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POVZETEK 

Proučevali smo podjetja, ki so se v obdobju 2010–2015 prijavila na javni razpis za prejem 

zagonskih spodbud, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, pod imenom P2. Podjetjem 

smo raziskovali uspešnost poslovanja na podlagi izbranih kazalnikov. Raziskava je potekala 

na podlagi primerjalne analize sekundarnih podatkov. V vzorec je bilo vključenih 280 

podjetij, od katerih je predstavljalo 130 subvencioniranih podjetij in 150 podjetij, ki niso 

prejeli subvencije. Uspešnost podjetij smo ugotavljali na podlagi finančnega kazalnika dodane 

vrednosti na zaposlenega in števila delovnih mest, v povezavi z višino prejete subvencije, v 

obdobju enega leta pred prejemom subvencije in treh let po prejemu subvencije. Rezultati so 

pokazali, da višina prejete subvencije ni povezana z rastjo uspešnosti poslovanja na podlagi 

dodane vrednosti in številom delovnih mest, kar pomeni, da uspešnost podjetja ni pogojena z 

višino prejete subvencije, ampak nanjo vplivajo tudi drugi – neznani dejavniki.  

Ključne besede: uspešnost podjetja, subvencija P2, dodana vrednost na zaposlenega, število 

delovnih mest, višina subvencije. 

SUMMARY 

Enterprises that have in the 2010–2015 period applied to an invitation to tender to receive 

start-up incentives, launched by the Slovene Enterprise Fund under the name P2, have been 

studied. The operational performance of the enterprises has been studied based on the selected 

indicators. The survey has been carried out based on the comparative analysis of the 

secondary data. 280 enterprises have been included in the sample, 130 of which are subsidised 

enterprises and 150 unsubsidised enterprises. Enterprise performance has been ascertained 

based on the financial indicator of value added per employee and the number of posts, in 

relation to the amount of subsidy received, in the period from one year before receiving the 

subsidy to three years after receiving the subsidy. Results have shown that the amount of 

subsidy received is not related to the growth of operational performance based on the value 

added per employee and the number of posts, which means that enterprise performance is not 

conditioned on the amount of subsidy received, but is influenced also by other – unknown 

factors. 

Keywords: enterprise performance, P2 incentive, value added per employee, number of posts, 

amount of subsidy 
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1 UVOD 

P2 produkt, ki ga podeljuje Slovenski podjetniški sklad od leta 2008, je subvencija za zagon 

inovativnih podjetij. V slovenskem okolju je ta subvencija že kar nekaj časa poznana, vendar 

njeni učinki praktično še niso raziskani. Z raziskavo smo želeli analizirati učinek subvencije 

P2 na uspešnost poslovanja podjetja ter na število delovnih mest in s tem podati nekaj 

smernic, ki opozarjajo na problem slabega poznavanja učinkov ter porabe namenskih 

sredstev. Z v raziskavi podanimi smernicami želimo opozoriti na problem slabega poznavanja 

učinkov in porabe namenskih sredstev P2, s tem pa tudi spodbuditi nadaljnje raziskave. 

Z raziskavo smo pridobili poglobljen vpogled v učinke subvencije P2 na rast uspešnosti 

poslovanja ter rast števila delovnih mest. Prav zaradi tega pomembno prispevamo k stroki 

delovanja javnih agencij za spodbujanje podjetništva, da bodo bolje predvideli učinke in 

porabo namenskih sredstev v posameznih podjetjih.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Pojem inoviranja je že kar nekaj časa osrednji pojem v gospodarstvu, prav tako pa ga 

srečujemo tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Košmrlj, Širok in Likar (2015) so si 

enotni v tem, da se sicer o inoviranju veliko govori, vendar se ga velike organizacije bolj 

izogibajo, kot pa da bi ga sprejele in uvajale v svoje poslovanje. Dodajajo tudi, da je razlog v 

tem, da se organizacije srečujejo z nepoznavanjem procesa inoviranja in da bi se lahko 

priučile tega, saj naj bi bilo inoviranje veščina, ki se jo da priučiti s pravim pristopom, nekaj 

znanja, volje ter podporo vodstva (Košmrlj, Širok in Likar 2015, 3). 

Raziskave, ki so jih opravili Likar, Križaj in Fatur (2006), Likar idr. (2002), Antončič idr. 

(2002) (povzeto po Košmrlj, Širok in Likar 2015, 8), pričajo o tem, da se vlaganje v 

inoviranje izplača, saj prinaša pozitivne gospodarske rezultate. Ugotavljajo tudi, da 

inovacijski sledilci iz vloženega evra v inoviranje zaslužijo le nekaj več kot en evro, medtem 

ko inovativni pa kar desetkrat več. Omenjeni raziskovalci pogosto navajajo, da si sistematično 

in organizirano inoviranje lahko privoščijo le finančno močna, pogosto srednje in velika 

podjetja, ki imajo zastavljeno dobro inovacijsko strategijo, vendar so takšna podjetja v 

Sloveniji redka. Majhnim in srednje velikim podjetjem tako pogosto ostaja le želja po 

sistematičnem in organiziranim pristopu do inoviranja, prav tako pa nimajo strokovnjakov z 

ustreznim kvalificiranim znanjem inovacijskega managementa. 

Prav zaradi tega bi lahko rekli, da je nekoliko manj uspešnim podjetjem najlažje posnemati 

dejavnost, ki je že obstoječa na trgu in se managerji zavedajo, da bo nekako obstala na trgu. 

Veliko težje je podjetjem, ki raziskujejo, iščejo nove rešitve, procese, izdelke in storitve, s 

katerimi bi se lahko prebili dlje od obstoječih podjetjih ali pa se celo prišli na globalni trg, 

kjer obstaja veliko več prednosti ali pa groženj. Takšna podjetja konkurirajo globalnim 
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podjetjem in imajo zato visoko dodano vrednost na zaposlenega, večjo poslovno vrednost 

podjetja, višjo produktivnost, višjo industrijsko konkurenčnost, višji tržni delež in daljše 

življenjske cikle svojih izdelkov, storitev ali procesov. Tako meni Podjetniška skupnost 

Gorenjske banke (Banka za podjetnike 2017) in dodaja, da je za to treba pripraviti dobro 

trženjsko strategijo in raziskavo tako domačega kot tujega trga. Raziskati je treba naše in tuje 

kupce ter morebitne grožnje v poslovanju – našo konkurenco. Kot vemo, pa za vse te 

dejavnosti potrebujemo dodatne finančne vire, ki niso tako majhni zneski. Prav v ta namen 

sodi Slovenija med članicami Evropske unije, ki od leta 2014 do leta 2020, lahko črpa 

nepovratna evropska sredstva za zagonska inovativna podjetja, s katerimi krijejo med drugim 

tudi stroške plač, raziskave in razvoj ipd. (Banka za podjetnike 2017). 

Glede na ugotovitve in raziskave vseh avtorjev lahko sklepamo, da smo Slovenci dovolj 

uspešni na področju inovativnosti in obstaja le majhen delež podjetij, ki menijo, da sami ne 

morejo biti inovativni, saj vidijo oviro v strokovnem znanju, pomanjkanju strokovnjakov na 

tem področju, finančno oviro, nepoznavanje področja in še bi lahko naštevali. 

Kako so slovenska podjetja uspešna – predvsem start-up podjetja – na področju inovacij, 

poudarjajo tudi (Šalamun 2016, 1): »Ta podjetja so uvedla nove ali bistveno izboljšane 

proizvode na trg, nove ali izboljšane postopke, uvedla so organizacijsko ali trženjsko 

inovacijo.«  

Prav tako je European Innovation Scoreboard oz. Innovation Union Scoreboard (Evropski 

sistem inovacijskih kazalnikov) leta 2016 (Šalamun 20161) objavil raziskavo, s katero je bilo 

potrjeno, da Slovenija sodi po indeksu inovacijske uspešnosti v drugo uvrščeno skupino 

držav, kamor sodijo najuspešnejše inovativne države. Po temu sodeč ni dvomov, da Slovenija 

v preteklosti ni sledila inovativnemu toku, ampak smo bili tik pod povprečjem preostalih 

inovativnih držav Evropske unije (Šalamun 2016, 16). 

Velja omeniti, da so bila v tistem času najbolj ogrožena tako imenovana start-up podjetja oz. 

zagonska podjetja, saj je njihov delež prihodkov po letu 2012 upadel zaradi gospodarske 

krize, opozarja Bradač Hojnik (prav tam2). Dodaja, da prav zaradi tega razloga ta podjetja še 

danes potrebujejo dodatne finančne podpore, za ponoven razvoj inovacijske strukture in 

kulture (Šalamun 2016, 16). 

Tudi Zorc (2013, 131) meni, da je večina podjetij v pretekli gospodarski krizi zaradi 

nestabilnega poslovanja zmanjšala ali prenehala vlagati v inovacije in so posledice teh dejanj 

vidne po koncu gospodarske krize v sedanjosti. Prav zaradi tega so takšna podjetja v 

izostanku inoviranja v primerjavi s podjetji, ki niso prenehala z vlaganji v inovacije. 

 
1 Primarni vir ni naveden. 
2 Primarni vir ni naveden. 
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Posledice zmanjšanja oz. prenehanja vlaganj v inovacije se zrcalijo na upadu inovacijske 

uspešnosti v letu 2018, saj je Evropski sistem inovacijskih kazalnikov objavil poročilo iz 

lanskega leta, iz katerega razberemo, da Slovenija sodi med zmerne inovatorke, pri čemer se ji 

pridružuje tudi Romunija. Od leta 2011 se je inovacijska uspešnost povečala kar 25 državam, 

medtem ko se je v Sloveniji znatno zmanjšala (European Innovation Scoreboard 2019, 6). 

Da bi ustvarili inovativno gospodarstvo velja upoštevati ključne dejavnike, kot so vlaganja v 

raziskave in tehnološki razvoj za vzpostavitev konkurenčne sposobnosti podjetij. V ta namen 

razpisujejo povratna in nepovratna sredstva institucije, kot so javna agencija Spirit Slovenija, 

Slovenski podjetniški sklad in SID Banka, ki jih podpira ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Cilj izvajanja teh ukrepov je vključevanje slovenskega gospodarstva v 

mednarodne znanstveno-raziskovalne programe, spodbujanje novih delovnih mest in 

ustvarjanje inovacijske infrastrukture v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (MGRT 

2019). 

Poleg omenjenih institucij, ki razpisujejo nepovratna in povratna sredstva, imajo inovativna 

podjetja možnost posluževanja tudi drugih virov finančnih spodbud (Agencija za 

pospeševanje likvidnosti 2017): 

− dolžniški viri financiranja (krediti, lizingi, posojila z obrestmi itd.); 

− faktoring (odprodaja terjatev); 

− lastniški kapital (pridobitev poslovnega partnerja, ki investira v podjetje); 

− Med te sodijo: strateška partnerstva, podjetniški pospeševalniki, poslovni angeli, skladi 

tveganega kapitala in zasebni skladi. 

− množično financiranje (Kickstarter, Indiegogo, Patreon). 

Prav zaradi obsežne ponudbe finančnih virov smo se posvetili samo raziskovanju nepovratnih 

sredstev P2 – spodbude za zagon inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški 

sklad, preko EKP – služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko (Slovenski podjetniški sklad b. l.a). 

Omenjeni Slovenski podjetniški sklad je povečal število upravičenih zagonskih podjetjih iz 81 

v letu 2008 na 183 v letu 2011, prav tako ni zanemarljiv podatek, da je v letu 2009 izplačal 

najvišji znesek subvencije 30.000 evrov, v letu 2011 pa je izplačal najvišji znesek subvencije 

20.000 evrov. Leta 2011 so imele največjo korist izplačanih subvencij storitvene dejavnosti na 

področju naravoslovja in tehnologije (Stare 2012, 11–12). 

Zaradi vseh teh dejavnikov in spodbud s strani Slovenskega podjetniškega sklada do 

zagonskih podjetji z inovativnimi proizvodi ali storitvijo želimo raziskati, kako P2 subvencija 

vpliva na uspešnost inovativnih podjetij. Ker pa je pojem uspešnosti zelo relevanten in se 

razlikuje med podjetji, bi bilo najbolj optimalno uporabljati enako merilo za vsa podjetja, 

vendar žal to ni možno, saj so si med seboj podjetja zelo različna. Bergant (1998, 90) ter 
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Young in O'Byrne (2000, 34) menijo, da bi takšno merilo, v primeru obstoja, moralo 

izpolnjevati naslednje pogoje (Bergant 1998; Young in O'Byrne 2000, po Dolar 2008, 3): 

− možnost vertikalne uporabe merila od zgoraj navzdol po hierarhiji in ravneh podjetja; 

− preprosto uporabo in izračunavanje merila v praksi; 

− možnost primerjave merila z drugimi podjetji; 

− stalno spremljanje z upoštevanjem preteklih dogodkov z načrtovanimi rezultati; 

− vrednostno merljivost; 

− neposredno in pregledno vzorčno-posledično povezavo z vrednostjo podjetja. 

Zaradi lažje dostopnosti do podatkov smo v naši raziskavi opredelili uspešnost podjetij po 

dveh najpogostejših kazalnikih, in sicer: dodana vrednost na zaposlenega in število delovnih 

mest. Čeprav se zavedamo, da na uspešnost podjetij vpliva veliko več dejavnikov, smo se 

omejili zgolj na ta dva kazalnika, saj sta se v nekaterih raziskavah že izkazala za merljiva in 

verodostojna, prav tako sta povezana z bruto domačim proizvodom, slednji pa je povezan z 

inoviranjem (Eurostat Statistics Explained 2018). 

Tudi Kos poudarja, da sta kazalnika – dodana vrednost na zaposlenega in število delovnih 

mest z inovativnostjo, tesno povezana, prav tako sta ključna kazalnika za prikaz uspešnosti 

podjetja (Kaučič 2004). 

Osrednji problem magistrske naloge je nepoznavanje učinkov oz. porabe P2 subvencij, saj na 

to temo nismo našli nobenih konkretnih raziskav. Služba za lokalno samoupravo v 

sodelovanju z ministrstvom pristojnim za finance spremlja učinke in porabo finančnih virov 

na lokalni ravni, vendar ne najdemo nobenih raziskav o podrobnem postopku dela oz. 

posledicah ugotovitve nepravilnega razporejanja subvencij P2 znotraj posameznega podjetja. 

(MJU 2019). P2 subvencija ali, kot ga imenuje Slovenski podjetniški sklad, P2 produkt, je 

finančna spodbuda za zagon inovativnih podjetij, ki jo podeljuje Slovenski podjetniški sklad. 

Subvencija P2 se financira iz sredstev evropske kohezijske politike in sodi med nepovratna 

sredstva. Namenjena je spodbudi in razvoju podjetij do uresničitve inovativne dejavnosti.  

Na problem v magistrski nalogi nas opozarja tudi osebno poznavanje primera, iz katerega 

izhaja podjetje, ki je prejelo subvencijo iz naslova nepovratnih sredstev in jo porabilo v druge 

namene, pri tem pa ga ni nadzorovala nobena institucija. Poraja se nam vprašanje, ali 

dodeljene subvencije P2 resnično dosegajo svoj namen in učinek? 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naše raziskave je raziskati povezanost med višino dodeljene subvencije in rastjo 

uspešnosti inovativnih podjetji, ki so prijavila na razpis P2 v obdobju 2010-2015, na podlagi 

izbranih kazalnikov. Na podlagi raziskane literature, nismo naleteli na nobeno raziskavo na 
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področju subvencije P2, prav tako nismo našli nobenih raziskav o učinkih subvencije oz. 

porabe namenskih sredstev. 

Cilji raziskave so: 

− proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja inovativnosti, zagonskih podjetjih 

in pravne vire v zvezi s finančnimi spodbudami RS za inovativna podjetja; 

− proučiti vlogo in pomen nepovratnih sredstev P2, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški 

sklad; 

− pridobiti sekundarne podatke (Bisnode in Slovenski podjetniški sklad); 

− na podlagi analize ugotoviti povezanost med višino pridobljene subvencije in rastjo 

uspešnosti podjetji, s kazalnikom dodane vrednosti na zaposlenega; 

− na podlagi analize ugotoviti povezanost med višino pridobljene subvencije in rastjo števila 

delovnih mest; 

− podati priporočila za nadaljnjo raziskavo, ki bi jo priporočili na podlagi pridobljenih 

rezultatov raziskave. 

1.3 Raziskovalne metode 

V teoretičnem delu smo uporabili sekundarne vire, saj bomo preučili domačo in tujo 

strokovno literaturo, strokovne članke in revije ter druge internetne vire. Proučili smo tako 

znanstvena kot teoretična spoznanja z obravnavanega področja. Med drugimi smo tudi 

preučili obstoječe raziskave z obravnavanega področja.  

V drugem, empiričnem delu naloge bo sledilo pridobivanje sekundarnih podatkov iz dveh 

baz. Seznam subvencioniranih podjetij z višino prejete subvencije smo pridobili preko javno 

dostopnih podatkov, spletne strani Slovenskega podjetniškega sklada, od leta 2010 do leta 

2015. Prav tako bomo Slovenski podjetniški sklad prosili tudi za seznam podjetij, katerim 

subvencija v istem obdobju ni bila odobrena. Podatke o izbranih kazalnikih, s katerimi bo 

merjenja rast uspešnosti teh podjetij, to sta dodana vrednost na zaposlenega in število 

delovnih mest, smo pridobili preko podatkovne baze Bisnode. 

Izbrali smo naključen vzorec, vanj je vključenih 280 inovativnih podjetji, ki so se na razpis P2 

prijavila med leti 2010-2015. Od 280 inovativnimi podjetji, je 130 tistih, ki so prejela 

subvencijo, medtem, ko je 150 tistih podjetji, ki niso dobila subvencije. Naključni vzorec smo 

izbrali predvsem, zaradi lažjega dostopa do podatkov in nižjih stroškov raziskave.  

Zaradi učinkovite primerljivosti med podjetij smo zagotovili iste časovne intervale za analizo 

obeh izbranih kazalnikov, in sicer eno leto pred prijavo na javni razpis P2 in tri leta po prijavi 

na javni razpis P2. To pomeni, da smo podatke kazalnikov o dodani vrednosti na zaposlenega 

in številu delovnih mest pridobili za podjetja, ki so vključena v naš naključni vzorec, eno leto 

pred prijavo in tri leta po prijavi na javni razpis P2. 
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V okviru raziskave smo zastavili naslednji hipotezi: 

− H1: Rast uspešnosti poslovanja podjetja, ki je merjena z dodano vrednostjo na 

zaposlenega, je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v obdobju petih let. 

− H2: Rast števila delovnih mest je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v 

obdobju petih let. 

Najprej smo vzorec prikazali s opisno statistiko, nato pa je sledilo preverjanje hipotez. Obe 

hipotezi smo statistično obdelali s pomočjo analize sekundarnih podatkov, in sicer s 

primerjalno analizo finančnih podatkov. V prvi hipotezi smo vrednost dodane vrednosti na 

zaposlenega vsakega podjetja primerjali z višino subvencije in raziskovali, kakšna je 

povezanost med njima, in tako testirali hipotezo. Za analizo smo v primeru normalno 

porazdeljenih podatkov uporabili Pearsonov koeficient korelacije, v nasprotnem primeru pa 

Spearmanov korelacijski koeficient. 

Pri drugi hipotezi smo preverjali, kako se višina subvencije povezuje s številom delovnih mest 

in ali je prišlo do pomembnih razlik pred in po prejetju subvencije. Tudi drugo hipotezo smo 

preverjali s pomočjo istih podatkov, le da smo finančni kazalnik nadomestili s številom 

delovnih mest. Povezanost smo v primeru normalno porazdeljenih podatkov preverjali s 

Pearsonovim koeficientom korelacije, v nasprotnem primeru pa s Spearmanov korelacijskim 

koeficientom. 

Podatke o dodani vrednosti in številu delovnih mest, ki smo jih za podjetja prejeli eno leto 

pred prijavo na javni razpis in tri leta po prijavi na javni razpis, smo merili z namenom, da 

smo ugotovili, ali je sploh prišlo do kakšne spremembe v uspešnosti poslovanja. Najprej nas 

je zanimalo, kakšne so bile vrednosti dodane vrednosti na zaposlenega in števila delovnih 

mest eno leto pred prijavo podjetij na javni razpis in nato smo te vrednosti primerjali z 

vrednostmi dodane vrednosti na zaposlenega in števili delovnih mest tri leta po prijavi na 

javni razpis. Tako smo ugotovili, ali je prišlo do povečanja vrednosti, zmanjšanja vrednosti ali 

pa je vrednost ostala nespremenjena. Po teh analizah smo merili povezanost, saj nas je 

zanimalo ali sta dodana vrednost na zaposlenega in število delovnih mest pozitivno povezana 

s višino prejete subvencije. Prijavljenim podjetjem, ki so se prijavila na razpis in niso dobila 

subvencije, smo višino prejete subvencije smatrali kot ničelno vrednost. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Naše predpostavke v raziskavi so temeljile na podlagi raziskane in proučevane strokovne 

literature, zato smo predpostavljali: 

− da bodo pri subvencioniranih podjetjih, vrednosti dodane vrednosti na zaposlenega in 

števila delovnih mest, eno leto pred prijavo na javni razpis P2 nižje. Po prejemu 

subvencije pa bodo te vrednosti znatno narasle; 
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− da bomo iz Slovenskega podjetniškega sklada dobili interni seznam podjetij, ki jim ni 

uspelo pridobiti subvencije P2; 

− da bodo rezultati raziskave uporabni za Slovenski podjetniški sklad za poznavanje 

učinkovitosti porabe namenskih sredstev. 

Predvidevali smo tudi nekatere metodološke omejitve: 

− na uspešnost poslovanja vpliva tudi vrsta drugih dejavnikov, med drugim tudi pretekla 

gospodarska kriza v letu 2009, zato pričakujemo nizke vrednosti dodane vrednosti na 

zaposlenega in števila delovnih mest (eno leto pred prijavo), vsaj pri podjetjih, ki so se 

prijavila na javni razpis P2 v letu 2010; 

− izbrani kazalniki (zaradi visokih cen storitev podjetja Bisnode in lastne finančne 

zmogljivosti smo morali omejiti število na dva kazalnika); 

− v raziskavo so vključena samo inovativna podjetja, ki so se v obdobju 2010–2015 prijavila 

na javni razpis P2, saj samo tem podjetjem merimo povezanost med višino prejete 

subvencije in izbranima kazalnikoma; 

− velikost vzorca (zaradi prevelikega stroška in lastnih finančnih zmogljivosti smo morali 

omejiti vzorec na 280 podjetij). 

