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POVZETEK  

Magistrsko delo ocenjuje vpeljavo notranjega podjetništva v poslovanje finančnega 

holdinga kot eno od možnih strategij rasti. Teoretični pregled najprej opredeli 

notranjega podjetnika, sledi predstavitev elementov uvedbe notranjega podjetništva, ki 

so: ustrezna podpora vodstva, izbira ustreznega pristopa, vzpostavitev ustrezne strukture 

in primerni kadrovski viri. Na podlagi proučene znanstvene literature so postavljene tri 

glavne hipoteze, vsaka ima štiri do pet podhipotez. Rezultati kvantitativne analize 

odgovorv 97 anketiranih sodelavcev obravnavanega podjetja v celoti potrjujejo hipoteze 

iz česar sledi, (1) da so sodelavci mobilne mreže bolj primerni za nosilce notranje 

podjetniških aktivnosti, kot sodelavci stacionarne mreže, (2) da so v podjetju izpolnjeni 

glavni elementi uvedbe notranjega podjetništva in (3) da so sodelavci z vodstvenimi 

nalogami bolj primerni za nosilce notranje podjetniških aktivnosti, kot sodelavci brez 

vodstvenih nalog. Sklep povzema prispevek k razumevanju notranjega podjetništva in 

predstavi inovativni model uvedbe in priporočila za podjetja, svetovanje in pedagoško 

delo. 

Ključne besede: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, finančni holding, 

inovativnost, strategija rasti 

SUMMARY  

The Masters Thesis studies the intrapreneurship implementation options within the 

Slovenian financial industry. In the theoretical part, the characteristics of an intrapreneur 

are identified and followed with the introduction of key factors to successful 

implementation. Out of four factors, human resource factor was chosen to be evaluated 

as appropriate for intrapreneurial activities. Three hypotheses were tested and each of 

these was split into four to five sub-hypotheses. The findings suggest (1) that people 

working for »mobile network« would come out as more suitable to become 

intrapreneurs than people working for »stationary network«, (2) that middle managers 

are exposed to a higher level of entrepreneurial attitudes and activities compared to 

employees with no managerial responsibilities (3) and that key factors for 

implementation must be fulfilled. The results proved all three hypotheses to be true. My 

conclusion summarizes the contribution of the thesis to the understanding of 

intrapreneurship, presents a newly developed implementation model, and 

recommendations for companies, consultants and pedagogical work. 

Key words: intrapreneurship, intrapreneur, financial holding, inovativeness, human 

resources   
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1 UVOD  

Prihodnost pripada neustrašnim in domiselnim, tistim, ki razumejo, kako 

pomembno je razvijanje podjetniškega vodenja v njihovem podjetju. 

(Turner 2004, 11)  

 

Razmere na globalnem trgu zahtevajo od podjetij podjetniško obnašanje in 

razmišljanje, če želijo na trgu preživeti oziroma uspeti (Ireland, Kuratko in Covin 2009, 

19). Zaostrovanje pogojev poslovanja na slovenskem in globalnem trgu, ki je posledica 

vse večje konkurenčnosti trga in podjetij, finančnih kriz in globalizacije, zahteva od 

podjetij in njihovih vodstev visoko dinamiko, stalno prilagajanje ter inovativne pristope 

pri reševanju operativnih in razvojnih vprašanj (Morris, Kuratko in Covin 2008, 25). 

Za uspeh v globalni konkurenci morajo gospodarski subjekti razvijati nove posle in 

proizvode bolje in hitreje kot njihova konkurenca. Ta dejstva zahtevajo drugačno 

podjetniško kulturo, ki se razlikuje od tradicionalnih pogledov na notranjo 

organizacijsko kulturo (De Clercq 2005, 365). Sodobna podjetja morajo spodbujati 

zaposlene z inovativnimi in notranje podjetniškimi sposobnostmi ter jim dati priložnost, 

da te ideje realizirajo znotraj podjetij. Oblikovati morajo potrebno podjetniško kulturo 

znotraj obstoječih podjetij, kar je nujno potreben del procesa, ki bo pripomogel k 

obstoju in rasti podjetij na novih, hitro spreminjajočih se trgih. Notranje podjetništvo 

pozitivno prispeva k sposobnosti organizacije za učenje in povečuje njen človeški, 

socialni in intelektualni kapital (Dess idr. 2003, 360). 

Oblikovanje dobrega delovnega okolja, podjetnost sodelavcev in posledična visoka 

raven inovativnosti podjetij so torej ključni dejavniki uspeha tako manjših kot večjih 

podjetij, tako v razvitih gospodarstvih kot tudi v okoljih, kjer se tržni sistem šele 

vzpostavlja. Razvijanje okolja, ki je spodbudno za notranje podjetništvo, je del 

odgovora na kompleksen, a sočasno zelo operativen izziv sodobnega podjetja: kako se 

učinkovito soočiti z nepričakovanimi tehnološkimi, zakonodajnimi, ekonomskimi, 

okoljskimi in širšimi družbenimi spremembami. Notranje podjetništvo omogoča hitro 

sprejemanje odločitev z manj razpoložljivimi sredstvi in ob asimetričnih informacijah 

na nišnih trgih izboljša poslovne rezultate podjetja z učinkovitejšo uporabo redkih 

organizacijskih virov. Notranje podjetništvo tudi olajša izvajanje marsikatere 

tradicionalne organizacijske prakse z uvajanjem inovativnosti, proaktivnosti in 

sprejemanjem tveganja na prav vseh ravneh odločanja v podjetju, pri čemer inovativnost 

pojmujemo v najširšem smislu iskanja novih in nevsakdanjih odgovorov na probleme in 

potrebe, ki nastajajo. Rešitve so lahko izboljšani procesi ali celo novi proizvodi in 

storitve (Drnovšek 2008, 25). 
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1.1 Opredelitev problema in predmeta raziskave 

Kot opisano uvodoma, se morajo današnja podjetja na trgu prilagajati, biti 

inovativna in se podjetniško obnašati. Vse to je v velikih podjetjih težko zaradi togosti 

velikih sistemov. Poleg tega za prilagoditev trgu potrebujejo več časa, kot majhna 

podjetja, inovativnost se pogosto izgubi v obilici delegiranih nalog (Hornsby idr. 1993, 

100). V tovrstnih velikih podjetjih se pogosto najdejo inovativni posamezniki –

sodelavci, ki se jim pri opravljanju vsakodnevnega dela utrnejo zamisli in ideje, kako 

izboljšati delovni proces, izdelek ali storitev. Do realizacije ali vsaj preverjanja takih 

idej pa pogosto ne pride, razlogov za to najdemo v literaturi več. Med najpogostejšimi 

so nerazumevanje ali preobremenjenost nadrejenih za sprejetje in spodbudo idej, velika 

hierarhična strukturiranost, kjer bi moralo idejo pred izvedbo odobriti nekaj managerjev 

in podobno. Podjetja pogosto nimajo sistema nagrajevanja in spodbujanja novih idej in 

tako so inovativne zamisli in ideje pogosto sprejete z neodobravanjem ali pozabljene v 

primežu vsakdanjih opravil (Floyd in Wooldridge 1999, 83-97). 

Podoben primer srečamo tudi pri obravnavanem podjetju, KD Finančna točka (v 

nadaljevanju KD FT), ki se ukvarja s prodajo finančnih produktov, investicijskih 

skladov, življenjskih zavarovanj in deloma tudi bančnih produktov.  

Rast obravnavanega podjetja je tako mogoča s krepitvijo prodajnih kanalov 

in/oziroma vpeljavo notranjega podjetništva. Krepitev prodajnih kanalov je mogoče 

izvesti s povečanjem števila tržnikov in/ali odprtjem novih izpostav, poslovalnic 

Finančnih točk, katerih vodje/nosilci naj bodo posamezniki, identificirani kot notranji 

podjetniki.  

1.1.1 Namen in cilji raziskave 

Ključno vprašanje, na katerega bom skušala odgovoriti v tem magistrskem delu, je: 

Ali je zadoščeno glavnim elementom uvedbe notranjega podjetništva, še posebno 

primernosti/zmožnosti zaposlenih oz. sodelavcev (v nadaljevanju sodelavci), da bodo 

nosilci svojih notranje podjetniških enot (notranji podjetniki) ter v kateri skupini 

sodelavcev iskati bodoče notranje podjetnike. V primeru, da med sodelavci ni primernih 

kandidatov, bom podala predloge za rešitev problema.  

Skladno z opredelitvijo in predmetom raziskave sem postavila temeljni tezi: 

sodelavci, kot eden od ključnih elementov uvedbe notranjega podjetništva v podjetju KD 

FT, so primerni za nosilce notranje podjetniških enot ter izpolnjeni so glavni pogoji 

uvedbe notranjega podjetništva.  

Tezi bom potrdila ali zavrgla z rezultati raziskave med sodelavci proučevanega 

finančnega holdinga. Primerjala bom profil »idealnega« notranjega podjetnika, ki ga 

bom oblikovala na podlagi podatkov iz razpoložljive literature in profil sodelavcev, 

ugotovljen s pomočjo raziskave. Na podlagi rezultatov primerjave bom podala 
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ugotovitev, da so sodelavci primerni, da niso primerni, ali da bi bili pod določenimi 

pogoji (usposabljanje, motiviranje) primerni za nosilce notranjega podjetništva.  

Namen teoretičnega dela raziskave je poudariti pomen notranjega podjetništva za 

boljše poslovanje podjetja, prikazati pristope za uvajanje in ključne elemente uvedbe 

notranjega podjetništva.  

Namen praktičnega dela raziskave pa je s pomočjo ankete zbrati potrebne podatke o 

potencialnih notranjih podjetnikih, jih analizirati in podati rezultate o njihovi 

primernosti za notranje podjetnike.  

Cilj magistrskega dela je preveriti možnost vpeljave notranjega podjetništva v 

prodajni mreži KD FT z vidika ključnih elementov vpeljave in poudarkom na 

ustreznosti kadrovskih virov, identificirati skupino sodelavcev podjetja, med katerimi 

bo vodstvo lahko iskalo nosilce notranje podjetniških podjemov in na podlagi rezultatov 

predlagati ukrepe za izboljšanje.  

Iz anketnega vprašalnika in razgovora z upravo družbe KD FT bom skušala 

razbrati, če v podjetju že obstajajo zametki notranjega podjetništva, v kolikšni meri je 

le-to razvito, kakšne so značilnosti oziroma posebnosti.  

1.1.2 Raziskovalne hipoteze 

Postavila sem naslednje raziskovalne hipoteze:  
 

1. Sodelavci, ki delujejo v mobilnih mrežah, so bolj primerni za nosilce notranje 

podjetniške aktivnosti kot sodelavci, ki delujejo v fiksni mreži.  

2. V obravnavanem podjetju je v času raziskave izpolnjena večina pogojev za 

vpeljavo notranjega podjetništva: podpora vodstva, ustrezen pristop, ustrezna 

organizacijska struktura in izbor potencialnih nosilcev notranje podjetniške 

aktivnosti. 

3. Člani poslovodstva (srednjega in vrhnjega) obravnavanega podjetja izkazujejo 

večjo nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih 

odgovornosti. 

1.2 Uporabljene metode raziskovanja 

Raziskava je potekala v treh fazah:  
 

1. Študija teoretičnih izhodišč na področju notranjega podjetništva, podjetništva, 

franšizinga, inovativnosti in motiviranja zaposlenih ter ključnih elementov 

uvajanja notranjega podjetništva.  

2. Poglobljeni intervju z upravo družbe. Odgovori so pokazali, ali je podpora 

vodstva družbe, kot enega ključnih elementov uvajanja notranjega podjetništva, 

zadostna.  



Uvod 

4 

3. Anketni vprašalnik za sodelavce, ki je pokazal, ali so trenutno sodelavci 

primerni za nosilce notranje podjetniških aktivnosti in katera skupina  

sodelavcev je primernejša. 
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2 PODJETNIŠTVO  

V zadnjem času podjetništvo v veliki meri povezujejo z nastajanjem novih podjetij 

(Glas in Pšeničny 2000, 211), kar z vidika umeščenosti podjetništva v ekonomsko 

teorijo pomeni predvsem tisti del, ki se nanaša na dejavnike makroekonomske politike: 

generiranje delovnih mest, razvoj novih tehnologij in splošnega družbenega napredka. V 

mednarodni primerjalni študiji GEM1 so avtorji ugotovili, da je podjetništvo v 

podjetniško najbolj aktivnih državah (ZDA, Kanada in Izrael) integralni del 

gospodarstva in tudi življenja posameznikov. Še več: podjetništvo je neposredno 

povezano z gospodarsko blaginjo najrazvitejših držav. Drugod podjetništvo in 

ustvarjanje novih podjetij ostaja strukturna in kulturna anomalija. V teh državah bodo 

potrebna še desetletja stalnih sprememb v mnogih nacionalnih, kulturnih, političnih in 

gospodarskih inštitucijah, če se želijo priključiti elitnemu klubu podjetniških 

gospodarstev (Vadnjal 2005, 14). 

Podjetniško gibanje imenuje Timmons (1999, 23-30) kar »tiho revolucijo« in 

verjame, da bo vpliv podjetništva na 21. stoletje večji kot vpliv industrijske revolucije 

na dogajanje v 19. in 20. stoletju. Podjetniki ustvarjajo nove tehnologije, nove 

proizvode in storitve, s tem nastajajo nove industrijske panoge, ustvarjajo novo vrednost 

in nova delovna mesta. Schumpeter pravi, da podjetniška generacija nadomešča 

kapitalizem gigantskih korporacij v procesu »kreativne destrukcije«. 

V Sloveniji je registriranih več kot 100.000 podjetij. Preko 90 % teh podjetij so 

ustanovili zasebniki, več kot 99 % podjetij pa predstavljajo majhna in srednje velika 

podjetja, in velika večina teh je malih, z manj kot 10 zaposlenimi, kar pa je podobno 

stanje kot tudi v Evropi in ZDA.  

Kljub tej teoretski nedorečenosti je vloga podjetništva in podjetnikov v 

ekonomskem razvoju danes priznana v skoraj vseh gospodarstvih, ne glede na raven 

razvitosti in politični sistem. V zadnjih dvajsetih letih sta pojma postala del ekonomske 

politike, ekonomske oziroma poslovne znanosti in širše javne razprave. Podjetništvo 

razumemo predvsem kot ustvarjanje nove vrednosti, ki je posledica načrtovanih 

dejavnosti posameznika (podjetnika) ali podjetniškega tima, ki gredo od prepoznavanja 

tržne priložnosti prek organiziranja in vključevanja potrebnih sredstev do realizacije 

poslovne priložnosti. Tako je obravnava procesa podjetništva od klasičnega pojmovanja 

(1) podjetnika kot edine gonilne sile, ki kombinira, (2) poslovne priložnosti in (3) vire 

za uresničitev teh priložnosti, nadgrajena in opredeljena kot rezultat treh različnih, 

vendar povezanih in med seboj odvisnih elementov: (1) podjetnika kot osebnosti, (2) 

podjetniške organizacije in (3) okolja, v katerem podjetnik in organizacija delujeta 

(Vadnjal 2005, 11). 

                                                
1 Global Entrepreneurship Monitor.  
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Število podjetnikov in s tem malih podjetij od leta 1991 v Sloveniji nenehno raste, 

in sicer zaradi:  
 

1. Tehnoloških sprememb, zmanjšanja števila zaposlenih in spreminjanja 

delovnih mest, ki pripeljejo do vse večjega števila presežnih delavcev. 

2. Sprememb v tehnologiji, ki odpirajo nove poslovne priložnosti za podjetništvo, 

ki še pred nekaj leti niso bile možne.  

3. Narava dela se spreminja. Zaposlovanja za celotno delovno dobo ni več. 

Večina služb je začasnih ali samo za določen čas; zaposlitve, ki pa še niso 

takšne, bodo kmalu takšne postale. Kar pomeni, da se morajo tudi zaposleni 

začeti obnašati kot podjetniki, če hočejo ponovno podpisati pogodbo o delu.  

2.1 Opredelitev podjetništva  

Pojem podjetništvo se je v Sloveniji začel pogosteje uporabljati v osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja, ko je takratna oblast v času socializma obrtnikom dovoljevala 

opravljati širši krog dejavnosti in rast obrtnih podjetij. V tistem obdobju so bila mala in 

srednja podjetja pomembna z vidika inovativnosti, razvoja, ustvarjanja delovnih mest in 

zaposlovanja. Z valom ekonomskih in političnih sprememb, ki je konec osemdesetih 

zajel našo državo, pa je podjetništvo postajalo vedno pomembnejše (Pšeničny 2000, 36).  

Razvoj podjetništva v zadnjih dveh desetletjih je povzročil, da je danes skorajda 

nemogoče najti dvoje ljudi, ki bi si pod tem pojmom predstavljala povsem isto vsebino. 

Gre za sila širok razpon pojmovanj, od tega, da je podjetnik samo tisti, ki pravno 

formalno ustanovi lastno podjetje, do tega, da je podjetnik vsakdo, ki ima novo idejo in 

jo hoče preizkusiti v lastnem podjetju ali izven njega, brez tega, da bi formalno 

ustanavljal podjetje (Rebernik 2008, 10).  

S pojmom podjetništvo najpogosteje označujemo aktivnosti posameznikov, ki jih 

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

prevzemanju tveganja doseči čim večji finančni uspeh (Pšeničny 2000, 15). 

S prehodom na tržno gospodarstvo je postalo podjetništvo pomemben dejavnik 

gospodarskega razvoja in rasti v Sloveniji. Z odpiranjem trga konkurenci stara 

gospodarska struktura, za katero sta bila značilna majhno število velikih podjetij 

usmerjenih na notranji trg in predimenzioniranost industrijskega sektorja, ni mogla 

obstati. V primerjavi z mednarodno konkurenco so imela ta podjetja previsoke stroške, 

bila so preokorna, kakovost ni ustrezala zahtevam trga. Po drugi strani to gospodarstvo 

ni proizvajalo vrste proizvodov in storitev, za katere je obstajalo povpraševanje in bi jih 

bilo možno proizvesti v manjših podjetjih. Konkurenčni pritisk je na eni strani pripeljal 

do razpada velikih podjetij, do zmanjševanja zaposlenosti v teh podjetjih, odpuščanja 

vrste proizvodenj, preusmerjanja na zunanje trge, po drugi strani pa do nastajajoče 

množice novih majhnih podjetij, ki so izkoriščala poslovne priložnosti v novih 
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razmerah. Z motivacijskega stališča so na nastajanje novih podjetij vplivale razmere, v 

katerih so k podjetništvu nagnjeni ljudje začeli ustanavljati svoja podjetja, da bi 

uresničili poslovne zamisli, ki jih v prejšnjem sistemu niso mogli, po drugi strani pa se 

je veliko ljudi odločilo za samostojno podjetniško pot preprosto zato, ker so izgubili 

zaposlitev (Antončič idr. 2002, 22).  

2.2 Opredelitev podjetnika  

Pojem podjetnika je zaslediti že leta 1697, ko Daniel Defoe s pojmom »projector« 

označuje posameznika s podobnimi lastnostmi in vlogami, kot je Schumpetrov 

»ustvarjalni podjetnik«, in ki ga najdemo pri francoskem ekonomistu Cantillonu leta 

1725, prvi pa ga šele zares vpelje v ekonomsko teorijo Jean Baptiste Say (tabela 2.1). 

Eden prvih primerov zgodnje opredelitve podjetnika kot posrednika je Marco Polo, 

ki je poskušal vzpostaviti trgovske poti z Daljnim vzhodom. Marco Polo je kot 

posrednik podpisal pogodbo z osebo, ki je imela denar (predhodnik današnjih tveganih 

kapitalistov), za prodajo svojega blaga. Tako sta si po opravljeni prodaji podjetnik in 

kapitalist delila dobiček (Antončič 2002, 21).  

Podjetnik je torej tisti, ki omenjeni proces uresničuje. Pri tem se zaveda tveganja 

neuspeha in izgube resursov na eni strani in možnosti, da bo za svoje ravnanje na drugi 

strani prejel sorazmerno veliko nagrado. Pri večini podjetnikov se pojavljajo nekatere 

tipične osebnostne lastnosti, nekatere zmožnosti si lahko razvijejo, medtem ko si 

določena znanja lahko pridobijo tudi s šolanjem in usposabljanjem, čeprav je učenje iz 

lastnih izkušenj in izkušenj drugih podjetnikov za povprečne podjetnike celo bolj 

tipično kot formalno šolanje (Timmons 1999, 70). 

V kontekstu voditeljskih lastnosti in smeri raziskovanja podjetništva, ki ji pravimo 

voditeljska šola raziskovanja podjetništva, je zanimiv pogled, ki so ga izoblikovali 

Miner, Smith in Bracker (1990, 75). Po njihovem mnenju obstajajo štirje osnovni tipi 

vzorcev podjetniške osebnosti: (1) k doseganju ciljev nagnjena oseba (ang. personal 

achiever), (2) super prodajalec, (3) pravi manager in (4) ustvarjalec specializiranih idej 

(expert idea generator). O uspehu lahko govorimo takrat, ko se pravi vzorec podjetniške 

osebnosti znajde na pravem mestu v smislu ekonomskih in drugih pogojev 

podjetniškega okolja, ali drugače povedano: tudi izrazite voditeljske lastnosti 

podjetnikove osebnosti še ne zadostujejo za podjetniški uspeh. 

Zgodovina ekonomskega razmišljanja pojmuje vlogo in naravo podjetnika na 

različne načine. Sodobna ekonomska teorija pa že prepoznava podjetništvo kot 

samostojni proizvodni vir, ki je skoraj enakovreden ostalim proizvodnim virom. 

Podjetnik je v zgodovini ekonomske misli igral številne vloge. Avtorja Herbert in Link 

(Kocjančič 2003, 49) sta izdvojila dvanajst različnih vlog, ki se pojavljajo v ekonomski 

literaturi: 
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              1. Podjetnik je posameznik, ki prevzema tveganje, povezano z negotovostjo. 

2. Podjetnik je posameznik, ki zagotavlja materialna in finančna sredstva. 

3. Podjetnik je inovator. 

4. Podjetnik je posameznik, ki sprejema odločitve. 

5. Podjetnik je gospodarski voditelj. 

6. Podjetnik je poslovodja ali superintendant. 

7. Podjetnik je organizator in usklajevalec ekonomskih virov. 

8. Podjetnik je lastnik podjetja. 

9. Podjetnik je tisti, ki zaposluje proizvodne vire. 

10. Podjetnik je posameznik, ki sklepa posle. 

11. Podjetnik je oseba, ki je sposobna presoje. 

12. Podjetnik je alokator proizvodnih virov med različne alternativne uporabe. 
 

Irski ekonomist Richard Cantillon, ki je deloval v Franciji, je v zgodnjem 18. 

stoletju vnesel v ekonomsko literaturo pojem »entrepreneur« – podjetnik. Cantillon 

pravi, da je podjetnik vmesni člen med proizvodnjo in porabo, on je tisti, ki vodi vse 

tržne menjave, ko kupuje pri proizvajalcih in prodaja kupcem. To počne zaradi dobička, 

ki ga bo ustvaril z razliko med nabavno in prodajno ceno (Pšeničny 2000, 165). 

Joseph Schumpeter je podjetnika umestil v jedro ekonomskega razvoja, ki je 

dinamičen proces, podjetnik pa je sila, ki ta razvoj povzroča. Nadalje Schumpeter 

podjetnika in podjetje označuje kot uvajalca/uvajanje novih kombinacij, in sicer, ko 

podjetje ni več sposobno uvajati novih kombinacij, preneha obstajati kot podjetje. 

Podjetje mora zato, da bi obstajalo, izvajati podjetniško funkcijo in tako brez podjetnika 

ne more obstajati in brez inovativnosti ne more preživeti (Pšeničny 2000, 165). 

Na polju klasične ekonomske teorije se danes v splošnem uporablja pojmovanje, da 

je podjetnik »organizirajoči dejavnik proizvodnje«. Podjetnik je oseba, ki izvaja 

funkcijo organiziranja, najema inpute, upravlja vsakodnevne operacije in prevzema 

riziko (Rebernik 2008, 10). 

Podjetniki so pomemben člen vsake sodobne družbe, ker (Kocjančič 2003, 21): 
 

− ustanavljajo podjetja, ki nas oskrbujejo z izdelki in storitvami, 

− z novimi prijemi omogočajo dostop do izdelkov in storitev, 

− ustvarjajo nova delovna mesta, 

− z inovacijami ustvarjajo nove poslovne priložnosti tudi za druge člane družbe, 

− prispevajo k ekonomski rasti narodnega gospodarstva, 

− s svojo kreativnostjo motivirajo okolico za podjetniške aktivnosti, ki vodijo k 

ustvarjanju nove vrednosti. 
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3 NOTRANJE PODJETNIŠTVO 

Notranje podjetništvo bi najlažje opisali kot podjetniško delovanje in razmišljanje v 

velikih podjetjih. Podjetniško delovati in razmišljati pa mora tako vodstvo, ki spodbuja 

tako delovanje, kot tudi sodelavci, ki niso pasivni in niso »ozkogledi« izvrševalci 

funkcij, pač pa pri svojem delu inovativno razmišljajo o tem, kako bi svoje delo 

opravljali bolj učinkovito, na modernejši način, uporabili nove tehnike, razvili nove 

postopke in morda celo nove produkte in storitve. Tovrstno razmišljanje pa je potrebno 

v sodelavcih spodbujati in nagrajevati. Le tako bo podjetje sledilo hitremu razvoju trga 

in konkurence, bo inovativno in napredno (Antončič idr. 2002, 60).  

Izraz notranje podjetništvo »intrapreneuring« je uvedel Gifford Pinchot (1985, 10–

20), ki meni, da je notranje podjetništvo rešitev in potencialna revolucija za podjetja, ki 

imajo na razpolago dovolj kapitala, ter velike in neučinkovite birokratske strukture, ki 

predstavljajo oviro spremembam in inovacijam. Za notranje podjetnike pa pravi, da so 

tisti, ki pomenijo razliko med uspehom ali propadom podjetja. 

Notranje podjetništvo kot podjetništvo v obstoječi poslovni strukturi lahko premosti 

vrzel med znanostjo in trgom. Podjetja namreč imajo finančna sredstva, potrebna znanja 

in pogosto tudi trženjske in distribucijske sisteme za uspešno komercializacijo inovacij. 

Toda po drugi strani lahko ustvarjalnost, razvoj novih izdelkov in dejavnosti ovirajo ali 

sploh preprečujejo birokratske strukture, usmeritev h kratkoročnim dobičkom in zelo 

strukturirane organizacije. Korporacije, ki se zavedajo teh ovir in potrebe po 

ustvarjalnosti in inovativnosti, so poskusile vzpostaviti notranje podjetniški duh znotraj 

organizacije. V sedanji dobi visoke konkurenčnosti je potreba po novih izdelkih in 

notranje podjetniškem duhu tako močna, da vse več podjetij razvija notranje podjetniško 

okolje, ponavadi v obliki strateških poslovnih enot (ang. Strategic business units) 

(Antončič idr. 2002, 60).  

Korporacije spoznavajo, da postaja izvajanje notranje podjetniških aktivnosti vse 

bolj potrebno tudi v njihovih okoljih, saj jim omogoča, da se uspešno prilagajajo 

nestabilnim tržnim razmeram, s katerimi se nenehno soočajo. Razlogi, zaradi katerih so 

korporacije prisiljene k takšnim naporom, lahko strnemo v naslednje ugotovitve (Glas in 

Pšeničny 2000, 188): 
 

− zaradi izčrpavanja virov priložnosti – podjetje namreč ne more uspešno 

poslovati samo z dodajanjem novih izvedenk starih proizvodov, ampak mora 

nenehno spodbujati razvoj novih; 

− zaradi izredno hitrih sprememb v poslovnem okolju, kamor lahko umestimo 

spremembe tehnologije, spremembe v ravnanju potrošnikov, spremembe 

družbenih vrednot, politično vlogo države itd.  
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Disraeli je skoval rek, da »je sprememba stalnica«. Vendar se le malo podjetij 

zaveda pomena te ugotovitve, čeprav so spremembe v njihovem proračunu pogosto 

večje kot proračun kake manjše države. Poklicna samozadovoljnost, pomanjkanje 

inovativnosti in izogibanje lastniškemu odnosu do podjetja so se v poslovnem svetu 

tako razpasli, da si tega ne smemo več privoščiti. Podjetja, ki želijo ustvariti pozitivno 

rast za svoje deležnike, bodo morala razviti zdravo ravnovesje med podjetniškim 

mišljenjem in svojo že uveljavljeno strukturo (Turner 2004, 19).  

3.1 Opredelitev notranjega podjetništva  

V zgodnjih osemdesetih letih se je na zahodu, zlasti v ZDA, začel proces 

ponovnega razcveta podjetništva. Takratna velika podjetja so v tem procesu spoznala 

svoje poslovne priložnosti. Managerji profitnih centrov so dobili možnost odkupa 

posameznih organizacijskih enot, ki so jih vodili. Takrat je Gifford Pinchot (1985, 12) v 

ekonomsko literaturo uvedel tudi izraz notranje podjetništvo (intrapreneurship), da bi z 

njim opisal managerje znotraj teh velikih združb, ki so prvi ugotovili, kako se lahko 

podjetniške zamisli spremenijo v donosno realnost tudi v veliki korporaciji.  

Pojem notranjega podjetništva je vsaj dvojen, po eni strani gre za omogočanje 

inovativnosti in kreativnosti, ki jo je mogoče razvijati znotraj obstoječe organizacijske 

strukture, po drugi strani pa tudi za posebna interna podjetja – torej podjetja v podjetjih, 

ki naj bi omogočila, da bi lahko tudi večje in zato bolj toge organizacijske oblike sledile 

načelu »small is beautiful«2 (Rebernik 2008, 15).  

V ekonomski literaturi tako lahko zasledimo mnogo definicij notranjega 

podjetništva, zato ne moremo govoriti o neki splošno sprejeti. Kljub temu, da se avtorji 

večinoma strinjajo o značilnosti podjetniških aktivnosti v podjetjih, je na področju 

terminologije nastala nekakšna zmeda, podobno kot pri pojmu podjetništvo. Soočamo se 

s nekonsistentnostjo (Sharma in Chrisman 1999, 83).  

 V nadaljevanju navajam definicije notranjega podjetništva: 
 

− Organizacije, za katere je značilno notranje podjetništvo, spodbujajo 

podjetniško dejavnost tako, da z ustreznim prilagajanjem strukture, vodenja in 

procesov pridobijo želeno prožnost, hitrost, ustvarjalnost in motivacijo za 

donosno izrabo konkretnih priložnosti (Turner 2004, 47).  

− Phan (2009, 198–199) razume notranje podjetništvo kot proces prenove 

organizacije, ki povezuje dva različna, pa vendar povezana fenomena. Prvi so 

inovacije in ustvarjanje novih podjetij (CV).3 Narayanan idr. (2009) meni, da 

ustvarjanje novih podjetij (CV) fokusira na več korakov in procesov, ki so 

                                                
2 Majhno je lepo (prevod).  
3 Corporate venturing ang.  
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povezani z oblikovanjem novih poslov4 in integracijo teh v poslovanje 

podjetja. Drugi fenomen, ki ga Phan navaja, je, da notranje podjetništvo 

povečuje sposobnost podjetja za tekmovanje in sprejemanje tveganja. 

