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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava proces snovanja strategije rasti na primeru start-up podjetij v 

Sloveniji. V teoretičnem delu poudarja pomen start-up podjetij in pomen podjetnika. Podaja 

pregled dosedanjih teoretičnih in praktičnih spoznanj na področju start-up podjetništva in 

strateškega managementa. Ključne ugotovitve na podlagi kvantitativne analize dejavnikov in 

procesa snovanja strategije rasti so predvsem, da je snovanje strategije rasti naloga lastnikov-

vodij start-up podjetij in da na oblikovanje strategije vplivajo predvsem vizija podjetnika, 

želja po rasti in doseganju dobičkov ter priložnosti, ki se pojavijo na trgu. Viri financiranja in 

motivi ustanovite so se izkazali kot manj pomembni za izbiro strategije rasti. 

Ključne besede: start-up podjetje, podjetništvo, podjetnik, strateški management, strategija, 

snovanje strategije, rast. 

SUMMARY 

Master's thesis deals with the process of crafting a growth strategy in start-ups in Slovenia. 

The theoretical part points the importance of start-up companies and the importance of the 

entrepreneur. It provides an overview of current theoretical and practical knowledge in the 

field of start-up business and strategic management. Key findings of quantitative research that 

designing of a growth strategy primarily task of owners/founders of start-ups and that main 

factors that influence process of crafting a strategy are the vision of the entrepreneur, the 

desire for growth and achieving profits and opportunities that arise on the market. Funding 

sources and motives for starting up business seem less important for selecting growth strategy. 

Key words: start-up, entrepreneurship, entrepreneur, strategic management, strategy, crafting 

strategy, growth. 
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1 UVOD 

Zadnja večja gospodarska kriza (iz leta 2008) je pomembno vplivala na samo področje 

podjetništva tudi v Sloveniji. Predvsem pomembne so strukturne spremembe, saj je v letih 

krize precejšnje število velikih gospodarskih sistemov propadlo. To pa je še bolj izpostavilo 

pomembnost spodbujanja podjetniških iniciativ. Tako smo lahko v letih, ki so sledila, 

spremljali hiter razvoj visokotehnološkega podjetništva in s tem tudi start-up podjetništva. A 

zgolj nekaj let intenzivnega razvoja tega segmenta podjetništva ni dovolj. Kot ugotavljata 

Rebernik in Jaklič (2014), ta podjetja predstavljajo zgolj med 2 in 3% gospodarstva in s tem 

Slovenija krepko zaostaja za povprečjem EU. 

1.1 Opredelitev problematike 

Veliko pozornosti strokovne in splošne javnosti je v zadnjem obdobju usmerjene na start-up 

podjetja. Tako lahko dnevno v medijih sledimo zgodbam o uspehih slovenskih start-up 

podjetij tako v domačem kot tudi mednarodnem okolju (Cashila, Chipolo, GoOpti, …). 

Popularizacija start-up podjetništva in s tem podjetništva je vsekakor dobrodošla, spreminja se 

tudi ugled podjetništva med ljudmi.  

Kljub vsesplošnemu zanimanju javnosti za odmevnejše uspehe slovenskih start-up podjetij 

tudi v mednarodnem okolju, obeti za prihodnost pa po podatkih raziskav niso tako 

optimistični. Zadnje raziskave podjetniškega monitorja ugotavljajo, da imamo v Sloveniji 

predvsem veliko število podjetnikov iz nuje. V svoji zadnji raziskavi GEM
1
 ugotavlja, da 

zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji upada že tretje leto zapored in da je na samem repu 

lestvice držav vključenih v raziskavo (Rebernik 2016). 

Ne glede na upadanje zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji v zadnjih letih, opažamo 

premike na področju razvoja podpornega okolja. Poleg tega so tudi odpravljanje birokratskih 

ovir, sodobna infrastruktura in razviti javni nacionalni programi za spodbujanje podjetništva 

pomembno vplivali na ustanavljanje in razvoj start-up podjetij. 

Podjetništvo in mala podjetja so zanimiva tema akademskih raziskav, od kar je Birch (1979 v 

Kraus in Schwarz 2007) prišel do spoznanja, da ta ustvarjajo več novih delovnih mest kot 

velika podjetja. Poleg tega so tudi pomemben vir inovacij, delovnih mest, ekonomske rasti in 

aktivator konkurenčnosti znotraj industrije (Wickramansinghe in Sharma 2005). 

Kot so pokazale raziskave, je za zdravo gospodarsko strukturo nastajanje novih malih podjetij 

sicer pomembno, vendar nova delovna mesta izvirajo predvsem iz majhnega števila hitro 

rastočih podjetij. Dinamika gospodarstva in gospodarske rasti je tako v veliki meri odvisna od 

nastajanja hitro rastočih podjetij, kar pa so start-up podjetja že po svoji definiciji. 

                                                 

1
 GEM (Global Entrepreunership Monitor)  
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Ne glede na dejstvo, da mala in srednje velika podjetja (ang. small and medium size 

entrepreneurs - SME) ustvarjajo večino delovnih mest, managementu v teh podjetjih pogosto 

primanjkuje specifičnih managersih znanj. Aktivnosti, kot so formalno planiranje in kontrola 

stroškov, so v teh podjetjih pogosto prisotne zgolj občasno in orodja za planiranje, ki so bila 

razvita predvsem intuitivno, uporablja zgolj peščica posameznikov (Brinkmann 2002 v Kraus, 

Reiche in Reschke 2007). 

V naši raziskavi se bomo še bolj ozko usmerili na start-up podjetja za katera se predpostavlja, 

da pojmi, kot so načrtovanje, strategija in strateški management nekako ne sodijo v isti 

kontekst. Predvsem zaradi visoke stopnje neuspehov med start-up podjetji je še toliko bolj 

pomembno bolj podrobno razumevanje procesa snovanja strategij rasti in dejavnikov, ki na ta 

proces vplivajo.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge 

Namen 

Z raziskavo želimo raziskati proces snovanja strategije rasti v start-up podjetjih v Sloveniji in 

vpliv osebnostnih značilnosti lastnikov-vodij in vpliv okolja na ta proces. Raziskava bo 

pripomogla k oblikovanju razvojnih politik in podpornih programov podjetniških 

inkubatorjev in drugih podpornih struktur, katerih cilj je povečanje možnosti rasti in stopnje 

preživetja start-up podjetij.  

Cilji 

Cilji magistrske naloge: 

– V teoretičnem delu magistrske naloge bomo na podlagi domače in tuje relevantne 

strokovne literature predstavili pomen procesa snovanja strategij rasti, izbire strategije in 

vpliv na samo poslovanje start-up podjetij. 

– V empiričnem delu magistrske naloge bomo izvedli empirično raziskavo ter preučili 

pridobljene podatke, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje in izbiro strategij rasti start-

up podjetij. 

– Na podlagi izsledkov teoretičnega in empiričnega dela raziskave bomo oblikovali 

predloge in priporočila, na eni strani start-up podjetjem glede snovanja strategij rasti,  na 

drugi strani pa podjetniškim inkubatorjem in drugim podpornim strukturam glede možnih 

področij za prihodnje delovanje. 

– Temeljna teza raziskave je, da proces snovanja strategije rasti start-up podjetja ni 

formaliziran in da je zgolj posledica različnih dejavnikov. Na osnovi temeljne teze smo 

postavili pet hipotez, ki jih bomo empirično testirali v raziskavi. 
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Hipoteze 

Skladno z namenom in cilji naloge smo oblikovali naslednje hipoteze: 

– H1: V Sloveniji strategijo rasti start-up podjetja praviloma oblikuje lastnik/ustanovitelj. 

– H2: Proces snovanja strategije start-up podjetij v Sloveniji je odvisen od osebnih 

značilnosti lastnika/ustanovitelja. 

– H3: Proces snovanja/razvijanja strategije rasti start-up podjetij praviloma ni formaliziran. 

– H4: Strategija rasti start-up podjetja je pogojena z virom financiranja. 

– H5: Motivi za ustanovitev vplivajo na izbiro strategije rasti start-upa. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke 

Temeljna predpostavka raziskave je, da so modeli in dejavniki rasti podjetij in snovanja 

strategij rasti, izbrani na podlagi teoretične analize in po lastni presoji tudi najpomembnejši. 

Pri samem empiričnem delu pričakujemo pripravljenost podjetnikov na sodelovanje v anketi 

in na točnost podatkov zbranih z anketo. Poleg temeljne predpostavke izhajamo iz naslednjih 

predpostavk: 

– Ugotovitve v teoretičnem delu raziskave bodo zbrane in povzete iz domače in tuje 

znanstvene ter strokovne literature in kot take niso posebej preverjane. 

– Izbor literature s področja podjetništva in strateškega managementa je dovolj obsežen, da 

omogoča preučevanje problematike. 

– Start-up podjetja se v samem bistvu ne razlikujejo od drugih oblik podjetništva in tako 

tudi sama problematika start-up podjetništva. 

– Predpostavlja se, da bodo lastniki/vodje start-up podjetij, vključenih v raziskavo, 

razumeli pomen njihovega sodelovanja v raziskavi, in pomen rezultatov za  razumevanje 

strateškega pristopa k načrtovanju poslovanja. 

Omejitve 

Omejitve pri sami obravnavi problema so predvsem naslednje: 

– omejitev raziskave samo na start-up podjetja, ki delujejo v Sloveniji, 

– velikost vzorca, 

– ažurnost zbirk podatkov o start-up podjetij v Sloveniji in njihova kakovost in 

– morebitna subjektivnost raziskovalca, ki je tudi sam ustanovitelj start-up podjetja.  
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1.4 Prispevek znanosti 

Znanstveni izziv je pridobiti nova znanja in poglede za start-up podjetnike, akterje 

podpornega okolja kot tudi za oblikovalce ekonomskih politik, ki bi pomagala usmerjati in 

izboljšati poslovanje in s tem dvigniti stopnjo preživetja start-up podjetij. 

Večina dosedanjih raziskav s področja start-up podjetništva je predvsem kvalitativne narave, 

omejena na omejeno število izbranih podjetij. Te raziskave sicer odpirajo zanimiva odkritja in 

izhodišča za nadaljnjo raziskavo. Z našo raziskavo, kot eno redkih kvantitativnih raziskav na 

področju start-up podjetij v Sloveniji, pa želimo prej omenjena dognanja preveriti na dovolj 

velikem vzorcu, da bi nam to omogočalo posploševanje na populacijo podjetij, tako v 

Sloveniji kot tudi širše. 

Z metodološkega stališča bo glavni prispevek raziskave oblikovanje kriterijev definiranja 

start-up podjetij. Raziskava ponuja okvir za definicijo start-up podjetij tudi v prihodnjih 

raziskavah, ki bi omogočal primerljivost raziskav, ki se bodo v prihodnje ukvarjale s 

problematiko start-up podjetij. 

1.5 Metodologija 

Konceptualni okvir 

Raziskava je sestavljena iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega. Prvi del predstavlja 

poglobljena raziskovalna analiza pojmov in procesov s področja podjetništva in strateškega 

managementa. Predstavljena sta problematika rasti v start-up podjetjih in proces snovanja 

strategije rasti. 

V tem delu so uporabljene naslednje metode: 

– metoda deskripcije – opredelitev pojmov, opisane teorije in ugotovljenih dejstev, 

– metoda povzemanja – povzemanje stališč avtorjev in njihovih stališč, 

– metoda komparacije – medsebojna primerjava metod, pristopov in raziskave različnih 

avtorjev, 

– metoda kompilacije – sinteza ugotovitev na podlagi opravljene raziskave, tako v 

teoretičnem kot v praktičnem delu, 

– metoda analize – uporabljena je za razčlenitev pridobljenih spoznanj predhodnih raziskav 

na obravnavanem področju in 

– metoda sinteze – uporabljena je za združevanje oz. izdelavo izvlečkov in zaključkov iz 

pregleda dosedanjih raziskav ter podanih ugotovitev. 

Empirični del predstavlja kvantitativna raziskava, v kateri bodo podatki pridobljeni s pomočjo 

anketnega vprašalnika.  
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V prvi fazi empirične raziskave bo opravljena pilotska raziskava za namen testiranja 

vprašalnika in potrditve njegove veljavnosti in zanesljivosti. Z veljavnostjo pokažemo, ali 

instrument res meri atribut, ki naj bi ga meril (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 168). Z 

zanesljivostjo pa to, da ob ponovljenem zbiranju podatkov z istim vprašalnikom dobimo 

enake rezultate kot ob prvem zbiranju (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 159). 

Vprašalnik bo vseboval tako vprašanja pol odprtega tipa kot tudi zaprtega tipa z odgovori na 

Likertovi 5-stopenjski lestvici. 

Po opravljeni pilotni raziskavi bo izvedena raziskava na vzorcu slovenskih start-up podjetij s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki bo v elektronski obliki objavljen na enem od ponudnikov 

spletnih anket. Povezava do anketnega vprašalnika bo podjetjem posredovana preko 

elektronske pošte.  

Ciljna populacija, ki jo raziskujemo, so start-up podjetja v Sloveniji, vzorec pa bomo 

oblikovali med podjetji, ki so člani podjetniških inkubatorjev in izpolnjujejo določene 

kriterije.   

Za potrebe raziskave bomo za definiranje start-up podjetja uporabili: 

1. V prvem koraku definicijo Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja 

(Uradni list RS, št. 25/2008), teh je v evidenci A in evidenci B skupaj 18. 

2. V drugem koraku inkubirane člane subjektov inovativnega okolja (start-up podjetja), 

katerih je po dostopnih podatkih skupaj 349. 

3. V tretjem koraku bomo izločili podjetja, ki ne ustrezajo definiciji start-up podjetja: 

– ustrezajo definiciji 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, ki definira: 

»podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne 

glede na njeno pravno obliko«, 

– podjetje ni starejše od 3 let (izjemoma 5 let), 

– podjetje ne sme biti del večjega, že uveljavljenega podjetja (ang. spin-off). 

Sami podatki o populaciji oziroma številu start-up podjetij v Sloveniji se med viri razlikujejo, 

tudi Statistični urad Republike Slovenije ne ločuje start-up podjetij od drugih novonastalih 

podjetij, ki jih je bilo v Sloveniji v letu 2013 21.405 (SURS, 2015). 
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Anketni vprašalnik 

Za potrebe raziskave je bil oblikovan vprašalnik, ki je sestavljen iz štirih glavnih delov. Prvi 

del anketnega vprašalnika vsebuje vprašanja o oblikovanju strategije poslovanja v start-up 

podjetju. Za ugotavljanje procesa oblikovanja strategije start-up podjetja je bilo uporabljenih 

pet vprašanj, ki se nanašajo na dejavnike oblikovanja strategije (ali podjetje ima strategijo 

poslovanja, kaj vpliva na oblikovanje strategije, kdo sodeluje pri oblikovanju strategije …). 

V drugem delu vprašalnika so bila vprašanja o vlogi vodstva (vodja/lastnik) pri poslovanju 

start-up podjetja. Tu so predvsem zanimivi osebni motivi ustanoviteljev start-up podjetja in 

osebne lastnosti podjetnika v odnosu do posla. Motivatorje in osebnostne lastnosti merimo z 

28 vprašanji, na katera se odgovarja s 5-stopenjsko Likertovo lestvico. Podatke zbrane na ta 

način, omogočajo obdelavo s statističnim programskim paketom SPSS. 

V tretjem delu vprašalnika so bila vprašanja o demografskem profilu podjetja (regija, osnovna 

dejavnost), o fazi razvoja osnovnega produkta start-up podjetja, vrstah financiranja in o 

pričakovani stopnji rasti.  

Vprašalnik so zaključila vprašanja o samem podjetniku (spol, starost, izobrazba in vloga v 

podjetju).  

Upoštevajoč pričakovano 10- do 20-odstotno odzivnost anketiranih
2
, ocenjujemo, da bi zbrani 

podatki lahko bili podlaga za nadaljnjo obdelavo. Tako zbrani podatki bodo obdelani s 

statističnim paketom SPSS, pri čemer bodo uporabljene metode osnovne statistične analize, 

metoda analize variance, faktorske analize, korelacijske analize in diskriminante analize. 

                                                 

2
 Kratke spletne ankete imajo statistično značilno večji odziv kot dolge; 24,5 % proti 17,1 % 

(Deutskens idr. 2004, 24). V lastni raziskavi govorimo o daljši anketi. 
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2 START-UP PODJETJE 

S pojmom start-up podjetje navadno opredeljujemo podjetje, ki se ukvarja z razvojem in 

proizvodnjo inovativnih proizvodov in storitev, ki so navadno radikalna novost oz. imajo nov 

poslovni model in imajo tudi velik potencial hitre rasti. To so značilnosti start-up podjetij, po 

katerih se razlikujejo od preostalih podjetij. So pa tudi start-up podjetja v svojem bistvu 

rezultat podjetniške dejavnosti in kot take jih tudi obravnavamo v nadaljevanju. 

Pri raziskovanju fenomena start-upov ne moremo mimo pojmov podjetništvo, podjetnik in 

podjetje. Čeprav je prva definicija podjetništva stara že nekaj stoletij, še vedno ni enotne 

opredelitve procesa, kar nakazuje na njegovo kompleksnost in večplastnost. V osnovi gre za 

odkrivanje novih poslovnih priložnosti in njihovo realizacijo. V središču tega procesa je 

podjetnik, ki odkriva nove poslovne priložnosti, in jih ob prevzemanju tveganja in 

pričakovanju nagrade izpelje. Za potrebo tega procesa in aktivnosti, ki so z njim povezane, 

podjetnik ustanovi podjetje, ki predstavlja organizacijo, kjer poteka podjetniški proces. 

Proces podjetništva se začne z zaznavanjem podjetniških priložnosti in ne šele z ustanovitvijo 

samega podjetja. Odkrivanje oz. zaznavanje priložnosti lahko poteka že precej pred samo 

registracijo podjetja. Poleg tega sama registracija podjetja še ne pomeni start-up podjetja. Kot 

definira Graham (2012, 1), je predvsem pomembna možnost hitre rasti tista, ki start-up 

podjetja loči od drugih novoustanovljenih podjetij. Drug vidik, ki je pri start-up podjetjih 

pomemben, je starost podjetja. Start-up ali zagonsko podjetje ima omejeno življenjsko dobo, 

ko podjetje najde in oblikuje svoj končni produkt in najde primeren poslovni model, vstopi v 

fazo hitre rasti in s tem preneha »biti« start-up oz. postane gazela oz. dinamično podjetje. 

Kot že omenjeno, je glavni akter v procesu podjetništva podjetnik, zato je za samo 

razumevanje motivov ustanavljanja novih start-up podjetij nujno poznavanje podjetnika kot 

posameznika in njegovih osebnostnih lastnosti. Obstajajo določene osebnostne lastnosti, ki 

podjetnike ločujejo od drugih posameznikov. To niso zgolj prirojene lastnosti, veliko je 

odvisno tudi od izobrazbe, omrežij in drugih dejavnikov. Poleg osebnostnih dejavnikov na 

uspešnost start-up podjetja vpliva tudi sama podjetnikova motivacija oz. motiv za ustanovitev. 

Podjetništvo v Sloveniji je v zadnjih treh desetletjih šlo skozi obdobja velikih sprememb, od 

točke, kjer je bilo podjetništvo skoncentrirano zgolj na nekaj obrtniških delavnic, do danes, 

kjer mala in srednje velika podjetja predstavljajo pomemben delež slovenskega gospodarstva, 

tako po številu zaposlenih kot dodani vrednosti. Z razvojem podpornega okolja tudi slovenska 

start-up podjetja s svojimi izdelki in storitvami postajajo vse bolj konkurenčna podjetjem v 

tujini. 
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2.1 Podjetništvo, podjetnik, podjetje 

Pojmi podjetništvo, podjetnik in podjetje so med seboj močno povezani in z njimi pogosto 

opredeljujemo gospodarsko rast, napredek in tehnološki razvoj. Kot pravi Rebernik (idr. 

2008), lahko poglede na podjetnika in podjetništvo v osnovi delimo na tri sklope. V prvem se 

ekonomisti ukvarjajo s tem, kaj je podjetništvo in kaj je njegov pomen za ekonomijo. V 

drugem se raziskovalci zanimajo za podjetnika kot posameznika, v tretji skupini pa se 

raziskovalci ukvarjajo z značilnostmi podjetnega upravljanja (Rebernik idr. 2008, 33). 

Podjetništvo ima tako v strokovni literaturi kot tudi v vsakdanjem življenju lahko različne 

pomene oz. z njim označujemo različne stvari. Kot ugotavlja Vadnjal (2005, 17), se s pojmom 

podjetništvo večkrat označuje proces nastajanja novih malih podjetij, ki jih ustanovijo 

podjetniki. Tako brez podjetnika tudi ne nastane novo podjetje. V središče podjetniškega 

procesa postavlja podjetnika tudi Ruzzier, ki dodaja, da ta s svojim obnašanjem, trdim delom, 

intuicijo, znanjem in izkušnjami premika meje napredka in gradi svoje sanje (Ruzzier idr. 

