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POVZETEK 

Diplomska naloga govori o ključnih sistemskih dejavnikih, ki so omogočili razvoj in rast 

Silicijeve doline kot sinonima za uspeh in inovativnost in indijskega območja Bangalore ter se 

kaţejo kot primeren in uspešen model za prenos v slovensko okolje. Predstavljeni so tudi 

najpomembnejši sistemski dejavniki slovenskega okolja, ki omogočajo oziroma zavirajo 

razvoj inovativnosti v slovenskem okolju. Primerjava sistemskih dejavnikov slovenskega 

okolja s sistemskimi dejavniki Silicijeve doline in opravljena raziskava o sistemskih 

dejavnikih med inovativnimi slovenskimi podjetji so osnova za primerjavo vseh podatkov o 

sistemskih dejavnikih in izdelavo predlogov za razvoj in spodbujanje inovativnosti v 

slovenskem okolju. 

Ključne besede: Silicijeva dolina, inovativnost, sistemski dejavniki, raziskave in razvoj, 

visokotehnološka podjetja. 

SUMMARY 

The diploma paper deals with key systemic factors that led to the development and growth of 

Silicon Valley as a synonym for success and innovation as well as growth of Bangalore, the 

capital of the Indian state of Karnataka. These factors seem to form a suitable and successful 

model that can be transferred into the Slovenian environment. The most important systemic 

factors that enable or hinder the development of innovation in Slovenia are also presented. 

Comparison of systemic factors of the Slovenian environment and those of Silicon Valley and 

the conducted research on the systemic factors among the innovative Slovenian business 

companies are the basis for all data comparison of systemic factors and putting forward 

proposals for the development and promotion of innovation in the Slovenian environment.  

Key words: Silicon Valley, innovativeness, systemic factors, research and development, high-

tech business companies. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Silicijeva dolina je v svetu poznana kot sinonim za uspešnost in inovativnost. Univerza 

Stanford (b. l.) navaja, da rast Silicijeve doline sega v začetek 19. stoletja, ko je profesor 

Friderick Terman podprl idejo o majhnem podjetju Davida Packarda in Williama Hewletta. 

Njen nastanek se je začel z ekonomskimi teţavami Univerze Stanford in oddajo zemljišč v 

99-letni najem visoko tehnološkim podjetjem. Uspešnost delovanja Silicijeve doline 

dokazujejo poskusi prenosa modela Silicijeve doline po svetu. Takšen primer uspeha je 

območje Bangalore v Indiji. 

Dolina, kot je Silicijeva, je nedvomno ţelja vsake svetovne drţave, tudi Slovenije. Prenos 

delovanja Silicijeve doline vsekakor ni enostavno izvedljiv, zato pa je laţje izvesti ukrepe za 

rast Silicijeve doline v Sloveniji. Slovenija do določene mere izpolnjuje nekatere pogoje za 

uspešnost, predvsem razvoj človeških virov. Intelligence Unit (2009) nas po kazalniku 

inovacijske uspešnosti uvršča na 24. mesto na svetu. World Economic Forum (2010) v 

poročilu o globalni konkurenčnosti 2010/11 opozarja, da bodo potrebni predvsem napredki pri 

zagotavljanju sredstev, delovni zakonodaji, na davčnem področju in pri reševanju 

administrativnih ovir. 

Kot dober primer podjetništva in uspeha z inovativno idejo se lahko pohvali veliko slovenskih 

podjetij, ki delujejo v tehnoloških parkih po Sloveniji in predstavljajo kakovostno podporno 

okolje za začetek in rast inovativnim podjetjem. Tehnološki parki so nekakšna pomanjšana 

verzija Silicijeve doline, kjer na enem mestu deluje veliko podjetij z inovativno idejo. K 

razvoju podjetniškega okolja bi lahko pripomoglo večje sodelovanje slovenskih univerz z 

gospodarstvom in obratno, saj bi kakovostne univerze lahko postale središče zbiranja mladih 

inovatorjev ali piflarjev, kot jih imenujejo Američani. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je analiziranje sistemskih pogojev in dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešnost delovanja Silicijeve doline kot primeren model prenosa Silicijeve doline v 

Slovenijo. Na podlagi tega ţelim analizirati sistemske pogoje, ki omogočajo oz. zavirajo 

razvoj slovenskega podjetništva, predstavljajo ovire za razvoj inovativnih idej in rast podjetij 

ter tako oblikovati predloge za vzpodbujanje in uvajanje Silicijeve doline v slovensko okolje.  

Cilji so ugotoviti vpliv sistemskih pogojev na vzpodbujanje in oviranje razvoja inovativnosti 

v slovenskem okolju, ugotoviti dejavnike za uspešno delovanje obstoječih najbolj inovativnih 

visokotehnoloških slovenskih podjetij ter ugotoviti potrebne spremembe za razvoj in 



 

2 

 

spodbujanje inovativnosti v slovenskem okolju kot model prenosa Silicijeve doline v 

Slovenijo. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Nalogo sem razdelil na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu naloge sem med 

drugim uporabil monografiji The rise, decline, and renewal of Silicon Valley's high tehnology 

industry (Khanna 1997), Regional advantage: culture and competition in Silicon Valley and 

Route 128 (Saxenian 1996) in Resolucijo o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 

2011-2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011) ter tako primerjal najpomembnejše 

ugotovitve o razvoju Silicijeve doline s slovenskim okoljem. Prav tako sem analiziral gradivo 

in akte, ki so trenutno v pripravi in dajejo pomembno izhodišče za povezovanje naloge. V 

empiričnem delu naloge sem podatke analiziral s kvantitativno metodo raziskovanja. Podatke 

sem zbral z metodo anketiranja v obliki elektronskih anketnih vprašalnikov, ki sem jih poslal 

okrog osemdeset najbolj inovativnim in perspektivnim podjetjem v Sloveniji. Za osnovno 

področje raziskave sem uporabil sistemske dejavnike, ki omogočajo oziroma zavirajo razvoj 

slovenskega podjetništva. Pridobljene podatke sem obdelal s pomočjo ustrezne kvantitativne 

metode, in sicer deskriptivne statistike. Značilnosti zbranih podatkov sem tako primerjal s 

podatki iz teoretičnega dela in jih s pomočjo grafičnih in tabelaričnih prikazov predstavil kot 

pozitivne in negativne dejavnike za razvoj in spodbujanje inovativnosti v slovenskem okolju.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi naloge sem izhajal iz predpostavke, da v Sloveniji obstajajo določene ideje za 

izgradnjo okolja, podobnega Silicijevi dolini. To so predvsem samo ideje brez konkretnih 

aktivnosti in se oblikujejo na Ministrstvu za gospodarstvo. Projekt izgradnje Silicijeve doline 

je v Sloveniji uresničljiv ob predpostavki, da se spremenijo določeni sistemski pogoji. 

Pri proučevanju pojavov sem se omejil na nekatera tehnološko najbolj inovativna podjetja v 

Sloveniji kot primer dobre prakse uspeha z inovativno idejo in v ta namen uporabil predvsem 

aktualne podatke in normativne akte pristojnih institucij za vzpodbujanje podjetništva in 

inovativnosti. 
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2 SILICIJEVA DOLINA 

V svetu je poznanih le nekaj visokotehnoloških območij, ki so postale sinonim za inovativnost 

in razvoj. Takšno območje je Silicijeva dolina, ki je skozi celotno zgodovino delovanja 

predstavljala območje rasti in inovativnosti. Takšna območja zaznamujejo specifični sistemski 

dejavniki, ki so ţelje mnogih svetovnih drţav, vendar jih le redkim uspe posnemati in 

vključiti v delovanje lastne drţave.  Med te drţave bi lahko uvrstili Indijo, ki ji je z območjem 

Bangalore to uspelo in sedaj predstavlja eno najhitreje rastočih območij v svetu. 

2.1 Zgodovina doline 

Silicijeva dolina je v svetu poznana kot sinonim za uspešnost in inovativnost, vendar če se 

vrnemo v zgodovino doline, bi jo lahko poimenovali tudi mesto sliv. Na kmetijskem območju 

doline je gojenje sliv imelo pomembno vlogo, saj je bilo sadjarstvo pomemben vir preţivetja. 

Khanna (1997, 67) navaja, da, preden se je uveljavilo ime Silicijeva dolina, je bila dolina 

prepoznavna kot ameriško mesto sliv. Kmetijsko območje doline je bilo distribucijski center 

za kmetijske pridelke iz sosednjih območjih. Elektrotehnična revolucija v šestdesetih letih je 

postopoma nadomestila sadovnjake in kmetije z elegantnimi tovarnami, mreţo avtocest in 

primestnimi skupnostmi. Ob tem Gromov (b. l.) prikazuje časovnico dogodkov, ki so 

prispevali k ustvarjanju Silicijeve doline: 

1848 - Prvo leto zlate mrzlice. Povsod po svetu se širijo govorice, da so odkrili zlato na 

zahodni obali Severne Amerike. Zlato je bilo odkrito v El Doradu, nedaleč od Sacramenta. 

1853 - Več kot 300 000 novih prihodov v Kalifornijo. 

1872 - Civilni zakonik, ki je bil sprejet, vključuje posebne določbe, ki zagotavljajo svobodo 

zaposlenih v drţavi Kaliforniji, da izberejo svoje delovno mesto. 

1891- Nekdanji guverner Kalifornije Leland Stanford ustanovi Univerzo Stanford. 

1910 - Prihod Leeja de Forest v San Francisco postane začetek procesa preoblikovanja 

Silicijeve doline v strokovnem znanju na področju elektronike. 

1951 - Ustanovljen industrijski park Stanford kot visokotehnološki center za podjetja, ki 

delujejo v tesnem sodelovanju z univerzo. Med prvimi podjetji za najem prostora v parku so 

Varian Associates, General Electric in Eastman Kodak. 

1956 - William Shockley, so-izumitelj tranzistorja, prispe v San Francisco in ustanovi 

podjetje Shockley Semiconductor. 

1957 - "Izdajalskih osem" zapusti Shockley Semiconductor in ustanovi Fairchild 

Semiconductor. 
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1968 - Gordon Moore in Robert Noyce zapustita Fairchild Semiconductor in ustanovita Intel. 

1971 -  Izraz "Silicijeva dolina" se pojavi v tisku. 

Kot navaja Khanna (1997, 67) je izraz Silicijeva dolina skoval Don Hoefler leta 1971, ko je 

bil urednik tedenskega dogajanja v polprevodniški industriji. Če izraz Silicijeva dolina 

podrobneje analiziramo, ugotovimo, da silicij predstavlja ključno sestavino v proizvodnji 

polprevodniških čipov in da se dolina nanaša na stanovanjsko pokrajino mesta Santa Clara, ki 

jo na vzhodu obdaja gorovje Diablo in na zahodu gorovje Santa Cruz. Izraz je preţivel vse do 

danes in je eden izmed sinonimov za uspeh. S tem se strinja tudi Grove (1987, 154) in 

poudarja, da je ime Silicijeva dolina postalo sinonim za uspeh, rast in blaginjo. 

Začetki prepoznavnosti doline, kot jo poznamo danes, segajo v čas reorganizacije univerze 

Stanford, ko je Friderick Terman vključil v delovanje univerze in njeno okolje podjetniške 

ideje. Univerza Stanford (b. l.) umešča začetke rasti Silicijeve doline v začetek 19. stoletja, 

natančneje v leto 1939, ko je ustanovitelj Silicijeve doline, profesor Friderick Terman, podprl 

idejo o majhnem podjetju Davida Packarda and Williama Hewletta. Prav njuna garaţa bi naj 

bila rojstni kraj Silicijeve doline. Dolina uspeha leţi na zahodni obali drţave Kalifornija v 

ZDA, natančneje juţno od mesta San Francisco. Povod za njen nastanek so bile ekonomske 

teţave Univerze Stanford, ki so kot rešitev teh teţav oddale zemljišča v 99-letni najem visoko 

tehnološkim podjetjem. S tem se je spletla vez med Univerzo Standford in podjetji, ki traja še 

danes. Ta vez se odraţa skozi prenos znanja iz univerze v podjetja in obratno. Takšno okolje 

je v dolino privabilo veliko število mladih študentov in tudi podjetij, ki so uspela z 

inovativnimi idejami in tako postala vodilna podjetja v svetu.  

Pomembno vlogo Fridericka Termana v razvoju Silicijeve doline omenjata tudi Leslie in 

Kargon (1996, 435), ki poudarjata, da »če si kdo zasluţi, da se imenuje oče Silicijeve doline, 

je to Frederick Terman, ki je bil profesor na univerzi Stanford, dekan inţeniringa in načelnik.« 

Terman je bil idejni vodja edinstvene zamisli o partnerstvu med univerzami in industrijo v 

Silicijevi dolini in je v ta namen usposobil prvo generacijo študentov, ki so to sodelovanje 

uresničili. Takšno prizadevanja za spodbujanje rasti visoko tehnološke industrije v okviru 

sodelovanja z univezo Stanford ni pritegnilo le domače pozornosti, ampak tudi mednarodno. 

Da je njegovo prizadevanje uspelo, opisuje Wright (2000, 91), ki navaja, da je bilo leta 1960 

nastanjeno v tehnološkem parku univerze Stanford 30 visokotehnoloških podjetij s skupno 

11000 zaposlenimi. S tem so se Termanu uresničile sanje o skupnosti tehničnih 

strokovnjakov, ki so povezovali univerzo in zasebno industrijo. 

Ob tem Leslie in Kargon (1996, 438) navajata, da je Terman zagovarjal in na eni izmed 

univerzitetno-industrijskih konferenc tudi trdil, da se univerze razvijajo v več kot zgolj kraj 

učenja. Takšni sistemi imajo gospodarski vpliv še posebej na poloţaj industrije, rast 

prebivalstva in značaj skupnosti. Univerze lahko tako dojemamo kot naravni vir podobno kot 

so to surovine, transport ali podnebje in s tem so korporacije odkrile pomembne prednosti 
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nahajanja v bliţini raziskovalnih univerz. S tem je hotel Terman nakazati, da je za visoko 

tehnološko in znanstveno ustvarjalnost bolj pomembna lokacija v središču moţganov kot 

lokacija v bliţini trga, surovin ali transporta in da to daje moţnost za rast podjetij. 

Grove (1987, 154) predstavlja Silicijevo dolino skozi tri različne poglede, ki opredeljujejo 

dolino kot celoto. Najprej jo predstavlja kot kraj, geografsko območje z obilo sonca in 

odličnimi podnebnimi pogoji, ki ustvarjajo odlične pogoje za delo. Potem jo predstavlja kot 

poslovni stroj, ki je ustvaril več kot 100 000 proizvodnih delovnih mest od leta 1972 do leta 

1980 in je še vedno vodilna v svetu pri ustvarjanju novih podjetij. In na koncu jo predstavlja 

kot edinstveno osebnost s posebnimi druţbenimi značilnostmi, ki se razlikujejo od drugih 

regij. Kljub temu da se dolina srečuje s problemi onesnaţenja podnebja, slovi kot območje 

drage delovne sile, ima veliko konkurenco iz drugih visokotehnoških mek in se sooča s 

seznamom rastočega zla, je to še vedno kraj, kjer ţelijo podjetniki uveljaviti svoje srčne ţelje.  

2.2 Rast in razvoj doline 

Khanna (1997, 75) navaja, da so pri ustvarjanju okolja in rasti Silicijeve doline imeli 

pomembno vlogo predvsem podjetniki z majhnimi podjetji, ki so bila po stilu drugačna od 

tradicionalnih podjetij. Prav ta majhna podjetja so začela tehnološko revolucijo in ne velike 

multinacionalke z bogatimi viri. Pri tem je pomembno vlogo imela tudi drţava, predvsem na 

dveh področjih. Ministrstvo za obrambo in NASA sta opravila večino nakupov 

polprevodnikov za vojaške namene in drţava je namenjala veliko sredstvev za raziskovalne in 

razvojne namene v zasebnem sektorju ter raziskovalne laboratorije in inštitute za znanstvene 

raziskave. Prav polprevodniki so bili osnova za začetek rasti in razvoja Silicijeve doline. V 

preglednici 1 lahko vidimo svetovno prodajo polprevodnikov med leti 1959 in 1984. Med 

letoma 1979 in 1984 opazimo povečano rast prodaje polprevodnikov, kar sovpada z rastjo in 

razvojem računalniške industrije v Silicijevi dolini. 

Preglednica 1: Svetovna prodaja polprevodnikov (milijarda $) 

Leto 1959 1964 1969 1974 1979 1984 

Prodaja 0.75 1.25 1.75 5.50 10.75 21.50 

Vir: Khanna 1997, 75. 

Khanna (1997, 77) kot prednost tehnične industrije pred drugimi industrijami izpostavlja 

prepletenost starih in novih podjetij, ki vstopajo na trg in tako ustvarjajo nove priloţnosti za 

izdelke. Tako se polprevodniki in mikroprocesorji pojavljajo na različnih področjih: 

računalništvo, biotehnika, medicina, zabava, telekomunikacije. To predstavlja pomemben 

trţni potencial za izdelke in omogoča neomejeno konkurenco v industriji. Ob tem Khanna 
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(1997, 79) navaja, da so primerjalne prednosti dejavnikov med genezo in rastjo Silicijeve 

doline bile: 

 sposobnost za inovacije novih tehnologij, 

 tehnična znanja pri vodenju razvoja novih tehnologij od osnovnih raziskav do 

uporabniške aplikacije, 

 razpoloţljivost visoko usposobljenih znanstvenikov, inţenirjev, raziskovalcev, 

managerjev in kvalificiranih delavcev, 

 znatna razpoloţljivost kapitala iz zasebnih virov tveganega kapitala in ţelja po 

sodelovanju pri rasti in finančni podpori, 

 bliţina odprtih izobraţevalnih in raziskovalnih ustanov, 

 privlačna geografska regija, odlično podnebje in športni način ţivljenja, 

 podporne lokalne inštitucije in storitvena infrastruktura. 