Kot omejitev velja omeniti tudi dejstvo, ki je že zgoraj opisano. Eden izmed pogojev k 

pristopu prijave na javni razpis P2, zajema časovno omejitev obstoja podjetja. Podjetja, ki so 

se prijavila na javni razpis P2, niso smela obstajati več kot dve leti, saj je subvencija P2 

namenjena za zagon inovativnega podjetja. Kot omejitev torej vidimo to, da podatkov o 

dodani vrednosti na zaposlenega in številu delovnih mest, ne moremo gledati dve leti ali več 

pred prijavo na razpis, saj sklepamo, da večina podjetij takrat še ni obstajalo.  
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2 POMEN INOVATIVNOSTI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 

Da bi bolje razumeli, kaj inovativnost pomeni za globalno gospodarstvo, lahko začnemo s 

temeljno definicijo gospodarstva, ki pravi, da je na svetu več potreb kot dobrin (OECD 2007, 

6). S tem se je posledično dvignil življenjski standard, ki je posledica inovacij, te pa so se 

začele z industrijsko revolucijo. Danes pa lahko govorimo o uspešnem inoviranju kot o 

ključnem dejavniku pri določanju konkurenčnosti in nacionalnega napredka. Inoviranje tako 

predstavlja velik delež pomembnosti tudi na globalni ravni, saj je ključna pri reševanju 

podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Povezava med napredno tehnologijo, 

podjetništvom in inovativnimi pristopi prinaša produktivno gospodarsko dejavnost na državni 

ravni, kar vodi v gospodarsko rast (OECD 2007, 6). 

Gospodarsko ravnovesje, v katerem poslujemo, se hitro spreminja, prav zato moramo biti 

pripravljeni na spremembo strategije v podjetju, saj se nam lahko čez noč pojavi nova 

konkurenca, nova tehnologija ali nova tržna niša, te pa zahtevajo našo povečano pozornost. 

Da presežemo dosedanjo strategijo v podjetju, moramo priskrbeti razvoj novih tehnologij, ki 

bodo prehitele konkurenco. Pri tem mora biti podjetje čim bolj inovativno in ponuditi trgu 

nekaj, kar drugi nimajo. Izstopati iz množice podjetji, z inovativnimi izdelki ali procesi, je 

ključna dejavnost za poslovno uspešnost, ki mora biti hitra in učinkovita (Jontez 2012). 

Evropska centralna banka določa obrestne mere in skrbi za ohranjanje stabilnosti cen, s tem 

vpliva na finančno podporo v gospodarstvu, posledično pa tudi na povpraševanje po blagu in 

storitvah. Inovacije imajo velik pomen v makroekonomskem okolju, zato Evropska centralna 

banka spremlja njihovo rast ter pomaga pri gospodarskih dejavnostih, ki spodbujajo 

inoviranje. Dodaja tudi, da je dolgoročna gospodarska rast in obstoj Evropske centralne banke 

močno odvisna od inovacij. Če želimo ohraniti nenehno gospodarsko rast, se mora povečati 

inovativno okolje, ta skrbi za rast produktivnosti, da se proizvede več blaga in storitev. Rast 

produktivnosti in inovativnega okolja prinaša ugodnosti tako potrošnikom kot podjetjem. 

Preprosteje povedano, če raste produktivnost, v povezavi z inovativnostjo se s tem zvišuje 

plača delavcev, tako lahko zapravijo več denarja, kar omogoča rast gospodarstva (ECB 2017). 

2.1 Inovacija 

Med avtorji, ki obravnavajo temo inovacije, ni enotne definicije, zato Likar (2001) opisuje 

pojem inovacije s pomočjo številnih drugih definicij. Našteli jih bomo le nekaj (po Likar 

2001, 17): 

− »Šele zadnji člen v invencijsko-inovacijski verigi je inovacija, to je vsaka dokazano 

koristna novost.« (Rebernik idr. 1997) 

− »Inovacija je proces uporabe znanja na osnovi invencije in uvajanje novih proizvodov ali 

tehnoloških procesov v gospodarstvu.« (Devetak 1980) 
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− »Inovacija je z umsko ustvarjalnostjo in iniciativo dosežena novost zlasti na tehnološkem 

področju.« (Javornik 1990) 

Poznamo več vrst inovacij, ki se vrstijo po dejavnostih, te so (Likar, Križaj in Fatur 2006, 30–

31): 

− potencialna inovacija, ta je opredeljena kot potencialna invencija, vendar še ne uporabna. 

Nahaja se med razvojno stopnjo in inovacijo (Mulej in Ženko 2004, 123); 

− industrijska inovacija, vsebuje tehnično-tehnološke procese v industrijski panogi; 

− tehnična inovacija, z uporabo tehnične izboljšave in tehnologije je opredeljena kot cilj, do 

katerega pridemo s tehničnim znanjem. Z njo zmanjšamo odpad materiala, povečamo 

produktivnost dela in imamo kakovostnejši nadzor nad proizvodnjo (Devetak 1980, 22). 

Tipologijo invencij in inovacij delimo v kategorije, ki predstavljajo dvajset tipov. 

Po vsebini jih delimo na (Mulej in Ženko 2004, po Likar, Križaj in Fatur 2006, 32):  

− programske (poslovni program),  

− tehnično-tehnološke (ustvarjanje postopkov),  

− organizacijske (način vodenja),  

− upraviteljske (način upravljanja),  

− metodološke (metode dela). 

Po posledicah (prav tam): 

− korenite (nadomeščanje že znane opreme, znanja ljudi z novimi), 

− drobne (izpopolnjevanje že znane opreme in znanja ljudi). 

Po službeni dolžnosti (prav tam): 

− notranje (ustvarjanje invencij znotraj službene dolžnosti), 

− zunanje (ustvarjanje invencij izven službenih dolžnosti). 

2.2 Od ideje do inovacije 

Vsaka ideja je cenjena, vendar to še ne pomeni, da ima dovolj potenciala, da postane 

inovacija. Avtorji opozarjajo, da moramo biti na ideje posebej pozorni in obenem kritični, 

predvsem ko stojimo pred odločitvijo inovacijskega procesa, ko začnejo njegovi stroški hitro 

naraščati. Ko se nam porodi ideja in želimo to idejo uvesti na trg, nas čaka dolg proces. Znano 

je, da je majhen delež tistih idej, ki premaga vse notranje ovire v podjetju, nato pa je treba 

premagati še oviro, ki je ključna za uspešno realizacijo, to je tržišče. Le vsaka četrta 

tehnološka novost uspe na trgu, ostale gredo v pozabo, ali pa jih je treba prenoviti, tako da 

bodo sprejemljive na tržišču (Likar, Križaj in Fatur 2006, 39).  
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Preden se prelevi invencija v inovacijo, lahko naletimo na kar nekaj dejavnikov, ki ovirajo ta 

proces, najpogosteje so objektivne pripombe in neobjektivna nasprotovanja, ki izvirajo znotraj 

podjetja, ali v ustvarjalcu samem. Da uspešno preprečimo negativne dejavnike, nam lahko 

pomagajo pozitivni dejavniki, ki to pot lajšajo. To so sistemski pogoji, ki jih tvori podjetje 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 39). 

Ustrezna inovacijska klima pripomore k lažjemu premagovanju ovir in jo je dolžno ustvariti 

vodstvo podjetja. Ta mora poskrbeti, da se oddelek raziskave in razvoja učinkovito poveže z 

drugimi oddelki, da lahko skupaj tvorijo pozitivno vzdušje, ki podpira invencije, da se lahko 

uspešno razvije do inovacije, ki je na trgu dobrodošla (Likar, Križaj in Fatur 2006, 39). 

Notranja in zunanja finančna podpora sodi med najpomembnejše dejavnike, ki podpirajo 

proces uvajanja inovacije na trg. Za notranjo finančno podporo poskrbi vodstvo s sredstvi 

inovacijskega sklada v podjetju, zunanjo finančno podporo pa najdemo izven podjetja pri 

številnih institucijah, ki prav tako podpirajo inoviranje (Likar, Križaj in Fatur 2006, 39). 

Tehnološko podporo tvorijo vsi oddelki v podjetju s svojim znanjem in opremo. V 

nasprotnem primeru je treba povabiti k sodelovanju zunanje strokovnjake, ki so s svojim 

znanjem in opremo sposobni učinkovito in v najkrajšem možnem času rešiti dani tehnološki 

problem (Likar, Križaj in Fatur 2006, 39). 

Informacijska podpora je zelo pomembna že pri samem razvoju inovacije. Znano je, da trg 

hitro spreminja svoje potrebe, zato se morajo nanj ustvarjalci tudi hitro odzvati. Najbolj 

učinkovit odziv je poznavanje in koriščenje informacij, ki jih dobimo preko obstoječih ali 

novo ustvarjenih raziskav in analiz o potrebah na trgu, konkurence, zaščite in intelektualne 

lastnine (Likar, Križaj in Fatur 2006, 129–130). 

2.3 Strategije inoviranja 

Strategija inoviranja je celovit, sistematičen pristop, osredotočen na ustvarjanje izven 

postopne, prelomne ali diskontinuirane novosti. Inovacije postanejo strateške, kadar gre za 

nameren, ponovljiv postopek, ki ustvarja pomembno razliko v vrednosti za potrošnike, kupce, 

partnerje in podjetja (Strategic Innovation Group 2002).  

Strategija inoviranja združuje osem razsežnosti, ki spodbujajo strateško rast inovacij v 

podjetju (Strategic Innovation Group 2002, 5–6): 

− upravljani inovacijski postopek je pristop, ki spodbuja ustvarjalnost; 

− strateška uskladitev, podpora podjetja za gradnjo strategije za skupno vizijo;  

− predvidevanje tržnih sprememb je razumevanje nastajajočih trendov z vidika zgoraj 

navzdol po hierarhiji; 

− razumevanje potrošnikov je razumevanje potreb z vidika spodaj navzgor po hierarhiji 
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− temeljne tehnologije in kompetence so nabor notranjih sposobnosti, organizacijskih 

pristojnosti in sredstev, ki jih uporabljamo za zagotavljanje vrednosti strankam, vključno s 

tehnologijami, intelektualno lastnino, blagovno znamko in strateškimi odnosi;  

− organizacijska pripravljenost je sposobnost ukrepanja; 

− disciplinirano izvajanje je učinkovito upravljanje podjetja; 

− trajnostne inovacije omogoča konkurenčno prednost podjetja. 

Ker za strateško inoviranje ne obstaja točno določena definicija, delimo strategije v skupine in 

podskupine. Avtorji jih opisujejo kot vodilne, sledilne, odvisne in tradicionalne strategije 

(Strategic Innovation Group 2002). 

Vodilne strategije so sestavljene na podlagi visokih vlaganj v znanja in visoke tehnologije. 

Vodilna podjetja z vodilno strategijo imajo v lasti celoten nadzor za razvoj invencije in 

kasnejše uvajanje na trg, ko se ta prelevi v inovacijo. Takšna podjetja poostreno dajejo pomen 

inovacijam po meri kupca, najvišji obliki izkoriščanja znanj, patentom in tajnosti (Likar, 

Križaj in Fatur 2006). 

Za sledilno strategijo je značilno, da sledi vodilnim podjetjem skoraj na vseh področjih. 

Takšna podjetja so s finančnega vidika bolj previdna kot pa vodilna, saj se učijo na njihovih 

napakah in zato lahko prihranijo veliko denarja. Če ima oddelek razvoj, ga usmeri v 

kratkoročne cilje, saj v dolgoročnih ciljih nimajo prednosti in jih po navadi prehitijo podjetja 

z veliko več znanja. Sledilni zaostajajo za vodilnimi predvsem v raziskavah in razvoju, saj 

nimajo toliko znanja zanj, prav tako pa to ni njihova temeljna strategija. Pogosto se odločajo 

za nakup patentov in licenc, ker je takšna strategija cenejša in preizkušena, vendar za to 

potrebujejo ustrezna znanja, da preprečijo nakup tehnološko zastarele licence. Sledilci se 

delijo na (Likar, Križaj in Fatur 2006): 

− prilagojevalce (prilastijo si obstoječo idejo in jo preoblikujejo), 

− posnemovalce (uporabijo tehnološke ideje vodilnih), 

− ponarejevalce (oponaša vse dejavnosti vodilnega z nižjo ceno). 

Odvisna strategija temelji na sodelovanju z večjimi podjetji, tako da izdeluje za vodilna 

podjetja izdelke po načrtu (Likar, Križaj in Fatur 2006).  

Tradicionalna strategija proizvaja v manjših regijah izdelke, po katerih je dolgoročno 

povpraševanje. Izogibajo se inovacijam zaradi možnosti pretresa po celotni organizaciji 

(Likar, Križaj in Fatur 2006, 144–147). 
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2.4 Inoviranje kot poslovni proces 

Po raziskavah sodeč Filipič (1996) navaja, da se nova podjetja ustvarjajo s povodom po 

inoviranju in takšna podjetja se nadaljnje razvijajo, saj se razlikujejo od drugih podjetji z 

inovativnimi pristopi k trženju, nabavi, vodenju, spremljanju kakovosti in razvoju izdelkov 

oz. storitev. Podjetja v inovacijskem procesu sodelujejo z: 

− vlado, ki skrbi za inovacijsko politiko, 

− zunanjo finančno podporo, ki skrbi za inovacijske dejavnosti, 

− finančnim sistemom, ki skrbi za olajšave in spodbude, 

− tehnološkim razvojnim centrom, 

− strokovnjaki s področja tehnoloških inovacij, 

− drugimi organizacijami, 

− šolstvom. 

Uspeh si lahko podjetja zagotovijo samo s sodelovanjem zgoraj naštetih, ki dejavno 

sodelujejo v inovacijskem procesu, saj bo potem podjetje bolj motivirano za nova znanja in 

inoviranje. Posledično bo ohranjalo povpraševanje po svojih izdelkih ali storitvah in prav zato 

bo podjetje dodatno investiralo v razvoj podjetja in s tem tudi odpirala nova delovna mesta 

(Filipič 1996, 47).  

Tudi Mulej (2006) poudarja, da je je za uspešni poslovni proces inoviranja pomembno 

sodelovanje vseh sodelavcev z različnih ravni v podjetju. Za te dejavnosti so tudi pomembni 

tako tehnični strokovnjaki pri raziskavi in razvoju, kot sodelavci s področja marketinga, 

financ in prava. Navaja tudi tri faze, ki so ključne pri odvijanju procesa inoviranja (Mulej 

2006, po Mohorko 2016, 47): 

− konceptualna faza inovacije je ključna pri analizi in odpravi problemov z razvojem idej ter 

načrtovanjem projekta; 

− faza implementacije inovacije zajema raziskavo in razvoj izdelka oz. prototipa; 

− trženje inovacij zajema proces od proizvodnje do uspešne predaje izdelka ali storitve na 

trg. 

Nagy in Ruzzier (2013, 24, po Mohorko 2016, 48) navajata drugačne faze inovacijskega 

procesa, ki temeljijo na skandinavskih avtorjih in so razdeljene na dva dela. Po zaznavanju 

potreb uporabnikov in po izvršitvi rešitve: 

− zaznavanje priložnosti, 

− zbiranje in analiza podatkov, 

− zaznavanje uporabnikov in njihovih potreb, 

− razvoj konceptov, 

− ocena ekonomskega potenciala, 

− izdelava prototipov, 

− testiranje izdelkov, 
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− uvajanje na trg. 

Berginc (2001, 169, po Mohorko 2016, 49) definira štiri tipe inovacijskega procesa: 

− proces inoviranja izdelka je dejavnost, ki ustvari nov izdelek ali storitev ali izboljša že 

obstoječ izdelek oz. storitev; 

− procesna inovacija je opredeljena kot izboljšanje upravljanja človeških in finančnih virov 

znotraj podjetja; 

− proces trženjske inovacije zajema spremembo promocije oz. marketinga v bolj 

učinkovitejše dejavnosti; 

− proces inoviranja managementa zajema izboljšan način vodenja, posledično pa tudi boljše 

rezultate poslovanja. 
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3 USPEŠNOST PODJETJA 

Ker je uspeh poslovanja cilj vsakega podjetja, se bomo v tem poglavju posvetili dejavnikom, 

različnim vidikom in merilom za ugotavljanje tega pojava.  

Uspeh podjetja se lahko odraža v obliki tržnega deleža, dobička, inoviranja, proizvajanja, 

širitve podjetja oz. je odvisen od posamičnega podjetja, kakšen je njihov cilj za uspešnost. Da 

bi podjetja ugotovila, kako zelo so uspešna, je najlažji način, uporaba finančnih kazalnikov, 

tako da se lahko primerjajo z drugimi podjetji in ugotovijo, ali so boljša ali slabša. Takšnemu 

načinu ugotavljanja uspešnosti pravimo tradicionalni način presojanja uspešnosti. Pučko 

(1999, 97, po Rašič in Markič 2008, 55) dodaja tudi, da se za merjenje uspešnosti največkrat 

uporabljajo z vidika investiranega kapitala naslednji finančni kazalniki: 

− dobičkonosnost kapitala, 

− dobiček na delnico, 

− količnik tržne vrednosti podjetja, 

− delež dobička v prodaji, 

− dobičkonosnost sredstev. 

Milost (2009) ugotavlja, da je uspešnost podjetja značilnost s presojanjem poslovnega izida 

glede na vložek v podjetje. Učinkovitost in uspešnost pa lahko spremljamo po načelu 

proizvodnosti, gospodarnosti in donosnosti ter plačilne sposobnosti (Milost 2009, po Vrečko 

2011, 17). 

Avtorja Lucky in Minai (2011) menita, da ni prave ali napačne formule, če gre za to, kako 

podjetja opredeljujejo svoj splošni poslovni uspeh, pomembno je samo to, da se morajo 

osredotočiti na nadzor teh dejavnikov. Dodajata tudi, da so podjetja pogosto ocenjena oz. 

merjena s količino doseženega uspeha, poslovni uspeh pa je opredeljen kot sposobnost 

podjetja, da doseže zastavljeni cilj. Poslovni uspeh zagotavlja tudi informacije o učinkovitosti, 

rasti, dobičku, velikosti, likvidnosti, uspehu/neuspehu, tržnem deležu in vzvodu (Lucky in 

Minai 2011, po Lucky, Olusegun in Bakar 2012). 

Zamisel, da bi morali obstajati dejavniki, ki so odločilni za uspeh podjetja, in da je mogoče 

meriti te dejavnike, je uvedel Rockart (1979). Njegov koncept kritičnih dejavnikov uspeha se 

optimalno ujema med zunanjimi vplivi podjetja in poslovnimi strategijami. Avtor navaja pet 

virov kritičnih dejavnikov za uspeh (Rockart 1979, po Grunert in Ellegaard 1992, 2): 

− trg, zajema značilnosti povpraševanja, ki vpliva na vse konkurente v panogi; 

− konkurenčna strategija in panožni položaj sta odvisna od zgodovine podjetja ter 

konkurenčnega položaja v panogi; 

− okoljski dejavniki oz. makroekonomski vplivi. Ti vplivajo na vse konkurente, konkurenti 

pa nanj ne morejo vplivati, saj so vezani na demografijo in zakonodajno politiko; 
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− časovni dejavniki, znotraj podjetij, ki povzročajo časovno omejeno obdobje izbrane 

strategije; 

− managerski položaj oz. različni vodstveni položaji v podjetju imajo različne posamezne 

vplive na kritične dejavnike uspeha, ki so povezani med seboj. 

Vsi avtorji se strinjajo s tem, da je uspešnost cilj vsakega podjetja, saj se s tem namenom 

seveda tudi ustvari in raste. Kot lahko razberemo iz definicij, pa vsak meni drugače glede 

ključnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost. Na podlagi definicij lahko sklepamo, da na 

uspešnost vplivajo dejavniki, ki se delijo na notranje in zunanje. Na notranje dejavnike lahko 

vplivajo izključno vodstvo in oddelki v podjetju na čelu z zaposlenimi, zunanji dejavniki pa 

so odvisni od okolja, kupcev in pravne zakonodaje in nanje podjetje samo ne more veliko 

vplivati. 

3.1 Merila poslovne uspešnosti 

Da je izbira pravih kazalnikov, ki kažejo na uspešnost poslovanja, še kako pomembna, smo že 

omenjali. S to trditvijo se je strinjal tudi Eccles (1991), ki je menil, da morajo podjetja razviti 

ustrezne sisteme kazalnikov z namenom učinkovitejšega merjenja uspešnosti (Eccles 1991, po 

Vujica Herzog 2007, 25). Znani so že bili nekateri sistemi za merjenje uspešnosti, vendar so 

se raziskovalci, managerji in akademiki kljub temu trudili izboljšati meritve v ustreznejše 

načine. Nekateri so bili mnenja, da se je treba posvetiti finančnim kazalnikom, drugi pa so se 

opirali na procesne in izvedbene kazalnike, saj so bili prepričani, da bo ta način potegnil za 

seboj tudi boljše finančne rezultate. S tem namenom sta se Kaplan in Norton lotila več let 

trajajočega projekta, da bi razvila uravnotežen sistem kazalnikov, ki je nudil managerjem 

uravnoteženo merjenje uspešnosti poslovanja s štirih vidikov, ki ponujajo odgovore na 

naslednja vprašanja: 

− Kako na nas gledajo kupci (tržna perspektiva)? 

− Kakšne dejavnosti je treba uvesti, da bomo lahko napredovali (interna perspektiva)? 

− Ali nadaljujemo z dejavnostmi, ki nudijo izboljšave in rast vrednosti (inovativna in učeča 

perspektiva)? 

− Kako na nas gledajo delničarji (finančna perspektiva)? 

Njun uravnotežen sistem kazalnikov se tudi danes pogosto uporablja in je eden izmed najbolj 

prepoznavnih modelov (Kaplan in Norton 2000a, 24). 

Med pogosto omenjene sodijo tudi Tavčarjeva merila uspešnosti, ki jih deli na osem različnih 

ravni (Tavčar 2002): 

− donosi (celotni prihodek, kosmati dobiček, čisti dobiček, dobiček pred dajatvami, dobiček 

po dajatvah); 
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− rentabilnost (rentabilnost vseh sredstev, rentabilnost kapitala, rentabilnost poslovnega 

sklada, rast dividend na delnico, neto sedanja vrednost donosa, rast knjižne vrednosti, 

tržna vrednost podjetja, rast razmerja tržne in knjižne vrednosti); 

− produktivnost (produktivnost živega dela, produktivnost kapitala); 

− ekonomičnost (stroški sredstev, uporaba sredstev); 

− tržnost (konkurenčnost v nabavljanju, konkurenčnost v prodajanju); 

− prožnost (prilagodljivost in spremljanje različnih okolij, vplivanje čez meje okolij, 

spreminjanje okolij); 

− uglednost (poslovna kakovost, podoba podjetja v javnosti); 

− kakovost življenja sodelavcev (delovni pogoji, varnost, varnost zaposlitve itd.).  