2008, 9). 

Bolj podrobna opredelitev procesa podjetništva pa za raziskovalce ni lahka naloga, predvsem 

zaradi njegovih pojavnih oblik in predpostavke, da gre za večdimenzionalen pojav. Težave se 

kažejo pri dokumentiranju karakteristik in dinamike, merjenju in posledično razumevanju 

samega procesa (Bygrave in Hofer 1991). Različne raziskave ponujajo različne opredelitve 

pojmov podjetništva in podjetnika, in njihovo število narašča s številom raziskovalcev, vsak 

ima o opredelitvi svojo predstavo in utemeljuje njeno pravilnost (Gartner 1989, 47). Morris je 

tako leta 1998 po pregledu strokovne literature navedel kar 77 različnih opredelitev pojma 

podjetnik (v Landstrom 2005, 10). S pregledom strokovne literature poskušamo predstaviti 

sintezo pogledov različnih avtorjev na ta fenomen.  

Sam pojem podjetništva zasledimo že skoraj 300 let nazaj v zgodovini, njegovo prvo 

opredelitev je leta 1734 podal Cantillon, ki danes velja za avtorja tega izraza. Leta 1755, 21 

let po avtorjevi smrti, je bila prvič objavljena knjiga Essai sur la nature du commerce en 

general. Ta za ekonomsko teorijo ni zgolj zanimiva zaradi vpeljave pojma, pač pa predvsem 

zaradi jasne opredelitve podjetnika in njegove vloge v procesu ekonomskega razvoja 

(McMullan 1990, 59). 

Timmons definira podjetništvo kot dinamičen proces, v katerem posameznik najprej išče in 

prepoznava nove podjetniške priložnosti, in zatem na enem mestu zbira in organizira vsa 

potrebna sredstva in aktivnosti za doseganje zastavljenega cilja oziroma ustvarjanje dodane 

vrednosti. Pri tem na eni strani prevzema tveganje za morebitni neuspeh podjema, na drugi 

strani pa je za uspeh nagrajen z dobičkom (Timmons 1999, 612). 

Podobno tudi Tajnikar (1997 po Slavnič 2003, 6) kot poskus sinteze različnih definicij 

opredeli podjetništvo kot dinamičen proces, ki povezuje ljudi z določenimi viri, da bi lahko z 
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novo kombinacijo virov uresničili podjetniško priložnost, idejo oz. neizkoriščeno možnost, s 

ciljem da bi zaslužili dobiček, za kar pa so pripravljeni prevzemati tveganje. Njegova  

definicija je poskus sinteze definicij različnih avtorjev, kot so Schumpeter (1951), Vesper 

(1983), Stevenson (1989) in Timmons (1999).  

Po Vahčiču (2000, 50) je podjetništvo poskus ustvarjanja dodane vrednosti s pomočjo 

odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja tveganja in s pomočjo komunikacijskih in 

managerskih sposobnosti ter znanja mobilizacije človeških, finančnih in materialnih virov. Ta 

definicija predvsem izpostavlja karakteristike, ki so skupne podjetniku, ki je v samem 

središču tega procesa. 

Antončič idr. (2002, 26) ugotavljajo, da kljub povečanemu interesu za podjetnike, še vedno ne 

obstaja kratka in splošno sprejemljiva opredelitev pojma. Njihov poskus je opredelitev 

podjetnika kot posameznika, ki prevzema tveganje in ustvari nekaj novega oziroma 

posameznika – inovatorja, ki razvije nekaj novega, drugačnega. Sam proces ustvarjanja 

nečesa novega, drugačnega in vrednega pa definirajo kot podjetništvo. 

O managerskih sposobnostih razmišlja tudi Casson (1982, 20); podjetnika opredeli kot 

posameznika, »ki se specializira za sprejemanje preudarnih odločitev o usklajevanju redkih 

virov«. Ruzzier in Konečnik (2007, 46) pa poleg podjetnikove managerske vloge dodajata 

tudi njegovo vlogo in pomen pri internacionalizaciji poslovanja: »Podjetnik je tisti, ki odloča 

o začetku, koncu ali povečevanju mednarodnih aktivnosti ter strateških odločitvah o 

razporejanju redkih virov v zasledovanju dobičkonosnih priložnosti«. 

Na podlagi predstavljenih definicij podjetnika vidimo, da podobno kot za podjetništvo, tudi tu 

ne obstaja ena sama. Skupno različnim definicijam je predvsem, da so podjetniki 

posamezniki, ki identificirajo poslovne priložnosti, zagotovijo in organizirajo potrebne vire, 

in izvedejo potrebne aktivnosti, za kar so praviloma nagrajeni. Podjetnik je tako posameznik, 

ki v eni osebi združuje zelo različne vloge; je nosilec tveganja, oseba, ki zagotavlja finančni 

kapital, inovator, manager, usklajevalec ekonomskih virov, lastnik (Jurček 2010, 13). 

Pri zadnji definiciji se podjetnik izpostavlja tako kot lastnik podjetja kot tudi posameznik ki v 

podjetju odloča. Definicija podjetja, kot jo opredeljuje Veliki splošni leksikon (1998, 3264), 

podjetje definira kot »organizacijo z gospodarskimi pridobitnimi cilji, ki posluje v pogojih 

tveganja in prodaje na trgu pod tamkajšnjimi zakonitostmi, pri čemer je zanjo pomemben 

dobiček. Podjetje obstaja kot gospodarska družba ali kot organizacija samostojnega 

podjetnika, posameznika«. 

Sodobna populacija podjetij je precej raznolika, tako po velikosti, starosti, razvojni fazi, 

geografski razširjenosti in prisotnosti, diverzifikaciji in lastniški strukturi. Kljub omenjeni 

raznolikosti podjetij pa za vse veljajo naslednje skupne značilnosti (Rebernik 2008, 29): (1) 

vsako podjetje si mora na trgu proizvodnih virov pojavlja kot kupec sredstev, informacij, 
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podjetniškega talenta ...; (2) vsa podjetja za proizvodnjo izdelkov ali storitve uporabljajo 

redke proizvodne vire, (3) vsa podjetja se pojavljajo na trgu kot proizvajalci izdelkov ali 

storitev; (4) vsa podjetja sprejemajo odločitve glede organiziranja ekonomskih aktivnosti 

(katere izdelke ali storitve proizvajati, katere proizvodne vire uporabljati, s kakšnimi postopki 

proizvajati, kakšne kombinacije kapitala in dela uporabljati, kakšna naj bo notranja 

organiziranost podjetja …). 

Podjetje je okolje, kjer poteka podjetniški proces, katerega glavni akter je podjetnik. Belak 

(1998, 20) podjetje definira kot institucionalni podjem za uresničitev podjetniške ideje. Glas 

(2002, 101) navaja, da je pri podjetništvu bistven ravno prehod od tvegane zamisli, ki je 

pogosto nekaj radikalno novega, v ustaljen, tržno uveljavljen posel, ki poteka v okviru 

določene organizacijske oblike.  

2.2 Od ideje do start-up podjetja 

Večina literature v povezavi z ustanavljanjem novih podjetij izhaja iz dela z naslovom 

Creation of new enterprise, katerega avtorja sta Low in McMillan (1988 po Mazzarol idr. 

1999, 49). Ta definicija izpostavlja vse bolj pomembno zavedanje, da je podjetništvo proces 

in ne stanje (Bygrave 1989 po ibid.). Raziskave podjetništva so se razvijale v dveh linijah, in 

sicer (1) na osnovi osebnostnih dejavnikov ter (2) socialnih, kulturnih, političnih in 

ekonomskih dejavnikov. Zadnje večinoma poimenujemo kot dejavniki okolja.  

Iz že omenjene definicije (Antončič 2002, 26) podjetništvo vsebuje ustvarjalni proces – 

ustvarjanje nečesa novega, vrednega. Vsekakor pa se ta proces začne z zaznavanjem 

podjetniških priložnosti in snovanjem podjetniških idej.  

Mazzarol (2005, 5) za boljše razumevanje podjetniškega procesa predlaga model v treh fazah: 

(1) zmožnost posameznika prepoznavati nove priložnosti in jih je pripravljen izkoriščati; (2) 

sposobnost organiziranja sredstev za dosego ciljev; in (3) spretnosti načrtovanja, organiziranja 

in vodenja. 

Tako je zmožnost posameznika podjetnika prepoznavati nove podjetniške priložnosti in 

njegova pripravljenost podrediti sredstva in čas za izkoriščanje teh priložnosti prvi korak v 

podjetniškem procesu. Ta sposobnost prepoznavanja ekonomskih priložnosti je s strani 

nekaterih raziskovalcev celo bolj pomembna kot strategija, načrtovanje, iskanje sredstev, 

organizacija kadrov ali mreženje (Timmons, 1999). 

Podjetnikova sposobnost zbiranja in organiziranja zadostnih sredstev za dosego cilja,  je 

naslednja stopnja podjetniškega procesa. Ključna sredstva, ki jih mora podjetnik zbrati, 

vključujejo dostop do virov kapital in financiranja za zagon poslovanja, dostop do trgov in 

managerske kompetence za koordinacijo tega procesa. Dostop do kapitala tako vključuje 
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zbiranje zadostnih sredstev za poslovanje, dostop do trgov pa je povezan predvsem z 

razvojem izdelka ali storitve in nastop na trg (Mazzarol 2005, 5). 

Načrtovanje, organiziranje in vodenje so aktivnosti, ki zagotavljajo, da poslovanje poteka brez 

večjih pretresov. Uspeh novega podjetja bo odvisen na zmožnosti podjetnika in njegove 

podjetniške ekipe pritegniti kupce, zaposlene ali investitorje (Kourilsky 1995). 

Vsekakor pa vsaka nova ideja, ki sproži podjetniški dogodek, ne vodi nujno do ustanovitve 

novega start-up podjetja. V nadaljevanju s pojmovanjem start-up podjetij označujemo podjetja 

kot izhajajo iz Glasove (2002, 101) definicije podjetništva, ki izpostavlja bistvo podjetništva 

ravno v prehodu od tvegane zamisli, ki je pogosto nekaj radikalno novega oz. drugačnega, v 

ustaljen, tržno uveljavljen posel, ki poteka v okviru določene organizacijske oblike. 

Slednja opredelitev poudarja naslednje pomembne vidike start-up podjetništva: 

1. bistvo je prehod, 

2. tvegana zamisel, 

3. nekaj radikalno novega. 

S pojmom start-up podjetja označujemo podjetje, ki ima relativno kratko zgodovino delovanja 

in je še v fazi razvoja izdelka ali storitve oziroma iskanju poslovnega modela. Je podjetje, ki 

se usmerja v razvoj lastnih inovativnih proizvodov ali storitev, pri čemer sprejema visoko 

raven tveganja, v zameno pa pričakuje hitro in visoko začetno rast ter visoke donose (Park 

2005, 740). Razvoj novih produktov ali storitev ter tveganost v svoji definiciji poudarja tudi 

Ries (2011, 27); start-up definira kot »organizacijo ljudi, ki nastane z namenom razvoja 

novega proizvoda ali storitve v pogojih ekstremne tveganosti«. 

Blank in Dorf (2012) definirata start-up podjetje kot začasno organizacijo, ustanovljeno z 

namenom iskanja razširljivega in ponovljivega poslovnega modela. Razširljivost poslovnega 

modela se nanaša na potencial hitre rasti podjetja, ponovljivost pa na možnost prenosa 

poslovnega modela na nove trge. Da je ključen element start-up podjetja njegova možnost 

hitre rasti, se strinja tudi Paul Graham (2012, 1): 

Start-up je podjetje, ki je oblikovano za hitro rast. Dejstvo, da je novoustanovljeno, podjetja še ne 

naredi start-up. Kot tudi ni nujno za start-up, da se ukvarja s tehnologijami, ali da je financiran s 

strani skladov tveganega kapitala. Edina bistvena je rast. Vse ostalo, kar povezujemo s start-upi, 

izvira iz rasti. 

Z definicijo start-up podjetja se ukvarja tudi SAZU, ki se strinja, da bi bilo potrebno najti 

jezikovnosistemsko bolj ustrezen termin. Poudarja, da sta izraza mlado podjetje in 

novoustanovljeno podjetje premalo povedna, predvsem zadnji pa, da je tudi preveč opisen in 

izpostavlja zgolj en vidik. Kot najprimernejši izraz za start-up podjetja tako predlaga termin 

zagonsko podjetje (ISJF ZRC SAZU). 



12 

Start-up podjetje kot novoustanovljeno podjetje težko omejimo s časovno dimenzijo oziroma 

mu določimo življenjsko dobo. Pred samo ustanovitvijo lahko govorimo o pred start-up fazi, 

ki vključuje vse aktivnosti od časa, ko podjetnik zasnuje poslovno idejo, pa do trenutka, ko 

registrira novo podjetje (LeBrasseur, Zanibbi in Zinger 2003, 318). To obdobje je lahko 

različno dolgo, ki lahko traja zgolj nekaj mesecev, lahko pa tudi več let. Na drugi strani 

določitev trenutka, ko neko podjetje ni več start-up, ni tako enostavna, razen v primeru, ko 

podjetje preneha s poslovanjem. Na tem mestu si lahko pomagamo z definicijami, kaj ni start-

up podjetje. Start-up podjetja tako niso hitro rastoča, dinamična podjetja oz. gazele
3
 (Pšeničny 

in Novak 2012, 4).  

Blank in Dorf (2012, xviii) mejo med start-up podjetjem in dinamičnim podjetjem postavita v 

trenutku, ko se produkt start-up ujame s potrebami trga in start-up podjetje najde primeren 

poslovni model. Čas, ki ga neko podjetje potrebuje, da se iz start-up podjetja razvije v 

dinamično podjetje, pa je močno odvisen od industrije, v kateri start-up podjetje deluje kot 

tudi od uspešnosti pridobivanja sredstev. Včasih je lahko tudi pet let staro podjetje start-up 

podjetje (Robehmed 2013). 

Bolj tehnično definicijo start-up podjetij lahko najdemo s strani Iniciative start:up, ki kot 

pogoj za sodelovanje podjetij v tekmovanjih postavlja starost podjetja, manjšo od treh let 

(Start:up Slovenija b. l. a). Podobno kriterij za sprejem podjetij v program inkubacije 

postavlja pri treh letih tudi Tehnološki park Ljubljana, ki pa je lahko izjemoma daljši. Kot 

primer navaja biotehnološka podjetja, pri katerih je razvoj proizvoda relativno daljši 

(Tehnološki park Ljubljana 2015). 

Mnogo avtorjev definira različno število faz oziroma stopenj razvoja novega podjema, vendar 

ne obstaja splošno soglasje glede števila faz od nastanka pa do zaprtja oziroma izstopa (Brush 

in Manolova 2004, 273).  

2.3 Osebnostne lastnosti podjetnikov/ustanoviteljev start-up podjetij 

Rast in uveljavitev novega oz. mladega podjetja je močno odvisna od podjetnika in njegovega 

vodenja podjetja. Podjetnik in (ali) vodstvo podjetja mora biti sposobno razpoznati 

podjetniško priložnost in jo tudi izkoristiti. Ravno tako do rasti ne pride, če podjetnik ne 

postavi ustreznih strategij poslovanja in tudi strategije rasti. Za uspešno rast podjetja pa so 

pomembna tudi ustrezna podjetniška znanja, vizija in strateško načrtovana smer razvoja 

podjetja.  

Še posebej pomembna je vloga podjetnika/lastnika v primeru start-up podjetja, kjer podjetje 

začenja svoje poslovanje v zelo negotovih okoliščinah, navadno s produktom, ki je nekaj 

                                                 

3
 Gazela je podjetje, ki nadpovprečno hitro širi svoje poslovanje, raste, ima nadpovprečne donose, 

zaposluje in se hitro razvija. 
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radikalno novega in s poslovnim modelom, ki velikokrat še ni preizkušen. Tako so start-up 

podjetniki najpomembnejši akterji podjetništva. So posamezniki, ki zaznajo poslovno idejo 

oz. generirajo nove potrebe ljudi, izkoristijo donosne priložnosti ter tako pospešujejo razvoj 

gospodarstva in družbe. Najbolj vplivne osebnostne lastnosti opisujejo naslednje aktivnosti 

(Rebernik idr. 1997, 36): 

– Dream – sanje, vizija, vedeti, kaj hoče, 

– Dare – pogum, da uresniči svoje sanje ali vizije, 

– Do – sposobnost aktivnega udejanjanja, 

– Delegate – sposobnost delegiranja in vodenja. 

Drucker (1986, 25) meni, da podjetniki niso zgolj posamezniki s prirojenim podjetniškim 

talentom, ampak tudi posamezniki, ki si takšne lastnosti pridobijo z izobraževanjem in 

ustreznim usposabljanjem. Sodobne podjetniške teorije temeljijo na poudarkih karizmatičnih 

šol, ki obravnavajo osebnostne lastnosti podjetnika, na podoben način se ukvarjajo tudi 

psihološke šole in delno tudi voditeljske šole podjetništva ter nepodjetniške šole, ki iščejo 

inovativne posameznike v manj podjetnih podjetjih (Pšeničny 2002). Podobno ugotavlja Širec 

(2007, 18) in zaključuje, da so klasični raziskovalci (Knight 1921 in Shumpeter 1934) 

raziskovali in obravnavali podjetništvo na podoben način s strani podjetnika. Gre za 

prepletanje področij psihologije, sociologije in ekonomije, vsako od njih preučuje 

posameznika, vendar ga nobena ne more razložiti samostojno. 

Širec ponuja delitev osebnostnih lastnosti podjetnikov, ki jih v osnovi deli na psihološke in 

nepsihološke atribute. Psihološke atribute nadalje deli na splošne lastnosti in spoznavne 

lastnosti. Nepsihološki atributi pa se delijo na človeški kapital in socialni kapital. 

 

Slika 1: Osebnostne lastnosti podjetnika 

Vir: prirejeno po Širec 2007. 
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Nepsihološke lastnosti v teoriji pogosto najdemo tudi pod pojmom intelektualni kapital. 

Intelektualni kapital Mihalič definira kot dinamičen in kompleksen sistem intelektualnih 

pridobitev posameznikov ali organizacije. Te so navadno pridobljene v preteklosti skozi 

odraščanje in njihova uporaba v sedanjosti povečuje vrednost v prihodnosti oz. neposredno 

izboljšuje strateški položaj posameznika ali organizacije (Mihalič 2006, 31).  

Pod pojmom človeški kapital tako največkrat pojmujemo izobrazbo, starost, znanje in veščine 

podjetnika, karierne izkušnje in položaj v družini. Z izobrazbo so povezana pridobljena 

znanja, tudi podjetniška, pomembna pa je tudi starost, saj ta vpliva na znanja in veščine, ki jih 

podjetnik pridobi s časom. Reynolds in White (1997 v Širec 2007) sta dokazala, da obstaja 

več lastnikov hitrorastočih podjetij v starostni skupini med 25 in 35 let kot v starostni skupini 

med 18 in 25 let. Še najbolj vprašljiva se zdi zadnja, vendar tudi za to obstaja teoretična 

podlaga, saj naj bi bil podjetništvu bolj podvržen prvi otrok oz. edinec, ki naj bi bil deležen 

večje pozornosti staršev in s tem bolj samozavesten. Izsledki drugih raziskav dokazujejo, da 

so očetje podjetnikov tudi sami pogosto samozaposleni in podjetniki. Imeti samozaposlenega 

očeta predstavlja močno spodbudo za razvoj podjetništva, saj naj bi že kot otroku dal zgled 

neodvisnosti in fleksibilnosti (Antončič idr. 2002, 89). 

S socialnim kapitalom označujemo strukturni socialni kapital (mrežni vplivi in osebna 

poznanstva), relacijski socialni kapital (vzorniki in zaupanje) in spoznavni socialni kapital 

(skupne norme). Socialni kapital omogoča lažji dostop do informacij, ki so velikokrat ključni 

element za dosego ciljev. Fenomen socialnega kapitala je razmeroma novo področje 

raziskovanja družboslovja, kljub temu pa so številni avtorji pokazali na pomembno vlogo 

dejavnika na vpliv uspešnosti podjetnika.  

Psihološke lastnosti so tiste osebnostne lastnosti, ki vplivajo na verjetnost odziva 

posameznika, da aktivira svoj podjetniški potencial. Niso pa zadosten pogoj za realizacijo 

zaznane poslovne priložnosti, vplivajo le na odločitev o njihovi izrabi. S splošnimi lastnostmi 

tako razumemo željo po neodvisnosti, potrebo po dosežkih, samoučinkovitost in 

samozaupanje, nagnjenost k tveganju in notranji nadzor, s spoznavnimi lastnostmi pa 

označujemo dejavnike, ki vplivajo na način razmišljanja in sprejemanja odločitev (proaktivno 

vedenje in intuicija). 