Pri razvoju in rasti doline je imela pomembno vlogo tudi Univerza Stanford (b. l.), ki navaja, 

da univerza predstavlja vrelec invencij kot obetavnih novih idej oziroma potencialnih inovacij 

kot do uporabnosti dognanih invencij, ki omogočajo napredek na področju raziskav in 

vzpodbujajo nastanek mnogih podjetij, ki so Silicijevo dolino naredila za eno izmed najbolj 

inovativnih in produktivnih visokotehnoloških območij v svetu. Tako Saxenian (1996, VII) 

navaja, da se Silicijeva dolina lahko danes pohvali z velikim številom start-up podjetij na 

področjih mreţenja, brezţičnih komunikacij, multimedij in internetnih aplikacij. Prav tako 

Saxenian (1996, 2) navaja, da, ko je večino tradicionalnih industrijskih panog in regij v letu 

1970 občutilo krizo, so politiki in načrtovalci po vsem svetu opazovali hitro rastočo dolino in 

načrtovali lastni uspeh z gradnjo raziskovalnih parkov, iskanjem novih podjetnikov in 

povezovanjem industrije z univerzami.  

Stanford (b. l.) navaja, da je internet ključnega pomena za zgodbo Silicijeve doline. Iz te 

zgodbe se je rodilo veliko uspešnih podjetij in eno izmed njih je podjetje Google, ki je najbolj 

priljubljen spletni iskalnik in eno najbolj vplivnih svetovnih podjetij. K temu uspehu lahko 

prištejemo tudi druge legendarne druţbe v Silicijevi dolini, ki so tesno povezane z univerzo 

Stanford. To so Cisco Systems, Hewlett-Packard Company, Intuit, Silicon Graphics in Sun 

Microsystems. Forester (1987, 50-51) ob tem dodaja, da je od 1 100 podjetij, ki so bile članice 

ameriškega zdruţenja elektronikov, delovalo 600 podjetij v Silicijevi dolini. Tako se je iz 

bogate generacije sposobnih podjetnikov in znanstvenikov v zgodovini Silicijeve doline 

rodilo več kot 15 000 milijonarjev, kar je največja koncentracija znanstveno-intelektualnega 

potenciala in bogastva v ZDA.  

Khanna (1997, 83) navaja, da je veliko drugih regij po svetu posnemalo prednosti doline in 

sedaj kruto tekmujejo s podjetji iz Silicijeve doline na vseh trgih. Edinstvena kombinacija 

talenta, kapitala in infrastrukture je prinesla Silicijevi dolini prevlado v svetu 

mikroelektronske industrije. Čeprav ta sinergija sestavin še obstaja, je opazen padec Silicijeve 

doline v konkurenčnosti in izgubi trţnega deleţa. Kot navaja Saxenian (1996, 2) se je Silicija 
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dolina s takšnim problemov srečevala v letu 1980, ko je morala Japonski prepustiti trg 

polprevodniških spominskih kartic. Kljub temu pa kot navaja Wright (2000, 89), je v 

Silicijevi dolini v letu 2000 delovalo več kot 7 000 podjetij, od tega jih je večino nastalo v 

zadnjem desetletju. 

2.3 Ključni sistemski dejavniki za uspešnost doline 

Sistemski dejavniki za uspešnost Silicijeve doline so ţe skozi celotno njeno zgodovino 

priljubljen predmet raziskav in analiz vlad po svetu, ki ţelijo prenesti model Silicije doline v 

lastno drţavo. Cook in Joseph (2001, 1) tako navajata, da je Silicijeva dolina v zadnjih 30 

letih postala model za razvoj visokotehnoloških podjetij po celem svetu kljub njeni 

sorazmerno kratki 50 letni zgodovini. Ta model so v zadnjih letih skušale posnemati 

predvsem vlade jugovzhodne Azije in Avstralije s spodbujanjem izgradnje tehnoloških 

parkov. Ti parki bi naj prinesli predvsem nova delovna mesta, nova start-up podjetja, tvegani 

kapital in inovacije. 

Cook in Joseph (2001, 3)  kot tipične značilnosti modela Silicijeve doline navajata: 

 vero v podjetništvo, 

 ključno vlogo tveganega kapitala, 

 kritično vlogo raziskovalnih univerzah, 

 veliko ponudbo visoko usposobljenih raziskovalcev, 

 koristi od lokacije podjetja, 

 veliko vlogo pri prostem trgu z omejenim vplivom drţave. 

Khanna (1997, 71-72) pa navaja, da ima visokotehnološka elektronska industrija v Silicijevi 

dolini edinstvene lastnosti glede na druge industrije. Tako prepoznava naslednje ključne 

elemente: 

 visok deleţ visoko usposobljenih inţenirjev, znanstvenikov, strokovnjakov in vodilnih 

delavcev predvsem z elektrotehničnim in računalniškim znanjem, 

 dobro usposobljeno in kvalificirano proizvodno delovno silo s celovitim 

elektrotehničnim znanjem, 

 izjemno visoka rast industrije v zgodnjih fazah inkubacije podjetij, 

 evolucije in revolucije ob organizacijski rasti, 

 industrije z visokim tveganjem pogosto ponavljajo napake drugih podjetij, 

 visoki raziskovalni in razvojni stroški v razmerju do prihodkov, 

 razvoj izdelkov in stalne inovacije v ţivljenjskih dobah izdelkov in velike naloţbe v 

obrate in opremo, 

 svetovni trg za svoje izdelke, 

 zniţevanje proizvodnih stroškov kar za 30 % za vsako podvojitev kumulativnega obsega. 
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Cook in Joseph (2001, 3) navajata, da je največja napaka v posnemanju Silicijeve doline v 

tem, da vlade vidijo v Silicijevi dolini predvsem tisto, kar hočejo in ne tisto, kar so 

pripravljene videti. Predvsem opozarjata na prezrtje zapletenih mreţ informacijskih kanalov, 

ki zagotavljajo visoko tehnologijo podjetij s svojo osnovno opremo. Ob tem izpostavljata tudi 

problem prenosa modela, ki ga drţave rade hvalijo in predstavljajo kot simbol napredka in 

inovativnosti. V primeru nedelovanja ali neprimernega prenosa modela se potem vlade rade 

posluţujejo izgovora o pomanjkljivostih delovanja modela Silicije doline. Cook in Joseph 

(2001, 5) še opozarjata na pomembnost kulture drţav, univerz in podjetij in jim dajeta velik 

pomen ter poudarjata, da si zasluţi ločen in poseben dejavnik v procesu modeliranja. Vsa ta 

vprašanja so tako globoka in pomembna, da si zasluţijo spoštovanje. 

2.4 Bangalore – Silicijeva dolina v Indiji 

Prenos modela delovanja Silicijeve doline je potekal tako v ZDA kot tudi drugod po svetu in 

v nekaterih primerih je tudi uspel. Primer takšnega uspeha je območje Bangalore v Indiji, ki v 

zadnjih letih postaja vse bolj pomembno univerzitetno in tehnološko središče v Indiji. K temu 

so zelo pripomogli ugodni pogoji, ki jih ponuja Indija s poceni delovno silo, ki pa je 

nadpovprečno izobraţena. Tako so v Indijo preselile svoje podruţnice vse večje svetovne 

multinacionalke. Zato se Dasarathi (2004) sprašuje, ali je Bangalore res središče novih idej in 

razvoja ali pa je to samo središče izvajanja novih tehnoloških idej. 

Gowda, Sridhara in Rajan (2008, 271) navajajo, da se 9 milijonsko mesto Bangalore nahaja v 

središču Indijskega polotoka. Rast in razvoj mesta je strahovit, saj sadovnjake, vinograde in 

druga kmetijska območja zamenjujejo stanovanjski, poslovni, industrijski in potniški objekti. 

Prav razvoj in urbanizacija sta iz nekdanjega mesta vrtov naredila visoko tehnološko sliko 

Silicijeve doline. To rast opisuje tudi Heitzman (1999, PE2-PE3), ki navaja, da je Bangalore v 

zadnjih desetletjih doţivel eksplozivno rast tako v industriji programske opreme kot tudi na 

področju visoko tehnoloških raziskav. Vendar pa avtorji opozarjajo na pojavljanje 

infrastrukturnih problemov predvsem kot posledico trajnostne rasti visoko tehnološke 

industrije, ki je ustvarjala nova delovna mesta v zadnjih letih.  

Da je Bangalore eno od najhitreje rastočih mest v Indiji in v svetu navaja tudi Heitzman 

(1999, PE2-PE3), ki Bangalore opisuje kot območje, ki zagotavlja prijetno vzdušje za 

podjetništvo. Gospodarski razvoj mesta je tako razdelil v štiri faze od neodvisnosti naprej. V 

prvi fazi med leti 1950 in 1960 so prevladovale vladne pobude in poudarek na lociranju 

javnega sektorja v raziskave in izgradnjo infrastrukture v Bangaloreju. Te institucije imajo še 

danes velik vpliv na delovanje mesta. Tako je pet največjih podjetij v javnem sektorju v letu 

1991 uradno zaposlovalo več kot 81 000 ljudi na območju Bangaloreja. Njihov neposreden 

vpliv je vključeval tudi upravljanje okroţij, stanovanjske sheme in transportne sisteme. V 

drugi fazi z začetkom v poznih letih 1960 in v letu 1970 se je začela hitra rast drţavne 

birokracije, veliko zaposlovanje in drţavno vodenje podjetij. Tretja faza se je začela v letu 
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1980, ko je Bangalore začel čutiti učinke liberalizacije in so zasebna podjetja postala motor 

rasti, še posebej v majhnih elektrotehničnih podjetij. Četrta faza, ki se je začela konec leta 

1980, je prinesla večje in bolj raznolike odnose z multinacionalnimi korporacijami. 

Heitzman (1999, PE2-PE3) navaja, da rezultati vsake od teh faz še vedno obstajajo in se 

kaţejo v prostorski ureditvi mesta in industrijski strukturi metropolitanske regije. Verjetno je 

formalni sektor z največjim vplivom na zaposlovanje še vedno tekstilna industrija, če 

upoštevamo povezanost prebivalstva s tkanjem svile in domače obrti. Ti ostanki so še vedno 

vidni v starem delu mesta in na podeţelju okroţja Bangalore. Naslednji pomemben dejavnik v 

javnem sektorju so politični voditelji in institucije centralne in deţelne vlade. Jasno je, da 

bodo na vseh teh območjih še nastajale poslovne priloţnosti, vendar pa v bliţnji prihodnosti 

ne bodo generirale rasti in zaposlovanja. Rast gospodarstva bo odvisna predvsem od 

dinamičnosti zasebnega sektorja, ki ga bodo poganjala podjetja z visoko donosno vrednostjo, 

velikimi izhodi, minimalnim vplivom na okolje in sposobnostjo ustvarjanja neposrednih 

zaposlitev, kakor tudi posredno rastjo storitev. Najverjetnejši kandidati so mikroelektronska 

podjetja na področju strojne, informacijske in programske opreme, ki so sestavni del visoke 

tehnologije v industijski strukturi metropolitanske regije Bangalore. 

Tako bi lahko kot glavne sistemske dejavnike, ki so omogočili razvoj in rast Bangaloreja 

izpostavili predvsem: 

 visoko izobraţeni inţenirji in strokovnjaki,  

 sorazmerno poceni in angleško govoreči kadri, 

 velika vlaganja tujih multinacionalk v tehnološke panoge, 

 podpora raziskovalnih centrov, 

 tehnološki parki z ustrezno infrastrukturo 

 privlačne davčne olajšave. 

Heitzman (1999, PE7) navaja, da je bil koncept Bangalore kot Silicijeva dolina v sredini leta 

1980 pod vplivom politike Rajiva Gandhija, ki je prinesla liberalizacijo gospodarstva na več 

področjih visoke tehnologije, vključno z elektroniko. V okviru tega je bila v letu 1985 

načrtovana shema tehnološkega parka s posebnimi pravili in ugodnostmi ter 100% izvozno 

usmerjenimi enotami. Prva in najbolj vplivna multinacionalka, ki se je v tistem času odločila 

za sodelovanje, je bila Texas Instruments. Odločitev za Bangalore je sprejela zaradi angleško 

govorečega tehničnega osebja, moţnosti uporabe visoko izobraţenih kadrov in delovnih 

skupin iz Indijskega instituta za znanost in drugih izobraţevalnih ustanov, ki ţe delujejo na 

področju elektronske industrije ter usposobnjenih podizvajalcev, privlačnega okolja in 

razmeroma poceni nepremičnin.  

Stremlau (1996, 152) navaja, da medtem ko Američani spijo, legije zelo izobraţenih mladih 

ljudi v čez pol sveta oddaljenem indijskem mestu Bangalore preko računalniških delovnih 

postaj, ki so povezani s sateliti, opravljajo informacije in storitve za prebivalstvo ZDA. Hkrati 
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Stremlau (1996, 153) povzema Edwarda Yourdana, analitika industrije programske opreme, 

ki trdi, da ima Indija priloţnost, da postane pomemben dejavnik na svetovnem trgu 

programske opreme. Programska oprema pa ni glavni proizvod, ki prinaša dodano vrednost 

Bangaloreja, ampak so to ljudje. To so visoko izobraţeni inţenirji in programerji, ki pa so 

običajno niţje plačani. Tako se lahko Indija kot druga največja znanstvena skupnost v 

angleško govorečem svetu pohvali z več kot 3 milijoni znanstvenikov in tehnikov, hkrati pa 

dela v tujini še pribliţno 40 000 indijskih znanstvenikov v različnih panogah. Vsako leto je 

tako število diplomantov na področju računalniških znanosti iz indijskih univerz v povprečju 

okrog 15 000 in veliko jih gre v ZDA. Kot navaja Stremlau (1996, 161), je Bangalore lahko 

znanilec nove svetovne delovne sile, ki deluje v kibernetskem prostoru in izven dosega vlade. 

2.5 Povzetek ugotovitev 

Silicijeva dolina in Bangalore predstavljata v svetu privlačno okolje z odličnimi pogoji za 

ustanovitev in delovanje podjetij, ki se kaţejo v njuni rasti in prepoznavnosti. Delovanje obeh 

območij temelji na znanju, ki predstavlja ključni dejavnik povezanosti obeh območij. Za 

delovanje obeh območij je značilna kritična vloga raziskovalnih ustanov z visoko 

usposobljenimi znanstveniki in raziskovalci, ki delujejo v soţitju s podjetji. S tem sta območji 

razvili odlično podporno okolje in infrastrukturo, ki podjetjem nudi pomoč v razvoju idej in 

izdelkov. Uspeh vseh naštetih dejavnikov pa ne bi bil opazen, če okolje ne bi razvilo visoke 

vere v podjetništvo, ki je še posebej prisotna v Silicijevi dolini. Takšen podjetniški duh in 

kultura sta ustvarila zavedanje, da so za uspeh podjetij ob inovativnih idejah potrebni tudi 

visoko usposobljeni kadri in vlaganja podjetij v razvoj in raziskave. 

Območji povezuje veliko ključnih dejavnikov, ki so nujni za rast in razvoj takšnega 

gospodarskega okolja, kljub temu pa je v njunem razvoju nekaj razlik. Medtem ko se je rast 

Silicijeve doline začela samostojno v soţitju z univerzo Stanford, je rast Bangaloreja 

povzročila liberalizacija Indije, ki je omogočila načrtno grajenje visokotehnološkega območja. 

Tako je Silicijeva dolina postala območje uspeha podjetnikov z inovativno idejo, ki 

izkoriščajo potencial tveganega kapitala, medtem ko se Bangalore razvija z neposrednimi 

tujimi naloţbami, ki izkoriščajo indijsko znanje in poceni delovno silo ter vlaganja domačih 

zasebnih bank. Njuno največjo razliko pa vsekakor predstavlja kultura, saj se je Silicijeva 

dolina razvija v duhu kulture ZDA, ki predstavlja območje svobode, enakosti in moţnosti za 

uspeh, medtem ko Indija predstavlja kulturo različnih veroizpovedi in nesorazmerne razvitosti 

drţave, ki pa zaradi svoje velikosti in razvoja postaja vse pomembnejše svetovno območje. 

Pot od ideje do območij kot sta Silicijeva dolina in Bangalore ni enostavna, saj je pri tem 

potrebno upoštevati različne gospodarske, druţbene, socialne in kulturne razlike med 

drţavami. Kljub temu pa v veliko drţavah obstajajo ţelje za prenos idej Silicijeve doline v 

lastno okolje, med njih spada tudi Slovenija. V primeru Silicijeve doline in Bangalore lahko 

opazimo, da so ključni za uspeh takšne ideje ključni sistemski dejavniki, ki povezujejo tudi 
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oba primera. Tako mora biti cilj Slovenije pri prenosu idej Silicijeve doline v slovensko 

okolje predvsem postavitev ključnih sistemskih dejavnikov po vzoru obeh primerov in tako v 

povezanosti s slovensko kulturo in okoljem zgraditi odprto in spodbudno podjetniško okolje 

za rast najbolj inovativnih in visokotehnoloških podjetij, ki bodo ustvarjala višjo dodano 

vrednost. 
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3 GOSPODARSKO OKOLJE V SLOVENIJI 

Postati Silicijeva dolina je ţelja mnogih drţav. Te ţelje ima tudi Slovenija, v kateri deluje 

nekaj zelo uspešnih inovativnih podjetij, ki narekujejo razvoj posameznih panog v svetu. Za 

izgradnjo modela Silicijeve doline je potrebno ob dobrih primerih podjetij upoštevati tudi 

ključne sistemske dejavnike, ki omogočajo oziroma zavirajo izgradnjo modela Silicijeve 

doline. K pozitivnim popravkom in izoblikovanju ključnih sistemskih dejavnikov lahko 

pripomore tudi drţava, ki z razvojnimi dokumenti in zakonodajo ustvarja pogoje za delovanje 

gospodarstva. 