Tavčar (2002) tudi poudarja, da je v podjetju smiselno slediti najmanj trem in največ petim 

merilom uspešnosti. Izbrana merila naj bodo takšna, da ustrezajo dejavnosti podjetja in 

prispevajo k usmeritvi in doseganju ciljev podjetja. Morajo biti jasna, enostavna za 

razumevanje, merljiva, skladna s cilji podjetja in dosegljiva brez prevelike porabe sredstev 

(Tavčar 2002, po Rašič in Markič 2008, 55). 

Bergant (2011, 46) jih deli v: 

− računovodske kazalnike, ki dajejo informacije o velikosti, spremembi ali razliki, 

− računovodske kazalniki, ki dajejo informacije o razmerjih med dvema kategorijama. 

Bergant (2011) poudarja tudi, da so kazalniki relativna števila z namenom določitve trendov, 

če jih med seboj primerjamo v nekem določenem obdobju. Z njimi lahko prikažemo 

primerjavo med podjetji in analiziramo uspešnost med podjetji, prikazujemo pa jih lahko kot 

koeficiente, stopnje udeležbe ali indekse. Delijo se po pomembnosti, in sicer po učinkovitosti 

(kazalniki dobičkonosnosti, gospodarnosti in proizvajalnosti), plačilni sposobnosti (kazalniki 

kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti) ter uspešnosti (primerjamo obstoječe 

kazalnike, ki predstavljajo sedanjost s kazalniki, ki jih želimo doseči v prihodnosti). Dodaja 

tudi, da nam kazalniki omogočajo primerjavo med vrednostmi, prikaz finančnega položaja 

podjetja, analizo podatkov, spremljanje in načrtovanja prihodnosti podjetja (Bergant 2011, po 

Volk 2017, 38). 

3.2 Modeli merjenja uspešnosti podjetja 

Omenjali smo že nekatere kazalnike za merjenje uspešnosti, na katere se naslanjajo nekateri 

avtorji, v tem poglavju pa bomo opredelili tudi prednosti in slabosti nekaterih. Znano je, da so 

finančni kazalniki najustreznejši z vidika učinkovitega pregleda nad samim podjetjem, vendar 

imajo te tradicionalne metode in pristopi k ocenjevanju uspešnosti podjetja temeljne 

pomanjkljivosti v dejstvu, da predstavljajo le retrospektiven pogled na konkurenčni položaj 

podjetja, ki je obstajal v nekem obdobju preteklosti. Podjetje je ocenjeno kot izvršilno, ko 

doseže načrtovane finančne rezultate, zato avtorji opozarjajo, da je ta analiza statična in 
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zastarela, poleg tega pa tudi nepopolna. Tradicionalni finančni kazalniki ne povedo dovolj, 

zakaj so skupni rezultati takšni, kot so, in ali se morajo podjetja izboljšati, da bi lahko 

izpolnila svoje lastne strateške cilje. Prav za to je treba klasične finančne kazalnike dopolniti s 

serijo bolj dinamičnih, nefinančnih kazalcev, prilagojenih specifičnim konkurenčnim pogojem 

(Rosova in Balog 2012, 2). 

Tradicionalni pristop k uspešnosti temelji na informacijah in tehnikah, ki so na voljo v 

finančnem računovodstvu, stroškovnem računovodstvu in upravljavskem računovodstvu. 

Tradicionalne tehnike, ki jih uporabljajo organizacije, so predvsem finančni ukrepi, kot so 

marža, ROI in čisti dobiček. Te tehnike se osredotočajo na pretekle finančne rezultate in ne na 

dejavnosti celotnega podjetja z namenom ustvarjanja vrednosti podjetja v prihodnosti. Prav 

zaradi tega se je začela pojavljati skrb zaradi omejitev obstoječega sistema merjenja 

uspešnosti, tako v akademskih krogih kot v večini organizacij. Tako raziskovalci kot 

managerji so se začeli zavedati, da je kratkoročna osredotočenost eden od razlogov, da se 

organizacije borijo za preživetje z vidika dolgoročnosti, saj pogosto uspevajo leto ali dve, 

vendar na koncu dolgoročno propadejo. Avtor navaja dolgoročne ukrepe, ki bi jih zraven 

finančnih ukrepov morala upoštevati vsaka organizacija (Agarwal b. l.): 

− zadovoljstvo kupcev, 

− proizvodna in storitvena kakovost, 

− zadovoljstvo zaposlenih ter 

− odgovornost do okolja. 

Med tradicionalne pristope in metode štejemo torej finančne kazalce iz računovodskih 

izkazov, medtem ko med moderne pristope in metode štejemo naslednje (Rosova in Balog 

2012, 3): 

− sistem merjenja uspešnosti na podlagi kakovosti – TQM, 

− model odličnosti – EFQM, 

−  analiza učinkov – FMEA, 

−  mednarodna organizacija za standardizacijo, 

−  tehnika strateške merilne analize in poročanja (Performance Pyramid System) – SMART, 

− vprašalnik o merjenju uspešnosti – PMQ, 

− matrica rezultatov in determinanti – R&DM, 

− uravnoteženi kazalniki (balanced scorecard) – BSC, 

− primerjalna preglednica poslovanja – DZS, 

− Cambridgeov postopek merjenja uspešnosti – CPMP, 

− sistemi za merjenje učinkovitosti – CPMS, 

− integrirani sistemi za merjenje zmogljivosti – IPMS, 

− dinamični sistemi za merjenje učinkovitosti – DPMS, 

− integrirani okvir za merjenje učinkovitosti – IPMF, 

− matrica merjenja uspešnosti – PMM, 
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− piramidni sistem uspešnosti, 

− prizma uspešnosti – PP, 

− organizacijsko merjenje uspešnosti – QPM, 

− integrirano merjenje uspešnosti za mala podjetja – IPM za mala in srednja podjetja, 

− ABC metodologija, 

− six sigma, 

− preoblikovanje, 

− benchmarking. 

Številni avtorji se strinjajo, da je treba pri merjenju uspešnosti podjetja upoštevati sodobne 

sisteme kazalnikov poleg tradicionalnih, saj bomo le na ta način zagotovili tako malim kot 

srednje velikim podjetjem konkurenčno poslovanje. Razlike med tradicionalnim in modernim 

merjenjem uspešnosti so opisane v naslednji preglednici. 

Preglednica 1: Ključne razlike med tradicionalnimi in modernimi merjenji  

Tradicionalno merjenje uspešnosti Moderno merjenje uspešnosti 

poudarek na finance poudarek na kupce 

usmerjeno v preteklost usmerjeno v prihodnost 

naravnano na kratkoročni vidik naravnano na strateški proces 

delno prilagodljivo visoko prilagodljivo 

osredotočeno navznoter podjetja osredotočeno navzven podjetja 

osredotočenost na stroške podjetja osredotočenost na vse zmogljivosti podjetja 

osredotočen po oddelkih podjetja združuje oddelke podjetja 

ločeno obravnavanje rezultatov istočasno obravnavanje rezultatov 

nezadostna analiza odstopanj odstopanja so neposredno določena 

izboljševanje posamezne zmogljivosti izboljševanje skupnih zmogljivosti 

horizontalno poročanje vodoravno poročanje 

posamezno izobraževanje skupno izobraževanje 

Vir: Nemec 2000, 498, po Borjančič 2006, 15. 

Andersen, Cobbold in Lawrie (b. l., 2) navajajo: »Harvard Business Review v svoji izdaji ob 

75. obletnici navaja sistem uravnoteženih kazalnikov kot enega izmed petnajstih 

najpomembnejših konceptov upravljanja, ki so ga uvedli prek člankov v reviji. Od uvedbe leta 

1992 je bila lestvica modernih metod prikazana v številnih znanstvenih in praktičnih 

prispevkih in je bila predmet najbolje prodajanih knjig (Kaplan in Norton 1996, 2000) …« 

Medtem ko večina avtorjev opozarja na pomembnost upoštevanja sodobnega merjenja zgoraj 

naštetih metod in pristopov, pa Pulic (1998) poudarja pomembnost merjenja intelektualnega 

potenciala. Dodaja, da so se časi spremenili od industrijske dobe in smo v času novega 

ekonomskega sistema, v katerem je pomembno vlaganje in merjenje v znanje ljudi. VAIC 

pristop opredeljuje poslovanje kot organizacijo, ki dodaja vrednost in ustvarja bogastvo. Tako 

nastane premik od stroškov k ustvarjanju vrednosti. Intelektualni koeficient dodane vrednosti 

– VAIC kaže na učinkovitost zaposlenega potenciala podjetja, tako finančno kot tudi 
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intelektualno. Poudarja, da je ta pristop splošni kazalnik uspešnosti podjetja, prav tako lahko z 

njim ustvarimo več dodane vrednosti z dano količino fizičnega kapitala in intelektualnega 

potenciala. Višji VAIC je prisoten v visokotehnoloških podjetjih, kjer je tudi visok 

intelektualni koeficient, medtem ko lahko v gradbeni industriji pričakujemo nižji VAIC. 

Celoten koncept temelji na preprostem spoznanju, da je podjetje vključeno v poslovne 

procese, ki so potrebni za opredelitev. Prav zaradi tega mora biti celotno podjetje razdeljeno 

na take procese, ki jih je nato enostavno analizirati. Z uporabo metode VAIC za merjenje 

uspešnosti podjetja s svojimi indikatorji VACA (dodana vrednost s kapitalskim koeficientom) 

in VAIP (intelektualni potencial dodane vrednosti) je mogoče doseči popoln nadzor nad 

poslovno uspešnostjo, saj intelektualni potencial ustvarja vrednost, zato ga je treba upravljati. 

To dosežemo z iskanjem tistih delov procesa, v katerih je prispevek intelektualnega potenciala 

najnižji, nato pa te točke bodisi izboljšamo ali odstranimo (Pulic 1998, 2–18). 

3.3 Opredelitev dodane vrednosti na zaposlenega 

Da bi bolje razumeli dodano vrednost na zaposlenega je treba najprej opredeliti pojem dodane 

vrednosti in produktivnost. Produktivnost je merilo hitrosti, s katero se vhodi pretvorijo v 

proizvodnjo, zato je opredeljena kot razmerje med vloženimi vhodi in izhodi. Je torej 

razmerje med dodano vrednostjo in vložkom proizvodnih dejavnikov (Aspen idr. 1991, po 

Tangen 2004). Raven produktivnosti v organizaciji je odvisna od dela, kapitala in stanja 

tehnologije, zato je najpogosteje uporabljeno merilo produktivnosti produktivnost dela ali 

proizvodnja na zaposleno osebo ali opravljeno uro. Produktivnost je tudi pokazatelj tehnične 

učinkovitosti, saj prikazuje razmerje med proizvodnjo in vložkom dela, ki ga ima tehnologija 

v podjetju. Produktivnost dela se na splošno analizira v okviru večfaktorske produktivnosti, 

zato je produktivnost dela mogoče obravnavati kot merilo splošne učinkovitosti 

produktivnosti. Dodano vrednost je mogoče opredeliti kot prodajo, zmanjšano za stroške 

surovih materialov in storitev zunaj podjetja. Izračunati jo je mogoče tako, da od skupnih 

prihodkov podjetja odštejemo stroške nabavljenega materiala, storitev in pripomočkov. Po 

drugi strani pa se lahko izračuna kot vsota vseh nadomestil zaposlenim, amortizacije, davkov 

in zadržanega dobička. Dodana vrednost je tudi osnova za uveljavljanje ukrepov za 

produktivnost, kar vodi do uspešnosti organizacije, zato so dodana vrednost, produktivnost in 

uspešnost tesno povezani (Aspen idr. 1991, po Velnampy 2011, 2). 

Kenton (2019) opredeljuje dodano vrednost kot izboljšavo, izdelku ali storitvi, preden ga 

podjetje ponudi kupcem. Dodana vrednost je torej dodatna posebnost, ki jo podjetje ali 

proizvajalec doda za povečanje vrednosti izdelka ali storitve. Velja tudi za primere, ko 

podjetje izdelku, za katerega se šteje, da je homogen, potencialnim strankam nudi funkcijo ali 

dodatek, ki jim omogoča večjo dojemanje vrednosti. Dodajanje vrednosti obstoječim 

izdelkom in storitvam je zelo pomembno, saj potrošnike spodbudi k nakupu, s čimer se 

povečajo prihodki podjetja. Kenton (prav tam) dodaja tudi, da je dodana vrednost razlika med 

ceno izdelka ali storitve in stroški njene izdelave. Cena je odvisna od tega, kaj so stranke 
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pripravljene plačati glede na njihovo zaznano vrednost, vrednost pa se lahko doda ali ustvari 

na različne načine, in sicer dodajanje blagovne znamke generičnemu izdelku ali izdelovanje 

izdelka na inovativen način (Kenton 2019). Glede na prebrano literaturo lahko sklepamo, da 

zaposleni prinašajo pomembno dodano vrednost podjetju, saj sodijo v intelektualni kapital 

podjetja in s tem prinašajo dodatni dobiček podjetju. Bec (2014) pa opozarja, da visoko 

motivirani in zaposleni z visoko stopnja znanja ne prinašajo samo dobička, ampak 

predstavljajo tudi strošek podjetja. Do tega pride v podjetjih, kjer je njihova delovna 

produktivnost manjša od cene dela. Seveda obstajajo tudi druga podjetja, kjer je produktivnost 

dela in s tem tudi dodana vrednost na zaposlenega višja, zato ti zaposleni predstavljajo ključni 

dejavnik uspeha. Bec (prav tam) dodaja tudi, da se nekatere države izven meja Slovenije 

poslužujejo kar do 2,7-krat večje dodane vrednosti na zaposlenega, kar seveda ne pomeni, da 

delamo manj, ampak da potrebujemo do trikrat večje število zaposlenih. 

Bruto dodana vrednosti (BDV) se za srednje velika in velika podjetja izračuna kot: 

KDP – SBMS – DPO = BDV, 

kjer je KDP – kosmati donos od poslovanja; SBMS – stroški blaga, materiala in storitev; DPO 

– drugi poslovni odhodki in BDV– bruto dodana vrednost. 

Bruto dodana vrednosti (BDV) se za majhna podjetja izračuna kot: 

ČPP + PVZ – ZVZ + LPLS + DPP – SBMB – DPO = BDV,  

kjer so ČPP – čisti prihodki od prodaje; PVZ – povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje; ZVZ – zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje; LPLS – lastni proizvodi in lastne storitve; DPP – drugi poslovni prihodki; SBMS 

– stroški blaga, materiala in storitev; DPD – drugi poslovni odhodki ter BDV – bruto dodana 

vrednost.  

Povprečna bruto dodana vrednost na zaposlenega se izračuna po naslednji formuli (Biro 

Bonus b. l.): 

pBDV = BDV srednje velika in velika podjetja / vsota števila zaposlenih 

ali 

pBDV = BDV majhna podjetja / vsota števila zaposlenih. 

Z dodano vrednostjo se srečujemo tudi v gospodarstvu z vidika prispevka industrije in 

vladnega sektorja, ki tvorita BDP – bruto domači proizvod po panogah. Če se vse faze 

proizvodnje dogajajo znotraj meja države, je skupna dodana vrednost na vseh stopnjah tisto, 

kar se šteje v BDP. Skupna dodana vrednost je tržna cena končnega izdelka ali storitve in 

šteje samo proizvodnjo v določenem časovnem obdobju. To je osnova, na kateri se 

obračunava davek na dodano vrednost – DDV, sistem obdavčenja, ki je razširjen v Evropi 

(Kenton 2019). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=sl&u=https://www.investopedia.com/terms/p/perceived-value.asp&xid=17259,1500002,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg1sBpipjM5Icr2GM91Xp1mLFpb4w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=sl&u=https://www.investopedia.com/terms/v/valueaddedtax.asp&xid=17259,1500002,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhizD7xScE6RHF60V_w7YhvR-UZxjQ
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4 SPODBUDE EVROPSKE UNIJE ZA INOVACIJE 

Evropska unija se zaveda, kako zelo pomembna je konkurenčnost na svetovni ravni z 

vlaganjem v raziskave in inovacije. S podporo raziskav in inovacij izboljšujemo življenjski 

standard in rešujemo marsikatere družbene izzive, ki nas še čakajo v prihodnosti. S tem 

namenom je EU načrtovala sredstva, ki so namenjena za doseganje naslednjih ciljev (EU 

2019): 

− zagotovitev položaja EU v znanosti; 

− krepitev inovacij v industrijskih panogah (vlaganja v tehnologijo in lažja dostopnost 

kapitala malim podjetjem); 

− reševanje podnebnih sprememb ter obnovljivih virov energije; 

− tehnološki preboj (sodelovanje med industrijo in članicami EU); 

− sodelovanje med članicami EU na področju raziskav in inovacij. 

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije, Carlos Moedas, je leta 2015 zastavil tri 

glavne cilje (odprte inovacije, odprta znanost, odprtost svetu), ki so del politike raziskav in 

inovacij. Cilj politike odprte inovacije je namenjen ljudem, ki imajo znanje z drugih področjih 

in niso povezani z akademskim ali znanstvenim področjem. Namen te politike je odpiranje 

novih trgov. Cilj politike odprta znanost zajema znanstvene procese, ki so povezani z 

digitalno tehnologijo. EU jih podpira s številnimi skupinami in platformami. Cilj politike 

odprtost v svet je namenjen raziskovalnim skupnostim z najnovejšimi znanji. Te skupnosti 

imajo boljšo možnost za zaposlovanje po vsem svetu z namenom reševanja svetovnih izzivov 

ter sodelovanja pri poslovnih priložnostih na trgih v razvoju (EK b. l.a). 

Na podlagi Lizbonske pogodbe želi EU utrditi evropski raziskovalni prostor in postaviti 

vodilno gospodarstvo svetovnega razreda, ki lahko konkurira s svojim znanjem. Prav zaradi 

tega je ustvarjen program »Obzorje 2020«, ki razpolaga z 80 milijard evrov (EK b. l.b). Ta 

znesek je predviden za obdobje 2014–2020 z namenom izvajanja strategij na področju 

inovacij – Unije inovacij ter izvajanje vodilnih strategij – Evropa 2020 (EUR-Lex b. l.). 

Obzorje 2020 so podprli evropski voditelji in poslanci Evropskega parlamenta z zavedanjem, 

da se naložba v znanje in raziskave obrestuje z vidika trajnostne rasti in višanja števila 

delovnih mest. S tem projektom želijo tudi odstraniti ovire na poti do inoviranja ter zmanjšati 

birokracijo, da bi posvetili več časa bolj pomembnim stvarem, ki so ključne za inoviranje. 

Program Obzorja 2020 sestavljajo tudi ločeni delovni programi za Evropski raziskovalni svet, 

Euratom, Skupno raziskovalno središče ter Strateški program inovacij za Evropski inštitut za 

inovacije in tehnologijo (EK b. l.b). 
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4.1 Spodbujevalni programi in institucije za inovativnost 

Horizont 2020 financira 26 področij, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarstva in 

temeljijo na novem znanju in inovativnosti. Naštetih je nekaj najpomembnejših: znanost, 

evropski raziskovalni svet (ERC), nove tehnologije (FET), razpis Marie-Sklodowske-Curie, 

raziskovalne infrastrukture, industrijska tehnologija (LEIT), informacijske in komunikacijske 

tehnologije, nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija, napredna izdelava in 

predelava, vesolje, inovacije v MSP, družbeni izzivi, varnost preskrbe s hrano, trajnostno 

kmetijstvo in gozdarstvo, raziskave morskih in celinskih voda ter bioekonomija, varna, čista 

in učinkovita energija itd. Vsa področja zajemajo sedemnajst razpisov, ki potekajo do 20. 

januarja 2020, in več kot 4000 razpisov, katerih rok prijave je že potekel (EC 2018). 

Evropska komisija postavlja v ospredje naslednje programe (EC b. l.): 

− zdravstveni program razpolaga s 449,4 milijona evrov in je glavni instrument Evropske 

komisije za izvajanje zdravstvene strategije; 

− kohezijski sklad je namenjen državam EU, katerih bruto nacionalni dohodek na prebivalca 

znaša manj kot 90 % evropskega povprečja. Njegov cilj je zmanjšati gospodarske in 

socialne razlike in spodbujati trajnostni razvoj; 

− okolje in podnebne strategije (LIFE) je finančni instrument EU, ki podpira okoljske, 

naravovarstvene in podnebne projekte po vsej EU. Od leta 1992 je LIFE sofinanciral več 

kot 4500 projektov. Za finančno obdobje 2014–2020 bo LIFE dodatno prispeval približno 

3,4 milijarde evrov za zaščito okolja in podnebja; 

− evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR); cilj programa je okrepiti gospodarsko in 

socialno kohezijo v Evropski uniji s popravljanjem neravnovesij med regijami. ESRR 

svoje naložbe osredotoča na več ključnih prednostnih področij, vključno z inovacijami in 

raziskavami; 

− program podpore strukturnim reformam (SRSP) nudi prilagojeno podporo vsem državam 

EU na področju strukturnih reform, ki pospešujejo rast; 

− Evropski strukturni in naložbeni sklad zajema pet evropskih in naložbenih skladov 

(evropski sklad za regionalni razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski sklad, evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja, evropski sklad za pomorstvo in ribištvo). Polovica 

sredstev je namenjenih za ustvarjanje delovnih mest ter trajnostno in zdravo evropsko 

gospodarsko okolje; 

− Raziskovalni sklad za premog in jeklo podpira raziskovalne projekte na področju premoga 

in jekla. Vsako leto je univerzam, raziskovalnim središčem in zasebnim podjetjem na 

razpolago približno 55 milijonov EUR (47,7 milijona EUR v letu 2015) za financiranje 

projektov. 

Podatki pričajo o tem, da tako javne kot zasebne naložbe v raziskave in razvoj ter inovacije 

močno vplivajo na produktivnost in povečanje konkurenčnosti na svetovni ravni. Skupni cilj 

EU narekuje 3 % porabe bruto domačega proizvoda za raziskave in razvoj, pa vendar EU še ni 
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dosegla tega cilja. Prav zaradi nedoseganja cilja lahko sklepamo, da raziskava in razvoj ne 

rasteta dovolj hitro, da bi se lahko približali svetovni konkurenčnosti, kar je razvidno tudi na 

spodnjem grafu. 