V magistrskem delu ne raziskujemo bolj podrobno posameznih skupin in podskupin 

osebnostnih lastnosti podjetnikov, temveč predvsem povezavo oz. odvisnost med osebnimi 

značilnostmi lastnika/ustanovitelja in procesom snovanja strategije start-up podjetja. 

Zanimalo nas bo predvsem, ali obstaja povezanost in katere so tiste lastnosti, ki na to 

povezavo vplivajo. 
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2.4 Motivi in dejavniki ustanovitve novih podjetij 

Podjetnik kot glavni akter podjetništva namenja poslu svoj čas in tudi prizadevanja, ob tem pa  

prevzema finančna, psihična in družbena tveganja. Poraja se vprašanje, kaj motivira 

posameznika, da se kljub težki in negotovi poti odloči za ustanovitev podjetja. Želja po 

samostojnosti, način zaposlitve, želja po uspehu so le nekateri od možnih motivov. Če pa 

bodo ti osebni cilji tudi doseženi, je v veliki meri odvisno od tega, kako močno so 

podjetnikovi cilji povezani z njegovo motivacijo. Mnoge raziskave so pokazale, da 

podjetnikova motivacija pozitivno vpliva na rast in razvoj novega podjetja (Wiklund, 

Dahlqvist in Havnes 2001). 

Izbira podjetništva, kot privlačnejša možnost od drugih, je odvisna tudi od podjetniškega 

okolja in podjetniške klime v vsaki posamezni državi, od prepoznavanja poslovnih priložnosti 

v okolju, od samozavedanja lastnih sposobnosti, strahu pred neuspehom ter še mnogih drugih 

dejavnikov (Rebernik, Tominc in Pušnik 2008, 10). 

V strokovni literaturi obstajajo različne delitve dejavnikov, ki spodbujajo ustanavljanje novih 

podjetij. Raziskave so se razvijale po dveh linijah, in sicer na osnovi (1) osebnostnih 

značilnosti oziroma dejavnikov ter (2) vpliva socialnih, kulturnih, političnih in ekonomskih 

dejavnikov, ki jih lahko poimenujemo kot dejavnike okolja (Mazzarol idr. 1999, 49). 

Zgodnje raziskave podjetništva so se osredotočale izključno na podjetnika. Prizadevale so si 

definirati, katere osebnostne značilnosti ločujejo podjetnike od nepodjetnikov, ter proučevale 

vpliv teh značilnosti na stopnjo ustanavljanja podjetij. Psihološki dejavniki, kot npr. želja po 

dosežkih, nagnjenost k tveganju, želja po vodenju , dopuščanje negotovosti  in želja po osebni 

svobodi so bili identificirani kot značilnosti, ki določajo podjetnike. Pozneje so bili v 

povezavi s posameznikovo osebnostjo upoštevani in vključeni tudi številni drugi dejavniki, 

kot npr. predhodna zaposlitev, družinsko okolje, spol, izobrazba, etnična pripadnost in 

veroizpoved  (po Mazzarol idr. 1999, 49). Psihološke značilnosti skupaj v povezavi z drugimi 

dejavniki ločujejo podjetnika od nepodjetnika. 

Razvoj teorij in raziskave povezave med okoljem in ustanavljanjem podjetij so razmeroma 

nove. Zagovorniki tega pristopa verjamejo, da je perspektiva osebnih značilnosti 

sekundarnega pomena in da je le delno prispevala k razumevanju procesa ustanavljanja 

podjetij. Študija vloge okolja je prevladala, imenovana tudi perspektiva povpraševanja (ang. 

demand perspective), kot bolj utemeljen pristop. Perspektiva povpraševanja ne zanika vloge 

osebnih značilnosti podjetnikov, daje pa večji pomen okolju, kot pomembnejšemu dejavniku 

ustanavljanja novih podjetij. Specht (1993) razlikuje pet osnovnih dejavnikov okolja, ki 

vplivajo na formacijo podjetja: (1) socialne, (2) ekonomske, (3) politične, (4) razvitost 

infrastrukture in (5) tržne dejavnike (po Mazzarol idr. 1999, 50). 



16 

V zadnjih desetih letih se je uveljavila delitev motivov na podjetništvo iz nuje in na 

podjetništvo iz priložnosti (Williams in Williams 2014). Podjetništvo iz nuje temelji na 

povlečnih dejavnikih (posamezniki identificirajo in izkoristijo poslovno priložnost z 

namenom, da bi postali neodvisni, imeli dohodek in ustvarili dobiček). Nasprotno pa 

podjetništvo iz nuje temelji na potisnih dejavnikih (posamezniki se za podjetništvo ne 

odločajo zaradi izkoriščanja dobrih poslovnih priložnosti, temveč predvsem zaradi lastne 

eksistence, saj v okolju ni boljše priložnosti za zaposlitev (Acs 2006; Hechavarria in Reynolds 

2009; Singer idr. 2015 v Rebernik idr. 2015, 76). 

Delitev na povlečne in potisne dejavnike izvira iz paradigme Shapera in Sokolove (1982), ki 

pravi, da je vsak podjetniški dogodek ali oblikovanje podjetja rezultat dveh odločitev, in sicer 

odločitve o spremembi življenjske poti ter odločitve o ustanovitvi podjetja. Ustanovitev 

podjetja je pogojena z dvema silama; s potisno (push) in povlečno (pull) silo. Model 

podjetniškega dogodka je zgrajen na hipotezi, da posameznik s podjetniško idejo ustanovi 

podjetje šele takrat, ko ugotovi, da je to zaželeno (zaznavanje zaželenosti) in uresničljivo 

(zaznavanje možnosti) s strani okolja. 

2.5 Podjetniško okolje in start-up podjetništvo v Sloveniji 

V Sloveniji se je zgodil pravi razmah podjetništva po letu 1988, ko je bilo z zakonom 

omogočeno ustanavljanje zasebnih podjetij, in obenem se je začenjala privatizacija obstoječih 

družbenih podjetij (Vahčič idr. 1998, 51 v Podjetništvo Lah). Pred tem so bili osnova 

gospodarstva zgolj podjetja v družbeni lasti in obrtne delavnice v zasebni lasti. Vzpostavitev 

pravne podlage je sprožila procesa, ki sta začela spreminjati strukturo gospodarstva iz tipične 

socialistične strukture v strukturo, značilno za tržna gospodarstva, to sta (1) množično 

nastajanje malih podjetij in (2) drobljenje velikih podjetij (Kušče 2010, 9). 

Procesa nastajanja novih in drobljenje velikih podjetij sta v naslednjih desetih letih povzročila 

obsežen premik zaposlenih iz velikih podjetij v majhna in mikro podjetja, s čimer je nastalo 

veliko novih podjetnikov. V prvih letih prehoda na nov ekonomski sistem se je zmanjšalo 

število zaposlenih v velikih in srednje velikih podjetjih, ki jih novonastala manjša podjetja 

niso mogla absorbirati. V tem obdobju je bilo izgubljenih 250.000 delovnih mest v velikih in 

srednje velikih podjetjih, bistveno več, kot so novoustanovljena podjetja lahko zaposlila. Od 

leta 1993 naprej je hitra rast novih podjetij pripomogla k ustavitvi rasti brezposelnosti (Kušče 

2010, 10). 

Pravno podlago za razvoj malega podjetništva v Sloveniji je dodatno opredelil tudi Zakon o 

razvoju malega gospodarstva iz leta 1991. S tem zakonom se je zagotovila pomoč pri 

ustanavljanju podjetij, poenostavitev upravnih postopkov in zagotovitev sredstev financiranja 

ter podlago za nastanek Sklada za razvoj malega gospodarstva in Pospeševalnega centra za 

malo gospodarstvo (Pšeničny 2000, 40).  
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Pospeševalni center za malo gospodarstvo je bil ustanovljen že leto zatem (1992). Pomemben 

faktor za hitro rast novih podjetij je bila tudi razmeroma nizka zahteva za ustanovitveni 

kapital, kar pa se je pozneje izkazalo kot slabo za ekonomsko varnost investitorjev in 

poslovnih partnerjev. Ta pomanjkljivost je bila odpravljena z letom 1993, ko je bil sprejet 

Zakon o gospodarskih družbah, ki je takrat vpeljal enotno zakonsko ureditev za vse 

gospodarske subjekte in s tem dokončno odpravil ločevanje na podjetniški in obrtni sektor. 

Obenem pa je uveljavil bistveno višji znesek kapitala za ustanovitev gospodarske družbe 

(Pšeničny 2000, 40). 

Na hitro rast podjetniške aktivnosti v začetku 90. let prejšnjega stoletja kažejo podatki o 

številu gospodarskih subjektov s Sloveniji iz tega obdobja. Število teh se je v Sloveniji med 

leti 1990 in 1994 povečalo za več kot 40%, od 67.598 v letu 1990 na kar 111.167 v letu 1994. 

Takšna dinamika rasti novih podjetij pa se je v drugi polovici 90. let upočasnila (Žakelj 2004, 

31).  

Glas in Pšeničny (2000, 28) kot možne razloge za spremembo dinamike rasti števila 

gospodarskih subjektov navajata naslednje: 

– Postopno izčrpanje podjetniškega potenciala. Tržne niše so se z vedno višjim številom 

novoustanovljenih podjetij postopoma zapolnile in nastala je ostra konkurence. 

– Pojav konkurence s strani tujih podjetij, kot posledica omejitev uvoza. 

– Reorganizacija in lastniško preoblikovanje večjih podjetij sta vodila k bolj tržnemu 

pristopu k domačemu trgu in izboljšanju ponudbe. 

– Zvišanje zahtevanega ustanovitvenega kapitala z namenom zaščite kupcev in 

posojilodajalcev pred špekulativnimi podjetniki. 

– Ustavitev rasti brezposelnosti in manjši priliv samozaposlovanja iz vrst brezposelnih 

oseb. 

Za vodenje in razvoj hitro rastočih podjetij, katerih proizvodi in storitve imajo visoko dodano 

vrednost, ni dovolj zgolj povprečno znanje z managerskega in tehničnega področja, potrebne 

so tudi ugodnejše razmere za razvoj podjetništva in učinkovito infrastrukturo (Antončič idr. 

2002, 39-40). Predvsem ugodnejše razmere za razvoj podjetništva in učinkovita infrastruktura 

sta elementa, ki sta ključni področji delovanja podpornih institucij za razvoj podjetništva.  

Slovenska vlada je že v začetku 90. let postavila izgradnjo infrastrukture podpornih institucij 

malega gospodarstva med svoje prioritetne naloge z namenom podpore nastajanju novih 

podjetij. Nastala je vrsta inkubatorjev, zavodov in drugih oblik podpornega okolja za 

ustanavljanje in pospešitev MSP (malih in srednje velikih podjetij), ki so jih večinoma 

ustanavljale občine in večja podjetja. Po začetnih uspehih inkubatorji niso dosegli 

pričakovanih rezultatov. Razlogi so bili v nezadostni promociji njihovega delovanja, premalo 

povezovanja med državo, lokalnim okoljem in drugimi institucijami, ki bi morale zagotavljati 

ustrezno, predvsem finančno podporo (Pohleven 1996). 
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S sprejetjem Pravilnika o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov inovativnega okolja 

(2005) je Ministrstvo za gospodarstvo postalo odgovorno za vodenje in spremljanje te 

evidence. Pravilnik kot subjekte inovativnega okolja našteva podjetniške inkubatorje, 

univerzitetne inkubatorje, tehnološke parke, tehnološke mreže in grozde. V letu 2008 

spremembe pravilnika prenesejo odgovornost za vodenje evidence na JAPTI (ki postane v 

2013 agencija SPIRIT), spremeni pa tudi definicijo subjektov inovativnega okolja: (1) 

univerzitetni inkubatorji, (2) podjetniški inkubatorji in (3) tehnološki parki: 

– Univerzitetni inkubator je institucija povezana z univerzo ali visokošolskim zavodom, ki 

omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem dijakov, študentov in profesorjev. 

Poleg tega samostojno ali v povezavi z univerzo ali drugimi visokošolskimi 

organizacijami prevzema podjetniške pobude iz predinkubacijske dejavnosti in jim 

omogoča razvoj v ugodnem/spodbudnem okolju z zagotavljanjem intelektualnih storitev. 

Univerzitetni inkubator nudi podporo inovativnim tehnološkim podjetjem in poslovnim 

zamislim. Skupaj s pisarnami za prenos tehnologij pa pospešuje prenos znanja in invencij 

na trg tudi preko nastajanja novih podjetij. 

– Podjetniški inkubator je institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča 

učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z 

infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna 

podjetja. 

– Tehnološki park je institucija, ki na prostorsko koncentrirani večji lokaciji združuje 

razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij in 

razvojno raziskovalnih (R&R) oddelkov podjetij. R&R oddelki niso nujno prisotni v 

tehnološkem parku. Tehnološki park omogoča nastajanje novih inovativnih tehnoloških 

podjetij in s tem nudi urejeno poslovno okolje s širšim naborom podpornih, upravnih in 

intelektualnih storitev za ta podjetja.  

Pravilnik poleg same definicije subjektov inovativnega okolja definira tudi pojme inovativno 

podjetje, inovativno tehnološko podjetje in pojem inkubiranec: 

– Inkubiranec je inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki je 

vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt, uporablja 

storitve in infrastrukturo subjekta in ima z njim pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni 

povezano podjetje s subjektom ali velikim podjetjem v smislu predpisov, ki urejajo 

gospodarske družbe. 

– Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na 

inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov 

kupcev. 

– Inovativno tehnološko podjetje je podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost znanja 

v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, 

višja dodana vrednost zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. 
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Pomen pravilnika za samo raziskavo leži predvsem v definiciji start-up podjetja (inkubiranec) 

in v definiranju populacije start-up podjetij (podjetja, ki so vključena v subjekte inovativnega 

okolja). Definicija inkubiranca je tako še najbližja definicijam start-up podjetja, ki smo jih 

opredelili že v delu Od ideje do start-up podjetja in kot takega uporabljamo tudi v 

nadaljevanju, ko govorimo o start-up podjetju. Ker ne obstajajo splošne in javno dostopne 

evidence start-up podjetij, bomo v raziskovalnem delu start-up podjetja identificirali s 

pomočjo javno dostopnih informacij o vključenosti podjetij (inkubirancev) v subjekte 

inovativnega okolja. 

Jasna opredelitev subjektov podpornega okolja, kot jo ponuja Pravilnik o načinu vodenja in 

vsebini evidence subjektov inovativnega okolja je nedvomno pripomogla tudi k večji 

preglednosti subjektov podpornega okolja start-up podjetij. Skupaj z odpravljanjem 

birokratskih ovir, sodobno infrastrukturo, razvitimi javnimi nacionalnimi programi za 

spodbujanje podjetništva se je slovenski start-up ekosistem v zadnjem desetletju lepo razvil. 

Vsi ti ukrepi omogočajo podporo več kot 100 novim start-up podjetjem, poleg tega pa več 

tisoč ljudem omogočajo izobraževalne delavnice, ki so pomemben del ozaveščanja ljudi o 

možnosti lastne karierne poti (povzeto po Kos 2014). 

Pomemben element slovenskega start-up ekosistema je tudi iniciativa Start:up Slovenija, ki je 

rezultat sodelovanja in povezovanja ključnih deležnikov inovativnega okolja. Namen 

iniciative je poskusiti pritegniti in povezovati še druge deležnike (javni sistem, izobraževalne 

institucije, investitorji, zasebne iniciative). Ključni dokument iniciative je Start:up Manifest, 

ki je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega start-up ekosistema, katerega avtorja 

sta Miroslav Rebernik in Marko Jaklič (2014, 2) skupaj s sodelavci iz slovenskega start-up 

ekosistema. Manifest postavlja in predlaga smele cilje za Slovenijo do leta 2020: 

– ustvariti 1000 novih delovnih mest letno v start-up podjetjih v Sloveniji, 

– povezati vsako leto vsaj 50 start-up podjetij s svetovno najpomembnejšimi ekosistemi, 

– ustanoviti ali privabiti vsako leto vsaj 150 start-up podjetij z globalnim potencialom. 

Na večje spremembe na področju start-up podjetništva v Sloveniji v zadnjih letih kažejo 

podatki raziskave o start-up podjetniškem ekosistemu. Tako je bilo v Sloveniji oktobra 2013 

vsaj 147 start-up podjetij, ki so zaposlovala okrog 1.400 ljudi.  

Če bi vsa ta podjetja združili v eno podjetje, bi se to uvrstilo že med 50 največjih podjetij v 

Sloveniji. Skupaj je podjetjem uspela zbrati 53 milijonov USD investitorskega kapitala. Poleg 

tega je bilo od leta 2007 prodanih vsaj 10 start-up podjetij v skupni vrednosti 30 milijonov 

USD, največ v letih 2012 in 2013 (yougo.vc, 2013). 

V tem obdobju  (po  letu 2012) je bilo veliko število  slovenskih start-up podjetij sprejetih v 

prepoznavne podjetniške pospeševalnike v tujini. To po eni strani kaže na prepoznavnost 

potenciala podjetniške ideje, ki imajo ta podjetja, na drugi strani pa na manj ugodno 

podjetniško okolje v Sloveniji. Žal to dejstvo pomeni, da precej podjetnikov svoje start-up 
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podjetje preselijo oz. ustanovijo v tujini, od česar pa gospodarstvo v Sloveniji, razen 

prepoznavnosti, nima prav veliko  

Na uspešnost in prepoznavnost slovenskih start-up projektov kaže tudi njihova uspešnost na 

straneh za množično financiranje (ang. crowdfunding), predvsem na platformi Kickstarter
4
. Po 

podatkih organizacije Crowdfunding Slovenija so glede na število prebivalcev slovenski 

projekti na Kickstarterju med najbolj uspešnimi na svetu, podprtih je bilo več kot 10 

projektov, ki jim je uspelo zbrati več kot 1 milijon USD zgolj na omenjeni platformi 

(Rebernik in Jaklič 2014, 9). Negativna stran takega načina zbiranja sredstev je, da zahteva 

precej resursov, časa in birokracije. Slovenski start-up podjetniki se tako odločajo za 

sodelovanje na platformah za množično financiranje bolj z namenom testiranja same 

podjetniške ideje, povratnih informacij ter promocije, kot pa iskanju zagonskih sredstev 

(Mikić 2014, 94). 

 

                                                 

4
 Kickstarter je ena izmed spletnih platform za množično financiranje podjetniških projektov. 

Množično financiranje ima v grobem tri oblike podpore za zbiratelje sredstev: lastniško financiranje, 

dolžniško financiranje in nagradno/donacijsko financiranje. 
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3 STRATEGIJE RASTI START-UP PODJETJA 

Vrednote so osnovno vodilo vsakega delovanja organizacije. Vizija in poslanstvo, ki izhajata 

iz vrednot, pomembno vplivata na oblikovanje usmeritev in strategij organizacije. Vrednote 

nam pomagajo razumeti kaj je za neko organizacijo pomembno, vizija opiše, kam ta 

organizacija želi v prihodnosti, poslanstvo pa definira smisel organizacije ter vzpostavlja 

okvire za njeno delovanje (Musek Lešnik 2003, 51). Poslanstvo in vizija sta tako pomembna 

elementa tudi za start-up podjetja, kljub temu še vedno velikokrat zasledimo mnenje, da sta 

poslanstvo in vizija nekaj, kar je zgolj v domeni velikih podjetij. Sta nujna elementa 

uspešnega start-up podjetja, pa čeprav nista zapisana. 

Pojme poslanstvo, vizija in strategija v ekonomski znanosti povezujemo s področjem 

strateškega managementa. Pučko (1999, 18) strateško upravljanje in poslovodenje podjetja 

opiše kot definiranje in realizacijo planov ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na področja, 

ki so ključnega pomena za podjetje. Tako v smislu strateškega managementa ne govorimo o 

strategijah za doseganje točno določenega cilja, temveč o celostni strategiji poslovanja 

podjetja. Bolj kot sama formaliziranost procesa snovanja strategije poslovanja start-up 

podjetja, je pomembno, da podjetje ima strategijo, ter da je ta razumljiva tako vodstvu kot 

drugim ključnim deležnikom start-up podjetja.  

Start-up podjetje je podjetje s potencialom hitre rasti, tako je rast eden ključnih ciljev start-up 

podjetja in ravno tu se start-up podjetja razlikujejo od drugih podjetij. Tako na primer lokalni 

obrtnik ali lastnik restavracije svoje strategije ne usmerja v hitro rast svojega podjetja, temveč 

zgolj v vzdrževanje obvladljive velikosti posla. Ko govorimo o rasti start-up podjetij, se ne 

moremo izogniti tudi samemu razvoju podjetja. Prvo predstavlja predvsem kvantitativne 

spremembe (povečanje prodaje, izboljšava produkta, število zaposlenih …), medtem ko drugo 

predstavlja kvalitativne spremembe podjetja (povečanje uspešnosti, razvoj trga, spreminjanje 

procesov, organiziranosti …). 