− Notranje podjetništvo, odkrivanje in zasledovanje novih priložnosti skozi 

inovacije in ustvarjanje novih podjetij je pomemben vir prednosti podjetja. 

Združuje raznoliko skupino aktivnosti, kot so inovacije pri produktih in 

procesih, razvoj novih poslovnih modelov in podobno (Hayton in Kelley 2006, 

407).    

− Notranje podjetništvo je rešilna bilka za podjetja, ki razpolagajo z veliko 

kapitala, a so neučinkovita zaradi poglobljenih birokratskih struktur, ki 

zavirajo inovativne procese. Pomeni tudi razvoj podjetniškega duha in 

podjetniške kulture v podjetju ter iskanje in pomoč inovativnim podjetnikom 

pri razvoju poslovnih invencij. Pri tem se opirajo na poslovno infrastrukturo 

podjetja in imajo veliko prednost pred individualnimi podjetniki (Pinchot 

1985, 15). 

− Notranje podjetništvo je proces prenove organizacije in ima dve različni, 

vendar povezani dimenziji: inovativnost in ustanavljanje podjetij ter strateško 

prenovo na drugi strani (Zahra 225, 1995). 

− Notranje podjetništvo je ustvarjanje novih podjetij v okviru obstoječega 

podjetja ali samo razširjanje vodstvenih funkcij (Hisrich in Peters v Kocjančič 

2003, 39). 

− Notranje podjetništvo je sistematična poslovna oblika podjetja, s katero 

poizkušajo podjetja spodbujati nastajanje podjetniških idej med sodelavci v 

podjetju, odkrivati in selekcionirati te podjetniške ideje, organizirati okrog njih 

podjetniške skupine, jim pomagati pri uresničevanju idej ter ustanavljati in 

ukinjati podjetja v različnih organizacijskih oblikah znotraj matičnega podjetja 

(Pšeničny 2000, 73). 

− Pod pojmom notranje podjetništvo predvidevamo poslovno politiko podjetja, s 

katero podjetja spodbujajo produkcijo podjetniških invencij med zaposlenimi, 

jih selekcionirajo ter okoli njih organizirajo podjetniške skupine ter jim 

pomagajo pri njihovem uresničevanju (Block in MacMillan 1993, 5). 

− Notranje podjetništvo je razvoj znotraj velike organizacije, notranjih trgov in 

relativno majhnih avtonomnih poslovnih enot, ki proizvajajo produkte, storitve 

ali tehnologije ter izkoriščajo obstoječe resurse podjetja po produktivnejših 

postopkih. Za korporacijo predstavlja novost za prihodnost ter popolno slovo 

od preteklosti. Je podjetništvo znotraj obstoječega podjetja (Dollinger 1995, 

36). 
                                                
4 Creating new businesses.  
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Običajno se v literaturi pojavljata dva elementa notranjega podjetništva (Glas 2000, 

190): 
 

− Inovativnost: notranje podjetništvo je mišljeno kot inovacijski duh in 

ustvarjalnost, ki sta razvita znotraj obstoječih podjetij. 

− Avtonomnost delovanja: znotraj velikih korporacij se razvijejo majhni, 

izdvojeni profitni centri z namenom, da bi lahko inovativni posamezniki 

realizirali svoje ideje. 
 

Turner (2004, 27) je v svojem delu »Vodenje k uspehu«5 izbral izraza »bojevniki in 

bojazljivci«, da bi podčrtal razliko med organizacijami, za katere je značilno notranje 

podjetništvo, in organizacijami, za katere ni značilno notranje podjetništvo. 

Navsezadnje so človeška prepričanja, lastnosti in razmišljanja tista, ki najbolj opazno 

oblikujejo organizacijsko kulturo. Njihovo mišljenje in delovanje zrcali vso 

organizacijo. Nadalje pravi: »Smisel podjetja je uresničenje njegovih možnosti in 

zmožnosti. Njihovo uresničenje pa je odvisno od tega, kako trden je njen namen«. 

3.2 Opredelitev notranjega podjetnika  

Notranji podjetnik je oseba zaposlena v veliki organizaciji, ki ima podjetniška 

nagnjenja, kreativnost, inovativnost, vizijo in ambicioznost, vendar želi ostati v varnem 

zavetju velikega podjetja (Carter in  Jones - Evans 2006, 268).  

Notranji podjetniki so podjetniki, ki delujejo znotraj podjetja. To so osebe, ki stojijo 

za novimi proizvodi oziroma storitvami. Hkrati te osebe ustvarijo skupine z zelo močno 

motivacijo za nove dosežke. Njihovi temeljni značilnosti sta vizionarstvo in nagnjenost 

k akciji, opravljajo osnovno funkcijo v podjetju s prevajanjem ideje od faze 

raziskovanja in razvoja v fazo ustvarjanja podjema in začetka njegove rasti. Notranji 

podjetnik uporablja za svoj podjem vire, ki so ponavadi na voljo znotraj podjetja 

(Drucker 1992, 45). 

Očitno je, da so ljudje s svojimi sposobnostmi (ne kapital!) odločilni dejavniki 

vsake organizacije. Dokler delujejo organizacije v stabilnem okolju in kot dobro utečen 

mehanizem, je sicer možno jemati ljudi take kot so in jih brez velike škode celo do 

določene mere ignorirati. A bolj kot je okolje burno in z več problemi, s katerimi se 

podjetje spopada, bolj pomembni postajajo ljudje. »Tako se morajo po letih 

dopolnjevanja ljudem, naj zaupajo sistemu, nanovo naučiti zaupati ljudem in izkoriščati 

najmočnejšo ekonomsko spodbudo – moč ideje. Če se strinjamo, da obstajajo v 

dejanskem življenju vselej poslovne priložnosti, ki čakajo podjetnega posameznika, da 

jih izkoristi, da je torej prisotna »zaloga neizkoriščenih priložnosti«, pa moramo žal 

                                                
5 Originalni naslov: Lead to succeed – Creating Entrepreneurial Organizations. 
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ugotoviti, da ne obstaja vnaprej dana »zaloga podjetnikov«. (Kanter v Rebernik 2008, 

25).  

Notranji podjetniki so ljudje, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost v primeru 

neuspeha, so ljudje z vplivom in ugledom v organizaciji, ki vedo, kako uporabiti 

neformalna razmerja znotraj podjetja, njihov cilj pa ni samo razvoj novih tehnologij in 

proizvodov, temveč tudi uporaba vseh ostalih podpornih mehanizmov (marketing, 

proizvodnja, finance), ki so jim na razpolago znotraj podjetja. Vse to pa z enim samim 

ciljem, prodreti z inovacijo in uspeti (Kocjančič 2003, 23).  

3.3 Razlogi za uvajanje notranjega podjetništva 

Morda zveni protislovno, če govorimo o ustvarjanju podjetniškega vodenja v 

strukturiranem in na videz stabilnem okolju, kakršno je v uveljavljenem podjetju. Toda 

prav na takih protislovjih bodo temeljila podjetja v prihodnosti, saj bo njihov razvoj 

premo-sorazmerno odvisen od stopnje podjetniškega duha, ki jo bodo razvila. Že 

mogoče, da nekaterim podjetjem prav lepo uspeva, čeprav počnejo marsikaj narobe, 

vendar na vse bolj konkurenčnem trgu prihodnosti ne bodo preživela. Morda lahko 

izrabljajo priložnost, ki jim jo ponujata velikost in blagovna znamka, vendar takšna 

priložnosti ponavadi pride na pladnju in zajema le malo človeškega potenciala ter 

organizacijskih virov. Če se podjetje ne potrudi, da bi sprostilo lastne zmogljivosti in 

učinkovito izrabilo vire, ne izpolni svojega namena, čeprav je tega sposobno (Turner 

2004, 18).  

Zaposleni v velikih podjetjih generirajo nove ideje in prepoznavajo nove 

podjetniške priložnosti ter jih realizirajo znotraj obstoječih podjetij s pomočjo 

podpornih mehanizmov, ki jim jih le-ta omogočajo. Zaposleni v takih podjetjih, 

razmišljajo, kako te ideje spremeniti v tržno in ekonomsko zanimive projekte znotraj 

obstoječe organizacije, za razliko od klasičnih podjetnikov, ki sami ustanavljajo podjetja 

in poskušajo uspeti na trgu ponudbe in povpraševanja (Kocjančič 2003, 10).  

Najpomembnejša posledica notranjega podjetništva so poslovni rezultati podjetja, 

in sicer njegova rast in dobički, tako v absolutnem (npr. rast celotne prodaje), kot tudi v 

relativnem smislu (npr. rast tržnega deleža, stopnje dobička v primerjavi s konkurenco) 

(Antončič idr. 2002, 70). Nadalje Kuratko, Ireland in Hornsby (2001, 1) ugotavljajo, da 

so rezultati notranje podjetniških aktivnosti v velikih podjetjih na eni strani 

diverzificirani produkti in trgi ter na drugi strani »navdušujoči« finančni rezultati. 

Mala podjetja pogosto reagirajo na spremembe hitreje, večja pa so bolj birokratska 

in tako počasneje reagirajo na spremembe v poslovnem okolju. Koncept notranjega 

podjetništva je znan kot ena večjih inovacij, ki velikim podjetjem daje možnost hitre 

odzivnosti in tako lahko izkoristijo svoje prednosti tudi v hitro spreminjajočih se 

okoljih, namesto da bi bila njihova žrtev. Birokracija v velikih podjetjih zavira razvoj 

inovativnosti in kreativnosti, kot posledica se kaže, da tudi visoko motivirani kadri ne 
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pridejo na dan s svojimi idejami/inovacijami, saj pri njihovem vpeljevanju vidijo same 

težave (Singer 2009, 2).  

Možnost realizacije podjetniških zamisli znotraj obstoječega podjetja, ki ima že 

izdelane podporne mehanizme in sodeluje z različnimi podjetji in partnerji, ima za 

notranjega podjetnika številne prednosti (Glas 2000, 197): 
 

− enostavnejše trženje zamisli, saj se ideja pojavi pod že uveljavljeno znamko, ki 

omogoča izkoriščanje ugleda podjetja in distribucijske mreže; 

− znotraj podjetja so že prisotna določena tehnološka znanja, lastna tehnologija 

in potrebna oprema; 

− podjetnik znotraj podjetja že sodeluje z ljudmi, ki jih pozna in imajo specifična 

znanja, ki so mu v pomoč, medtem ko mora podjetnik, ki deluje samostojno, ta 

znanja iskati izven podjetja; 

− podjetje je skupnost z uveljavljenimi odnosi, kjer so na razpolago informacije, 

ki so izven podjetja poslovne skrivnosti; 

− podjetje omogoča podjetniško naravnanemu posamezniku vire in pogoje za 

pilotski obrat ter produkcijske možnosti, ki niso polno izkoriščene; 

− finančna podpora, saj ima podjetje lažji dostop do finančnih virov zaradi 

bonitete, ki jo uživa, in garancij, ki jih lahko nudi. 
 

Notranje podjetništvo tako združuje ustvarjalen prispevek posameznika skladno z 

njegovim statusom ter finančno stimulacijo. Pomembno pa je, da je s tem omogočeno 

večjemu številu zaposlenih, da uveljavljajo in tudi uresničijo svoje ustvarjalne 

zmožnosti in težnje po uspehu, statusu in moči (Glas 2000, 197). Ireland, Kuratko in 

Covin (2003, 1) ugotavljajo, da notranje podjetniške aktivnosti spodbujajo generiranje 

znanja, razvoj spretnosti in zadovoljstvo na delovnem mestu.  

Tako bi lahko notranje podjetniško ravnanje imenovali kot »win-win« situacijo, saj 

imata koristi obe strani, podjetje na tak način zadrži svoje najboljše zaposlene, ki bi 

podjetje zapustili, če se v njem ne bi mogli razvijati, in po drugi strani ima koristi tudi 

notranji podjetnik, saj lahko svoje ideje izvede v okviru »varnega zavetja« podjetja z 

večinoma zagotovljenimi sredstvi, dobrim imenom podjetja in v veliko primerih tudi 

možnostjo, da se v primeru neuspeha, vrne na svoje staro delovno mesto (Rebernik 

2008, 13). 

Prednost podjetij, ki so sposobna angažirati podjetniško naravnane posameznike ali 

skupine znotraj obstoječih podjetij, je, da ta hitreje zaznajo priložnosti in probleme 

podjetja, v katerem delujejo in jih nato poskušajo kreativno reševati, kar vodi v proces 

tržnega prestrukturiranja. Notranji podjetniki imajo pri tem možnost uporabe poslovne 

infrastrukture, obstoječe prodajne mreže in finančno stabilnost podjetja, v katerem 

delujejo, kar jim omogoča precejšnjo prednost pred posamezniki, ki delujejo kot 
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samostojni podjetniki in želijo svoje podjetniške ideje uresničiti v lastnem podjetju 

(Pinchot 1985, 5). 

Notranje podjetništvo omogoča obstoječim podjetjem s togo birokratsko strukturo, 

da vnesejo spremembe v ustaljene načine poslovanja. S tem ustvarjajo pogoje za 

inovacije in inovativno delovanje posameznikov ali skupin ter si s tem omogočijo 

prodor na nove trge in povečanje prodaje na obstoječih trgih, pa naj si bo to z novim 

proizvodom ali inovativnim tržnim nastopom. Prednosti, ki jih pridobijo podjetja s 

takim spremenjenim načinom delovanja, so (Kocjančič 2003, 15): 
 

1. Razvoj novih proizvodov in storitev omogoči širjenje in rast organizacije. 

2. Razvija se delovna sila, ki zagotavlja konkurenčnost podjetja. 

3. Ustvarja se notranja klima, ki pritegne sposobne ljudi in pomaga motivirati 

   in zadržati najkvalitetnejše kadre. 
 

Korporacije, ki sprejmejo notranje podjetništvo kot del bodočega načina delovanja, 

so sposobne hitrejšega prilagajanja trgom in postajajo bolj dinamične. Temeljno 

poslanstvo takih podjetij postane skupna vizija podjetja in prevladujoče norme ter 

vrednote, ki povezujejo vse zaposlene, ki sprejemajo in delijo to vizijo. Korporacije, ki 

želijo razviti tak inovativno usmerjen način poslovanja, morajo spremeniti način 

razmišljanja vseh zaposlenih, vključenih v notranje podjetniški proces. Podjetja, ki 

začenjajo z notranje podjetniškimi procesi, morajo sprejeti dejstvo, da se odpravijo 

nepotrebne hierarhične ravni, splošči organiziranost in odstrani ovire za dostop 

inovatorjev do potrebnih virov in informacij. Meje podjetja se izgubljajo, navzven 

komunicirajo številne skupine iz podjetja, zato postaja bistvena notranja dvosmerna 

komunikacija (Kocjančič 2003, 14). 

3.4 Oblike notranjega podjetništva  

Oblike spodbujanja inovacij in podjetniškega razmišljanja so lahko zelo različne. 

Prav zato je včasih težko definirati, kaj vse razumemo z notranjim podjetništvom. Zelo 

pomembno vprašanje pri tem je, koliko svobode naj da matično podjetje podjetniškim 

zamislim. Vsebino notranjega podjetništva lahko tako na kratko strnemo v razvrstitev v 

naslednjih razsežnostih notranjega podjetništva, ki jih določimo glede na dejavnost in 

usmeritve (Antončič 2000, 68): 
 

− novi projekti v podjetju, 

− nove organizacijske enote in podjetja pod okriljem matičnega, 

− tehnološke inovacije, inovacije izdelkov, storitev ter poslovnih procesov, 

− samoprenova – neprestano obnavljanje celotne organizacije, 

− prevzemanje tveganja ter proaktivnost. 
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Razsežnosti notranjega podjetništva se razlikujejo glede na njihove dejavnosti in 

usmeritve. Pri razsežnostih novih poslov je poudarek na zasledovanju in vstopanju v 

nove posle, ki so povezani ali s sedanjimi izdelki ali trgi podjetja. Razsežnost novih 

enot/podjetij pomeni dejansko ustvarjanje novih delov organizacije, kot so 

polavtonomne ali avtonomne enote ali podjetja. Pri razsežnosti inovativnosti je 

poudarek na ustvarjanju novih proizvodov, storitev ali tehnologij. Pri razsežnosti 

samoprenove je poudarek na ponovni opredelitvi strategije, reorganizaciji in 

spremembah organizacije. Za prevzemanje tveganja je značilna hitrost pri začenjanju 

večjih projektov in pri mobilizaciji virov za zasledovanje novih priložnosti. Razsežnost 

proaktivnosti odraža usmeritev vrhnjega managementa, ki teži k izboljševanju 

konkurenčnega položaja, predvsem z iniciativnostjo, usmerjenostjo v prihodnosti in 

vodilno vlogo pri uvajanju sprememb (Antončič 2002, 68).  

Čeprav ostajajo med razsežnostmi razlike, to ne pomeni, da so razsežnosti 

nepovezane oziroma neodvisne ena od druge. Inovacija v schumpeterianskem smislu je 

že dalj časa podlaga podjetništva in je povezovalna sila, ki drži skupaj tudi koncept 

notranjega podjetništva. Iskanje ustvarjalnih ali novih rešitev za izzive, katerim je 

podjetje podvrženo in ki vključuje razvoj ali izboljšanje obstoječih in novih izdelkov in 

storitev, trgov, administrativnih tehnik in tehnologij za opravljanje organizacijskih 

funkcij (kot na primer proizvodnja, marketing, prodaja, distribucija), kakor tudi 

spremembe v strategiji, organiziranju in ravnanju s konkurenco, so pravzaprav inovacije 

v najširšem smislu besede (Antončič 2002, 68).  

Glas (2000, 190) oblike notranjega podjetništva, ki so se pojavljale v osemdesetih 

letih opredeljuje takole: 
 

− decentralizacija podjetij (npr. profitni centri),  

− razvoj novih zamisli kot notranjega podjetja, 

− notranje podjetništvo: podjetje razvija nove enote znotraj podjetja, v povezavi 

s podjetnikom (instrument rasti oziroma diverzifikacije poslovanja),  

− management buy-in (MBI): nova skupina izven podjetja kupi kontrolni delež v 

podjetju,  

− spin-off: izločitev določenega programa iz podjetja in ustanovitev hčerinskega 

podjetja. 
 

Burgelman in Sayles (1986, v Glas 2000, 200) sta menila, da se mora vodstvo 

podjetja pri odločitvi o organizacijski obliki nove poslovne zamisli ravnati po tem, 

koliko je nova zamisel strateško pomembna za podjetje oziroma povezana z ostalimi 

posli v podjetju. Potrebno je biti pazljiv, ko gre za opredeljevanje mesta enote v 

podjetju, saj lahko hitro pride do navzkrižja med cilji in interesi notranjega podjetnika, 

enoto ter matičnim podjetjem. Možne organizacijske oblike prikazujem v sliki 3.1. 
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Slika 3.1    Organizacijske oblike notranjega podjetništva 

  Strateška pomembnost  

 Velika  Majhna  

Šibka 

 

Samostojna enota Samostojno podjetje 

Operativna 

pomembnost 

Močna 

 

Oddelek podjetja Pogodbeni odnos 

 

Vir: Glas 2000, 201. 

3.5 Pristopi uvajanja notranjega podjetništva 

Pinchot (1985, 15) je opredelil pet korakov, ki so potrebni za prilagoditev 

notranjega podjetništva konceptu korporacij: 
 

1. Definirati korporacijsko kulturo in podporni kontrolni sistem, ki ne bo oviral 

inovacij. 

2. Definirati cilje inovacij. 

3. Prepoznavati notranje podjetnike in njihove projekte. 

4. Notranje podjetnike usmerjati v razumevanje njihove vloge in discipline pri 

oblikovanju njihovega poslovnega načrta. 

5. Notranje podjetnike usposabljati za realizacijo poslovne priložnosti. 
 

V velikih podjetjih je oblikovanje stroškovnih centrov prva stopnja njihovega 

razvoja v smeri notranjega podjetništva. Za te stroškovne centre se izdelajo predračuni 

stroškov, pristojnosti in odgovornosti, ki so omejene v okviru izpolnjevanja teh ciljev, 

izmenjava dobrin pa se izvaja z ostalimi notranjimi enotami podjetja. Naslednja stopnja 

pri razširitvi pooblastil za odločanje je povezava z oblikovanjem profitnih centrov, kjer 

je vodja odgovoren za razvoj svojih produktov, njihovo proizvodnjo in prodajo, iz česar 

je enostavno moč izračunati dosežen dobiček. Najširši obseg odgovornosti pridobijo 

naložbeni centri, kjer odločajo tudi o dolgoročni uporabi prigospodarjenega dobička, ki 

je nastal kot posledica uspešnega izvajanja notranje podjetniških aktivnosti (Trope 

2002, 35). 

Prvi korak v postopku uvajanja notranjega podjetništva je zagotoviti zavzetost 

visokih, višjih in srednjih ravni managementa. Brez zavzetosti vodstva, organizacija ne 

bo nikoli sposobna izvesti vseh kulturnih sprememb, potrebnih za novo okolje. Ko je 

vodstvo dovolj dolgo (eno do tri leta) zavzeto za notranje podjetništvo, se koncept 

predstavi vsem v organizaciji. To se najlažje izpelje s seminarji, na katerih so 

predstavljeni vidiki notranjega podjetništva in na katerih udeleženci pripravijo strategije 

za preoblikovanje organizacijske strukture. Pripravijo splošna navodila za razvoj novih 

projektov (Antončič 2002, 73).  
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Poslovni sistem torej lahko celovito razvija notranje podjetništvo, vendar le, če se 

management osredotoči na (Rebernik 2008, 13):  

− Trajno spodbujanje rojevanja novih idej, nenehno pregledovanje novih idej, da 

bi se ustrezno alocirali razpoložljivi viri. 

− Podporo (vir, čas, denar) razvoju novih idej. 

− Spodbujanje fleksibilnosti. 

− Ustrezno nagrajevanje (svoboda motivatorja in denarna nagrada). 

− Aktivno vodenje, ki podpira inovativno delovanje in spodbuja notranje 

podjetništvo. 

 

Gupta, MacMillan in Surie (2004, 241–260) so na podlagi širokega pregleda 

raziskovalne literature s področja notranjega podjetništva izluščili štiri ključne 

predpogoje za učinkovito podjetniško aktivnost v obstoječi organizaciji: 

− Učinkovita komunikacija podjetniške vizije. 

− Vzpodbujanje in gojenje podjetniških spodbud. 

− Obstoj zadostnih resursov za zagon aktivnosti. 

− Vzpodbujanje in izkoriščanje stalnega procesa generiranja podjetniških idej.  
 

Kot prikazuje slika 3.2 je osrednja točka procesa uvajanja notrajega podjetništva 

jasna podjetniška vizija in iz nje izhajajoča strateška usmeritev. Podsistemi notranjega 

podjetništva segajo med zaposlene in vrhnji management ter so aktivno vpeti v 

organizacijsko strukturo in raziskovalne aktivnosti. Iz tega procesa izhajajoče posledice 

uporabe notranjepodjtniške strategije prispevajo k povečani sposobnosti tekmovanja in 

pripomorejo k strateškemu repozicioniranju podjetja (Ireland, Covin in Kuratko 2009, 

70).  
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Slika 3.2    Integrativni model strategije notranjega podjetništva  

 

 
 

Vir: Ireland, Covin in Kuratko, 2009. 
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4 PREDSTAVITEV FINANČNEGA HOLDINGA IN POKLICA 

PREMOŽENJSKI SVETOVALEC 

4.1 Dejavnosti Skupine KD Group  

Glavna poslovna dejavnost Skupine KD Group, katere matična družba je KD, 

finančna družba, d. d., je upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje finančnih 

donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna družba odloča tudi o vseh 

pomembnejših strateških naložbah Skupine KD Group. Skupina KD Group deluje na 

trgu 15 let in spada med največje poslovne skupine v Sloveniji. Posluje v naslednjih 

dejavnostih: 
 

− bančništvo in upravljanje investicijskih skladov, 

− zavarovalništvo, 

− prodaja finančnih storitev, 

− kapitalske naložbe. 
 

Bančništvo in upravljanje investicijskih skladov v Skupini KD Group 

KD Borzno posredniška družba se je z marcem 2009 preoblikovala v KD Banko in 

s tem je Skupina KD Group razširila svoje poslovanje na področje bančništva – KD 

Banka je najprej namenjena privatnemu bančništvu in osebnemu bančništvu, pozneje pa 

bo dejavnost razširila na komercialno bančništvo. Še naprej bo tudi ponujala vse storitve 

KD BPD – investicijsko bančništvo, vključno z borznim posredovanjem, individualnim 

upravljanjem premoženja in storitvami podjetniških financ. Področje bančništva obsega 

tudi individualno upravljanje premoženja in borzno posredovanje na Hrvaškem, v 

Bolgariji in Romuniji. Na področju upravljanja investicijskih skladov Skupina v letu 

2009 upravlja 31 vzajemnih skladov in dve investicijskih družbi. KD Skladi je vodilna 

družba za upravljanje premoženja v Sloveniji in upravlja eno investicijsko družbo in 

krovni sklad KD s 17 vzajemnimi skladi. V regiji Skupina upravlja štiri vzajemne 

sklade na Hrvaškem, tri v Romuniji, dva vzajemna sklada in investicijsko družbo v 

Bolgariji, dva vzajemna sklada na Slovaškem, dva v Makedoniji in enega v Srbiji. 

 

Zavarovalništvo v Skupini KD Group 

Zavarovalniška dejavnost Skupine KD Group obsega življenjska, premoženjska in 

zdravstvena zavarovanja. V Sloveniji delujeta dve delniški družbi: življenjska 

zavarovalnica KD Življenje in Adriatic Slovenica, ki je univerzalna zavarovalnica in trži 

življenjska ter premoženjska zavarovanja, vključno z zdravstvenimi zavarovanji. 

Adriatic Slovenica je bila leta 2008 po velikosti na drugem mestu med zavarovalnicami 

v Sloveniji, KD Življenje pa je bila prav tako na drugem mestu med življenjskimi 

zavarovalnicami. Trenutno je z življenjskimi zavarovanji prisotna v Bolgariji, Romuniji, 
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Ukrajini, na Hrvaškem in na Slovaškem. Skupina trži premoženjska zavarovanja prek 

premoženjske zavarovalnice AS neživotno osiguranje tudi v Srbiji. 

 

Prodaja finančnih storitev 

Leta 2007 je Skupina ustanovila družbo KD Finančna točka, ki združuje ponudbo 

vseh finančnih storitev Skupine KD Group. To ni samo skupni prodajni kanal, ampak je 

tudi oprijemljiva nadgradnja storitev za stranke, saj so na enem mestu na voljo vse 

finančne storitve. 

 

Kapitalske naložbe 

Kapitalske naložbe v Skupini upravljata krovna družba KD Group in KD Kapital. 

Med pomembnejše dejavnosti spadajo nepremičnine, založništvo, upravljanje zaprtih 

investicijskih skladov v jugovzhodni Evropi in upravljanje sklada tveganega kapitala. 

 

Nekateri pomembnejši razvojni mejniki Skupine KD Group 

Pomembnejši razvojni mejniki podjetja so: 1994 – Ustanovitev Kmečke družbe, družbe 

za upravljanje investicijskih skladov, 1996 – Kmečka družba prevzame v upravljanje 

najstarejši slovenski vzajemni sklad KD Galileo in ustanovi še dva vzajemna sklada, 

delniškega KD Rastko in obvezniškega KD Bond. Nakup zavarovalniške hiše 

Slovenica, danes Adriatic Slovenica, in deleža v izobraževalni ustanovi GEA College, 

ki je sinonim za poslovno in podjetniško izobraževanje, 2001 – Odprtje prve Finančne 

točke v Ljubljani zunaj sedeža družbe je začetek razvoja mreže finančnih 

supermarketov v Sloveniji, 2002 – Širitev na tuje trge; na Hrvaškem odprta družba za 

upravljanje KD Investments, 2004 – Začetek poslovanja borznoposredniške družbe KD 

BPD je začetek individualnega upravljanja premoženja in borznega posredovanja, 2005 

– Ustanovitev prve slovenske specializirane življenjske zavarovalnice Slovenica 

Življenje – danes KD Življenje, 2007 – Ustanovitev družbe KD Finančna točka z 

glavnim ciljem prodaje vseh finančnih produktov Skupine KD Group na enem mestu, 

2008 – Širitev dejavnosti na nepremičnine – začetek izvedbe projekta Šumi, uglednega 

poslovnostanovanjskega objekta v središču Ljubljane, 2009 – Ustanovitev KD Banke, 

specializirane za privatno in osebno bančništvo. 

 

Poslanstvo, vizija in vrednote  

Poslanstvo; pridobivati in ustvarjati zadovoljne in zveste odjemalce, ki bodo svoja 

finančna vprašanja in želje uresničevali v celoti na enem mestu – v Skupini KD Group. 

Vizija; utrditi svoj položaj ugledne in mednarodno prepoznavne finančne skupine 

Smo ugledna, dinamična in družbeno odgovorna finančna skupina. Pričakovanja 

strank uresničujemo zaupanja vredni strokovnjaki s storitvami, ki so korak pred časom. 

Dostopni na enem mestu, ustvarjamo trende finančnih storitev. 
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Vrednote; rast, spoštovanje, zaupanje, odličnost, podpora. 

4.2 KD Finančna točka  

KD Finančna točka je distribucijski kanal finančnega holdinga, glavni cilj družbe je 

prodaja vseh finančnih produktov Skupine KD Group na enem mestu in z najvišjim 

standardom storitve ponuditi popolno premoženjsko svetovanje. V KD Finančni točki 

so kupcem lani omogočili sklepanje življenjskih, zdravstvenih in premoženjskih 

zavarovanj, pristop k investicijskim skladom, nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ter 

storitve individualnega upravljanja premoženja.  

Poslanstvo podjetja KD Finančna točka je povečevanje zadovoljstva strank z 

zagotavljanjem ponudbe inovativnih, prvovrstnih in konkurenčnih finančnih produktov 

s pomočjo izbranega osebnega svetovalca. Tako izpolnjujejo in pomembno dopolnjujejo 

tudi cilje Skupine. 

V letu 2008 je imela družba KD Finančna točka 19 regionalnih poslovalnic, 

mobilno mrežo pa je sestavljalo več kot sto zaposlenih tržnikov in več kot dvesto 

pogodbenih partnerjev. Dodatno podporo osebni prodaji in dodatni komunikacijski 

kanal za stranke ponujata tudi spletni portal www.financna-tocka.si in klicni center z 29 

sodelavci, od tega tremi zaposlenimi. 