 

Slika 1: Intenzivnost raziskav in razvoja na ravni držav v letu 2016 

Vir: EK 2018, 5. 

Javne naložbe v raziskave in inovacije v EU pokrivajo v velikem deležu nacionalna sredstva, 

teh je kar 85 %. Evropski raziskovalni svet s 13,1 milijarde evrov pokriva znanstveno 

odličnost pri pionirskih raziskavah, program Marie-Sklodowske-Curie pa s 6,2 milijarde 

evrov podpira raziskovalce na vsej njihovi raziskovalni poti (EK 2018, 4–7).  

 

Slika 2: Intenzivnost raziskav na ravni podjetij v obdobju 2000–2016 

Vir: EK 2018, 7. 
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Komisija je 2. maja 2018 predlagala, da se v obdobju 2021–2027 povečajo naložbe v 

raziskave in inovacije za kar 100 milijard EUR, da ostanejo raziskave in inovacije ključna 

prednostna naloga EU. Tudi pri zasebnih naložbah EU ne dosegamo zastavljenega cilja, saj 

smo daleč v ozadju državam, s podjetji, ki vodijo v naložbah v raziskave in razvoj. Evropska 

podjetja vlagajo v raziskave in razvoj komaj 1,3 % bruto domačega proizvoda, medtem ko 

Kitajska vlaga 1,6 %, ZDA 2 %, Japonska 2,6 % ter Južna Koreja 3,3 % bruto domačega 

proizvoda (EK 2018, 4–7). 

4.2 Uspešne države na področju inovativnosti in njihova politika 

Da bi bolje razumeli v sedanjosti padec ali rast inovativnosti po državah, moramo najprej 

pogledati v preteklost, da lahko sklepamo, zakaj je prišlo do tega pojava (Kocbek 2013). V 

preteklosti, natančneje v letu 2013, so se v skupini vodilnih držav inovatork nanizale Švedska, 

Nemčija, Danska ter Finska. V skupini držav, ki sledijo vodilnim državam v inovacijah, so 

bile Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Velika Britanija, Avstrija, Irska, Francija, Slovenija, 

Ciper ter Estonija. Ta skupina držav je dosegla nadpovprečne rezultate v primerjavi z EU. 

Italija, Španija, Portugalska, Češka, Grčija, Slovaška, Madžarska, Malta ter Litva so zasedale 

mesta kot zmerne inovacijske države in dosegle rezultate, ki so bile pod povprečjem 

rezultatov EU. Na zadnjem mestu so se nanizale skromne inovacijske države, in sicer Poljska, 

Latvija, Romunija ter Bolgarija, te države so dosegle inovacijske rezultate, ki so bile daleč 

pod povprečjem rezultatov EU. Povprečje inovativnosti držav meri Evropska komisija s 

pomočjo podatkov, ki so pridobljeni s 24 kazalniki inovativnosti. Kocbek (2013) še dodaja, 

po poročanju Evropske komisije, da so v primerjavi z letom 2012 napredovale države z 

boljšimi rezultati, in sicer Estonija, Litva ter Latvija. Na napredek vseh držav na področju 

inovativnosti so imela največji vpliv mala in srednje velika podjetja, njihovo trženje inovacij 

ter njihove raziskovalno-inovacijske strategije. Na upad rezultatov inovacijskih držav pa sta 

najbolj vplivala zmanjšanje naložb ter tvegani kapital. Vodilne inovatorke so dosegla vodstvo 

zaradi visoko kakovostnih nacionalnih raziskovalno-inovacijskih sistemov na področju 

podjetniške inovativnosti, inovativnosti na področju visokega šolstva, naložb v raziskave in 

razvoj ter številu prijavljenih patentov.  

Po poročanju Evropske komisije (EK 2016) so se v letu 2016 rezultati nekoliko spremenili, in 

sicer: ZDA in Japonska sta se močno približali povprečju EU, Latviji, Malti, Litvi, 

Nizozemski in Združenemu kraljestvu se je najhitreje dvigovala inovacijska raven, Švedska 

pa je še vedno zasedala najvišje mesto vodstvenih inovacijskih držav, čeprav so jo dohitevale 

Danska, Finska, Nemčija ter Nizozemska. Švedska je v letu 2016 vodila na področju 

človeških virov in raziskav, Nemčija je bila najboljša na področju zasebnih naložb v 

inovacije, Finska se je najbolje izkazala v finančnih okvirnih pogojih, Belgija je vodila na 

področju inovacijskih mrež, Irska pa s številom inovacij v malih in srednje velikih podjetjih. 

Evropska komisija je takrat napovedala, da se bo v letu 2017 zvišala inovacijska raven, ki se 
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bo najbolj poznala Romuniji, Malti in Irski, saj naj bi te države povečale naložbe v inovacije 

(EK 2016). 

Napovedi Evropske komisije so se uresničile v tem letu, saj se je inovacijska uspešnost 

povečala Malti, Litvi, Latviji, Grčiji, Združenemu kraljestvu, Estoniji ter Nizozemski. Tem 

državam se je inovacijska raven hitro dvigovala že v letu 2016, letos sta se jim pridružili še 

Grčija in Estonija. Zaradi dviga ravni inovacijske uspešnosti se lahko pohvalimo, da se je tudi 

povečala uspešnost inovacij na območju EU za kar 8,8 % v povprečju, žal pa sta nazadovali 

Romunija ter Slovenija. V letošnjem letu še vedno vodi Švedska, medtem ko v skupino 

sledljivih držav inovacijam sodijo Finska, Danska ter Nizozemska. Med močne države na 

področju inovacij letos spadajo Luksemburg, Združeno kraljestvo in Estonija. ZDA, Japonska 

in Južna Koreja so letos prehitele EU na področju inovacijske uspešnost, medtem ko so 

Brazilija, Indija, Rusija ter Južna Afrika močno nazadovale v primerjavi z EU na področju 

uspešnosti inovacij. Glede na področja inovacijske uspešnosti Nemčija še vedno vodi pri 

zasebnih naložbah v inovacije, medtem ko Danska vodi pri uspešnosti človeških virov ter 

inovacijah, ki so povezane s okoljem. Luksemburg je najuspešnejši na področju privlačnih 

raziskovalnih sistemih, medtem ko se je Francija izkazala pri financah in podpori. Portugalska 

vodi na področju inovatorjev iz malih in srednje velikih podjetjih, pridružuje pa se ji Avstrija, 

ki ima vrhunske rezultate na področju povezanosti. Malta je najbolj uspešna na področju 

intelektualne lastnine, Irska pa slavi na področju učinkov zaposlovanja ter učinkov na prodajo 

(EK 2019a.). 

Po poročanju Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (2019) naj bi letos vodila 

Švica v uspešnosti inovacij po Globalnem inovacijskem indeksu. Ta razpolaga s kar 80 

kazalniki inovacijske uspešnosti, mednje pa štejemo tudi naprednejše kazalnike, ki so 

povezani tudi z aplikacijami za pametne telefone in izvozom visokotehnološkega izvora.  

Sledi kratek opis inovacijske politike nekaterih izbranih držav, ki so najuspešnejše na tem 

področju in so vodilne v inovacijah na svetovni ravni. 

Švica – Švicarsko gospodarstvo je vodilno na področju inovacij in že dolga leta presega 

indekse svetovnih inovacij. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma je Švica najbolj 

konkurenčna država na svetu. Količina patentov in registriranih blagovnih znamk in modelov 

jasno kaže na visoko stopnjo inovativnosti, prav tako pa tudi na število ljudi, ki so zaposleni v 

znanstveno intenzivnih sektorjih. Tudi delež malih in srednje velikih podjetij, ki tržijo nove 

proizvode in procese, presega delež okoliških držav (Swiss Core b. l.). 

Podobno kot na področju raziskovanja tudi pri inovacijah v Švici močno verjamejo v pristop 

delovanja v podjetjih od spodaj navzgor. Njihova vlada spodbuja znanstvene inovacije z 

zagotavljanjem financiranja, svetovalnih storitev in mrež za izboljšanje švicarskega 

gospodarstva, vendar kljub temu podjetja tudi sama izvajajo in financirajo velik del svojih 

dejavnosti raziskav in inovacij, saj je skupni znesek javnega financiranja inovacijskih 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=sl&u=http://www.weforum.org/&xid=17259,1500002,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjMVBlfokM2FZwQ01vFaYKM0K7Uow
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dejavnosti precej nižji kot za osnovne raziskave. Švicarska vlada v osnovi financira v veliki 

meri javno usmerjene raziskave in raziskovale partnerje, pod te pa sodijo javne univerze ter 

organizacije za raziskave in tehnologijo, ki izvajajo uporabne raziskave za švicarska podjetja 

(Swiss Core b. l.).  

Švicarska inovacijska politika izhaja iz predpostavke, da je ustvarjanje inovacij temeljna 

naloga industrije in malih ter srednje velikih podjetij, tako morajo podjetja v veliki meri 

vložiti tudi sama svoja prizadevanja in denar do zastavljenih ciljev. Na splošno švicarska 

država le redko posega v inovacijski postopek, v veliki meri se osredotoča bolj na določitev 

pravnega okvirja in zagotovitve potrebnih infrastruktur. Poleg financiranja projektov za 

raziskave in razvoj je v Švici močan poudarek na področju mentorstva, izobraževanja, 

poučevanja podjetniških veščin ter dokazovanja malih podjetij in novoustanovljenih podjetij z 

mrežo partnerjev v sektorju raziskav in razvoja ter po njihovi vrednostni verigi (Swiss Core 

b. l.). 

ZDA – Združene države Amerike imajo močan inovacijski sistem na področju zagotavljanja 

znanja. Institucije, ki so jim ob tem v pomoč, so svetovno vodilno-raziskovalne univerze, 

zvezni laboratoriji in podjetja, ki se ukvarjajo s pomembnimi raziskavami. ZDA pokriva 

tretjino najbolj inovativnih svetovnih podjetij in več kot polovico svetovnega tveganega 

kapitala. Ameriška vlada ima različne programe, ki igrajo bolj pragmatično in proaktivno 

vlogo pri podpiranju inovacij in podjetništva. Učinkovitost vloge vlade v ameriškem 

inovacijskem sistemu ne izvira le iz večjih programov in ravni financiranja, ampak tudi iz 

pristopa, ki ga podpirajo, zanj je značilno (Kemmis 2018): 

− pragmatičen pristop k oblikovanju politike in nenehnemu prilagajanju s poudarkom na 

doseganju nacionalnih inovacijskih ciljev; 

− močan poudarek na inovacijskih ciljih na programski ravni, ki pogosto temelji na 

opredeljenih ciljih za razvoj naprednih tehnologij in odpravljanja ozkih grl, ki omejujejo 

uspešnost v celotni panogi. Ta pristop omogoča nenehni nadzor pri prednostnih nalogah 

na področju inovacij od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor v podjetju, 

− visoka stopnja ambicioznosti in podpora projektov z visokim tveganjem, projektom, ki ne 

uspeva, je treba umikati podporo, 

− zaposlovanje ljudi s tehnološkim strokovnim znanjem,  

− prilagodljivi pristopi k financiranju v namen doseganja rezultatov, 

− močna skrb za razvoj zmogljivosti v podjetjih in raziskovalnih organizacijah, da se 

omogoči nadaljnja uspešnost zunaj časovnega okvirja projekta, 

− poseben poudarek je na podpori, ustanavljanju in rasti malih in srednje velikih podjetij. 

Japonska – Letošnji proračun za raziskave in razvoj se je na Japonskem povečal za 10,4 

odstotka, v namen zagona pomembnih ukrepov, ki vključuje nov program z imenom 

Moonshot. Program je namenjen pobudi in spodbujanju mladih raziskovalcev, s splošnim 

ciljem povečati zmogljivost Japonske za doseganje vrhunskih inovacij. Povečanje financiranja 
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na 10,4 odstotka je v skladu s preteklo japonsko strategijo za znatno povečanje javnih naložb 

v raziskave, razvoj in inovacije. Strategijo so podprla tudi ministrstva, ki so tradicionalno 

manj vključena v raziskave in razvoj. Slednja pozivajo k večji osredotočenosti na kmetijstvo, 

naprednejše tehnologije, umetno inteligenco in računalniški program za interakcijo z ljudmi 

oz. živalim. Skupni proračun programa Moonshot znaša 8,3 milijarde evrov, od tega je 80 % 

namenjenih Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo in 20 % 

Ministrstvu za gospodarstvo, trgovino in industrijo. Program se bo izvajal s konkurenčnimi 

razpisi, spodbujal pa bo tudi mednarodno sodelovanje. Vlada Japonske s programom 

Moonshot predstavlja ambicije in pobude za doseganje mednarodne konkurence s 

spodbujanjem inovacij s pomočjo odprtih in globalnih procesov. S programom si prizadeva 

tudi spodbujati mlajše generacije za doseganje odločnosti na področju inovacij. Prav zaradi 

tega je v letu 2019 ena od glavnih pobud v proračunu za znanost in tehnologijo krepitev in 

oblikovanje programov za mlajše raziskovalce (Jacob 2019).  

4.2.1 Slovenija 

Po poročanju Evropske komisije (2018) se je v letu 2017 uvrščala Slovenija med močne 

inovacijske države in je s svojo uspešnostjo sledila povprečju EU. Pred letom 2017 se je 

uspešnost na področju inovacij v obdobju 2010–2017 Sloveniji dvignila le za 1,4 %. 

Nekateri izmed razlogov počasne rasti uspešnosti na področju inovacij tičijo v javnih 

naložbah v namen raziskav in razvoja ter učinkov inovacijske dejavnosti na konkurenčnost. 

Regijska uspešnost Slovenije na področju inovacij je bila neenakomerna, saj je vzhodni del 

Slovenije sodil med zmerne inovacijske regije, medtem ko je zahodni del Slovenije 

izpolnjeval pogoje za uvrščanje med močne inovacijske regije. V letu 2017 je intenzivnost 

raziskav in razvoja dosegla vrednost 1,86 % BDP, medtem ko je v primerjavi z letom 2013 

dosegla vrednost 2,58 % BDP, eden izmed vzrokov za znaten upad so bile nizke zasebne 

naložbe v raziskave in razvoj. Vlada je raziskave in razvoj v letu 2015 podprla s 63 % 

davčnimi olajšavami, poleg podpore nepovratnih sredstev. Na področju znanstvene odličnosti, 

ki je merjena na podlagi navajanja objav, je Slovenija dosegla 17. mesto. Od leta 2014 do leta 

2016 je bilo v Sloveniji 40 % podjetij, ki so imela registrirano dejavnost na področju inovacij, 

medtem ko je bilo od leta 2012 do leta 2014 teh podjetji 46 %. Delež zaposlenih v hitro 

rastočih podjetjih je znašal 3,2 %, v EU pa je znašal ta delež 4,8 % (EK 2019b, 32–34). 

Uspešnost na področju inovacij se je v letošnjem letu zvišala 25 državam članicam EU, trem 

državam članicam pa se je zmanjšala, med te sodi tudi naša država. V letu 2018 se je 

Slovenija uvrščala med močne inovativne države, letos pa se Slovenija uvršča med države, ki 

so zmerne pri uspešnosti na področju inovacij (Urad Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino 2019). 
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Na podlagi inovacijskega indeksa je Slovenija v letu 2018 dosegla 87,6 odstotnih točk, kar 

pomeni poslabšanje, saj je v obdobju 2011–2017 dosegala 98,2 odstotnih točk. Na podlagi 

inovacijske uspešnosti je bila Slovenija v lanskem letu daleč pod povprečjem EU, saj je 

dosegla 19,5 odstotnih točk (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2019). 

 

Slika 3: Skupen inovacijski indeks 2018 

Vir: European Innovation Scoreboard 2019, po Glavič 2019. 

Glavič in Vižintin (2019) navajata naslednja področja za dvig inovacijske uspešnost, ki bi 

Sloveniji lahko predstavljale izziv: 

− financiranje univerz z visoko stopnjo izobraževanja in raziskovanja, ki bi pritegnilo k 

vpisu v študij, kroženje in povezovanje strokovnjakov z drugimi institucijami za 

raziskovanje, povezovanje univerz z industrijo ter povezovanje doktorjev znanosti z 

malimi in srednje velikimi podjetji; 

− povečanje zaposlovanja strokovnjakov; 

− spodbujanje mikro in malih podjetji za raziskave in razvoj; 

− ustanavljanje inovacijskih agencij za raziskave in razvoj, ki bi imele preprosto vrednotenje 

inovacijskih projektov;  

− zvišanje financiranja inovacijskih postopkov. 

V zbranih zgornjih raziskavah lahko opazimo razlike med Slovenijo in tujimi državami v tem, 

kako spodbujajo inoviranje. V tujih državah, predvsem najuspešnejših na področju inoviranja, 

posvečajo veliko pozornosti spodbujanju inoviranja podjetij z različnimi programi, ki jih 

organizirajo javne institucije, in v veliki meri so takšni programi tudi nadzorovani s ciljem 

poznavanja učinkov denarnih sredstev, ki jih tuje države vložijo v programe. Slovenija 

inovativnih podjetij ne spodbuja s številnimi programi, ki jih poznajo tuja podjetja, ampak 

inovativna podjetja spodbuja z različnimi subvencijami, za katere v veliki meri niti ne 

spremlja učinkov. Osrednji problem te razlike je v tem, da lahko država ponujene programe 
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spremlja in meri njihov učinke na inovativnost, medtem ko subvencij država ne more 

spremljati tako učinkovito, da bi lahko spremljali njihovo porabo. 

4.2.2 Analiza inoviranja 

Kot smo zgoraj že napisali, je inoviranje eden izmed ključnih dejavnikov vseh organizacij, 

katerih cilj je zagotoviti podjetju poslovno odličnost. Inovacije, raziskave in razvoj so močno 

povezani dejavniki, ki se dopolnjujejo med seboj. Produktne, procesne organizacijske in 

marketinške inovacije nastajajo v gospodarstvu, javnem sektorju ter specializiranih 

organizacijah za raziskave in razvoj, zato Slovenija v podporo nudi Strategijo pametne 

specializacije Slovenije – S4, ki je namenjena spodbujanju inovacij v vrednostnih verigah. 

Slednje povezujejo devet inovacijskih partnerjev, med katere sodi tudi Gospodarska zbornica 

Slovenije. Ta skrbi za podporo organizacijam na področju inovativnosti, po vsej poti od ideje 

inovacij do trženja na ravni internacionalizacije. Gospodarska zbornica Slovenija (GZS) 

obravnava inovativnost v Sloveniji z veliko mero optimizma, saj si je v ta namen zadala cilje, 

ki so povezani s (GZS 2018): 

− povečanjem dodane vrednosti, v vrednosti 60.000 EUR;  

− obsega izvoza, ki bi znašal do leta 2025, 50 milijard EUR; 

− povečanje ponudbe na področju produktov, z namenom privabljanja mlajših generacij; 

− povezovanje inovatorjev s različnimi institucijami. 

Ponuja tudi vrsto produktov in storitev, ki bodo tudi v prihodnje močno olajševali in 

spodbujali inovativnost, s prizadevanjem do privabljanja mlajših podjetij ter izobraževalnih 

institucij (GZS 2018, 20–21): 

− povezovanje novih podjetij z že izkušenimi podjetji; 

− podpora razvojnih projektov; 

− projekt »inovacije v osnovne in srednje šole«; 

− vodenje spletne strani, ki je v pomoč tehnološkim razvojem; 

− ponoven zagon tehnološke-inovacijske agencije TIA; 

− podpora razvojno-inovacijskega okolja; 

− podpora upravljanja intelektualne lastnine; 

− okrepitev vezi podjetij z investitorji; 

− različne delavnice s področja podpore inovativnosti; 

− promocija najuspešnejših inovativnih podjetij. 

Eden izmed ključnih kazalnikov uspešnosti inovativnih podjetij je tudi dodana vrednost. Tega 

smo tudi mi izbrali v namen naše raziskave in kako zelo je pomemben za izkaz uspešnosti, 

priča podatek v poročilu UMAR (2019). Na podlagi poročila naj bi od leta 2016 gospodarska 

razvitost Slovenije ostala razmeroma nizka, posledično tudi zaradi dodane vrednosti. 

Produktivnost je povezana z dodano vrednostjo, zato Slovenija nujno potrebuje ohranjanje in 
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povečanje vlaganj v inovacije, digitalizacijo, raziskave in razvoj, saj ti dejavniki v veliki meri 

vplivajo tudi na produktivnost. Strategija razvoja Slovenije (SRS) (Vlada RS 2019) 

napoveduje do leta 2030 internacionalizacijo organizacij z raziskovalnimi področji, povečanje 

pozornosti pri poslovanju in investicijah, da bomo lahko lažje predvideli spreminjajoče 

poslovno okolje, saj so ti dejavniki pomembni za povečanje dodane vrednosti. 

 

Slika 4: Kazalniki uspešnosti SRS 2030 

Vir: UMAR 2019, 18 

Zmogljiv inovacijski sistem kaže, da so inovacije, raziskave in razvoj temeljni za rast 

produktivnosti in konkurenčnost na svetovni ravni. Vendar je Slovenija v letu 2017 na 

področju financiranja teh dejavnikov zaostajala v povprečju EU in ta trend še najprej raste. To 

nam jasno nakazuje, da je potrebno dodatno financiranje, predvsem na področju tveganega 

kapitala in javnih sektorjev za raziskave in razvoj. Slovenija zaostaja tudi v podpori 

izobraževanja doktorjev znanosti, ki so ključni za povezovanje s specializiranimi institucijami 

za raziskave in razvoj. Do leta 2017 se je zmanjšalo financiranje raziskav in razvoja za skoraj 

130 milijonov evrov, kar se je najbolj kazalo v skromnih izdatkih tako javnega sektorja kot 

zasebnega sektorja. Eden izmed razlogov za takšen upad financiranja raziskav in razvoja je 

črpanje evropskih sredstev, ki je vplivalo tudi na medosebno povezovanje podjetij z 

raziskovalnimi institucijami, ki so najbolj odgovorne za razvoj znanja, ki se kaže kot največja 

sposobnost gospodarstva. Upad vlaganj v letu 2017 v raziskave in razvoj je bilo možno 

občutiti tudi zaradi tega, ker podjetja niso uveljavljala davčnih olajšav z naslova vlaganj v 

raziskave in razvoj. Zaradi vseh teh dejstev je Slovenija začela v zadnjih treh letih izvajati 

nekatere ukrepe in instrumente, ki bi vplivali na izboljšanje in povečanje inovacijskega 

sistema ter strategije S4. V letu 2017 je začel delovati instrument SRIP (strateška razvojno-

inovacijska partnerstva), ki skrbi za povezovanje med raziskovalci in poslovnimi subjekti, 

vendar njegovega učinka še ne moremo meriti, saj je začel delovati proti koncu leta 2017. V 

letu 2018 se je začel izvajati razpis z namenom izbire pilotskih in demonstracijskih projektov 

na področju S4, ki ga podpira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v začetku leta 

2019 pa je Slovenija začela z uveljavljanjem vavčerjev za mikro, mala in srednje velika 

podjetja. Slednje podpira Slovenski podjetniški sklad z namenom sofinanciranja storitev na 

področju intelektualne lastnine, udeležbe na sejmih, raziskav v tujini in pridobitve certifikatov 

kakovosti. Najvišja vrednost posameznega vavčerja znaša 10.000 evrov, podjetje pa lahko 
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koristi vavčerje v skupni vrednosti 30.000. Slovenski podjetniški sklad ima namen razpisati 

tudi druge vavčerje, ki so vezani na digitalizacije, napredne tehnologije, prenos lastništva, 

zeleno gospodarstvo in omogočanje storitev prototipov. Da bi prišlo do uspešne uresničitve 

teh ukrepov in instrumentov, mora poskrbeti javni in zasebni sektor s svojim celovitim 

pristopom (UMAR 2019, 18–26).  