Rast podjetja ni nujno rezultat skrbnega snovanja in izbiranja strategije rasti, lahko se zgodi 

povsem naključno. Kljub temu pa hitra in vzdržna rast start-up podjetja navadno ni zgolj 

naključje, temveč rezultat prave strategije. Prava strategija rasti start-up podjetja navadno 

izvira iz strateške vizije in poslanstva podjetja, vključuje strateške cilje, ki so nato merilo 

uspešnosti strategije. Pri izbiri strategije rasti je tudi pomembno, da ni zgolj strategija, ki jo 

začrta vodstvo, temveč da je oblikovana na podlagi širšega konsenza v podjetje. Zadnje je še 

posebej kritično pri start-up podjetjih zaradi svoje velikosti in vpliva posameznika na 

poslovanje podjetja.  
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3.1 Poslanstvo in vizija podjetja 

V ekonomski teoriji se pogosto poenostavlja, da je osnovni cilj podjetja dolgoročna 

dobičkonosnost. Grant (2010, 52) ugotavlja, da so podjetja, ki sledijo zgolj temu cilju, 

pogosto neuspešna. Kot prvi razlog navaja, da management podjetja ne razume, kaj definira 

njihovo dobičkonosnost in kot drugo izpostavlja problem motivacije. Medtem ko je 

dolgoročna dobičkonosnost sicer lahko dober motiv za lastnike, je bolj slab element za 

motivacijo zaposlenih. Tako je lahko jasno definirano poslanstvo močno orodje pri 

poslovodenju podjetja in motivaciji zaposlenih (Grant 2010, 54). 

Podjetja ne določata ime ali statut, temveč je poslanstvo tisto, ki ga opredeljuje. Jasno 

opredeljeno poslanstvo je podlaga za določanje strateških ciljev podjetja, ti pa so nujni za 

njegovo uspešno delovanje (Drucker 1973). Drucker tako poslanstvo definira kot opredelitev: 

– proizvoda,  

– trga, 

– splošnih potreb kupcev, 

– nivoja proizvodnje in distribucije, 

– tehnologije, 

– premoženja in usposobljenosti podjetja. 

Lynch (2000) ugotavlja, da je namen poslanstva podjetja v opredelitvi osnovne usmeritve 

podjetja, kjer je poudarek na ustanovitvenih razlogih podjetja. Tako v nadaljevanju svetuje 

podjetjem, naj pri oblikovanju poslanstva upoštevajo naslednje dejavnike (ibid 530): 

– naravo osnovne dejavnosti podjetja: dejavnost, s katero se podjetje ukvarja in dejavnost, s 

katero bi se moralo podjetje ukvarjati, 

– pogled potrošnika: poslanstvo mora nagovarjati kupce, 

– vrednote, 

– konkurenčne prednosti: poslanstvo mora izražati prednost pred konkurenti. 

Lynch (2000, 529) kot prednosti jasne opredelitve poslanstva podjetja navaja: 

– poslanstvo podjetja je posredovano in razumljivo vsem zaposlenim, 

– daje občutek jasne usmeritve in cilja organizacije, 

– povezuje organizacijo. 

Sloman in Sutcliffe (2004, 267) kot ključne dejavnike vpliva na oblikovanje poslanstva in s 

tem namena podjetja izpostavljata poslovodstvo podjetja, delničarje, poslovno etiko in 

kulturne vplive. Poslanstvo podjetja mora poleg poslovnih upoštevati tudi druge okoljske 

vplive, to je kulturo, prepričanja in vrednote ter okolje.  

Natančno opredeljeno poslanstvo podjetju služi kot osnova za razvoj strategije delovanja 

podjetja. Poslanstvo določa identiteto podjetja, njegove vrednote in prihodnost poslovanja 
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tako, da podjetje loči od drugih podjetij. Osnovni namen poslanstva je v zagotovitvi enotnosti 

v podjetju in s tem delovanje zaposlenih v točno določeni smeri (Rozman idr. 1993, 93). 

Biloslavo (2008, 104) vizijo v strateškem managementu razume kot projekcijo organizacije v 

prihodnosti, ki smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese pomembnih 

udeležencev organizacije. Vizija naj bi opisala želeno podobo organizacije v prihodnosti, 

njene dosežke in njen položaj v odnosu do vplivnih udeležencev. Vizija naj ne bi služila za 

obvladovanje prihodnosti, temveč za strateško prilagajanje organizacije izzivom v 

prihodnosti. »Brez osnovne vizije, ki je lahko zapisana ali pa tudi ne, so razvojne usmeritve 

organizacije nejasne, neurejene in neusklajene ter tako neučinkovite« (Mayer 1994, 19 v 

Biloslavo 2008, 105). 

Pučko (1999, 130) strateško vizijo podjetja opredeljuje kot opis nečesa (organizacije, kulture 

podjetja, samega podjetja, tehnologije, dejavnosti) v prihodnosti. Vizija je tisto, kar podjetja 

na zunaj razlikuje od drugih podjetij, hkrati pa ponuja jasen in privlačen pogled na prihodnost. 

Poslanstvo pa naj bi opredeljevalo glavno dejavnost podjetja (izdelka ali storitve podjetja), 

lokacije delovanja ter tudi ključno tehnologijo. Kot nadaljuje, naj bi bilo poslanstvo dovolj 

natančno opredeljeno, da izključuje določena poslovna področja, po drugi strani pa naj bi bilo 

dovolj široko, da pušča prostor za ustvarjalno rast podjetja. S poslanstvom sta definirana 

namen in razlog obstoja podjetja. 

Vizijo precej slikovito predstavljata Sullivan in Kyntton (2000, 14), želeno prihodnost 

predstavljata s podobo vrha gore, ki ga želimo osvojiti. Vrh gore v njuni prispodobi 

predstavlja vizijo podjetja. Brez jasne vizije je vrh zamegljen, nejasen, tako kot tudi cilj, ki ga 

želimo doseči. Če pa je vizija popolnoma jasna, razločna in vemo, kaj narediti, da jo 

dosežemo, je ta predstavljena »kot gora z jasno markirano potjo in dosegljivim vrhom«. 

Z vizijo organizacija opisuje prihodnost in idealizirano prihodnjo podobo organizacije.  Služi 

za opisovanje predvidevanj, kam naj bi se usmerila v prihodnosti, kakšna naj bi bila in kaj naj 

bi počela. Gre za vabljivo sliko želene prihodnosti, ki jo organizacija lahko doseže, če se 

zanjo potrudi. Ker resnična vizija izhaja iz same organizacije, se lahko z njo poistovetijo vsi 

zaposleni in na njenem temelju sestavijo strateške načrte, scenarije oziroma potrebno 

predvideno pot za njihovo dosego. Vizije ne gre enostavno zamenjevati s sanjami o 

prihodnosti, gre za srednjeročno predstavo organizacije, na primer čez pet let (Musek Lešnik 

2003, 54–55). 

Temeljne vrednote, avtentični nameni in jasno definirano poslanstvo skupaj predstavljajo 

osnovne elemente jasne in udarne vizije podjetnika. Realistična vizija tako podjetniku služi za 

pripravo strategije za uresničitev podjema in nato v končni fazi tudi taktik za izvedbo teh 

strategij (Pšeničny 2000, 68). 
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Slika 2: Sestavine vizije podjetja 

Vir: prirejeno po Pšeničny (2000, 68) 

Čeprav sta pojma poslanstvo in vizija neločljivo povezana, med njima obstaja jasna relacija 

oziroma razlika. Musek Lešnik (2003, 169) poudarja, da poslanstvo definira, kaj in zakaj neka 

organizacija nekaj počne, vizija pa opredeljuje, kam želi organizacija s svojim delovanjem 

priti.  

 

Preglednica 1: Razlika med pojmoma poslanstvo in vizija 

Poslanstvo Vizija 

Ključno vprašanje: Zakaj sem/ obstajam? Ključno vprašanje: Kaj želim ustvariti? 

Navdihuje proces odkrivanja; odkrivamo ga 

postopoma, s časom se nam vse bolj razkriva 

Usmerja naša dejanja, aktivnosti, domiselnost; 

je nekaj, za kar se odločimo, da bomo ustvarili 

Je trajno; lahko ostaja nespremenjeno Se spreminja 

Vir: prirejeno po Hutchens (2000, 71) 

3.2 Strategija in strateški management 

Organizacija, ki ima jasno opredeljene vrednote, poslanstvo in vizijo, poseduje dragoceno 

orodje za razvoj strategij in uresničevanje najpomembnejših ciljev. Strategija določa metode 

in načine uresničevanja vizije z upoštevanjem temeljnih skupnih vrednot in poslanstva. Njeno 

orodje so jasno opredeljeni cilji, združeni v strateške načrte (Musek Lešnik 2003, 55).  

3.2.1 Definicija strategije 

V slovenski strokovni literaturi, kot npr. Kralj in Pučko, je strategija podjetja opredeljena kot 

način uresničevanja njegovih temeljnih ciljev, poslanstev in smotrov in s tem politike 

podjetja. Pomembno je izpostaviti tudi doseganje ciljev interesnih udeležencev podjetja, tako 

poslovodstva, zaposlenih kot ne nazadnje lastnikov (Belak 2002, 144). Kralj strategije v 
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osnovi ločuje na proaktivne, kot je npr. vplivanje podjetja na trge; in reaktivne, npr. ko gre za 

razvoj podjetja v izbranih segmentih ali tržnih nišah (Kralj 1999, 94). 

Galweiler, ki je eden izmed utemeljiteljev strateškega managementa v Evropi, strategijo 

opredeljuje kot koncept mišljenja, odločanja in ravnanja, usmerjen k temeljnim ciljem, in ne k 

trenutnim koristim in izgubam podjetja (Tavčar 2000, 5). Mintzberg strategijo vidi kot vzorec 

v široki množici odločitev podjetja (Stahl in Grigsby 1991, 4). 

Thompson (2001, 8) meni, da strategije v svojem bistvu pomagajo razložiti managerske 

odločitve in stvari, ki jih podjetja počnejo. Vse pa so usmerjene k določenemu cilju. Za vse 

strategije velja, da imajo svoj življenjski cikel in da potrebujejo v določenih trenutkih ustrezne 

spremembe.  

V literaturi najdemo zelo različne opredelitve strategij. Harvard Business School strategijo 

definira kot zelo širok pojem, ki služi kot opredelitev osnovnih strateških smotrov in ciljev 

podjetja, smeri delovanja ter razporejanja sredstev, ki so potrebni za doseganje ciljev.  

Druge skupine strategijo opredeljujejo kot splet pravil odločanja v podjetju, ki so potrebna za 

vsakodnevno poslovanje. Poskus kompromisne definicije je opredelitev strategije kot vsake 

možne poslovne usmeritve podjetja, ki omogoča doseganje strateških ciljev (Pučko 2002 v 

Možina idr. 2002, 284). 

Vsako podjetje se pri svojem poslovanju sooča z drugačnimi priložnostmi in izzivi in ima 

drugačne prednosti in slabosti. Posledica tega je, da ima vsako podjetje svoje edinstvene 

strategije (Bowman 1994, 57). Abell (1995, 15) poudarja pomen dvojnih strategij (strategije 

poslovanja in strategije spreminjanja). Z dvojnostjo strategij poudarja potrebo po strategiji 

poslovanja, ki obsega le kratki in srednji rok, in strategijo spreminjanja, ki služi kot osnova 

prilagajanja podjetja spremembam. 

Strategije z organizacijskega vidika najpogosteje delimo na korporacijske (celovite), poslovne 

in funkcijske (Pučko 1999, 176):  

– Korporacijska strategija je strategija najvišje ravni, osnovna strategija v diverzificiranem 

podjetju. Obsega snovanje in izvajanje celotne zamisli, ki omogoča podjetju, da v 

tekmovanju s konkurenti doseže zastavljene cilje. Strategija mora zagotavljati usmerjanje 

odločitev v skupne smotre podjetja ter zadostno samostojnost odločanja programskih enot 

za odzivanje na spremembe (Kralj 1999, 94). 

– Poslovne strategije usmerjajo poslovanje podjetja na ravni njegovih programsko tržnih 

področij. Organizacijsko zaokrožene enote v podjetju, ki so zadolžena za posamezna 

programsko-tržna področja in katerih delovanje je usmerjeno v uresničevanje poslovnih 

strategij, označujemo kot strateške poslovne enote. Bowman (1994, 23) jih definira kot 

samozadostne organizacije, ki zadovoljujejo določen trg z omejeno paleto sorodnih 

izdelkov ali storitev. Strategija poslovnega področja običajno izhaja iz celovite strategije 
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podjetja oziroma pomeni kar razčlenitev celovite strategije podjetja. Vezana je na 

konkretne skupine proizvodov in na njihov konkreten trg in tržni položaj (Pučko 1999, 

201). 

– Funkcijske strategije so oblikovane za posamezna funkcijska področja v podjetju. Tako 

govorimo o strategijah proizvodnje, trženja, nabave, financiranja in drugih. Njihov glavni 

namen je doseči optimalno izkoriščenost virov, ki jih podjetje ima na posameznem 

poslovnem področju in na povezovanju funkcijskih in nefunkcijskih dejavnosti, da bi 

realizirali izbrane poslovne strategije podjetja. Nekateri avtorji (Steinmann, Schreyoegg 

in drugi) so tudi mnenja, da na funkcijski ravni ne moremo govoriti o strateškem 

managementu, zato na teh ravneh ne opredeljujemo strategij, temveč zgolj akcijske plane 

(Belak 2002, 146). 

Pri obravnavanju start-up podjetij je zaradi precej specifičnega obdobja za podjetje, smiselno 

govoriti predvsem o poslovni strategiji kot osnovni strategiji podjetja. Ta podjetja navadno 

niso diverzificirana in so omejena navadno na eno programsko enoto. 

3.2.2 Strateško načrtovanje 

Strateško planiranje je izvršilno načrtovanje na ravni politike podjetja in strateškega 

managementa. V njem se je potrebno ozirati na panoge, v katerih podjetje posluje ter 

zasnovati in izbrati primerne strategije podjetja in njegovih funkcijskih delov (Kralj 1999, 

153).  

Deresky (2008, 208) strateško planiranje definira kot proces, s katerim vodstvo podjetja tehta 

obete za prihodnost podjetja in odloča o primernih strategijah za doseganje dolgoročnih ciljev. 

Za strateško načrtovanje je značilno razvijanje strategije na podlagi trenutnih dejstev in 

ekonomskih kazalnikov za katerega je značilen postopen, kronološki pristop (Johnson idr. 

2006). 

Pomembno definicijo za razumevanje razlike in predvsem povezave med strateškim 

načrtovanjem in managementom poda Kropfberger (1986 v Kraus, Reiche in Reschke 2007, 

114). Za razliko od strateškega managementa se načrtovanje ne ukvarja z razvojem strateških 

ciljev in vizij, temveč se ukvarja z razumevanjem trendov in napovedmi prihodnosti. Tako 

strateško načrtovanje daje smernice in programe za doseganje specifičnih ciljev in vizij. 

Definira osnovne pogoje kot tudi okvir za prihodnje poslovne aktivnosti in je kot tako ključni 

instrument celostnega strateškega managementa.  

Proces strateškega planiranja vključuje celo vrsto odločitev, da lahko podjetje uresničuje 

svoje osrednje dejavnosti. Običajno ga zaznamujejo trije odločitveni koraki (Thompson 2001, 

6): (1) iskanje strateških možnosti in strategij; (2) ekonomsko vrednotenje in izbiranje 

strategij in (3) programiranje uresničitve izbranih strategij. 
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Faze strateškega planiranja, kot jih definira Thompson (1997, 18): 

– določitev namena, ciljev in želene stopnje udejstvovanja, 

– določitev časovne lestvice aktivnosti, ki bo omogočala doseganje zastavljenih ciljev in bo 

prilagojena tudi pogosto spreminjajočemu se okolju, 

– uvedba potrebnih aktivnosti, 

– doseganje napredka in ustreznih rezultatov. 

Ko govorimo o uspešnem strateškem planiranju, poudarjamo predvsem to, da mora to skrbeti 

za to, da bo podjetje delalo prave stvari za razliko od delati nekaj na učinkovit način. 

Pomembno je, da ni preveč birokratsko in količinsko usmerjeno, ampak da predvsem 

sistematično ustvarja nove zamisli poslovanja, ki naj bodo skladne s spremembami v okolju 

podjetja. Na tak način planiranje zmanjšuje tveganje, ki ga mora prevzemati podjetje. Z 

boljšim predvidevanjem razvoja okolja podjetja, variantnim planiranjem, fleksibilnostjo 

načrtov in pravilno soudeležbo pri planiranju lahko podjetje še poveča učinkovitost svojega 

planiranja (Možina idr. 2002, 248–249). 

Strateško načrtovanje se po začetnem navdušenju v 70. letih prejšnjega stoletja ni dobro 

izkazalo. Načrtovanje je bilo preveč togo, modeli so bili preveč kompleksni, zahtevalo je 

veliko analiziranja informacij in odločanja v negotovih okoliščinah, bilo je akademsko togo, 

strukturirano in neprilagodljivo. Vendar pa strateško načrtovanje nedvomno prinaša tudi 

določene pozitivne vidike (Biloslavo 2008, 50–53). 

Glede na vlogo in pomen strateških instrumentov in splošnega strinjanja, da bi racionalno 

odločanje moralo prevladati v organizaciji, ne glede na njeno velikost, je vse več zanimanja 

za področje strateškega načrtovanja tudi v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), vključno 

s start-up podjetji. V povezavi s tem mnoge empirične študije odkrivajo povezavo med 

strateškim načrtovanjem in uspehom (Kraus idr. 2007, 111). Obenem MSP pogosto nimajo 

sredstev za zagotavljanje uspešne in neprekinjene uporabe strateškega načrtovanja. V 

nasprotju z velikimi podjetji, MSP običajno vzdržujejo nižjo raven sredstev, imajo bolj 

omejen dostop do kadrov, finančnih sredstev in strank ter nimajo dobro razvite administracije. 

Posledično zato pogosto manjkajo orodja formalnega planiranja, navadno v podjetjih do 

določene kritične velikosti (Karagozoglu in Lindell 1998 v ibid.). 

Start-up podjetje je podjetje, ki neprestano išče ustrezen poslovni model in zaradi 

vsakodnevnih težav in izzivov brez sistematičnega načina razmišljanja lahko kaj kmalu izgubi 

rdečo nit. S pomočjo strateškega načrta podjetje tudi lažje najde in presodi uresničljive 

možnosti in strategije ter določi terminski načrt za dosleden razvoj podjetja (Cassar 2004, 6). 

Kljub dejstvu da se velike korporacije in MSP, vključno s start-up podjetji, močno razlikujejo 

v velikosti in sredstvih, ki jih imajo na voljo, se slednja tudi poslužujejo strateškega 

načrtovanja, in sicer v bolj intuitivni in neformalni obliki (Kraus idr. 2007, 124).  
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3.2.3 Strateški management 

Strateški management lahko opredelimo kot proces ustvarjalnega snovanja, izbire in 

implementacije razvojnih možnosti, ki pomembno vplivajo na dolgoročno uspešnost 

organizacije s postavljanjem smernic za njeno delovanje ter z ustvarjanjem skladnosti med 

temeljnimi zmožnostmi organizacije in okoljem, v katerem ta deluje (Biloslavo 2008, 53–54). 

Ansoff in drugi (1976, 79) izpostavljajo, da je strateški management vedenjski fenomen – in 

ne produkt strategije ali načrta.  Mintzberg (1994, 107–114, v Biloslavo 2008) opisuje 

strateški management kot »strateško programiranje«, proces opisovanja in podrobnega 

razdelovanja vizije in strateških usmeritev organizacije. Vizija kot taka pa temelji na 

ustvarjalnosti, ki pa jo je težko podvreči vnaprej definiranim procesom in modelom. Kot taka 

vizija temelji na intuiciji in jo je težko racionalno podpreti, ampak je potrebno enostavno 

vanjo verjeti. 

Strateški management predstavlja »organiziran način razmišljanja o poslovnih situacijah, 

razvijanju rešitev dolgoročnih problemov in o realizaciji poslovnih rešitev« (Lasher 1999, 4). 

Van Der Merwe (2002, 403) strateški management definira kot niz managerskih odločitev, ki 

definira dolgoročno uspešnost poslovanja podjetja in vključuje oblikovanje strategije, 

implementacijo strategije, ocenjevanje in nadzor.  

