinkovitost programov za spodbujanje podjetništva?

Ali menite, da so programi, ki ste jih do sedaj sprejeli in udejanili prinesli 

pričakovane rezultate? Na kakšen način bi še lahko izboljšali rezultate? 

9.! S čim bi lahko po vašem mnenju dodatno spodbudili podjetništvo v Sloveniji? 

10.!Ali bi radi še kaj dodali? 
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1.! Kako bi po vašem mnenju opredelili pojem podjetništva?  

Kakšen je vaš odnos do podjetništva? 

2.! Kakšna je po vašem mnenju vloga podjetništva v današnjem gospodarstvu?  

V odbdobjih velike brezposelnosti se poveča podjetništvo iz nuje, ali je po vaših 

izkušnjah ta oblika podjetništva dolgoročno koristna ali škodljiva za gospodarstvo? 

3.! Kakšen je trenutni položaj podjetništva v Sloveniji?

Na katerih področjih vidite največ možnosti za razvoj podjetništva v Sloveniji?  

4.! Kakšni so po vašem mnenju razlogi za spodbujanje podjetništva? Oz zakaj je potrebno 

podjetništvo spodbujati? 

5.! Kakšna je (po vašem mnenju) vloga države pri spodbujanju podjetništva?  

Ali menite, da se je na področju spodbujanja podjetništva naredilo dovolj? Kaj bi 

lahko še dodatno storili? 

6.! Kakšna je vaša vloga pri spodbujanju podjetništva? Kakšna je vaša vloga pri 

regionalnem razvoju? 

7.! Katere ukrepe izvajate trenutno na področju spodbujanja podjetništva v Sloveniji?  

8.! V Sloveniji imamo veliko različnih subjektov za spodbujanje podjetništva. Ali menite, 

da so ti subjekti ustrezno povezani med seboj in se dopolnjujejo? Kako ocenjujete 

njihovo sodelovanje? Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno kaj spremeniti?  

9.! Veliko se vlaga v spodbujanje ustanavljanja podjetij in pomoči podjetjem v prvi fazi 

razvoja, ali so po vašem mnenju podjetja ustrezno obravnavana tudi v fazahrasti, 

zrelosti in upadanja (v primeru, da se to zgodi)? 

Katere pomoči so podjetnikom na razpolago v kasnejših fazah razvoja? 

Kdo spremlja podjetnike, ko zapustijo programe za spodbujanja podjetništva? Ali se 

vodijo kakšne statistike?  

10.!Na kakšen način spremljate učinkovitost programov za spodbujanje podjetništva?

Ali menite, da so programi, ki ste jih do sedaj sprejeli in udejanili prinesli 

pričakovane rezultate? Na kakšen način bi še lahko izboljšali rezultate? 

11.!S čim bi lahko (po vašem mnenju) dodatno spodbudili podjetništvo v Sloveniji? 

12.!Ali bi radi še kaj dodali? 
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