4.2.3 Podporno okolje Slovenije 

Glede na zgoraj opisana dejstva lahko sklepamo, da se RS še kako zaveda pomembnosti 

inovacij in finančnih vlaganj vanje zaradi preboja na svetovno konkurenčnost. Vendar v 

primerjavi z drugimi državami po svetu še vedno vlagamo premalo, tako v zasebnih kot 

javnih sektorjih. To je ugotavljal že Filipič (1996, 23), ko se je v preteklosti inovacijsko 

gibanje premikalo prepočasi zaradi skromnih vlaganj države. Institucije, ki so delovale v te 

namene, so takrat premalo časa posvečale širjenju inovativne politike in zaradi tega 

posledično tudi namenjale inovativnim subjektom simboličen obseg sredstev. Takrat je vlada 

veliko časa posvečala odpravi gospodarskih problemov, namesto da bi uvidela, da bi prav 

podpora inovativne politike ponudila izhod iz gospodarskih problemov. Čez nekaj let je na ta 

problem opozarjal tudi Likar (2001, 153), ki je ugotavljal, da slovenska družba in podjetja še 

vedno niso pripravljeni več vlagati v inovacijsko politiko in raziskovalne dejavnosti. Pa 

vendar se je v primerjavi s preteklostjo začela ustvarjati mreža institucij in centrov, ki so 

prispevali k ustvarjanju učinkovitega podpornega okolja, naklonjenega prav tem dejavnikov. 

Takrat so takšni centri že uspešno delovali po svetu, vendar jih Slovenija še ni poznala, zato je 

bilo pričakovati, da se bodo počasi in previdno razvijali, da bodo prišli do učinkovitega 

delovanja. Še kasneje v letu 2006 so Likar, Križaj in Fatur (2006, 213) ugotavljali, da se 

mreža podpornih institucij in centrov že lepo razvija, velik poudarek pa so dajali tehnično-

tehnološkim projektom. Velik poudarek so dajali kritičnim točkam inovacijskega procesa, 

danes pa takšne institucije podpirajo inovacijski proces na vsej poti od ideje do 

komercializacije na tržišču. Finančne pomoči lahko pridobijo organizacije preko številnih 

ukrepov, ki jih podpirajo različna ministrstva, prav tako jih finančno lahko podpirajo številni 

javni skladi in javne agencije. Te organizirane institucije stojijo podjetjem ob strani s 

povratnimi sredstvi, ki jih poznamo v obliki raznih posojil, garancij, sredstev sofinanciranja, 

tveganega kapitala v namen internacionalizacije podjetij. Finančno pa lahko podprejo podjetja 

tudi v obliki nepovratnih sredstev za zagon inovativnih podjetij in samozaposlovanja. V 

nadaljevanju bomo na kratko opisali glavne institucije, ki nudijo podporo slovenskim 

podjetjem, in sicer predvsem na področju inovativnosti, opisali pa bomo tudi njihove glavne 

oblike finančne podpore (SPOT b. l.): 

− Slovenski podjetniški sklad – ponuja vrsto produktov in oblik finančnih pomoči, ki so 

opredeljene po namenu. Ponujajo zagonske spodbude, ki jih prepoznamo po imenih P2 in 

P2R in so namenjene za nova podjetja v fazi razvoja. Semenski kapital oz. SK75 je 

namenjen novim podjetjem, ki so v drugi fazi razvoja in na tej točki vstopajo na trg. SK75 
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sodi pod konvertibilno posojilo. Tvegan kapital ponujajo podjetjem v namen začetka 

prodora na raven globalnih trgov. Mikrokrediti pod imeni P7, P7R, P7OR so namenjeni 

podjetjem za finančno podporo na področju investicij manjših vrednosti ter obratnih 

sredstev. P1 plus je subvencija z namenom plačevanja obrestnih mer, v primeru, ko 

podjetja potrebujejo bančne kredite za večjo investicijo ali obratna sredstva. Ponujajo tudi 

posebne spodbude oz. nepovratna sredstva, ki so namenjena mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem za rast in razvoj podjetja. 

− Zavod RS za zaposlovanje – Ponujajo subvencije kot obliko finančne pomoči za namen 

samozaposlitve. 

− Slovenski regionalno razvojni sklad – Podjetjem ponujajo nepovratna sredstva za razvoj 

na področju podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in regionalnega razvoja. Finančni vložki 

so namenjeni regionalnim garancijskim shemam, pred-financiranje pa je namenjeno za 

projektom, ki so že podprti z evropskimi sredstvi. 

− SID banka – ponuja podjetjem vrsto ugodnih finančnih virov v namen zavarovanja 

izvoznih poslov. 

− Eko sklad – ponuja podjetjem vrsto ugodnih finančnih virov v namen podpore projektov, 

ki delujejo na področju naravnanosti okolja in energetske učinkovitosti. 

− Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – podjetja spodbuja z različnimi 

finančnimi spodbudami, ki so namenjene raziskavam in razvoju podjetništva, tehnologije, 

internacionalizacije, digitalizacije, lesa, socialnega podjetništva in turizma.  

− SPIRIT, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije – ponuja vrsto finančnih podpor na področju podjetništva, 

inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in turizma. 

− Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad RS – spodbuja organizacije z vrsto razpisov na področju izobraževanja, 

štipendiranja, športa in znanosti. 

− Poslovni angeli Slovenija – povezujejo start-up podjetja s potencialnimi slovenskimi in 

tujimi investitorji. 

− EU skladi – Spodbujajo regijska področja s številnimi javnimi razpisi iz sredstev 

kohezijske politike. 

− Republika Slovenija z javnimi institucijami na čelu podpira organizacije tudi z vidika 

nefinančne pomoči: 

− Vstopne točke SPOT (VEM) – obravnavajo podjetja celostno, z registracijo podjetij, 

spremembo statusa ali izbrisom podjetja iz poslovnega registra. Podjetnikom svetujejo in 

izvajajo različne delavnice ter usposabljanja. 

− Slovenski podjetniški sklad – ponuja podjetjem vavčerje manjših vrednosti in v tujini 

usposablja visoko tehnološka podjetja. 

− Podjetniški inkubatorji – podjetjem pomagajo na področju opremljanja poslovnih 

prostorov. 
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− Univerzitetni inkubatorji – poleg pomoči na področju opremljanja poslovnih prostorov 

ponujajo tudi poslovna svetovanja in mentorstva z brezplačnimi delavnicami. 

− Tehnološki parki – opremljajo poslovne prostore, nudijo mentorstva in svetujejo. 

− Iniciativa Start:up Slovenija – podjetja podpirajo na področjih informiranja, 

medsebojnega povezovanja, organizacij tekmovanj. 

− Mreže European Enterprise Network (EEN) – podjetjem svetujejo, informirajo in jim 

ponujajo iskanje poslovnih partnerjev tudi izven Slovenije. 

− Podjetniški pospeševalniki – inovativnim in start-up podjetjem pomagajo pri globalni 

rasti. 

− Gospodarska zbornica Slovenije – podjetjem svetuje, jih usposablja in pomaga pri 

internacionalizaciji. Ponujajo jim tudi socialna partnerstva, stičišča za mreženje z drugimi 

podjetji, omogočajo jim izmenjevanje dobrih praks ter uporabne poslovne informacije. 

− Obrtno podjetniška zbornica – Tudi ta institucija ponuja podjetjem izobraževanja, 

usposabljanja ter svetovanje. Poleg tega omogoča izdajo obrtnih dovoljenj, licenc za 

avtoprevoznike in mojstrskih izpitov. Podjetjem svetujejo na področju ekonomije, prava 

in davkov. 

− Portal Izvozno okno – Podjetjem nudi pomoč po vsej poti izvoznega trženja. 

− Program Erasmus za mlade podjetnike – ponuja evropsko izmenjavo podjetnikov z 

namenom izmenjevanja izkušenj, znanj in skupnega vodenja projektov. 

Za podrobnejši ogled vrste pomoči predlagamo obisk posameznih spletnih strani, na katerih 

so podrobneje opisane.  

Javne agencije in institucije, ki pomagajo podjetjem na področju svetovanja, izobraževanja in 

internacionalizacije, so še Eurostars, Eureka, Evropski portal za MSP, Portal Invest Slovenija 

in vrsto drugih (SPOT b. l.). 

Trenutno agencija SPIRIT izvaja javni razpis za področje raziskovalno-razvojne in 

inovacijske dejavnosti, ki podpira v mikro, malih in srednje velikih podjetij razvojno fazo za 

uspešen vstop na trg. Za ta namen je skupna razpisana vrednost 17.075.000,00 EUR. Prav 

tako trenutno poteka javni razpis za trženje blagovnih znamk na tujih trgih z namenom 

doseganja višje dodane vrednosti ter konkurenčnosti podjetja. Javni razpis razpolaga s 

4.700.00,00 EUR sredstev, trajanje razpisa pa je do 30. septembra 2022. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo pa ima trenutno razpisan javni razpis za sofinanciranje 

mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov v okviru Eureka. Ta razpis razpolaga s 

4.629.753,35 EUR (EU b. l.). 
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4.3 Slovenski podjetniški sklad 

Sklad nastopa na slovenskem trgu kot nacionalna institucija za finančno podporo mikro, 

malim in srednje velim podjetjem ter zagonskim oz. hitrorastočim podjetjem. Sklad je vodilni 

ponudnik garancij za bančna posojila in mikrokredite. Je soustvarjalec start-up ekosistema, 

semenskega ter tveganega kapitala. V Sloveniji je monopolni ponudnik vavčerjev manjših 

vrednosti ter soustvarjalec podpornega okolja. Ponuja vrsto finančnih podpor (Slovenski 

podjetniški sklad b. l.a): 

− zagonske spodbude, 

− semenski kapital, 

− tvegan kapital, 

− mikrokredite, 

− jamstva za zavarovanje bančnih posojil, 

− posebne spodbude za ciljne skupine. 

Podjetja podpira po vseh fazah razvoja (Slovenski podjetniški sklad b. l.a): 

− faza razvoja produkta, z zagonskimi spodbudami do 54.000 EUR nepovratnih sredstev; 

− faza vstopa in širitve trga, s semenskim kapitalom, do 75.000 EUR konvertibilnega 

posojila in do 650.000 EUR kapitalskih vložkov; 

− faza hitre globalne rasti, s tveganim kapitalom do 8.000.000 EUR tveganega kapitala; 

− faza nadaljnje rasti, z mikrokrediti (od 5.000 do 25.000 neposredni kredit), z garancijo (do 

1.250.000 EUR za zavarovanje bančnega kredita), s posebnimi ponudbami (do 

2.000.000 EUR nepovratnih sredstev za lesno industrijo in do 100.000 EUR nepovratnih 

sredstev za digitalizacijo podjetij). 

P2 produkt ali spodbuda za zagon inovativnega projekta je namenjena inovativnim podjetjem, 

ki imajo potencial hitre rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji svojih izdelkov, 

storitev ali procesov. Inovativnim in novim podjetjem ponuja tudi vsebinsko podporo, ki 

vključuje predhoden selekcijski postopek, za katerega je značilno sodelovanje na dogodku 

Start:up Slovenija, kjer podjetja pridobijo 35 točk za predstavitev svojega poslovnega modela 

ter obvezna vključitev v program mentoriranja, za katerega je značilna pridobitev mentorja po 

prejeti subvenciji. Znesek najvišje možne izplačane subvencije znaša 54.000,00 EUR za 

posamezno podjetje, in je izplačan v treh obrokih (prvo izplačilo znaša do 10.000,00 EUR, 

drugo izplačilo znaša do 12.000,00 EUR in tretje izplačilo znaša 32.000,00 EUR). Skupna 

vrednost javnega razpisa P2 znaša 2,16 milijonov evrov in je namenjena izključno pravnim 

oblikam podjetij, družbam z omejeno odgovornostjo, samostojnim podjetnikom ali zadrugam. 

Pogoji za prijavo na razpis, ki jih mora inovativno podjetje izpolnjevati, so ustvarjeno in 

ohranjeno vsaj eno delovno mesto, udeležba v program mentoriranja, sodelovanje z 

mentorjem tudi po prejemu subvencije, izvajanje razvojnih dejavnosti izdelka, storitve ali 

procesa, priprava minimalno sprejemljivega izdelka, storitve ali procesa ter testiranje, 

zaključek razvoja izdelka, storitve ali procesa ter začetek komercializacije. Produkt P2 je 
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financiran iz sredstev Evropske kohezijske politike 2014–2020 (Slovenski podjetniški sklad 

b. l.a). 

 

Slika 5: Časovnica do pridobitve subvencije P2 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.a. 

Pod zagonske spodbude Slovenski podjetniški sklad (b. l.a) šteje produkt P2, ki je namenjen 

zagonu inovativnih podjetij, in produkt P2R, ki je namenjen za zagon inovativnih podjetij na 

problemskih območjih, vezanih na zaposlitev. Pod semenski kapital sodita SK75, ki pomeni 

konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, in SI-SK, ki pomeni sofinanciranje 

podjetij z zasebnimi investitorji. Pod tvegani kapital štejejo mezzanin kredite v hitrorastoča 

inovativna podjetja. Produkt P7-2, ki pomeni kredit za mikro in mala podjetja, in produkt 

P7R, ki pomeni kredit za mikro in mala podjetja na problemskih območjih, sodita v sklop 

mikrokreditov, ki jih podeljuje Slovenski podjetniški sklad. Pod garancije štejejo produkt 

P1 plus, ki pomeni poroštvo za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, pod posebne 

ponudbe pa štejejo produkt P4L, ki pomeni spodbudo lesarske industrije na področju 

polproizvodov in produkt P4D, ki pomeni spodbudo za digitalno transformacijo. 

S subvencijo P2 in P2R, od leta 2009 do leta 2018, je Slovenski podjetniški sklad (b. l.a) 

podprl 484 mikro, malih in srednje velikih podjetij. Z investicijo je posamezno podjetje v 

poprečju ustvarilo 0,9 delovnih mest, v obdobju treh let po pridobitvi subvencije in povprečno 

37 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Dodana vrednost na zaposlenega je bila na 

dan 31. december 2018 17.802,00 EUR. S pomočjo subvencije P2 in P2R so podjetja v 

povprečju beležila 49 % povečanje prihodka, v obdobju treh let po pridobitvi subvencije, 

slednji je bil na dan 31. december 2018 132.043,00 EUR. 

Slovenski podjetniški sklad je v letošnjem letu podprl 1.810 projektov, za katere je namenil 

več kot 105 milijonov evrov finančnih spodbud, in 1.755 projektov, za katere je namenil več 

kot 8,5 milijonov evrov vavčerjev. S produktom P2, ki je namenjen za spodbudo inovativnih 

podjetij, je v letošnjem letu podprl 40 podjetij, v skupni vrednosti 2.160.000,00 EUR 

(Slovenski podjetniški sklad b. l.a). 
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Iz predstavitve Slovenskega podjetniška sklada (b. l.a) vidimo, da namenijo precej finančnih 

sredstev tako za spodbudo inovativnih podjetji, kot za spodbudo šibkejših členov v 

gospodarski verigi Slovenije. Po raziskavah, ki jih je opravil Slovenski podjetniški sklad, se 

zdi, da svoje delo opravljajo uspešno, saj so podprli kar nekaj projektov, vendar nimajo pa 

nobenih raziskav, katere bi prikazale učinkovitost namenski sredstev. To pomeni, da 

Slovenski podjetniški sklad, nima nadzora nad porabljenimi sredstvi ali pa nima dovolj 

učinkovitih virov, ki bi to dejavnost lahko opravljale. Četudi obstajajo raziskave o učinkih 

dodeljenih subvencij, ki jih je opravil Slovenski podjetniški sklad, pa obstaja možnost, da so 

te raziskave narejene s pristranskostjo. Ne nazadnje, v Slovenski podjetniški sklad prihajajo 

finančna sredstva iz evropske kohezijske politike in je razumljivo, da želijo prikazati dobre 

rezultate, zaradi lastnega nadaljnjega obstoja in opravljanja dejavnosti tudi v prihodnosti. 

V Sloveniji je že bila opravljena raziskava na področju javnega razpisa P4, ki je namenjen 

nakupu tehnološke opreme, podeljuje pa jo prav tako Slovenski podjetniški sklad. Raziskava 

je merila povezanost uspešnosti poslovanja podjetja (na podlagi finančnih kazalnikov) in 

nepovratna sredstva P4, vpliv učinkov subvencije P4 na inovativnost podjetja ter vpliv 

subvencije P4 na zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi postavljenih hipotez so se vrstile 

ugotovitve, ki kažejo, da so bili finančni kazalniki pri subvencioniranih podjetjih v povprečju 

vedno pozitivni, kar je posledica uspešnega poslovanja podjetja. Pri vplivu učinkov 

subvencije na inovativnost podjetja je raziskava pokazala delen pozitiven vpliv, medtem ko 

vpliva subvencije P4 na zadovoljstvo zaposlenih raziskava ni pokazala. Raziskava je dodatno 

želela ugotoviti vpliv med uspešnostjo podjetja in nesposobnostjo doseči zastavljene cilje, 

vendar vpliva ni bilo moč zaznati (Žampa in Bojnec 2013). 

Na podlagi predhodne raziskave P4 smo ustvarili podlago tudi naši raziskavi, saj tudi mi 

želimo ugotoviti učinek nepovratnih sredstev na uspešnost poslovanja in števila delovnih 

mest, vendar z razliko, da raziskujemo subvencijo P4 (Žampa in Bojnec 2013, 140). 



37 

5 RAZISKAVA 

V nadaljevanju po korakih predstavljamo potek raziskave, ki nam na koncu prikaže, ali so 

hipoteze sprejete ali ovržene. Podatki so bili analizirani s pomočjo programske opreme za 

obdelavo statističnih podatkov IBM SPSS Statistic, rezultati analize pa so predstavljeni v 

preglednicah. Pod vsako preglednico sledi tudi kratka obrazložitev pridobljenih rezultatov.  

5.1 Metodologija raziskovanja 

V teoretičnem delu smo preučili tako domačo kot tujo strokovno literaturo. Proučili smo tako 

znanstvena kot teoretična spoznanja z obravnavanega področja. Na podlagi teoretičnih 

izhodišč, smo nato zastavili dve hipotezi, za kateri je sledilo preverjaje s pomočjo programske 

opreme SPSS. Empirični del je sestavljen iz deskriptivne statistike vzorca in testov normalne 

porazdelitve. Analizo podatkov smo prikazali s pomočjo razpredelnic pod katerimi pa sledi 

tudi kratek opis značilnosti razpredelnice. Pri podjetjih, ki subvencije niso prejela, je to bilo 

označeno z vrednostjo 0, a so bila vseeno vključena v nadaljnje analize. Vzorec je tako 

zajemal 280 podjetij. Najprej je prikazan splošen prikaz za vsa podjetja v obdobju petih let, 

sledi pa prikaz posebej glede na leto, ko je podjetje zaprosilo za subvencijo. Hipoteze smo 

preverjali s Spearmenovim - RHO korelacijskim koeficientom, ker podatki za analizo niso bili 

normalno porazdeljeni. V spodnjih preglednicah so prikazane tudi mere centralne tendence, 

razpršenost merjenih finančnih kazalnikov (število delovnih mest in dodana vrednost na 

zaposlenega) ter višine dodeljenih subvencij za vseh 280 podjetij. Statistične teste smo 

testirali pri 5 % ravni tveganja.  

5.2 Opis vzorca 

Slovenski podjetniški sklad podeljuje subvencijo P2 od leta 2008. Zaradi relevantnosti 

podatkov smo se zato osredotočili samo na podjetja iz obdobja 2010–2015, ki so se prijavila 

na javni razpis P2. V tem obdobju je Slovenski podjetniški sklad dobil 772 prijav, od tega je 

bilo 317 vlog odobrenih za prejem subvencije in 455 zavrnjenih vlog za prejem subvencije. V 

naš vzorec smo vključili 280 podjetij iz obdobja 2010–2015, ki so se prijavila na javni razpis 

za dodelitev subvencije P2. Vzorec zajema tako prejemnike subvencije kot tiste, ki subvencije 

niso prejeli. Seznam prejemnikov subvencije P2 smo dobili na javno dostopni spletni strani 

Slovenskega podjetniškega sklada. Seznam podjetij, ki jim je bila vloga zavrnjena, pa nam je 

Slovenski podjetniški sklad poslal po e-pošti. Naš vzorec zajema, 130 (46 %) podjetji, ki jim 

je bila vloga za prejem subvencije odobrena in 150 (54%) podjetji, ki jim je bila vloga za 

prejem subvencije zavrnjena. 

V letu 2010 se je na razpis prijavilo 87 podjetij, v letu 2011 sto podjetij, v letu 2012 jih je bilo 

24 prijavljenih, leta 2013 se je prijavilo 25 podjetij, v letu 2014 jih je bilo 19, v letu 2015 pa 

25 podjetij. V skupnem številu podjetji sta dve podjetji bili označeni kot mali (1 %), 278 pa 
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kot mikro podjetja (99 %). Prav tako sta bili dve podjetji (1 %) označeni po pravni obliki 

družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), 24 podjetij (9 %) kot samostojni podjetnik (s. p.) 

in 254 podjetij (91 %) kot družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Skoraj polovica podjetij 

114 (41 %) je bilo registriranih v vzhodni slovenski regiji, drugi del 166 (59 %) pa v zahodni 

slovenski regiji. V preglednici 2 lahko vidimo, iz katerih regij prihajajo podjetja, ki so se 

prijavila na razpis. 