V očeh Johnsona (Johnson idr. 2006, 16) strateški management »vključuje razumevanje 

strateške pozicije organizacije, strateških možnosti za prihodnost in implementacijo strategij
5
. 

Spodnja slika (slika 3) prikazuje elemente strateškega managementa po Johnsonu idr. (2006). 

Vsakega od teh treh glavnih elementov sestavljajo trije podelementi. Strateško pozicijo 

organizacije tako definirajo: (1) okolje, (2) strateške zmožnosti in (3) pričakovanja in nameni. 

Strateške možnosti definirajo: (1) poslovna strategija, (2) korporativni nivo organizacije in 

internacionalizacija, ter (3) oblikovanje direktiv in metod. In nazadnje uresničitev strategije: 

(1) upravljanje sprememb, (2) omogočanje in (3) organiziranje. 

                                                 

5
 Turning strategy into action 
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Slika 3: Model strateškega managementa po Johnsonu 

Vir: povzeto po Johnson (idr. 2006, 16). 

Barney in Hesterly (2010, 5) definirata proces strateškega managementa kot set zaporednih 

analiz in strateških možnosti, ki povečujejo možnosti, da bo podjetje izbralo strategijo, ki bo 

generirala konkurenčne prednosti. Primer procesa strateškega managementa je prikazan na 

sliki 4. 

 

Slika 4: Model strateškega managementa po Barney in Hesterly 

Vir: povzeto po Barney in Hesterly (2010, 5). 

Mala podjetja so, za razliko od velikih podjetij, močno odvisna in pod vplivom lastnikov-

vodij in pogosto nimajo managerskih teamov in birokratske strukture velikih podjetij. Nivo 

strateškega managementa v malih podjetjih je navadno nizek in pogosto omejen zgolj na 

krizni management, v najboljšem primeru obsega tudi načrtovanje letnega proračuna 

(Berman, Gordon in Sussmann 1997, 10). 
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Pomen podjetnikov in njihov odnos do konceptov strateškega planiranja oziroma 

managementa poduarjajo tudi Kraus, Reiche in Reschke (2007, 15–16). Na ilustrativen način 

razlike med malimi in mladimi podjetji na eni strani, in velikimi in uveljavljenimi podjetji 

prikazuje preglednica 2.  

Preglednica 2: Razlika med malimi in mladimi ter uveljavljenimi podjetji 

 Tip podjetja 

Značilnosti Malo, mlado Uveljavljeno, veliko 

Poslovni model Nepreverjen Preverjen 

Organizacija Fleksibilna Toga 

Sredstva Omejena Prekomerna 

Kompleksnost Zunanja Notranja 

Zaposleni Predani Nezainteresirani 

Kupci »Izmikajoči« »Ujeti« 

Strateški imperativ Učenje, mreženje in 

dokazovanje 

Diferenciranje in 

branjenje 

Kaj počnejo Vizionarski strateški 

management 

Strateško načrtovanje 

Kaj bi morala početi (Več) strateškega 

načrtovanja 

(Več) vizionarskega 

strateškega 

managementa 

Vir: povzeto po Kraus, Reiche in Reschke (2007, 15–16). 

3.2.4 Podjetništvo in strategija 

Spremenjeni tržni pogoji, hiter razvoj ter revolucionarne spremembe v tehnologiji, 

spremenjena pričakovanja in potrebe strank, spremembe družbenih vrednot (Paton in 

McCalman 2000, 9), kakor tudi prisotna konkurenca in visoka stopnja negotovosti ogrožajo 

položaj podjetja na trgu.  

Konkurenčno okolje od podjetja za preživetje in uspeh zahteva izbiro in izvajanje strategije 

razvoja in rasti ter vodenje, ki omogoča primarno koordiniranje dela za doseganje ciljev. 

Uspešna strategija se ukvarja z vprašanji razvoja podjetja, tržnih priložnosti, odnosov do 

dobaviteljev, kupcev, konkurentov in drugih udeležencev. Podjetje oblikuje strategije razvoja 

za rast podjetja, zmanjševanje stroškov, financiranje razvoja in rasti ter za izboljšanje 

poslovanja na izvedbeni ravni, vendar osrednji del podjetniške strategije obravnava odnos do 

inovacij na strateški način. To pomeni, da se vrhnji management dejavno vključi v iskanje in 

razvijanje novih izdelkov, tehnologije in proizvodnih procesov ter spodbuja inovativno 

dejavnost na način, da to ni naloga samo oddelka za raziskave in razvoj, temveč vseh 

zaposlenih (Moris, Kuratko in Covin 2008, 199). Predvsem močna vpetost »vrhnjega 

managementa« v dejavno iskanje in razvijanje novih izdelkov, tehnologije in proizvodnih 
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procesov ter spodbujanje inovativne dejavnosti je v primeru start-up podjetij še bolj izrazita, 

saj ta podjetja navadno že zaradi svoje velikosti nimajo ne »vrhnjega managementa« niti 

stroge funkcijske diferenciacije. 

Strateško razmišljanje predstavlja kontinuirano oblikovanje ključnih zmožnosti in iskanje 

novih virov konkurenčne prednosti. Disciplinirano opredeljevanje položaja in poti zagotavlja, 

da so zaposleni osredotočeni na postavljene cilje ob prožnih taktičnih pristopih izvajanja 

(Moris, Kuratko in Covin 2008, 193). Vključeno podjetniško vedenje v strategijo razvoja 

predstavlja združevanje podjetništva in strateškega managementa, ki vodi v usmerjeno 

spodbujanje idej in inovacij z namenom razvijanja strategije za vodenje podjetniške 

dejavnosti. Podjetniško razmišljanje omogoča in spodbuja inovacije, ustvarja prednosti, 

izkorišča priložnosti in usmerja podjetje v nove poslovne izzive, strateško vodenje pa podpira 

podjetniške sposobnosti, podpira inovacije, vzdržuje širok obseg priložnosti, ki obetajo, išče 

odgovore na pomembna vprašanja ter povezuje podjetništvo in strategijo (povzeto po Hitt idr. 

2006, 12). 

Iskanje novih priložnosti in ustvarjanje dodane vrednosti pomeni, da je potrebno povezati 

podjetniško in strateško perspektivo. Strategijo razumemo kot možno poslovno usmeritev z 

namenom, da se doseže strateški cilj. Podjetništvo pa je proces ustvarjanja nove vrednosti, kar 

pomeni dinamičen proces ustvarjanja bogastva s prenosom novih idej na trg (Hisrich, Peters 

in Shepherd 2005, 8). Strateški management določa načine za doseganje konkurenčnih 

prednosti, podjetništvo pa te konkurenčne prednosti ustvarja. 

Če združimo podjetniško in strateško perspektivo, govorimo o strateškem podjetništvu, ki 

oblikuje in izkorišča podjetniško strategijo za ustvarjanje vrednosti, kar pomeni, da se 

podjetniško in strateško delovanje medsebojno dopolnjujeta in ne zamenjujeta (Hitt idr. 

2006,12). 

Vlogo podjetništva v strategiji in vlogo strategije v podjetništvu je mogoče oceniti skozi 

preučevanje konceptov pri oblikovanju strategije razvoja podjetja, ki vsebujejo (Moris, 

Kuratko in Covin 2008, 199): 

– strateško prednost, ki izhaja iz razlike do konkurentov v vrednosti izdelkov in storitev za 

odjemalce, 

– strateško pozicioniranje, ki pomeni položaj in zaznavanje podjetja na trgu, da privablja 

obstoječe in nove kupce, 

– strateško prožnost in prilagajanje, ki pomeni pripravljenost podjetja na izbiro prave poti 

za dosego cilja v odvisnosti od sprememb na trgu. 

Proces strateškega managementa v okviru podjetniškega podviga lahko povežemo s 

trikotnikom treh ključnih elementov: (1) strategije, (2) strukture in (3) sredstev, potrebnih za 

doseganje strateških ciljev. Za mala podjetja je ta strateški trikotnik še posebej pomemben, 

ker je verjetnost, da bo pomanjkanje resursov (sredstev) pomembno vplivalo na zmožnost 
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podjetja pri uresničevanju začrtane strategije. Čeprav mikro in mala podjetja nimajo 

definirane specifične organizacijske strukture, je skozi njihovo rast pomembno, da razvijejo 

ustrezne strukture, ki kar najbolje okrepijo njihovo strategijo in kar najbolje izkoristijo 

njihova relativno omejena sredstva. Uspešna rast bo navadno zahtevala kontinuirano iskanje 

ravnotežja teh treh strateških elementov (Mazzarol 2005, 14). 

Okvirni model strateškega managementa podjetništva (ang. entrepreneurial ventures) in 

težav, s katerimi se ti srečujejo, Mazzarol definira, kot prikazuje slika 5 (Mazzarol 2005, 15). 

 

 

Slika 5: Proces strateškega managementa podjetniških podjemov 

Vir: povzeto po Mazzarol (2005, 15). 

Okvir modela predpostavlja, da je glavni rezultat oziroma mera uspeha podjetniškega procesa 

trajnostna rast skozi čas, ki jo lahko kvantitativno merimo z indikatorji kot so letni prihodki, 

število zaposlenih, sredstva v upravljanju, kapital v bilanci stanja, tržni delež in 

dobičkonosnost. Jedro modela predstavlja podjetniški proces prepoznavanja priložnosti, 

zbiranja sredstev in grajenju zmogljivosti. Naslednjih pet komponent modela predstavljajo: 

(1) vloga podjetništva in podjetnika, (2) potreba po inovaciji, (3) potreba po strateškem 

mreženju in oblikovanju zavezništev, (4) pomen rasti skozi kombinacijo proizvodov in trgov 

in (5) dinamika strateškega trikotnika, ki vsebuje medsebojno delovanje treh sil – strategije, 

strukture in virov. 
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Strateško odločanje znotraj malih podjetij je predvsem skoncentrirano na lastnika-vodjo 

oziroma vodilnega podjetnika, ki je navadno tudi večinski lastnik podjetja. Njihova zmožnost 

zaznavanja priložnosti, mobiliziranja potrebnih resursov in grajenje sposobnosti skozi čas so 

ključni dejavniki za uspeh v podjetniškem procesu. Podjetje brez podjetniškega managementa 

redko dosega visoke nivoje rasti, ampak zgolj obstane in vzdržuje določen obseg. Poleg tega 

za uspeh podjetnik in podjetje potrebujeta tudi sposobnost inoviranja proizvodov in procesov, 

ki podjetju omogoča kreiranje konkurenčne prednosti znotraj izbranih trgov. Vse to so kritični 

elementi v fazi prepoznavanja priložnosti podjetniškega procesa (povzeto po Mazzarol 2005, 

16). 

Skozi čas postane rast podjetja vse bolj verjetno odvisna od strateških povezav skozi 

proizvodnjo, virov in socialnih omrežij, ki jih podjetnik in podjetje oblikujeta. Medtem ko je 

strateško povezovanje pogosto izziv za mala podjetja, imajo tista, ki so še posebej dobra v 

tem, pomembno prednost v zbiranju sredstev. Za doseganje trajnostne rasti mora podjetje 

začrtati usmeritve skozi vektor rasti s serijo kombinacij proizvodov-trgov, ki podjetju 

omogoča, da gradi na tržnih priložnostih, ključnih sposobnostih in strateških partnerstvih 

Vodenje tega procesa pa zahteva nenehno pozornost na strateški trikotnik (strategija, 

struktura, viri)  (povzeto po Mazzarol 2005, 16). 

3.2.5 Načrtovanje in strateški management 

Pred samim začetkom vsakega strateškega pristopa je pomembno imeti pred sabo kaj so cilji 

samega pristopa. Mitchell (1988, 45) trdi, »da se razvijanje strategije novega poslovanja 

začenja z enostavnim vprašanjem: Kam želim pripeljati poslovanje?« Poleg tega poudarja da 

morajo biti posamezni cilji definirani dovolj zgodaj in da je nato strategija poslovanja 

zgrajena na način za doseganje teh ciljev, drugega za drugim. 

Johnson in Scholes (v Atkinson in Wilson 1996, 23) osnovo za uvedbo strateškega 

razmišljanja predlagata tri vprašanja, na katera mora podjetje odgovoriti, preden začne 

definirati svojo strategijo: 

– Kje smo zdaj? Analiza obstoječe situacije. 

– Kam želimo iti? Postavitev jasnih ciljev. 

– Kako bomo tja prišli? Določitev strategije. 

Pomembnost strateškega razmišljanja od samega začetka izpostavlja tudi Hillbrand (2006, 52) 

in nadaljuje, da »morajo managerji analizirati oboje, tako pričakovane rezultate predlaganih 

ukrepov za rast kot tudi negativne vplive v smislu organizacijskih izzivov, tržnih negotovosti, 

finančnih izzivov itd.« 

Slika 6 prikazuje okvir strateškega procesa v malih podjetjih (Lasher 1999, 26). Proces 

definira v sedmih korakih, od razvoja vizije in poslanstva pa vse do merjenja in nadzora 
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izvajanja strategije. Model sicer nazorno prikazuje strateški proces, ki pa se v primeru start-up 

podjetij pogosto dogaja zgolj v glavi posameznega podjetnika in je precej verjetno da 

podjetnik tega ne dokumentira. Podjetja, ki trdijo, da imajo proces strateškega planiranja, 

imajo te plane na ad hoc in v bolj intuitivni obliki, kot pa formalno dokumentirane in kot taki 

ponujajo malo osnove za merjenje poslovanja teh podjetij (Kelmar in Novy v Wang, Walker 

in Redmond 2007, 3). 

 

Slika 6: Proces strateškega managementa v malih podjetjih 

Vir:  prirejeno po Lasher (1999, 26). 

Novejše raziskave s področja strateškega managementa se odmikajo od procesnega pristopa k 

samemu snovanju strategije. Ta pristop naj bi bil preveč akademski, tog, strukturiran in 

neprilagojen (Biloslavo 2008, 50-53). Še posebej z vidika start-up podjetij so modeli 

strateškega načrtovanja precej neuporabni; ti predvidevajo številne zaporedne stopnje, 

obsežno zbiranje in analiziranje podatkov, predvsem pa zahtevajo veliko človeških resursov.  

Cilj strateškega načrtovanja so nove ali drugačne temeljne zmožnosti organizacije, pot za 

uresničitev teh zmožnosti in oblikovanje konkurenčnih prednosti, ki izvirajo iz teh zmožnosti. 

Nove temeljne zmožnosti ne nastajajo v rutinskem procesu razmišljanja in odločanja, temveč 

v intuitivnem ustvarjalnem procesu, »ki iz novih kombinacij vsebin prikritega znanja oblikuje 

novo eksplicitno znanje (Biloslavo 2008, 58). Mintzberg (1987, 66) proces snovanja strategije 

razlaga skozi proces preoblikovanja. Managerje predstavlja kot lončarje, ki s svojimi 

izkušnjami in predanostjo oblikujejo lončeno posodo (strategijo). Ti sedijo med sposobnostjo 

podjetja in tržnimi priložnostmi, strategija pa je ilovica, ki jo oblikujejo. 
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3.3 Rast podjetja 

Tajnikar (2006) rast podjetja opredeljuje kot tisto spreminjanje velikosti podjetja, ki prinaša 

maksimizacijo dobička. Rast podjetja je smiselna tedaj, ko je velikost podjetja manjša od 

optimalne velikosti, pri kateri bi to podjetje ustvarilo maksimalni dobiček. Podobna analogija 

velja tudi v primeru »negativne rasti« oz. zmanjševanja velikosti podjetja. 

Tavčar (2007, 17–18) rast podjetja opisuje kot količinsko spreminjanje podjetja, ki pomeni 

temelj dolgega in zdravega življenja, pri kateri mora management stalno pridobivati ter 

uporabljati novo znanje za nove proizvode in tržišča hitreje od tekmecev. Strateški 

management usklajuje potrebe iz okolja z zmožnostmi podjetja in določa potencial rasti. 

Kakovost izkoriščanja določa, koliko tega potenciala bo realiziranega in s tem pripomoglo 

ustvarjati rast podjetja. Rast je povezana z uspešnim izkoriščanjem priložnosti oziroma s 

proizvajanjem novih ali izboljšanih proizvodov in storitev, ki so rezultat raziskav v inovacije 

in tehnologijo. Takšno rast imenujemo notranja rast ali organska rast podjetja (Tavčar 2007, 

17–18). 

Niso pa vsa podjetja sposobna dosegati rasti. Tako imajo potencial rasti tista mala podjetja, 

kjer se njihovo vodstvo in zaposleni obnašajo podjetniško ter njihovo poslovanje in izdelek ali 

storitev temelji na inovativnosti. Ta se lahko pojavlja tako na področju tehnologije v obliki 

novih izdelkov oz. storitev kot na področju trženja, distribucije, strukture, managementa ali 

odnosov do drugih organizacij. Prednost dinamičnih podjetij s potencialom rasti je, da za 

razliko od malih ta ne delujejo zgolj na danem trgu, temveč si ta podjetja ustvarjajo svoje trge 

(Rebernik 1993, 224). 

Rast kot dinamičen proces, kjer moramo upoštevati finančno rast, strateško rast, strukturno 

rast in organizacijsko rast, saj so vse štiri rasti vidiki istega procesa in so med seboj povezane 

in soodvisne (Wickham 1998, 223; Neiman in Pretorius 2004, 29): 

– Finančna rast: razvoj podjetja s poslovnega vidika (povečanje prihodkov, dobička, 

sredstev), kazalnik uspeha je višja vrednost podjetja; 

– Strateška rast: sposobnosti prilagajanja podjetja na spremembe v okolju in kako v tem 

okolju uspeva izkoriščati prisotnost na trgu in dosegati konkurenčno prednost; 

– Strukturna rast: sposobnost prilagajanja na spremembe znotraj podjetja (vloge in 

odgovornosti managementa, odnosi, komunikacija, kontrola virov); 

– Organizacijska rast: sposobnost prilagajanja organizacijskega procesa, strukture, kulture 

in usmerjenosti podjetja med rastjo in razvojem, poleg tega tudi spreminjanje vloge 

podjetnika in stila vodenja podjetja. 

Strateška rast je vgrajena v vizijo in je kot takšna vsebovana v cilju podjetja, zato mora biti za 

uspešno doseganje pravilno upravljana in izvajana skozi strategijo razvoja. Rast podjetja je 

povezana z razvojem podjetja, ker sta količina in kakovost dve strani vsakega pojava. Razvoj 
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podjetja imenujemo kakovostno spreminjanje podjetja. Pomeni ciljno izboljšanje kakovosti 

struktur, pogojev, virov in procesov njegovega delovanja (Pümpin in Prange 1995, 14).  

Z vidika rasti je predvsem pomembno, kaj je končni cilj rasti. Če je cilj učinkovitost (delati 

stvari prav), govorimo o modelu rasti, če pa je cilj uspešnost (delati prave stvari), potem je v 

ospredju model razvoja (Kajzer 1998, 45). 

Preglednica 3: Značilnosti in razvoj podjetja 

Rast Razvoj 

Kvantitativne spremembe Kvalitativne spremembe 

Povečanje učinkovitosti Povečanje uspešnosti 

Introvertiranost – usmerjenost v proizvod Ekstravertiranost – usmerjenost v trg 

Ekonomija obsega Ekonomija kakovosti 

Veliki sistemi Organizacija človeških razsežnosti 

Poslušnost in rutina Ustvarjalni nemir in inovacije 

Vir: Kajzer 1998, 45. 

Z vidika gospodarstva in njegovega razvoja je pomembna povezanost obeh vidikov razvoja 

podjetja. Z rastjo tako razumemo gospodarsko rast kakor tudi izboljšanje kakovosti 

gospodarstva in strukturne spremembe v njih, medtem ko razvoj podjetja predstavlja celoto 

kvalitativnih sprememb znotraj podjetja v obliki izboljšav, ki so povezane z rastjo 

(kvantitativno večanje obsega podjetja in njegove dejavnosti) (Pučko 1999, 37). 

3.3.1 Motivi za rast 

Rast podjetja se nam pogosto zdi kot samoumeven cilj vsakega podjetnika in njegovega 

poslovanja, vendar je za boljše razumevanje potenciala rasti in njegove dinamike potrebno 

tudi razumevanje motivov rasti. V ekonomski teoriji je osnoven cilj poslovanja podjetja 

profitni motiv.  

Taylor in Cosenza (1997, 30) ugotavljata, da je rast temeljni cilj vsakega podjetja in 

nadaljujeta, da je rast tako nujna za obstanek podjetja. Podoben pristop imajo v svoji raziskavi 

Kraus, Harms in Schwarz (2007, 375) in ugotavljajo, da je stopnja neuspeha malih podjetij 

visoka, saj kombinacija davek mladosti in davek majhnosti bistveno vplivata na strateško 

izhodišče malih in srednje velikih podjetij. Poleg tega majhnost vpliva tudi na omejene 

možnosti izrabljanja ekonomije obsega.  