3.1 Razvoj panog in podjetij v Sloveniji 

Iz podatkov Statističnega urada RS je razvidno, da se je število podjetij v Sloveniji v zadnjih 

letih povečevalo, vendar pa ni bilo zaznati večjih strukturnih sprememb slovenskega 

gospodarstva. To je vidno na sliki 1, ki prikazuje število podjetij po dejavnostih za leto 2008 

in 2009 v Sloveniji. Tako je v letu 2007 v Sloveniji delovalo 105 272 podjetij (SURS 2008), v 

letu 2008 152 541 podjetij (SURS 2010a) in v letu 2009 160 931 podjetij (SURS 2010b). 

Večino teh podjetij deluje v dejavnostih trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih vozil 

(15,3 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (14,0 %) ter gradbeništvo (13,7 %). 

Od tega je v letu 2008 na novo nastalo 10 722 podjetij in prenehalo delovati 5 009 podjetij 

(SURS 2009) in v letu 2009 na novo nastalo 15 921 podjetij in prenehalo delovati 7 323 

podjetij (SURS 2010a). SURS (2010b) še dodaja, da glede na velikost podjetij v Sloveniji 

prevladujejo mikropodjetja (93,8%), vendar pa je več kot polovica oseb zaposlena v srednje 

velikih in velikih podjetjih. 
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2008 2009

SKD 2008 - Skupaj 152.541 160.931

A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 2.055 2.252

B RUDARSTVO 114 113

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 17.644 17.672

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 406 493

E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, 

SANIRANJE OKOLJA 346 367

F GRADBENIŠTVO 21.056 22.047

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL 23.662 24.602

H PROMET IN SKLADIŠČENJE 9.194 9.251

I GOSTINSTVO 7.965 8.367

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 4.927 5.672

K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 1.859 2.133

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 2.049 2.148

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 20.533 22.490

N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 3.823 4.566

O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST 

OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 2.197 2.222

P IZOBRAŽEVANJE 2.975 3.454

Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 3.700 3.958

R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 10.580 11.094

S DRUGE DEJAVNOSTI 17.456 18.029

T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM 

OSEBJEM, PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO 0 1

U DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES 0 0

Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno

 

Slika 1: Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija 

Vir: SURS 2011c. 

Na pomanjkanje sprememb v gospodarski strukturi in strukturi podjetij opozarjajo tudi Stres, 

Trobec in Podobnik (2009, 21), ki menijo, da so bile premajhne spremembe v smeri 

tehnološko zahtevnih in na znanju temelječih dejavnostih, kar je vplivalo na prepočasno 

povečevanje produktivnosti slovenskega gospodarstva. Okrepil se je le pomen strojne 

industrije in proizvodnje vozil in plovil, deleţ tehnološko zahtevne proizvodnje pa se ni 

bistveno spremenil. Na podobne pomanjkljivosti opozarja tudi OECD (2011), ki vidi problem 

v nizki produktivnosti v industrijskem sektorju in domači lastniški strukturi podjetij. Prav tako 

je visokotehnološki predelovalni sektor v Sloveniji manj razvit v primerjavi z drţavami 

srednje in vzhodne Evrope. Premajhen je tuji deleţ neposrednih tujih naloţb predvsem v 

predelovalno industrijo in omreţja, saj menijo, da bi proces privatizacije podjetij bistveno 

izboljšal produktivnost v številnih ključnih sektorjih infrastrukture. To lahko razberemo tudi 

na sliki 2, ki prikazuje deleţ visoko tehnološko zahtevnih proizvodov v izvozu blaga v 

Sloveniji, v Češki, Madţarski in Slovaški. Deleţ izvoza visoko tehnoloških proizvodov v 

izvozu blaga v Sloveniji se je sicer povečeval skozi leta, vendar je v primerjavi z navedenimi 

drţavami nizek. 
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Slika 2: Delež visoko tehnološko zahtevnih proizvodov v izvozu v Sloveniji, Češki, 

Madžarski in Slovaški 

Vir: UMAR 2011c. 

Stres, Trobec in Podobnik (2009, 24) opozarjajo tudi na nujnost povečanja konkurenčnosti v 

storitveni dejavnosti z visoko dodano vrednostjo glede na doseganje cilja SRS. Obseg storitev 

(G-P) je v obdobju 2005-2008 znašal okoli 63 % dodane vrednosti, v letu 2009 se je povečal 

na 66,5 %, vendar je še vedno zaostajal za povprečjem EU. K temu prispevajo predvsem niţji 

trţni deleţ na znanju temelječih storitev, višji deleţ trţnih tradicionalnih storitev in niţji deleţ 

javnih storitev izven sektorja drţave. 

Loţar (2009) opozarja na problem nizke dodane vrednosti na zaposlenega in primerja 

Slovenijo z najbolj inovativnimi majhnimi evropskimi drţavami. Po podatkih iz leta 2006 

Slovenija za njimi zaostaja v vrednosti 10 najvrednejših blagovnih znamk na prebivalca za 7,3 

krat, po številu triadnih patentov na prebivalca za 23,4 krat in po deleţu visokotehnološkega 

izvoza v proizvodnji za 3,98 krat.  

UMAR (2011c) v spomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2011 napoveduje naslednjo 

gibanje dodane vrednosti po dejavnostih, kar prikazuje slika 3. Gospodarska gibanja sicer 

napovedujejo okrevanje gospodarstva po gospodarski krizi, vendar je hkrati zaslediti, da se 

gospodarstvo vrača v ustaljene tirnice nedonosnih dejavnosti predvsem z niţjo dodano 

vrednostjo. 
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Slika 3: Pomladanska napoved dodane vrednosti po dejavnostih 

Vir: UMAR 2011c. 

UMAR (2011c) navaja, da se je deleţ podjetniške aktivnosti v Sloveniji po gospodarski krizi 

okrepil predvsem zaradi povečanja deleţa podjetnikov iz nuje. Tako prevsem primanjkuje 

podjetij na osnovi inovativnih idej na tehnološkem in netehnološkem področju, ki so nujnost 

za izboljšanje konkurenčnosti in prestrukturiranje gospodarstva. 

Likar idr. (2011) v raziskavi Referenčni model inoviranja navajajo, da najbolj inovativna 

predelovalna podjetja vlagajo v razvoj okrog 7 % prihodkov od prodaje, pri čemer je večji 

deleţ vlaganj v usposabljanje in trţenje inovacij. Pri tem izpostavljajo pomembnost 

izobraţevanja vodilnih kadrov s področja inoviranja, kar pripomore k razvoju novih izdelkov 

ali storitev v podjetjih. Prav nasprotno je pri delavcih glede na število podanih predlogov za 

izboljšave, kjer zelo zaostajamo za vodilnimi drţavami. To se kaţe tudi v premajhni dodani 

vrednosti na zaposlenega, kar prikazuje slika 4. Ob tem še opozarjajo na prepozno 

sprejemanje odločitev za razvoj novih izdelkov ali storitev v podjetjih in s tem izgubo 

dragocenega časa. 



 

16 

 

 

Slika 4: Povprečna dodana vrednost: obravnava podjetja in podjetja držav, članic EU 

Vir: Likar idr. 2011. 

Dragoš idr. (2010, 42-46) poudarjajo pomembnost prebojnih inovacij za Slovenijo in ne le 

majhnih izboljšav v podjetjih, ki le skromno povečajo dodano vrednost. Tako predstavljajo 

smernice, ki povezujejo vlogo drţave, gospodarstva, šolstva in raziskovalne sfere. V 

osprednje postavljajo zaposlene in njihovo izobraţevanje, ki je tako pomembno kot vlaganje v 

tehnologijo in opremo. Ob tem je potrebno povečati in okrepiti raziskovalno dejavnost, ki bo 

bolj povezana z gospodarskim izkoriščanjem. 

3.2 Primeri inovativnih podjetij 

Priloţnost za razvoj in inovativnost v slovenskem okolju imajo majhna inovativna podjetja, ki 

so vodilna v svoji panogi. Kot lahko razberemo iz nekaterih primerov slovenskih podjetij, se 

ta podjetja zavedajo pomembnosti razvoja in inovativnosti, saj jim le to prinaša konkurenčno 

prednost in vodilni poloţaj na evropskem in svetovnem trgu. Med takšna podjetje spadajo 

Pipistrel d. o. o., Akrapovič d. d., Seaway Group d. o. o., Adria Mobil d. o. o. in še mnogo 

drugih. 

Podjetje Pipistrel d. o. o. je nastalo leta 1987, ko je ustanovitelj podjetja Ivo Boscarol postal 

prvi zasebni proizvajalec letal v Jugoslaviji. Podjetje se ukvarja z izdelavo ultra lahkih letal, 

zmajev, propelerjev, distribucijo in servisom letal in sestavnih delov. Podjetje se lahko 

pohvali na področju izdelave ultra lahkih letal predvsem z visokotehnološko izdelavo letal, 

uporabo posebnih materialov, ekonomičnostjo porabe letal kot okolju prijazno, varnostjo in 

uporabo solarne energije (Pipistrel b. l.a). Podjetje je v letu 2011 predstavilo tudi popolnoma 

novo letalo Panthera, ki ga lahko označimo za revolucijo na področju splošnega letalstva. Da 

so načrti podjetja jasno zastavljeni, dokazuje njihova izjava: »Mi ne posnemamo, mi 

inoviramo!« (Pipistrel b. l.b). Uspešnost podjetja dokazujejo tudi mednarodne nagrade:  

diploma Paul Tissandier, NASA Centennial Challenge PAV winner 2007, NASA Centennial 
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Challenge General Aviation Technology winner 2008, najbolj inovativno podjetje 2010 v 

Evropi in nagrada Lindbergh za najboljše električno letalo v letu 2011 (Pipistrel b. l.a). 

Podjetje Akrapovič d. d. je nastalo leta 1990, ko ga je ustanovil Igor Akrapovič (Akrapovič b. 

l.a). Podjetje se ukvarja s proizvodnjo vrhunskih izpušnih sistemov za motocikle in športne 

avtomobile ter karbonskih delov. Njihove izdelke odlikuje uporaba visokotehnološke 

tehnologije, nenehen razvoj, uporaba naprednih in najsodobnejših materialov in inovativnost 

dizajnov (Akrapovič b. l.b). Podjetje ima jasno zastavljeno vizijo, da bodo ostali vodilni na 

trgu izpušnih sistemov. Tako sodelujejo s tovarniški ekipami Honde, Kawasakija in Aprilie v 

MotoGP, raznimi drugimi svetovnimi proizvajalci motorjev kot so BMW, Harley Davidson, 

Piaggio (Akrapovič b. l.c). V avtomobilski industriji sodelujejo z BMW, Audi, Ferrari in 

Porsche ter mnogimi drugimi v Formuli 1 (Akrapovič b. l.d). Podjetje je prejelo tudi kar nekaj 

najboljših ocen v nemških avtomobilskih revijah za najboljši izpušni sistem (Akrapovič b. 

l.e). 

Začetki podjetja Seaway d. o. o. segajo v leto 1983, ko sta brata Jakopin ustanovila J&J 

design studio, ki se je razvilo v vodilno razvojno podjetje na področju navtike. Podjetje se 

ukvarja z izdelovanjem jadrnic, motornih jaht, jadrnice Shipman in motorne jahte Skagen. 

Prav tako so trenutno največji svetovni proizvajalec krmil jadrnic z leţaji. Izdelovanje jadrnic 

temelji na najmodernejši tehnologiji, uporabi naprednih materialov, inovativnem dizajnu, 

pohvalijo pa se lahko tudi z izdelavo hibridnega čolna (Seaway b. l.a). Podjetje je tako prejelo 

20 mednarodnih nagrad za čoln leta v Evropi in ZDA na področju motornih čolnov kot tudi 

zelene tehnologije (Seaway b. l.b). 

Začetki podjetja Adria Mobil d. o. o. segajo v leto 1965, ko so izdelali prvo počitniško 

prikolico. Podjetje je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, 

avtodomov in mobilnih hišic. Njihove izdelke navdihujejo prevsem inovativnost, kakovost, 

izkušnje in mednarodna usmerjenost podjetja (Adria Mobil b. l.a). Tako so prejeli veliko 

mednarodnih nagrad predvsem za avtodom leta 2010 na Nizozemskem in Veliki Britaniji ter v 

izboru »König-Kunde« postali najljubši proizvajalec izven meja Nemčije (Adria Mobil b. l.b). 

Če pogledamo predstavljena slovenska podjetja, ki uspevajo na mednarodnih trgih, 

ugotovimo, da jih povezuje nekaj zelo pomembnih točk. Vsa podjetja se zavedajo 

pomembnosti mednarodnega trga, investiranja v visoko tehnologijo, inovativnost in dizajn 

proizvodov, uporabo najnaprednejših materialov in pomembnosti zelene tehnologije. S svojim 

delom so se mednarodno uveljavili in so ponosni lastniki priznanih blagovnih znamk, ki v 

svetu pomenijo kvaliteto in razvoj. 
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3.3 Prednosti in slabosti slovenskega gospodarstva 

Za razvoj in rast gospodarstva je potrebna takšna naravnanost sistemskih dejavnikov, ki 

vpliva in vzpodbuja gospodarsko rast in konkurenčnost ter s tem ustvarja pozitivno 

podjetniško kulturo in okolje. Slovensko podjetniško okolje se pri tem sooča tako s 

pozitivnimi kot tudi z negativnimi dejavniki, ki lahko pritegnejo ali odvrnejo nastajanje 

podjetij in tuja vlaganja. Če si ogledamo raziskavo evropskih MSP-jev, ki je prikazana na 

sliki 5, ugotovimo, da so bile ovire za podjetništvo v Sloveniji med leti 2005 in 2006 višje kot 

v povprečju v EU, pri tem je še posebej zaskrbljujoč podatek pri prekomerni birokraciji.  

 

Slika 5: Ovire pri poslovanju podjetnikov v Sloveniji in EU, 2005-2006 

Vir: The Gallup Organization 2007. 

Podobno raziskavo o ovirah v poslovanju je na osnovi podatkov IMD in WEF opravil tudi 

Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani v letu 2008, kar prikazuje slika 6. Podatki 

potrjujejo predhodno raziskavo in izpostavljajo problem nesoočanja z neučinkovito vladno 

birokracijo in povečanje korupcije. 
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Slika 6: Ovire v poslovanju 

Vir: Kovačič, Stanovnik in Drnovšek 2009. 

Stres, Trobec in Podobnik (2009, 20) kot prednosti in slabosti slovenskega inovacijskega 

okolja glede na značilnosti slovenskega gospodarstva vidijo kot: 

 prednosti: 

 stabilno gospodarsko rast, 

 rast kupne moči, 

 prevzem evra, 

 stabilen bančni sistem, 

 članstva v evropskih in svetovnih organizacijah ter drugih mednarodnih povezavah, 

 ugodne temelje za razvoj in delovanje inovacijskega okolja, 

 dobro geografsko lego in umeščenost v transevropske prometne koridorje, 

 naravne vire, ki jih je v Sloveniji dovolj, na primer voda in les. 

 slabosti:  

 pomanjkanje podjetniške in inovacijske kulture ter ţelje po rasti, 

 prepočasno prestrukturiranje v smeri produktivnejših in tehnološko zahtevnejših 

dejavnosti, 

 negativni vpliv plačilne nediscipline, 

 pomanjkanje tveganega kapitala in premalo ambicioznih inovativnih idej, 

 nizek deleţ neposrednih tujih investicij, 

 neoptimalno izkoriščeno obstoječe podporno okolje, 
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 neskladen regionalen razvoj. 

Kot navajajo Burger, Jaklič in Rojec (2011, 9-10) se Slovenija sooča s problemom 

pomanjkanja tujih neposrednih investicij, saj sodi med drţave z najniţjo stopnjo tujih 

neposrednih investicij. Ob tem dodajajo, da se Slovenija ne sooča s problemi privlačnosti za 

neposredne tuje naloţbe, ampak predvsem s problemi v investicijski klimi. Kot glavne 

probleme (prav tam, 35), ki so jih naštela tuja podjetja in so problem tako tujim kot domačim 

podjetjem, navajajo:  

 visoke davke, 

 preveč administracije in birokracije, 

 plačilno nedisciplino, 

 neučinkovit in počasen sodni sistem, 

 teţave pri odpuščanju zaposlenih, 

 nerazpoloţljivost ustrezno usposobljene delovne sile, 

 neustrezno varstvo konkurence. 

K temu kot pozitivno stvar navajajo (prav tam, 34), da je  drţavi uspelo zmanjšati ovire pri 

ustanavljanju in začetku delovanja podjetij, vendar ob tem opozarjajo, da se je veliko 

dosedanjih problemov še poslabšalo. 

Svetovna banka nas je v raziskavi o enostavnosti poslovanja v evropskem in svetovnem 

merilu v letih 2010 in 2011 na sliki 7 ocenila z naslednjimi podatki: 

 

Slika 7: Uvrstitev Slovenije po raziskavi Svetovne banke o enostavnosti poslovanja 

Vir: The World Bank 2011. 

Tako lahko iz raziskave Svetovne banke razberemo, da se Slovenija uvršča na zelo visoko 

mesto pri enostavnosti ustanavljanja podjetij, kar je njena velika prednost, vendar je hkrati 

opaziti premajhne napredke v podpori delovanja podjetij predvsem pri registraciji 

nepremičnin, pridobivanju posojil in plačevanju davkov. 
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UMAR (2011a): »Z vidika nujnosti prestrukturiranja in izboljšanja konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva je treba čimprej spodbuditi nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki 

bi nastala na osnovi inovativnih idej na tehnološkem in ne-tehnološkem področju.«  

3.4 Opredelitev sistemskih dejavnikov 

Sistemski dejavniki so ključni dejavnik za razvoj posamezne drţave in območja, kot je 

Silicijeva dolina, saj predstavljajo posebnost določene drţave ali območja. V nadaljevanju 

predstavljam nekatere ključne sistemske dejavnike in njihov razvoj v Sloveniji, med katere 

spadajo podjetniški duh in kultura, konkurenčnost, znanje, razvoj in inovacije, finance, davki, 

administracija in infrastruktura. 