Ponudba podjetja KD Finančna točka je ob koncu leta 2008 obsegala življenjska 

zavarovanja zavarovalnice KD Življenje, zdravstvena in premoženjska zavarovanja 

podjetja Adriatic Slovenica, d. d, informacije, svetovanje ter pristop k investicijskim 

skladom družbe KD Skladi ter komplementarnih skladov drugih družb za upravljanje, ki 

imajo izpolnjene pogoje za trženje v Sloveniji, posredovanje pri nakupu in prodaji 

vrednostnih papirjev ter storitve individualnega upravljanja premoženja. Ponudbo KD 

Finančna točka bodo predvidoma v drugi polovici leta 2009 dopolnili in zaokrožili z 

bančnimi storitvami nove KD Banke. 

KD Finančna točka širi na trge srednje in vzhodne Evrope. Tako so koncept uvedli 

še na Slovaškem, v Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, kjer je v oktobru 2008 v treh 

regijskih pisarnah in sedmih poslovalnicah KD Finančna točka aktivno delovalo več kot 

68 sodelavcev.Ob koncu leta 2008 so imeli v poslovalnicah KD Finančna točka več kot 

60 milijonov evrov vplačil in več kot 3000 novih vlagateljev. Sklenili so več kot 25.000 

novih zavarovanj, nova obračunana letna premija pa je presegla mejo 30,5 milijona 

evrov; v tujini so prek KD Finančnih točk sklenili skoraj 3000 novih polic in dosegli 

prek 1,5 milijona evrov nove obračunane letne premije. Spletno stran www.financna-

tocka.si je v letu 2008 obiskalo 351.735 različnih uporabnikov, registriranih jih je bilo 

24.797, od tega slabih 5000 novih.  
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Izzivi v letu 2010: 
 

− v Sloveniji prodati več kot 25.000 polic življenjskega zavarovanj, prispevati 80 

milijonov evrov neposrednih vplačil v vzajemne sklade KD Skladi, 

− razvoj franšiznih poslovalnic finančnih točk, 

− začetek trženja bančnih produktov KD Banke, 

− oblikovanje vzorčne poslovalnice, 

− širjenje (mobilne) prodajne mreže, 

− doseganje visokega standarda prodaje z visoko profesionalnostjo finančnih 

svetovalcev, ki ga bodo zagotavljali s stalnim izobraževanjem – program 

Premoženjski svetovalec v sodelovanju z GEA College, 

− s povečanjem ponudbe s premoženjskim zavarovanjem in z začetkom trženja 

bančnih produktov povečati konkurenčno prednost pred drugimi prodajalci 

finančnih produktov, 

− na Hrvaškem v KD Finančna točka Hrvaška združiti vse hrvaške finančne 

točke in mobilno mrežo, 

− ustanoviti finančne klube tudi v drugih državah, kjer je Skupina s svojimi 

produkti že prisotna. 
 

Družbe v dejavnosti: 
 

− Slovenija KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d. o. o., Ljubljana, 

KD Mark, Storitveno podjetje, d. o. o., Ljubljana, 

− Slovaška – KD Financial Point, s. r. o., Bratislava, 

− Romunija – KD Financial point, s. r. l., Bukarešta, 

− Hrvaška – KD Financijska točka, d. o. o., Zagreb. 

4.3 Predstavitev poklica Premoženjski svetovalec  

Za razumevanje specifičnih lastnosti ciljne skupine oseb, potencialnih notranjih 

podjetnikov, je potrebno poznati njihovo naravo dela in potrebna znanja.  

Premoženjski svetovalec dela v pisarni in na terenu. Običajno dnevno obišče do 5 

strank na njihovem domu ali na delovnem mestu, zavarovanje pa lahko sklepa tudi za 

podjetja. Ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. Približno dve 

tretjini dela zastopnik opravi na terenu, kjer so njegove ključne delovne naloge: obnova 

zavarovalnih polic, razširitev zavarovalnega kritja, sklenitev nove zavarovalne police, 

obveščanje stranke o novostih na zavarovalnem področju, pomoč stranki pri 

izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov. Dela tudi v zastopniški pisarni, od 

koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi. Pripravlja poročila o delu, izdaja 

dokumentacijo, sodeluje na sestankih, pomaga mlajšim zavarovalnim zastopnikom, 
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spremlja novosti na svojem področju in se dodatno izobražuje (Identifikacija poklica, 

Zavod RS za zaposlovanje). 

Za opravljanje poklica premoženjskega oz. finančnega svetovanja je potrebno v 

Sloveniji pridobiti: (1) Licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri 

Agenciji za zavarovalni nadzor ter (2) Licenco za trženje in posredovanje pri prodaji 

točk vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb. Poleg tega je dobro osnovno 

poznavanje borze in delnic, ki se pridobi z licenco za borznega posrednika. Poklic 

premoženjskega svetovalca v Sloveniji uradno še ni verificiran, najobsežnejše 

usposabljanje za ta poklic pa izvaja GEA College – Poslovnoizobraževalni center, kjer 

so v sodelovanju s podjetji iz skupine KD Group razvili prvo tovrstno usposabljanje v 

Sloveniji.  

Ker delo zavarovalnega zastopnika vključuje pridobivanje novih zavarovancev in 

promocijo novih zavarovalnih ponudb, so za opravljanje tega poklica potrebne prodajne 

veščine, vztrajnost in sposobnost motiviranja drugih. Zaradi osebnega stika s strankami 

mora biti zastopnik urejen in komunikativen. Od zastopnika se pričakuje tudi 

organiziranost, doslednost, prizadevnost, iznajdljivost, poštenost in natančnost. Stranki 

predstavi vse prednosti in pomanjkljivosti določenih zavarovalnih pogojev. Zavarovalni 

zastopnik se stranki tudi časovno prilagodi in jo obišče na njenem domu tudi ob koncu 

tedna oziroma vsakič, ko ga potrebuje, torej tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenil 

(Identifikacija poklica, Zavod RS za zaposlovanje).  
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5 NOTRANJE PODJETNIŠTVO KOT STRATEGIJA RASTI 

PODJETJA 

Osredotočimo se na strategije povečanja tržnega deleža na istem trgu z istimi 

proizvodi in povečanja prodaje na novem trgu z istimi proizvodi. Podjetje bo moralo za 

dosego tega cilja odpreti nove poslovalnice na novih lokacijah in tako razširiti območje 

poslovanja in motivirati zaposlene za večjo prodajo ter jih spodbuditi k podjetniškem 

razmišljanju in delovanju. Možna rešitev za podjetje je uvedba notranjega podjetništva, 

in sicer je prvi korak identifikacija ključnih elementov uvedbe notranjega podjetništva 

in naslednji identifikacija kadrov, ki so primerni za vodje novih poslovalnic in katerim 

bodo omogočili, da samostojno prevzamejo in vodijo omenjene poslovalnice.  

Vsa podjetja v nekem gospodarstvu bi lahko glede na hitrost rasti opredelili kot 

hitro rastoča, rastoča podjetja, povprečna podjetja, usihajoča podjetja, odmirajoča 

podjetja. (Pšeničny 2002, 33). 

Zelo hitra rast podjetja pomeni, da podjetje po izbranih kriterijih v določenem 

časovnem intervalu (ne manj kot 5 let) dosega stopnje rasti, ki ga uvrščajo med zgornjih 

10 % podjetij (ali celo le 5 %) v gospodarstvu ali dejavnosti glede na izbrano merilo. 

Zmerna rast podjetja pomeni, da podjetje po izbranem kriteriju (npr. rast prodaje) raste 

realno hitreje od letne stopnje rasti BDP. Povprečna rast podjetja pomeni, da podjetje 

neko daljše obdobje raste po izbranih kriterijih z enako stopnjo rasti kot gospodarstvo. 

Usihajoča podjetja zaostajajo za povprečjem v gospodarstvu in panogi ter svoj letni 

obseg poslovanja realno ali celo nominalno zmanjšujejo. Odmiranje podjetja pomeni, da 

podjetje v daljšem časovnem obdobju realno (ali morda tudi nominalno) zmanjšuje 

obseg poslovanja in da so stopnje rasti negativne (Pšeničny 2002, 33).  

Podjetje KD Finančna točka uvrščamo med rastoča podjetja, vendar moramo pri 

tem upoštevati omejitev, saj je podjetje staro šele 4 leta, v tem obdobju pa je zaposlilo 

154 oseb. Rast prodaje se je v zadnjih dveh letih ustavila, tako mora management 

podjetja najti nove načine/strategije rasti podjetja, saj z generično rastjo podjetje ne 

raste več, nasprotno, količina prodaje upada.  

5.1 Strategije rasti podjetij 

Ko se podjetnik/management odloča za rast svojega podjetja, se mora opredeliti 

tudi o tem, na kakšen način bo njegovo podjetje raslo. Najti mora ustrezno strategijo 

rasti, ki sovpada z njegovim ciljem rasti oz. njegovo žetveno strategijo. Podjetja rastejo 

iz različnih razlogov in tudi na različne načine, ki so lahko spontani – v tem primeru 

govorimo o pasivnih strategijah rasti ali pa so zavestni – aktivne strategije rasti. 

Raziskovalci ugotavljajo: »Razlika med hitrorastočimi in nerastočimi podjetji je v 

strategiji!«  
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Strategije rasti podjetij nam zelo dobro prikaže Ansoffova matrika (Ansoff 1965, 

109), ki opredeljuje štiri osnovne strategije rasti: 

− povečanje tržnega deleža na istem trgu z istimi proizvodi, 

− povečanje prodaje na novem trgu z istimi proizvodi, 

− povečanje tržnega deleža na obstoječem trgu z novim proizvodom in 

− rast z novimi proizvodi na novih trgih. 

Tabela 5.1    Modificirana Ansoffova matrika  

 Obstoječi produkti Različni produkti Novi produkti 

Obstoječi trg Večji delež Razvoj produktov Inoviranje produktov 

Različni trgi Razvoj trgov Diverzifikacija Inoviranje na več 

trgih 

Novi trgi  Prenos na nove trge Ustvarjanje novih 

trgov 

Korporacijsko 

podjetništvo 
 

Vir: Ansoff 1965, 109.  

 

Za potrebe tega magistrskega dela se bom omejila na delo Tajnikarja (2000, 118-

159), od koder povzemam glavne ugotovitve na področju strategij rasti. Tajnikar 

ugotavlja, da obstaja sedem strategij podjetniške rasti, ki pa vse izhajajo iz dveh 

osnovnih: generične in diverzificirane strategije rasti.  

5.1.1 Generična rast  

Zanjo je značilno, da podjetje povečuje svojo velikost, količino proizvodnje in 

prihodek na ta način, da povečuje proizvodnjo in prodajo ene vrste proizvoda ali storitve 

ali enakega asortimenta proizvodov ter storitev. Generična rast je uspešna, če so 

izpolnjeni trije pogoji: razvit informacijski sistem v podjetju, ki omogoča vpogled v 

poslovanje, organizacijska struktura se mora spreminjati v skladu z rastjo podjetja, 

pozorni moramo biti na tisti del pri sodelavcih, ki so ključni za rast podjetja. Pogoji za 

to, da bi bila strategija rasti z obstoječim poslom smiselna, so sledeči: obstajati mora 

dovolj velik tržni potencial; konkurenca ne sme biti prevelika; podjetje mora biti 

sposobno ustvariti nove proizvodne zmogljivosti; distribucijska mreža mora biti 

sposobna izpeljati dodatno prodajo; povečanje prodaje se ne sme izvesti tako, da bi se 

znižale cene.  

5.1.2 Diverzificirana rast  

Diverzifikacija poslovanja je način rasti tveganega posla tedaj, kadar se velikost 

podjetja povečuje z uvajanjem novih proizvodov, storitev ali novih trgov. Običajno je to 

hitrejši način rasti podjetja, ki pa je tudi bolj tvegan.  
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Razlogi, da se podjetje odloči za diverzificirano rast, so naslednji:  
 

− ko ne more več rasti na generičen način, 

− da se odpravijo konkurenčne slabosti,  

− da ne bi z generično rastjo postalo preveliko,  

− da se uporabijo neuporabljene človeške in strojne zmogljivosti,  

− da se podpre že obstoječi temeljni program,  

− uporabimo jo kot način motiviranja pri sodelavcih.  
 

Glavne nevarnosti diverzificirane rasti podjetja:  
 

− da se zanemari obstoječi, največkrat glavni program v podjetju;  

− ekipa, ki izvaja diverzifikacijo, ni dovolj izkušena za obvladovanje novih 

proizvodov, storitev in trgov;  

− če se diverzifikacija izvaja, ko so problemi z obstoječim poslom;  
 

Obstajajo trije načini diverzifikacije:  
 

− ponudba novega proizvoda na novem trgu – čista diverzifikacija,  

− ponudba novega proizvoda na obstoječem trgu – razvoj novega proizvoda,  

− ponudba obstoječega proizvoda na novem trgu – tržni razvoj.  

 

Rast s pomočjo nakupa in prodaje licence  

Licenca je pravica do ekonomskega izkoriščanja ali uporabe ustrezne procesne 

tehnologije, običajno patentov, včasih pa tudi ustreznega oblikovanja v obliki vzorcev, 

modelov in tržnih ekspertiz. Malo podjetje lahko raste tako, da tehnologijo, s katero 

razpolaga, proda drugemu podjetju, in sicer s pomočjo prodaje licence v zameno za 

določeno licenčnino. Lahko pa malo podjetje poveča svojo velikost tako, da z nakupom 

licence vpelje novo proizvodnjo.  

 

Razlogi, zaradi katerih izpelje prodajo licence:  
 

− omogoča hitro rast prodaje določenega blaga, brez proizvodnje, financiranja in 

prodaje; 

− malemu podjetju zagotovi reden pritok denarja, za katerega ni potrebno ničesar 

narediti; 

− omogoča razširitev tržnega deleža; 

− malemu podjetju prinese zaščito trga, ker na ta način lahko pokrije celoten trg;  

− omogoča nadaljnji razvoj podjetja, za kar ne potrebuje posebnih virov; 

− razprši stroške razvoja proizvoda in omogoča povrnitev določenih stroškov 

razvoja v preteklosti.  



Notranje podjetništvo kot strategija rasti 

30 

 

Rast s pomočjo nakupa ali prodaje franšize oziroma odprtja novih poslovalnic 

Finančna točka  

Pri tem načinu rasti podjetja gre za to, da podjetje kupi ali proda franšizo, kamor je 

vključen proizvod ali storitev, prodajni proces, podoba podjetja in oblikovanje, 

razporeditev v prodajnem prostoru in njegova oprema, surovine, računovodski sistem in 

sistem izobraževanja.  

Franšizing se imenuje celoten poslovni koncept nakupa ali prodaje franšize. Razlika 

med licenciranjem in franšizingom je v tem, da gre pri licenci zgolj za prodajo ali nakup 

tehnologije novega proizvoda in včasih tudi trga. Pri franšizingu pa gre za prodajo ali 

nakup zaokroženega poslovnega koncepta – kompletnega posla. Franšizing je 

najpreprostejša podjetniška oblika, če ga opazujemo z vidika kupca franšize. Običajno 

nastaja zaradi pomanjkanja podjetniške ideje ali nesposobnosti podjetnika, da bi začel 

svoj posel.  

Definicija evropskega združenja za franšizing (European Franchise Federation6) 

pravi; »Franšizing pomeni sistem trženja blaga in/ali storitev in/ali tehnologije, ki 

temelji na kontinuiranem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi samostojnimi 

podjetji, med franšizojemalcem (franšizij) in franšizodajalcem (franšizor), ko slednji 

dodeli franšizojemalcu pravico in hkrati obveznost, da vodi poslovanje v skladu s 

konceptom, ki ga je razvil franšizodajalec. Franšizojemalec mora uporabljati dajalčevo 

ime, blagovno znamko, znanje, poslovne in tehnične metode, operativni sistem in druge 

pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in sicer v zameno za periodično plačevanje 

različnih pristojbin, v okviru pogojev pisne pogodbe o franšizingu, ki jo skleneta obe 

strani«.  

John Stanworth, eden največjih poznavalcev področja, označuje franšizing kot 

poslovni koncept, ki temelji na pogodbenem odnosu med franšizijem (ki je ponavadi 

manjši podjetnik) in franšizorjem (ki vodi večje podjetje), v katerem se franšizij strinja, 

da bo proizvajal ali tržil proizvod oz. storitev v skladu z navodili franšizorja. Franšizor 

mora zagotavljati franšiziju stalno podporo pri poslovanju, raziskavah in razvoju in mu 

nuditi pomoč pri trženju ter oglaševanju. V zameno mu franšizij izplača pristojbino za 

franšizo in periodične rojalitete, katerih višina je ponavadi določena v odstotkih od 

bruto prodaje franšizija. Franšizij preskrbi kapital za poslovno enoto in je pravno ločen 

od poslovanja franšizorja. 

Druge oblike rasti so: 

− rast s pomočjo joint venture poslov,  

− mreženje in pogodbeništvo, 

− spojitve, pripojitve in prevzemi kot strategija za rast. 

                                                
6 Evropsko franšizno združenje. 
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6 ZNAČILNOSTI TRŽENJA STORITEV ZAVAROVALNIC IN 

INVESTICIJSKIH DRUŽB  

6.1 Značilnosti trženja finančnih in zavarovalnih produktov  

Trženje finančnih produktov je z razvojem trga in vedno večjo konkurenco svoj 

fokus usmerilo h kupcu, ki je s svojimi potrebami prišel v izhodišče vseh dejavnosti in 

potisnil proizvodnjo in proizvode na konec reprodukcijske verige, saj je bilo pred tem 

obdobje, ko so bile vse aktivnosti usmerjene k proizvodu oz. storitvi (Hartman 1998, 

40).  

Način trženja, ki so ga finančne inštitucije uporabljale za trženje predvsem 

zavarovanj in naložb v investicijske sklade, v obdobju usmerjenosti k proizvodnji in 

kasneje k prodaji, je temeljil na sodelavcih zastopnikih v posamezni finančni inštituciji, 

ki so dobivali fiksno mesečno plačo. Njihovo delo je bilo predvsem sklepanje 

zavarovanj in reševanje škodnih primerov na željo strank, ki so se obrnile na zastopnika, 

ki je imel od zavarovalnice določeno območje dela, ponavadi tam, kjer je bil doma. V 

obdobju usmerjenosti k strankam se je uveljavila distribucija zavarovalnih storitev od 

zavarovalnic do zavarovancev prek posrednikov, to pa so podjetja, ki se ukvarjajo z 

zavarovalniškim zastopanjem ali posredovanjem (Klaneček 2002, 34).  

Po podatkih iz bonitetne baze iBON (na dan 1. 1. 2010) je bilo na dan 31. 12. 2009 

1172 delujočih podjetij, ki imajo registrirano dejavnost »pomožne dejavnosti v 

finančnem posredništvu«.  

6.2 Značilnosti trženja storitev  

Trženje storitev, kamor sodi tudi trženje finančnih in zavarovalnih produktov, ima 

svoje značilnosti in specifičnosti, tako je tudi prav, da zapišemo lastnosti. Splošno 

veljavno definicijo storitve je navkljub obsežni literaturi s področja trženja storitev 

težko postaviti. Sam proces izvajanja storitev ter posredovanja storitev potrošniku je 

tisti, ki narekuje vse značilnosti storitev in nam še otežuje njihovo natančnejšo 

definicijo.  

Kotler (1998, 464) opredeljuje storitev kot dejanje ali delovanje, ki ga ena stran 

lahko ponudi drugi in je po svoji naravi neotipljivo ter ne pomeni posedovanja česar 

koli. Proizvodnja storitev je lahko ali pa ne, vezana na fizični izdelek. Trženje storitev je 

bistveno bolj težavno kot trženje izdelkov, saj značilnosti izdelkov lahko zaznamo s 

svojimi čutili, pri storitvah pa to ni mogoče. Tradicionalni trženjski pristopi, ki so v 

uporabi pri trženju izdelkov, niso neposredno prenosljivi na področje trženja storitev, 

prav zaradi drugačnih značilnosti storitev (Langford in Consenza 1998, 16–26).  

Značilnosti storitev bi lahko v grobem ločili na splošne značilnosti, ki jih imajo vse 

storitve, in izvedene značilnosti, ki se ne pojavljajo pri vseh vrstah storitev. Na 

učinkovitost trženja storitev vpliva tudi dinamika okolja, v katerem se storitve izvaja. 
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Izvajalci storitev so pri svojem delu soočeni z zahtevami po učinkovitosti, saj morajo 

storitve opraviti v čim večji količini in obenem tudi dobro. Izvajalci storitev na ta način 

lahko združijo svoj ekonomski interes s čim večjim zadovoljstvom odjemalcev. Ker 

storitve izvajajo ljudje, jih ni mogoče v celoti poenotiti, tako kot lahko standardiziramo 

izdelke. Stopnja prilagajanja ponudbe in izvedbe storitev posebnim zahtevam 

porabnikov je zato eno od pomembnih meril kakovosti storitev. Po drugi strani velja 

splošno pravilo, da sta raven prilagodljivosti in izvedbe storitve po meri posameznega 

porabnika zelo pomembni, ko gre za diferenciranje ponudbe storitev. V večji meri za 

storitve velja, da so kombinacija splošnih in izvedenih značilnosti. Kot prikazuje slika 

6.1 so te značilnosti definirane skozi neposredni ali posredni stik in njihov prenos od 

izvajalca do uporabnika. Pod splošne značilnosti uvrščamo procesnost, nesnovnost in 

neobstojnost (Potočnik 2000, 24).  

Slika 6.1    Splošne in izvedene značilnosti prodaje storitev  

 
Vir: Potočnik 2000, 24. 

 

Trženje oziroma prodajo delimo na osebno in neosebno. Značilnost neosebne 

prodaje je, da je to oblika komuniciranja, pri kateri prodajalec in odjemalec nista med 

seboj v neposrednem stiku, primer so televizijski spoti, oglaševanje na radiju, v 

časopisju, internetu. Osebna prodaja pa je osebno komuniciranje med plačanimi 

predstavniki podjetij in možnimi in dejanskimi kupci, ki vodi k naročilom, zadovoljstvu 

kupcev in k pridobivanju novih kupcev. Namen osebnega komuniciranja je tudi 

svetovati potencialnemu kupcu, da kupi izdelek ali storitev.  
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Ker se večina prodaje produktov obravnavanega podjetja vrši preko osebne prodaje, 

bom v nadaljevanju razložila pojem osebne prodaje.  

6.3 Osebna prodaja  

Osebno svetovanje na finančnem področju strankam danes postaja vedno bolj 

zahtevno. Velika količina finančnih produktov, ki se nenehno dopolnjujejo, vedno večja 

konkurenca, razgledanost strank na finančnem področju, zahteve strank glede kakovosti 

svetovanja so tisti dejavniki, ki osebno svetovanje dvigujejo na lestvici poklicev glede 

zahtevnosti.  

Vse dejavnike je potrebno dobro poznati, da lahko uspešno krmarimo na področju 

osebnega svetovanja. Kot da to ne bi bilo dovolj, pa stranke vedno bolj »kupujejo« tudi 

svetovalca. S tem mislimo na to, da se poudarek pri osebnem svetovanju vedno bolj 

usmerja na graditev zaupanja, odnosa, relacije med svetovalcem in stranko. Stranke nas 

vedno bolj opazujejo in ocenjujejo. Končna ocena produkta je v bistvu hkrati tudi 

osebna ocena svetovalca (Globokar 2009, 2). 

Osebna prodaja je pomembna sestavina trženjskega spleta predvsem tam, kjer so 

izdelki razmeroma zapleteni, dragi ali pa jih kupci kupujejo le občasno. Dejavnost 

osebne prodaje je odločilna za poudarjanje identitete podjetja in identitete posameznih 

znamk. Primarni nameni osebne prodaje vključujejo vzgojo strank, oskrbo uporabe 

izdelka in marketinško pomoč ter oskrbo storitev. Osebna prodaja je v primerjavi z 

drugimi instrumenti marketinškega komuniciranja edina sposobna opravljati te funkcije 

kot rezultat medsebojne povezave, tako prispeva k relativno visoki ravni porabnikove 

pozornosti, ker se v medsebojnih situacijah potencialni kupec težko izogne sporočilu 

prodajalca, nadalje omogoča prodajalcu, da prilagodi sporočilo specifičnim interesom in 

potrebam stranke, prodajalec takoj prejme povratno informacijo kupca ter pogosto 

sodelovanje med prodajalcem in kupcem daje možnost za razvoj dolgoročnih razmerij 

(Globokar 2009, 21).  

6.4 Zavarovalništvo in investicijske družbe v Sloveniji  

Zavarovalnice so z narodnogospodarskega vidika pomembne finančne organizacije 

– zavarovalniške storitve sodijo med finančne storitve, s svojimi naložbenimi učinki pa 

so del kapitalskega trga. Finančna funkcija je tesno povezana s trženjem in 

pridobivanjem konkurenčnih prednosti zavarovalnice, česar slovenske zavarovalnice do 

nedavnega pri svojih aktivnostih niso veliko upoštevale. 

Glede na portfelj zavarovalnih produktov prevladuje na slovenskem zavarovalnem 

trgu kompozitni oziroma splošni tip zavarovalnice, katerega značilnost je registracija za 

trženje široke palete zavarovalnih produktov od življenjskih do premoženjskih 

zavarovanj. Kompozitnih je enajst zavarovalnih družb in deset je specializiranih 

zavarovalnic. V zadnjih desetih letih je konkurenčnost med zavarovalnicami zelo 
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narasla, kar se kaže v povečanju števila zaposlenih, širitvi mreže poslovnih enot ter v 

uspešnosti in učinkovitosti zavarovalnic. Zavarovalne in pozavarovalne družbe so za 

pooblaščenimi investicijskimi družbami druga največja skupina nebančnih finančnih 

posrednikov, svoje storitve pa nudijo na več kot 500 lokacijah po vsej državi. Prostorske 

zgostitve zavarovalniških poslovnih enot so v večjih mestnih naseljih, v povprečju pa 

stojijo skoraj 2,5 poslovne enote na 100 kvadratnih kilometrih površine (Statistični 

zavarovalniški bilten 2008, 21).  

Slika 6.2    Zavarovalnice in pozavarovalnice v Sloveniji in njihov promet7 

 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten, 2008. 

 

                                                
7 Promet zavarovalnic in pozavarovalnic v milijonih evrov v letu 2008 . 
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Investicijski sklad, je podjem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih 

sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje sredstev v vrednostne papirje in druge 

likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj (ZISDU-1 2002). Investicijski 

skladi so opredeljeni kot finančne inštitucije za zbiranje denarnih sredstev s prodajo 

lastniških deležev investitorjem. Tako zbrana denarna sredstva se vlagajo v različne 

vrste naložb, ki tvorijo premoženje (portfelj) investicijskega sklada, katerega ponavadi 

upravlja management v posebni finančni inštituciji. Investicijski sklad se oblikuje in 

upravlja izključno v korist lastnikov premoženja tega sklada. Investitorjem prinaša 

koristi, ki jih ni mogoče dobiti preko neposrednega vlaganja ali z vlaganjem preko 

drugih finančnih posrednikov. Prednost vlaganja v investicijske sklade je predvsem v 

tem, da malim investitorjem zagotavlja dodatno varnost investicijskih naložb 

(www.zdu.si). V Sloveniji je 14 družb za upravljanje, ki so združene v Združenje družb 

za upravljanje (ZDU). 
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7 ELEMENTI VPELJAVE NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V 

PODJETJE  

Organizacija, ki želi ustvariti notranje podjetniško okolje, mora najprej skozi 

postopek vzpostavitve. Postopek lahko izpeljejo podjetja ali v ta namen najamejo 

zunanjega sodelavca, ki olajša izvedbo postopka. Še posebno, če je okolje organizacije 

zelo tradicionalno in v njem ne prihaja pogosto do velikih sprememb.  

Temeljni elementi vpeljave notranjega podjetništva je opisal Pichot v svojem 

znamenitem delu Intrapreneuring, leta 1985. Elementi so naslednji:  
 

− ustrezna podpora vodstva, 

− izbira ustreznega pristopa, 

− vzpostavitev ustrezne strukture,  

− primerni kadrovski viri.  
 

7.1 Potek vpeljave notranjega podjetništva 

Pri poteku vpeljave notranjega podjetništva Drucker (1992, 140) navaja devet 

ključnih elementov poteka vpeljave: 

1. Zavzetost managmenta. 

2. Opredelitev idej in področja, ki so dovolj zanimivi, da bi jih vodstvo podprlo in 

vsoto tveganega denarja, ki je namenjen za nadaljnji razvoj koncepta. 

3. Podjetje mora s pomočjo tehnologije povečati svojo fleksibilnost. 

4. Poiskati je potrebno skupino managerjev, ki jih zanimata usposabljanje in 

izmenjava izkušenj. 

5. Organizacija mora razviti načine, kako se približati strankam. 

6. Organizacija, ki želi postati bolj podjetniška, se mora naučiti biti 

produktivnejša.  

7. Vzpostaviti je potrebno močno podporno strukturo notranjemu podjetništvu, 

kar je zelo pomembno, ker je večinoma notranje podjetništvo sekundarna 

dejavnost v organizaciji. Ker dejavnosti notranjega podjetništva ne delujejo 

takoj na končni rezultat, jih je lahko spregledati in zato nameniti le malo 

sredstev in podpore. Da bi projekti bili uspešni, da je potrebno fleksibilno in 

inovativno ravnanje ter popolna avtoriteta notranjega podjetnika nad izdatki in 

dostop do zadostnih sredstev. Če mora podjetnik dnevno utemeljevati izdatke, 

potem ne gre za nov notranji projekt, temveč le za operativni podaljšek vira 

sredstev.  

8. Potrebna je podpora povezovanja nagrajevanja z uspešnostjo enote notranjega 

podjetništva. To spodbuja člane tima, da delajo več in uspešneje. Ker je ta 
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projekt del večje organizacije in ne popolnoma neodvisna enota, je še posebej 

težko vpeljati nagrajevanje z lastniškimi deleži.  

9. Potrebno je razviti sistem vrednotenja, da se uspešne enote širijo in neuspešne 

zapirajo.  
 

Za upravljanje podjetij na podjetniško naravnan način je potrebno določiti smernice 

in postopke za štiri najvažnejša področja (Drucker 1992, 143):  
 

− Podjetje mora biti dojemljivo za uvajanje inovacij ter v spremembah videti 

priložnosti namesto grožnje. Pripravljeno mora biti na naporno podjetniško 

naravnano delo. Postavljene morajo biti smernice in postopki, ki so nujno 

potrebni za vzpostavljanje podjetniške klime znotraj podjetja. 

− Znotraj podjetja je obvezno spremljanje in ocenjevanje podjetniškega in 

inovatorskega obnašanja. Potrebno je izvajati ustrezna izobraževanja z 

namenom izboljšanja rezultatov. 

− Podjetniški način upravljanja ima za posledico določene postopke, ki so 

pogojeni z organizacijo podjetja, delovno silo in vodstvenim kadrom ter 

kompenzacijami, stimulacijami in z nagrajevanjem. Upoštevati nasvete, česa 

ne početi v sklopu notranje podjetniškega upravljanja. 