Čeprav naj bi bila maksimizacija profita glavni motiv, je smiselno uporabiti določeno mero 

previdnosti, saj podjetniki ustanavljajo podjetja iz zelo različnih razlogov. Nekateri zgolj 

zaradi preživetja, drugi z namenom oplemenitenja presežnih sredstev, tretji zaradi veselja kot 

hobi ali način življenja. Tako maksimizacija profita in vrednosti podjetja niso vedno primarni 
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cilj. Vendar pa tako ali drugače podjetniki tega cilja ne morejo popolnoma ignorirati, saj 

noben podjetnik noče izgubljati vrednosti svojega podjetja (Osteryoung, Newman in Davies 

1997, 332). 

Pomen tudi nematerialnih vidikov izpostavi tudi Davidsson (1989) in ugotavlja, da je 

kontinuirana, stalna, tudi vzdržna rast podjetja odvisna od podjetniške orientacije v vsej 

življenjski dobi podjetja, rast pa je v prvi vrsti odvisna od podjetniške usmerjenosti in 

lastnosti podjetnikov. 

Pri proučevanju motivov rasti med nastajajočimi in delujočimi podjetniki v Nemčiji je Welter 

(2001) ugotovila, da obstajajo velike razlike. Medtem ko je tri četrtine začetnikov izrazilo 

željo po rasti, je zelo majhen del že delujočih podjetnikov v zadnjih letih povečal obseg 

poslovanja, zaposlenosti ipd. Približno enako željo po rasti podjetja izkazujejo mlajši 

podjetniški začetniki na eni strani in starejši podjetniki na drugi strani; začetniki brez posebne 

izobrazbe in delujoči podjetniki z visokimi stopnjami izobrazbe, začetniki, ki pripravljajo 

začetek podjetja v trgovini ali storitvah na eni strani in delujoči podjetniki, ki delujejo v 

proizvodnji, na drugi strani.  

Na motivacijo za rast vplivajo dejavnost podjetja, starost podjetnika, njegova izobrazba, 

pretekle izkušnje in druge osebnostne značilnosti na eni strani, na drugi strani pa predvsem 

možnosti, ki izvirajo iz same podjetniške priložnosti (Timmons 1999, 519). Večja motivacija 

za rast podjetja je v podjetjih, ki jih vodijo podjetniki ustanovitelji, ki imajo pozitiven odnos 

do pripojitev in spojitev, boljši dostop do sredstev in virov in so v bolj dinamičnem okolju 

(Wiklund 2001). 

Z vidika okolja je rast podjetja smiselna, če je zdrava in vzdržna ter dolgoročno zagotavlja 

ekonomski razvoj in ustvarja priložnosti za delo. Z vidika podjetja je rast bistvena, če jo 

podjetje želi zadržati, povečati svoj delež na trgu in se uspešno kosati s konkurenco (Sexton in 

Bowman-Upton 1991). Vendar obstaja mnogo družinskih in napol družinskih podjetij, ki 

imajo pomemben ali bistven tržni delež, vendar že desetletja ne rastejo niti niso v središču 

pozornosti javnosti, nekakšni nevidni šampioni (Simon 1996). 

Za mnoge podjetnike visoka rast ni cilj, pač pa sredstvo, ki naj bi jih pripeljalo do cilja. Tisti, 

ki se odločijo za rast, navadno to storijo, ker verjamejo, da jim bo rast prinesla določene 

strateške prednosti (npr. tržni delež in konkurenčno prednost) ali finančne pridobitve (npr. 

povečan profit, vrednost, bogastvo) (Cox,Camp in Ensley 2002). 

Nekateri avtorji govorijo tudi o razlogih za rast podjetja, pri čemer dejansko mislijo na motive 

rasti. Ker na samo rast vplivajo različni akterji (od podjetnikov, podjetja, njegovih kupcev in 

dobaviteljev, financerjev do zaposlenih v podjetju in okolje), lahko motive za podjetniško rast 

obrazložimo tudi z razlogi za rast. Tako npr. Tajnikar (2006, 18-21) kot glavne razloge za rast 

podjetja navaja v prvi vrsti ekonomske razloge (profitni motiv), vzporedno pa obstajajo tudi 
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povsem subjektivni razlogi podjetnika (neposredno nematerialni motivi), med katerimi so 

želja po družbenem ugledu, ki je povezana z imidžem podjetja, zaposlovanjem, velikostjo ipd. 

Obstajajo pa tudi razlogi, kot je zmanjševanje tveganja ipd. 

Poleg samih motivov oz. razlogov za rast podjetja, pa je pomembna želja podjetnika za rast 

njegovega podjetja, kjer mislimo na motiviranost podjetnika. Casson (1982, 333–345) 

ugotavlja da za podjetnika obstajata dve nagradi: kratkoročna in dolgoročna. Pričakovana 

nagrada tako vpliva na število vstopov (na ponudbo podjetnikov) kot tudi na obseg tveganja, 

ki so ga podjetniki pripravljeni prevzemati.  

De Silva  (2010, 11) v svoji raziskavi o motivih podjetnikov za ustanavljanje in rast podjetij 

Veliki Britaniji ugotavlja, da se motivi ki vodijo v ustanovitev podjetja navadno razlikujejo od 

drugih motivov. Zanimiva je tudi ugotovitev, da se skozi čas v različnih stopnjah rasti motivi 

za rast podjetja ne spreminjajo in da ostajajo bolj ali manj konsistentni. Pri odločitvi 

podjetnika za ustanovitve podjetja gre navadno za kombinacijo potisnih (ang. push) in 

povlečnih (ang. pull) motivov in je skoraj nemogoče trditi, kateri prevladuje.  

Tako med potisnimi motivi prevladujejo nezadovoljstvo s trenutnim delom, omejenimi 

možnostmi napredovanja, nezadovoljstvo z zaslužkom; med glavnimi povlečnimi razlogi pa 

prevladujejo zaznana tržna priložnost, potreba po neodvisnosti in zadovoljstvo s samo naravo 

dela. Motivi, ki podjetnike vodijo v odločanje za rast njihovih podjetij, so izključno povlečni, 

med njimi pa prevladujejo potreba po dosežkih, zaznavanje priložnosti in želja po bogastvu 

(De Silva 2010, 16). 

Bolj kot razumevanje samih motivov za rast podjetij, je pomemben vpliv motivov na dejansko 

rast podjetja. Predvsem nas zanima, kateri so tisti motivi, ki dejansko vodijo v hitro rast, 

oziroma dajejo potencial hitre rasti. De Sliva tako nadalje raziskuje le motive podjetnikov, 

kjer dejansko zaznava rast njihovih podjetij (povečanje prometa, števila zaposlenih). Motivi, 

ki jih lahko povezujemo z dejansko rastjo, so predvsem naslednji: (a) zadovoljstvo z delom ki 

ga opravljajo, (b) zadovoljstvo s poslovanjem in doseganjem poslovnih uspehov in (c) potreba 

po poslovanju za zadovoljevanje osebnih/družinskih ciljev. Skupini podjetnikov, katerih 

glavni motiv rasti sta bila potreba za zadovoljevanje osebnih oz. družinskih ciljev in 

zadovoljstvo z delom, ki ga opravljajo, sta dosegali relativno nižje stopnje rasti v primerjavi s 

skupino podjetnikov, katerih glavni motiv rasti sta zadovoljstvo s poslovanjem in doseganje 

poslovnih uspehov (De Silva 2000, 17–18). 

3.3.2 Dejavniki rasti podjetja 

Preučevanje dejavnikov rasti podjetij je mogoče razdeliti v tri skupine: (1) preučevanje 

vplivov okolja na rast podjetja, (2) porodno preučevanje notranjega okolja podjetja in (3) 

proučevanje podjetnika in podjetniško-menedžerskega tima (Pšeničny 2002, 30). Ta delitev 
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temelji na teoriji rasti, ki jo definira Penrose (1995 v Pšeničny 2002, 30), kjer avtorica na eni 

strani izpostavlja zunanje, okoljske dejavnike rasti, po drugi strani pa je med notranjimi 

dejavniki rasti posebej poudarila vlogo administrativne organizacije, ki je odločilna za rast in 

vlogo podjetnika in podjetniškega managementa. 

Okolje podjetja 

Med dejavniki, ki odločilno prispevajo k razvoju podjetništva, je podjetništvu prijazno okolje. 

To razumemo v najširšem smislu, od družbeno-ekonomskega reda, ki podpira ali prepoveduje 

profitni motiv, kulturološke in verske podlage družbe, splošnega odnosa do dela, znanja ipd. 

do posameznih elementov, ki definirajo obnašanje in ravnanje podjetja v določenem okolju 

(Pšeničny 2002, 31).  

Eden pomembnejših dejavnikov okolja start-up podjetij je financiranje oziroma dostop do 

finančnih virov. Start-up podjetja v večini potrebujejo zunanje finančne vire, še posebej to 

velja za visokotehnološka start-up podjetja. Kapital potrebujejo za proizvodnjo, marketing, 

prodajo, za najem ali nakup premičnin ali nepremičnin … Po nekaterih ocenah naj bi start-up 

podjetja v ta namen potrebovala 80 % investicij (Zider 1998, 132). Na splošno delimo 

financiranje podjetja na: (1) financiranje z dolžniškim kapitalom in (2) financiranje z 

lastniškim kapitalom.  

V primeru start-up podjetij financiranje z dolžniškim kapitalom ni prav pogosta oblika, 

predvsem zaradi večje izpostavljenosti in tveganja. Možnost odobritve bančnih posojil malim 

in srednje velikim podjetjem so se s finančno krizo leta 2008 še zmanjšale, pogoji pa močno 

zaostrili (Buch, Koch in Koetter 2011, 29). Tako je za start-up podjetja lažji oziroma 

primernejši način zagotavljanja finančnih virov z lastniškim kapitalom. Mramor lastniški 

kapital opredeli (1993, 239): 

Največkrat se lastniški kapital nanaša na denar, ki ga v podjetje naložijo njegovi delničarji, če je 

podjetje delniška družba, in njegovi družbeniki, če ima podjetje kakšno drugo organizacijsko 

obliko. Lastniški kapital pa je lahko naložen v podjetje tudi v nedenarni obliki, npr. v obliki 

zemljišča, gradbenega objekta, opreme, neplačanega ali manj plačanega dela ipd. Viri 

lastniškega financiranja so v kasnejših stopnjah razvoja različni, kar je delno odvisno tudi od 

organizacijske oblike podjetja, delno pa od poslovnih zmožnosti podjetja.  

Žugelj idr. (2001, 30) tudi ugotavljajo, da se lastniški kapital pojavlja v različnih fazah 

poslovanja podjetja, pri tem pa poudarjajo, da so zaslužki vlagateljev izključno odvisni od 

rasti in dobičkonosnosti podjetja.  

Dostop do finančnih virov pa ni edini dejavnik okolja. Zahra (1993) je definiral klasifikacijo 

podjetniških okolij in opredelil štiri okolja za rast podjetij: (1) dinamično rastoče okolje, (2) 

sovražno in tekmovalno okolje, (3) gostoljubno, produktno usmerjeno okolje, in (4) statično, 

izčrpano okolje. Ugotovil je, da sta za dinamično rast podjetij primerni dinamično rastoče 
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okolje in gostoljubno, produktno usmerjeno okolje. Dinamično rastoče okolje zato, ker je 

povpraševanje po proizvodih tolikšno, da marketing proizvodov in storitev ne predstavlja 

problema, produktno usmerjeno pa zato, ker obstajajo priložnosti za inovativne, v potrebe 

kupcev usmerjena podjetja.  

Najbolj celovito analizo podjetniškega okolja predstavljajo spoznanja mednarodnega 

raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds idr. 1999, 10 v Rebernik 

idr. 2015, 126), ki pri preučevanju podjetništva upošteva povezavo med okvirnimi pogoji za 

podjetništvo, podjetniško dinamiko in gospodarsko rastjo. Tako Rebernik (idr. 2015) 

poudarja, da je šele takrat, ko so vzpostavljeni temeljni pogoji, možno uveljavljati dejavnike, 

ki prispevajo k večji učinkovitosti gospodarstva. Model ključnih okvirnih pogojev za 

podjetništvo, kot jih definira GEM (Rebernik idr. 2015). 
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Preglednica 4: Okvirni pogoji za podjetništvo (GEM) 

1 Finančna podpora. Razpoložljivost različnih finančnih virov – lastniški in dolžniški 

viri financiranja – za MSP, vključno z garancijami in subvencijami. 

2 Vladne politike. Obseg, v katerem javne politike podpirajo podjetništvo. Ta okvirni 

pogoj ima dve komponenti: 

 2a – Vladne politike – podpora. Podjetništvo kot pomembno gospodarsko 

vprašanje (ocena vladne podpore za MSP). 

 2b – Vladne politike – regulativa. Davki in predpisi so ali za vse velikostne skupine 

podjetij enaki ali spodbujajo nova podjetja in MSP-je (ocena vladne regulative, npr. 

davki in drugi predpisi za MSP). 

3 Vladni programi. Prisotnost in kakovost vladnih programov, ki ustvarjajo pogoje za 

razvoj podjetništva (spodbuda za MSP), na vseh vladnih ravneh (nacionalni, 

regionalni, občinski). 

4 Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo. Obseg, v katerem je usposabljanje 

pri ustanavljanju ali vodenju MSP vključeno v izobraževanje ter usposabljanje na 

vseh ravneh. Ta okvirni pogoj ima dve komponenti: 

 4a – Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo v OŠ in SŠ. Razširjenost in 

kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo v osnovni in srednji šoli. 

 4b – Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo – po SŠ. Razširjenost in 

kakovost izobraževanja po srednji šoli (poklicno izobraževanje, fakultete, poslovne 

šole itd.). 

5 Prenos raziskav in razvoja. Obseg, v katerem nacionalne raziskave in razvoj vodijo 

do novih poslovnih priložnosti in so na voljo MSP (obstoj in učinkovitost različnih 

mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov in tehnologije v podjetniško 

prakso). 

6 Poslovna in strokovna infrastruktura. Kakovost in dostopnost poslovne, pravne in 

strokovne infrastrukture, ki jo potrebujejo MSP (lastninske pravice, poslovna 

infrastruktura, računovodske, pravne in druge storitve, ki podpirajo in spodbujajo 

MSP). 

7 Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu. Ta okvirni pogoj ima dve 

komponenti: 

 7a – Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu – dinamičnost. Stopnja 

spremembe trga iz leta v leto. 

 7b – Odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu – odprtost, bremena. V kolikšni 

meri lahko nova podjetja prosto vstopijo na obstoječa tržišča. 

8 Fizična infrastruktura. Enostaven dostop do razpoložljive fizične infrastrukture, 

potrebne za poslovanje podjetij (npr. komunikacije, komunalne storitve, ceste, 

zemljišče ali prostor) po ceni, ki ne diskriminira MSP. 

9 Kulturne in družbene norme. Obseg, v katerem kulturne in družbene norme 

spodbujajo ali zavirajo dejavnosti, ki vodijo do novih poslov, metod ali dejavnosti, 

ki lahko potencialno povečajo osebno premoženje in dohodek. 

Vir: Rebernik idr. 2015. 
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Različne države in regije imajo različno strukturo in kakovost posameznih okvirnih pogojev 

za podjetništvo, kar pomembno vpliva na inpute in outpute podjetniške aktivnosti. V večini 

gospodarstev je najbolje ocenjena komponenta dostop do fizične in poslovne infrastrukture, 

medtem ko se najnižja ocena nanaša na primarno in sekundarno izobraževanje za 

podjetništvo, vladne politike v smeri ureditve regulative in dostopa do finančnih sredstev. Z 

geografskega vidika imajo afriška gospodarstva najnižje ocene pri skoraj vseh devetih 

okvirnih pogojih, severnoameriška gospodarstva pa najvišje. Z vidika gospodarskega razvoja 

pa višje ocene dosegajo bolj razvita gospodarstva, kar potrjuje dejstvo, da gradnja podpornega 

podjetniškega ekosistema zahteva čas, vire in politično zavezo (Singer idr. 2015, 14). 

Notranje okolje podjetja 

Drugi sklop dejavnikov rasti zadeva raven podjetja. Za obstoj in rast podjetja je pomembno, 

da je podjetje ustanovljeno na podlagi odlične poslovne priložnosti, da je sposobno razviti 

ustrezno strukturo managementa in organizacije, ki se je sposobna prilagajati spremembam, 

ustrezno strategijo poslovanja in strategijo rasti in sistem zagotavljanja in nadzora doseganja 

ciljev (Pšeničny 2002, 33).  

Avtorji v literaturi izpostavljajo različne dejavnike, ki sodijo v to sklop dejavnikov, vendar se 

z raziskavo smiselno omejujemo predvsem na tiste, ki so relevantni za raziskovanje področja 

start-up podjetij. Dejavniki notranjega okolja start-up podjetij so ustanoviteljski tim, poslovna 

kultura, strategija, metode menedžmenta, izkoriščenost resursov, zmožnost pridobivanja virov 

financiranja start-up podjetja. 

Lüthje in Prügl (2006, 14) v svoji študiji trdita, da je za rast in uspeh start-up podjetja 

pomembna interdisciplinarnost ustanovitvenega tima. Glavni razlog za to je predvsem v 

dejstvu, da posamezni individualni posamezniki/ustanovitelji ne morejo pokriti vseh talentov 

in znanj, ki so ključnega pomena za uspešnost malih podjetij. To tezo podpirajo tudi raziskave 

Storeya (1994) ter Barringer in Jones (2004, 85). Različni vidiki poslovanja, kot so razvoj 

produkta, proizvodnja, finančno načrtovanje, analiza tržišča, strategija in vodenje, zahtevajo 

od ustanoviteljev širok nabor znanj. Empirična raziskava je tudi potrdila pozitivno povezavo 

med velikostjo ustanoviteljskega tima in rastjo novega podjema (Dobbs in Hamilton 2006, 

309). Kljub temu pa ne gre zgolj za velikost, temveč za raznolikost (v smislu izobrazbe in 

profesionalnih izkušenj), ki jo navadno večje število ustanoviteljev posledično prinaša (Lüthje 

in Prügl 2006, 14). 

Spreminjanje poslovni procesov in produktov na vsakodnevnem nivoju navadno povezujemo 

z inovacijo, medtem ko se fleksibilnost nanaša na fleksibilnost produktov, trgov in storitev, ki 

jih podjetje ponuja kupcem (Liao, Welsh in Stoica 2003, 71). Hansen in Hamilton sta 

ugotovila, da so podjetja, ki hitreje rastejo, bolj fleksibilna in proaktivna ter tudi bolj 

inovativna, bolj usmerjena na mednarodne trge, kot podjetja, ki ne rastejo. Lastniki-vodje v 

teh podjetjih so imeli boljše razumevanje strateških izzivov (Hansen in Hamilton 2011, 289).  
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Sigel, Sigel in Macmillan (1993) ob raziskovanju strateških razlik med rastočimi in 

nerastočimi podjetji ugotavljajo, da so na eni strani hitro rastoča, mlada in majhna podjetja 

bolj osredotočena, kot mala podjetja, ki rastejo počasneje. Tako prva generirajo več 

prihodkov z zgolj enim produktom. Na drugi strani pa hitrorastoča uveljavljena podjetja 

kažejo večjo diverzifikacijo (tržišč in proizvodov) kot uveljavljena podjetja z nižjimi 

stopnjami rasti.  

Podjetnik 

Tretja raven dejavnikov rasti zadeva neposredno posameznika, njegove lastnosti – predvsem 

inovativnost, njegovo motivacijo in odločenost za rast ter sposobnost upravljanja rasti in 

izpeljava sprememb. Vrsta raziskovalcev (npr. Chandler in Jansen 1992, Hanks in Chandler 

1994, Wiklund 2001, in drugi) je dokazala, da se je rast podjetja zgodila predvsem zato, ker se 

je za samo rast oz. strategijo rasti odločil podjetnik oz. ustanovitelj sam. Vendar pa po drugi 

strani mnogi avtorji trdijo, da zgolj odločitev in želja po rasti nista zadostna pogoja za 

doseganje rasti podjetja. Kot pomembne izpostavljajo še sposobnosti, znanje in uvajanje 

sprememb tako v podjetju kot tudi pri podjetniku samem (Penrose 1995, Chandler in Jansen 

1992, Timmons 1999, Solymossy 2001). Se pa tudi drugi strinjajo, da je vloga podjetnika v 

rasti odločilna (Pšeničny 2002, 36). 

3.3.3 Faze rasti podjetja 

Rast podjetij skušajo avtorji pojasnjevati z uporabo različnih modelov, katerih osnova so 

model življenjskega cikla podjetja (model, ki temelji na značilnosti posameznih faz in 

dinamični model rasti skozi posamezne faze) in modeli, ki ne temeljijo na življenjskem ciklu 

(krizni model, odprti sistemski model, enodimenzionalni in večdimenzionalni modeli). 