3.4.1 Podjetniški duh in kultura 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 19) pripisujejo podjetništvu osrednji pomen za ekonomski 

in druţbeni razvoj, vendar ob tem velikokrat pozabimo na ključni dejavnik pri podjetništvu, 

na podjetnika. Podjetnik je vir idej, inovativnosti in napredka, ki s svojim delom daje podjetju 

ţivljenjsko energijo. Podjetja se tako rojevajo iz ustvarjalnosti in dela posameznikov. Njihovo 

delovanje pa je povezano tudi z okoljem, vrednotami in odnosom druţbe do podjetnišva. 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 43) navajajo, da so analize pokazale, da je Slovenija 

podjetniško bolj »zaspana« kot v povprečju katerakoli druga skupina drţav, s katerimi so jo 

primerjali: ima manj »rojevanja« podjetij, manj delujočih podjetij, pa tudi manj ljudi se 

odloča, da prenehajo s poslovanjem svojega podjetja. To prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Primerjava podjetniške aktivnosti med Slovenijo in Evropo v letu 2009 

Vir: Rebernik, Tominc in Pušnik 2010. 
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Stres, Trobec in Podobnik (2009, 19) omenjajo, da biti podjetnik v Sloveniji še vedno ni 

vrednota. 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 44-45) navajajo število podjetnikov kot pomemben pogoj 

za uvrstitev drţave med podjetno, kljub temu da ekonomsko uspešnost drţave odraţajo 

mednarodna in tehnološko napredna podjetja. Vendar pa so majhna podjetja pogoj za 

ekonomski razvoj, saj na trgu ustvarjajo konkurenco, nova delovna mesta, razvijajo novo 

tehnologijo in tako prispevajo h konkurenčnosti ponudbe. Pri številu podjetnikov je potrebno 

biti previden, saj število podjetnikov ni vedno odraz razvoja, saj se veliko revnih drţav sooča 

s problemom delovanja teh podjetnikov v nizko donosnih panogah. Podjetništvo se tako 

razvija predvsem zaradi dveh dejavnikov: podjetništva zaradi nuje in podjetništva zaradi 

priloţnosti. Podjetništvo zaradi nuje je značilno predvsem za revnejše drţave, kjer so 

prebivalci prisiljeni stopiti na pot samostojnosti zaradi preţivetja. Nasprotno je podjetništvo 

zaradi priloţnosti, kjer se posamezniki odločajo za podjetništvo na podlagi idej, priloţnosti, 

ţelje po svobodi in inovativnosti. Med drţave, kjer se posamezniki odločajo za podjetništvo iz 

priloţnosti spada tudi Slovenija, vendar je teţko definirati, kateri je ključni dejavnik za takšno 

odločitev. To potrjujejo tudi podatki, saj se Slovenija po TEA indeksu iz nujnosti uvršča na 

50. mesto (0,51 %) med 53 drţavami, po TEA indeksu iz priloţnosti pa na 33. mesto 

(4,73 %).  

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 49) navajajo, da je Slovenija primerljiva tudi z drugimi 

razvitejšimi drţavami pri ustanavljanju podjetij glede na starost posameznikov. Tako se 

večina odloči za podjetništvo v starostnem obdobju med 25. in 34. letom, kljub temu pa je 

opaziti izrazit upad v starostni skupini od 35 do 44 let. To lahko razberemo tudi iz slike 9, ki 

prikazuje odstotek novih in nastajajočih podjetnikov glede na starost podjetnikov. Zato je 

smiselno prilagajati podjetniške vzpodbude glede na starostno skupino in uvesti takšne 

motivacijske mehanizne, ki bi vzpodbudili odločanje za podjetništvo v vseh starostnih 

skupinah. 
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       *Izračunano je netehtano povprečje. 

       **Podatki za Makedonijo so iz leta 2008. 

Slika 9: Odstotek novih in nastajajočih podjetnikov po starostnih razredih* 

Vir: Rebernik, Tominc in Pušnik 2010. 

Podjetniško aktivnost lahko merimo tudi po številu patentnih prijav pri Uradu RS za 

intelektualno lastnino in Evropskem patentnem uradu. UMAR (2011a) navaja, da je bilo na 

Urad RS za intelektualno lastnino v letu 2010 vloţenih 452 zahtevkov za patent, kar je glede 

na prejšnja leta obetavno, saj se je deleţ zahtevkov povečal glede na zadnji dve leti za 19,2 %. 

Če pogledamo število patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu ugotovimo, da je 

Slovenija v letu 2009 vloţila 58,6 patentnih prijav na milijon prebivalcev, medtem ko je 

evropsko povprečje bilo 123,6. Tako ostaja zaostanek Slovenije glede na druge evropske 

drţave visok, kar pa ni vzpodbuden podatek. To prikazuje slika 10. Podobne podatke beleţi 

Slovenija tudi na področju znamk in modelov, kjer prav tako ne dosega evropskega povprečja. 
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     * Pri podatkih za leti 2008, 2009 gre za patentne prijave, ki niso nujno prve v svetovnem merilu, 

temveč so vloţene pri EPO v tekočem letu. 

     * Ocena Eurostata. 

     * Začasni podatek. 

     * Ocena UMAR na podlagi preračuna podatkov za članice. 

Slika 10: Patentne prijave pri EPO po letih vložitve prve prijave, na milijon prebivalcev 

Vir: UMAR 2011a. 

3.4.2 Konkurenčnost 

Veliko svetovnih organizacij se ukvarja z merjenjem konkurenčnosti posameznih drţav, saj 

nam ti podatki prikazujejo dober pribliţek dejanskega stanja posameznega gospodarstva. V 

nadaljevanju bom predstavil podatke organizacij WEF in IMD.  WEF na sliki 11 prikazuje 
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svetovni indeks konkurenčnosti glede na osnovne dejavnike gospodarskega razvoja, 

pospeševanje učinkovitosti ter inovacije in podjetniško delovanje. 

 

   *Metodologija in število stebrov se je leta 2007/2008 spremenilo, zato podatki niso primerjivi za 

nazaj. 

Slika 11: Globalni indeks konkurenčnosti (možno število točk: 1-7) 

Vir: Vlada RS 2011. 

Slika 12 prikazuje poslabšanje uvstitve Slovenije glede na WEF 2010/11.  

 

   * Skupno 139 drţav. 

Slika 12: Največja poslabšanja uvrstitve Slovenije glede na WEF 2010/11 

Vir: Vlada RS 2011. 

Vlada RS (2011) povzema IMD-ovo poročilo o konkurenčnosti drţav, ki prikazuje velik 

padec Slovenije v letu 2010 z 32. mesta na 52. mesto med 58 ocenjevami drţavami. To 

prikazuje tudi slika 13, kjer lahko opazimo padec Slovenije na področju ekonomske 

uspešnosti, vladne učinkovitosti, poslovne učinkovitosti in tudi infrastrukture. 
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Slika 13: IMD 2011 - Uvrstitev Slovenije po rangu globalne konkurenčnosti 

Vir: World Economic Forum 2010. 

UMAR (2011a) najava tudi problem zaupanja v pravno drţavo, ki je bilo leta 2009 z 19 % 

med obdobjem 2004-2009 najniţje, kar zmanjšuje konkurenčnost drţave. Glavne probleme 

slovenskega sodstva predstavlja število nerešenih zadev, dolgotrajni in neučinkoviti sodni 

postopki, vendar se kljub temu število nerešenih zadev počasi zmanjšuje. To prikazuje slika 

14. 

 

   * Rang predstavlja uvrstitev Slovenije med 139 drţav v letu 2010, 133 v letu 2009, 134 v letu 2008, 

131 v letu 2007,  in 125 v letu 2006. 

  * Število točk predstavlja vrednost kazalnika.Višje število točk je boljše, največ moţnih je 7. 

Slika 14: Kazalniki učinkovitosti sodstva po WEF 

Vir: World Economic Forum 2010. 

3.4.3 Znanje 

UMAR (2011a) navaja, da je za gospodarski razvoj in produktivnost pomemben tudi razvoj 

človeškega kapitala, ki se kaţe v pridobivanju novih znanj in vključenosti prebivalstva v 

izobraţevanje. Pri tem je pomembna usklajenost med ponudbo in povpraševanjem na trgu 

delovne sile ter ustrezno učinkovitostjo študija. Kljub temu, da Slovenija v zadnjih letih 

izboljšuje človeški kapital, se kaţejo predvsem problemi kakovosti študija in neusklajene 

ponudbe in povpraševanja po kadrih. Pri tem je še posebej potrebno opozoriti, da Slovenija 

presega povprečje EU po število vpisanih v tercialno izobraţevanje, vendar pri tem beleţi 

nizko učinkovitost študija, saj po številu diplomantov zaostaja za povprečjem EU. Tako je 

slovenski študent v letu 2009 v povprečju študiral 6,3 leta. Hkrati beleţi Slovenija tudi nizko 

vključenost odraslih v tercialno izobraţevanje. 
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OECD (2011) navaja, da ima Slovenija v evropskem povprečju enega najvišjih deleţev 

prebivalstva, ki so končali vsaj srednješolsko izobraţevanje. Kljub temu pa opozarjajo, da je 

potrebno narediti predvsem poklicne programe, ki bodo bolj privlačni za učence in bodo 

ustrezali delovnim razmeram na trgu. V ta namen bi morali imeti tudi delodajalci večji vpliv 

na šolski sistem in sodelovati na področju poklicnega izobraţevanja. Hkrati opozarjajo, da 

slovenski študentje študirajo v povprečju skoraj 7 let, kar nas uvršča med najdaljši čas študija 

v OECD, s tem pa je tudi velik deleţ ponovitev. Ob tem (prav tam, 2011) je tudi deleţ tujih 

študentov, ki študirajo v Sloveniji in slovenskih študentov v tujini, med najniţjimi v OECD. 

To potrjuje tudi UMAR (2011a), ki poudarja, da se v Sloveniji izobraţuje veliko mladih 

napram starejši populaciji. Tako Slovenija presega povprečje EU po vključenosti mladih v 

srednješolsko izobraţevanje in tudi dokončanje le-tega, saj je nad povprečjem EU. Ta trend se 

kaţe tudi pri vpisanih študentih v tercialno izobraţevanje in se povečuje, vendar je 

dokončanje le-tega pod povprečjem EU, kar predstavlja resen problem. To lahko vidimo tudi 

na sliki 15, ki prikazuje stopnjo dokončanja tercialnega izobraţenja. 

 

Slika 15: Stopnja dokončanja tercialnega izobraževanja OECD 2008 (v %) 

Vir: UMAR 2011a. 

Kot navaja UMAR (2011a), je velik problem tudi neustrezna struktura vpisa glede na potrebe 

trga dela in s tem tudi neustrezna raven veščin diplomantov za zaposlovanje v podjetjih. To 

potrjujejo tudi podjetja na sliki 16, ko izraţajo nezadovoljstvo z veščinami diplomantov, kar 

je posledica pomanjkanja aktivnih oblik poučevanja in neustreznega razmerja med številom 

študentov in pedagoških delavcev. Slovenija tako beleţi glede na potrebe trga predvsem 

pomanjkanje diplomantov naravoslovja in tehnike. 
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Slika 16: Delež delodajalcev, ki ocenjujejo veščine diplomantov kot neustrezne 

Vir: UMAR 2011a. 

3.4.4 Razvoj in inovacije 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 21) navajajo pomembnost razvoja gospodarstva, ki 

omogoča generiranje nove tehnologije in inovativnih panog, ki temeljijo na znanosti in znanju 

ter omogočajo razvoj novih tehnologij. Drţave morajo tako teţiti k ustvarjanju inovacijskih 

gospodarstev in vzpodbujati inovativnost, vlaganja v znanost in razvoj, razvoj človeškega 

kapitala in trg kapitala za razvoj sistemskih dejavnikov za nastajanje visokotehnoloških 

podjetij. 

Intelligence Unit (2009) nas glede na indeks inovativnosti uvršča na 24. mesto med 81 

drţavama in 14. mesto med drţavami v EU. Na tem mestu se gibljemo ţe od leta 2002.  

PRO INNO Europe (2011) razvršča drţave glede na njihovo povprečje 24 kazalnikov 

inovacijske uspešnosti v 4 skupine, in sicer vodilni v inovacijah, inovatorji sledilci, zmerni 

inovatorji in skromni inovatorji. Slovenija se, kot je razvidno iz slike 17, uvršča med 

inovatorje sledilce, vendar pod povprečje EU.  
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Slika 17: Inovacijska uspešnost držav članic EU 

Vir: PRO INNO Europe, 2011. 

PRO INNO Europe (2011) kot prednosti Slovenije navaja predvsem človeške vire in izhode, 

kot slabosti pa premajhna vlaganja podjetij in intelektualno lastnino. 

Vlada RS (2011) navaja, da je v letu 2009 deleţ sredstev za raziskovalno in razvojno 

dejavnost znašal 1,9 % BDP, kar prikazuje slika 18, vendar ob tem beleţimo nezadosten 

prenos znanja iz razvojno raziskovalne sfere v podjetja. To potrjuje tudi UMAR (2011a), 

vendar navaja, da je to še bistveno niţje od cilja Slovenije v okviru strategije EU 2020, kjer bi 

deleţ vlaganj v raziskave in razvoj moral znašati 3 % BDP. 

 

Slika 18: Vlaganja v RRD in njihova učinkovitost 

Vir: Vlada RS 2011. 

UMAR (2011a) navaja, da se je v času krize inovacijska aktivnost slovenskih podjetij še 

poslabšala in da je bilo inovacijsko aktivnih okrog polovice podjetij. To je tudi posledica 

uvajanja le tehnoloških inovacij in ne tudi netehnoloških inovacij. Tako je nujnost okrepitve 

netehnoloških inovacij, ki bi podjetjem prinesle večjo skupno inovacijsko aktivnost. Ob tem 
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ne smemo pozabiti na inovacije v javni upravi in javnem sektorju, ki prinašajo kakovost in 

učinkovitost storitev tako v javnem kot zasebnem sektorju ter izboljšujejo blaginjo 

prebivalstva. Kljub temu pa se Slovenija uvršča med tri članice EU, ki so v zadnjih letih 

najbolj izboljšale inovacijsko uspešnost. To se kaţe tudi v raziskovalni in razvojni dejavnosti 

v visokošolskem sektorju, kjer se deleţ sredstev povečuje, kljub temu da je trenutni deleţ med 

najniţjimi v EU, kar prikazuje slika 19. To bi lahko razumeli kot sistemsko zapostavljanje 

raziskovanja na univerzah in raziskovanje razumeli kot dopolnilno dejavnost. 

 

Slika 19: Tipi inovacijskih sistemov v državah OECD 2008 

Vir: UMAR 2011a. 

Suvorov, Rutar in Ţitnik (2010, 28) navajajo, da se je obseg sredstev za raziskovalno in 

razvojno dejavnost v poslovnem sektorju z leti povečeval. To vidimo tudi iz slike 20. Tako je 

bilo v letu 2008 za raziskovanje in razvoj porabljeno skupaj 617 milijonov EUR in od tega so 

kar 90% prispevale gospodarske druţbe. V letu 2009 so se drţavna sredstva sicer zniţala na 

277,1 milijonov EUR (SURS 2011a), vendar je bilo skupno namenjenih 656,9 milijonov EUR 

(SURS 2011b). 

 

Slika 20: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v poslovnem 

sektorju, Slovenija 

Vir: UMAR 2011a. 
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3.4.5 Finance 

UMAR  (2011a) navaja, da je razvitost finančnega sektorja v Sloveniji precej nazadovala, še 

posebej v letu 2010. Banke se v veliki meri srečujejo z razmeroma nizko kapitalsko 

ustreznostjo. Tako so se slovenska podjetja morala v obdobju krize ţe ob tako slabo razvitem 

bančnem sektorju srečevati z omejeni bančnimi viri, ki so najpomembnejši vir financiranja 

podjetij. To so v največji meri čutila predvsem manjša in srednje velika podjetja, ki so 

nadpovprečno odvisna od bančnega financiranja. UMAR (2011a) ob tem še opozarja na 

obrestne mere, ki so med višjimi v območju evra.  Hkrati imajo obstoječa podjetja omejene 

moţnosti zunanjega financiranja in se soočajo z visoko plačilno nedisciplino. Kot nujnost 

boljši podpori slovenskega gospodarstva bi bilo potrebno vzpostaviti stabilnejši in 

konkurenčnejši bančni trg, ki bi omogočal financiranje podjetij, še posebej pri razvojnih 

projektih. To potrjuje tudi UMAR (2011b) z navedbo, da so se slovenska podjetja začela v 

veliki meri dolgoročno zadolţevati v tujini, kar je znašalo za 1,5 krat več kot pri slovenskih 

bankah in 3,5 krat več kot v istem obdobju v letu 2010 pri tujih bankah. 

 

Slika 21: Neto tokovi in rast obsega kreditov domačih bank domačim nebančnim 

sektorjem 

Vir: UMAR 2011a. 



 

32 

 

 

Slika 22: Neto zadolževanje podjetij in NFI na tujem ter razlike v obrestnih merah 

Vir: UMAR 2011a. 