Preglednica 2: Zastopanost podjetij glede na regijo 

Regija Število podjetij  Delež (v %)  

Gorenjska 23 8 % 

Goriška 18 6 % 

Jugovzhodna Slovenija 13 5 % 

Koroška 6 2 % 

Obalno-kraška 14 5 % 

Osrednjeslovenska 111 40 % 

Podravska 38 14 % 

Pomurska 20 7 % 

Posavsko 2 1 % 

Primorsko-notranjsko 1 0 % 

Savinjska 31 11 % 

Zasavska 3 1 % 

Skupaj 280 100 % 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Največ podjetij, ki so se prijavila na razpis, je bilo iz Osrednje-slovenske regije, sledila so jim 

podjetja iz podravske, savinjske, gorenjske ter pomurske regije. V preglednici 3 vidimo še 

natančnejši pregled, ki kaže, v kateri občini so bila registrirana podjetja, prijavljena na razpis. 

Največ podjetij je bilo iz Mestne občine Ljubljana. 

Preglednica 3: Zastopanost podjetij glede na občino 

Občina Število podjetij  Delež (v %)  

Ljubljana 82 29 % 

Maribor 22 8 % 

Celje 16 6 % 

Koper 11 4 % 

Kranj 10 4 % 

Novo mesto 10 4 % 

Kamnik 9 3 % 

Murska Sobota  9 3 % 

Šempeter - Vrtojba 7 3 % 

Domžale 6 2 % 

Nova Gorica 6 2 % 

Radovljica 6 2 % 

Ljutomer 5 2 % 

Se nadaljuje 
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

Občina Število podjetij  Delež (v %)  

Velenje 5 2 % 

Trzin 4 1 % 

Črešnovci 3 1 % 

Hoče-Slivnica 3 1 % 

Sežana 3 1 % 

Slovenska Bistrica 3 1 % 

Drugo 60 21 % 

Skupaj 280 100 % 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Preglednica 4 prikazuje, da vrednosti pridobljene subvencije statistično pomembno odstopajo 

od normalne porazdelitve, kar vidimo iz p vrednosti, ki je manjša od 0,05. To potrjujeta tudi 

indeksa asimetričnosti in sploščenosti, ki kažeta, da se večina podatkov giblje na zgornjem 

delu porazdelitve, saj je koeficient asimetričnosti večji od nič, sploščenosti pa manjši od nič. 

Do rezultatov razlike v preglednici 4 smo prišli tako, da smo najprej preverili ali obstaja 

razlika v dodani vrednosti na zaposlenega ter številu delovnih mest med enim letom pred 

prijavo in tri leta po prijavi na razpis. To razliko smo izračunali za vsako podjetje posebej, v 

preglednici pa predstavlja rezultat povprečje teh razlik.  

Preglednica 4: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov vseh podjetij 

 M SD  Asim SE Spl SE  

SW

v p 

Pridobljena subvencija 21638,301 5445,326 0,195 0,209 –0,507 0,416 0,615 0,000 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 17906,327 81891,265 2,364 0,299 28,755 0,590 0,934 0,204 

Število delovnih mest 0,660 2,214 5,991 0,203 37,882 0,403 0,391 0,000 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. 56316,787 428772,161 12,227 0,196 150,690 0,390 0,912 0,081 

Število delovnih mest 2,300 6,668 8,632 0,163 90,123 0,325 0,349 0,000 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 26680,227 320220,446 16,155 0,146 267,485 0,290 0,877 0,019 

Število delovnih mest 1,480 4,864 9,130 0,146 104,831 0,290 0,364 0,000 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost.  

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Od normalne porazdelitve odstopa tudi spremenljivka število delovnih mest ter razlika dodane 

vrednosti na zaposlenega in razlika v številu delovnih mest na začetku ter na koncu petletnega 

obdobja. Razloge, da se spremenljivka pridobljene subvencije ne porazdeljuje normalno, 

lahko vidimo v tem, da je bila ta vrednost pri 150 podjetjih 0, kar predstavlja 54 % vzorca, pri 

ostalih podjetjih, ki pa so subvencijo pridobila (46 % vzorca), je bila ta pri večini enaka – 
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največkrat 20.000 EUR ali 30.000 EUR. Pri 55 % je bila višina prejete subvencije med 

20.000 EUR in 24.999 EUR. Pri 20 % podjetjih je bila višina prejete subvencije 30.000 EUR. 

Pri 12 % podjetjih je prejeta subvencija znašala manj kot 14.999 EUR. Pri 7 % podjetjih je 

prejeta subvencija znašala med 25.000 EUR in 29.999 EUR. 6 % podjetji je prejelo med 

15.000 EUR in 19.999 EUR subvencije.  

Preglednica 5 prikazuje, da spremenljivka subvencije ni normalno porazdeljena, kar je 

ponovno posledica v analizo vključenih tudi nesubvencioniranih podjetij. Od normalne 

porazdelitve odstopa tudi število delovnih mest pri podjetjih 1 leto pred prijavo na razpis. V 

obeh primerih je p vrednost manjša od 0,05.  

Preglednica 5: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2010 

2010  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 28956,363 2205,786 –2,473 0,378 6,497 0,741 0,691 0,009 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 21642,102 13264,302 1,464 0,550 3,964 1,063 0,886 0,364 

Število delovnih mest 1,030 2,845 4,994 0,414 26,702 0,809 0,63 0,001 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. 178406,806 879445,775 5,989 0,393 35,912 0,768 0,873 0,309 

Število delovnih mest 2,130 4,840 4,057 0,304 18,610 0,599 0,863 0,272 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 69594,589 568390,551 9,302 0,258 86,683 0,511 0,967 0,824 

Število delovnih mest 1,140 3,654 5,720 0,258 40,294 0,511 0,945 0,683 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Tudi preglednica 6 kaže, da spremenljivka subvencije ni normalno porazdeljena, kar je 

ponovno posledica v analizo vključenih tudi nesubvencioniranih podjetij. Od normalne 

porazdelitve odstopa tudi število delovnih mest pri podjetjih 1 leto pred prijavo na razpis ter 

razlika v dodani vrednosti na zaposlenega v obdobju petih let. V obeh primerih je p vrednost 

manjša od 0,05. 
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Preglednica 6: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2011 

2011  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 19303,626 1972,357 –3,735 0,388 14,656 0,759 0,552 0,000 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 29952,900 107689,374 4,225 0,464 20,124 0,902 0,815 0,106 

Število delovnih mest 0,570 1,839 6,070 0,325 40,933 0,639 0,552 0,000 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. 24260,762 23530,038 1,779 0,337 5,423 0,662 0,783 0,059 

Število delovnih mest 1,780 4,909 7,448 0,274 61,105 0,541 0,86 0,228 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 4642,156 57949,921 –7,558 0,241 70,609 0,478 0,773 0,048 

Število delovnih mest 1,060 3,184 7,062 0,241 60,820 0,478 0,908 0,453 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

V letu 2012 so vsa podjetja prejela subvencijo 20.000 EUR, zato v preglednici 7 standardna 

deviacija, koeficienti asimetričnosti, sploščenosti in normalnosti niso izračunani. Večina 

ostalih spremenljivk je normalno porazdeljenih, z izjemo dodane vrednosti na zaposlenega po 

triletnem obdobju, saj je p vrednost manjša od 0,05. 

Preglednica 7: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2012 

2012  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 20000,000 / / / / / / / 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. –52196,938 144111,628 –2,367 0,845 5,664 1,741 0,922 0,546 

Število delovnih mest 0,170 0,491 2,990 0,481 8,946 0,935 0,945 0,683 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. 19509,802 15537,126 0,257 0,524 2,247 1,014 0,66 0,004 

Število delovnih mest 1,950 2,214 2,176 0,491 4,949 0,953 0,863 0,272 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 28494,495 69820,648 4,545 0,472 21,577 0,918 0,926 0,568 

Število delovnih mest 1,630 2,060 2,474 0,472 7,153 0,918 0,887 0,369 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Enako kot v letu 2012 so vsa podjetja tudi v letu 2013 v preglednici 8 prejela subvencijo 

20.000 EUR, zato standardna deviacija ter koeficienti asimetričnosti, sploščenosti in 

normalnosti niso izračunani. Število delovnih mest pred prijavo, tri leta po prijavi na razpis ter 
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njuna razlika statistično pomembno odstopajo od normalne porazdelitve, saj je p vrednost v 

vseh primerih nižja od 0,05. Rezultati so razvidni v preglednici 8. 

Preglednica 8: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2013 

2013  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 20000,000 / / / / / / / 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 28481,784 14739,760 1,739 0,845 3,386 1,741 0,787 0,063 

Število delovnih mest 1,540 4,390 3,483 0,616 12,333 1,191 0,655 0,003 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. 21490,081 15236,022 –0,248 0,524 –0,084 1,014 0,958 0,792 

Število delovnih mest 6,220 16,459 4,466 0,481 20,682 0,935 0,62 0,001 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 9496,833 18665,524 –0,113 0,464 –0,264 0,902 0,93 0,600 

Število delovnih mest 4,920 12,770 4,478 0,464 21,139 0,902 0,628 0,001 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

V letu 2014 so podjetja pridobila subvencijo v višini 20.000 EUR ali 12.000, zato indeksa 

normalne porazdelitve – Shapiro-Wilkove vrednosti ni mogoče izračunati. Za leto pred 

prijavo na razpis je bilo podatkov malo, zato tudi v tem primeru izračun Shapiro-Wilkove 

vrednosti ni bil mogoč. Podatki zaradi tega niso normalno porazdeljeni. Od normalne 

porazdeljenosti pa odstopajo tudi vrednosti tri leta po prijavi na razpis ter razlika znotraj 

petletnega obdobja, saj so p vrednosti Shapiro-Wilkove vrednosti nižje od 0,05. Prikaz 

rezultatov sledi v preglednici 9. 
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Preglednica 9: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2014 

2014  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 19384,615 2218,801 –3,606 0,616 13,000 1,191 / / 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 15320,156 11015,972 –0,574 1,014 0,005 2,619 / / 

Število delovnih mest 0,330 0,500 0,857 0,717 –1,714 1,400 / / 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na zaposlen. –9415,463 105580,696 –2,249 0,637 6,567 1,232 0,757 0,003 

Število delovnih mest 1,330 1,910 1,400 0,536 1,038 1,038 0,862 0,051 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. –9171,904 81378,940 –2,839 0,524 11,223 1,014 0,741 0,002 

Število delovnih mest 1,110 1,969 1,398 0,524 1,223 1,014 0,853 0,040 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Podobno se zgodi tudi v primeru podjetij, ki so subvencijo dobila leta 2015 (preglednica 10). 

Preglednica 10: Opisne statistike subvencije in finančnih kazalnikov preko podjetij 

subvencioniranih v letu 2015 

2015  M SD  Asim SE Spl SE  SWv p 

Pridobljena subvencija 12000,000 / / / / / / / 

Eno leto pred prijavo na razpis 

Dodana vrednost na zaposlen. 18379,496 20019,168 –0,063 0,845 –3,135 1,741 / / 

Število delovnih mest 0,330 0,651 1,930 0,637 3,165 1,232 / / 

Tri leta po prijavi na razpis  

Dodana vrednost na 

zaposlenega 18516,066 14710,662 –0,176 0,550 –0,799 1,063 0,977 0,922 

Število delovnih mest 1,550 1,356 1,078 0,512 0,955 0,992 0,85 0,011 

Razlika 

Dodana vrednost na zaposlen. 8179,846 12520,637 0,875 0,464 –0,139 0,902 0,964 0,710 

Število delovnih mest 1,080 1,222 0,878 0,464 –0,264 0,902 0,915 0,124 

Opombe: M = aritmetična sredina (dodana vrednost na zaposlenega = eur, število delovnih mest = 

vrednost); SD = standardni odklon; Asim = asimetričnost; Spl = sploščenost; SE = standardna napaka; 

SWv = Shapiro-Wilkova vrednost. 

Vir: Slovenski podjetniški sklad b. l.b. 

Vsa podjetja so dobila enako visoko subvencijo, 12.000 EUR, zato standardna deviacija ter 

koeficienti asimetričnosti, sploščenosti in normalnosti niso izračunani. Leto pred prijavo 

podjetij na razpis je bilo dodatnih delovnih mest malo, prav tako dodanih vrednosti na 

zaposlenega, zato koeficienta normalnosti porazdelitve Shapiro-Wilkove vrednosti ni bilo 

mogoče izračunati. Od normalne porazdelitve odstopa tudi število delovnih mest tri leta po 

prijavi na razpis. 
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5.2.1 Hipoteze 

H1: Rast uspešnosti poslovanja podjetja, ki je merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, 

je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v obdobju petih let. 

Zanimalo nas je, kako je višina subvencije povezana z rastjo uspešnosti poslovanja podjetja z 

vidika dodatne vrednosti na zaposlenega v izbranem obdobju. Za računanje povezanosti smo 

zaradi nenormalne porazdelitve spremenljivk, neenakega števila podjetij ter manjkajočih 

vrednosti uporabili Spearmanov RHO-koeficient. Analizo smo najprej izvedli za vsa podjetja, 

(nesubvencionirana in subvencionirana), ne glede na čas prijave na razpis, nato pa smo 

podjetja razdelili tudi po letnicah prijave na razpis. Analize ni bilo moč izvesti za letnice 

prejema 2012, 2013 in 2015, saj so takrat vsa podjetja dobila enako visoko subvencijo, zato 

odnos med spremenljivkama višine prejete subvencije ter spremembe dodane vrednosti na 

zaposlenega ni bil linearen in zato povezanosti ni bilo mogoče izračunati. 

Preglednica 11: Povezanost višine subvencije s spremembo dodane vrednosti na 

zaposlenega v petletnem obdobju po prejetju subvencije  

Petletno obdobje 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba dodane 

vrednosti na zaposlenega 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega –0,092 1 

 

Preglednica 11 kaže, da višina prejete subvencije ni pomembno povezana z dodano vrednostjo 

na zaposlenega. Vrednost 1 pomeni popolna povezanost, medtem ko vrednost –0,092 kaže, da 

je korelacija neznatna saj je tako nizka. Korelacija ni statistično značilna, saj p vrednost v 

zgornji preglednici, ni manjša od 0,05. Korelacije je tudi negativna, kar pomeni, da je bila 

sprememba dodane vrednosti na zaposlenega nižja pri podjetjih, ki so dobila višjo subvencijo. 

Ker rezultat korelacije ni statistično značilen, lahko hipotezo zavržemo. 

Preglednica 12: Povezanost višine subvencije pridobljene v 2010 s spremembo dodane 

vrednosti na zaposlenega v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2010 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba dodane 

vrednosti na zaposlenega 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega 0,031 1 

 

Preglednica 12 kaže, da višina prejete subvencije ni pomembno povezana s spremembo 

dodane vrednosti na zaposlenega pri podjetjih, ki so se na razpis prijavila v letu 2020. 

Hipoteze s to vrednostjo ne moremo sprejeti.  
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Preglednica 13: Povezanost višine subvencije pridobljene v 2011 s spremembo dodane 

vrednosti na zaposlenega v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2011 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba dodane 

vrednosti na zaposlenega 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega –0,198 1 

 

Preglednica 13 kaže podobno kot v preglednici 12, saj višina prejete subvencije ni pomembno 

povezana s spremembo dodane vrednosti na zaposlenega, prav tako pa je povezanost 

negativna, kar bi pomenilo, da se višja prejeta subvencija kaže v nižji dodani vrednosti na 

zaposlenega po petih letih. A ker rezultat ni statistično značilen, s tem rezultatom hipotezo 

popolnoma ovržemo.  

Preglednica 14: Povezanost višine subvencije pridobljene v 2014 s spremembo dodane 

vrednosti na zaposlenega v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2014 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba dodane 

vrednosti na zaposlenega 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba dodane vrednosti na zaposlenega –0,155 1 

 

Tudi zadnja preglednica kaže, da povezanost med višino subvencije ter dodano vrednostjo na 

zaposlenega po petletnem obdobju ne obstaja.  

H2: Rast števila delovnih mest je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v obdobju 

petih let. 

Preglednica 15: Povezanost višine subvencije ter spremembe števila delovnih mest v 

petletnem obdobju po prejetju subvencije 

Petletno obdobje 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba števila 

delovnih mest 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba števila delovnih mest –0,128 1 

 

Preglednica 15 kaže, da višina prejete subvencije ni pomembno povezana s spremembo 

števila delovnih mest v petletnem obdobju po prijavi na razpis. Hipotezo lahko na tem mestu 

zavrnemo. 
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Preglednica 16: Povezanost višine subvencije pridobljene v letu 2010 ter spremembe 

števila delovnih mest v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2010 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba števila 

delovnih mest 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba števila delovnih mest –0,317* 1 

Opombe: **p < 0,01 

Preglednica 16 kaže, da višina prejete subvencije pomembno korelira s spremembo števila 

delovnih mest, a smer ni pričakovana. Na podlagi tega lahko hipotezo zavrnemo. 

Preglednica 17: Povezanost višine subvencije pridobljene v letu 2011 ter spremembe 

števila delovnih mest v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2011 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba števila 

delovnih mest 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba števila delovnih mest 0,028 1 

 

Tudi preglednica 17 potrjuje, da lahko hipotezo zavrnemo, saj se višina prejete subvencije ni 

pomembno povezovala s spremembo števila delovnih mest v petletnem obdobju. 

Preglednica 18: Povezanost višine subvencije pridobljene v letu 2014 ter spremembe 

števila delovnih mest v petletnem obdobju po prejetju subvencije 

2014 

Višina prejete 

subvencije 

Sprememba števila 

delovnih mest 

Višina prejete subvencije 1  
Sprememba števila delovnih mest –0,163 1 

Zadnja preglednica (18) potrjuje, da povezanost med višino subvencije ter spremembo v 

številu delovnih mestih ne obstaja. 

5.2.2 Rezultati 

Na podlagi raziskane, prebrane in proučene literature smo postavili naslednji dve hipotezi, za 

kateri sledijo rezultati: 

− H1: Rast uspešnosti poslovanja podjetja, ki je merjena z dodano vrednostjo na 

zaposlenega, je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v obdobju petih let. 

Na podlagi predhodnih preizkusov domnev lahko prvo hipotezo v celoti zavrnemo, saj se 

pričakovana povezava ni izkazala v nobenem primeru, kar je verjetno posledica 

premajhna razlika višine subvencij, ki so jih podjetja prejela. 
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− H2: Rast števila delovnih mest je pozitivno povezana z višino nepovratnih sredstev v 

obdobju petih let.  

Na podlagi opravljene raziskave, ugotavljamo, da prav tako lahko drugo hipotezo v celoti 

zavrnemo, saj se pričakovana povezava ni pokazala. 

5.3 Ugotovitve raziskave 

Na podlagi zavrnjenih hipotez ugotavljamo, da višina dodeljene subvencije ni pozitivno 

povezana z rastjo uspešnosti poslovanja podjetja, ki je bila merjena z dodano vrednostjo na 

zaposlenega, prav tako pa višina dodeljene subvencije ni pozitivno povezana z rastjo delovnih 

mest. Raziskavo, ki se tiče zastavljenih hipotez, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da na rast 

uspešnosti poslovanja in števila delovnih mest vplivajo tudi drugi dejavniki, ne pa samo 

višina prejete subvencije. To pomeni, da na uspešnost poslovanja ne vplivajo samo finančni 

viri, ampak tudi znanje ljudi, naprednejša tehnologija, raziskave in razvoj, strategija podjetja 

in drugo. Analizo smo najprej izvedli na podlagi vseh podjetij v petletnem obdobju, nato pa še 

po posameznih letih. Analize ni bilo moč izvesti za leta prejema subvencije 2012, 2013 in 

2015, saj so takrat vsa podjetja dobila enako visoko subvencijo, zato odnos med 

spremenljivkama višina prejete subvencije ter sprememba dodane vrednosti na zaposlenega ni 

bil linearen in povezanosti ni bilo mogoče izračunati. Rezultati raziskave so opisane s 

pomočjo opisnih statistik, katere zajemajo aritmetično sredino (M), standardni odklon (SD), 

asimetričnost (AS), sploščenost (SPL) ter standardni odklon (SE). Predhodno smo opravili 

tudi Shapirowilkonov test za preverjanje normalnosti porazdelitve. Testiranje hipotez smo 

preverjali s pomočjo Spearmanovim – RHO korelacijskim koeficientom, ker pa povezanosti 

niso bile v pričakovani smeri ter niso bile statistično pomembne, smo hipoteze zavrnili. 

5.4 Prispevek k stroki 

Z magistrsko nalogo pomembno pripomoremo k stroki s poznavanjem učinkov subvencije P2. 

Slovenskemu podjetniškemu skladu lahko magistrska naloga in sama raziskava pripomore k 

boljši presoji strategije, ki bo pomembno vplivala na podjetja, da dosežejo namen subvencije 

Na podlagi raziskave lahko Slovenski podjetniški sklad ugotovi, ali je smotrno zvišati ali celo 

podvojiti znesek subvencije posameznemu podjetju, da bi podjetje dvignilo tudi rast 

uspešnosti in število delovnih mest, ali ukiniti subvencioniranje zagona inovativnih podjetij. 

Glede na rezultate naše raziskave bi lahko Slovenski podjetniški sklad začel razmišljati tudi o 

ukinitvi subvencije P2, saj ne prinaša rasti uspešnosti na podlagi izbranega kazalnika in bi 

namesto tega uvedel programe usposabljanja, izobraževanja in celo raziskav in razvoja v 

imenu podjetja. Po dostopnih podatkih v Republiki Sloveniji, ugotavljamo, da je to prva 

raziskava, ki je merila povezanost višine subvencije P2 z rastjo uspešnosti poslovanja, na 

podlagi finančnega kazalnika (dodana vrednost na zaposlenega). Prav tako je to prva 
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raziskava, ki je merila povezanost višine subvencije P2 z rastjo števila delovnih mest. 

Rezultati empirične raziskave pripomorejo k novim ugotovitvam na raziskovalnem področju. 