Avtorji, ki so rast podjetja pojasnjevali skozi življenjski cikel podjetja (Greiner 1972, 

Churchill in Lewis 1983, Mintzberg 1979, Pümpin in Prange 1995), so prišli do zaključka, da 

je razvoj podjetja neenakomeren; skozi čas prihaja do obdobij krajše ali daljše, počasnejše ali 

bolj dinamične rasti. Fazam rasti pogosto sledijo obdobja globokih kriz, ki so povezane z 

večjimi preobrati ali celo smrtjo oz. prenehanjem poslovanja in zaprtja podjetja. Razvoj 

podjetja skozi lasten življenjski cikel je sicer odvisen od ciljev podjetja, ti pa so odvisni 

predvsem od podjetnikove ambicioznosti in njegove inovativnosti (Pümpin in Prange 1995, 

72–79). 

Modeli strukturnih sprememb vidijo rešitev kriz v spremembah organizacijske strukture in 

sistemov vodenja podjetij. Temeljijo na ugotovitvah, da podjetje, ki več let raste, slej kot prej 

naleti na točko oz. obdobje, ko obstoječa struktura ni več primerna za vodenje. Brez posega v 

organizacijo podjetja ni mogoče več vzdrževati rasti in zato je potrebna vpeljava večje 

kompleksnosti organizacijske strukture, ki prinaša uvedbo podsistemov in specializacijo ter 
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okrepi prenašanje odgovornosti. S tem si lahko podjetja zagotovijo podlago za nadaljnjo 

zdravo rast. 

Ob raziskovanju problema rasti malih podjetij sta Churchill in Lewis (1983) ugotovila, da so 

modeli, ki so jih razvili številni drugi avtorji, neprimerni za raziskovanje malih in srednjih 

podjetij. Ti modeli med drugim predpostavljajo, da mora podjetje v svojem življenju skozi 

vse faze rasti, ne dopuščajo pa možnosti, da se rast na določeni točki ustavi, podjetje pa živi 

naprej. Njun model predvideva pet faz rasti malih podjetja, in vsaka faza ima svoj 

menedžerski slog, organizacijsko strukturo, nivo formalnosti procesov, strategijo: (1) obstoj, 

(2) preživetje, (3) uspeh, (4) vzlet in (5) zrelost virov (Churchill in Lewis 1983, 4). 

 

Slika 7: Značilnosti podjetja po fazah rasti 

Vir: Churchil in Lewis 1983, 38. 

Še en klasičen model rasti malih podjetij sta pred tem razvila Bernholz in Rives (1977), kjer 

opredeljujeta dva ključna vidika rasti, velikost in uspeh. Velikost ima kot glavni faktor tri 

komponente, sredstva, zaposlene in prodajo. Na drugi strani imamo uspeh, katerega glavni 

indikator je profit. V modelu zagovarjata povezavo med velikostjo in uspehom, vendar uspeh 

podjetja ni zagotovljen s samo rastjo, podjetje lahko kljub rasti propade. Njun model rasti 

sestavljajo tri faze: (a) faza preživetja, kjer ima minimalen donos, (b) faza, kjer podjetje 

postane dobičkonosno in doseženo povprečno velikost in (c) faza, kjer podjetje dosega in 

presega dobičkonosnost, ki mu omogoča pospešeno rast (Bernholz in Rives 1977, 425). 
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Slika 8: Stopnje rasti podjetja 

Vir: prirejeno po Bernholtz in Rives (1977, 425). 

Z rastjo in razvojem start-up podjetij sta se v svoji raziskavi o vplivu okoljskih dejavnikov na 

rast podjetij ukvarjala Roininen in Ylinenpää (2009). Njun teoretski model temelji na 

spoznanjih, do katerih so prišli Deakins (1999) in Lindholm Dahlstrand (2004). Model 

definira tri glavne okoljske dejavnike, ki vplivajo na različne stopnje razvoja start-up podjetja. 

Osnovna ideja okvirja je, da narava in stopnja sredstev podjetja (opredmeteni in 

neopredmeteni) lahko vplivata na razvoj ideje, zaznavanje priložnosti, načrtovanje in dejanski 

začetek novega podjema (ustanovitev podjetja), kako vstopiti na trg in kako se podjetje 

razvija po sami ustanovitvi. Podobno tudi izbrana strategija vstopa in značilnosti produkta ter 

trga vplivajo na odločitve v procesu načrtovanja in implementaciji novega poslovnega 

koncepta. Istočasno pa naj bi proces ustanavljanja (start-up proces) s svojimi aktivnostmi 

vplival na strategijo vstopa, na sredstva (vire) ali na razvoj končnega produkta. V spodnjem 

modelu to ponazarja obojestranske puščice (Roininen in Ylinenpää 2009, 508). 
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Slika 9: Model start-up procesa v novem podjetju 

Vir: prirejeno po Roininen in Ylinenpää (2009). 

Z razvojnimi stopnjami start-up podjetij se ukvarja tudi svetovalna družba Startup Commons. 

V poskusu iskanja enostavne, celostne in skupne terminologije predlagajo razvojni model 

start-up podjetij s šestimi stopnjami (Startup Commons): 

1. Ideja: podjetniške ambicije in / ali potencialno razširljiv izdelek ali storitev s potencialom 

velikega ciljnega trga, začetna poslovna ideja o tem, kako ustvarjati novo vrednost. 

Ustanovitelj oziroma nejasna ekipa. 

2. Koncept: definiranje poslanstva in vizije z začetnimi strategijami in postavitvijo ključnih 

mejnikov za naslednja tri leta s taktikami za njihovo doseganje. Dva ali tri podjetniška 

jedra soustanoviteljev, kjer se dopolnjujejo s spretnostmi, in uravnotežen lastniški načrt.  

3. Zaveza: predana in uravnotežena ekipa soustanoviteljev s skupno vizijo. Sposobni so 

razviti izdelek ali storitev na nivoju najosnovnejšega sprejemljivega produkta – NSP (ang. 

minimum viable product – MVP) ali pa že imajo razvit produkt. Med soustanovitelji je 

podpisan delničarski sporazum, z mejniki in pogoji za delniške opcije (odmerni pogoji). 

4. Preverjanje: ponavljanje, validiranje predpostavk, dokler ne doseže preverjene rešitve, ki 

vodi v rast števila strank (uporabnikov) in/ali prometa. V tej fazi so že definirani ključni 

kazalniki uspeha – KKU (ang. key performance indicators – KPI). Navadno pri tej stopnji 

tudi pritegne zunanje investitorje. 

5. Krepitev: osredotočanje na rast (rast števila uporabnikov, rast prihodkov na kupca …). 

Obstaja možnost in želja po rasti. V tej fazi podjetje išče oziroma mora poiskati zajeten vir 
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financiranja, da lahko omogoči prehod v naslednjo fazo. Značilno je tudi zaposlovanje, 

izboljšava proizvoda ali storitve, izboljšava procesov vodenja.  

6. Uveljavitev: dosežena visoka rast, ki jo podjetje lahko vzdržuje. Ima enostaven dostop do 

virov financiranja in nima težav z iskanjem kadrov. Odvisno od vizije, poslanstva in 

zavez, bo podjetje še naprej nadaljevalo z rastjo in pogosto poskušalo nadaljevati s »start-

up« pristopom. Ustanovitelji in / ali vlagatelji tu ali izstopijo ali nadaljujejo s podjetjem. 

 

Slika 10: Razvojne faze start-up podjetja 

Vir: prirejeno po Startup Commons (2015). 

3.4 Strategije rasti 

Podjetja dosegajo rast iz različnih motivov in razlogov, razlikujejo se tudi načini, na katere to 

rast dosegajo. Ti so lahko spontani (enostavno se zgodijo) – govorimo o pasivnih strategijah 

rasti – ali pa so zavestni (rezultat podjetniškega analiziranja priložnosti, načrtovanja in 

uresničevanja) – govorimo o aktivnih strategijah rasti (Pšeničny 2002, 40). Kim in Mauborne 

trdita: »Razlika med hitro rastočimi in nerastočimi podjetji je v strategiji!« (Kim in 

Mauborgne 2004). 

Strategija rasti predstavlja možno poslovno usmeritev podjetja kot celote k povečanju 

velikosti in obsega poslovanja, največkrat pa tudi k povečanju tržnega deleža. Pri tem morajo 

biti strateški cilji podjetja usmerjeni v njegovo rast. Ker podjetje lahko dosega rast na različne 

načine, mora podjetnik najprej raziskati, katera strategija je za njegovo podjetje 

najprimernejša, s katero bo lahko dosegal želeno rast. Zmagovalna strategija je tista, ki izhaja 

iz konkurenčne prednosti podjetja. Konkurenčna prednost podjetja se pokaže, kadar to 

učinkoviteje pridobiva stranke in kadar se zna uspešneje braniti pred konkurenco (Thompson 

in Strickland 1999, 154). 

Ker pa se mala in srednje velika podjetja navadno soočajo s pomanjkanjem razpoložljivih 

virov, so ta tudi omejena pri izbiri svojih strategij (Thompson in Strickland 1999, 14). 

Podjetniki tako izbirajo strategijo na podlagi prepoznane podjetniške priložnosti in v okviru 

okoliščin, v katerih njihovo podjetje posluje. Glede na to, da ima vsako podjetje specifične 
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lastnosti, deluje v specifičnem okolju, ima svoj lasten izdelek oz. storitev, se predpostavlja, da 

mora imeti tudi svojo lastno, specifično strategijo rasti. Če želi s svojo strategijo uspeti, mora 

biti ta dovolj prilagodljiva na vse prej omenjene specifike. Kot zaključujeta Thompson in 

Strickland, ima vsako podjetje svojo strategijo oz. toliko kot je podjetij, toliko je različnih 

strategij (ibid, 155). 

3.4.1 Snovanje in izbiranje strategije rasti 

Proces oblikovanja strategije organizacije je proces, ki pokriva spekter različnih aktivnosti, ki 

jih podjetje izpelje zato, da definira in udejanji svoje strateško poslanstvo in cilje. Te 

aktivnosti vključujejo analizo, planiranje, odločanje, strateški management in vse vidike 

kulture podjetja, vrednot in vizije. Ključen element tega procesa je izbira strategije, kjer gre za 

evalvacijo alternativnih strategij in izbira najboljše alternative.  

V dinamičnem okolju obstaja velika verjetnost, da bo izbrana strategija naletela na odpor ali 

konflikte v podjetju. Temu se lahko podjetje izogne z jasnim komuniciranjem izbrane 

strategije, njenih prednosti in slabosti kot tudi alternativ. Nezadovoljstvo oz. nestrinjanje 

drugih deležnikov v podjetju (lastniki, zaposleni) z izbrano strategijo lahko zmanjša uspeh 

izvedbe izbrane strategije (Možina 2006, 32). 

Thompson (idr 2012, 69) proces snovanja in izvajanja poslovne strategije razdelijo v pet 

medsebojno povezanih menedžerskih stopenj: 

1. oblikovanje strateške vizije dolgoročne usmeritve podjetja, poslanstvo pojasnjuje obstoj 

podjetja in vrednote, ki vodijo podjetje v zasledovanju vizije in poslanstva, 

2. definiranje ciljev in njihova uporaba kot merilo napredka in uspeha, 

3. snovanje strategije za dosego ciljev in razvoj podjetja v smeri kot jo je začrtal 

menedžment, 

4. izvajanje izbrane strategije efektivno (ang. effectively) in učinkovito (ang. efficiently), 

5. spremljanje razvoja, ocenjevanje dosežkov in prilagajanje vizije, poslanstva, ciljev, 

strategij ali izvajanja kot posledica izkušenj, spremenjenih pogojev, novih idej in novih 

priložnosti. 

V predhodnih poglavjih smo že bolj podrobno definirali pomen poslanstva in oblikovanje 

vizije ter ciljev. V nadaljevanju prikazujemo različne poglede na sam proces snovanja 

strategije (3. stopnja po Thompsonu). Naloga snovanja strategije predvsem obsega iskanje 

odgovorov na vprašanje kako: kako doseči rast poslovanja, kako zadovoljiti kupce, kako 

premagati konkurente, kako odgovoriti na spremenjene tržne pogoje, kako voditi vsako od 

funkcijskih področij poslovanja, kako razviti potrebne zmožnosti, in kako dosegati strateške 

in finančne cilje. Poleg tega naloga obsega tudi izbiranje med različnimi strateškimi izbirami 

(alternativami) – delati nove stvari ali delati iste stvari drugače, bolj učinkovito (Thompson 

idr. 2012, 81). 
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Vloga vršnega menedžmenta je v procesu snovanja strategije predvsem v vodenju procesa 

snovanja in izvajanja strategije. Kar pa ne pomeni, da je cel proces zgolj v njihovi domeni. 

Snovanje strategij poteka na vseh nivojih organizacije, in temu primerno glede na hierarhijo 

menedžmenta, ki je za določeno strategijo odgovoren, se oblikuje tudi hierarhija strategij: (1) 

na najvišjem nivoju korporativna strategija, ki jo oblikuje vodja, lastnik; (2) poslovne 

strategije, ki v malih podjetij predstavlja ob enem tudi korporacijsko strategijo (3) funkcijske 

strategije, ki jih oblikujejo vodje področij (razvoj, proizvodnja, prodaja, trženje) in (4) na 

najnižjem nivoju operativne strategije, ki jih definirajo vodje posameznih funkcionalnih 

področja (Thompson idr. 2012, 82–85). 

V primeru start-up podjetij glede na velikost organizacije, razpoložljivih sredstev in virov ter 

(ne)kompleksnosti procesov pogosto težko ločujemo različne hierarhije strategij, saj so 

pogosto rezultat sodelovanja celotnega start-up tima. Pomen sodelovanja pri pripravi 

poslovnega načrta poudarja tudi Tajnikar (1997, 152). Nadaljuje, da je najslabša varianta, da 

podjetnik naroči izdelavo poslovnega načrta oziroma strategije zunanjemu svetovalcu ali 

drugi osebi, navadno na zahtevo banke, ker takšen načrt ne bo nikoli zaživel in ostane zgolj 

formalne narave. 

Oblikovanje strateške vizije in poslanstva, postavljanje ciljev in snovanja strategije so 

osnovne naloge, ki definirajo usmeritev za podjetje, in skupaj predstavljajo strateški načrt. Ta 

navadno vključuje tudi zavezo za dodelitev sredstev za realizacijo načrta in postavlja časovno 

obdobje za dosego ciljev navadno od treh do pet let). V malih podjetjih v zasebnem lastništvu 

redko obstajajo v pisni obliki. Strateški načrt je v teh podjetjih bolj usmeritev, ki je 

oblikovana s strani lastnika/vodje, zaposlenim pa je posredovana predvsem skozi timske 

sestanke (Thompson idr. 2012, 86). Sahlman (1999, 10) trdi, da formalni poslovni načrt ni niti 

potreben niti sam po sebi dovolj. Njegova trditev izhaja iz dejstva, da veliko uspešnih podjetij 

ni nikoli imelo formalnega načrta, po drugi strani pa je imelo veliko neuspešnih podjetij zelo 

lepo izdelan načrt. 

V nekaterih podjetjih je strateški načrt usmerjen zgolj v doseganje izjemno drznih strateških 

ciljev, za katere so potrebna sredstva, ki močno presegajo razpoložljive vire podjetja. Takšni 

strateški načrti so bolj definicija strateškega namena, ki vodi podjetje z neomajno-pogosto 

obsesivno-voljo, da stori, karkoli je potrebno, da pridobi sredstva za dosego cilja
6
 (ibid).  

Pučko (2006, 283–293) navaja, da je ocena strategije odvisna od privlačnosti panoge in 

relativnega konkurenčnega položaja podjetja v panogi. Privlačnost panoge je po Porterju 

odvisna od petih silnic: (1) nevarnost vstopanja novih tekmecev v panogo, (2) pogajalske 

moči kupcev, (3) pogajalske moči dobaviteljev, (4) nevarnosti substitucije proizvodov in 

storitev, ter (5) rivalstva v panogi. Relativen konkurenčni položaj podjetja pa je odvisen od 

stroškovne prednosti in diferenciranega proizvoda. Merila za ocenjevanje strategij so: 

                                                 

6
 Primer Nike, da premaga Adidas oz.  Starbucks, da postane najbolj prepoznavna blagovna znamka. 
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– ocenjevanje sinergijskih učinkov, povečanje ekonomskih rezultatov zaradi združitve 

nepovezanih poslovnih dejavnosti, 

– ocenjevanje stroškov vstopa, ko podjetje vstopa na nova poslovna področja (v obliki čiste 

ali omejene diverzifikacije), 

– ocenjevanje ekonomskih donosov strategije (ocena proizvodnje in prodaje določene 

skupine proizvodov ali posameznega proizvoda glede na donose), 

– ocenjevanje tveganosti strategije in 

– ocenjevanje občutljivosti strategije (fleksibilnost in prilagodljivost strategije). 

3.4.2 Različne strategije rasti 

Razlago strategij rasti običajno pričenjamo z Ansoffovo matriko (1984 v Pšeničny 2002, 41), 

ki pozna štiri osnovne strategije rasti: (1) povečanje tržnega deleža na istem trgu z istim(i) 

proizvod(i), (2) povečanje prodaje na novem(ih) trgu(ih) z istimi proizvodi, (3) povečanjem 

tržnega deleža na obstoječem trgu z novim(i) proizvodom(i), in 4) rast z novimi proizvodi na 

novih trgih (diverzifikacija). Harper (1995, 91) je Ansoffovo matriko dopolnil z vidika 

korporacijskega podjetništva in uvedel razločevanje inoviranja proizvodov in razvoja novih 

proizvodov ali storitev, kot tudi razločevanje glede na trg. 

Preglednica 5: Matrika strategij rasti 

 Obstoječi produkti Različni produkti Novi produkti 

Obstoječi trg Večji delež Razvoj produktov Inoviranje produktov 

Različni trgi Razvoj trgov Diverzifikacija Inoviranje na več 

trgih 

Novi trgi Prenos na nove trge Ustvarjanje novih 

trgov 

Korporacijsko 

podjetništvo 

Vir: Harper (1995, 91). 

Tako Ansoff kot tudi že Penrose v svoji Teoriji rasti podjetja šest let prej ločujeta »čiste 

oblike rasti podjetja« od rasti podjetja na osnovi pripojitev in spojitev (Pšeničny 2002, 41). 

Tudi pri raziskovanju start-up podjetništva navadno raziskovalci preučujejo podjetja in 

njihovo začetno rast, do pripojitev in spojitev navadno pride v bolj stabilni fazi poslovanja, ko 

si podjetje že zagotovi svoj obstoj. 

V strokovni literaturi ne obstaja poenotena razdelitev strategij rasti podjetij, različni avtorji 

uporabljajo različne delitve, najpogosteje izvirajo iz Porterjeve definicije generičnih 

konkurenčnih strategij (Porter 1998, 25; Belak 2000, 91; Wheelen in Hunger 2001, 82): (1) 

cenovno vodstvo na trgu, (2) diferenciacija (ponuditi kupcem nekaj enkratnega) in (3) 

osredotočanje ali tržna niša. Pojmovanje generične strategije izvira iz dejstva, ker jih lahko za 

svojo izbere katerokoli podjetje oz. organizacija, ne glede na vrsto ali velikost (Hunger in 

Wheelen 2001, 82). 
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Pri proučevanju malih podjetij, ki razvijajo programske rešitve (ang. software), so Raffa, 

Zollo in Caponi (1994, 256–257) identificirali deset temeljnih strategij rasti: (1) specializacijo 

v proizvodnji oz. storitvi, (2) širitev proizvodne ponudbe z novimi proizvodi, (3) 

diverzifikacijo z novimi dodatnimi profesionalnimi storitvami, povezanimi z osnovnim 

proizvodom, (4) specializacijo na obstoječi segment trga, (5) razširitev števila tržnih 

segmentov, (6) teritorialno razširitev tržnega področja, (7) širitev s kooperacijskimi odnosi z 

drugimi komplementarnimi proizvajalci ali ponudniki storitev, (8) pomembno izboljšanje 

kvalitete proizvoda in/ali storitve, (9) pomembno izboljšanje procesa in učinkovitosti, ter (10) 

pomembno povečanje konkurenčnosti z vidika cene proizvoda ali storitve. 

Uspešne poslovne strategije hitro rastočih podjetij sta proučevala Clifford in Cavanagh 

(1985). Na osnovi raziskave najuspešnejših podjetij sta ugotovila, da so temeljne strategije 

rasti povezane z rešitvami, (1) kako biti konkurenčen, (2) kako neprenehoma inovirati 

(razvijati nove in obnavljati stare proizvode), (3) prepoznati in zapolnjevati tržne niše, (4) 

razvijati prednosti podjetja in (5) prodajati na osnovi vrednosti proizvoda in/ali storitve (in ne 

na osnovi cene). 