Iz slik 21 in 22 lahko razberemo, da je kreditiranje podjetij po letu 2008 začelo močno 

upadati, kar se je odraţalo tudi v slovenskem gospodarstvu. Podoben trend z nekoliko nihanji 

se je zgodil tudi pri zadolţevanju na tujem, kjer pa je opazno veliko povečanje povpraševanja 

po financiranju v letu 2011. K temu so poleg počasne aktivnosti slovenskega bančnega trga 

pripomogle tudi ugodnejše obrestne mere, ki so v Sloveniji med najvišjimi v evro območju. 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2010, 65) vidijo kot pomemben del financiranja podjetij tudi 

tvegani kapital, ki pa je v Sloveniji zelo slabo razvit. Tvegani kapital je veliko krat pomemben 

vir financiranja predvsem malih in hitro rastočih podjetij z inovativno idejo, ki prinaša visoke 

donose. Slika 23 prikazuje udeleţenost tveganega kapitala v letu 2008 za 31 GEM drţav.  

 

Slika 23: Tvegani kapital v letu 2008 

Vir: Rebernik, Tominc in Pušnik 2010. 
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Pomembnosti tveganega kapitala za razvoj majhnih podjetij z inovativnimi idejami se 

zavedajo tudi na Ministrstvu za gospodarstvu, kjer so z aktivnostmi uvajanja in vzpodbujanja 

tveganega kapitala v slovensko gospodarstvo začeli v letu 2008. V ta namen sodelujejo s 

Slovenskim podjetniškim skladom, ki omogoča pridobivanje sredstev tveganega kapitala 

preko javnih razpisov. 

3.4.6 Davki 

Vlada RS (2011) navaja, da je obremenitev dela v Sloveniji nadpovprečna in je v letu 2008  

znašala 51,7 %, medtem ko je povprečje EU 46,7 %. Ob tem je deleţ davkov na kapital precej 

niţji kot v EU, saj znaša 12,7 % v Sloveniji in 20,4 % v EU. To prikazuje slika 24. 

 

Slika 24: Obremenitev z davki in prispevki za socialno varnost in ekonomska struktura 

davkov 

Vir: Vlada RS 2011. 

Vlada RS (2011) navaja, da je obdačitev dela v Sloveniji primerljiva z EU pri povprečni plači 

in višjih plačah, pri plači, ki dosega 67 % povprečne plače, pa je obdačitev relativno večja kot 

v EU. Kljub temu pa je obdačitev dela v Sloveniji večja, kot je povprečje OECD. 

To potrjuje tudi UMAR (2011a), ki navaja, da je kljub davčni reformi v letu 2007 davčna 

struktura še vedno neugodna, saj ima Slovenija še vedno previsoko obremenitev dela, kar je 

posledica visokih prispevkov za socialno varnost delojemalcev, in niţjo obremenitev kapitala. 

Pri tem pa še posebej odstopa deleţ prispevkov delavcev, ki v Sloveniji znaša 7,8 % BDP in 

3,9 % BDP v EU. 
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UMAR (2011a) navaja, da se struktura davkov v Sloveniji v obdobju 2000-2008 ni preveč 

spreminjala, razen povišanja davčne obremenitve kapitala. 

UMAR (2010) navaja, da se je davek na delo po letu 2000 nekoliko zniţal, vendar kljub temu 

ostaja nadpovprečno visok glede na povprečje EU. Ravno nasprotno je bilo z davkom na 

dobiček, ki se je od leta 2000, ko je znašal 9,5 % povečal do leta 2007 na 15,5 %, vendar se je 

v letu 2008 spet zniţal na 12,7 %, kar prikazuje slika 25. 

 

Slika 25: Povprečna obremenitev plač z davki in prispevki, v % od plač 

Vir: UMAR, 2010. 

3.4.7 Administracija 

UMAR (2011a) navaja, da Raziskava o podjetniški klimi v Sloveniji ob dejavnikih, ki so 

povezani z gospodarsko krizo, kaţe tudi na teţavo z birokracijo, ki se kaţe v zapletenih 

birokratskih postopkih. To potrjuje tudi raziskava Svetovne banke, ki pa vidi kot pozitivno 

spremembo uvedbo sistema e-VEM, ki je olajšalo hitrejše ustanavljanje podjetij, vendar ostaja 

problem v premajhni podpori delovanja podjetij. 

Pozitivna sprememba v uvedbi sistema e-VEM je povzročila spremembo časa ustanavljanja 

podjetja na 3 dni in zmanjšala administrativna bremena ustanavljanja podjetja, hkrati so se 

zmanjšali tudi postopki za pridobivanje gradbenih dovoljenj in registracij nepremičnin. Kljub 

temu se podjetja še vedno srečujejo z ovirami pri pridobivanju dodatnih dovoljenj za 

opravljanje posameznih dejavnosti, kjer glavno oviro predstavlja čas pridobivanja 

dokumentov in dolgotrajni postopki, ki se kaţejo v neučinkoviti drţavni birokraciji. 
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3.4.8 Infrastruktura  

Kovačič, Stanovnik in Drnovšek (2009, 43-44) opozarjajo na pomembnost dobre 

infrastrukture, saj njena kakovost vpliva na konkurenčnost gospodarstva, ki se kaţe predvsem 

v stroških transporta in ovira ponudbo delovne sile. Pri razvoju infrastrukture mora biti 

povezava med razvojem infrastrukture in gospodarsko aktivnostjo, ki jo podpira. Kljub temu 

pa se moramo osredotočiti na osnovno infrastrukturo (ceste, ţeleznice, letališča), ki 

omogočajo transport in na socialno infrastrukturo (osnovna, tehnološka, socialna), ki zaokroţa 

zdravstvo, izobraţevanje, okolje in varnost. 

 

Slika 26: Ocena izbranih anketnih indikatorjev: infrastruktura 

Vir: Kovačič, Stanovnik in Drnovšek 2009. 

Iz podatkov na sliki 26 lahko razberemo, da beleţi Slovenija dober trend napredovanja pri 

vzdrţevanju in razvoju infrastrukture, gospodarski koncentraciji v mestih in infrastrukturi za 

pomorski transport. 

Vlada RS (2011) opozarja na nazadovanje Slovenije tudi na področju infrastrukture, kljub 

temu, da se je v obdobju 2006-2010 veliko vlagalo v cestno infrastrukturo, kar je tudi razlog, 

da se ni povečal razkorak med Slovenijo in bolj razvitimi drţavami. Slovenija je tako na 

področju infrastrukture nazadovala iz 27. mesta na 34. mesto. 
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              *Zaostanek je izračunan kot (SLO-EU15/EU15) 

Slika 27: Zaostanek Slovenije za povprečjem EU15 pri infrastrukturi 

Vir: Kovačič, Stanovnik in Drnovšek 2009. 

Slika 27 prikazuje zaostanek Slovenije za povprečjem EU pri infrastrukturi v letu 2001 in 

2006. Točka 1 prikazuje očiten zaostanek Slovenije pri vzdrţevanju in razvoju infrastrukture, 

ki se ni bistveno spremenil in točka 9 zaostanek pri zagotavljanju trajnostnega razvoja, ki pa 

se je bistveno izboljšal v merjenem obdobju. 

3.5 Ukrepi in projekti države 

Slovenija je leta 2004 z vstopom v EU dosegla enega največjih uspehov po osamosvojitvi in 

stopila velikim izzivom naproti. V ta sklop izzivov in razvoja Slovenije spadajo tudi strateški 

dokumenti, med katere nedvomno spada Strategija razvoja Slovenije, ki jo je sprejela Vlada 

RS v letu 2005. Šušteršič, Rojec in Korenika (2005, 7) so v Strategiji razvoja Slovenije 

zapisali temeljno vizijo in cilje Slovenije tudi na gospodarskem področju. Dokument nakazuje 

zavedanje Slovenije, da so za spremembe potrebne strukturne reforme, saj bo le tako lahko 

drţava tekmovala z vse hitreje razvijajočimi se drţavami in se usmerjala na globalni trg. V 

nadaljevanju predstavljam še nekatere druge dokumente, ki ta dokument nadgrajujejo in  

pozivajo Slovenijo od besed k dejanjem. 

Drţavni zbor RS je v letu 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem 

programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP, Uradni list RS, št. 3/2006), s katero se je 

Slovenija obvezala, da bo izpolnjevala določila Lizbonske pogodbe in s tem dvignila 

tehnološko razvitost Slovenije. Ključni cilji programa so bili povečanje vpliva razvoja in 

raziskav, povečanje kvalitete razvoja in raziskav, okrepitev človeških virov za razvoj in 

raziskave, razvoj okolja za razvoj in raziskave in povečanje števila visokotehnoloških in 

inovativnih podjetij. Tako so za Slovenijo pomembna predvsem področja informacijske in 

komunikacijske tehnologije, naprednih materialov in nanotehnologija in tehnologije za 

trajnostno gospodarstvo. 
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Vlada RS (2006) je v letu 2008 sprejela dopolnitve Resolucije o nacionalnih in razvojnih 

projektih za obdobje 2007-23, s katero ţeli na področju gospodarstva zgraditi razvojno mreţo 

in infrastrukturo Slovenije. V to spada izgradnja mreţe inkubatorjev, tehnoloških parkov in 

poslovnih con kot ustrezno in spodbudno podjetniško okolje za nove inovativne ideje in 

razvoj podjetij skozi ţivljenjski cikel. Resolucija predvideva tudi izboljšanje prometnih 

povezav in infrastrukture, kamor spadajo modernizacija cestnega omreţja, modernizacija 

ţelezniškega omreţja in modernizacija letalskega prometa za večje in boljše potrebe 

gospodarstva. 

Vlada RS (2009) je v letu 2009 sprejela dopolnitve Programa ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, ki zdruţuje temeljne strateške 

dokumente na področju ekonomske politike. Dokument ureja področja spodbujanja 

podjetništva in podjetništvu prijazno okolje, znanje za gospodarstvo, razvoj inovacij v 

gospodarstvu in spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z dolţniškimi in lastniškimi viri. 

Dokument prepleta spodbujanje in promoviranje podjetništva z ukrepi krepitve 

izobraţevalnega sistema in ustvarjanjem visokotehnoloških panog na osnovi raziskav in 

razvoja v podjetjih z ustrezno finančno podporo. Tako je glavni cilj drţave ustvariti pogoje za 

nastanek okrog 15 000 novih delovnih mest predvsem v visokotehnoloških podjetjih do leta 

2013 ob vzporednem izboljšanju delovanja obstoječih podjetij predvsem v smeri večjega 

vlaganja v razvoj in raziskave ter tako ustvariti inovativna izvozna podjetja z višjo dodano 

vrednostjo. 

Ministrstvo za gospodarstvo RS (2010) v sklopu ukrepov za rast in razvoj podjetij v Sloveniji 

predstavlja Vodnik za podjetja, podjetnike in potecialne podjetnike, kjer so predstavljene 

glavne organizacije za spodbujanje in razvoj podjetniške aktivnosti v Sloveniji. Sem spadajo 

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Slovenski podjetniški 

sklad in Tehnološka agencija RS. V sklop njihovih aktivnosti spadajo finančni instrumenti v 

podporo rasti in razvoju, podjetniško okolje in mehke oblike podpore v ţivljenjskem ciklu 

podjetij. 

Vlada RS (2011) v dokumentu Konkurenčnost slovenskega gospodarstva predstavlja ukrepe 

za izboljšanje poloţaja Slovenije še posebej na področjih zaposlovanja, plačine discipline, 

učinkovitega financiranja podjetij, upravljanja in administrativnih ovir. V okviru zaposlovanja 

drţava predvideva spremembo delovne zakonodaje, ki bi omogočila bolj proţen trg delovne 

sile z zniţanjem stroškov najema in odpuščanja ter poenostavitev in odpravo nepotrebnih 

administrativnih postopkov. V okviru konkurenčnosti gospodarstva namerava drţava 

izboljšati učinkovitost visokega šolstva še posebej v obliki krepitve sodelovanja med 

visokošolskimi institucijami in gospodarstvom, hkrati pa študijske programe prilagoditi 

potrebam trga dela. Na področju plačilne discipline namerava drţava uvesti ukrep uvedbe 

obveznega 60 dnevnega plačilnega roka, obvezen večstranski pobot medsebojnih sredstev, 

novelo zakona o DDV, ki ob neplačilu obveznosti predvideva povečanje davčne obveznosti, 
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novelo zakona o javnih naročilih, ki predvideva dodatno zaščito podizvajalcev. V okviru 

učinkovitega financiranja podjetij drţava nalaga nadzornim svetom bank oblikovanje 

oddelkov za prestrukturiranje slabih naloţb v okviru prestrukturiranja podjetij, 

dokapitalizacijo bank, uvedbo posebnega davka za banke in hranilnice za zagotavljanje 

financiranja podjetij, podporo razvojnim naloţbam, uvedbo inovativnih javnih naročil in 

spodbujanje zaposlovanj raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih. V okviru administrativnih 

postopkov in ovir namerava drţava skrajšati čas trajanja postopkov pridobitve različnih 

soglasij, informatizacijo postopkov v zvezi s poslovanjem zemljiške knjige, učinkovitejše 

delovanje sodišč in poenostavitev črpanja sredstev strukturnih skladov. 

Drţavni zbor RS je v maju 2011 sprejel Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji 

Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011). Cilj strategije je vzpostaviti 

sodoben raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost ţivljenja za vse, z 

uporabo kritične refleksije druţbe, učinkovitega reševanja druţbenih izzivov in dviga dodane 

vrednosti na zaposlenega ter zagotavljanja več in kakovostnejših delovnih mest (ReRIS11-20 

2011). Strategija se poleg področij, ki urejajo raziskovalno sfero, omejuje tudi na inovativno 

gospodarstvo, kjer se prevideva večje vzpodbujanje zasebnih vlaganj v razvoj in raziskovanje, 

spodbujanje zaposlovanja raziskovalcev in razvojnikov, davčne vzpodbude za vlaganje v 

raziskave in razvoj, spodbujanje nastanka visokotehnoloških podjetij z višjo dodano 

vrednostjo in izboljšanje sistema dostopa do kapitala. 

3.6 Podporno okolje za podjetništvo v Sloveniji 

Pot podjetnikov od ideje do ustanovitve podjetja je velikokrat povezana s podpornim okoljem, 

saj jim to ponuja storitve in spodbude za ustanovitev in rast podjetja. V Sloveniji delujejo 

tehnološki parki, podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji, univerze in tehnološke 

pisarne. Še posebej univerze in univerzitetni inkubatorji imajo pomembno vlogo v krepitvi 

podjetništva, saj bi morali spodbujati inovativno razmišljanje in krepiti podjetniški duh med 

mladimi. 

3.6.1 Tehnološki parki 

Vlada RS (2009) v strukturnih in razvojnih projektih kot pomembno točko razvoja omenja 

tudi krepitev podpornega okolja za delovanje novih in obstoječih podjetij. Sem spadajo tudi 

tehnološki parki, ki predstavljajo koncentracijo podjetij na enem mestu. Namen tehnoloških 

parkov je ustvarjanje razvojnih pogojev za delovanje visokotehnoloških podjetij ob ustrezni 

infrastrukturi in povezanosti z univerzami in institucijami. Tehnološki park predstavlja tudi 

prostor za inkubacijo visokotehnoloških podjetij skozi ţivljenjski cikel podjetij. Izgradnja 

takšnih parkov v Sloveniji temelji predvsem na kriteriju razvitosti regij glede števila podjetij 

in števila prebivalcev. 
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Stres, Trobec in Podobnik (2009, 20) uvrščajo tehnološke parke med sekundarne subjekte 

podpornega okolja in jih je potrebno obranavati glede na število podjetij v regiji. Kot glavno 

razliko med tehnološkim parkom in inkubatorjem navajajo, da v tehnološki park vstopajo 

visokotehnološka podjetja, ki ţe imajo idejo za trţenje, medtem ko je inkubator namenjen 

vsem podjetjem, ki so v fazi nastajanja. Kot je razvidno iz podatkov Zdruţenja inkubatorjev 

in tehnoloških parkov Slovenije (b. l.), so v letu 2011 bili člani zdruţenja naslednji tehnološki 

parki: Pomurski tehnološki park d. o. o., Tehnološki park Ljubljana d. o. o., Štajerski 

tehnološki park d. o. o. in Primorski tehnološki park d. o. o., h katerim bi lahko prišteli tudi 

Regionalni center za razvoj d. o. o. in Tehnološko razvojni center za Koroško d. o. o, ki 

delujeta tudi kot podjetniška inkubatorja. 

3.6.2 Podjetniški inkubatorji 

V sklop podpornega okolja za začetek delovanja novih podjetij spadajo tudi podjetniški 

inkubatorji, ki, kot navaja Vlada RS (2009), nudijo ugodne pogoje, storitve in ustrezno 

infrastrukturo. Podjetniški inkubatorji so praviloma namenjeni netehnološkim in srednje-

tehnološkim podjetjem, ki še nimajo v celoti izoblikovane ideje in so v fazi nastajanja 

podjetja.  

Stres, Trobec in Podobnik (2009, 20) uvrščajo podjetniške inkubatorje med primarne subjekte 

podpornega okolja, saj morajo zagotavljati razpršeno infrastrukturo in pogoje za razvoj 

podjetij. Podatki Zdruţenja inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije (b. l.) kaţejo, da sta 

v letu 2011 bila člana zdruţenja podjetniška inkubatorja Inkubator d. o. o. Seţana in Mreţni 

podjetniški inkubator savinjske regije. 