− Management, ki želi ustvariti ugodne pogoje, v katerih bo podjetnikom znotraj 

korporacije omogočeno kreativno delovanje, mora sprejeti določena pravila ter 

se jih držati. S pomočjo teh pravil se bo v podjetju ustvarjala kultura, ki bo 

omogočala in motivirala posameznike in skupine, ki so podjetniško naravnani. 
 

Kamelgor (2002, 77) identificira dve glavni skupini dejavnikov, ki učinkujejo na 

notranje podjetništvo oziroma ga napovedujejo. V prvi skupini so organizacijski 

dejavniki (notranje okolje organizacije), v drugi skupini so dejavniki okolja (zunanje 

okolje organizacije). Tema dvema skupinama dejavnikov je potrebno dodati še tretjega, 

in sicer organizacijske dejavnike podjetja, ki so povezani s sodelovanjem podjetja z 

drugimi organizacijami v strateških povezavah. Najpomembnejša posledica notranjega 

podjetništva, zaradi katere je notranje podjetništvo izjemnega pomena za organizacije, 

pa so rezultati podjetja.  

Organizacijski dejavniki, ki pozitivno vplivajo na notranje podjetništvo, so (Russel 

1999, 75):  
 

− odprta komunikacija (poleg horizontalne je pomembna tudi vertikalna 

komunikacija med različnimi ravnmi v organizaciji), 

− nadzor nad podjetniškimi projekti (predvsem gre za zanimanje managementa 

za projekte in spremljanje teh),  

− analiza okolja (nenehno pridobivanje informacij, predvsem o sedanjih in 

               možnih novih trgih, tekmecih in kupcih), 
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− organizacijska podpora (podpora managementa, spodbujanje samostojnosti pri 

delu, nagrade, zagotavljanje časa za razmišljanje o novih projektih in 

sproščanje meja znotraj organizacije),  

− vrednote (vrednote v odnosih do ljudi v organizaciji, kot na primer nagnjenost 

k sodelovanju in pozitiven odnos do drugih).  

7.2 Ustrezna podpora vodstva  

Managerji lahko zelo pripomorejo k razvoju notranjega podjetništva in posledično k 

izboljšanju poslovnih rezultatov podjetja, s tem da dajejo vso podporo podjetniškim 

dejavnostim, spodbujajo samostojnost pri delu, ustrezno nagrajujejo ustvarjalnost, 

zagotavljajo zaposlenim sredstva in čas za razmišljanje o novih projektih in ukvarjanje z 

njimi, skrbijo za sproščene meje znotraj organizacije ter da vključijo podjetje v 

sodelovanje z drugimi podjetji (Antončič idr. 2002, 71).  

Ena izmed osnovnih značilnosti notranjega podjetništva je, da je za njegov nastanek 

potreben zavesten napor podjetja, da spozna, odkrije in podpre posameznike oziroma 

skupine znotraj obstoječega podjetja, ki so dovolj sposobni in motivirani, da izpeljejo 

svojo podjetniško inovacijo. To zavestno dejanje podpiranja pomeni uporabo 

managerskih tehnik, ki vzpostavijo okolje v podjetju, ki dejansko pospešuje 

inovativnost in ustvarjalnost sodelavcih. Managerji v podjetju morajo ravno tako 

zagotoviti vso tehnično in finančno podporo tem podjetniškim projektom (Trope 2002, 

10) . 

Vendar je pomembno poudariti, da je za podjetniško ravnanje zaposlenih potrebno 

takšno delovanje managementa, da podjetniško ravnanje zavestno spodbuja, da se loti 

sistematičnega vpeljevanja notranjega podjetništva v podjetje in spremlja napredek. 

Odkriti morajo posameznike, ki so dovolj sposobni in motivirani, da izpeljejo svojo 

podjetniško inovacijo. Pri spodbujanju notranjega podjetništva je potrebno predvsem 

paziti na relacije v trikotniku med tveganjem, podjetniško idejo ter ustreznim 

nagrajevanjem. To pomembno vpliva na motivacijo kot bistveni element uspeha 

notranjega podjetnika (Trope 2002, 11).  

7.3 Izbira ustreznega pristopa 

Uvajanje sprememb v način poslovanja s pomočjo notranjega podjetništva je med 

prvimi razvila švicarska skupina The ForeSight Group (Block in MacMillan, 1993, 70), 

katerih strategija temelji na naslednjih načelih:  
 

1. Vodstvo podjetja se mora primarno aktivno zavzeti za idejo notranjega 

podjetništva in jo v podrobnosti preučiti ter predstaviti zaposlenim.  

2. Vodstvo podjetja zagotovi vsa potrebna materialna in nematerialna sredstva za 

začetek ustanavljanja in delovanja novih enot.  
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3. V podjetniških projektih lahko sodelujejo vsi sodelavci, saj je pomembna 

selekcija podjetniških idej pri sodelavcih.  

4. Notranje podjetnike se usposablja za razvoj njihovih vizij in se jim pri tem nudi 

svetovalno pomoč. Podjetniki opravljajo te aktivnosti poleg tekočih obveznosti. 

Proces običajno traja 6 mesecev, potem se izdela poslovni načrt.  
 

Poslovne enote in profitni centri si znotraj podjetja v času uvajanja notranjega 

podjetništva nudijo pomoč in različne vire. To terja odlično medsebojno komunikacijo 

in povezanost. Pomembno je vzpostavljanje nove podjetniške kulture, ki vzpodbuja 

zaposlene na vseh ravneh. Le tako uspešno nastajajo novi proizvodi (Pšeničny 2000, 

164).  

7.4 Vzpostavitev prilagoditve ustrezne strukture, kulture in klime 

Kreiranje podjetniške organizacijske kulture, ki s svojimi karakteristikami spodbuja 

zaposlene k podjetniškem ravnanju v smislu inovativnosti, proaktivnosti in sprejemanju 

tveganj, je predpogoj za maksimiranje notranjega kapitala podjetja. Sprememba 

organizacijske kulture v podjetniško kulturo je ena najtežjih nalog sodobnih 

managerjev, saj je treba ustvariti vzajemno zaupanje med zaposlenimi in 

managementom in hkrati deliti skupno vizijo (Singer 2009, 6).  

Za ustrezno klimo, ki spodbuja podjetniško delovanje znotraj obstoječih podjetij, je 

značilno, da (Glas 2000, 195): 
 

− spodbuja nove ideje, 

− spodbuja poskuse in napake, 

− dopušča neuspehe, 

− ne omejuje različnih idej s predpisanimi parametri, 

− so viri in pogoji podjetja enostavno dostopni, 

− razvija multidisciplinarni timski način dela, 

− pušča dolgo obdobje za doseganje uspeha, 

− temelji na prostovoljnem programu, 

− ima razvit primeren sistem nagrad, 

− so na razpolago vodilni, ki podpirajo tak način ustvarjalnosti, 

− najvišji management podpira takšno ravnanje. 
 

Korporacije, ki želijo ustvariti ugodno okolje, ki bo podpiralo podjetniški način 

delovanja sposobnih posameznikov znotraj korporacije, morajo najprej spremeniti 

miselnost zaposlenih in stimulirati podjetniško okolje znotraj korporacije. 

Posameznikom ali skupinam, ki imajo podjetniške ideje in so te ideje pripravljeni 

realizirati znotraj korporacije, mora korporacija omogočiti (Dollinger 1995, 374): 
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− pravico do inciative – pravica posameznika, da predstavi idejo namesto, da 

čaka, da ga odkrijejo; 

− pravico do izpeljave podjetniške priložnosti – pobudnik naj bi sam realiziral 

podjem, ne sme se imenovati nekoga drugega za izpeljavo projekta; 

− pravico do odločanja – pobudnik ima možnost samostojnega odločanja, ko 

sprejema pomembne odločitve, povezane s projektom; 

− diskrecijsko moč – podjetnik mora imeti na razpolago finančna sredstva, s 

katerimi lahko prosto razpolaga z namenom realizacije projekta; 

− pravica do malih začetkov – možnost, da projekt napreduje stopenjsko, 

namesto natančno planiranega velikega projekta; 

− pravico do neuspeha – podjetnika naj ne bi bilo strah sankcij v primeru 

neuspeha, podjetniški projekti so tvegani in s tem podvrženi možnemu 

neuspehu; 

− pravico do časa – podjetnik mora imeti dovolj časa za realizacijo projekta, ne 

postavljati nerealnih terminskih planov; 

− pravico do zunanjih resurjev – omogočen mu mora biti dostop do virov, ki 

znotraj podjetja niso dosegljivi, svoboda gibanja; 

− pravico samostojne izbire članov tima – izbira osebja, ki je kooperativno s 

podjetnikom in mu omogoča avtonomijo; 

− pravica izbire med različnimi dobavitelji, kupci, finančnimi viri – svobodno 

izbiranje virov, tudi zunaj organizacije, če so boljši in bolj prilagodljivi. 
 

Pri vzpostavljanju okolja za notranje podjetništvo morajo delovati določeni 

dejavniki in biti razvite določene voditeljske značilnosti. Značilnosti okolja, ugodnega 

za notranje podjetništvo so navedene v spodnji tabeli. Notranje podjetniško okolje 

(Antončič 2002, 60):  
 

− organizacija deluje na meji tehnologije,  

− spodbujajo se nove ideje, 

− spodbujajo se poskusi in napake, 

− neuspehi so dovoljeni, 

− ni ovir za priložnosti, 

− viri so razpoložljivi in dostopni, 

− multidisciplinarni ekipni pristop, 

− dolgoročni časovni horizont, 

− volonterski program, 

− primeren sistem nagrajevanja, 

− sponzorji in vodje so dosegljivi,  

− podpora vrhnjega managementa. 
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Primerjava med korporativno in notranje podjetniško kulturo  

Mnoga podjetja so se zavedla rezultatov, ki jih dosegajo sodelavci drugih podjetij, 

ki delujejo notranje podjetniško. Tako želijo podjetja vzpostaviti podjetniški duh, 

kulturo, izzive in nagrade v svojih organizacijah. Tradicionalna korporativna kultura se 

zelo razlikuje od notranje podjetniške kulture.  

Tipična korporativna kultura ima sistem nagrad, naklonjena pa je konservativnemu 

sprejemanju odločitev. Poudarek je na zbiranju velikih količin podatkov, ki so kasneje 

podlaga za racionalne odločitve in za utemeljitev odločitve, če pričakovani rezultati niso 

bili doseženi. Tvegane odločitve so ponavadi odložene, vse dokler ni zbranih dovolj 

trdnih podatkov ali dokler ne najamejo svetovalca, ki »razsvetli neznano«. Pogosto je za 

velike projekte potrebnih toliko prekinitev in odobritev, da se nihče več ne čuti osebno 

odgovornega. Vodila tradicionalne korporativne kulture so: upoštevaj navodila, ne delaj 

napak, ne razočaraj, ne dajaj pobud, temveč čakaj na navodila ter ostani znotraj svojega 

delovnega področja in ščiti svoj hrbet (Antončič idr. 2002, 54).  

Takšno omejevalno okolje seveda ni ugodno za ustvarjalnost, fleksibilnost, 

neodvisnost ali sprejemanje tveganj – vodila notranjih podjetnikov. Vidiki notranje 

podjetniške kulture so popolnoma drugačni: razvijaj vizije, cilje in načrte delovanja, 

bodi nagrajen za izpeljana dejanja, predlagaj, poskusi in eksperimentiraj, ustvarjaj in 

razvijaj ne glede na področje ter prevzemi odgovornost in lastništvo. Razlike med 

kulturama obstajajo tudi pri skupnih vrednotah in pravilih. Tradicionalna korporacija je 

hierarhična, z vzpostavljenimi postopki, sistemi poročanja, določeno avtoriteto in 

odgovornostjo, navodili in mehanizmi nadzora. To podpira sedanjo korporacijsko 

kulturo in ne spodbuja nastajanja novih podjetij, dočim je notranje podjetniška kultura 

popolno nasprotje tega s svojo sploščeno organizacijsko strukturo, v kateri imajo 

prednost mreže, skupinsko delo, sponzorji in mentorji. Tesni delovni odnosi pomagajo 

ustvariti ozračje zaupanja in svetovanja, ki olajšuje doseganje vizije in ciljev (Antončič 

idr. 2002, 55). 

7.5 Primerni kadrovski viri ─ potencialni notranji podjetniki 

Ko je postavljen začetni okvir in je koncept sprejet, morajo v organizaciji določiti, 

izbrati in usposobiti notranje podjetnike – vodje (Antončič in Hisrich, 2002, 505). 

Vloge notranjega podjetnika v podjetju ne moremo enačiti z delovnim mestom, saj 

ta vloga ne more biti delegirana, kot je postavitev zaposlenega na delovno mesto npr. 

vodje trženja ali računovodstva. Notranji podjetniki se »izberejo sami«, na primer 

predlagajo idejo in jo razvijajo v svojem prostem času. V korporativnem okolju mora 

imeti posameznik določene osebnostne značilnosti, da lahko postane uspešen notranji 

podjetnik, te značilnosti so (Antončič 2002, 72): 
 

− razumevanje okolja, 
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− vizionarstvo in fleksibilnost, 

− ustvarjanje managerskih priložnosti,  

− spodbujanje ekipnega dela, 

− spodbujanje odprte razprave,  

− grajenje podporne koalicije,  

− vztrajnost.  
 

Podjetnik mora razumeti vse vidike okolja, del sposobnosti je razviden z ravni 

ustvarjalnosti posameznika. Ustvarjalnost, ki je v velikih podjetjih verjetno na najnižji 

ravni, na splošno upada z leti in izobrazbo. Posameznik mora biti ustvarjalen in imeti 

široko razumevanje notranjega in zunanjega okolja korporacije. Mora biti tudi 

vizionarski vodja – človek, ki sanja velike sanje, zna te sanje uresničiti in za njih 

navdušiti tudi sodelavce. Notranji podjetnik mora biti fleksibilen in sposoben 

ustvarjanja managerskih priložnosti, je odprt in spodbuja spremembe. S tem ko izziva 

vrednote in predpostavke korporacije, ima priložnost ustvariti nekaj novega v 

organizacijski strukturi. Notranji podjetnik mora imeti sposobnost spodbujanja timskega 

dela in uporabljati multidisciplinaren pristop. S tem krši organizacijske običaje in 

strukture, ki se jih učijo v večini poslovnih šol in ki so vključene v sedanje korporativne 

načrte. Nastanek vsakega novega podjetja zahteva širok obseg poslovnih znanj in veščin 

v tehnologiji, proizvodnji, trženju, financah ter kadrovskih zadevah, kar terja preseganje 

stare obstoječe oddelčne strukture in sisteme poročanja (Antončič idr. 2002, 72). 

Potrebno je spodbujati odprto razpravo, da nastane dobra ekipa za ustvarjanje 

nečesa novega. Mnogo managerjev v korporacijah je pozabilo na odkrite, odprte 

razprave in nestrinjanja. Uspešno novo podjetje lahko nastane samo, če ekipa čuti 

svobodo izražanja nesoglasja in kritiziranja ideje z namenom, da bi dosegli najboljšo 

rešitev. Stopnja odkritosti ekipe je odvisna od stopnje odkritosti notranjega podjetnika. 

Odkritost vodi do ustanovitve močne koalicije zagovornikov in spodbujevalcev. 

Notranji podjetnik mora spodbujati vsakega člana ekipe, še posebej v težkih časih. 

Spodbuda je izredno pomembna, ker navadni motivatorji kariere in varnosti delovnih 

mest ne delujejo. Notranji podjetnik mora biti vztrajen, saj se pri vsakem ustanavljanju 

podjetja pojavljajo razočaranja in ovire. Le z vztrajnostjo notranjega podjetnika bo 

nastalo notranje podjetje in bo komercializacija uspešna (Antončič idr. 2002, 73). 

 

Ko je bilo vprašanje »katere lastnosti so najpomembnejše za uspeh potencialnega 

podjetnika znotraj obstoječega podjetja« postavljeno vodilnim v podjetjih, je raziskava 

pokazala, da menijo, da so za uspeh najpomembnejše naslednje tri lastnosti (Kierulff 

1979, 9): 
 

− močna želja po uspehu, 
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− pozitivna naravnanost, 

− vztrajnost, kreativnost in tekmovalnost. 
 

Kvalitete, ki najbolj škodujejo uspehu, pa so: 
 

− nesposobnost timskega dela, 

− nesposobnost proste komunikacije, 

− nesposobnost delegiranja, 

− destruktivnost, 

− trmoglavost. 
 

Uspešen notranji podjetnik, ki deluje v veliki organizaciji, mora imeti enake 

osebnostne lastnosti kot njegov individualni podjetniški kolega
8
(Corbett 2009, 5). Pri 

uresničitvi podjetniške zamisli v podjetju mora imeti nedvoumno vizijo o novem 

proizvodu, storitvi ali poslovnem procesu, predvsem pa mora znati okolico prepričati o 

potencialu svoje vizije. Imeti mora sposobnost za spodbujanje zdrave podjetniške 

kulture in razvijanje podjetniške skupine, v kateri deluje ter jo jasno usmerjati k 

doseganju ugodnih poslovnih rezultatov. Temeljna lastnost uspešnega notranjega 

podjetnika je brez dvoma nagnjenost k akciji, kar je lastnost, ki ga ločuje od ostalih 

sodelavcih v organizaciji. Stori vse, da bi dosegel zastavljene cilje, obenem pa pridobi 

tudi druge, da podprejo njegovo idejo. Kadar zaostaja za pričakovanji, uporabi 

optimističen pristop in ne priznava poraza. Z objektivnim odnosom do svojih napak, ki 

jih ne pripisuje drugim, vidi sebe kot edinega odgovornega za svojo nadaljnjo usodo. 

Sreči ne pripisuje velikega pomena, uspeh je zanj odvisen zgolj od njegovega lastnega 

dela (Pinchot 1985, 55). 

Pri notranjem podjetništvu je izredno pomembno, da tudi podjetnik razume, da 

deluje znotraj organizacije, da mora upoštevati njene potrebe, probleme, da torej ni 

neodvisen posameznik, temveč je del sistema, v katerem deluje. V tem elementu je tudi 

osnovna razlika med individualnim podjetnikom in notranjim podjetnikom. Notranji 

podjetnik, ki ne more ali ne želi razumeti te omejitve, mora pač zapustiti organizacijo in 

začeti na »svoje« (Glas 2000, 200). 

V nadaljevanju poglejmo razlike med tradicionalnim direktorjem, klasičnim 

individualnim podjetnikom in notranjih podjetnikom. 

                                                
8 Entrepreneurs and corporate entrepreneurs think alike.  
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Tabela 7.1    Razlike med tradicionalnim direktorjem, klasičnim individualnim 

podjetnikom in notranjih podjetnikom  

Značilnosti  Tradicionalni direktor  Klasični individualni 
podjetnik  

Notranji podjetnik  

Osnovni motiv Želi si napredovanja in 
drugega 
tradicionalnega 
nagrajevanja. Motivira 
ga pridobivanje moči. 

Želi biti svoboden.  
Je ciljno orientiran, 
samozavesten in lastno 
motiviran. 

Želi si svobode in dostopa do 
virov podjetja. Ciljno 
motiviran z lastno motivacijo 
ter odziven na priznanja in 
nagrade. 

Nagnjenost k 
akciji 

Naloge posreduje naprej. 
Nadzoru in 
poročanju posveča največ 
energije. 

Naloge opravlja 
pogosto sam. S 
prevzemanjem nalog 
svojim sodelavcem 
povzroča nejevoljo. 

Naloge opravlja predvsem 
sam. Zna jih posredovati 
naprej, toda ko je potrebno, 
opravi sam vse potrebno. 

Sposobnosti in 
znanja 

Klasično vodenje z 
znanjem pridobljenim na 
študiju za 
managerje. Uporablja 
vsa abstraktna in 
analitična orodja ter  
znanja za delo z ljudmi. 

Seznanjen z zakonitostmi 
osnovnega 
gospodarjenja. Naslanja 
se bolj na svojo 
bistroumnost kot na 
analitična znanja. 
Tehnično bolj 
izobražen, primanjkuje 
pa 
mu managerskih veščin. 

Podoben podjetniku, vendar 
je v položaju, ki zahteva 
večje sposobnosti 
in analitična znanja. Zna 
poiskati pomoč, ko je ta 
potrebna. 

Odnos do 
poguma 
in svoje usode 

Za svojo usodo vidi 
odgovornost pri drugih. 
Lahko je zelo 
avtoritativen, vendar se 
boji sposobnosti drugih. 

Zaupa predvsem v svoje 
lastne sposobnosti, je 
pogumen ter 
nepopravljivi optimist. 

Zaupa sam vase in v svoje 
sposobnosti.Večkrat cinično 
gleda na celoten sistem, v 
katerem deluje. 

Odnos do 
tveganja 

Njegova osnovna 
lastnost je previdnost. 

Zmerno tvega. Veliko 
investira v upanju na 
bodoči uspeh. 

Osebno zmerno tvega. V 
slučaju neuspeha zase ne 
pričakuje, da bo odpuščen. 

Odnos do 
statusa 

Statusni simboli mu 
izredno veliko 
pomenijo. 

Predvsem se veseli 
uspešno opravljenega 
dela. 

Tradicionalni statusni simboli 
mu ne pomenijo veliko, več 
mu pomenijo 
simboli svobode 

Način 
sprejemanja 
odločitev 

Soglaša s tistim, ki ima 
moč. Odlaša pri 
odločitvah, dokler ne 
zazna želje vodilnih. 

Ravna v skladu s svojo 
vizijo. Je odločen 
in usmerjen v akcijo. 

Išče potrditve svojih zamisli 
pri sodelavcih. Bolj 
potrpežljiv in kompromisen 
od podjetnika. Želi, da so vse 
naloge opravljene. 

Odnos do 
sistema 

Sistem vidi kot 
zaščitniški in vzgojen. V 
njem želi doseči določen 
status. 

Lahko hitro napreduje v 
sistemu, nato pa ga 
razočaran zavrže in 
ustanovi lastno podjetje 

Sistema ne mara, vendar se 
uči z njim opravljati. 

Način reševanja 
problemov 

Vse nastale probleme in 
težave rešuje v okviru 
sistema. 

Problemov v razvejanih 
in formal.strukturah se 
izogiba tako, da odide. 
 

Probleme rešuje znotraj 
sistema ali pa jih zaobide, ne 
da bi odšel. 

Socialno – 
ekonomski 
Status 

Srednji razred. Po starejših raziskavah 
spodnji razred. 
Po novejših srednji. 
 

Srednji razred. 

Stopnja 
izobrazbe 

Visoka. Nekoliko manj 
izobražen. 

Pogosto visoko izobražen 
predvsem na tehničnih 
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Značilnosti  Tradicionalni direktor  Klasični individualni 
podjetnik  

Notranji podjetnik  

področjih. 
Odnos do 
ostalih 

Skladno s hierarhijo v 
sistemu. 

Osnovni odnos vidi v 
menjavi in sklepanju 
poslov. 

Menjalni odnosi znotraj 
hierarhije. 

 

Vir: Pinchot 1985, 54–56. 

 

Turner (2004, 19) pravi, da podjetje ne bi smelo pod nobenim pogojem zaposlovati 

zelo usposobljenih ali izkušenih posameznikov samo zaradi njihovega znanja ali 

izkušenj. To je morda zaposlovalca pritegnilo, toda to ne sme biti edini motiv. Podjetje 

je uspešno, če mu njegovi izdelki ali storitve prinašajo vse večje donose. Poslovni uspeh 

zahteva od vodilnega delavca:  
 

1. vpogled v to, kakšna bo prihodnost, 

2. intuicijo za pravilno odločanje, 

3. pobude za ustvarjanje drugačnosti, 

4. doslednost, s katero bo korektno končal začeto delo, 

5. inovativnost za ustvarjanje drugačnosti, 

6. individualnost, da bo imel lastniški odnos do dela, 

7. sposobnost delovanja v timu, da bo naštete vrednote prenesel tudi na kolege.  
 

Vsako podjetje bi moralo izbirati zaposlene zato, da bi bilo uspešnejše, da bi si 

prizadevalo z njimi za skupno vizijo in cilj. Podjetja, ki vidijo v svojih sodelavcih 

izvajalce utečenih procesov, in uslužbenci, ki v delu še vedno vidijo nagrado za svojo 

usposobljenost ali izkušnje, bodo skušali preživeti namesto napredovati, dokler jih ne 

bodo k slednjemu prisilile okoliščine (Turner 2004, 19).  

Večina uspešnih podjetnikov ima skupne osebnostne značilnosti, s pomočjo katerih 

lahko identificiramo potencialnega podjetnika. To so lastnosti, ki pogojujejo njihovo 

uspešnost na poslovnem in osebnem področju. V tabeli 7.2 je navedenih devetnajst 

lastnosti, ki so si jih pripisali uspešni podjetniki in poslovneži ter vrednosti v odstotkih, 

v kolikšni meri smatrajo, da so te lastnosti potrebne za učinkovito podjetniško 

delovanje. Rezultati kažejo, da imajo podjetniki visoko potrebo po uspehu, so entuziasti, 

so vztrajni, vendar niso trmoglavi, kompulzivni in niso fanatiki. V prvem stolpcu 

(Negativno) so prikazane lastnosti, ki jih podjetniki ocenjujejo kot negativne, torej 

škodujejo uspehu podjetika. V drugem stolpcu (Nepotrebno) ocenjujejo lastnosti, ki 

niso potrebne za uspeh podjetnika in v tretjem do šestem stolpcu potrebne lastnosti 

razvrščajo po pomembnosti. Raziskave in izkušnje s podjetniki pa so pokazale tudi 

najmanj tri pomembne lastnosti, ki izhajajo iz porekla posameznika in pomagajo pri 

identifikaciji podjetnika:  
 

− podjetniško naravnan je običajno prvorojeni otrok v družini, 
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− podjetniška nagnjenja se pogosto pojavljajo že v otroštvu ali mladosti,  

− uspešni podjetniki bodo najprej začeli svojo lastno podjetniško kariero ali 

resno  iskali podjetniške priložnosti znotraj velikih podjetij. 

Tabela 7.2    Ocena lastnosti, potrebnih za uspeh potencialnega podjetnika  

 

Vir: Kierulff 1979, 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negativno Nepotrebno   Pomembno 

   Malo 

potrebno  

Srednje  

potrebno.  

Potrebno Zelo 

potrebno 

 % % % % % % 

Potreba po uspehu  0 0 0 5 36 59 

Entuziazem  0 1 0 13 37 50 

Vztrajnost 0 0 1 18 35 46 

Kreativnost  0 1 4 9 46 40 

Tekmovalnost  4 7 2 16 49 22 

Nesposobnost 

timskega dela  

93 5 1 0 0 1 

Omejena 

komunikacija 

76 10 2 8 2 2 

Destruktivnost  74 8 9 7 2 0 

Nesposobnost 

delegiranja  

66 22 4 6 2 0 

Trmoglavost  65 15 4 13 3 0 

Močan značaj  6 22 5 16 42 9 

Hitro odločanje  12 17 5 34 29 3 

Intuitivno odločanje 24 19 10 16 25 6 

Dober organizator 13 28 12 32 8 7 

Dovzetnost do 

tveganja 

3 4 5 30 40 18 

Kompulzivnost 60 18 1 11 7 3 

Psihična moč 1 51 5 27 10 6 

Fanatizem 40 22 6 14 18 0 

Karizmatičnost 0 20 5 44 24 7 
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8 ANALIZA USTREZNOSTI ELEMENTOV UVEDBE NOTRANJEGA 

PODJETNIŠTVA 

8.1 Metodologija raziskave 

Anketni vprašalnik sestavlja skupaj 125 spremenljivk, razdeljenih v tri sklope. V 

prvem sklopu so anketiranci odgovarjali na demografska vprašanja, katerim so bila 

dodana vprašanja o načinu pogodbenega/zaposlitvenega sodelovanja z obravnavanim 

podjetjem, o številu delovnih ur na teden, ali se uvrščajo v mobilno ali stacionarno 

mrežo, stopnja na karierni lestvici, regija delovanja in katere licence iz stroke imajo 

opravljene. Prvi sklop obsega 16 vprašanj.  

V drugem sklopu so vprašanja, ki preverjajo, ali je strateška usmeritev podjetja, 

organizacijska struktura, organizacijska kultura in podpora vodstva primerna za 

vpeljavo notranjega podjetništva, sklop obsega 47 vprašanj.  

Naslov tretjega sklopa se glasi »O meni kot zaposlenem in potencialnem notranjem 

podjetniku«, vsebuje 62 vprašanj in je osrednji, najpomembnejši sklop vprašanj za 

raziskavo. Preverja primernost anketiranega za nosilca notranje podjetniških aktivnosti, 

in sicer motivacijo, samostojnost, inovativnost, podjetniške lastnosti, druge lastnosti 

(pripravljenost tvegati, potrpežljivost, tekmovalnost).  

Izbira metodologije raziskave je odvisna od mnogih dejavnikov, na voljo imamo 

različne kvalitativne in kvantitativne metode zbiranja podatkov, kot so običajne 

telefonske ankete, poglobljeni intervjuji, raziskave s pomočjo pisnih anket in druge. Pri 

izvedbi raziskave sem se odločila za izvedbo pisne ankete (vprašalnikov) navkljub 

nekaterim omejitvam takšnega načina zbiranja informacij, saj je bilo tako najlažje 

zagotoviti anonimnost anketirancev. Potencialni anketiranci prihajajo iz celotne 

Slovenije in tako sem dosegla stroškovno in časovno optimalno zbiranje podatkov.  

Raziskava s pomočjo pisne ankete se običajno uporablja, kadar želimo na hitro in 

sorazmerno enostavno pridobiti večjo količino podatkov. Prednosti metode so predvsem 

v anonimnosti, relativno majhnih stroških izvedbe, enostavni primerjavi in analizi ter 

možnosti vključitve večjega števila anketirancev. Žal ima metoda tudi določene 

pomanjkljivosti, kot so možnost pridobitve nenatančnih podatkov, neosebnost, 

subjektivnost, nezainteresiranost in neiskrenost anketirancev (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2004, 77). 

Izpolnjevanje vprašalnikov sem izvedla na seminarjih in usposabljanjih, ki se jih 

udeležuje ciljna skupina, tako sem zagotovila visok odstotek vrnjenih vprašalnikov, ki 

je bil 90-odstoten, poleg tega sem zmanjšala nezainteresiranost anketiranih, saj so 

vprašalnik izpolnjevali med ali po predavanjih in ne med svojim prostim časom. 

Vprašalnik so anketirani izpolnjevali v petih skupinah v roku treh tednov, pred vsakim 

izpolnjevanjem sem razložila namen analize in pojme, ki bi lahko bili nerazumljivi (npr. 

notranje podjetništvo). Obdobje anketiranja je bilo v mesecu juniju 2009. Anketiranci so 
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se imeli možnost posvetovati o nejasnih vprašanjih. Uprava obravnavane družbe je 

anketirane obvestila o raziskavi in jih spodbudila k reševanju vprašalnika.  