5.5 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Na podlagi magistrske naloge podajamo nekaj predlogov za nadaljnje raziskovanje, ki bi 

pripomoglo k poznavanju področja subvencioniranja podjetij. Vse naše predloge bi bilo dobro 

upoštevati v namen raziskave na študijski ravni, saj obstaja možnost pristranskosti, v primeru 

raziskav različnih institucij, ki podeljujejo subvencije, saj bi lahko bil njihov cilj prikazovanja 

podatkov v namen lastne uspešno prikazane podobe: 

− raziskava na področju drugih subvencij, ki jih podeljuje Slovenski podjetniški sklad; 

− raziskava določene subvencije z vidika ugotavljanja natančnih vlaganj po oddelkih 

podjetja; 

− raziskava, ki je podobna naši, le da bi vključili več kazalnikov uspešnosti poslovanja 

podjetja; 

− raziskava inštitucij, ki podeljujejo subvencije v kombinaciji podjetij, ki jim je bila vloga 

zavrnjena (z intervjuji obeh strani). 
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6 SKLEP 

Naš sklep temelji na pridobljenih rezultatih postavljenih hipotez, ki so bile ovržene. Da je 

prišlo do tega, sklepamo iz proučevane literature, da na rast uspešnosti in rast delovnih mest 

vplivajo tudi dejavniki, kot so gospodarska kriza, pogoji zaposlovanja znotraj podjetja, znanje 

zaposlenih in številni drugi. Iz tega lahko tudi sklepamo, da hipotez nismo mogli sprejeti, ker 

obstaja možnost, da raziskovana podjetja denarja niso vložila v pravo smer v podjetju ali pa 

da so prejet denar porabila celo za kaj drugega. Ne nazadnje v Sloveniji nimamo nobene 

dejavne institucije, ki bi dodeljene subvencije resnično spremljala od predaje do porabe v 

podjetju. Na temelju prebrane in proučene literature vemo, da je znanje ključ do uspešnega 

inovativnega okolja, slednje pa zagotavlja podjetjem konkurenčno rast na globalni ravni. Prav 

zaradi tega bi morala Republika Slovenija vlagati več v raziskave in razvoj kot pa 

subvencionirati podjetja, za katera se nikoli ne ugotovi, kam je bila vložena pridobljena 

subvencija. Republika Slovenija bi z večjim vlaganjem v raziskave in razvoj omogočila vsem 

podjetjem tudi izobraževanje in osebnostno rast, tako da bi managerji bolje znali upravljati s 

podjetjem. Kot poudarja Likar (2001), je inovativnost nujno potrebna tudi v šolstvu, saj se 

človek uči že od malih nog. Tudi Republika Slovenija bi se morala tega zavedati, da se 

vlaganje v znanje začne že v osnovnih šolah, zato bi morala mlajše generacije privabiti k 

izobraževanju in jih spodbujati k inovativnosti. Ne nazadnje pravijo, da na mladih svet stoji. 
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Priloga: Naključni vzorec s podatki 

 





Priloga 

 

NAKLJUČNI VZOREC S PODATKI 

Legenda: 

LP – leto prijave 

DVZ_1 – dodana vrednost na zaposlenega (1 leto pred prijavo) 

DM_1 – Število delovnih mest (1 leto pred prijavo) 

DVZ_3 – Dodana vrednost na zaposlenega (3 leta po prijavi) 

DM_3 – Število delovnih mest (3 leta po prijavi) 

VS – vrsta sklepa 

OBČ – občina 

REG – regija 

DU – datum ustanovitve podjetja 

SUB – viši prejete subvencije 

Vrsta sklepa: N – ni odobrena; O – odobrena 

Regija: JVS – jugovzhodna Slovenije; OBK – obalno-kraška; GOR – goriška; SAV – savinjska; OSL – osrednjeslovenska; POD – podravska; KOR – koroška; GRN – gorenjska; 

ZAS – zasavska; POM – pomurska; POD – podravska; POS – posavsko; PRNO – primorsko-notranjsko 

Velikost podjetja: vsa obravnavana podjetja sodijo po merilu velikosti med »mikro podjetja« 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

3D CNC, proizvodnja, trgovina in 

razvoj, d.o.o. 

–184,21 0 
  

N Zreče SAV 17.2.2010 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

4EGENUS, napredne informacijsko 

komunikacijske rešitve, d.o.o. 

7.020,00 0 10.770,52 6 N Koper OBL 20.11.2009   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

4EGENUS, napredne informacijsko 

komunikacijske rešitve, d.o.o. 

9.938,40 1 13.057,70 6 O Koper OBL 20.11.2009 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

79, napredni informacijski sistemi, 

d.o.o. 

16.017,72 1 
 

0 O Novo 

mesto 

JVS 14.7.2008 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

AA Media, produkcija in 

založništvo, d.o.o. 

 
0 –9.298,00 1 O Šempeter-

Vrtojba 

GOR 24.12.2008 30.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ACSIS načrtovanje proizvodnih 

procesov, d.o.o. 

 
0 24.290,60 1 O Ljubljana OSL 19.12.2011 20.000,00 
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LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ACTUM FINAL trgovina in 

storitve, d.o.o. 

  
28.448,00 1 O Ljubljana OSL 23.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ACTUM PLUS trgovina in storitve, 

d.o.o. 

 
0 –1.606,25 0 O Ljubljana OSL 31.3.2010 13.491,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ADLAB RAZVOJ, razvoj, 

svetovanje in trgovina, d.o.o. 

 
0 19.105,20 1 O Celje SAV 22.12.2011 20.000,00 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

ADORA-MED, informacijske 

storitve in inženiring, d.o.o.  

   
0 N Maribor POD 22.1.2014   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Agencija 101, inovativne 

marketinške in organizacijske 

rešitve, d.o.o. 

 
0 21.364,43 4 N Ljubljana OSL 21.11.2008   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

Agencija za pospeševanje 

likvidnosti d.o.o. 

 
0 59.372,01 9 O Ljubljana OSL 28.12.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

AGROKO MEHATRONIKA, 

razvoj inovativnih tehnologij, d.o.o. 

   
0 O Nova 

Gorica 

GOR 9.3.2010 30.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

AITSA, informacijska varnost, 

d.o.o. 

30.484,00 1 26.768,20 3 N Koper OBL 5.7.2012   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Akademija vseživljenjsko učenje, 

d.o.o.  

Life Learning Academia Ltd. 

 
0 

 
0 N Domžale OSL 27.10.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Alanta, storitve informacijskih 

tehnologij, d.o.o. 

  
47.368,00 2 O Novo 

mesto 

JVS 2.2.2010 30.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Aleator center igralniških 

tehnologij, d.o.o. 

  
41.700,00 0 N Ljubljana OSL 23.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Alerta, razvoj in informacijske 

storitve, Mitja Bezget, s. p. 

    
N Trnovska 

vas 

POD 10.2.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

AlgEn, center za algne tehnologije, 

d.o.o. 

  
–39.517,51 2 O Ljubljana OSL 19.3.2010 29.971,50 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Aliasko, d.o.o. 
 

0 8.571,38 1 N Nova 

Gorica 

GOR 8.12.2014   

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

ALPINEHEMP, proizvodnja, d.o.o. 
   

0 O Kranj GRN 28.2.2014 20.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ALPRA DESIGN, oblikovanje, 

založništvo, fotografija, mediji in 

kreativno svetovanje, Aleksander 

Praper, s. p. 

 
   

N Dravograd KOR 24.11.2009   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ALSTAR, združene komunikacije, 

d.o.o. 

–

344.050,00 

0 4.681,97 2 N Maribor POD 1.8.2011   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ANIMACEL, biotehnologija, d.o.o. 
 

0 8.462,00 2 O Ljubljana OSL 4.3.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

AR plus, razvoj in proizvodnja, 

d.o.o. 

   
0 O Hrastnik ZAS 11.3.2010 25.966,15 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ARTARIS DOMINKO IN DRUGI, 

informacijske in ostale storitve, 

d.n.o. 

 
0 

 
0 N Celje SAV 7.12.2009 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ARTISOL ADRIA, informacijske 

storitve, d.o.o. 

 
0 33.186,18 3 O Trzin OSL 7.10.2009 30.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

ASCALAB, informacijske rešitve in 

razvoj, d.o.o. 

15.777,78 0 50.443,35 6 O Ljubljana OSL 12.12.2012 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

ASCALCON, informacijske storitve 

in svetovanje, d.o.o. 

 
0 

  
N Ljubljana OSL 22.4.2014 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ASCALDERA raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

  
31.231,14 6 O Ljubljana OSL 17.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ASTERIJA PS, pravno in poslovno 

svetovanje ter druge poslovne 

storitve, d.o.o. 

 0 
 

0 N Maribor POD 12.11.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ATEI razvoj in upravljanje 

informacijskih tehnologij, d.o.o. 

24.585,42 1 27.183,05 3 O Velenje POD 8.9.2008 29.583,77 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

Aurora 3M+ razvoj energijsko 

varčnih ogrevalnih sistemov, d.o.o. 

9.278,95 1 31.512,00 1 O Ljubljana OSL 22.6.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

AVANTRAIL športne storitve 

d.o.o. 

   
0 N Ajdovščina GOR 18.2.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Avivo, interaktivne tehnologije, 

d.o.o. 

17.253,00 1 44.972,00 0 N Ljubljana OSL 16.3.2009   
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LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BALTAZAR LABS, računalniško 

programiranje, d.o.o. 

  
42.956,00 1 N Ljubljana OSL 10.2.2011 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BCS, optimizacija poslovanja, d.o.o. 
  

14.210,00 1 N Kamnik OSL 31.1.2011 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

BDC, sodobne tehnologije, d.o.o. 18.546,00 1 
  

N Maribor POD 24.2.2009 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BENTO storitve, proizvodnja, 

trgovina, d.o.o. 

 
0 117.091,67 0 N Novo 

mesto 

JVS 17.9.2010 
 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

BIGDATA, marketinška in prodajna 

agencija, d.o.o. 

  
22.301,41 2 N Ljubljana OSL 8.1.2015 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Bintegra, svetovanje in IT rešitve, 

d.o.o. 

  
48.126,91 8 O Hoče-

Slivnica 

POD 10.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BIOGEN, kogeneracija iz biomase, 

d.o.o. 

 
0 

 
0 N Kamnik OSL 25.3.2010 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

Biometrika, upravljanje 

računalniških naprav in sistemov, 

d.o.o. 

  
9.897,17 2 D Maribor POD 19.2.2014 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

BioSistemika, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

  
14.760,67 6 O Ljubljana OSL 18.2.2010 25.183,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Bio-solarna hiša, podjetje za 

gradnjo in prodajo bio-solarnih, 

pasivnih in nizko-energijskih hiš, 

d.o.o. 

 0 
 

0 N Ljutomer POM 23.11.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Bio-solarni vrtec, podjetje za 

predšolsko vzgojo ter podjetniško in 

poslovno svetovanje d.o.o. 

 0 
 

0 N Beltinci POM 20.2.2012   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BizIS Informacijske rešitve in 

storitve d.o.o. 

 
0 12.786,00 1 N Kamnik OSL 15.11.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

BizIT, poslovna inteligenca, d.o.o. 
    

O Ljubljana OSL 26.2.2010 30.000,00 
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LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

BLAGOR, prodajne storitve, d.o.o. 
  

519,53 0 O Ljubljana OSL 28.2.2014 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

BLUOLIV, poslovne storitve, d.o.o. 
 

0 
  

O Domžale OSL 8.11.2010 17.674,15 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

BOBER-EN, proizvodnja električne 

energije, d.o.o. 

  
12.801,00 1 O Kranj GRN 23.2.2010 30.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

BRIHTEJA, inovativne IT rešitve, 

d.o.o. 

5.290,41 1 33.347,32 7 O Celje SAV 18.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

BS KADRI, kadrovske rešitve, 

d.o.o. 

    
N Celje SAV 23.2.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

C GLOBAL, inovativne tržne 

komunikacije d.o.o. - v stečaju 

  
30.687,52 1 O Šenčur GRN 14.2.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

CalypsoCrystal, luksuzni izdelki, 

d.o.o. 

–6.670,80 2 25.580,00 2 N Ljubljana OSL 10.9.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

CAP - center za aplikativne 

polimere, d.o.o. 

  
23.149,42 3 N Ljubljana OSL 10.3.2010   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

CARD EEC, soproizvodnja z 

visokim izkoristkom, d.o.o. 

 
0 14.116,00 1 N Ljubljana OSL 29.12.2011   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Celicon, okoljske inovacije, d.o.o. 
   

0 O Kamnik OSL 9.3.2010 24.708,81 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

CELL/TRY, podjetje za razvoj 

testnih celičnih sistemov, d.o.o. 

18.212,50 0 23.194,08 1 O Šentjernej JVS 3.10.2012 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

CERTUS, zanesljivi sistemi za 

integrirano inženirstvo in 

upravljanje, d.o.o. 

 
0 34.893,50 2 O Ljubljana OSL 7.9.2010 19.583,69 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Codemonkee informacijske rešitve 

d.o.o. 

27.097,35 2 20.759,44 3 O Kranj GRN 14.3.2012 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

COINHAB, projektiranje in 

informacijske rešitve, d.o.o. 

  
13.962,31 3 O Maribor POD 24.2.2015 12.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

COMCODE, informacijska 

tehnologija, d.o.o. 

   
0 N Vrhnika OSL 7.2.2011   
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LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

COMPETO, kadrovske storitve, 

d.o.o. 

18.072,00 1 32.640,25 4 N Škofljica OSL 31.3.2010   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ComSensus, komunikacije in 

senzorika, d.o.o. 

 
0 27.679,94 2 N Domžale OSL 8.6.2011   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

COODO, sodobno bivanje, d.o.o. 
 

0 
 

0 N Šenčur GRN 15.6.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

CREA plus, poslovne rešitve in 

inovacije, d.o.o. 

 
0 29.225,53 7 O Ljubljana OSL 1.10.2010 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

CREATRIKS, kreativne 

komunikacije, d.o.o. 

22.872,00 1 –7.332,59 7 O Ptuj POD 21.2.2013 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

D&G ENERGO GRUP, 

proizvodnja energetskih naprav 

d.o.o. 

 
0 

  
N Slovenska 

Bistrica 

POD 19.12.1989   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

D.I.F.F. d.o.o., proizvodnja in 

storitve 

 
0 22.433,75 3 N Koper OBL 25.3.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

DATANET-BIO d.o.o., 

raziskovanje in razvoj 

   
0 N Koper OBL 29.1.2013   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

DEKADA, storitve in trgovina, 

d.o.o. 

   
0 O Ljubljana OSL 22.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

DIGIVISTA, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

  
6.512,68 1 O Šempeter-

Vrtojba 

GOR 7.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Diventic, družba za razvoj spletnih 

sistemov in svetovanje, d.o.o. 

  
63.323,53 0 O Ljubljana OSL 6.1.2011 19.881,68 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

DKR, raziskave, razvoj in inovacije, 

d.o.o. 

  
16.191,30 0 O Maribor POD 3.1.2011 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

DOMDOM, informacijske storitve, 

d.o.o. 

  
4.289,05 2 O Celje SAV 16.1.2015 12.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

DOSTOP PLUS, poslovno 

svetovanje, d.o.o. 

–811,76 0 
 

0 O Ljubljana OSL 8.7.2014 12.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

DZR, računalniki inženiring, d.o.o. 15.560,00 0 
 

0 N Ljubljana OSL 13.5.2010 
 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

eCAT električna vozila in 

elektronski inženiring, Gregor 

Maček s.p. 

    
O Ljubljana OSL 1.4.2010 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ECOSOL, inovativne energijske 

rešitve, d.o.o. 

 
0 106.042,86 0 O Šmarje pri 

Jelšah 

SAV 14.9.2009 30.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

EFORMA, projektiranje in 

informacijske rešitve, d.o.o. 

  
17.135,16 4 O Maribor POD 8.1.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

EKOF, reciklaža svetil, d.o.o. 
 

0 
 

0 N Novo 

mesto 

JVS 19.3.2010   

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

EKOINFO, storitve, d.o.o. 19.932,84 1 22.302,00 2 N Kranj GRN 25.2.2013   

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

EKOSTOR INT trgovina in storitve, 

d.o.o. 

13.163,72 1 
 

0 N Ljubljana OSL 27.2.2013   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ELEKTRONIKA BORAK 

proizvodnja, storitve, trgovina, 

d.o.o. 

19.528,17 13 27.041,74 42 N Zavrč POD 22.3.1990 
 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

E-MOTOR PRO, proizvodnja 

električnih naprav, d.o.o. 

 
0 

 
0 N Kranj GRN 27.12.2011 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ENDVA, računalniško planiranje, 

urniki, optimizacija, d.o.o. 

–41,86 0 
  

O Šentjur SAV 29.10.2010 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Energ+, trgovina, proizvodnja in 

storitve, d.o.o. 

   
0 O Koper OBL 7.2.2013 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ENERGIJA PUCONCI, 

proizvodnja in prodaja energije, 

d.o.o. 

   
0 N Ljutomer POM 22.3.2010 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Energija Sonca, proizvodnja in 

trgovina zelene energije ter filtrirnih 

naprav, d.o.o. 

–

104.578,79 

0 
 

0 N Ljubljana OSL 16.11.2009 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ENERGOCOSM, raziskave, d.o.o. 
  

45.446,27 1 O Ljubljana OSL 14.2.2011 19.344,33 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

Enerta, razvoj in svetovanje, d.o.o. 
 

0 
  

N Trbovlje ZAS 12.12.2011 
 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

ENOLYSE, razvoj merilnih 

sistemov in programske opreme, 

d.o.o. 

 
0 

 
0 O Brežice posavs

ko 

15.11.2013 20.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Entia, razvoj informacijskih teh, 

d.o.o. 

 
0 14.634,00 3 N Medvode OSL 1.12.2009 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

E-PRODAMO, spletni oglasnik, 

d.o.o. 

   
0 N Škofljica OSL 14.2.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Ergo inštitut, inšitut za uporabo 

znanosti, d.o.o. 

 
0 21.472,85 2 N Ljubljana OSL 14.12.2010   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ESPONCE, informacijske storitve, 

d.o.o. 

 
0 24.172,00 1 O Ljubljana OSL 19.12.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

e-svet, izdelava spletnih strani, 

Kristian Balantič, s. p. 

    
N Kranj GRN 11.1.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ETABO, proizvodnja in storitve, 

d.o.o. 

   
0 O Ljubljana OSL 17.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

EU-PROJ, projektni inženiring, 

d.o.o. 

   
0 N Kamnik OSL 1.3.2010 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

FASECOR, svetovanje in razvoj, 

d.o.o. 

 
0 7.680,00 2 N Brezovica OSL 18.5.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

FINANČNA HIŠA LEKSIS,družba 

za posredovanje in storitve, d.o.o. 

10.930,00 0 20.950,40 3 N Maribor POD 28.6.2010 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Fitmes, svetovanje in tehnološke 

rešitve, d.o.o. 

  
25.017,00 1 N Idrija GOR 17.2.2011 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

FLEKS-A-ZER, proizvodnja, 

zastopanje, prodaja, d.o.o. 

   
0 N Novo 

mesto 

JVS 16.3.2010 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

FLOOP, proizvodnja in trgovina, 

d.o.o. 

   
0 N Velenje SAV 14.2.2011 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

FURA, d.o.o., storitve in 

infrastruktura 

   
0 O Mengeš OSL 14.2.2011 20.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

G - G, raziskave in razvoj, d.o.o. 
  

1.821,79 2 O Poljčane POD 9.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

GAL3B, svetovanje, storitve, d.o.o. 
  

12.085,00 2 N Maribor POD 26.1.2011 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

GEM MOTORS, razvoj in izdelava 

inovativnih elektromotorjev, d.o.o. 

  
34.914,50 4 O Domžale OSL 3.2.2010 28.251,65 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

GENIDU, zagotavljanje pristnosti 

izdelkov, d.o.o. 

   
0 N Celje SAV 11.2.2011   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

GEOCODIS, informacijski sistemi, 

d.o.o. 

35.534,67 2 28.290,73 5 N Kranj GRN 27.3.2014   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Geodetka, geodezija, inženiring, 

raziskave in razvoj, d.o.o. 

5.825,00 0 9.156,90 1 N Hoče-

Slivnica 

POD 16.9.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

GR8 EKO INOVACIJE, zelene 

informacijske tehnologije, d.o.o. 

   
0 O Ljubljana OSL 22.2.2013 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

GRAJSKI VRTOVI, trgovina in 

storitve, d.o.o. 

28.778,82 2 109.019,00 1 N Murska 

Sobota 

POM 15.7.2009   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

GURU NAMIG, informacijske 

tehnologije, d.o.o. 

31.185,00 0 37.160,00 2 O Ljubljana OSL 23.11.2010 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

HBO2T STUDIO, zdravstvene 

storitve, d.o.o. 

  
31.900,00 1 N Koper OBL 11.2.2011   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

HERBA MEDICA, proizvodnja in 

trgovina, d.o.o. 

26.718,86 3 32.044,79 6 N Domžale OSL 18.2.2008   

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

HME, tehnični inženiring, d.o.o. 
 

0 22.228,31 3 O Naklo GRN 18.3.2011 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

HomeOgarden, proizvodnja in 

trženje homeopatskih sredstev za 

rastline, d.o.o. 

 0 26.730,68 8 O Ljubljana OSL 12.11.2012 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

I 13-TECH, energetski inženiring, 

d.o.o. 

 
 

8.808,28 1 O Celje SAV 14.1.2013 20.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

IKU, podjetje za razvoj novih 

rešitev, d.o.o. 

23.783,58 1 23.589,14 2 O Novo 

mesto 

JVS 24.4.2009 30.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

ILKON, inštitut za les in 

konstrukcije, d.o.o. 

 
0 27.704,65 0 O Ljubljana OSL 2.6.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

INFERNO, raziskave, razvoj in 

druge poslovne dejavnosti, d.o.o. 

   
0 N Maribor POD 1.2.2011   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Informacijski atelje, inovativne 

spletne tehnologije, d.o.o. 

   
0 N Rogaška 

Slatina 

SAV 23.3.2010   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

INKOLTEH, svetovanje, 

projektiranje, razvoj in inženiring, 

d.o.o. 

36.128,57 0 31.995,77 4 N Slovenska 

Bistrica 

POD 27.10.2014   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Inosist, podjetniško, računalniško in 

poslovno svetovanje Verdnik in 

Kotnik, d.n.o. 

 0 4.852,94 0 O Velenje SAV 13.4.2010 18.566,67 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Inovativne tehnološke rešitve, 

Gašper Ovčak, s. p. 

    
O Ljubljana OSL 2.11.2009 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

INOVEKS, Inštitut za obnovljive 

vire energije in učinkovito rabo 

energije, d.o.o. 