3.6.3 Univerzitetni inkubatorji 

Pomembno vlogo pri soustvarjajnju podpornega okolja imajo tudi univerzitetni inkubatorji, ki 

kot navaja Vlada RS (2009), predstavljajo okolje za prenos idej, investicij, raziskav in znanj 

na trţišče ali v podjetja. Storitve in infrastruktura, ki jo nudijo podjetniški inkubatorji, 

ustvarjajo pogoje za prenos znanj in raziskav profesorjev, raziskovalcev in študentov na 

univerzah in institutih. Takšno ureditev prikazuje slika 28. V ta sklop sodijo tudi pisarne za 

prenos tehnologije, katerih naloga je krepitev sodelovanja in povezovanja univerz in institutov 

z gospodarstvom skozi prenos tehnologij v gospodarstvo in  sodelovanje v skupnih projektih 

ter pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine. Za uspeh in dobro sodelovanje je tako potrebna 

popolna sinergija med univerzami, tehnološko pisarno in podjetji. Podatki Zdruţenja 

inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije (b. l.) kaţejo, da so v letu 2011 bili člani 

zdruţenja univerzitetni inkubatorji Ljubljanski univerzitetni inkubator d. o. o., UIP 

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d. o. o. in IPR inštitut za raziskovanje 

podjetništva. 
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Slika 28: Primer ureditve univerzitetnih inkubatorjev, inkubatorjev v tehnoloških 

parkih in podjetniških inkubatorjev 

Vir: Vlada RS, 2009. 

3.6.4 Univerze 

Stres, Trobec in Podobnik (2009, 20) uvrščajo univerze med sekundarno podporno okolje kot 

vir inovacij in dotok novega znanja, ki v podjetniškem okolju sluţijo kot pomoč podjetjem. V 

Sloveniji trenutno delujejo 4 univerze, in sicer Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, 

Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici. 

Inoverzum (2009) pripisuje univerzam kot znanstveno-raziskovalnim institucijam velik 

pomen pri izgradnji učinkovitega podpornega okolja in opozarja na pomembnost vzpostavitve 

delovanja pisarn za prenos tehnologij v okviru univerz. Tako v Sloveniji trenutno deluje pet 

pisarn za prenos tehnologije, in sicer na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi 

na Primorskem, Institutu Joţef Štefan in Kemijskem inštitutu. Glavni namen delovanja pisarn 

za prenos tehnologije v okviru univerz je vzpostavitev strukture in patentnih baz, ki bi 

profesorje, raziskovalce in študente spodbujali k ustvarjalnemu delu in s tem pridobitvi pravic 

industrijske lastnine ter moţnost prenosa izumov in pravic v gospodarstvo. 
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3.7 Vpliv gospodarskega okolja v Sloveniji na razvoj podjetništva in inovativnosti 

Predstavljena tuja in slovenska literatura in raziskave prikazujejo stanje najpomembnejših 

sistemskih dejavnikov, ki vzpodbujajo oziroma ovirajo razvoj inovativnosti v slovenskem 

okolju. V slovenskem okolju je opaziti velik vpliv sistemskih dejavnikov na oviranje razvoja 

inovativnosti, ki se kaţe v večini sistemskih dejavnikov. Sistemski dejavniki, ki še posebej 

ovirajo razvoj inovativnosti, so podjetniški duh in kultura, konkurenčnost, razvoj in inovacije, 

finance in administracija. Dejavniki se kaţejo v premajhnem številu inovativnih idej za 

ustanavljanje visokotehnoloških in inovativnih podjetij, premajhni povezanosti raziskovalne 

sfere s podjetji za povečanje razvoja in inovacij v podjetjih, slabo razvitem finančnem trgu s 

teţkim pridobivanjem sredstev in dolgotrajnih administrativnih postopkih neučinkovite 

drţavne birokracije. 

S podobnimi teţavami se srečujejo tudi inovativna slovenska podjetja, katerih delovanje 

temelji na inovativnih in visokotehnoloških idejah, ki podjetjem prinašajo višjo dodano 

vrednost. Velika prednost inovativnih podjetij je investiranje v visoko tehnologijo, 

inovativnost in dizajn proizvodov, uporaba najnaprednejših materialov, pomembnost zelene 

tehnologije in delovanje na mednarodnih trgih. Tako se pri poslovanju predvsem srečujejo s 

teţavo pridobivanja sredstev, davki in neučinkovito drţavno birokracijo. Se pa inovativna 

podjetja zavedajo pomena vere v podjetništvo, razvoja in inovacij in znanja, saj jim le-to 

omogoča rast, razvoj in konkurenčnost podjetja na svetovnih trgih. Na podlagi raziskave med 

inovativnimi slovenskimi podjetji so v nadaljevanju predstavljene ugotovitve za potrebne 

spremembe za razvoj in spodbujanje inovativnosti v slovenskem okolju na podlagi ključnih 

dejavnikov Silicijeve doline. 
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4 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

V empiričnem delu naloge so predstavljene ugotovitve raziskave o sistemskih dejavnikih, ki 

omogočajo oziroma zavirajo razvoj inovativnega dela slovenskega podjetništva in ocena 

njihovega vpliva na razvoj in inovativnost v Sloveniji. Raziskava o sistemskih dejavnikih je 

osnova za oblikovanje predlogov za razvoj in spodbujanje inovativnosti kot prenos ideje 

Silicijeve doline v Slovenijo. 

4.1 Metodologija raziskave 

V empiričnem delu naloge sem izvedel raziskavo s pomočjo elektronskih anketnih 

vprašalnikov na vzorcu pribliţno osemdesetih inovativnih in perspektivnih podjetij v 

Sloveniji, ki sem jih izbral na podlagi finančnih podatkov AJPES-a, mednarodnih nagradah za 

inovativnost in med slovenskimi gazelami v zadnjih treh letih. Vzorcu je bilo dodanih tudi 

nekaj manjših in srednje inovativnih podjetij. Anketni vprašalnik je bil razdeljen v tri dele, in 

sicer podatki o podjetju, ovire pri poslovanju podjetja in sistemski dejavniki. Anketni 

vprašalnik je prejelo 80 podjetij v Sloveniji, od tega so na vprašalnik odgovorili v 27 

podjetjih, torej je bil odziv 33,75 %. Na podlagi pomanjkljivo izpoljenih vprašalnikov sem iz 

vzorca izločil 6 podjetij, tako da je končni vzorec obsegal 21 podjetij. 

4.2 Cilji in struktura anketnega vprašalnika 

Glede na strukturo anketnega vprašalnika so bili cilji anketnega vprašalnika razdeljeni v tri 

dele. Prvi del anketnega vprašalnika o podatkih o podjetjih je bil namenjen analizi in zbiranju 

podatkov o podjetjih, s ciljem pridobitve podatkov o podjetjih za kontrolne namene. Iz 

podatkov o podjetjih lahko razberemo, da je bil deleţ podjetij po starosti podjetja v anketi 

porazdeljen sorazmerno, medtem ko so po številu zaposlenih v podjetjih prevladovala 

podjetja z do 10 zaposlenimi (37 %) in po prihodkih podjetja s prihodki do 2 milijona evrov 

(52 %). Med podjetji so večinoma prevladova podjetja iz informacijske in komunikacijske 

dejavnosti (33 %), predelovalne dejavnosti (22 %) in strokovne, znanstvene in tehnične 

dejavnosti (19 %). Veliko podjetij je zraven delovanja na slovenskem in evropskem trgu 

delovalo tudi na trgu Amerike (47 %), Azije (42 %) in Afrike (15 %). 

Drugi del anketnega vprašalnika o ovirah pri poslovanju podjetja je bil namenjen raziskavi o 

ovirah pri poslovanju slovenskih podjetij, kar prikazuje slika 29. Rezultati kot največjo oviro 

izpostavljajo prekomerno birokracijo, omejen dostop do finančnih virov in predrago delovno 

silo, medtem ko je bil problem s slabo infrastrukturo ocenjen kot ovira, ki najmanj ovira 

poslovanje podjetij.  
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      *1 pomeni popolno nestrinjanje in 5 popolno strinjanje (3 neopredeljenost). 

Slika 29: Ovire pri poslovanju podjetij v Sloveniji 

Cilj zgornje raziskave o ovirah v poslovanju je bil namenjen primerjavi z raziskavo evropskih 

MSP-jev o ovirah v poslovanju podjetnikov iz Slovenije in EU v letu 2007, ki se nahaja v 

diplomski nalogi na strani 18. Če primerjamo rezultate obeh raziskav, ugotovimo, da med 

podjetniki največji problem še vedno ostaja prekomerna birokracija, ki je bila v obeh 

raziskavah ocenjena kot največja ovira. Večjo spremembo na bolje med raziskavama lahko 

opazimo predvsem pri infrastrukturi, kjer se je stanje precej izboljšalo in na drugi strani večjo 

spremembo na slabše pri omejenem dostopu do finančnih virov, kjer se je stanje precej 

poslabšalo. 

Zadnji del anketnega vprašanja je bil namenjen analizi sistemskih dejavnikov na sedmih 

področjih, ki bodo natančneje predstavljena v naslednjem poglavju in predstavljajo ključne 

sistemske dejavnike za prenos ideje Silicije doline v slovensko okolje. 

4.3 Analiza sistemskih dejavnikov z vplivom na razvoj in inovativnost 

Uvodni del analize obsega raziskavo o sistemskih dejavnikih, ki zavirajo razvoj in 

inovativnost slovenskega gospodarstva, kar prikazuje slika 30. Iz rezultatov analize lahko 

razberemo, da podjetja kot največji problem razvoja in inovativnosti slovenskega 

gospodarstva vidijo visoke davke, prepočasno prestrukturiranje v produktivnejše in 

tehnološko zahtevnejše dejavnosti, preveč administracije in birokracije, neučinkovit in 

počasen sodni sistem ter plačilno nedisciplino. 
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    *1 pomeni popolno nestrinjanje in 5 popolno strinjanje (3 neopredeljenost). 

Slika 30: Sistemski dejavniki, ki zavirajo razvoj in inovativnost 

Podobno so podjetja odgovorila tudi na vprašanje: »Napišite 3 najpomembnejše sistemske 

dejavnike, ki po Vašem mnenju najbolj zavirajo in ovirajo poslovanje Vašega podjetja.« V 

tem primeru so podjetja izpostavila problem z administacijo in birokracijo, visokimi davki, 

pomanjkanje ustrezne delovne sile ter pomanjkanje javnih razpisov in sredstev za razvoj in 

raziskave. 

V nadaljevanju je analiza sistemskih dejavnikov razdeljena po področjih. Prvo področje 

predstavljata podjetniški duh in kultura. Analiza prikazuje, da kar 76 % podjetij meni, da biti 

podjetnik v Sloveniji ni vrednota. Ob tem 67 % podjetij ocenjuje vero v podjetništvo v 

Sloveniji kot srednjo in 33 % podjetij kot nizko. Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da kar 62 % 

podjetij meni, da v Sloveniji prevladuje podjetništvo iz nuje. Ti podatki nakazujejo na teţave 

podjetniškega duha in kulture v Sloveniji, saj kaţejo na nenaklonjenost okolja do podjetništva 

in s tem na pomanjkanje kreativnih in inovativnih idej za razvoj podjetij z višjo dodano 

vrednostjo. Rezultati analize so prikazani v preglednici 2. 

Preglednica 2: Podjetniški duh in kultura 

Ali je biti podjetnik v Sloveniji vrednota? Da Ne 

24 % 76 % 

 

Kako ocenjujete vero v podjetništvo v Sloveniji? Visoko  Srednje  Nizko 

0 % 67 % 33 % 

 

Ali menite, da v Sloveniji prevladuje podjetništvo 

iz nuje ali zaradi priloţnosti? 

Iz nuje Zaradi priloţnosti 

62 % 38 % 

Slovensko gospodarstvo se v zadnjih letih sooča s padcem na svetovnih lestvicah 

konkurenčnosti. Slika 31 prikazuje analizo konkurenčnosti slovenskega gospodarstva po 
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dejavnikih, ki se v svetovnih lestvicah konkurenčnosti uvrščajo najslabše. Podjetja menijo, da 

Slovenija najbolj zaostaja pri učinkovitosti trga dela (33 %), velikosti trga (24 %) in 

inovacijah (19 %). Pri tem pa nobeno podjetje ni označilo infrastrukture kot dejavnik, ki 

najbolj zaostaja v konkurenčnosti. 

 

Slika 31: Zaostajanje Slovenije po elementih konkurenčnosti 

Pomemben dejavnik konkurenčnosti predstavljajo tudi prijave patentov, znamk in modelov, 

kjer se Slovenija uvršča pod povprečje EU. Slika 32 prikazuje razloge za nizko število 

prijavljenih patentov, znamk in modelov v Sloveniji. Podjetja kot razloge za to navajajo 

visoke stroške patentov, znamk in modelov (29 %), da podjetje ne potrebuje intelektualne 

zaščite (29%), neinovativnost podjetij (24 %) in administrativne ovire (18 %) 

 

Slika 32: Razlogi za nizko število prijavljenih patentov, znamk in modelov v Sloveniji 

Slovenija sodi po deleţu prebivalstva vključenega v tercialno izobraţevanje v vrh povprečja 

EU, kljub temu pa se sooča z neustrezno strukturo vpisa glede na potrebe trga. Podjetja v 

oceni kakovosti in primernosti znanj in veščin slovenskih diplomatov za delo v podjetju 

ocenjujejo diplomate kot zadovoljivo 47 %, ustrezno 21 %, neustrezno 21 % in dobro 11%, 
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kar prikazuje slika 33. Podatki kaţejo na nezadovoljstvo podjetij z znanji in veščinami 

diplomantov, saj jih je le 11 % zadovoljnih in nobeno podjetje ni zelo zadovoljno z delom 

diplomantov. 

 

Slika 33: Kakovost in primernost znanj slovenskih diplomantov za delo v podjetjih 

Pomemben dejavnik razvoja podjetij je tudi sodelovanje podjetij z izobraţevalnimi in 

raziskovalnimi ustanovami, kar posledično vpliva tudi na izbiro lokacije podjetja. Slovenska 

podjetja se zelo razlikujejo glede pomembnosti dejavnika za delovanje podjetja v bliţini 

izobraţevalnih in raziskovalnih ustanov. 33% podjetij se to ne zdi pomembno, 29 % podjetij 

se to zdi zelo pomembno, 19 % podjetij se zdi pomembno in 19 % se zdi srednje pomembno, 

kar prikazuje slika 34. Ti podatki prikazujejo razdeljenost slovenskih podjetij glede na 

pomembnosti bliţine izobraţevalnih in raziskovalnih ustanov, kar je verjetno posledica 

dejavnosti podjetja. 

 

Slika 34: Pomembnost bližine izobraževalnih in raziskovalnih ustanov za delovanje 

podjetij 

Kljub temu pa naslednji podatki na sliki 35 prikazujejo, da se večini slovenskih podjetij zdi 

sodelovanje z izobraţevalnimi in raziskovalnimi ustanovami pomembno. Tako je v zadnjih 5 
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letih z izobraţevalnimi in raziskovalnimi ustanovami redno sodelovalo 43 % podjetij, enkrat 

do petkrat 24 % podjetij, občasno 19 % podjetij in nikoli 14 % podjetij. 

 

Slika 35: Pogostost sodelovanja med podjetji in izobraževalnimi ali raziskovalnimi 

ustanovami 

Naslednji dejavnik v analizi sistemskih dejavnikov je razvoj in inovacije. Pomembno vlogo 

poleg podjetij bi morala imeti raziskovalna sfera, vendar je v Sloveniji velik problem pri 

prenosu znanja iz razvojno raziskovalne sfere v podjetja. Pri tem podjetja kot glavna 

dejavnika, ki ta prenos onemogočata, navajajo nezainteresiranost raziskovalne sfere za 

sodelovanje (43 %) in neustreznost idej in prenos le-teh (38 %), kar prikazuje slika 36. 

Podatki kaţejo popolno neusklajenost med podjetji in raziskovalno sfero, ki se v podjetjih 

kaţe v premajhni inovativnosti, verjetno kot posledica pomanjkanja novih znanj in idej. 

 

Slika 36: Razlogi, ki onemogočajo prenos znanja iz raziskovalne sfere v podjetja 

Delovanje podjetij se v zadnjih letih spreminja, saj prevladuje vse več podjetij, ki so uspela 

razviti edinstvene poslovne modele. S tem se krivulja tehnoloških inovacij vse bolj nagiba k 

netehnološkim inovacijam, ki lahko podjetju prinese dodatno dodano vrednost. Če na sliki 37 

pogledamo primerjavo razmerja med tehnološkimi in netehnološkimi inovacijami v 
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slovenskih podjetjih, ugotovimo, da v 48 % podjetjih prevladujejo tehnološke inovacije v 

razmerju (75 – 25 %) in v 30 % podjetij so tehnološke in netehnološke inovacije porazdeljene 

v razmerju (50 – 50 %). Kljub temu, da še v veliko slovenskih podjetij prevladujejo 

tehnološke inovacije, je spodbuden odstotek netehnoloških inovacij v velikem številu podjetij.  

 

Slika 37: Razmerje med tehnološkimi (T) in netehnološkimi (NT) inovacijami v 

podjetjih 

Visoko izobraţeni kadri so eden izmed pogojev za rast visokotehnoloških panog in s tem 

vlaganje v raziskave in razvoj. Glede na odstotek zaposlenih visoko usposobljenih 

znanstvenikov, inţenirjev, raziskovalcev in vodilnih delavcev v podjetjih prevladujejo 

podjetja (62 %), ki imajo zaposlenih več kot 50% le-teh kadrov. Sledijo jim podjetja (19 %), 

ki imajo zaposlenih le 11-20 % teh kadrov, kar prikazuje slika 38. Podatki nakazujejo na 

pozitiven premik v izobrazbeni strukturi kadrov in zaposlovanju vse večjega števila visoko 

izobraţenih kadrov v inovativnih podjetjih. 

 

Slika 38: Odstotek visoko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev in vodilnih 

delavcev v podjetjih 

Visoko usposobljenost delavcev potrjujejo tudi vlaganja podjetij v raziskave in razvoj, kar je 

ob teţavah podjetij s sodelovanjem z raziskovalno sfero vzpodbuden podatek, saj se podjetja 

brez raziskav in razvoja ne morejo razviti v podjetja z višjo dodano vrednostjo. Podatki 

kaţejo, da kar 43 % podjetij vloţi v razvoj in raziskave več kot 30 % letnih sredstev, 19 %  

podjetij jih vloţi do 3 % letnih sredstev, 14 % podjetij vloţi 20 – 30 % letnih sredstev, 14 % 

podjetij jih vloţi 11 - 19 % letnih sredstev in 10 % podjetij vloţi 4 – 10 % letnih sredstev. 