Vprašalnik sem sestavila z upoštevanjem raziskovalnega vprašanja. Pomagala sem 

si s primeri vprašalnikov iz raziskovalne literature, predvsem pa so vprašanja 

postavljena na podlagi trditev iz znanstvenih člankov, na temo, kakšne so značilnosti 

notranjega podjetnika in kakšne lastnosti ima le-ta. Predlog vprašalnika sem testirala na 

petih osebah, preden sem ga posredovala celotni ciljni skupini. Tako sem preverila 

jasnost vprašalnika in zanesljivost dobljenih rezultatov. Merske lestvice za potrebe 

vprašalnika sem povzela po nekaterih vprašalnikih iz preteklih raziskav na temo 

notranjega podjetništva v primerljivih sektorjih, torej finančnih storitvah (Sundbo, 1996; 

Johnson, 2001). Vprašalnik sem prediskutirala tudi z upravo podjetja in ga nekoliko 

prilagodila in dopolnila.  

Pri vprašanjih drugega in tretjega sklopa sem uporabila 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico, ki jo uporabljamo za merjenje stališč in mnenj, s katerimi anketirani izrazijo 

stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja v povezavi z obravnavano tematiko. 5-stopenjska 

Likertova lestvica se je izkazala kot optimalna izbira, saj dopušča možnost, da se 

anketirani pri vprašanjih, o katerih nimajo izoblikovanega mnenja, izjasnijo s srednjo 

vrednostjo (Hussey in Hussey 2003, 112).  

8.1.1 Statistične obdelave 

Po končanem anketiranju sem izvedla podrobnejšo analizo podatkov, katere namen 

je opisovanje stanja notranjega podjetništva v obravnavani organizaciji in potrjevanje 

oziroma zavračanje postavljenih hipotez. Pri tem sem predpostavila normalno 

distribucijo podatkov, ki je omogočila predvsem uporabo parametričnih orodij.  

Za opisni del analize sem prikazala frekvenčne porazdelitve, analizirala srednje 

vrednosti in preverila razpršitve ter izdelala pripadajoče grafikone in tabele. S tem 

postopkom sem dobila odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja.  

Za potrjevanje hipotez sem analizirala predvsem razliko v srednjih vrednostih in 

uporabila enostranski t-test za neodvisna vzorca.. Razlike v distribucijah sem preverjala 

s χ². Za dodatno potrjevanje hipotez sem uporabila tudi clustersko analizo 

(nehierarhična Wardova metoda).  

Za namen vsebinskega opisovanja in interpretacije raziskovalnih dognanj sem 

rezultate dodatno obdelovala s faktorsko analizo. Za namen dodatnega (redundantnega) 

potrjevanja hipotez sem kombinirala še clustersko analizo in hi kvadrat (chi square) test 

(Hussey in Hussey 2003, 115).  

8.1.2 Hipoteze  

Najprej predstavljam teoretično osnovo postavitve raziskovalnih hipotez. Na 

podlagi študija literature in subjektivnega poznavanja obeh obravnavanih ciljnih skupin, 
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torej mobilne in stacionarne mreže prodajalcev, sem postavila tri glavne eksplorativne 

hipoteze.  

Notranji podjetnik je oseba zaposlena v veliki organizaciji, ki ima podjetniška 

nagnjenja, kreativnost, inovativnost, vizijo in ambicioznost, vendar želi ostati v varnem 

zavetju velikega podjetja (Carter, Jones-Evans 2006, 268). Na podlagi tega bom 

določila lastnosti notranjih podjetnikov.  

Vrhnji managerji so največji spodbujevalci inovativnosti in ustvarjanja novih 

podjetij, ali pa predstavljajo največjo oviro. Tisti notranji podjetniki, ki delujejo v 

podjetjih, kjer klima ni naklonjena notranjemu podjetništvu, bodo doživeli veliko 

frustracij in premalo spodbude, njihov uspeh bo bistveno manjši kot pri kolegih, ki 

delujejo v okolju naklonjenem notranjemu podjetništvu (Block, MacMillan 1993, 33). 

Pomembnost ustrezne podpore vrhnjega managementa, strukture, pristopa in zaposlenih 

poudarjata tudi Pinchot (1995, 15) in Antončič (2002, 73). Kreiranje podjetniške 

organizacijske kulture, ki s svojimi karakteristikami spodbuja zaposlene k podjetniškem 

ravnanju v smislu inovativnosti, proaktivnosti in sprejemanju tveganj, je predpogoj za 

maksimiranje notranjega kapitala podjetja (Singer 2009, 6). 

Tako lahko iz navedene teorije sklepam, da bodo sodelavci mobilne mreže 

izkazovali višje podjetniške lastnosti in bili primernejši za nosilce notranje podjetniških 

aktivnosti, ravno tako, da bodo primernejši vodilni sodelavci. Iz teorije sem povzela 

ključne elemente uvedbe notranjega podjetništva, katerih prisotnost bom ugotavljala. V 

nadaljevanju navajam postavljene hipoteze in njihove podhipoteze.  

 

Hipoteze  

H1 Sodelavci, ki delujejo v mobilnih mrežah, so bolj primerni za nosilce notranje 

podjetniške aktivnosti kot sodelavci, ki delujejo v fiksni mreži.  

− H1-1 Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo samoiniciativnosti in 

pozornosti na poslovne priložnosti. 

− H1-2  Sodelavci mobilne mreže imajo višje razvite voditeljske sposobnosti. 

− H1-3 Sodelavci mobilne mreže so bolj motivirani za vstop na neodvisno   

podjetniško pot. 

− H1-4  Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo samo-učinkovitosti. 

− H1-5 Sodelavci mobilne mreže višje cenijo svoje podjetniške in managerske 

veščine. 
 

H2 V obravnavanem podjetju je v času raziskave izpolnjena večina pogojev za 

vpeljavo notranjega podjetništva: ustrezna podpora vodstva, ustrezen pristop, ustrezna 

organizacijska struktura in izbor potencialnih nosilcev notranje podjetniške aktivnosti. 

− H2-1 V podjetju obstaja ustrezna podpora vodstva podjetja ideji notranjega 

podjetništva. 
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− H2-2 Opazen je ustrezen pristop organizacije pri uvajanju procesov notranjega 

podjetništva. 

− H2-3  Organizacijska struktura je primerna za razvoj notranjega podjetništva. 

− H2-4  V organizaciji so zaposleni primerni sodelavci. 
 

H3 Hipoteza H3 trdi, da člani poslovodstva obravnavanega podjetja izkazujejo večjo 

nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih odgovornosti.  

− H3-1 Člani poslovodstva izkazujejo višjo stopnjo samoiniciativnosti in 

pozornosti na poslovne priložnosti kot sodelavci brez voditeljskih 

odgovornosti.  

− H3-2 Člani poslovodstva imajo višje razvite voditeljske sposobnosti. 

− H3-3 Člani poslovodstva so bolj motivirani za vstop na neodvisno podjetniško 

pot. 

− H3-4 Člani poslovodstva višje cenijo svoje podjetniške in managerske veščine. 

8.2  Vzorec 

Anketo sem izvedla med 106 sodelavci finančnega holding KD Group, in sicer med 

zaposlenimi in pogodbenimi sodelavci podjetij KD Finančna točka in Concorde PS. 

Pravilno izpolnjenih je bilo 94 vprašalnikov, ki sem jih nadalje obdelala. 12 

nekakovostno izpolnjenih vprašalnikov sem zavrgla.  

Anketirani sodelavci so bodisi zaposleni v teh podjetjih bodisi sodelujejo preko 

podjemne pogodbe ali pogodbe o zastopanju. Anketirani so premoženjski svetovalci, 

kar pomeni, da svetujejo strankam in prodajajo finančne in zavarovalne produkte 

skupine KD Group. Anketiranim sem zagotovila, da so vprašalniki poslovna skrivnost 

in da posameznik oz. podjetje ne bo nikjer posebej omenjeno. Pogoj je bil, da so 

anketirani aktivni sodelavci, kar pomeni, da:  
 

− so aktivni v trženju produktov,  

− da so prisotni na vseh srečanjih, potovanjih, sestankih družbe (izostanejo le iz 

upravičenih razlogov), 

− zavestno in odgovorno prevzemajo naloge s strani družbe, 

− so zgledni vodje svoje podrejene prodajne strukture in prenašalec svojih znanj 

in dobrih praks na njih, 

− redno spremljajo stornacije v strukturi in aktivno vodijo postopke za 

zmanjševanje storna svoje podrejene prodajne strukture 

 

Celotno populacijo ocenjujem na približno 250 oseb, od katerih sem anketirala 106 

oseb, kar predstavlja 42 odstotkov populacije. Pri tem sem zasledovala oportunistični 

pristop za čim lažje pridobivanje čim večje količine podatkov in kot eno omejitev 

raziskave magistrskega dela dopuščam določeno napako vzorčenja (biasa) in s tem 
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nekonsistentnosti rezultatov. Zaradi dejstva, da ni bilo vrnjenih le 10 % vprašalnikov, 

tudi napake neodgovarjanja (non-response bias) nisem posebej testirala.  

8.3 Raziskovalne predpostavke in omejitve 

Raziskava je bila omejena le na sodelavce enega finančnega holdinga, in sicer KD 

Group, torej podjetja KD Finančna točka, in v manjši meri tudi podjetja Concorde PS. 

Ker sta obe podjetji člana istega finančnega holdinga, imata enako lastništvo, se 

ukvarjata z enako dejavnostjo in imata identičen cilj vpeljave notranjega podjetništva, 

sem predpostavila, da med njima ni velike razlike in tako odgovorov nisem ločevala na 

dve skupini. Odgovore obeh skupin sem primerjala med seboj in razlikovanja so zelo 

majhna ter v nobenem primeru statistično značilna, kar sem večinoma preverjala s t-

testom in pri nekaj vprašanjih s χ²-testom. Kljub temu odločitev za samo dve 

organizaciji, ki sta članici istega holdinga, lahko predstavlja omejitev, predvsem pri 

morebitnem posploševanju rezultatov raziskave. Pričakovala sem, da bodo vprašalniki 

vrnjeni v velikem številu, saj je izpolnjevanje vprašalnikov podprlo vodstvo podjetja, 

anketirani pa so jih reševali na seminarjih in usposabljanjih. Razložili smo tudi namen 

raziskave, za kar predvidevam, da je povečalo kakovost odgovorov. Izpolnjene 

vprašalnike sem na ta način prejela hitreje in v večjem številu, kot bi jih v primeru 

pošiljanja po pošti. Oseba, ki ni želela izpolnjevati vprašalnika, je lahko zapustila 

dvorano, vendar se je za to možnost odločilo le 10 % oseb, ki so prejele vprašalnik. 

Predpostavljam, da so vsi ostali vprašalnik izpolnili prostovoljno in z največjo mero 

skrbnosti.  

Izpostaviti je potrebno tudi morebitno omejitev, da obstaja možnost, da so imeli 

sodelavci v fiksni mreži občutek, da vprašalnik ni anonimen, saj je po vsej Sloveniji na 

tem delovnem mestu zaposlenih le 25 oseb in bi bilo s pomočjo demografskih podatkov 

dejansko mogoče ugotovili, katera oseba je izpolnila vprašalnik. Za omilitev te omejitve 

sem na začetku vprašalnika še posebej poudarila, da kot avtorica magistrskega dela 

zagotavljam anonimnost in da so odgovori namenjeni v znanstvene namene.  

Korektnost raziskovalnega dela narekuje tudi analizo manjkajočih vrednosti v 

vprašalnikih, ki se vrnejo na raziskovalčev naslov. Obstaja vrsta metod za izračun in 

zapolnitve manjkajočih vrednosti in za analizo morebitne pristranskosti neodgovarjanj 

na določena vprašanja. Najbolj radikalna metoda upravljanja s tem vprašanjem je 

preprosto izločevanje vseh nepopolnih vprašalnikov. To predstavlja raziskovalcu, ki 

uporablja naključni vzorec in želi povečati število odgovorov, veliko dilemo za 

kompromis med številom in kakovostjo teh odgovorov (Hair idr. 1998, 355). V pomoč 

pri tem računalniški programi, ki zmorejo sami izločevati vprašalnike z manjkajočimi 

vrednostmi ali pa te vrednosti nadomestiti na podlagi različnih algoritmov. V tej 

raziskavi nisem izločila vprašalnikov »a priori«, ampak sem vnesla podatke vseh 

vrnjenih vprašalnikov in prepustila odločitev o izločanju računalniškemu algoritmu. 
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Zaradi različnega načina izločanja posameznih vprašalnikov z manjkajočimi vrednostmi 

se v raziskavi ob različnih analizah pojavljajo nekoliko različne velikosti vzorcev. 

8.4 Rezultati raziskave  

V nadaljevanju predstavljam demografske značilnosti anketiranih:  

a) Od skupno 94 v raziskavo zajetih anketirancev je bilo 57 % moškega ter 43 % 

ženskega spola (slika 8.1). Za anketirane potencialne notranje podjetnike ne 

morem z gotovostjo podati ocene, da v večji meri prevladujejo notranji 

podjetniki moškega spola, saj je razlika med deležem oseb moškega in ženskega 

spola zelo majhna.  

Slika 8.1   Spol anketiranih  

 moški

57%

 ženska

43%

 
 

b) O starosti anketirancev (slika 8.2) ugotavljam, da v preučevanem vzorcu 

prevladuje mlajša populacija, in sicer je 23 % anketiranih starih od 26–30 let, 

nadaljnjih 20 % pa je starih od 31–35 let. Več kot polovica (52 %) je mlajših od 

35 let.  

 

Slika 8.2   Starost anketiranih 
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9%

31 – 35 let 

20%
36 – 40 let 

15%

41 – 45 let  

19%

46 – 50 let

7%

51 – 55 let 

4%

56- dalje 

3%

26 – 30 let

23%

do 25 let 26 – 30 let 31 – 35 let 36 – 40 let 41 – 45 let  46 – 50 let 51 – 55 let 56- dalje 
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c) O izobrazbi anketiranih ugotavljam (slika 8.3), da ima večina anketiranih, in 

sicer 62 %, končano srednjo šolo ali manj (poklicno ali osnovno šolo). Nadalje 

ima 20 % anketiranih končano višjo šolo, 17 % fakulteto in dve osebi magisterij. 

Presenetljivi so posebno podatki prikazani na sliki 8.4, ki prikazuje smer 

izobrazbe anketiranih. Pričakovati je, da je lahko premoženjski svetovalec 

predvsem oseba, ki ima kot osnovo dobra ekonomsko poslovna znanja, na 

katerih gradi veščine za premoženjsko svetovanje. Tovrstno izobrazbo ima 48 % 

anketiranih, kar 52 % anketiranih pa je izobraženih v drugi smeri, od tega 

največji delež 33 %, predstavljajo osebe s tehnično izobrazbo. Pomembno je, da 

se premoženjski svetovalci, ki nimajo poslovno ekonomske predizobrazbe, v tej 

izpopolnijo na usposabljanjih ali nadaljnjem izobraževanju. 

 

Slika 8.3   Izobrazba anketiranih 
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11%
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doktorat 
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1%

osnovna šola poklicna šola      (3 letna) srednja šola     (4 letna) 

višja šola visoka šola, fakulteta specializacija, magisterij, doktorat 
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Slika 8.4   Smer izobrazbe anketiranih 
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Slika 8.5   Število let delovnih izkušenj kot premoženjski svetovalec  

 let 6-10

22%

 do 5 let

70%

let 11-15

4%

let 20- 16

2%

 let 20-24

2%
 nad 25 let

0%

do 5 let 6-10 let 11-15 let 16- 20 let 20-24 let nad 25 let 

 
Wunderer (2002, 60–75) pravi, da so bolj podjetniško naravnani tisti sodelavci, ki 

imajo več delovnih izkušenj, ravno tako so glede znanja in izkušenosti primernejši za 

vodenje notranje podjetniških aktivnosti. Delovne izkušnje smo merili s številom let 

delovnih izkušenj anketirancev, in sicer v tem poklicu. Izkazalo se je, da ima 70 % 

anketiranih do 5 let delovnih izkušenj. Nadalje ima 22 % anketiranih 6–10 let delovnih 

izkušenj in le manjši del, 8 % anketiranih, ima od 11 do 24 let delovnih izkušenj.  
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Slika 8.6   Stopnja na karierni lestvici  
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Hipoteza H-3 pravi, da člani poslovodstva obravnavanega podjetja izkazujejo večjo 

nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih odgovornosti. V 

poslovodstvo štejemo vse anketirane, ki so na Karierni lestvici uvrščeni na 7. ali višji 

nivo, ali anketirane, ki vodijo več kot 5 sodelavcev. V obravnavanem podjetju je 

oblikovana Karierna lestvica, ki jo prikazujem v tabeli 8.1. Novi sodelavci so uvrščeni v 

stopnjo A, ki je izhodiščna stopnja za napredovanje. Merilo za prestop v višjo stopnjo je 

število lastnih in kariernih točk. Lastne točke se sodelavcu obračunajo izključno za 

lastno produkcijo (prodajo), karierne točke prejme sodelavcev na osnovi lastne 

produkcije (prodaje) in prodaje podrejenih sodelavcev iz njegove strukture. Sodelavci 

na stopnjah A, 1, 2 in 3 večinoma nimajo podrejenih sodelavcev, teh je bilo med 

anketiranimi 35 %. Sodelavci na stopnjah 4 in 5 že imajo podrejene sodelavce, vendar 

jih še ne uvrščamo med srednji management, teh je bilo med anketiranimi 32 %. Med 

srednji management uvrščamo sodelavce na stopnjah med 6 in 8 (27 % anketiranih), 

višje od stopnje 9 pa so uvrščeni vodje mrež oziroma management prodajnih mrež, ki 

jih je bilo med anketiranimi zastopanih 6 %.  
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Tabela 8.1    Karierni sistem družbe KD Finančna točka z dne 1. 1. 2009 

Stopnja  Eur/točka Karierne točke Lastne točke  

A 2 / / 

1 6 200 200 

2 8 250 250 

3 9 800 300 

4 10 1500 500 

5 11 3500 700 

6 13 7000 900 

7 14 12000 1200 

8 15 20000 1500 

9 16 40000 2000 

10 17 70000 2500 

11 18 100000 / 
 

Vir: Karierni sistem KD Finančna točka, 2009.  

Slika 8.7   Koliko oseb vodite na delovnem mestu 
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Na sliki 8.7 prikazujem število oseb, ki jih anketirani vodijo na delovnem mestu. 

Rezultati kažejo, da v 37 % nimajo podrejenih oziroma ne vodijo sodelavcev, nekoliko 

manjši odstotek je tistih, ki vodijo 1–4 osebe, 24 %. Med srednji management oziroma 

člane poslovodstva pa se uvršča 14 % tistih, ki vodijo 5–10 sodelavcev, 8 % tistih, ki 

vodijo 11–20 sodelavcev, in 7 % anketiranih, ki vodijo več kot 21 sodelavcev.  
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Slika 8.8   Ali se uvrščate v mobilno ali stacionarno mrežo 

Mobilna mreža

72%

Stacionarna mreža

22%

 drugo

6%

Mobilna mreža Stacionarna mreža drugo 

 
Slika 8.8 prikazuje, da se 72 % anketiranih (67 oseb) uvršča v mobilno mrežo in   

22 % anketiranih (21 oseb) v stacionarno mrežo. 6 % anketiranih se ne uvršča niti v 

stacionarno niti mobilno mrežo. To so osebe, ki deloma delujejo v prvi in deloma v 

drugi mreži.  

8.5 Nosilci notranje podjetniških aktivnosti (mobilna ali stacionarna mreža)  

Najprej se bom lotila preverjanja hipoteze H1 preko podhipotez H1-1 do H1-5.  

H1 Sodelavci, ki delujejo v mobilnih mrežah, so bolj primerni za nosilce notranje 

podjetniške aktivnosti kot sodelavci, ki delujejo v stacionarni mreži.  

V nadaljevanju prikazujem vrednosti t-testa za posamezne spremenljivke, s 

katerimi smo skušali preverjati postavljeno hipotezo in podhipoteze, in sicer: (1) stopnjo 

samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne priložnosti (tabela 8.2), (2) voditeljske 

sposobnosti (tabela 8.3), (3) motiviranost za vstop na neodvisno podjetniško pot (tabela 

8.4), (4) stopnjo samo-učinkovitosti (ang. self-efficacy) (tabela 8.5) in (5) podjetniške in 

managerske veščine (tabela 8.6).  

8.5.1 Samoiniciativnost in pozornost na poslovne priložnosti 

Podhipoteza H1-1 pravi: Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo 

samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne priložnosti. 

Kot prikazuje tabela 8.2 so sodelavci mobilne mreže bolj nagnjeni k izpolnjevanju 

ciljev in iskanju novih pristopov. Želijo prevzemati naloge, za katere bodo prevzeli 

odgovornost za izvedbo. Veseli jih delo s strankami in vanj so pripravljeni vložiti veliko 

energije. Ves čas iščejo možnosti za izboljšave in pri tem uporabijo dobršno mero 

inovativnosti in kreativnosti. Njihov interes, da bi odprli oziroma vodili svojo 

podružnico Finančne točke je izražen znatno višje, razlike pa so statistično značilne. Na 

trditev: Bolje je poskusiti izvesti neko nalogo in biti poražen, kot nikoli poskusiti, 
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odgovarjajo z znatno višjo stopnjo strinjanja, s čimer člani mobilne mreže izražajo 

manjši strah pred neuspehom. Vse razlike srednjih vrednosti so statistično značilne vsaj 

pri stopnji zaupanja 5 %, zato lahko popolnoma potrdimo podhipotezo H1.1. V tabelah 

8.1 -8.6 je uporabljena metoda t-test srednjih vrednosti (t-test for equality of means, 2-

tailed).  

Tabela 8.2   T-test za dejavnike samoiniciativnosti in inovativnosti 

Srednja vrednost Spremenljivka 
Mobilni Stacionarn

i 

t-test 
Sig. (2-
tailed) 

Df Značilnost 

Zmorem doseči svoje zasebne 
in službene cilje, tudi če nimam 
veliko navodil drugih. 

4,37 3,9 3,534 48,968 0,001*** 

Vedno iščem inovativne (nove) 
pristope, kako bi stvari naredil 
lažje in hitreje. 

4,48 3,7 4,504 34,492 0,000*** 

Bolje je poskusiti izvesti neko 
nalogo in biti poražen, kot 
nikoli poskusiti. 

4,67 4,05 7,593 72,568 0,000*** 

Želim si na svojo podjetniško 
pot in biti odgovoren za uspehe 
in poraze. 

4,75 3,1 6,373 21,528 0,000*** 

Če bi imel priložnost odpreti 
franšizno poslovalnico 
Finančne točke, bi takoj sprejel 
to priložnost. 

4,11 2,95 4,236 80 0,000*** 

Če bi imel priložnost odpreti 
franšizno poslovalnico 
Finančne točke, bi takoj sprejel 
to odgovornost (stroški, 
sodelavci ...). 

3,92 2,8 3,504 81 0,001*** 

Obiskovanje strank na terenu in 
osebna prodaja me veselita. 

4,54 3,3 4,149 21,062 0,000*** 

Lažje delam 8 ur na dan na 
terenu s strankami kot v pisarni. 

4,24 2,8 5,887 80 0,000*** 

Večkrat imam idejo za 
izboljšanje poslovanja podjetja 
(inovacijo ...) 

3,73 3,1 3,586 39,876 0,001*** 

Ideje za izboljšanje poslovanja 
poskušam uresničiti in jih 
vpeljati v poslovanje, če se le 
da. 

4,02 3,3 4,117 81 0,000*** 

Lastnosti produktov, ki jih 
prodajam, poznam zelo dobro. 

4,51 4,3 1,693 34,001 0,100* 

V svetovanje stranki vložim vse 
svoje zmožnosti in znanje. 

4,63 4,3 2,358 81 0,021** 

Udeležim se dovolj 
izobraževanj za dobro 
opravljanje svojega poklica. 

4,22 3,75 2,06 81 0,043** 

Podjetje mi nudi dovolj 
izobraževanj za dobro 
opravljanje mojega poklica. 

4,41 3,9 2,133 81 0,036** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***), enosmerni t-test,  
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8.5.2 Voditeljske sposobnosti 

Podhipoteza H1-2 pravi: Sodelavci mobilne mreže imajo višje razvite voditeljske 

sposobnosti. 

Kot je razvidno iz tabele 8.3, sodelavci mobilne mreže v vseh pogledih izkazujejo 

višje samoocenjene voditeljske sposobnosti, ki se kažejo v spoštovanju sodelavcev, 

lastni oceni sposobnosti vodenja in mnenju podrejenih glede voditeljskih sposobnosti 

posameznika. Vse razlike srednjih vrednosti so statistično značilne vsaj pri stopnji 

zaupanja 5 %. S temi ugotovitvami lahko potrdimo podhipotezo H1-2. 

Tabela 8.3   T-test za voditeljske sposobnosti 

Srednja vrednost Spremenljivka 

Mobilni Stacionarni 

t-test Sig. 

(2-tailed) 

Df Značilnost 

Kolegi se pogosto obrnejo name 

z vprašanji, povezanimi z 

delom, saj o tem veliko vem. 

4,10 3,65 2,087 81 0,040** 

Imam (bi imel) sposobnost 

dobro voditi podrejene.  

4,38 3,2 9,548 52,058 0,000*** 

Moji podrejeni pravijo, da sem 

dober vodja. 

4,20 3,42 3,194 60 0,002** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.5.3 Motiviranost za podjetništvo 

Podhipoteza H1-3 pravi: Sodelavci mobilne mreže so bolj motivirani za vstop na 

neodvisno podjetniško pot. 

Sodelavci mobilne mreže kažejo v večini primerov veliko višjo stopnjo 

motiviranosti za podjetništvo. Kot prikazuje tabela 8.4, so bolj prepričani v možnost 

boljše izrabe svojih zmožnosti, imajo višje izraženo željo po dosežkih, bolj cenijo 

neodvisnost in fleksibilen delovni čas, možnost biti vodja, bolj si želijo višjih zaslužkov, 

vidijo boljšo možnost razvoja svoje kariere in tudi možnost napredovanja po družbeni 

lestvici. Po drugi strani je sodelavce mobilne mreže manj strah neuspeha, saj se čutijo 

bolj sposobne voditi posel. V svojem okolju zaznavajo več poslovnih priložnosti. Vse 

razlike srednjih vrednosti so statistično značilne vsaj pri stopnji zaupanja 5 %, zato 

lahko popolnoma potrdimo podhipotezo H1-3. 
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Tabela 8.4   T-test za motivacijske dejavnike 

Srednja vrednost Spremenljivka 

Mobilni Stacionarni 

t-test Sig. 

(2-tailed) 

Df Značilnost 

Želja po dosežku – boljša 

izraba pridobljenih 

zmožnosti. 

4,16 3,05 4,935 80 0,000** 

Neodvisnost – delo na 

svoje. 

4,38 3 4,85 22,93 0,000*** 

Obvladovanje, oblast – biti 

vodja, biti odgovoren, imeti 

oblast. 

3,66 2,45 4,748 79 0,000*** 

Denar – želja po večjem 

zaslužku. 

4,29 3,25 3,126 23,133 0,005*** 

Kariera – boljša prihodnost 

v lastnem podjetju. 

4,48 3,1 4,196 22,126 0,000*** 

Status in prestiž – 

napredovanje na družbeni 

lestvici. 

4,05 2,6 5,836 81 0,000*** 

Fleksibilen delovni čas. 4,48 3,5 3,091 22,222 0,005*** 

Na območju, kjer živim, 

vidim dobre priložnosti za 

ustanovitev podjetja. 

4,16 2,95 4,7 27,432 0,000*** 

V vsakem primeru 

nameravam v roku treh let 

ustanoviti lastno podjetje. 

4,24 2,5 7,798 80 0,000*** 

Imam potrebne veščine in 

znanje, da bi ustanovil 

podjetje. 

4,44 3,2 6,174 80 0,000*** 

Strah pred neuspehom bi 

me lahko odvrnil od 

namere, da ustanovim svoje 

podjetje. 

1,95 2,95 -4,41 50,559 0,000*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.5.4 Stopnja samo-učinkovitosti  

Podhipoteza H1-4 pravi: Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo samo-

učinkovitosti. 

Sodelavci mobilne mreže statistično značilno višje ocenjujejo skoraj vse elemente 

samoučinkovitosti, kot so raven energije, potreba po dosežkih, pripravljenost na 

tveganje, ustvarjalnost in inovativnost, družabnost, dobri odnosi s sodelavci. So bolj 

samozavestni, tekmovalni, vztrajni, a tudi prilagodljivi in fleksibilni. Kot prikazuje 

tabela 8.5, so vse razlike srednjih vrednosti statistično značilne vsaj pri stopnji zaupanja 

5 %, zato lahko popolnoma potrdimo podhipotezo H1-4. 
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Tabela 8.5   T-test za dejavnike samoučinkovitosti 
 

Srednja vrednost Spremenljivka 

Mobilni Stacionarni 

t-test Sig. (2-

tailed) 

Df Značilnost 

Raven vaše energije  4,27 3,75 3,369 43,737 0,002*** 

Potreba po dosežkih  4,51 3,8 4,325 81 0,000*** 

Pripravljenost tvegati 4,11 3,37 3,433 80 0,001*** 

Ustvarjalnost  4,32 3,85 2,585 81 0,012** 

Potreba po druženju  4,41 3,65 4,238 81 0,000*** 

Želja po denarju 4,38 3,55 4,214 81 0,000*** 

Toleriranje 

negotovosti 

3,45 2,9 3,083 60,786 0,003*** 

Razumevanje s 

sodelavci  

4,53 4,2 2,328 80 0,022** 

Samozavest  4,37 3,75 4,059 40,447 0,000*** 

Želja po moči 3,70 2,8 3,986 81 0,000*** 

Tekmovalnost 3,86 3,1 3,563 81 0,001*** 

Prevzemate pobudo  4,21 3,2 5,477 81 0,000*** 

Vztrajnost 4,60 4 3,855 79 0,000*** 

Prilagodljivost, 

fleksibilnost 

4,42 4,17 2,041 49,32 0,047** 

Inovativnost v poslu  4,06 3,3 3,402 81 0,001*** 

Uspešno vodenje  4,21 3,25 4,941 81 0,000*** 
 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.5.5 Podjetniške in managerske veščine 

Podhipoteza H1-5 pravi: Sodelavci mobilne mreže višje cenijo svoje podjetniške in 

managerske veščine. 

Sodelavci mobilne mreže so bolj prepričani vase glede ocenjevanja stroškov, 

priprave načrta financiranja, zbiranja informacij in sposobnosti napovedovanja obsega 

poslovanja. Višje kot njihovi kolegi iz stacionarne mreže ocenjujejo svoje sposobnosti, 

da bodo v svojem podjetju dobro vodili področje upravljanja človeških virov in 

področje trženja, kar je razvidno iz tabele 8.6. Vse razlike srednjih vrednosti so 

statistično značilne vsaj pri stopnji zaupanja 5 %, zato lahko popolnoma potrdimo 

podhipotezo H1-5. 
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Tabela 8.6   T-test podjetniško-managerskih veščin 

Srednja vrednost  Df Značilnost Spremenljivka 

Mobilni Stacionar

ni 

t-test Sig. 