38.167,57 0 24.840,18 1 O Novo 

mesto 

JVS 20.1.2010 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

InoVine, razvoj in trženje, d.o.o. 
  

22.118,04 1 O Ljubljana OSL 26.2.2015 12.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

INPROP, inteligentni propelerji, 

d.o.o. 

 
0 

  
N Celje SAV 16.3.2009 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Instal S, instalacije, vzdrževanje in 

proizvodnja elektronskih naprav, 

d.o.o. 

   
0 O Zagorje ob 

Savi 

ZAS 21.1.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Inštitut za farmakogenetiko, 

genetski testi, d.o.o. 

 
0 23.273,83 1 O Ljubljana OSL 29.11.2010 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

INVENIUM, razvojne storitve, 

Jasmina Sever, s. p. 

    
O Črenšovci POM 26.8.2009 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

IPCOM, internetne komunikacije, 

d.o.o. 

10.547,06 2 
 

0 N Novo 

mesto 

JVS 17.3.2010 
 



Priloga 

 

 
LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ISACI, projektiranje elektronskih 

naprav, poslovno mreženje, 

inženiring, d.o.o. 

8.992,50 0 21.895,00 0 O Starše POD 10.2.2010 20.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

I-SPLET družba za informacijske 

tehnologije, d.o.o. 

 
0 18.638,46 2 N Ljubljana OSL 13.7.2011 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ITATU SKUPINA, obratovanje 

spletnih portalov, d.o.o. 

 
0 3.343,90 0 N Maribor POD 18.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

iTok, informacijski tokovi, d.o.o. 
  

56.115,00 1 O Murska 

Sobota 

POM 12.9.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Jaur, oblikovanje in proizvodnja 

pohištva, d.o.o. 

   
0 N Kamnik OSL 14.2.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Jelka Beltinci, pohištvo po meri, 

d.o.o. 

 
0 56.120,86 3 N Beltinci POM 7.1.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

JESIS, grafično oblikovanje, Tanja 

Fric, s. p. 

    
N Rogaška 

slatina 

SAV 4.1.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

JETSKIPRODUCTION, 

proizvodnja, trgovina in storitve, 

d.o.o. 

 
0 38.246,02 0 O Ljubljana OSL 14.11.2012 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

JURČKI, razvoj inovativnih 

principov gojenja gob, d.o.o. 

   
0 N Ljubljana OSL 23.3.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

KADRIT, kadrovske informacije 

tehnologije,družba za posredovanje 

in storitve, d.o.o. 

 0 
 

0 N Maribor POD 10.3.2010 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

KAKO, svetovanje in izobraževanje 

na področju kakovosti, d.o.o. 

18.677,01 1 21.428,67 3 N Ravne na 

Koroškem 

KOR 11.6.2010 
 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Karakta, analize in svetovanje, 

d.o.o. 

    
O Ivančna 

Gorica 

OSL 26.2.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Keter Tikev, družba za pridobivanje 

električne energije, proizvodnjo, 

posredništvo, trgovino in storitve, 

d.o.o. 

 
0 

 
0 N Ljutomer POM 1.12.2009 

 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

KINEKTA, družba za razvoj, 

storitve in trgovino, d.o.o. 

   
0 N Selnica ob 

Dravi 

POD 1.2.2011 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Klepa, računalniški inženiring, 

d.o.o. 

    
N Celje SAV 31.1.2011 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

KMETIJA SI, internetne storitve, 

d.o.o. 

   
0 N Ljubljana OSL 16.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

KO-operating,poslovne storitve, 

d.o.o. 

27.513,50 2 17.097,33 2 N Celje SAV 13.10.2008 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

KOZOLEC, svetovanje o 

računalniških napravah in 

programih, d.o.o. 

 
0 30.263,00 1 N Ljubljana OSL 23.9.2010 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

KRS Sistemi, proizvodnja sistemov 

za zasneževanje, d.o.o. 

27.036,36 0 60.914,30 5 O Črna na 

Koroškem 

KOR 14.10.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Lab5, biotehnologija, raziskave in 

razvoj, d.o.o. 

  
16.818,46 1 O Ljubljana OSL 17.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

LEDEK.SI, celostna rešitev 

problematike ledu, Jaka Obrez, s. p. 

    
N Celje SAV 14.6.2010 

 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

LENTIS, mobilne komunikacije, 

d.o.o. 

 
0 4.915,66 2 O Ljubljana OSL 27.7.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

LEVITAR, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

   
0 N Trzin OSL 4.2.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

LIJAS, šport, trgovina in storitve, 

d.o.o. 

 
0 

 
0 N Murska 

Sobota 

POM 6.5.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

LINSA, programske rešitve na 

področju poslovne analitike, d.o.o. 

    
O Ljubljana OSL 10.2.2011 19.534,16 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

LOTRIČ Certificiranje, d.o.o. 
 

0 26.920,32 15 N Kranj GRN 27.11.2012   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

LXNAV Razvoj, proizvodnja, 

zastopanje, d.o.o. 

 
0 93.027,79 12 N Celje SAV 26.10.2009   

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

LZ DESIGN, konstruiranje in 

proizvodnja letal, d.o.o. 

  
14.559,78 2 O Ljubljana OSL 2.3.2010 30.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

M.G.72, Gselman Marko, 

izobraževanje in razvoj, s. p. 

    
O Poljčane POD 24.11.2009 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

MAG letalstvo, d.o.o. 
 

0 –22.396,65 4 N Radovljica GRN 29.11.2010 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Magnatar, družba za energetiko, 

d.o.o. 

    
O Trzin OSL 16.2.2010 30.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Maša Kezunovič, s. p., 

Raziskovalna dejavnost na področju 

tehnologije 

    
N Koper OBL 2.4.2010 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

MAVE, inovativne marketinške 

rešitve, d.o.o. 

8.323,88 1 
 

0 N Ljubljana OSL 24.4.2009 
 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

MD-TEH, inženiring in svetovanje, 

d.o.o. 

   
0 N Murska 

Sobota 

POM 27.1.2015 
 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Mediameter, tehnologije za 

raziskavo medijev, d.o.o. 

 
0 

  
N Maribor POD 10.12.2014 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Medimed, akademija zdravja iz 

čebeljega panja, d.o.o. 

 
0 

 
0 N Krško POS 18.12.2009 

 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Microbium, napredne tehnologije, 

d.o.o. 

  
29.482,23 3 O Kamnik OSL 23.2.2015 12.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

MiDS, inteligentno reševanje 

življenj, d.o.o. 

 
0 14.457,00 1 O Grosuplje OSL 14.6.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

MLINI, Družba za razvoj turizma in 

podeželja, d.o.o. 

26.600,00 0 
 

0 O Ljutomer POM 15.12.2009 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

MobIQ, interaktivne mobilne 

tehnologije, d.o.o. 

522.300,00 0 
 

0 N Črenšovci POM 2.12.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

MODRO OKO, pameten prikaz 

podatkov, d.o.o. 

  
16.236,67 0 O Ljubljana OSL 22.3.2010 30.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

MOVALYSE, trgovina, storitve in 

proizvodnja, d.o.o. 

  
466,81 4 O Ljubljana OSL 26.2.2014 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

MR center, razvoj, raziskave in 

svetovanje, d.o.o. 

  
17.465,05 2 O Ljubljana OSL 26.2.2015 12.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

MT RAČUNOVODSTVO, razvoj 

programske opreme in svetovanje, 

d.o.o. 

 
0 0,00 0 N Izola OBL 17.11.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

MURANICA,turistično 

organiziranje in svetovanje, 

Gabrijela Starešina, s. p. 

    
N Kobilje POM 1.8.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Musgal, obratovanje spletnih 

portalov, d.o.o. 

    
O Rače-Fram POD 4.3.2010 30.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Nanobit, tehnološki razvoj in 

storitve, d.o.o. 

13.124,00 0 11.312,24 1 O Kranj GRN 30.9.2009 25.196,36 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

NAVIA, d.o.o., proizvodnja 

računalnikov in perifernih naprav 

   
0 N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 18.2.2010   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Nevtral, d.o.o. 
    

N Slovenska 

Bistrica 

POD 13.2.2015   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

NIMBUS 51, računalniško 

programiranje in svetovanje, d.o.o. 

  
9.417,00 1 O Ljubljana OSL 25.1.2011 10.130,21 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

NIZKOCENOVCI iskalnik letalskih 

povezav, d.o.o. 

   
0 N Ljubljana OSL 26.2.2014   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

NOETO, podjetje za poslovne 

storitve, razvoj in trgovino, d.o.o. 

 
0 5.112,66 1 O Maribor POD 19.11.2009 29.366,94 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

NOMNIO, razvoj informacijskih 

rešitev in svetovanje, d.o.o. 

  
40.853,48 3 O Maribor POD 27.2.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

NTI, tehnološki inženiring in druge 

storitve, d.o.o. 

93.561,11 1 60.228,25 4 N Celje SAV 24.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Obelisk, internetne rešitve, d.o.o. 
  

38.419,67 2 O Ljubljana OSL 28.1.2010 25.206,00 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

OOG, podjetje za razvoj, raziskave 

in proizvodnjo, d.o.o. 

  
40.694,29 1 O Radovljica GRN 27.2.2014 20.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ORBITA, trgovina in storitve, d.o.o. 
    

O Ljubljana OSL 23.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Orodjarna Vahtar, Luka Vahtar, 

s. p. 

    
N Bled GRN 1.12.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ORTOLAB, raziskave, razvoj, 

proizvodnja in storitve, d.o.o. 

 
0 

 
0 O Slovenj 

Gradec 

KOR 5.7.2010 20.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

OXYGENIUM, storitve, trgovina in 

proizvodnja, d.o.o. 

–3.230,00 1 453,41 1 N Radovljica GRN 12.3.2014   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

PEOR EKO, strojne in 

informacijske tehnologije, d.o.o. 

37.787,50 0 43.018,35 2 N Vojnik SAV 24.10.2014   

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

PERCIPIO, razvoj in prodaja 

storitev, d.o.o. 

 
0 –

308.827,20 

0 N Maribor POD 21.11.2013   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Peter Puhan s.p., podjetniško 

svetovanje, INNOVO 

    
O Celje SAV 15.10.2009 30.000,00 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

PK&KP, informacijski inženiring, 

d.o.o. 

 
0 41.008,64 6 O Hoče-

Slivnica 

POD 18.12.2013 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Platanus, proizvodnja, trgovina in 

storitve, d.o.o. 

   
0 N Pesnica POD 16.3.2010 

 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

PLATFORM, informacijske 

tehnologije, d.o.o. 

  
21.513,61 4 O Murska 

Sobota 

POM 22.3.2010 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

PLATFORM, informacijske 

tehnologije, d.o.o. 

20.682,14 1 23.384,09 3 N Murska 

Sobota 

POM 22.3.2010 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

POBELUX, preoblikovanje 

materialov, Miha Poberaj, s. p. 

    
N Nova 

Gorica 

GOR 12.12.2008 
 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Polikristal silicij, proizvodnja, 

razvoj in trženje, d.o.o. 

 
0 8.110,00 2 O Kidričevo POD 28.10.2010 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Ponika, raziskave in razvoj, d.o.o. 
  

34.762,57 4 O Šmarješke 

Toplice 

JVS 25.2.2013 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

PREONA sistemsko urejanje 

podatkov, d.o.o. 

 
0 

 
0 O Ljubljana OSL 23.10.2009 28.840,91 



Priloga 

 

 
LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

PRIMOLAB, raziskovanje in 

razvoj, d.o.o. 

    
N Sežana OBL 15.3.2010 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Programiranje, spletno in 

industrijsko oblikovanje Peter 

Alešnik, s. p. 

    
N Ljubljana OSL 11.2.2011 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

PROSPEH, poslovne storitve in 

digitalne rešitve, d.o.o. 

 
0 –59.100,83 2 O Ljubljana OSL 16.9.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

QUADROFOIL, proizvodnja in 

storitve, d.o.o. 

  
8.301,80 2 O Kranj GRN 16.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Raziskave, razvoj, proizvodnja in 

trgovina, Dejan Rojko, s. p. 

    
N Novo 

mesto 

JVS 16.2.2011 
 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

REC, raziskave in razvoj, d.o.o. 
 

0 12.699,00 2 O Postojna PRNO 12.12.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Redinet, video oglaševanje, d.o.o. 
 

0 
 

0 N Ljubljana OSL 21.5.2009 
 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

RELIDEA, multimedijske storitve, 

d.o.o. 

24.286,22 2 32.093,69 4 O Celje SAV 21.1.2011 20.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

REPLIKATEH, napredne 

tehnologije, d.o.o. 

–27.250,00 0 –16.158,56 1 O Ljubljana OSL 17.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

RETARGET, inovativno 

oglaševanje, d.o.o. 

  
14.589,00 2 O Ljubljana OSL 11.2.2011 19.020,18 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

RGA, raziskovalna genetika in 

agrokemija, d.o.o. 

 
0 38.624,67 0 O Murska 

Sobota 

POM 12.3.2014 12.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

RIKEMA, razvoj pridobivanja 

elektrike iz lesne biomase, d.o.o. 

 
0 

 
0 N Železniki GRN 25.2.2014 

 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ROGAČICA, inženirske storitve, 

d.o.o. 

  
25.655,26 3 O Žužemberk JVS 3.2.2011 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

ROTOBOKS, proizvodnja, storitve 

in trgovina, d.o.o. 

 
2 

  
N Šentjur SAV 13.1.2010 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

ROŽMARIN trgovina in storitve, 

d.o.o. 

1.147,71 1 
  

N Novo 

mesto 

JVS 4.4.2013 
 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

S&HERON, inženiring in 

proizvodnja rehabilitacijske opreme, 

d.o.o. 

19.262,79 0 
 

0 N Maribor POD 13.1.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

S2P, znanost v prakso, d.o.o. 6.585,37 0 95.940,27 2 O Bled GRN 18.5.2010 17.008,09 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

SAFE COVER, trgovina, d.o.o. 
  

–7.162,21 1 O Dol pri 

Ljubljani 

OSL 28.2.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Sagenesis spletne storitve, raziskave 

in razvoj, d.o.o 

   
0 N Nova 

Gorica 

GOR 18.1.2011   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

SANDA – grafično oblikovanje in 

design, Simon Sanda, s. p. 

    
N Maribor POD 1.7.2009   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

SBT, d.o.o. 
  

19.687,50 1 N Ljubljana OSL 11.2.2015   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

SENEKA PROJEKTI, poslovno 

svetovanje in posredništvo, d.o.o. 

   
0 N Maribor POD 11.1.2010   

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

SENSILAB FARMACEVTSKA 

DRUŽBA D.O.O. 

56.447,07 16 30.400,54 80 O Logatec OSL 8.6.2005 20.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

SETRAN PLUS, proizvodnja in 

trgovina, d.o.o. 

  
9.593,80 1 O Velenje SAV 18.2.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Sifoss,rešitve na področju vizualnih 

aplikacij, d.o.o. 

    
O Ljubljana OSL 17.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

SIGNUM PRO, priprava za tisk in 

objavo, d.o.o. 

9.465,03 2 
  

N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 20.3.2009   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

SILS, informacijske in druge 

storitve, d.o.o. 

    
N Vojnik SAV 2.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Sinergise, laboratorij za geografske 

informacijske sisteme, d.o.o. 

60.778,45 16 53.356,42 21 N Ljubljana OSL 4.9.2008   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

SINPRO poslovno svetovanje, 

Urška Simčič, s. p. 

    
N Nova 

Gorica 

GOR 1.7.2009   

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

SIS BON, poslovno svetovanje, 

d.o.o. 

10.294,44 1 23.485,71 0 N Domžale OSL 21.6.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Skupina FABRIKA, raziskave in 

razvoj, d.o.o. 

14.996,88 2 19.626,78 4 N Ljutomer POM 2.2.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Sledilec, Gregor Novel, s. p. 
    

N Koper OBL 23.12.2010   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

SMART FUTURISTIC, razvoj 

naprednih spletnih storitev, d.o.o. 

  
–3.264,02 1 O Ljubljana OSL 27.2.2015 12.000,00 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

SmartNet, interaktivne storitve, 

Katja Andrejašič, s. p. 

    
N Kamnik OSL 14.2.2011   

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Snapp, d.o.o., podjetje za razvoj 

aplikacij, fotografijo in turizem 

  
12.994,33 1 O Ljubljana OSL 27.2.2015 12.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Sodobne informacijske rešitve, 

Gregor Zupan, s. p. 

    
N Ajdovščina GOR 12.11.2010 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

SolAir, proizvodnja zračnih 

kolektorjev, d.o.o. 

 
0 –52.764,00 0 O Celje SAV 9.7.2013 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Sommro tehnični uvoz, d.o.o. 
    

N Kobarid GOR 4.2.2011 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Sonarava, naravni sistemi, d.o.o. 
   

0 O Šoštanj SAV 11.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

SOPKO, energetske storitve, d.o.o. 
    

N Nova 

Gorica 

GOR 17.2.2011 
 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

SPORTZ, razvoj spletnih 

tehnologij, d.o.o. 

  
7.383,02 1 N Ljubljana OSL 22.1.2013 

 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

STARTA, napredne statistične 

analize in druge storitve, d.o.o. 

   
0 O Maribor POD 28.2.2014 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Storitveno podjetje »LAPIS«, Lidija 

Sever, s. p. 

    
N Črenšovci POM 27.10.2010 

 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Stork, razvoj, prodaja in trgovina, 

d.o.o. 

 
0 

  
O Radovljica GRN 22.12.2014 12.000,00 

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

STUDIO MF, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

  
119.287,30 0 O Ljubljana OSL 13.2.2014 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Tehnološke inovacije prihodnosti, 

d.o.o. 

33.589,33 1 
 

0 N Maribor POD 23.2.2009 
 

2012 P2A/12 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2012 

TEKASO, mobilne aplikacije, d.o.o. 
 

0 7.369,00 1 O Ljubljana OSL 30.12.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

TERMOPLASTI, orodjarstvo in 

predelava plastičnih mas, Vojko 

Andrejašič, s. p. 

    
O Koper OBL 30.12.2008 27.023,07 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Terra ius, skupina za spletno 

kreativnost, d.o.o. 

 
0 14.239,36 1 O Slovenj 

Gradec 

KOR 14.5.2012 20.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Testiraj, oglaševanje in tržne 

raziskave, d.o.o. 

 
0 

 
0 N Ljubljana OSL 3.11.2010 

 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

TIBOPO, podjetniško svetovanje, 

d.o.o. 

  
–7.636,92 1 O Ljubljana OSL 24.2.2015 12.000,00 

2013 P2A/13 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2013 

Titera, tehnično inovativne 

tehnologije, d.o.o. 

 
0 15.880,53 3 N Murska 

sobota 

POM 30.11.2012 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

TOPSOL, druge inženirske 

dejavnosti in tehnično svetovanje, 

d.o.o. 

  
5.305.636,3

6 

0 N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 29.1.2010 
 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Tovarna izumov ATENA, raziskave 

in razvoj, d.o.o. 

3.276,00 1 9.204,00 1 O Žalec SAV 5.1.2009 30.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

Transport + partner, Peter Lobe, 

s. p. 

    
O Ljubljana OSL 1.9.2014 12.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

TTech, tehnološke rešitve, d.o.o. 
  

19.720,50 2 O Koper OBL 4.3.2010 30.000,00 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

UNISOL, zelena energija, d.o.o. 
 

0 
 

0 N Ljubljana OSL 28.6.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

UNITUBE, poslovne storitve, d.o.o. 
    

N Ljubljana OSL 16.3.2010   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

USOL, razvoj, proizvodnja in 

inženiring, d.o.o. 

 
0 50.472,10 29 N Murska 

Sobota 

POM 30.12.2009   

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

V NAVTIK, napredne navtične 

tehnologije, d.o.o. 

  
63.151,28 0 O Kamnik OSL 25.2.2010 30.000,00 

2015 P2A/15 – Spodbude za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2015 

VAN, d.o.o. 4.868,00 1 32.419,85 1 N Velenje SAV 29.9.2014   

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

VIAPSS, vizualne aplikativne 

rešitve, d.o.o. 

20.357,89 0 
  

N Ljubljana OSL 19.3.2009   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

VIB design Merc in partnerji, 

svetovanje, design in proizvodnja 

inovativnih izdelkov in oblačil, 

d.n.o. 

 
   

N Dravograd KOR 24.1.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

VideoBiz, razvoj sodobnih 

tehnologij, d.o.o. 

  
12.994,00 1 O Ljubljana OSL 9.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

VideoPrimat, podjetje za inovativne 

video-avdio rešitve, d.o.o. 

18.201,96 1 37.084,62 1 N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 11.3.2009   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Visicom, napredne vizualne 

komunikacije, d.o.o. 

–48.022,22 0 
  

O Ljubljana OSL 9.11.2010 20.000,00 

2014 P2A/14 – Subvencije za zagon 

inovativnih podjetij v letu 2014 

Vitis Tech, razvoj informacijskih 

tehnologij, d.o.o 

  
12.616,44 2 O Sežana OBL 4.2.2014 12.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Vlakno napredne spletne in 

komunikacijske storitve, d.o.o. 

   
0 N Sežana OBL 4.2.2014   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

Vlakno napredne spletne in 

komunikacijske storitve, d.o.o. 

21.651,19 1 
  

N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 24.2.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

VORTEKS, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

  
29.946,00 1 N Šempeter-

Vrtojba 

GOR 24.2.2010   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

VVERGANTES, podjetje za 

posredništvo in trgovino,  d.o.o. 

 
0 

 
0 N Ljubljana OSL 4.2.2011   

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

WEBILE TECH Spletne in mobilne 

tehnologije, d.o.o. 

14.808,82 2 
  

N Radovljica GRN 24.12.2009   

 



Priloga 

 

LP Naziv razpisa Naziv vlagatelja DVZ_1 DM_1 DVZ_3 DM_3 VS OBČ REG DU SUB 

2011 P2A/11 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2011 

WebLife, informacijske tehnologije, 

d.o.o. 

  
–13.973,00 2 O Ljubljana OSL 24.2.2010 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

ZNS, raziskovanje, razvoj in 

svetovanje, d.o.o. 

 
0 

 
0 O Trzin OSL 9.2.2011 20.000,00 

2010 P2A/10 – JR za sofinanciranje 

zagona podjetij v subjektih 

inovativnega okolja v letu 2010 

Zoe, razvojne storitve, d.o.o. 

 

DEKADA, storitve in trgovina, 

d.o.o. 

    
O Škofja 

Loka 

GRN 11.12.2009 30.000,00 

       
O Radovljica GRN 22.3.2010 30.000,00 

 