 

49 

 

 

Slika 39: Odstotek letnih sredstev za raziskave in razvoj v podjetjih 

Pomemben dejavnik pri ustanavljanju in razvoju podjetij predstavlja tudi finančno področje. 

Svetovna gospodarska kriza je še posebej izpostavila probleme slovenskega bančnega sektorja 

in teţave pri pridobivanju finančnih sredstev, ki so velika ovira pri poslovanju podjetij. Glede 

na vir financiranja slovenskih podjetij lahko na sliki 40 ugotovimo, da so najpomembnejši viri 

financiranja podjetij lastni viri financiranja v 57 %, kratkoročna bančna posojila v 14 % in 

tvegani kapital v 14 %. Takšni podatki vsekakor niso vzpodbudni za nastajanje novih 

visokotehnoloških podjetij, saj je večino financiranja podjetij povezanega z lastnimi viri 

financiranja. 

 

Slika 40: Najpomembnejši vir financiranja podjetij 

Podjetja ocenjujejo razvitost finančnega sektorja v Sloveniji glede na dostopnost do sredstev 

financiranja kot srednje razvit v 43 %, slabo razvit v 33 %, zelo slabo razvit v 19 % in dobro 

razvit v 5 %, kar prikazuje slika 41.  
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Slika 41: Razvitost finančnega sektorja v Sloveniji glede na dostopnost do sredstev 

financiranja 

Glede na teţave slovenskega bančnega sistema in na podatke o povečanju financiranja 

podjetij s finančnimi viri iz tujine, je kar 62 % slovenskih podjetij odgovorilo, da se ne 

financirajo s finančnimi viri iz tujine, 19 % podjetij se financira s tujim kapitalom v obsegu 

več kot 40 % in 19 %  podjetij se financira s tujim virom v obsegu 1 – 10 %, kar prikazuje 

slika 42. 

 

Slika 42: Delež financiranja podjetij s finančnimi viri iz tujine 

Slovenija je glede davkov zanimiva, saj je stanje različno od povprečja EU, in sicer v 

Sloveniji imamo nadpovprečno obremenitev dela in podpovprečni deleţ davkov na kapital 

glede na povprečje EU. Podatki o nadpovprečni obremenitvi dela na sliki 43 kaţejo, da 35 % 

podjetij ocenjuje, da to veliko vpliva na njihovo poslovanje podjetja, na 35 % podjetij vpliva 

srednje, na 20 % podjetij zelo veliko in na 10 % podjetij ne vpliva. 
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Slika 43: Vpliv nadpovprečne obremenitve dela v Sloveniji na delovanje podjetij 

Prav nasprotno je deleţ davkov na kapital niţji kot v povprečju EU, kljub temu pa kar 57 % 

podjetij ne bi pristalo na povečanje davka na kapital, medtem ko bi 43 % podjetij pristalo na 

povečanje davka na kapital do povprečja EU, kar prikazuje slika 44. 

 

Slika 44: Spremenljivost povišanja davka na kapital v Sloveniji 

Administracija in birokracija sta dejavnika, ki ju podjetja ocenjujejo kot zelo slabo razvita, saj 

zelo ovirata njihovo poslovanje. Podjetja, ki so omenila probleme z administracijo, se z njo 

srečujejo predvsem na področju elektronskega poslovanja, davčnem, okoljskem, carinskem 

področju, javnih razpisih, zaposlovanju tujcev ter slabo kakovostjo in podporo storitev e-

uprave, kar prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3: Najpogostejša področja z administrativnimi težavami 

Administrativne teţave 

Elektronsko poslovanje Birokracija pri javnih razpisih 

Okoljsko področje Davčno področje 

Drţavna pomoč malim podjetjem Zaposlovanje tujcev 

Carinsko področje Slaba kakovost in podpora e-uprave 

Prav nasprotno od administracije in birokracije bi lahko ocenili infrastrukturo, kjer podjetja 

menijo, da se v zadnjih letih izboljšuje. Tako 43 % podjetij ocenjuje razvitost osnovne 
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infrastrukture kot srednje, 24 % podjetij kot dobro, 19 % podjetij kot zadovoljivo, 10 % 

podjetij kot slabo in 5 % podjetij kot zelo dobro, kar prikazuje slika 45. 

 

Slika 45: Razvitost osnovne infrastrukture 

Podjetja pri poslovanju kot segmentu osnovne infrastrukture na sliki 46 najbolj ovira slabo 

razvit cestni promet (28 %), slabo razvit letalski promet (28 %), slabo razvit ţelezniški promet 

(11 %) ter 33 % podjetij meni, da jih ne ovira nič. 

 

Slika 46: Segment osnovne infrastrukture, ki najbolj ovira poslovanje podjetij 

Slovenija je v okviru izgradnje infrastrukture v zadnjih letih začela bolj intenzivno vlagati tudi 

v podporno infrastrukturo in tehnološke parke, ki omogočajo nastanek in rast podjetij. 

Podjetja ocenjujejo, da so podporna infrastruktura in tehnološki parki v Sloveniji v 60 % 

zadovoljivo razviti, v 25 % dobro razviti in v 5 % slabo razviti, kar prikazuje slika 47. 
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Slika 47: Ocena podporne infrastrukture in tehnoloških parkov v Sloveniji 

4.4 Primerjava ključnih sistemskih dejavnikov med Silicijevo dolino, območjem 

Bangalore in Slovenijo 

Preglednica 3 prikazuje primerjavo ključnih sistemskih dejavnikov med Silicijevo dolino, 

območjem Bangalore in Slovenijo. Iz podatkov lahko ugotovimo, da obstaja velika razlika 

med Slovenijo in Silicijevo dolino. Medtem ko je Slovenija pri večini dejavnikov primerljiva 

z območjem Bangalore, je pri infrastrukturi celo boljša. Največja razlika je opazna pri 

financah, kjer Slovenija najbolj zaostaja za obema območjema. Najteţji dejavnik primerjave 

so davki, saj se razlikujejo med drţavami glede na davčno politiko drţave. 

Preglednica 4: Primerjava Silicijeve doline, Bangalore in Slovenije 

Sistemski dejavnik Silicijeva dolina*/** Bangalore*/** Slovenija ** 
Podjetniški duh in kultura visoka srednja srednja 
Konkurenčnost visoka srednja srednja 
Znanje visoko srednje srednje 
Razvoj in inovacije visoko srednje srednje 
Finance visoko visoko nizko 
Davki visoki visoki srednji 
Administracija srednja srednja srednja 
Infrastruktura visoka slaba srednja 

  * V primeru Silicijeve doline in območjem Bangalore so podatki za ZDA in Indijo. 

** Podatki temeljijo na poročilih Innovation Union Scoreboard 2010, Global Competitiveness 

Report 2010-2011 in Doing Business 2011. 

Vir: PRO INNO Europe 2011, World Economic Forum 2010, The World Bank 2011.  

4.5 Uvajanje idej Silicijeve doline v slovensko okolje 

Za rast slovenskega podjetniškega okolja in podjetij po modelu Silicijeve doline bo potrebno 

v Sloveniji spremeniti veliko sistemskih dejavnikov. Visoko postavljeni cilji v razvojnih in 
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strateških dokumentih drţave so razmišljanje v pravo smer, vendar se je potrebno zamisliti 

glede njihove realnosti. Za razvoj in vzpodbujanje podjetniškega okolja v Sloveniji so 

potrebna dejanja in spremembe v praksi, ki bodo temeljila na povezanosti vseh ključnih 

sistemskih dejavnih in jih bodo podjetniški subjekti sprejemali. 

4.5.1 Podjetniški duh in kultura 

Razvoj Silicijeve doline od zemljišča do doline uspeha ni nastal čez noč, ampak se je 

oblikoval skozi celotno zgodovino delovanja Silicije doline. Silicijeva dolina ni le območje, 

kjer delujejo visokotehnološka podjetja, ampak tudi območje svobode, ustvarjalnosti in 

inovativnosti z visoko vero v podjetništvo, ki je eden izmed nujnih dejavnikov za razvoj 

inovativnega podjetništva. Za uspešen prenos idej Silicijeve doline bo morala takšno okolje 

razviti tudi Slovenija, saj se srečuje s problemom nizke vere v podjetništvo, ki se kaţe v 

podjetniškem duhu in kulturi, saj podjetniki označujejo, da biti podjetnik ni vrednota. 

Tako Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Resoluciji o raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011) predlaga 

popularizacijo znanosti, promocijo kulture ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva in 

prenovo študijskih programov na tercialni ravni. Za takšen ukrep so se odločili, ker ocenjujejo 

pomanjkanje cenjenosti in nepoznavanje raziskovanja in znanosti v druţbi. Ob tem 

izpostavljajo problem premajhne komercializacije rezultatov dela raziskovalcev. Področje bi 

uredili z različnimi ukrepi, ki se nanašajo na povečanje programov UIP za osnovne in srednje 

šole, povečanjem sredstev za promocijo in prenovo študijskih programov. 

S takšnimi ukrepi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo le delno rešuje ključni 

problem vere v podjetništvo, ki se kaţe v pomanjkanju ţelje po uspehu in rasti, ampak se 

osredotoča le na promocijo znanosti in podjetništva. Korak v pravo smer je zavedanje, da je 

potrebno začeti oblikovati vero v podjetništvo ţe pri mladih, vendar mora to temeljiti na 

prostovoljni izbiri posameznikov in ne na obveznostih le zaradi cilja povečanja raziskovalne 

dejavnosti mladih. Da bi uresničili cilje Strategije, bi morala drţava cilje prilagoditi 

dejanskemu stanju v osnovnih in srednjih šolah ter na univerzah. Odločanje posameznikov za 

znanost in podjetništvo mora biti svobodno, hkrati pa podprto ţe v osnovnih šolah z izbiro 

prostovoljnih predmetov s področja znanosti in podjetništva. 

4.5.2 Konkurenčnost 

Rast in veljavo Silicijevi dolini dajejo visokotehnološka podjetja, ki z inovacijami novih 

tehnologij ustvarjajo in narekujejo svetovne trende. S tem gre velik del sredstev v razvoj in 

raziskave, ki omogočajo ustvarjanje kakovostnih in naprednih izdelkov ali storitev. Prav 

visokotehnološka podjetja ustvarjajo tisto dodano vrednost, ki manjka slovenskim podjetjem. 

Slovenija se srečuje s problemom pomanjkanja produktivnosti in tehnološko zahtevnih 
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dejavnosti, ki opozarja na nujnost prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, ki temelji na 

predelovalni industriji z nizko dodano vrednostjo (Stres, Trobec in Podobnik 2009, 21). 

Tako Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Resoluciji o raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011) predlaga 

vzpodbude za krepitev inovacijske sposobnosti podjetij in vzpodbude za razvoj in uvajanje 

novih produktov, storitev in trgov. Ukrepi temeljijo na različnih drţavnih subvencijah v 

okviru javnih razpisov, davčnih spodbudah (davčne počitnice) in spremembah poslovnih 

modelov podjetij. Za takšne ukrepe so se odločili zaradi neprimerne strukture slovenskega 

gospodarstva, v katerem ima najpomembnejši deleţ predelovalna dejavnost, ki pa je 

najšibkejši segment slovenskega gospodarstva zaradi nizke dodane vrednosti. Tako večina 

slovenskih podjetij deluje po principu ekonomije obsega in ne glede na dodano vrednost. 

Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki temeljijo na različnih 

vzpodbudah v okviru javnih razpisov in spremembah poslovnih modelov podjetij, so 

premajhni in premalo učinkoviti ukrepi za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. 

Drţavne subvencije in vzpodbude (davčne počitnice) morajo biti usmerjene v zdrav del 

slovenskega gospodarstva, ki ustvarja večjo dodano vrednost in ne v podjetja, ki se jih rešuje 

zaradi potencialnih socialnih bomb. Neinovativni del slovenskega gospodarstva mora biti 

podprt s strokovnimi kriznimi teami za prestrukturiranje podjetij in večjim finančnim ter 

kadrovskim sodelovanjem bank v procesu prenove podjetij. 

4.5.3 Znanje 

Znanje je dejavnik, ki je spremljal rast Silicijeve doline skozi njeno celotno zgodovino. 

Podporna infrastruktura in povezanost z inštitucijami znanja so prinesle dolini tisto prednost, 

ki je druga območja niso imela. K rasti doline so veliko prispevali visoko usposobljeni kadri, 

predvsem raziskovalci, ki so razvijali napredne in inovativne ideje. Še bolj pomembno pa je 

bilo dejstvo, da te ideje niso ostale v inštitucijah znanj, ampak so se prenesla v podjetja. Prav 

ta prenos znanja iz raziskovalne sfere v podjetja in sodelovanje univerz s podjetji je velik 

problem slovenskega gospodarstva. Podjetja kot razloge za takšno stanje predvsem navajajo  

nezainteresiranost raziskovalne sfere za sodelovanje in neustreznost idej in prenos le-teh. 

Tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Resoluciji o raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011) 

ocenjuje, da prenos znanja ni v celoti urejen, zato predvideva vzpostavitev okolja, ki bo 

omogočilo učinkovit prenos znanja, varstvo intelektualnih pravic in vzpodbujanje 

patentiranja. Ukrepi se bodo nanašali na vzpostavitev pisarne za prenos znanja iz JRO v 

gospodarstvo, spodbujanjem podjetništva mladih doktorjev, mobilnostjo med JRO in 

gospodarstvom in financiranjem najema raziskovalcev v podjetjih. 
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Dosedanji pozitiven ukrep drţave je bil vzpodbujanje priliva mladih raziskovalcev v podjetja, 

ki pa ni rešil problema sodelovanja med univerzami in podjetji. Kljub nekaterim dobrim 

zgornjim predlogom drţave bo področje potrebno urediti v soţitju raziskovalne sfere in 

podjetij, ki bo temeljilo na sodelovanju in reševanju konkretnih teţav in izzivov v podjetjih, ki 

bodo prinašala dodano vrednost. Pri tem bi moral biti večji poudarek na vključenosti univerz 

v delovanje podjetij in obratno s programom izmenjave študentov, raziskovalcev in 

profesorjev s podjetji neodvisno od drţave. 

4.5.4 Infrastruktura 

Uspeh Silicijeve doline zaznamujejo tudi start-up podjetja, ki razvijajo inovativne ideje in 

prinašajo visoko dodano vrednost ter se razvijajo v svetovne multinacionalke. Z razvojem 

podporne infrastrukture, še posebej z izgradnjo mreţe tehnoloških parkov, ki so namenjeni 

razvoju visokotehnoloških podjetij, so tudi slovenska podjetja dobila ustrezne pogoje za 

razvoj takšnih podjetij. Tehnološki parki niso le parki visokotehnoloških podjetij, ampak tudi 

okolje, kjer delujejo istomisleči podjetniki s ciljem, uspeti z idejo. Kljub temu, da tehnološki 

parki nudijo podjetjem dobre osnovne pogoje za razvoj inovativnih idej, se podjetja srečujejo 

z omejenim dostopom do skladov tveganega kapitala, ki je osnovi pogoj za uspeh start-up 

podjetij.  

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v Resoluciji o raziskovalni in inovacijski 

strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20, Uradni list RS, št. 43/2011) ocenjuje, da ima 

Slovenija razvito široko podjetniško-inovacijsko infrastrukturo, ki pa se srečuje s preveliko 

razdrobljenostjo in premajhno povezanostjo. Tako mora Slovenija graditi na odprti 

infrastrukturi, ki bo omogočala krepitev inovativnosti in podjetništva. V sklopu tega drţava 

predvideva posodobitev in povezovanje mreţ podpornih subjektov. Kot pomemben dejavnik 

uspeha inovativnih podjetij ocenjuje tudi dostop do kapitala za inovativna podjetja in s tem 

razvoj skladov tveganega kapitala. 

Pozitiven ukrep drţave je zavedanje, da bo potrebno začeti z razvojem skladov tveganega 

kapitala, ki je eden osnovnih pogojev za uspeh start-up podjetij, saj trenutno uspeva večino 

najuspešnejših slovenskih start-up podjetij s tujim tveganim kapitalom. S tem se bo izboljšalo 

tudi delovanje tehnoloških parkov, ki predstavljajo pomembno podporno okolje za takšna 

podjetja. S posodobitvijo in povezovanjem mreţ podpornih subjektov se predvideva tudi 

večje povezovanje raziskovalnih inštitucij z majhnimi podjetji. Takšno sodelovanje bi se 

moralo nadgraditi z vključitvijo raziskovalnih inštitucij v delovanje tehnoloških parkov, saj bi 

se tako vzpostavilo sodelovanje med podjetji in raziskovalno sfero ţe v začetku delovanja 

podjetij in bi se s tem zmanjšal tudi problem pomanjkanja sodelovanje med podjetji in 

akademsko sfero. 
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4.5.5 Administracija 

Tuje raziskave in slovenski podjetniki opozarjajo, da predstavlja birokracija in administacija 

veliko oviro v poslovanju slovenskih podjetij. Kljub izboljšanju situacije z uvedbo sistema e-

VEM in skrajšanju časa ustanavljanja podjetja, ostaja največji problem neučinkovita drţavna 

birokracija. Problemi neučinkovite drţavne birokracije se najbolj kaţejo v zapletenih 

birokratskih postopkih, zlasti z dolgotrajnimi pridobivanji dovoljenj in dokumentov. To 

potrjuje tudi Vlada RS (2011) v dokumentu Konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kjer 

izpostavlja probleme na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj, vpisa v zemljiško knjigo, 

zapleteno plačevanje davkov, neučinkovito delovanje sodišč v gospodarskih primerih in 

prepočasno črpanje evropskih sredstev. 