(2-tailed) 

  

Prepričan sem, da znam dobro 

ocenjevati stroške za neko 

poslovno idejo. 

3,83 3,2 2,923 81 0,004** 

Prepričan sem, da sem sposoben 

narediti načrt financiranja za 

poslovno idejo. 

3,69 3,05 2,712 80 0,008** 

Prepričan sem, da sem sposoben 

zbrati ključne informacije o 

ciljnem trgu. 

3,78 3,15 2,957 81 0,004** 

Prepričan sem, da znam dobro 

napovedati obseg prodaje podjetja. 

3,62 2,95 4,056 39,205 0,000*** 

Kot podjetnik bi v svojem podjetju 

dobro vodil kadrovsko področje 

(izbor sodelavcev, motivacija, 

komunikacija). 

4,19 3,35 4,75 81 0,000*** 

Kot podjetnik bi v svojem podjetju 

dobro vodil trženjsko področje 

(prodaja, marketing). 

4,17 3,15 5,439 81 0,000*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

 

Pri preverjanju prve hipoteze smo preverjali, kateri sodelavci so primernejši za 

vodenje samostojnih poslovalnic (franšiz) Finančne točke. Pri tem smo postavili glavno 

hipotezo, da so sodelavci mobilne mreže v splošnem primernejši za vodenje 

samostojnih poslovalnic. Glavno hipotezo smo dokazovali prek petih podhipotez. 

Rezultati so pokazali, da lahko potrdimo vseh pet podhipotez in posledično tudi glavno 

hipotezo, s čimer lahko zaključimo, da so sodelavci mobilne mreže primernejši za 

vodenje lastnih franšiznih poslovalnic. 

8.6 Izpolnitev pogojev vpeljave notranjega podjetništva  

H2 V obravnavanem podjetju je v času raziskave izpolnjena večina pogojev za 

vpeljavo notranjega podjetništva. 

V nadaljevanju prikazujem vrednosti t-testa za posamezne spremenljivke, s 

katerimi sem skušala preverjati postavljeno hipotezo in podhipoteze, in sicer:  

− H2-1 V podjetju obstaja ustrezna podpora vodstva podjetja ideji notranjega 

podjetništva. 

− H2-2 Opazen je ustrezen pristop organizacije pri uvajanju procesov 

notranjega podjetništva. 
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− H2-3 Organizacijska struktura, kultura in klima je primerna za razvoj 

notranjega podjetništva. 

− H2-4 V organizaciji so zaposleni primerni sodelavci. 

8.6.1 Ustrezna podpora vodstva podjetja ideji notranjega podjetništva 

Iz tabele 8.7 je razvidno, da se večina anketiranih odločno strinja, da podjetje v zadostni 

meri podpira inovativnost pri svojih zaposlenih, kar kaže na to, da je vodstvo nagnjeno 

k inovativnosti in da daje zaposlenim nekaj prostora za lastne ideje, iz česar sledi, da je 

delovanje vodstva naklonjeno notranjemu podjetništvu. Iz tabele je še razvidno, da 

večina anketiranih meni, da podjetje omogoča razvijanje podjetniških idej in inovacij ter 

da nadrejeni v večji meri svetujejo kot ukazujejo. Vodstvo se tudi zaveda podjetniškega 

tveganja, vendar se mu ne skuša izogniti za vsako ceno. Zaključimo lahko, da podpora 

vodstva obstaja, vendar srednje vrednosti, ki so sicer statistično značilne, nimajo 

izrazito visokih vrednosti, kar nakazuje, da podpora vodstva notranjemu podjetništvu ni 

dovolj močna, da bi se lahko spoprijela z izzivom vpeljave notranjega podjetništva. Iz 

tega sledi, da hipoteze H2-1 ne moremo niti potrditi, niti zavrniti. Referenčno 

povprečno vrednost 3,5 sem določila po svoji presoji. Na podlagi dejstva, da povprečna 

vrednost 3 pomeni indiferentnost respondentov do posamezne trditve (vrednost 1 

pomeni popolno nestrinjanje in vrednost 5 popolno strinjanje), predpostavljam, da 

vrednost 3,5 kaže na nagnjenost respondentov k strinjaju s posamezno trditvijo. 

Uporabljena metoda je enostavni ali t-test za en vzorec.  

Tabela 8.7   T-test ustreznosti podpore vodstva  

 Spremenljivka  Srednja 
vrednost 

t-test (2-
tailed) 

DF Značilnost 

Podjetje v zadostni meri podpira inovativnost 
pri svojih zaposlenih. 

4,1 6,9 81 0,000*** 

Sistem v podjetju opogumlja zaposlene k 
tveganim odločitvam in tolerira morebitne 
napake.  

3,0 - 4,8 81 0,000*** 

Podjetje ne omogoča in ne podpira svojih 
zaposlenih, da vztrajajo pri razvijanju 
podjetniške ideje. 

2,0 - 15,4 81 0,000*** 

Odnos vrhnjega manag. podjetja pozitivno 
vpliva na razvijanje podj. idej pri zaposlenih. 

4,0 5,1 81 0,000*** 

Vodstvo podjetja podpira projekte, ki so bolj 
tvegani, vendar imajo z večje potencialne 
koristi. 

3,5 0,8 81 0,063* 

Vodstvo je znano po svojih izkušnjah z 
razvojem in vpeljavo inovacij. 

4,1 6,2 81 0,000*** 

Nadrejeni bolj pazijo na zmanjševanje 
stroškov kot povečevanje prihodkov. 

2,9 - 5,9 81 0,000*** 

Nadrejeni v podjetju v večji meri ukazujejo 
kot svetujejo. 

2,3 - 9,6 81 0,000*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 
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8.6.2 Ustrezen pristop organizacije pri uvajanju procesov 

Iz tabele 8.8 je razvidno, da se večina anketiranih odločno strinja, da ima podjetje 

jasno opredeljeno vizijo in strateške cilje in se hkrati odločno ne strinjajo, da zaposleni 

niso ustrezno nagrajeni in da nadrejeni podrejene preveč nadzirajo, kadar so jim 

zaupane nove naloge. Stopnja strinjanja s trditvami, da je posameznik lahko sam svoj 

šef in da je v podjetju dovolj virov za uresničevanje podjetniških idej, je nekoliko nižja, 

statistično neznačilna, a še vedno nad izbrano referenčno povprečno vrednostjo 3,5. Ker 

so stopnje strinjanja vseh ostalih trditev statistično značilne, lahko podhipotezo H2-2 

popolnoma potrdimo.  

Tabela 8.8   T-test ustreznosti pristopa 

 Spremenljivka  Srednja 
vrednost 

t-test (2-
tailed) 

DF Značilnost 

Podjetje ima jasno opredeljeno vizijo in strateške 
cilje. 

4,4 11,2 81 0,000 

Kljub temu, da zaposleni dobro opravijo določeno 
nalogo, niso ustrezno nagrajeni. 

2,6 - 8,1 81 0,000 

Nadrejeni striktno nadzirajo vsak korak, kadar 
podrejenemu zaupajo neko novo nalogo.  

2,2 - 11,7 81 0,000 

Imam občutek, da sem sam svoj šef in ni mi 
potrebno neprestano iskati potrditve za svoje 
odločitve pri šefih. 

3,6 1,5 81 0,141 

V podjetju je več možnih virov za  pridobivanje 
sredstev za uresničevanje novih idej. 

3,6 1,6 81 0,111 

Sedanji sistem nagrajevanja omogoča nagrajevanje 
zaposlenih po dosežkih. 

3,9 4 81 0,000 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.6.3 Primerna organizacijska struktur, kultura in klima za notranje 

podjetništvo 

Organizacijska struktura je pomemben element uvedbe notranjega podjetništva, 

tako smo merili, ali v podjetju hitro vpeljejo izboljšane metode dela in ali so 

pripravljeno na nove projekte, ki bi pomenili odmik od obstoječih področij delovanja. 

Večina anketiranih je sicer odgovorila pritrdilno, vendar je rezultat le malo višji od 

izbrane referenčne povprečne vrednostji 3,5. Zaposleni še menijo, da bodo napredovali 

in dobili več odgovornosti, če bodo dobro delali, kar je vzpodbudno mnenje za vpeljavo 

notranjega podjetništva. Podhipotezo H2-3 lahko potrdimo, vendar je moram poudariti, 

da bo potrebno organizacijsko strukturo prilagoditi in izboljšati pred vpeljavo 

notranjega podjetništva. Predlagane izboljšave gredo predvsem v smeri višje stopnje 

samostojnosti in fleksibilnosti za posameznike v okviru organizacije.  
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Tabela 8.9   T-test primerne organizacijske strukture 

Spremenljivka Srednja 
vrednost 

t-test 
(2-tailed) 

DF Značilnost 

V podjetju hitro vpeljemo izboljšane metode dela. 3,8 3,8 81 0,000*** 

Hierarhični odnosi v podjetju so bistveno bolj 
poudarjeni kakor timsko delo. 

2,5 - 8,3 81 0,000*** 

Zaposleni morajo nenehno pojasnjevati svoja 
dejanja in iskati dovoljenja, kadar želijo nekaj 
narediti po svoje.  

2,6 - 7,7 81 0,000*** 

Opravljanje nalog v podjetju je formalizirano in 
opredeljeno na način, ki ne dopušča odstopanj. 

2,8 - 7,1 81 0,000*** 

Če bom dobro delal na svojem delovnem mestu, 
bom napredoval oz. dobil več odgovornosti. 

4,1 5 81 0,000*** 

Moje delo je tako strukturirano, da imam malo časa 
za razmišljanje o širših problemih v podjetju.  

3,1 - 3,9 81 0,000*** 

Ponavadi imam dovolj časa, da opravim vse 
potrebno delo.  

3,4 - 1,2 81 0,241 

V podjetju imamo veliko napisanih pravil in 
postopkov, ki nam narekujejo, kako naj opravljamo 
svoje delo. 

3,9 4,2 81 0,000*** 

Podjetje je pripravljeno za nove projekte, ki bi 
pomenili odmik od obstoječih področij delovanja.  

3,8 3,4 81 0,001*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.6.4 Razpoložljivost primernih sodelavcev 

Hipotezo H2-4, ki pravi, da so v organizaciji zaposleni primerni sodelavci, lahko 

potrdimo s pomočjo rezultatov hipotez H1 in H3, ki obe merita ali so skupine 

sodelavcev primerne za nosilce notranje podjetniških idej. Tako lahko preko podhipotez 

potrdimo, da so člani mobilne mreže in vodstveni kadri primerni, vendar pod 

določenimi pogoji, ki jih navajam v sklepnem poglavju. Kljub temu je potrebno na 

podlagi rezultatov v tabeli 8.10 opozoriti, da se večina anketiranih dejansko še ni 

soočila z notranje-podjetniškimi izzivi in da v raziskavi bolj operiramo s podjetniškimi 

nameni, kot z dejanskimi oziroma preteklimi (notranje)podjetniškimi izkušnjami.  

Tabela 8.10   T-test primernosti zaposlenih 

Spremenljivka  Srednja 
vrednost 

t-test 
(2-tailed) 

DF Značilnost 

V zadnjih treh mesecih sem vedno sledil 
navodilom podjetja/standardom, kako naj 
opravljam svoje delo. 

4,1 8,0 81 0,000 

Pri svojem delu sem že razvil podjetniško idejo in 

jo potem izpeljal. 

3,4 - 1,1 81 0,262 

Občasni neuspehi in napake so normalni sestavni 
del poslovanja podjetja.  

4,1 8,4 81 0,000 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 
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8.7 Nosilci notranje podjetniških aktivnosti (vodstveni – nevodstveni 

delavci)  

Hipoteza H3 trdi, da člani poslovodstva obravnavanega podjetja izkazujejo večjo 

nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih odgovornosti. V 

poslovodstvo štejemo vse anketirane, ki so na Karierni lestvici uvrščeni na 7. ali višjo 

stopnjo. 

Hipotezo smo razdelili na štiri podhipoteze: 
 

− H3-1 Člani poslovodstva izkazujejo višjo stopnjo samoiniciativnosti in 

pozornosti na poslovne priložnosti kot sodelavci brez voditeljskih 

odgovornosti.  

− H3-2 Člani poslovodstva imajo višje razvite voditeljske sposobnosti. 

− H3-3 Člani poslovodstva so bolj motivirani za vstop na neodvisno podjetniško 

pot. 

− H3-4 Člani poslovodstva višje cenijo svoje podjetniške in managerske veščine. 

8.7.1 Stopnja samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne priložnosti  

Hipoteza H3-1 trdi, da člani poslovodstva izkazujejo višjo stopnjo 

samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne priložnosti kot sodelavci brez voditeljskih 

odgovornosti.  

Kot prikazuje tabela 8.11, so zaposleni na vodilnih delovnih mestih bolj nagnjeni k 

izpolnjevanju ciljev in iskanju novih pristopov. Zadovoljni so s tem, da prevzemajo 

naloge, za katere bodo prevzemali odgovornost za izvedbo in bili za uspešnost tudi 

nagrajeni. Delo s strankami jim ne predstavlja nikakršnih težav, nasprotno: vanj so 

pripravljeni vložiti veliko energije. Ves čas iščejo možnosti za izboljšave in znajo pri 

tem uporabiti veliko svoje inovativnosti in kreativnosti. Njihov interes, da bi odprli 

oziroma vodili svojo podružnico Finančne točke je bistveno bolj izrazit, pri čemer so 

razlike statistično značilne. Na trditev: »Bolje je poskusiti izvesti neko nalogo in biti 

poražen, kot nikoli poskusiti«, odgovarjajo z znatno višjo stopnjo strinjanja, s čimer 

vodilni delavci izražajo pripravljenost, da se soočijo z neuspehom, ki je nujni 

sestavnidel vsakega posla. Vse omenjene razlike srednjih vrednosti so statistično 

značilne vsaj pri stopnji zaupanja 5 %, zato lahko popolnoma potrdimo podhipotezo 

H3-1. 
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Tabela 8.11 T-test za stopnjo samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne 

priložnosti  

Srednja vrednost Spremenljivka 

Ni 
vodilni 

Vodilni 

t-test (2-

tailed) 

df Značilnost 

Zmorem doseči svoje zasebne in 
službene cilje, tudi če nimam veliko 
navodil drugih. 

4,16 4,6 -2,745 92,000 0,007** 

Bolje je poskusiti izvesti neko nalogo 
in biti poražen, kot nikoli poskusiti. 

4,39 4,8 -3,557 42,902 0,001*** 

Obiskovanje strank na terenu in 
osebna prodaja me veselita. 

4,01 4,7 -2,767 92,000 0,007** 

Lažje delam 8 ur na dan na terenu s 
strankami kot v pisarni. 

3,66 4,35 -2,399 91,000 0,018** 

Ideje za izboljšanje poslovanja 
poskušam uresničiti in jih vpeljati v 
poslovanje, če se le da. 

3,76 4,15 -2,156 92,000 0,034** 

Lastnosti produktov, ki jih prodajam, 
poznam zelo dobro. 

4,31 4,8 -4,381 39,278 0,000*** 

V svetovanje stranki vložim vse svoje 
zmožnosti in znanje. 

4,49 4,8 -2,323 32,737 0,027** 

Udeležim se dovolj izobraževanj za 
dobro opravljanje svojega poklica. 

3,91 4,6 -3,010 92,000 0,003** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

8.7.2 Voditeljske sposobnosti 

Hipoteza H3-2 pravi, da imajo člani poslovodstva višje razvite voditeljske 

sposobnosti. Kot je razvidno iz tabele 8.12, sodelavci na vodilnih delovnih mestih v 

vseh pogledih izkazujejo višje voditeljske sposobnosti, ki se kažejo v spoštovanju 

sodelavcev, lastni oceni sposobnosti vodenja in mnenju podrejenih glede voditeljskih 

sposobnosti posameznika. Vse razlike srednjih vrednosti so statistično značilne vsaj pri 

stopnji zaupanja 5 %. S temi ugotovitvami lahko potrdimo podhipotezo H3-2. 

Tabela 8.12  T-test za voditeljske sposobnosti  

Spremenljivka Srednja vrednost t-test 

(2-tailed) 

Df Značilnost     

 Ni vodilni Vodilni    

Kolegi se pogosto obrnejo name 

z vprašanji, povezanimi z 

delom, saj o tem veliko vem. 

3,84 4,6 -3,847 92,000 0,000*** 

Imam (bi imel) sposobnost 

dobro voditi podrejene. 

3,92 4,65 -3,784 92,000 0,000*** 

Moji podrejeni pravijo, da sem 

dober vodja (izpolnite, če imate 

podrejene). 

3,83 4,68 -5,377 53,942 0,000*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***) 
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8.7.3 Motivacija za vstop na neodvisno podjetniško pot 

Hipoteza H3-3 pravi, da so člani poslovodstva bolj motivirani za vstop na 

neodvisno podjetniško pot. Člani poslovodstva v večini primerov kažejo precej višjo 

stopnjo motiviranosti za podjetništvo. Kot prikazuje Tabela 8.13, so bolj prepričani v 

možnost boljše izrabe svojih zmožnosti, izražajo močnejšo željo po dosežkih, bolj 

cenijo neodvisnost in fleksibilen delovni čas. Po drugi strani jim je všeč možnost, da 

vodijo ljudi, bolj cenijo višje materialne nagrade in vidijo boljšo možnost razvoja svoje 

kariere kot tudi možnost napredovanja po družbeni lestvici, vendar razlike med 

vodilnimi in nevodilnimi sodelavci v zadnjih trditvah niso statistično značilne. Po drugi 

strani je poslovodne delavce manj strah neuspeha, saj se čutijo bolj kompetentne voditi 

poslovanje. V svojem okolju zaznavajo več poslovnih priložnosti. Večina razlik srednjih 

vrednosti je statistično značilnih vsaj pri stopnji zaupanja 5 %, razen omenjenih, kjer pa 

so srednje vrednosti še vedno v prid vodilnim, zato lahko potrdimo tudi podhipotezo 

H3-3. 

 

Tabela 8.13   T-test za motivacijo za vstop na neodvisno podjetniško pot 

Srednja vrednost Spremenljivka 

Ni vodilni Vodilni 

t-test, 

(2-

tailed) 

df Značilnost 

Želim si na svojo podjetniško pot 
in biti odgovoren za uspehe in 
poraze. 

4,18 4,9 -5,213 91,162 0,000*** 

Če bi imel priložnost odpreti 
franšizno poslovalnico Finančne 
točke, bi takoj sprejel to priložnost. 

3,58 4,5 -3,290 91,000 0,001*** 

Če franšizna poslovalnica 
Finančne točke posluje slabo, za 
pokritje izgube odgovarja 
franšizojemalec s svojim lastnim 
premoženjem. 

2,59 3,25 -1,991 91,000 0,049** 

Želja po dosežku – boljša izraba 
pridobljenih zmožnosti 

3,81 4,35 -2,291 91,000 0,024** 

Obvladovanje, oblast – biti vodja, 

biti odgovoren, imeti oblast 

3,32 3,6 -0,993 90,000 0,323 

Denar – želja po večjem zaslužku 3,99 4,25 -1,009 92,000 0,315 

Ekonomska nuja – malo drugih 

možnosti 

2,97 2,4 1,760 25,130 0,090* 

Kariera – boljša prihodnost v 

lastnem podjetju 

4,10 4,3 -0,744 90,000 0,459 

Status in prestiž – napredovanje na 

družbeni lestvici 

3,53 3,75 -0,925 44,729 0,360 

Na območju, kjer živim, vidim 
dobre priložnosti za ustanovitev 
podjetja. 

3,71 4,45 -3,756 46,686 0,000*** 

V vsakem primeru nameravam v 
roku treh let ustanoviti lastno 
podjetje. 

3,49 4,6 -5,756 -5,756 63,070 0,000*** 

Strah pred neuspehom bi me lahko 
odvrnil od namere, da ustanovim 
svoje podjetje. 

2,36 1,65 3,069 44,565 0,004** 
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8.7.4 Samoocena podjetniških in managerskih veščin  

Hipoteza H3-4 pravi, da člani poslovodstva višje cenijo svoje podjetniške in 

managerske veščine. Tako višje ocenjujejo svoje veščine in znanje za ustanovitev 

podjetja ter višje vrednotijo svojo zmožnost voditi kadrovsko, marketinško in finančno-

računovodsko področje v svojem novonastalem podjetju, kot kaže tabela 8.14. Večina 

razlik srednjih vrednosti je statistično značilnih vsaj pri stopnji zaupanja 5 %. S temi 

ugotovitvami lahko potrdimo podhipotezo H3-4. 

Tabela 8.14   T-test za samooceno podjetniških veščin 

Spremenljivka Srednja vrednost t-test, df Značilnost 

 Ni vodilni Vodilni (2-tailed)   

Imam potrebne veščine in znanje, 
da bi ustanovil podjetje. 

4,01 4,5 -2,109 91,000 0,038** 

Prepričan sem, da znam dobro 

ocenjevati stroške za neko 

poslovno idejo. 

3,66 3,8 -0,628 92,000 0,531 

Prepričan sem, da sem sposoben 

narediti načrt financiranja za 

poslovno idejo. 

3,55 3,6 -0,211 91,000 0,833 

Prepričan sem, da sem sposoben 

zbrati ključne informacije o 

ciljnem trgu. 

3,57 3,9 -1,491 92,000 0,139 

Prepričan sem, da znam dobro 

napovedati obseg prodaje 

podjetja. 

3,41 3,65 -1,198 92,000 0,234 

Kot podjetnik bi v svojem 
podjetju dobro vodil kadrovsko 
področje (izbor sodelavcev, 
motivacija, komunikacija). 

3,82 4,55 -4,000 92,000 0,000*** 

Kot podjetnik bi v svojem 
podjetju dobro vodil trženjsko 
področje (prodaja, marketing). 

3,72 4,55 -4,097 92,000 0,000*** 

Kot podjetnik bi v svojem 
podjetju dobro vodil finančno- 
računovodsko področje 
(financiranje podjetja, davki). 

3,45 2,47 3,563 75,000 0,001*** 

 

Opomba: Statistično značilne razlike pri: p < 0,1 (*), p < 0,05 (**), p < 0,01 (***). 

 

Pri preverjanju tretje hipoteze smo preverjali, ali so člani poslovodstva oziroma 

vodilni delavci primernejši za vodenje samostojnih poslovalnic (franšiz) Finančne točke 

od delavcev, ki niso vodje. Pri tem smo postavili glavno hipotezo, da so sodelavci člani 

poslovodstva v splošnem primernejši za vodenje samostojnih poslovalnic. Glavno 

hipotezo smo dokazovali prek štirih podhipotez, v katerih smo preučevali 

samoiniciativnost in kreativnost, voditeljstvo motiviranost, samoučinkovitost in 

podjetniške in managerske veščine. Rezultati so pokazali, da lahko potrdimo tri od štirih 

podhipotez, tretje podhipoteze pa ne moremo niti potrditi niti zavreči. Tako lahko 
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zaključimo, da so sodelavci člani poslovodstva v splošnem bolj primerni, da bi postali 

za vodje lastnih franšiznih poslovalnic.  

Hipoteze H1, H2 in H3 sem prvotno potrdila z uporabo t-testa, kljub temu sem se 

poslužila tudi drugih orodij multivariatne analize in preverila postavljene hipoteze še s 

pomočjo faktorske, diskriminantne in klusterske analize. Rezultate podajam v 

naslednjih treh podpoglavjih.  

8.8 Faktorska analiza  

Faktorska analiza je namenjena proučevanju povezav v množici opazovanih 

spremenljivk. Odkriti želim skupne razsežnosti opazovanih spremenljivk oziroma 

odkriti manjše število latentnih (skritih) spremenljivk, imenovanih faktorji, s katerimi 

želim pojasniti zveze med opazovanimi spremenljivkami.  

Da bi pojasnila ključne dejavnike nagnjenosti k notranjemu podjetništvu, sem na 

spremenljivkah od Var74 do Var132 izvedla faktorsko analizo, ki je ena najpogostejših 

multivariatnih tehnik za odkrivanje skritih povezav v matriki podatkov. V splošnem je 

namen tehnike, da skušamo podatke iz velikega števila spremenljivk povezati v manjše 

število dimenzij, imenovanih faktorji. Gre torej za raziskovalno tehniko, kjer ne gre za 

iskanje skupnih značilnosti primerov, kar počne clustrska analiza, ampak za povezavo 

med različnimi spremenljivkami v matriki.  

Ali so podatki sploh smiselni za faktorsko analizo? Postopek ugotavljanja 

smiselnosti faktorske analize predlaga Sharma (1996). Močne povezave med 

spremenljivkami (iz korelacijske matrike) nakazujejo, da bo spremenljivke mogoče 

združevati v homogene skupine spremenljivk na tak način, da bo vsaka skupina merila 

isto »osnovno« dimenzijo. V primeru nizkih korelacij med spremenljivkami pa bi te 

kazale na dejstvo, da spremenljivke nimajo veliko skupnega in da gre za skupino 

heterogenih spremenljivk.  

Faktorsko analizo je mogoče opraviti v petih do sedmih korakih (Hair idr. 1998, 

75), navadno s pomočjo enega od programskih paketov za statistične obdelave. 
 

1. korak 

S pomočjo računalniškega programa SPSS izračunam korelacijsko matriko za 

navedene spremenljivke. Izkaže se, da je od tako dobljenih 120 koeficientov β (N = 

0,5*16*15) večina statistično značilnih, saj je β > 0,400, kar je kritična vrednost za 

vzorce velike okoli 100 (Hair idr. 1998, 112). Poleg tega 5 največjih korelacij tvorijo 

med seboj pari petih spremenljivk: β (var099, var100) = 0,558; β (var99, var102) = 

0,568; β (var99, var103) = 0,527; β (var100, var 103) = 0,509; β (var102, var 103) = 

0,574, kar nam daje dodatne dobre obete za ugoden razplet faktorske analize. 
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2. korak  

Ustreznost korelacijske matrike preverimo z dvema testoma. Bartlettov test 

sferičnosti kaže statistično verjetnost, da v korelacijski matriki obstajajo značilne 

korelacije med vsaj nekaterimi spremenljivkami. Rezultat testa (χ² = 664,891; DF = 136; 

α < 0,000) kaže na primernost korelacijske matrike za nadaljnjo obdelavo. Drug 

pokazatelj je Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec primernosti vzorca (MSA – Measure of 

sampling adequacy), ki meri stopnjo medsebojne odvisnosti posameznih spremenljivk. 

Vrednost MSA = 0,768 v našem primeru kaže, da je medsebojna odvisnost 

spremenljivk dovolj velika, da s faktorsko analizo lahko nadaljujemo (Heir idr. 1998, 

99). 

 

3. korak  

Faktorje izločimo po metodi glavne osi, in sicer tako, da program najprej oceni 

skupno varianco, ki jo ima posamezna spremenljivka z vsemi ostalimi spremenljivkami. 

Najpogosteje uporabljen kriterij za določanje števila faktorjev je tako imenovani kriterij 

skrite korenine (ang. latent root), ki predpostavlja, da je značilen tisti faktor, ki vsebuje 

varianco vsaj še ene druge spremenljivke (ang. eigenvalue). Po Kaiserjevem pravilu 

tako v analizi upoštevamo tiste faktorje, katerih eigenvalue je vsaj 1 (Thietart idr. 2001, 

305), kar prikazuje Tabela 8.14. 

 

4. korak  

Da bi dosegli čim večje razlike med posameznimi korelacijskimi koeficienti med 

faktorji in spremenljivkami, uporabimo matematično metodo zasuka koordinatnega 

sistema na način, da so omenjene razlike najbolj izrazite. Vrednosti, izražene v obliki 

faktorske matrike, po metodi rotacije VARIMAX9 izračuna računalniški program in jih 

prikazujemo v tabeli 8.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Obstajajo še drugi načini rotacij koordinatnega sistema, ki delujejo z drugačnimi matematičnimi 

algoritmi. 



 Analiza ustreznosti elementov 
 

74 

Tabela 8.15   Komunalitete in lastne vrednosti (eigenvalues) faktorjev 

Komunalitete  Eigenvalues 

Total Variance Explained 

Vsote kvadriranih obtežitev 

Sprem. Vrednost Faktor Skupaj % variance Skupaj % 

variance 

Kumul. % 

var074 0,311 1 5,543 32,6 4,186 24,626 24,626 

var088 0,261 2 2,578 15,166 3,935 23,147 47,773 

var099 0,595 3 1,284 7,556    

var100 0,600 4 1,061 6,243    

var102 ,606 5 ,932 5,480    

var103 ,668 6 ,887 5,218    

var119 ,492 7 ,745 4,381    

var121 ,629 8 ,653 3,841    

var123 ,257 9 ,566 3,327    

var125 ,553 10 ,525 3,087    

var126 ,550 11 ,500 2,939    

var128 ,275 12 ,444 2,611    

var130 ,408 13 ,387 2,275    

var131 ,545 14 ,295 1,736    

var093 ,444 15 ,238 1,399    

var122 ,368 16 ,193 1,133    

var132 ,559 17 ,170 1,002    

Slika 8.9   Mejne vrednosti eigenvalues (scree plot) 
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Mejne vrednosti varianc posameznih spremenljivk v posameznem faktorju nam 

prikazuje diagram (ang. scree plot) na sliki 8.9, iz katere je razvidno, da imajo prvi štirje 

faktorji vrednost večjo od ena, vendar bom v nadaljnji analizi obravnavala le dva 

faktorja, ki skupaj pojasnjujeta 47 % variance vseh spremenljivk, grafično pa je 

razvidno, da prva dva faktorja zajameta tudi relativno velik del skupne variance, ki se 

odraža kot skupna površina med krivuljo in abscisno osjo od prvega do drugega 

faktorja. 

Tabela 8.16   Faktorska matrika po rotaciji VARIMAX  

Faktor  
Component 

Matrix 
 Rotated 

Component 
Matrix 

 

Spremenljivka 1 2 1 2 
var074 0,396 0,393 0,558  
var088 0,462  0,487  
var099 0,552 -0,539  0,770 
var100 0,633 -0,446  0,757 
var102 0,656 -0,419  0,752 
var103 0,531 -0,622  0,817 
var119 0,595 0,370 0,689  
var121 0,606 -0,511  0,787 
var123  0,368 0,506  

var125 0,697  0,688  
var126 0,716  0,396 0,627 
var128 0,431   0,512 
var130 0,593  0,598  
var131 0,572 0,467 0,737  
var093 0,542 0,388 0,662  
var122 0,535  0,588  
var132 0,684  0,708  
 

Konstrukcija posameznega faktorja je razvidna iz tabele 8.15. Posamezno 

spremenljivko pripišemo tistemu faktorju, s katerim ima ta spremenljivka največji 

korelacijski koeficient. Te vrednosti so v tabeli 8.15 izpisane odebeljeno. Iz tabele je 

jasno razvidno, da prvi identificirani faktor zajema variance spremenljivk var074 in 

var088, var119, var123, var125 ter od var130 do var132,  drugi faktor spremenljivke od 

var099 do var103, var121, var126 in var128.   

Namen faktorske analize je torej identifikacija manjšega števila dejavnikov, ki za 

namen interpretacije bolj robustno popišejo rezultate večjega števila spremenljivk. Z 

namenom večje transparentnosti torej želimo zmanjšati količino podatkov. Vendar pa še 

vedno želimo primerjati med seboj sodelavce mobilne in stacionarne mreže oziroma 

vodstvene in nevodstvene kadre in ugotoviti, ali obstajajo morebitne še bolj jasne 

ločnice med njimi. Za ta namen moramo izračunati nekakšno sestavljeno vrednost 

spremenljivk, ki pripadajo posameznemu faktorju. Za to imamo na voljo tri metode: (1) 

izbor nadomestne spremenljivke, (2) izračun sumirane lestvice in (3) izračun 
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faktorskega rezultata. Za ta namen se zdi najprimernejši izračun sumiranih lestvic, saj 

metoda nadomestne spremenljivke upošteva namesto faktorja samo vrednost 

spremenljivke z največjo obtežitvijo, metoda faktorskega rezultata pa vse vrednosti, tudi 

tiste z minimalnim vplivom na posamezen faktor. Za to se zdi metoda sumiranih lestvic 

ustrezen kompromis, njena temeljna pomanjkljivost pa je, da zanjo ne obstajajo 

statistični testi, s katerimi bi odkrivali značilnosti, zato lahko služijo vrednosti le v 

raziskovalne in ne v potrjevalne namene. Sumirane lestvice izračunamo enostavno kot 

vsote ali kot srednje vrednosti posameznih vrednosti spremenljivk (Hair idr. 1998). 

Odločim se za srednje vrednosti, vse skupaj pa predstavlja 5. korak faktorske analize, 

kot je zastavljena v začetku. 

Tabela 8.17  Opredelitev faktorjev in sumirane lestvice 

Povprečja  
 

Podjetniki 
N=74 

 
Administratorji 

N=20 

Skupno  

N=94 

Faktor 1: Podjetniške lastnosti 4,3 3,66 4,16 
var074  Zmorem doseči svoje zasebne in službene cilje, 
tudi če nimam veliko navodil drugih.  

4,35         3,90 4,26 

var88 Lastnosti produktov, ki jih prodajam, poznam 
zelo dobro.  

4,50 4,10             4,11 

Var 93 Kolegi se pogosto obrnejo name z vprašanji, 
povezanimi z delom, saj o tem veliko vem.   

4,15 3,45  4,00 

Var 119 Ustvarjalnost  4,41 3,65 4,24 
Var 122 Toleriranje negotovosti 3,45 2,70 3,29 
Var 123 Razumevanje s sodelavci  4,51 4,25 4,45 
Var 125 Samozavest   4,42 3,50 4,22 
Var 130 Vztrajnost 4,62 4,00 4,49 
Var 131 Prilagodljivost, fleksibilnost 4,49 4,04 4,4 
Var 132 Inovativnost v poslu  4,14 3,10 3,91 
Faktor 2: Ambicioznost, need for achivement10           4,03 2,8 3,77 
Var 99 Obvladovanje, oblast – biti vodja, biti 
odgovoren, imeti oblast 

3,64 2,42 3,38 

Var 100 Denar – želja po večjem zaslužku 4,34 2,95 4,04 
Var 102 Kariera – boljša prihodnost v lastnem podjetju 4,49 2,85 4,14 
Var 103Status in prestiž – napredovanje na družbeni 
lestvici 

3,91 2,35 3,57 

Var 121 Želja po denarju 4,36 3,35 4,15 
Var 126 Želja po moči 3,72 2,60 3,48 
Var 128 Tekmovalnost 3,81 3,10 3,66 

                                                
10 Potreba po dosežkih.  
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Tabela 8.18   Levenov test enakosti varianc 

Levenov test enakosti 

varianc 

T-test enakosti srednjih vrednosti (t-test of equity of means)   

F Značilnost T df Značilnost Razlika 
srednjih vrednosti 

Faktor 1 8,163 0,005 4,772 92 0,000 1,0825 
Faktor 2 2,382 0,126 5,992 23,727 0,000 1,5012 

 

Imamo torej dva faktorja: 

− Faktor 1: visoke uteži pri spremenljivkah: (1) zmorem doseči svoje zasebne 

in službene cilje, tudi če nimam veliko navodil drugih; (2) zelo dobro 

poznam lastnosti produktov, ki jih prodajam; (3) kolegi se pogosto obrnejo 

name z vprašanji, povezanimi z delom, saj o tem veliko vem; (4) 

ustvarjalnost; (5) toleriranje negotovosti; (6) razumevanje s sodelavci; (7) 

samozavest; (8) vztrajnost; (9) prilagodljivost, fleksibilnost; (10) 

inovativnost v poslu. 

− Faktor 2: ima visoke uteži pri spremenljivkah: (1) obvladovanje, oblast; (2) 

denar – želja po večjem zaslužku; (3) kariera – boljša prihodnost v lastnem 

podjetju; (5) status in prestiž – napredovanje na družbeni lestvici; (6) želja po 

moči; (7) tekmovalnost. 

− Za eno skupino anketiranih je značilno, da imajo višje uteži pri 

»podjetniških« spremenljivkah, za drugo skupino je značilno, da imajo višje 

uteži pri »kariernih« spremenljivkah, »ambicioznosti« s poudarkom na 

zaslužku in oblasti.  

− Opredelitve posameznih faktorjev in rezultate sumiranih lestvic prikazuje 

tabela 8.17. Pojasniti je potrebno, da so vrednosti sumiranih lestvic prikazane 

za vsak faktor, ločeno glede na dva clustra (podjetnike in administratorje). 

Rezultati so konsistentni z ugotovitvami iz analize vseh spremenljivk. 

Skupina sodelujočih v raziskavi, ki smo jih imenovali podjetniki, v obeh 

faktorjih prevladuje, če primerjamo rezultata sumiranih vrednosti. Zanimivo 

je, da so razlike manjše pri prvem faktorju klasičnih podjetniških lastnosti, 

kar pomeni da sta obe skupini (podjetniki in administratorji) v veliki meri že 

osvojili lastnosti, ki se od podjetnikov klasično pričakujejo in so konsistentni 

s teorijami ustvarjanja konkurenčnih prednosti skozi človeške vire (Bartlett 

& Ghosal 2002, 38). V drugem dejavniku, ki smo ga imenovali dejavnik 

ambicioznosti oziroma potrebe po dosežkih, je razlika med »podjetniki« in 

»administratorji« v sumirani lestvici še bistveno višja in kaže na to, da 

»administratorji« kažejo relativno nizko stopnjo po podjetniških dosežkih 
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oziroma ne razumejo koncepta podjetniških obljub, kot sta ga konstruirala 

Shane in Vankatamaran (2000, 217).  

− Iz obeh faktorjev tako konstruiramo model notranjega podjetnika, kot ga 

prikazuje slika 8.10. V kontekstu vzpostavljanja sistema notranjega 

podjetništva, bi obravnavana organizacija seveda morala najprej vzpostaviti 

organizacijske pogoje, ki do določene mere že obstajajo. V sistem 

implementacije stalnega uvajanja in nadgradnje koncepta notranjega 

podjetništva je potrebno kot eno od funkcij podsistema upravljanja s 

človeškimi viri vzpostaviti ciljni sistem rekrutacije, ki bo izbiral predvsem na 

podlagi izmerjenih ambicij posameznikov, kar bo predstavljalo primarno 

fazo notranjega podjetniškega procesa posameznika v obravnavani 

organizaciji. Kot drugi del podsistema upravljanja s človeškimi viri bo 

potrebno vzpostaviti sistem usposabljanja in izobraževanja, ki bo s stalnimi 

treningi nadgrajeval podjetniške dejavnike posameznikov in hkrati dodatno 

razvijal še njihove ambicije v obliki motivacijsko-izobraževalnih seminarjev, 

coachingov, osebnih treningov in drugih oblik. Tako se bo sistem notranjega 

podjetništva samoohranjal v stalni kibernetski zanki vzpostavljanja takih 

praks upravljanja s človeškimi viri, ki bodo služile tudi ali predvsem 

notranje-podjetniškim namenom posameznika v organizaciji, kar je 

konsistentno z modelom, ki sta ga postavila Twomey in Harris (2000, 45).   
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Slika 8.10   Faktorski model  

 
Vir: Kociper in Vadnjal, 2009.  

 

8.9 Diskriminantna analiza  

Cilj diskriminantne analize v primeru proučevanja samoocenjenih lastnosti 

anketiranih je proučiti, katere spremenljivke kar najbolje ločijo proučevane skupine 

enot. Določiti torej želimo diskriminantne funkcije in na podlagi njihovih vrednosti 

ločiti proučevane skupine enot v največji možni meri. Skupini enot, ki jih bomo 

proučevali, sta: sodelavci v mobilni mreži in sodelavci v stacionarni mreži.  

Rezultati kažejo, da med skupinama najbolje ločijo spremenljivke v tabeli 8.19, in 

sicer imajo visoke vrednosti pri njih tisti, ki se uvrščajo v mobilno mrežo. Rezultati so 

konsistentni z rezultati faktorske analize, v kateri smo izluščili dva faktorja, ki smo ju 

imenovali faktor podjetniški lastnosti in veščin ter faktor ambicioznosti. Pri tem bi 

prvi dve spremenljivki iz tabele kanonične diskriminantne funkcije razumeli kot 
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konsistenti s podjetniškim faktorjem, zadnjo pa kot konsistentno s faktorjem 

ambicioznosti. 

Tabela 8.19   Diskriminantna funkcija  

Function   
  1 

Zmorem doseči svoje zasebne in službene cilje, 
tudi če nimam veliko navodil drugih. 

,968 

Želim si na svojo podjetniško pot in biti 
odgovoren za uspehe in poraze. 

1,308 

Status in prestiž – napredovanje na družbeni 
lestvici 

,456 

Konstanta -11,901 

8.10 Clusterska analiza  

Za namen iskanja različnih podjetnikov oziroma administratorjev smo izvedli 

clustersko analizo po spremenljivkah, ki popisujejo podjetniške lastnosti 

posameznika. Clusterska analiza formira skupine anketirancev (respondentov) za 

razliko od faktorske analize, ki formira skupine podobnih odgovorov na vprašanja 

oziroma podobnih vrednosti v skupinah (ang. clusters), ki jih tvorijo posamezne 

spremenljivke (Hair idr. 1998, 305). Za namen raziskave smo uporabili program 

QUICKCLUSTER iz paketa SPSS za nehierarhično metodo (var072 do var139), kjer 

program avtomatsko predlaga najustreznejše število skupin (ang. clustrers), značilnost 

razlik po posamezni spremenljivki pa preveri z Levenovo statistiko in s testom 

ANOVA, ki prikazuje ustreznost formiranih skupin. Rezultati clusterske analize so 

zbrani v tabeli 8.20. 
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Tabela 8.20 Clusterska analiza11 

  Klastri Celoten vzorec ANOVA 

  Podjetniki 
N=74 

Managerji 
N=20 

Skupaj 
povprečje 

Standardni 
odklon 

F Značilnost 

SMEAN(var072) 4,30 3,95 4,22 0,53 7,16 0,009 
SMEAN(var073) 4,16 3,40 4,00 0,97 10,67 0,002 
SMEAN(var074) 4,35 3,90 4,26 0,66 8,05 0,006 
SMEAN(var075) 4,46 3,70 4,30 0,75 19,62 0,000 
SMEAN(var076) 4,59 4,05 4,48 0,58 16,04 0,000 
SMEAN(var077) 4,73 2,85 4,33 0,98 154,42 0,000 
SMEAN(var078) 4,09 2,60 3,77 1,17 35,32 0,000 
SMEAN(var079) 3,59 3,85 3,65 1,21 0,70 0,404 
SMEAN(var080) 3,92 2,40 3,60 1,31 26,88 0,000 
SMEAN(var081) 2,70 2,85 2,73 1,34 0,20 0,655 
SMEAN(var082) 4,54 2,75 4,16 1,02 100,68 0,000 
SMEAN(var083) 4,20 2,35 3,81 1,17 68,27 0,000 
SMEAN(var084) 2,68 2,70 2,69 1,23 0,00 0,962 
SMEAN(var085) 2,03 1,90 2,00 1,08 0,22 0,639 
SMEAN(var086) 3,73 3,15 3,61 0,82 8,52 0,004 
SMEAN(var087) 4,00 3,25 3,84 0,74 19,52 0,000 
SMEAN(var088) 4,50 4,10 4,41 0,56 8,81 0,004 
SMEAN(var089) 4,64 4,25 4,55 0,58 7,43 0,008 
SMEAN(var090) 2,93 3,55 3,06 1,19 4,52 0,036 
SMEAN(var091) 4,18 3,60 4,05 0,96 6,04 0,016 
SMEAN(var092) 4,39 3,70 4,24 0,98 8,47 0,005 
SMEAN(var093) 4,15 3,45 4,00 0,84 12,12 0,001 
SMEAN(var094) 3,95 3,60 3,87 0,88 2,46 0,121 
SMEAN(var095) 4,36 3,00 4,07 0,82 81,40 0,000 
SMEAN(var097) 4,16 3,05 3,92 0,96 27,50 0,000 
SMEAN(var098) 4,38 3,00 4,09 0,98 46,33 0,000 
SMEAN(var099) 3,64 2,42 3,38 1,12 23,95 0,000 
SMEAN(var100) 4,34 2,95 4,04 1,04 40,14 0,000 
SMEAN(var101) 2,82 2,93 2,85 1,11 0,16 0,692 
SMEAN(var102) 4,49 2,85 4,14 1,08 62,06 0,000 
SMEAN(var103) 3,91 2,35 3,57 1,20 36,93 0,00 
SMEAN(var104) 4,47 3,35 4,23 0,97 27,27 0,00 
SMEAN(var105) 4,24 2,50 3,87 1,03 89,87 0,00 
SMEAN(var106) 4,15 2,15 3,73 1,18 92,52 0,00 
SMEAN(var107) 4,41 3,05 4,12 0,93 52,60 0,00 
SMEAN(var108) 1,96 3,10 2,20 1,17 17,90 0,00 
SMEAN(var109) 3,75 3,25 3,65 0,86 5,76 0,02 
SMEAN(var110) 0,95 1,00 0,96 0,20 1,12 0,29 
SMEAN(var111) 0,76 1,00 0,81 0,40 6,29 0,01 
SMEAN(var112) 0,82 0,90 0,84 0,37 0,66 0,42 
SMEAN(var113) 0,92 0,90 0,91 0,28 0,07 0,79 
SMEAN(var114) 1,96 1,73 1,91 0,64 2,13 0,15 
SMEAN(var115) 4,27 3,90 4,19 0,73 4,35 0,04 
SMEAN(var116) 4,28 3,90 4,20 0,70 4,98 0,03 
SMEAN(var117) 4,55 3,45 4,32 0,71 64,83 0,00 
SMEAN(var118) 4,18 3,10 3,95 0,85 34,79 0,00 

                                                
11 Za pojasnitev spremenljivk, glej prilogo 3. 
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SMEAN(var119) 4,41 3,65 4,24 0,73 20,47 0,00 
SMEAN(var120) 4,41 3,70 4,26 0,76 15,66 0,00 
SMEAN(var121) 4,36 3,35 4,15 0,83 31,28 0,00 
SMEAN(var122) 3,45 2,70 3,29 0,94 11,41 0,00 
SMEAN(var123) 4,51 4,25 4,45 0,62 2,79 0,10 
SMEAN(var124) 4,36 4,05 4,30 0,64 3,98 0,05 
SMEAN(var125) 4,42 3,50 4,22 0,71 37,05 0,00 
SMEAN(var126) 3,72 2,60 3,48 0,96 27,41 0,00 
SMEAN(var127) 4,04 4,30 4,10 0,79 1,71 0,19 
SMEAN(var128) 3,81 3,10 3,66 0,87 11,59 0,00 
SMEAN(var129) 4,20 3,05 3,96 0,82 47,05 0,00 
SMEAN(var130) 4,62 4,00 4,49 0,62 19,34 0,00 
SMEAN(var131) 4,49 4,04 4,40 0,63 9,11 0,00 
SMEAN(var132) 4,14 3,10 3,91 0,90 26,55 0,00 
SMEAN(var133) 4,26 2,90 3,97 0,85 70,31 0,00 
SMEAN(var134) 3,86 3,05 3,69 0,87 16,14 0,00 
SMEAN(var135) 3,75 2,85 3,56 0,97 15,85 0,00 
SMEAN(var136) 3,84 2,90 3,64 0,89 21,29 0,00 
SMEAN(var137) 3,68 2,65 3,46 0,81 34,04 0,00 
SMEAN(var138) 4,22 3,10 3,98 0,78 49,66 0,00 
SMEAN(var139) 4,18 2,85 3,89 0,87 58,84 0,00 

 

Poudariti je treba, da so vrednosti Levenove statistike in testa ANOVA, ki jih 

prikazuje tabela zgoraj, uporabne izključno za opisne namene, saj so posamezni clustri 

izbrani (izračunani) tako, da so razlike med posameznimi primeri čim večje. Stopenj 

statističnih značilnosti torej ne moremo interpretirati kot potrditev veljavnosti hipotez 

o enakih distribucijah med clustroma, ampak zgolj kot opis oziroma potrditev 

ustreznosti izbrane metode clustrske analize za razvrstitev podjetij v želeni dve 

skupini. 

Izvedli smo tudi test homogenosti variance. Levenova statistika, ki testira nulto 

hipotezo o enakosti variance posameznih spremenljivk, nam za pet spremenljivk kaže 

relativno visoko vrednost, kar kaže na možnost skrivanja določenih latentnih 

spremenljivk v vzorcu. Možnost heteroskedastičnosti bi bilo smiselno testirati z 

Boxovim M-testom, posledica pa bi verjetno lahko bila, da bi bilo za morebitne 

ponovne raziskave potrebno matrike spremenljivk definirati nekoliko drugače in 

upoštevati rezultate teh testov.  

Zaradi interpretacije so tiste srednje vrednosti odgovorov, ki so enake ali več kot 

za polovico standardne deviacije stran od srednje vrednosti, v vzorcu podčrtane 

(Birley in Westhead, 1994). Na podlagi tega lahko trdimo, da imata skupini (ang. 

clusters) določene značilnosti, vendar se izkaže, da so identificirane značilnosti v 

celosti za skupino (ang. cluster) administratorjev in niti ene značilnosti za skupino 

(ang. cluster) podjetnikov. Tako bi lahko našteli vrsto značilnosti oziroma stališč, ki 

administratorje oddaljujejo od tega, da bi se počutili podjetniki, vendar se moramo po 

drugi strani zavedati, da so te značilnosti tudi ali predvsem posledica neuravnoteženih 

vzorcev, zato jih podrobneje ne obravnavamo. 
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V tabeli 8.21 prikazujem razvrstitev sodelavcev mobilne in stacionarne mreže v 

posamezno skupino (ang. cluster). Izkaže se, da se večina sodelavcev mobilne mreže 

uvršča v podjetniško skupino, med tem ko je večji del stacionarne mreže v 

administratorskem clustru. Za relativno distribucijo sem izvedla tudi testiranje, v 

katerem se je izkazalo, da so razlike med razvrstitvami statistično značilne (χ² = 8,61; 

DF = 2; α = 0,013). Vse to predstavlja dodatno potrditev hipoteze H1, da so sodelavci 

mobilne mreže bolj primerni za vlogo notranjih podjetnikov kot sodelavci stacionarne 

mreže. 

Tabela 8.21 Razvrstitev sodelavcev glede na skupino (ang. cluster)  

 Cluster 1 

Podjetniki 

 Cluster 2 

Administrat

orji 

 Skupaj v % 

 N % N % N % 

Mobilna 

mreža 

59 67,05% 4 4,55% 63 71,59% 

Stacionarna 

mreža 

8 9,09% 12 13,64% 20 22,73% 

Drugo 3 3,41% 2 2,27% 5 5,68% 

Skupaj 70 79,55% 18 20,45% 88 100,00% 

 

8.11 Pregled hipotez  

V tabeli 8.22 prikazujem sistematičen pregled potrditve oziroma zavrnitve 

hipotez. Hipotezo H1, ki pravi, da so sodelavci, ki delujejo v mobilnih mrežah, bolj 

primerni za nosilce notranje podjetniške aktivnosti kot sodelavci, ki delujejo v fiksni 

mreži, sem potrjevala preko petih podhipotez. Vseh pet podhipotez lahko potrdim in 

posledično tudi hipotezo H1.  

Hipoteza H2 pravi, da je v obravnavanem podjetju v času raziskave izpolnjena 

večina pogojev za vpeljavo notranjega podjetništva: ustrezna podpora vodstva, 

ustrezen pristop, ustrezna organizacijska struktura in izbor potencialnih nosilcev 

notranje podjetniške aktivnosti. Hipotezo sem potrjevala preko štirih podhipotez, od 

katerih lahko tri potrdimo, ene ne moremo niti potrditi niti zavreči. Tako lahko 

hipotezo H2 vendarle potrdim.  

Hipoteza H3 trdi, da člani poslovodstva obravnavanega podjetja izkazujejo večjo 

nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih odgovornosti. V 

poslovodstvo štejemo vse anketirane, ki so na Karierni lestvici uvrščeni na 7. ali višjo 

stopnjo. Hipotezo sem potrjevala preko štirih podhipotez, od katerih lahko tri 

potrdimo, hipoteze, da so člani poslovodstva bolj motivirani za vstop na neodvisno 
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podjetniško pot, pa ne moremo niti potrditi niti zavreči. Kljub temu lahko hipotezo H3 

potrdim.   

Tabela 8.22 Pregled glavnih rezultatov 

Naziv hipoteze  Stanje potrditve  
H1     Sodelavci, ki delujejo v mobilnih mrežah, so bolj primerni za 

nosilce notranje podjetniške aktivnosti kot sodelavci, ki delujejo v 
fiksni mreži.  

Potrjeno  

H1-1  Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo 
samoiniciativnosti in pozornosti na poslovne priložnosti. 

Potrjeno 

H1-2  Sodelavci mobilne mreže imajo višje razvite voditeljske 
sposobnosti. 

Potrjeno 

H1-3  Sodelavci mobilne mreže so bolj motivirani za vstop na neodvisno 
podjetniško pot. 

Potrjeno 

H1-4  Sodelavci mobilne mreže izkazujejo višjo stopnjo samo-
učinkovitosti 

Potrjeno 

H1-5  Sodelavci mobilne mreže višje cenijo svoje podjetniške in 
managerske veščine. 

Potrjeno 

H2    V obravnavanem podjetju je v času raziskave izpolnjena večina   
pogojev za vpeljavo notranjega podjetništva: ustrezna podpora 
vodstva, ustrezen pristop, ustrezna organizacijska struktura in izbor 
potencialnih nosilcev notranje podjetniške aktivnosti. 

Deloma potrjeno  

H2-1 V podjetju obstaja ustrezna podpora vodstva podjetja ideji  
notranjega podjetništva. 

Ni potrjeno 

H2-2 Opazen je ustrezen pristop organizacije pri uvajanju procesov 
notranjega podjetništva. 

0 

H2-3 Organizacijska struktura je primerna za razvoj notranjega 
podjetništva. 

Potrjeno 

H2-4 V organizaciji so zaposleni primerni sodelavci. Potrjeno  
H3    Člani poslovodstva obravnavanega podjetja izkazujejo večjo 

nagnjenost k podjetniškim nameram kot sodelavci brez voditeljskih 
odgovornosti. V poslovodstvo štejemo vse anketirane, ki so na 
Karierni lestvici uvrščeni na 7. ali višjo stopnjo. 

Potrjene tri podhipoteze, 
ena ni niti potrjena niti 
nepotrjena.  

H3-1 Člani poslovodstva izkazujejo višjo stopnjo samoiniciativnosti in 
pozornosti na poslovne priložnosti kot sodelavci brez voditeljskih 
odgovornosti. 

Potrjeno 

H3-2 Člani poslovodstva imajo višje razvite voditeljske sposobnosti. Potrjeno 
H3-3 Člani poslovodstva so bolj motivirani za vstop na neodvisno 

podjetniško pot. 
0 

H3-4 Člani poslovodstva višje cenijo svoje podjetniške in managerske 
veščine. 

Potrjeno 
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9 SKLEP  

Proces vzpostavljanja notranjega podjetništva zahteva pripravljenost organizacije 

na zelo različnih področjih in za uspešno vpeljavo je nujnega pomena, da so izpolnjeni  

vsi elementi vpeljave notranjega podjetništva. Ključno vprašanje, na katerega sem  

skušala odgovoriti v tem magistrskem delu, je: »Ali so izpolnjeni glavni štirje elementi 

uvedbe notranjega podjetništva?« ki so po Pinchotu (1995) podpora vodstva, primerna 

struktura ter ustrezen pristop. Poudarek je na najpomembnejšem elementu, to je 

primernost/zmožnost sodelavcev, da bodo nosilci svojih notranje podjetniških enot 

(notranji podjetniki) ter v kateri skupini sodelavcev iskati bodoče notranje podjetnike.  

Tako ugotavljam, da proces vzpostavljanja notranjega podjetništva znotraj 

organizacije zahteva zavzetost managementa, še posebej vrhnjega. V organizaciji 

morajo skrbno izbrati vodje notranjega podjetništva, določiti splošna načela za projekte 

in začrtati cilje programa, preden se ta začne izvajati. Usposabljanje je pomemben del 

procesa. Ko so vzorniki in notranje podjetniški projekti predstavljeni, morajo v 

organizaciji postaviti močan organizacijski podporni sistem, hkrati s sistemom spodbud 

in nagrajevanja, da motivirajo člane ekip. Nazadnje morajo vzpostaviti sistem, s katerim 

širijo uspešne projekte in izločijo neuspešne.  

Vodstvo podjetja bi moralo pri prepoznavanju novih nosilcev podjetniške 

dejavnosti veliko pozornosti posvetiti podjetniškim dejavnikom in izbrati tiste 

kandidate, ki najbolj ustrezajo profilu idealnega notranjega podjetnika. Z ustreznim 

razvojem orodja bo mogoče v kontekstu celostnega razvoja kadrovske funkcije 

ugotoviti, kje so morebitne slabosti potencialnih notranjih podjetnikov in jih nadomestiti 

z dodatnim usposabljanjem, svetovanjem in drugimi metodami. 

9.1 Prispevek magistrske naloge k razumevanju notranjega podjetništva   

Notranje podjetništvo tradicionalno razumemo predvsem kot zmožnost organizacije, da 

posameznikom ali skupinam znotraj delujočega sistema in načina delovanja zagotavlja 

spodbudno okolje in podporo, ki omogoča kreativno, inovativno in k zagonu novih 

podjemov usmerjeno delovanje zainteresiranim in k takemu delovanju in obnašanju 

usmerjenim posameznikom. Magistrska naloga v mojem primeru izhaja iz interesa in 

želje organizacije, da vpelje učinkovito strategijo dolgoročnega in stalnega 

pospeševanja prodaje. Tako se kot ena od možnih strategij ponuja možnost odpiranja 

novih samostojnih poslovalnic, v katerih bi podjetni posamezniki zagotovili v prvi vrsti 

pokrivanje vseh stroškov prodajnih aktivnosti in v naslednji fazi prispevali k dobičku, ki 

je po teoriji nagrada za podjetniško tveganje. Ta dobiček bi se dogovorno razdelil med 

matično organizacijo in podjetne posameznike, ki bi skozi realizacijo dobička izživeli 

določeno stopnjo svoje podjetniške ambicije. Gre torej za izrazito iskanje »win-win« 

situacije, v kateri zmagujejo vsi: predvsem matično podjetje in posamezniki – notranji 
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podjetniki, v drugi vrsti pa tudi vsi zaposleni prodajniki. Podjetje se s takim izzivom 

lahko sooči tako, da vzpostavi celostno strategijo spodbujanja notranjega podjetništva, 

ki se lahko realizira v obliki franšizinga ali drugače, kar v tej fazi niti ni bistvenega 

pomena. Ključno je, da podjetje razpolaga s sistemom stalnega prepoznavanja in 

rekrutacije notranjih podjetnikov – bodočih nosilcev dejavnosti, o čemer pišem v 

poglavju 8.8. Drugi del celovitega sistema je stalno usposabljanje nosilcev podjetniških 

dejavnosti, in sicer tako za namen nadgradnje podjetniških veščin, kot tudi z vizijo 

stalnega spodbujanja ambicioznosti ključnih posameznikov. 

9.2 Priporočila za praktično uporabo 

9.2.1 Priporočila za podjetja 

Rast obravnavanega podjetja je mogoča s krepitvijo prodajnih kanalov in/oziroma 

vpeljavo notranjega podjetništva. Krepitev prodajnih kanalov je mogoče izvesti s 

povečanjem števila tržnikov in/ali odprtjem novih izpostav, poslovalnic Finančnih točk, 

katerih vodje/nosilci naj bodo posamezniki, identificirani kot notranji podjetniki. Cilj 

naloge je tako preveriti možnost vpeljave notranjega podjetništva in identificirati 

skupino sodelavcev podjetja, med katerimi bo vodstvo lahko iskalo nosilce notranje 

podjetniških podjemov, v tem primeru poslovalnic Finančne točke.  

Podjetja, predvsem njihova vodstva, nadzorniki in lastniki naj se torej zavedajo 

velikih možnosti razvoja, ki jih nudi notranje podjetništvo in preučijo, ali je opcija 

uvedbe relevantna tudi za njihovo podjetje. Pri tem naj bodo v pomoč kompetentni 

svetovalci in ustrezni programi podpore, predvsem storitve usposabljanja in 

izobraževanja.  

9.2.2 Priporočila za svetovanje 

Kot navajata Block in MacMillan (1993, 33) je smiselno, da management podjetja 

za vpeljevanje notranjega podjetništva najame zunanje strokovnjake. Ti nimajo le več 

znanja in izkušenj, ampak tudi bolj objektiven pogled na stanje in dogajanje v 

organizaciji.  

Rezultati pričujoče raziskave tako nakazujejo, da je za zadovoljitev štirih glavnih 

elementov vpeljave notranjega podjetništva potrebno začeti najprej pri elementu 

primernosti vodstva. Šele ko je vodstvo pripravljeno in dovolj podpira notranje 

podjetništvo, se lahko lotijo prilagoditve strukture in preverjanja primernosti zaposlenih. 

Svetovalci so v tem primeru lahko tudi v pomoč pri rekrutaciji novih kadrov, če se pri 

preverjanju trenutno zaposlenih kadrov pokaže, da niso najprimernejši.  