Delno delovanje podjetij izboljšuje e-uprava, vendar jo podjetja ocenjujejo kot premalo 

kakovostno. Tako drţava predvideva ukrepe optimizacije in informatizacije procesov, 

vzpostavitev centralnega davčnega knjigovodstva in odpravo nepotrebnih administrativnih 

ukrepov (Vlada RS 2011). Ukrepi drţave so korak v pravo smer, vendar premalo gradijo na 

temeljiti in nujni prenovi celotne neučinkovite drţavne birokracije, ki predstavlja največjo 

oviro v poslovanju podjetij. Tako bi morali biti ukrepi na področju prenove celotne 

neučinkovite drţavne birokracije bolj povezani in usmerjeni v začetek reforme v drţavni 

birokraciji. 
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5 SKLEP 

Silicijeva dolina je v svetu poznana kot sinonim za uspešnost in inovativnost. Nedvomno so 

največja vrednost Silicije doline in ţelja vseh drugih svetovnih drţav specifični sistemski 

dejavniki, ki so zgradili Silicijevo dolino v to, kar pod tem sinonimom poznamo danes. 

Mednje spadajo vera v podjetništvo, inovacije novih tehnologij, visoko usposobljeni kadri, 

podporna infrastruktura in inštitucije, bliţina izobraţevalnih in raziskovalnih ustanov in 

razpoloţljivost kapitala iz zasebnih virov tveganega kapitala. Kot uspeh prenosa ideje Silicije 

doline se lahko pohvali Indija, ki z območjem Bangalore predstavlja drugo Silicijevo dolino. 

Kljub temu, da se Bangalore ni razvijal podobno kot Silicijeva dolina, ga odlikujejo zelo 

podobni sistemski dejavniki. Ključen sistemski dejavnik, ki je omogočil razvoj in rast 

območja Bangalore, je znanje, ki predstavlja največjo vrednost območja Bangalore. 

Med drţave, katerih ţelja je prenos modela Silicijeve doline v lastno drţavo, spada tudi 

Slovenija, ki se po svetovnih raziskavah uvršča med inovatorje sledilce, vendar je največji 

problem drţave njena konkurenčnost. To se kaţe tudi v nizki produktivnosti podjetij, saj 

premalo podjetij deluje v tehnološko zahtevnejših dejavnostih, kar opozarja na nujnost 

prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. To delno odpravlja izgradnja podpornega okolja s 

tehnološkimi parki, ki so namenjeni podpori visokotehnološkim podjetjem. Se pa podjetja pri 

tem srečujejo z razmeroma slabo razvitim finančnim trgom in pomanjkanjem tveganega 

kapitala, ki bi omogočil razvoj in rast takšnih podjetij. Pri tem je zaslediti tudi pomanjkanje 

sodelovanja podjetij z raziskovalno sfero, s čimer je prekinjen prenos znanja iz raziskovalnih 

ustanov v podjetja. Hkrati se nova in obstoječa podjetja srečujejo s preobširno birokracijo in 

administracijo, ki predstavlja eno največjih ovir v njihovem poslovanju. 

Raziskava o sistemskih dejavnikih, ki sem jo opravil, da bi ugotovil, kateri sistemski 

dejavniki omogočajo oziroma zavirajo razvoj slovenskega gospodarstva, je v večini potrdila 

podatke iz preučevanja literature. Najbolj presenetljivi so bili rezultati analize sistemskih 

dejavnikov s področja podjetniškega duha in kulture, kjer večina slovenskih podjetnikov 

ocenjuje, da podjetništvo v Sloveniji ni vrednota, hkrati pa še meni, da v Sloveniji prevladuje 

podjetništvo iz nuje. Tudi pri ovirah v poslovanju podjetij so podjetja kot največjo teţavo spet 

izpostavila birokracijo in administracijo, hkrati pa se je zelo povečala teţava s pridobivanjem 

finančnih sredstev. Podobno menijo podjetja tudi za dejavnike, ki ovirajo razvoj in 

inovativnost slovenskega gospodarstva, kjer kot največje teţave izpostavljajo visoke davke, 

prepočasno prestrukturiranje v produktivnejše in tehnološko zahtevnejše dejavnosti in preveč 

administracije in birokracije, s čimer potrjujejo različne raziskave slovenskih in tujih 

organizacij.  

Kot zelo pozitiven se kaţe dejavnik, da večina podjetij ocenjuje sodelovanje z raziskovalno 

sfero kot pomembno in jih dosti tudi redno sodeluje z raziskovalno sfero. Podjetja so se 

porazdelila pri pomembnosti lokacije izobraţevalnih ustanov v okolici podjetja, kar je za 
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nekatera podjetja pomembno, za druga pa ni pomembno. Kot glavni problem premajhnega 

prenosa raziskav in idej iz raziskovalne sfere v podjetja so podjetja navedla nezainteresiranost 

raziskovalne sfere za sodelovanje in neustreznost idej in prenos le-teh, hkrati pa je pri 

podjetjih opaziti, da se zavedajo pomena znanja, kar kaţe visok deleţ visoko izobraţenih 

kadrov v podjetjih in velik deleţ letnih sredstev za razvoj. Kljub temu pa podjetja zelo slabo 

ocenjujejo kakovost in primernost znanj in veščin slovenskih diplomantov, ki jo označujejo le 

kot zadovoljivo. Tako se kaţe ne le neustrezno urejeno področje prenosa znanja iz 

raziskovalnih ustanov v podjetja, ampak tudi neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem 

na trgu delovne sile. 

Zanimiva ugotovitev raziskave je tudi, da se večina podjetij financira z lastnim virom 

financiranja, medtem ko je deleţ kratkoročnih bančnih posojil in tveganega kapitala v 

podobnem razmerju. Takšno strukturo financiranja potrjuje tudi nezadovoljstvo podjetnikov z  

razvitostjo finančnega sektorja, ki so ga podjetja v povprečju označila kot slabo razvit, kljub 

temu pa se zelo malo podjetij odloča za financiranje s finančnimi viri iz tujine. Veliko podjetij 

je tudi nezadovoljnih z nadpovprečno obremenitvijo dela glede na povprečje EU, saj jih 

večina meni, da to zelo vpliva na njihovo poslovanje. Kljub temu da so podjetja v Sloveniji 

deleţna ugodnosti niţjega davka na kapital od povprečja EU, bi skoraj polovica podjetij 

pristala na povečanje davka na kapital do povprečja EU. Med vsemi dejavniki podjetja še 

najvišje ocenjujejo infrastrukturo in podporno okolje, s katerima se pri poslovanju srečujejo 

podjetja in v veliki meri tudi koristijo njihove storitve. 

Primerjava Silicijeve doline in Bangalore z rezultati raziskave kaţe, da je Slovenija pred 

veliko odločitvijo, ali bo začela spreminjati sistemske dejavnike, ki so nujni za 

prestrukturiranje dela gospodarstva in nastajanje visokotehnoloških in inovativnih podjetij, ali 

pa bomo le nemo spremljali na eni strani propadanje podjetij, na drugi strani pa uspehe 

slovenskih podjetij, ki razmišljajo o umiku iz Slovenije. Za vzpostavitev modela Silicijeve 

doline bo potrebno začeti pri posameznikih in okrepiti njihovo vero v podjetništvo, saj se vse 

začne s podjetniškim duhom in kulturo. Takšno podjetniško okolje bo generiralo nastanek 

novih visokotehnoloških in inovatinvih podjetij, ki bodo nastajala iz inovativnih in naprednih 

idej ter ustvarjala višje dodane vrednosti ter narekovala svetovne smernice. Znanje je največja 

vrednota podjetij in tudi dobrina, ki jo lahko pridobimo zastonj, zato se bodo podjetja morala 

tega zavedati in izboljšati sodelovanje z raziskovalno sfero, saj je za uspeh potrebna sinergija 

teh dveh dejavnikov. Pomembno vlogo pri tem nedvomno ima drţava, ki bo morala poskrbeti 

za ureditev delovnopravne in davčne zakonodaje, ustvariti razmere za odprt bančni sistem, ki 

bo v podporo podjetjem, odpraviti neučinkovitost drţavne birokracije, spodbuditi izgradnjo 

podporne infrastrukture in s tem podjetjem ponuditi prijazno, svobodno in odprto podjetniško 

okolje, kjer lahko vsakdo uspe z dobro in inovativno idejo. 
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PRILOGE 

Priloga 1       Anketni vprašalnik 
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ANKETA O SISTEMSKIH DEJAVNIKIH – Sašo Sukič 

Spoštovani! 

Pred Vami se nahaja anketni vprašalnik o sistemskih dejavnikih, ki omogočajo oziroma 

zavirajo razvoj slovenskega gospodarstva, s katerim ţelim zbrati nekaj osnovnih informacij o 

stanju sistemskih dejavnikov med rastočimi in inovativnimi podjetji v Sloveniji. Raziskavo 

opravljam v sklopu diplomske naloge z naslovom »Ali lahko nastane Silicijeva dolina v 

Sloveniji?«. Trditve in vprašanja, ki najbolj odraţajo Vaše mnenje, označite, prosim, tako, da 

odkljukate kvadratek pred odgovorom, bodisi napišete svoj odgovor. Anketni vprašalnik je 

anonimne narave. Vsi rezultati bodo uporabljeni izključno v namen izdelave mojega 

diplomskega dela. Za Vaš čas in sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Sašo Sukič  

 

1. PODATKI O PODJETJU  

 

1.1 Starost Vašega podjetja (v letih):  

 

 0-1  

 2-5  

 6-10  

 11-20  

 21-50  

 več kot 50  

 

1.2 Število zaposlenih:   

 

 0-10  

 11-50  

 51-250  

 več kot 250  

 

1.3 Čisti prihodki od prodaje (v EUR):  

 

 do 2.000.000  

 do 7.300.000  

 do 29.200.000
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 več kot 29.200.000  

 

1.4 V kateri dejavnosti deluje Vaše podjetje?  

 

 (A) KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO  

 (B) RUDARSTVO  

 (C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI  

 (D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO  

 (E) OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE 

OKOLJA  

 (F) GRADBENIŠTVO  

 (G) TRGOVINA, VZDRŢEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  

 (H) PROMET IN SKLADIŠČENJE  

 (I) GOSTINSTVO  

 (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI  

 (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI  

 (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI  

 (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI  

 (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI  

 (O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE 

SOCIALNE VARNOSTI  

 (P) IZOBRAŢEVANJE  

 (Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO  

 (R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI  

 (S) DRUGE DEJAVNOSTI  

 (T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM, 

PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO  

 (U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES  

 

1.5 Na katerih trgih deluje Vaše podjetje?  

 

 slovenskem  

 evropskem  

 ameriškem  

 azijskem  

 afriškem
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2. OVIRE PRI POSLOVANJU VAŠEGA PODJETJA  

 

2.1 V spodnji tabeli podajam ovire, ki povzročajo teţave pri poslovanju podjetij v Sloveniji.  

 1 2 3 4 5 

Prekomerna birokracija      

Prenizka kupna moč 

prebivalstva 
     

Pomanjkanje 

usposobljenih delavcev 
     

Predraga delovna sila      

Slaba infrastruktura 

(ceste, komunikacije,…) 
     

Pomanjkanje 

kakovostnega 

managementa 

     

Omejen dostop do 

finančnih virov 
     

Uvajanje nove tehnologije      

Uvajanje novih 

organizacijskih oblik 
     

3. SISTEMSKI DEJAVNIKI 
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3.1 V spodnji tabeli podajam sistemske dejavnike, ki zavirajo razvoj in inovativnost 

slovenskega gospodarstva.  

 1 2 3 4 5 

Plačilna nedisciplina      

Visoki davki      

Pomanjkanje podjetniške 

in inovacijske kulture 
     

Prepočasno 

prestrukturiranje v 

produktivnejše in 

tehnološko zahtevnejše 

dejavnosti 

     

Pomanjkanje tveganega 

kapitala 
     

Preveč administracije in 

birokracije 
     

Neučinkovit in počasen 

sodni sistem 
     

Teţave pri odpuščanju 

zaposlenih 
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Nerazpoloţljivost 

ustrezno usposobljene 

delovne sile 

     

Neustrezno varstvo 

konkurence 
     

3.2 Napišite 3 najpomembnejše sistemske dejavnike, ki po Vašem mnenju najbolj zavirajo in 

ovirajo poslovanje Vašega podjetja.  

 

 

3.3 Podjetniški duh in kultura  

 

3.3.1 Ali je biti podjetnik v Sloveniji vrednota?  

 

 da  

 ne  

 

3.3.2 Kako ocenjujete vero v podjetništvo v Sloveniji?  

 

 visoko  

 srednje  

 nizko  

 

3.3.3 Ali menite, da v Sloveniji prevladuje podjetništvo iz nuje ali zaradi priloţnosti?  

 

 podjetništvo iz nuje  

 podjetništvo zaradi priloţnosti  

 

3.3.4 V katerem delu konkurenčnosti po Vašem mnenju Slovenija najbolj zaostaja?  

 

 institucije  

 infrastruktura  

 učinkovitost trga dela 
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 delovanje finančnega trga  

 velikost trga  

 inovacije  

 drugo:  

 

3.3.5 Razlogi za nizko število prijavljenih patentov, znamk in modelov v Sloveniji:  

 

 visoki stroški patentov, znamk in modelov  

 administrativne ovire  

 podjetje ne potrebuje zaščite intelektualne lastnine  

 drugo:  

 

3.3.6 Kako ocenjujete kakovost in primernost znanj in veščin slovenskih diplomantov za delo 

v Vašem podjetju?  

 

 zelo ustrezno  

 ustrezno  

 dobro  

 zadovoljivo  

 neustrezno  

 

3.3.7 Kako pomemben dejavnik  za delovanje podjetja se Vam zdi bliţina izobraţevalnih in 

raziskovalnih ustanov?  

 

 ni pomembno  

 srednje pomembno  

 pomembno  

 zelo pomembno  

3.3.8 Kolikokrat je Vaše podjetje v zadnjih 5 letih sodelovalo z izobraţevalnimi ali 

raziskovalnimi ustanovami?  

 

 0 krat  

 1-5 krat  

 občasno  

 redno  
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3.4 Razvoj in inovacije  

 

3.4.1 Eden izmed velikih problemov Slovenije je tudi prenos znanja iz razvojno raziskovalne 

sfere v podjetja. Kateri so razlogi v Vašem podjetju, ki ta prenos onemogočajo?  

 

 nezainteresiranost podjetja za sodelovanje  

 nezainteresiranost raziskovalne sfere za sodelovanje  

 nepripravljenost podjetij za novo tehnologijo in ideje  

 neustreznost idej in prenosa le teh  

 drugo:  

 

3.4.2 Razmerje med tehnološkimi (T) in netehnološkimi (NT) inovacijami v Vašem podjetju 

(v %):  

 

 T – NT (100 - 0 %)  

 T – NT (75 – 25 %)  

 T – NT (50 – 50 %)  

 T – NT (25 – 75 %)  

 T – NT (0 – 100 %)  

 

3.4.3 Kolikšen odstotek zaposlenih predstavljajo visoko usposobljeni znanstveniki, inţenirji, 

raziskovalci in vodilni delavci?  

 

 pod 10 %  

 11-20%  

 21-34%  

 35-50%  

 nad 50%  

 

3.4.4 Kolikšen odstotek letnih sredstev namenjate za raziskave in razvoj?  

 

 do 3 %  

 4-10 %  

 11-19 %  

 20-30 %  

 več kot 30 % 
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3.5 Finance  

 

3.5.1 Najpomembnejši vir financiranja Vašega podjetja:  

 

 lastni vir financiranja  

 kratkoročna bančna posojila  

 dolgoročna bančna posojila  

 tvegani kapital  

 drugo:  

 

3.5.2 Kako ocenjujete razvitost finančnega sektorja v Sloveniji glede na dostopnost do 

sredstev financiranja?  

 

 zelo slabo razvit  

 slabo razvit  

 srednje razvit  

 dobro razvit  

 zelo dobro razvit  

 

3.5.3 Kolikšen je deleţ  financiranja Vašega podjetja s finančnimi viri iz tujine (tuje 

banke,…)?  

 

 0 %  

 1-10 %  

 11-20%  

 21-40 %  

 več kot 40 %  

 

3.6 Davki  

 

3.6.1 V kolikšni meri vpliva nadpovprečna obremenitev dela v Sloveniji glede na povprečje 

EU na delovanje Vašega podjetja?  

 

 zelo veliko  

 veliko  

 srednje  

 malo  
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 ne vpliva  

 

3.6.2 Deleţ davkov na kapital v Sloveniji je niţji kot povprečje EU. V kolikšni meri bi pristali 

na povečanje davka na kapital v Sloveniji?  

 

 ne bi pristal  

 do povprečja EU  

 več kot povprečje EU  

 drugo:  

 

3.7 Administracija  

 

3.7.1 Ali se Vaše podjetje srečuje z administrativnimi problemi in na katerih področjih?  

  

 

3.8 Infrastruktura  

 

3.8.1 Kako ocenjujete razvitost osnovne infrastrukture (ceste, ţeleznice, letališča) v Sloveniji?  

 

 slabo  

 zadovoljivo  

 srednje  

 dobro  

 zelo dobro  

 

3.8.2 Kateri segment osnovne infrastrukture najbolj ovira poslovanje Vašega podjetja?  

 

 slabo razvite cestne povezave  

 slabo razviti ţelezniški promet  

 slabo razviti letalski promet  

 slabo razviti vodni promet  

 drugo:  
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3.8.3 Kako ocenjujete podporno infrastrukturo in tehnološke parke v Sloveniji?  

 

 slabo  

 zadovoljivo  

 dobro  

 zelo dobro  

 

4 Napišite, kar mi ţelite še sporočiti in to v vprašalniku ni bilo zajeto (komentar, kritika, 

nasvet, predlogi).  

  

 