Podjetniški in managerski svetovalci so pogosto povabljeni, da bi pomagali 

podjetjem pri načrtovanju novih celostnih ali delnih strategij, katerim je skupni 

imenovalec povečanje dobička, ki se lahko realizira skozi povečano prodajo ali bolj 
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učinkovito poslovanje za znižanje stroškov. V obeh primerih je podjetniško razmišljanje 

in ravnanje lahko ključ do rešitve. Zato naj podjetniški in managerski svetovalci v nabor 

svojih orodij za rekonstrukcijo poslovanja podjetij vključijo tudi možnost uvajanja 

sistema notranjega podjetništva, v posamezno podjetje z dovolj veliko kritično maso 

proizvodnih in prodajnih aktivnosti in dogodkov. Svetovalcem predlagam, naj se 

svetovalnega procesa, ki ima perspektivo uvajanja notranjega podjetništva, lotijo po 

naslednjih korakih: (1) seznanitev vodstva podjetja s konceptom in filozofijo notranjega 

podjetništva; (2) preveritev izpolnjevanja pogojev za notranje podjetništvo v obstoječi 

organizaciji in pripravljenost vodstva na podporo; (3) identifikacija morebitnih notranjih 

podjetnikov z zavedanjem, da so k podjetništvu bolj nagnjeni posamezniki, ki imajo 

višjo stopnjo odgovornosti za podrejene in svoj zaslužek; (4) vzpostavitev sistema 

identifikacije, rekrutacije in usposabljanja notranjih podjetnikov in (5) vzpostavitev 

sistema nadzora in stalnega spremljanja učinkovitosti sistema notranjega podjetništva. 

9.2.3 Priporočila za pedagoško delo 

Znanje je pri uvajanju notranjega podjetništva izjemnega pomena, tako ocenjujem, 

da je področje premalo pokrito z izobraževanji in usposabljanji tako svetovalcev kot 

podjetnikov, ki se bodo lotili uvajanja. Z vidika izobraževanja se temi najbolj približajo 

družboslovne fakultete pri predmetu podjetništvo, vendar ocenjujem, da je tematika 

dovolj obširna in zahtevna za samostojen študijski predmet na dodiplomski stopnji. 

Tudi področje usposabljanja je izjemno slabo pokrito, trenuten pogled na 

ponudnike izobraževanj pokaže, da seminarjev na to temo v Sloveniji izobraževalne 

inštitucije ne ponujajo, kot primer dobre prakse lahko navedemo seminar usposabljanja 

notranjih podjetnikov v sistemu Mure, ki ga je leta 2006 izvajal GEA College – 

Poslovno izobraževalni center. Ciljna skupina usposabljanja je tako vrhnji management, 

ki mora nuditi podporo in zagotavljati resurse, srednji management in potencialni 

notranji podjetniki.  

Wright idr. (2008) menijo, da je vloga fakultet pri raziskovanju področja postala 

pomembnejša, tudi zato, ker morajo za del sofinanciranja več sodelovati z 

gospodarstvom in uvajati praktične raziskave tudi na področju raziskovanja in uvajanja 

notranjega podjetništva. Ocenjujem, da bo notranje podjetništvo v bližnji prihodnosti 

postala vse pomembnejša možnost celovite prenove nekaterih funkcij v posameznih 

večjih in tudi srednjih in bolj ambicioznih in hitreje rastočih malih podjetij, zato 

predlagam, da se notranje podjetništvo kot tema doda predmetom, kot so podjetništvo 

ali management ter da se notranje podjetništvo ponudi kot izbirni predmet tako na 

dodiplomskih kot tudi podiplomskih programih poslovnih usmeritev. Notranje 

podjetništvo naj bo tudi tema poslovnih predmetov, ki se izvajajo na neposlovnih 

smereh diplomskega in podiplomskega študija. Ocenjujem, da je med študenti, ki so 
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bodoči inovativni razvojniki, lahko veliko snovalcev podjetniških idej, ki bodo te 

uresničili tudi skozi procese notranjega podjetništva.  

9.3 Predlog nadaljnjega raziskovanja   

Z vidika raziskovalnih izzivov je na obstoječih podatkih mogoče narediti 

podrobnejšo analizo elementov notranjega podjetništva in preveriti, v kolikšni meri so 

tisti anketirani, ki so eksplicitno izrazili željo po odprtju svoje poslovalnice, dejansko 

tudi primerni z vidika izmerjenih lastnosti. Poseben raziskovalni izziv bi bil tudi 

ponoviti raziskavo med sodelavci primerljivega podjetja, s čimer bi lahko bili že korak 

bližje k razvoju univerzalnega orodja za merjenje nagnjenosti posameznikov k 

notranjemu podjetništvu. 

Phan idr. (2009) v svojem delu z naslovom Notranje podjetništvo: Trenutne 

raziskave in usmeritve v prihodnje
12, ugotavlja, da je raziskave potrebno usmeriti na 

področje procesov, izkoriščanja zmožnosti in resursov, temelječih na znanju. Področje 

raziskovanja se širi, saj zajema vedno nove organizacije iz različnih panog, ki se 

lotevajo notranjega podjetništva iz nuje, boja za preživetje in uspeh v vedno bolj 

kompetenčem okolju. 

                                                
12 Corporate entrepreneurship: Current research and future 
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Priloga 2 Korporativna struktura 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga 3 

 

Priloga 3 Legenda spremenljivk  
  
var076 Bolje je poskusiti izvesti neko nalogo in biti poražen, kot nikoli poskusiti  

var077 Želim si na svojo podjetniško pot in biti odgovoren za uspehe in poraze 

var078 Če bi imel priložnost odpreti franšizno poslovalnico Finančne točke, bi takoj 
sprejel to priložnost 

var079 Če je potrebno, lahko »sedim v pisarni« in opravljam administrativna dela tudi 8 
ali več ur skupaj. 

var080 Če bi imel priložnost odpreti franšizno poslovalnico Finančne točke, bi takoj 
sprejel to odgovornost (stroški, zaposleni,...)  

var081 Če franšizna poslovalnica Finančne točke posluje slabo, za pokritje izgube 
odgovarja franšizojemalec s svojim lastnim premoženjem. 

var082 Obiskovanje strank na terenu in osebna prodaja me veselita. 

var083 Lažje delam 8 ur na dan na terenu s strankami kot v pisarni. 

var084 Izpolnjevanje administrativnih obveznosti (obrazci, vnašanje podatkov) mi je 
nadvse odveč. 

var085 Z izpolnjevanjem administrativnih obveznosti vedno zamujam roke. 

var086 Večkrat imam idejo za izboljšanje poslovanja podjetja (inovacijo, ...)  

var087 Ideje za izboljšanje poslovanja poslušam uresničiti in jih vpeljati v poslovanje,  če 
se le da. 

var088 Lastnosti produktov, ki jih prodajam, poznam zelo dobro.  

var089 V svetovanje stranki vložim vse svoje zmožnosti in znanje.  

var090 Stranke mi včasih postavijo vprašanje na katerega ne vem odgovora. 

var091 Udeležim se dovolj izobraževanj za dobro opravljanje mojega poklica.  

var092 Podjetje mi nudi dovolj izobraževanj za dobro opravljanje mojega poklica.  

var093 Kolegi se pogosto obrnejo name z vprašanji, povezanimi z delom, saj o tem veliko 
vem.   

var094 Pogosto preverim kaj in kako delajo konkurenčna podjetja.  

var095 Imam (bi imel) sposobnost dobro voditi podrejene.  

var096 Moji podrejeni pravijo, da sem dober vodja (izpolnite, če imate podrejene).  

var097 Želja po dosežku – boljša izraba pridobljenih zmožnosti 

var098 Neodvisnost – delo na svoje 

var099 Obvladovanje, oblast – biti vodja, biti odgovoren, imeti oblast 

var100 Denar – želja po večjem zaslužku 

var101 Ekonomska nuja – malo drugih možnosti 

var102 Kariera – boljša prihodnost v lastnem podjetju 

var103 Status in prestiž – napredovanje na družbeni lestvici 

var104 Fleksibilen delovni čas 

var105 Na območju, kjer živim, vidim dobre priložnosti za ustanovitev podjetja. 

var106 V vsakem primeru nameravam v roku treh let ustanoviti lastno podjetje. 

var107 Imam potrebne veščine in znanje, da bi ustanovil podjetje. 

var108 Strah pred neuspehom bi me lahko odvrnil od namere, da ustanovim svoje 
podjetje. 



 

 

var109 V Sloveniji je podjetništvo zaželena poklicna izbira. 

var110 Aktivno sem vpleten v ustanavljanje podjetja, vendar podjetje še ni izplačalo 
plač .  

var111 Sem (so)lastnik in/ali vodim podjetje, ki izplačuje plače do 42 mesecev 

var112 Sem (so)lastnik in/ali vodim podjetje, ki izplačuje plače več kot 42 mesecev. 

var113 V preteklosti sem zaprl, prodal ali kako drugače prekinil svojo podjetniško 
dejavnost (stečaj ne šteje) 

var114 V kateri dohodninski razrez sem se uvrstil v preteklem letu? 

var115 Raven vaše energije  

var116 Fizično zdravje  

var117 Potreba po dosežkih  

var118 Pripravljenost tvegati 

var119 Ustvarjalnost  

var120 Potreba po druženju  

var121 Želja po denarju 

var122 Toleriranje negotovosti 

var123 Razumevanje s sodelavci  

var124 Organiziranost  

var125 Samozavest   

var126 Želja po moči 

var127 Potrpežljivost  

var128 Tekmovalnost 

var129 Prevzemate pobudo  

var130 Vztrajnost 

var131 Prilagodljivost, fleksibilnost 

var132 Inovativnost v poslu  

var133 Uspešno vodenje  

var134 Prepričan sem, da znam dobro ocenjevati stroške za neko poslovno idejo.  

var135 Prepričan sem, da sem sposoben narediti načrt financiranja za poslovno idejo. 

var136 Prepričan sem, da sem sposoben zbrati ključne informacije o ciljnem trgu. 

var137 Prepričan sem, da znam dobro napovedati obseg prodaje podjetja. 

var138 Kot podjetnik bi v svojem podjetju dobro vodil kadrovsko področje (izbor 
sodelavcev, motivacija, komunikacija).    

var139 Kot podjetnik bi v svojem podjetju dobro vodil trženjsko področje (prodaja, 
marketing).  

 



 

 

 
Priloga 4 Vprašalnik  

 
VPRAŠALNIK  

Uvajanje notranjega podjetništva v 
poslovanje finančnega holdinga  

 
Vprašalnik je strogo zaupne narave. 

Vaših posamičnih odgovorov ne bomo posredovali nikomur. 
 
 
 
 
Spoštovani! 

 

Pred vami je vprašalnik o uvajanju notranjega podjetništva v poslovanje finančnega 

holdinga,ki je namenjen zbiranju podatkov pri pripravi magistrske naloge na Fakulteti 

za management Koper.  

 

V vprašalniku preverjam pripravljenost podjetja na uvajanje notranjega podjetništva in 

primernost zaposlenih (sodelavcev) za nosilce notranje podjetniških aktivnosti.  

 

Pri vprašanjih o strateški usmerjenosti podjetja ocenjujete podjetje KD Finančna 

točka ali Concorde PS in ne morebitnega svojega s.p. ali d.o.o.  

 

V raziskavi lahko uporabimo le vprašalnike, ki so izpolnjeni v celoti. Prosim, če 

vsako vprašanje pozorno preberete in nanj odgovorite tako, da obkrožite EN ustrezen 

odgovor, razen v primerih, kjer je navedeno drugače.  

 
V primeru, da boste vprašalnik vrnili po pošti, ga prosim pošljite na naslov xxxxxxxxx za 
Tino Kociper (vprašalnik). 

 

Za odgovore in pomoč se vam najlepše zahvaljujem,  

 

 

 

 

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na: 

Tina Kociper       

E-mail: tina.kociper@gea-college.si    
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1. DEL:  VPRAŠANJA  O  POTENCIALNEM PODJETNIKU 
(USTREZNO OBKROŽITE številko pred izbranim odgovorom)  
 

1. Spol: 1 moški 2 ženska 

 
2. Starost 
 

1 do 25 let 2  26 – 30 let 

 3  31 – 35 let  4  36 – 40 let  
 5  41 – 45 let   6  46 – 50 let 
 7  51 – 55 let  8  56- dalje  

 
3. Dokončana izobrazba: 1 osnovna šola  2 poklicna šola      

(3 letna)  
3 srednja šola     
(4 letna)  

 4 višja šola (2 
letna višja šola)  

5 visoka šola, 
fakulteta (3 ali 4 
letna)  

6 
specializacija, 
magisterij, 
doktorat  

 
4. Smer izobrazbe: 1 tehnična 2 ekonomsko 

poslovna  
 3 naravoslovna  4 družboslovna 
 5 drugo: vpišite_______________ 

 
5. Število let delovnih izkušenj: 1  do 5 let  2  6-10 let  3  11-15 let 
 4 16- 20 let 5 20-24 let  6  nad 25 let  

 
6. Na katerem področju imate največ 

delovnih izkušenj? 
1 marketing, 
prodaja 

2 proizvodnja 3 vodenje 

 4 razvoj, 
tehnologija 

5 finance  6 ostalo 

 
7. Število let delovnih izkušenj kot 

Premoženjski svetovalec- prodaja 
zavarovanj, skladov, itd.: 

1  do 5 let  2  6-10 let  3  11-15 let 

 4 16- 20 let 5 20-24 let  6  nad 25 let  

 
8. Način zaposlitve:  1 zaposlen v svojem 

s.p./ d.o.o.  
2 zaposlen pri 
KD FT 

3 zaposlen pri agenciji 
za trženje zavarovanj 
/skladov 

 4 zaposlen v drugi panogi, v tem poslu 
sodelujem preko avtorske pogodbe 

5 drugo  

 
9. Koliko ur na teden povprečno delate kot 

premoženjski svetovalec? 
1 manj kot 30 
ur 

2 31 – 40 ur 3 41 – 50 ur 

4 51 – 60 ur 5 več kot 60 ur  
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11. Stopnja na karierni lestvici KD Finančna 

točka ali Concorde PS  
A 1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 
V primeru da ste tudi mentor/predavatelj, 
obkrožite: 

ment
or  

predavate
lj 

Drugo: 
vpišite_________________ 

 
 
 

13. Uvrščam se v   1 Mobilno mrežo 2 Stacionarno mrežo (v 
Finančni točki)  

 3 drugo:________________ 
 

14. V kateri regiji največ delujete (možno do 3 
odgovori):  

1 
osrednjeslovenska 
(Ljubljana+ 
okolica)   

2 Štajerska   3 Prekmurje  

 4 Koroška  5 Zasavje 6 Dolenjska  
 7 Gorenjska  8 Primorska   

 
 

15. Imam licenco za:  1 Trženje zavarovanj  2 Trženje skladov  
 3 Borzno posredovanje  4 drugo: 

vpišite___________ 
 

 
 
2. DEL:   
 
• Prosimo, označite na lestvici od 1 do 5 vaše osebno stališče do naslednjih trditev. Pri tem pomeni 
1 (Nikakor se ne strinjam), 2 (Se ne strinjam)  3 (Nevtralen), 4 (Strinjam se) in 5 (Povsem se strinjam), 
Prosimo, obkrožite samo eno številko.  

 
1. Strateška usmeritev podjetja 
 
Vprašanje ali dilema Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

1. Podjetje ima jasno opredeljeno vizijo in strateške 1 2 3 4 5 

10.   Sem sodelavec /zaposleni   1 KD 
Finančna 
točka 

2 Concorde PS  3 drugo, kje 
_____________  

12.   Kako veliko skupino ljudi vodite na 
svojem delovnem mestu?  

1  
nič  

2  1-4  3  5-
10  

4  11-20  5 več kot 21 

16. Vaša delovna kariera je bila večinoma v 
podjetjih  

1  mikro (do 
10 
zaposlenih)   

2  majhna (do 50 
zaposlenih)   

3  srednja (do 
100 
zaposlenih)  

 4 velika ( nad 
100 
zaposlenih) 

5 20-24 let  6  nad 25 let  
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cilje. 
2. Podjetje v zadostni meri podpira inovativnost pri svojih 

zaposlenih. 
1 2 3 4 5 

3. Podjetje je pripravljeno za nove projekte, ki bi pomenili 
odmik od obstoječih področij delovanja.  

1 2 3 4 5 

4. V podjetju hitro vpeljemo izboljšane metode dela. 1 2 3 4 5 
Organizacijska kultura  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

5. Hierarhični odnosi v podjetju so bistveno bolj 
poudarjeni kakor timsko delo. 

1 2 3 4 5 

6. Zaposleni morajo nenehno pojasnjevati svoja dejanja in 
iskati dovoljenja, kadar želijo nekaj narediti po svoje.  

1 2 3 4 5 

7. Sistem v podjetju opogumlja zaposlene k tveganim 
odločitvam in tolerira morebitne napake.  

1 2 3 4 5 

8. Nadrejeni v podjetju v večji meri ukazujejo kot svetujejo. 1 2 3 4 5 
9. Kljub temu, da zaposleni dobro opravijo določeno 

nalogo, niso ustrezno nagrajeni. 
1 2 3 4 5 

10. Nadrejeni v podjetju se obnašajo bolj kot »šefi«, kot pa 
kot mentorji. 

1 2 3 4 5 

11. Nadrejeni striktno nadzirajo vsak korak, kadar 
podrejenemu zaupajo neko novo nalogo.  

1 2 3 4 5 

12. Distanca med nadrejenim in podrejenim je bistveno bolj 
poudarjena kot kolegialen odnos. 

1 2 3 4 5 

13. Imam občutek, da sem sam svoj šef in ni mi potrebno 
neprestano iskati potrditve za moje odločitve pri šefih. 

1 2 3 4 5 

14. Nadrejeni bolj pazijo na zmanjševanje stroškov, kot 
povečevanje prihodkov.  

1 2 3 4 5 

15. Podjetje ne omogoča in ne podpira svojih zaposlenih, 
da vztrajajo pri razvijanju podjetniške ideje. 

1 2 3 4 5 

16. Sam/a se lahko odločim kaj in kako bom delal/a.  1 2 3 4 5 
17. Management strogo nadzoruje izvajanje pisnih opisov 

del in nalog zaposlenih. 
1 2 3 4 5 

18. Management samostojno zbira in interpretira 
informacije za odločanje ter kontrolira izvajanje svojih 
odločitev. 

1 2 3 4 5 

Organizacijska struktura  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

19. Opravljanje nalog v podjetju je formalizirano in 
opredeljeno na način, ki ne dopušča odstopanj. 

1 2 3 4 5 

20. V podjetju je omogočena navpična neformalna 
komunikacija med različnimi nivoji v organizaciji.   

1 2 3 4 5 

21. V »moji strukturi« je navpična /neformalna komunikacija 
med različnimi nivoji zelo dobra. 

1 2 3 4 5 

22. V zadnjih treh mesecih sem vedno sledil navodilom 
podjetja /standardom , kako naj opravljam svoje delo. 

1 2 3 4 5 

23. V podjetju imamo veliko napisanih pravil in postopkov, 
ki nam narekujejo kako naj opravljamo svoje delo. 

1 2 3 4 5 

Razpoložljivost virov  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 
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24. V podjetju je več možnih virov za  pridobivanje sredstev 
za uresničevanje novih idej. 

1 2 3 4 5 

25. Če imam idejo za razvoj novega produkta ali storitve in 
jo predstavim vodjem, se bo že našel denar, da bomo 
lahko idejo razvili.  

1 2 3 4 5 

Nagrajevanje  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

26. Sedanji sistem nagrajevanja omogoča nagrajevanje 
zaposlenih po dosežkih. 

1 2 3 4 5 

27. Če bom dobro delal na svojem delovnem mestu, bom 
napredoval oz. dobil več odgovornosti.  

1 2 3 4 5 

28. Podjetje na simbolni ravni (na prireditvah, interno 
glasilo)  v zadostni meri nagrajuje zaposlene, ki dajejo 
inovativne predloge. 

1 2 3 4 5 

29. Ali ste pri svojem delu že razvili podjetniško idejo in jo potem izpeljali?  
a) Da, veliko.  
b) Da, nekaj  
c) Moja prva ideja je v zaključni fazi razvoja.  
d) Ne 

30. V kolikor ste že izpeljali podjetniško idejo, kakšne nagrade ste bili deležni?  
a) Ničesar 
b) Pohvale 
c) Denarne nagrade 
d) Napredovanja 
e) Delež v dobičku, ki ga je prinesla ideja  

31. V kakšnem primeru bi bili pripravljeni razvijati podjetniško idejo in s tem pripomoči k izboljševanju 
poslovnih rezultatov podjetja?  
a) Nikakor 
b) Če bi za to dobil pohvalo  
c) Za denarno nagrado  
d) Za napredovanje  
e) Za delež dodatnega dobička, ki bi ga prinesla ideja 
 
 
 

Podpora vodstva Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

32. Odnos vrhnjega managementa podjetja pozitivno vpliva 
na razvijanje podjetniških idej pri zaposlenih.  

1 2 3 4 5 

33. Moji neposredno nadrejeni v zadostni meri vzpodbujajo 
k razvijanju podjetniških idej.  

1 2 3 4 5 

34. Vodstvo podjetja podpira projekte, ki so bolj tvegani 
vendar imajo z večje potencialne koristi. 

1 2 3 4 5 

35. Vodstvo je znano po svojih izkušnjah z razvojem in 
vpeljavo inovacij. 

1 2 3 4 5 

Sprejemanje tveganja Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

36. Občasni neuspehi in napake so normalni sestavni dela 
poslovanja podjetja.  

1 2 3 4 5 
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37. V podjetju na sistematičen način upoštevamo tveganje 
kot enega od dejavnikov pri sprejemanju poslovnih 
odločitev.  

1 2 3 4 5 

38. Podjetnik, katerega podjetje je propadlo, bo v 
prihodnosti še vedno lahko dober podjetnik.  

1 2 3 4 5 

39. Tisti, ki je pripravljen tvegati, je v krogu sodelavcev 
sprejet pozitivno.  

1 2 3 4 5 

Vloga zunanjega okolja  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

40. Panogo, v kateri deluje podjetje, ocenjujem kot hitro 
spreminjajočo se, kar zahteva hitre odzive in 
prilagajanje.  

1 2 3 4 5 

41. Potrebe naših kupcev se hitro spreminjajo.  1 2 3 4 5 
42. Tržno okolje podjetja ocenjujem kot intenzivno 

konkurenčno, prihodnost pa kot negotovo.  
1 2 3 4 5 

43. Konkurenti podjetja so nas v marsičem prehiteli. 1 2 3 4 5 

44. Konkurenti uvajajo več novih produktov kot naše 
podjetje. 

1 2 3 4 5 

Časovna dopustnost  Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

45. V zadnjih treh mesecih zaradi obilice dela nisem imel 
časa, da bi razvil nove ideje/ pristope.  

1 2 3 4 5 

46. Ponavadi imam dovolj časa, da opravim vse potrebno 
delo  

1 2 3 4 5 

47. Moje delo je tako strukturirano, da imam malo časa za 
razmišljanje o širših problemih v podjetju  

1 2 3 4 5 

 
2. O meni kot zaposlenem in potencialnem notranjem 
podjetniku 
 

     

 Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinja

m  

Nevtrale

n 

Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 

1. Na mojem delovnem mestu brez dvoma vem, kakšna 
uspešnost se pričakuje od mene.  

1 2 3 4 5 

2. Z direktno nadrejenim se redno pogovarjam o moji 
delovni uspešnosti. 

1 2 3 4 5 

3. Zmorem doseči svoje zasebne in službene cilje, tudi če 
nimam veliko navodil drugih  

1 2 3 4 5 
 

4. Vedno iščem inovativne (nove) pristope, kako bi stvari 
naredil lažje in hitreje. 

1 2 3 4 5 

5. Bolje je poskusiti izvesti neko nalogo in niti poražen, kot 
nikoli poskusiti  

1 2 3 4 5 

6. Želim si na svojo podjetniško pot in biti odgovoren za 
uspehe in poraze. 

1 2 3 4 5 

7. Če bi imel priložnost odpreti franšizno poslovalnico 
Finančne točke ali Concorde PS, bi takoj sprejel to 
priložnost. 

1 2 3 4 5 
 

8. Če je potrebno, lahko »sedim v pisarni« in opravljam 
administrativna dela tudi 8 ali več ur skupaj. 

1 2 3 4 5 
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9. Če bi imel priložnost odpreti franšizno poslovalnico 
Finančne točke ali Concorde PS, bi takoj sprejel to 
odgovornost (stroški, zaposleni,...)  

1 2 3 4 5 

10. Če franšizna poslovalnica Finančne točke ali Concorde 
PS posluje slabo, za pokritje izgube odgovarja 
franšizojemalec s svojim lastnim premoženjem. 

1 2 3 4 5 
 

11. Obiskovanje strank na terenu in osebna prodaja me 
veselita. 

1 2 3 4 5 

12. Lažje delam 8 ur na dan na terenu s strankami kot v 
pisarni. 

1 2 3 4 5 

13. Izpolnjevanje administrativnih obveznosti (obrazci, 
vnašanje podatkov) mi je nadvse odveč. 

1 2 3 4 5 

14. Z izpolnjevanjem administrativnih obveznosti vedno 
zamujam roke. 

1 2 3 4 5 

15. Večkrat imam idejo za izboljšanje poslovanja podjetja 
(inovacijo, ...)  

1 2 3 4 5 

16. Ideje za izboljšanje poslovanja poslušam uresničiti in jih 
vpeljati v poslovanje,  če se le da. 

1 2 3 4 5 

17. Lastnosti produktov, ki jih prodajam, poznam zelo 
dobro.  

1 2 3 4 5 
 

18. V svetovanje stranki vložim vse svoje zmožnosti in 
znanje.  

1 2 3 4 5 

19. Stranke mi včasih postavijo vprašanje na katerega ne 
vem odgovora. 

1 2 3 4 5 

20. Udeležim se dovolj izobraževanj za dobro opravljanje 
mojega poklica.  

1 2 3 4 5 

21. Podjetje mi nudi dovolj izobraževanj za dobro 
opravljanje mojega poklica.  

1 2 3 4 5 

22. Kolegi se pogosto obrnejo name z vprašanji, 
povezanimi z delom, saj o tem veliko vem.   

1 2 3 4 5 

23. Pogosto preverim kaj in kako delajo konkurenčna 
podjetja.  

1 2 3 4 5 

24. Imam (bi imel) sposobnost dobro voditi podrejene.  1 2 3 4 5 
25. Moji podrejeni pravijo, da sem dober vodja (izpolnite, če 

imate podrejene).  
1 2 3 4 5 

 
26. Katera bi bila (je bila) vaša ključna motivacija za 

ustanovitev podjetja – prevzem franšizne poslovalnice 
KD FT ali Concorde PS 

Nepom

embno  

Malo 

pome

mbno  

Srednje  Velikeg

a 

pomena 

Zelo 

velikega 

pomena   

Želja po dosežku – boljša izraba pridobljenih zmožnosti 1 2 3 4 5 
Neodvisnost – delo na svoje 1 2 3 4 5 
Obvladovanje, oblast – biti vodja, biti odgovoren, imeti oblast 1 2 3 4 5 
Denar – želja po večjem zaslužku 1 2 3 4 5 
Ekonomska nuja – malo drugih možnosti 1 2 3 4 5 
Kariera – boljša prihodnost v lastnem podjetju 1 2 3 4 5 
Status in prestiž – napredovanje na družbeni lestvici 1 2 3 4 5 
Fleksibilen delovni čas 1 2 3 4 5 
 
Podjetniške lastnosti, nagnjenost k podjetništvu  
 

Nikakor  

se ne 

strinjam  

Se ne 

strinjam  

Nevtralen Strinjam 

se 

Povsem 

se 

strinjam 



          Priloga 4 
          

 

 

27. Na območju, kjer živim, vidim dobre priložnosti za 
ustanovitev podjetja. 

1 2 3 4 5 

28. V vsakem primeru nameravam v roku treh let 
ustanoviti lastno podjetje (oz. sem že ustanovil/a 
podjetje). 

1 2 3 4 5 
 

29. Imam potrebne veščine in znanje, da bi ustanovil 
podjetje. 

1 2 3 4 5 

30. Strah pred neuspehom bi me lahko odvrnil od 
namere, da ustanovim svoje podjetje. 

1 2 3 4 5 

31. V Sloveniji je podjetništvo zaželena poklicna izbira. 1 2 3 4 5 
32. Aktivno sem vpleten v ustanavljanje podjetja, ki je 

tako mlado, da še ni izplačalo plač.  
DA NE 

33. Sem (so)lastnik in/ali vodim podjetje, ki izplačuje 
plače do 42 mesecev 

DA NE 

34. Sem (so)lastnik in/ali vodim podjetje, ki izplačuje 
plače več kot 42 mesecev. DA/ 

DA NE 

35. V preteklosti sem zaprl, prodal ali kako drugače 
prekinil svojo podjetniško dejavnost (stečaj ne šteje) 

DA NE 

36. V kateri dohodninski razrez sem se uvrstil v preteklem 
letu? 

1 spodnji  2 srednji 3 zgornji  

 
Obkrožite kako močno imate izraženo določeno 
lastnost  

Zelo 

malo/a  

Malo/a Srednje  Veliko/a  Zelo 

veliko/a 

37. Raven vaše energije  1 2 3 4 5 
38. Fizično zdravje  1 2 3 4 5 
39. Potreba po dosežkih  1 2 3 4 5 
40. Pripravljenost tvegati 1 2 3 4 5 
41. Ustvarjalnost  1 2 3 4 5 
42. Potreba po druženju  1 2 3 4 5 
43. Želja po denarju 1 2 3 4 5 
44. Toleriranje negotovosti 1 2 3 4 5 
45. Razumevanje s sodelavci  1 2 3 4 5 
46. Organiziranost  1 2 3 4 5 
47. Samozavest   1 2 3 4 5 
48. Želja po moči 1 2 3 4 5 
49. Potrpežljivost  1 2 3 4 5 
50. Tekmovalnost 1 2 3 4 5 
51. Prevzemate pobudo  1 2 3 4 5 
52. Vztrajnost 1 2 3 4 5 
53. Prilagodljivost, fleksibilnost 1 2 3 4 5 
54. Inovativnost v poslu  1 2 3 4 5 
55. Uspešno vodenje  1 2 3 4 5 
56. Prepričan sem, da znam dobro ocenjevati stroške za 

neko poslovno idejo.  
1 2 3 4 5 

57. Prepričan sem, da sem sposoben narediti načrt 
financiranja za poslovno idejo. 

1 2 3 4 5 

58. Prepričan sem, da sem sposoben zbrati ključne 
informacije o ciljnem trgu. 

1 2 3 4 5 

59. Prepričan sem, da znam dobro napovedati obseg 
prodaje podjetja. 

1 2 3 4 5 



Priloga 4           

 

60. Kot podjetnik bi v svojem podjetju dobro vodil 
kadrovsko področje (izbor sodelavcev, motivacija, 
komunikacija).    

1 2 3 4 5 

61. Kot podjetnik bi v svojem podjetju dobro vodil 
trženjsko področje (prodaja, marketing).  

1 2 3 4 5 

62. Kot podjetnik bi v svojem podjetju dobro vodil 
finančno- računovodsko področje (financiranje 
podjetja, davki)  

1 2 3 4 5 

 