Gilbert, McDougall in Audretsch (2006, 926) so pri pregledu literature s področja rast novih 

in malih podjetij prišli do zaključka, da večina avtorjev ponuja predvsem odgovor na 

vprašanje zakaj podjetja rastejo, ne ponujajo pa odgovorov na vprašanji, kako (notranja ali 

zunanja rast) in od kod (domači trg ali internacionalizacija) ta rast izvira. Pri pregledu 

modelov rasti malih podjetij povzemajo, da so tem modelom skupne naslednje predpostavke: 

podjetnik mora izbrati rast, rast se bo zgodila, če ima podjetnik na voljo zadostna sredstva, ki 

omogočajo rast, delujejo v panogi, ki omogoča rast, razvije strukturo in procese, ki podpirajo 

rast. Raziskovalci v svojih študijah kot pomemben dejavnik rasti novih podjetij izpostavljajo 

pomen človeških, finančnih in drugih zunanjih virov, vendar katera od teh sredstev bo 

podjetje potrebovalo, je odvisno od podjetnika, na kakšen način bo rast realiziral. Tako ima 

podjetje, ki svojo rast realizira s pomočjo notranjih inovacij, večjo potrebo po tehničnem 

kadru. 

Podjetja lahko rastejo s pomočjo notranje rasti ali zunanje rasti, odvisno od kompetenc, ki jih 

imajo na voljo in različnih značilnosti posameznega podjetnika. Notranja rast je rast skozi 

inovacije, medtem ko se zunanja rast nanaša predvsem na prevzemne aktivnosti (pripojitve in 

spojitve). Kompetence podjetnika in njegove izkušnje pomembno vplivajo tudi na izbiro 

podjetja, kje bo realiziralo svojo rast (domači trg ali internacionalizacija) Gilbert, McDougall 

in Audretsch (2006, 941). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Empirična raziskava ugotavlja statistično povezanost in vpliv izbranih dejavnikov na proces 

snovanja oziroma oblikovanja strategije rasti v star-up podjetjih v Sloveniji. V nadaljevanju 

so bolj podrobno predstavljene raziskovalne hipoteze, vsebina anketnega vprašalnika in 

vzorec raziskave. 

4.1 Predstavitev raziskave in raziskovalne hipoteze 

V okviru celovite preučitve teoretičnih izhodišč izbire in snovanja strategij rasti start-up 

podjetij, bomo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: V Sloveniji strategijo rasti start-up podjetja praviloma oblikuje lastnik/ustanovitelj. 

Preveriti želimo ali je snovanje strategije rasti zgolj naloga lastnika/ustanovitelja oz. ali je v ta 

proces vključen širši krog ljudi (zaposleni, drugi lastniki, zunanji svetovalci ...). 

H2: Proces snovanja strategije start-up podjetij v Sloveniji je odvisen od osebnih 

značilnosti lastnika/ustanovitelja. 

Preveriti želimo, ali obstaja pozitivna povezanost med osebnimi značilnostmi in samim 

procesom snovanja strategije. Zanima nas tudi, katere so tiste značilnosti, ki najbolj vplivajo 

na proces snovanja strategij rasti.  

H3: Proces snovanja/razvijanja strategije rasti start-up podjetij praviloma ni 

formaliziran. 

S to hipotezo želimo preveriti, ali je strategija start-up podjetij rezultat formalnega procesa ali 

pa je ta rezultat sprotnega delovanja podjetja. 

H4: Strategija rasti start-up podjetja je pogojena z virom financiranja. 

Preveriti želimo kako na izbor strategije rasti vplivajo viri financiranja oziroma lastniška 

struktura. Zanima nas, ali podjetnik lažje sprejema tveganje v primeru zunanjega financiranja. 

H5: Motivi za ustanovitev vplivajo na  izbiro strategije rasti start-up podjetja. 

Preveriti želimo, ali obstaja povezanost med določenimi motivi ustanavljanja podjetij in 

strategijami rasti. 
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4.2 Metodologija raziskave 

Empirično raziskavo smo razdelili na več zaporednih faz. V prvi smo najprej proučili 

strokovno in znanstveno literaturo, jo analizirali ter opredelili hipoteze. Sledila je izdelava 

raziskovalnega načrta in izdelava vprašalnik ter določitev vzorca. V naslednji fazi so sledili 

izvedba raziskave, pošiljanje vprašalnikov in zbiranje rešenih. Temu je sledila analiza zbranih 

podatkov in njihova statistična obdelava. Na koncu so sledile ugotovitve in sklepi ter predlogi 

za nadaljnje raziskave. Shematično potek raziskave prikazujemo na sliki 11.  

 

Slika 11: Potek raziskave 

Vir: prirejeno po Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013. 

4.2.1 Raziskovalni instrument 

Za namen preizkusa zastavljenih hipotez je bil v nadaljevanju oblikovan anketni vprašalnik, s 

katerim je bil cilj opraviti raziskavo med podjetniki v slovenskih start-up podjetjih. Pri 

oblikovanju vprašalnika smo upoštevali splošna navodila za pripravo vprašalnika in nagovora. 

Upoštevali smo tudi določene omejitve, ki jih spletni vprašalnik predstavlja, prav tako 

priporočila za spletno anketiranje.  

Vprašanja so smiselno združena v skupine glede na vsebino in način odgovarjanja. Anketni 

vprašalnik je sestavljen iz 85 podvprašanj oz. trditev organiziranih v štiri vsebinske sklope. 

Uvod v vprašalnik predstavlja uvodni nagovor s predstavitvijo teme ankete, namena zbiranja 

podatkov in z oceno potrebnega časa, ki je potreben za reševanje ankete.  
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Prvi del anketnega vprašalnika vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na to, ali ima podjetje 

začrtano osnovno strategijo poslovanja, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje strategije, 

kdo sodeluje pri snovanju strategije in nasplošno, na kakšni stopnji je strateški management v 

start-up podjetju.  

V drugem delu so vprašanja o vlogi vodstva pri poslovanju start-up podjetja, motivih za 

ustanovitev start-up podjetja in vprašanja oz. trditve, s katerimi smo podjetnike spraševali o 

njihovem karakterju.  

V tretjem delu sledijo vprašanja o profilu start-up podjetja, o tem, kdaj je bilo podjetje 

ustanovljeno, v kateri statistični regiji je podjetje registrirano, na kateri dejavnosti temelji 

njihovo poslovanje in kako široka je ponudba produktov, kakšne vrste financiranja start-up 

podjetje izkorišča za svojo rast in kakšne so njihove napovedi poslovanja v prihodnosti. 

V zadnjem delu vprašalnika smo zastavili še splošna vprašanja, vezana na demografske 

dejavnike start-up podjetnika, kot so spol, starost, izobrazba in vloga v start-up podjetju. 

Anketni vprašalnik smo pred izvedbo anketiranja testirali na sedmih naključno izbranih 

podjetnikih. Glede vprašanj in razumljivosti vprašalnika ni bilo večjih pripomb, upoštevali 

smo predvsem komentarje glede preglednosti in enostavnosti izpolnjevanja spletnega 

anketnega vprašalnika. Glede na dolžino ankete gre za srednje dolgo anketo, zato smo za 

zagotavljanje čim večjega odziva vprašanja in podvprašanja strukturirali kar se da prilagojeno 

ekranu računalnika. 

V fazi načrtovanja zbiranja podatkov smo kot najbolj primerno izbrali spletno anketiranje. 

Ključna prednost spletnega anketiranja preko elektronske pošte je nizek strošek in enostavnost 

izvedbe, tako za raziskovalca kot tudi anketiranca. Ta metoda omogoča tudi anonimnost 

sodelujočih.  

Sporočilo z nagovorom in povezavo na spletno anketo smo odposlali na naslove elektronske 

pošte 366 start-up podjetnikov, katerih seznam smo oblikovali posebej za namen lastne 

raziskave v januarju 2016. Poleg tega je bilo sporočilo posredovano še na 78 start-up 

podjetjem, ki niso bila na seznamih članov subjektov inovativnega okolja, a so ta bila 

navedena na strani start:up iniciative.
7
 Prvo sporočilo je bilo posredovano v začetku februarja 

2016, ki mu je v prvih dneh sledil zmeren odziv. Nato je po enem tednu sledilo ponovno 

povabilo oziroma zahvala za sodelovanje v anketi. Z zbiranjem anket smo zaključili po štirih 

tednih. Skupno smo zbrali 74 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, poleg tega pa še 25 delno 

izpolnjenih vprašalnikov, ki so bili vključeni v nadaljnjo analizo. 

                                                 

7
 Problem ažurnosti baz podatkov 
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4.2.2 Značilnosti vzorca 

Empirična raziskava je bila izvedena na seznamu start-up podjetij, ki je bil oblikovan posebej 

za potrebe raziskave. Podrobnosti so opisane v poglavju 1.5 Oblikovanje vzorca. Na ta način 

je bil rešen problem pomanjkljivosti cenzusa za start-up podjetja v Sloveniji. Tako za 

Slovenijo zgolj obstajajo različne ocene o številu start-up podjetij. Tako Rebernik in Jaklič 

ocenjujeta, da je bilo oktobra 2013 v Sloveniji 147 start-up podjetij (Rebernik in Jaklič 2013, 

1). Po podatkih iniciative Start:up Slovenija je to število bistveno večje, njihova ocena za leto 

2014 je 419 start-up podjetij (Start:up Slovenija b. l. b). 

Skupno je v raziskavi sodelovalo 99 respondentov/start-up podjetnikov. To pomeni, da na 

podlagi ocene lahko govorimo o relativno visoki odzivnosti (nad 40%). Večina respondentov 

(74,7 %) je anketo izpolnila v celoti, od preostalega manjšega deleža smo v analizi upoštevali 

tudi delno izpolnjene ankete. To je bila zadostna podlaga za nadaljnjo obdelavo. 

4.2.3 Metode obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov sta uporabljena statistični paket SPSS 22.0 in program Excel. Vse 

hipoteze v raziskavi so preverjane na ravni 5-odstotnega tveganja – P = 0,05. Za osnovno 

predstavitev vzorca je uporabljena metoda opisne statistike (Descriptives), v nadaljevanju pa 

sledijo faktorska analiza z metodo glavnih komponent, analiza variance (Anova), faktorska 

analiza z metodo glavnih komponent in linearna regresijska analiza. 
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5 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V predhodnih poglavjih je bil obravnavan proces snovanja strategije start-up podjetij v 

Sloveniji. V tem poglavju so podani rezultati lastne raziskave, analize in sama interpretacija 

rezultatov. 

5.1 Demografske značilnosti vzorca 

Leto ustanovitve (starost start-up podjetja) 

Kot smo že iz teoretičnega pregleda spoznali, o start-up podjetjih navadno govorimo v 

primeru podjetij s potencialom visoke rasti, ki pa navadno niso starejša od treh oziroma v 

določenem primeru petih let (Tehnološki park Ljubljana 2014). Kot ugotavljajo nekateri 

avtorji, pa je lahko start-up tudi starejše podjetje, vendar pa je težko trditi za podjetje, ki 

posluje že več kot 10 let, da je še vedno start-up podjetje.  

Vzorec start-up podjetij v zelo podobnem deležu (približno 20 %) predstavljajo podjetja, 

ustanovljena med leti 2013–2015 (skupaj predstavljajo 60,5 % vzorca). Start-up podjetja med 

leti 2011 in 2015 skupaj predstavljajo 81,6 % vzorca. Podjetja ustanovljena v letu 2010 ali 

prej predstavljajo dobro četrtino vzorca (18,3 %).  

 

Slika 12: Leto ustanovitve start-up podjetja 

Regija, kjer je podjetje registrirano 

Kot je prikazano s sliko 13, obstaja večja koncentracija start-up podjetij v regijah, kjer je tudi 

podporno okolje za start-up podjetja bolje razvito, imajo svoje start-up inkubatorje oziroma 

subjekte inovativnega okolja (kot jih definira zakon …). 
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Slika 13: Regija, kjer je podjetje registrirano 

Največji delež podjetij v vzorcu prihaja iz Osrednjeslovenske regije (47,9 %), sledita Koroška 

(15,1 %) in Obalno-kraška regija (11,0 %). V vzorcu je sicer zastopanih osem statističnih regij 

in ne vseh dvanajst.  

Diverzificiranost dejavnosti start-up podjetja 

Dejavnost večine podjetij v vzorcu temelji na paleti podobnih izdelkov/storitev (66,7 %). 

Podjetja z enim izdelkom ali paleto različnih/nepovezanih izdelkov/storitev so v vzorcu 

zastopana v manjšem deležu. 

 

Slika 14: Diverzificiranost dejavnosti 

Glavna dejavnost start-up podjetja 

Podjetja v vzorcu zastopajo zelo različne dejavnosti, največji pa je delež še drugih dejavnosti 

(23,1 %), kjer so anketirani start-up podjetniki navajali naslednje: športne storitve, fitnes 

področje, druge prostočasne dejavnosti, kozmetika (spletne storitve, izdelana s 3D 

tehnologijo), domača lekarna, terapije in izobraževanja … 
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Slika 15: Glavna dejavnost start-up podjetja 

Faza razvoja produkta 

Največji delež podjetij v vzorcu se nahaja v fazi rasti (ang. growth stage) (47,4 %) ali v 

zagonski fazi (ang. start-up stage) (41,0 %). Zelo nizek odstotek podjetij v fazi zbiranja 

sredstev (ang. seed stage) vključenih v lastno raziskavo lahko pojasnimo z neprepoznavnostjo 

teh podjetij, saj podjetja v tej fazi pogosto še niso registrirana ali vključena v subjekte 

inovativnega okolja (npr. start-up inkubatorje). 

 

Slika 16: Faza razvoja produkta 

Vrste financiranja start-up podjetja 

Večina podjetij v vzorcu se financira iz lastnih virov (91,0 %), slaba tretjina z zadržanimi 

dobički start-up podjetja (32,1 %) ali z investitorji (30,8 %). Kot najmanj pomembna vira se 

kažeta množično zbiranje denarnih sredstev (ang. crowdfunding) in pospeševalniki. 



 

59 

 

 

Slika 17: Vrste financiranja start-up podjetja 

Pričakovana povprečna letna stopnja rasti prihodkov 

Dobra polovica podjetij v vzorcu v prihodnjih treh letih načrtuje med 10–50 % stopnjo rasti, 

medtem ko dobrih 30 % načrtuje večjo rast. Raziskava podjetja McKinsey na vzorcu podjetij, 

ki razvijajo programsko opremo, je pokazala, da le zgolj 10 % podjetij dosega letne rasti 

prihodkov višje od 60 %, medtem ko dve tretjini podjetij dosega rasti prihodkov, ki so manjše 

od 20% (Kutcher, Manyika, Nottebohn in Sprageu, 2014). 

 

Slika 18: Pričakovana povprečna stopnje rasti prihodkov v prihodnjih treh letih 

Spol 

V raziskavi so večinoma sodelovali moški, ženske predstavljajo 28,6 % vzorca. Rezultat je 

precej primerljiv s podobnimi raziskavami značilnosti podjetništva v Sloveniji. Raziskava 

GEM Slovenija v zadnji raziskavi sicer ugotavlja rahlo višji odstotek ženskih podjetnic v 

nastajajočih in novih podjetjih (32,7 %). Omenjena raziskava kaže tudi na povečan delež 

podjetnic v primerjavi s preteklimi leti.  
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Slika 19: Frekvenčna porazdelitev podjetnikov po spolu 

Starost 

Nekateri raziskovalci domnevajo, da obstaja določeno starostno obdobje, ki je najbolj 

primerno za vstop v podjetništvo. Kot ugotavlja Liles (1974 v Kušče 2010), je mlad človek 

med 28. in 30. letom na strmi krivulji učenja in ker podjetništvo zahteva široko paleto 

uporabnih znanj, se do tedaj splača ostati med zaposlenimi in nabirati potrebna znanja in 

izkušnje.  

Na sliki 20 je prikazana starost anketiranih podjetnikov. Največji delež v vzorcu predstavljajo 

start-up podjetniki stari od 31–35 let (28,2 %), mlajši od njih predstavljajo manjši delež 

vzorca (15,4 %), starejši od 36 let predstavljajo dobro polovico vzorca (56,4 %). Najmlajši 

podjetniki, ki so sodelovali v raziskavi, imajo 27 let, najstarejši podjetnik ima 70 let. Z ozkimi 

starostnimi razredi želimo predvsem izpostaviti precejšen odstotek start-up podjetnikov v 

starosti do 35. leta, saj je teh kar 43,6 %. 

 

Slika 20: Frekvenčne porazdelitve podjetnikov po starosti 

Za namen primerljivosti starostne strukture v lastni raziskavi s primerljivimi raziskavami 

podjetništva smo oblikovali tudi starostne razrede, kot je videti na spodnji sliki (slika 21). 

Največje odstopanje se kaže v skupini start-up podjetnikov med 35. in 44. letom starosti, kjer 

je v lastni raziskavi v tej starostni kategoriji 46,2 % podjetnikov, kar nas po primerljivih 

raziskavah (npr. GEM 2015) uvršča v sam svetovni vrh. Vendar podatki iste raziskave za 

Slovenijo kažejo precej manj (24,1 % v letu 2014), obstajajo precejšnje razlike med leti 

raziskave (32,8 % v letu 2013).  

15,4 % 
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15,4 % 
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Slika 21: Frekvenčna porazdelitev podjetnikov po starosti (širši razredi) 

Izobrazba 

Večino anketiranih podjetnikov predstavljajo respondenti z visoko strokovno ali univerzitetno 

izobrazbo (54,5 %), večji delež preostalih predstavljajo tisti z magisterijem ali doktoratom 

znanosti (27,3 %) – vzorec torej zastopajo zelo izobraženi start-up podjetniki. 

 

Slika 22: Frekvenčna porazdelitev podjetnikov glede na dokončano izobrazbo 

Glede na rezultate lastne raziskave ima presenetljivo velik delež visoko izobrazbo (visoka 

strokovna in višja izobrazba), teh je kar 81,8 %. Visok delež visoko izobraženih start-up 

podjetnikov potrjujejo tudi podobne raziskave, predvsem v primerjavi z ustaljenimi podjetji, 

kjer je podjetnikov z največ srednješolsko izobrazbo več kot polovica (Rebernik idr. 2014). 

Položaj oz. vloga v start-up podjetju 

Respondenti so v največjem deležu ustanovitelji start-upa in lastniki podjetja (52,6 %) ali so-

ustanovitelji start-upa (35,9 %). Tako so vključeni v lastno raziskavo v večini ustanovitelji in 

so-ustanovitelji start-up podjetja (skupno skoraj 90 %). 



62 

 

Slika 23: Frekvenčna porazdelitev podjetnikov glede na položaj oz. vlogo v podjetju 

5.2 Akterji oblikovanja strategije rasti start-up podjetja 

Vpliv podjetnika/ustanovitelja na oblikovanje strategije 

Z vprašanjem 3 smo respondente vprašali, kdo vse sodeluje pri oblikovanju strategije podjetja 

in v kakšnem deležu. Izračunali smo povprečno vrednost deleža, ki so ga respondenti pripisali 

posameznemu akterju. 

 

Slika 24: Kdo sodeluje pri oblikovanju strategije in v kakšni meri 

S slike 24 je razvidno, da so respondenti v povprečju največjo vlogo pri oblikovanju strategije 

podjetja pripisali podjetniku/lastniku, čigar vloga pri končni strategiji je 64,5 %. Skoraj pol 

manjšo vlogo so respondenti pripisali v povprečju so-ustanoviteljem, katerih vloga pri končni 

strategiji je 37,0 %. Zelo podobno vlogo (približno 20 %) imajo trije akterji: 

– podjetniški tim, 

– zaposleni, 

– manager, ki je v podjetju zaposlen in ni (so)lastnik podjetja. 
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Najmanjšo vlogo (približno 10 %) imajo zunanji svetovalci in drugi akterji. S t-testom za en 

vzorec smo preverili, ali se delež podjetnika/lastnika (64,5 %) statistično značilno razlikuje od 

deležev drugih deležnikov. 

Preglednica 6: Delež podjetnika/lastnika v primerjavi z deležem drugih akterjev 

 

Testna vrednost = 64.5 

 

t df 

p 

(2-

stransko) 

Razlika 

povprečij 

So-ustanovitelji -7,264 46 ,000 -27,5 

Podjetniški tim -18,007 33 ,000 -43,5 

Manager, ki je v podjetju zaposlen in ni 

(so)lastnik podjetja 
-9,458 14 ,000 -45,5 

Zaposleni -15,464 23 ,000 -45,0 

Zunanji svetovalci -28,205 19 ,000 -55,0 

Drugi -17,725 14 ,000 -54,8 

Ugotavljamo, da se delež podjetnika/lastnika statistično značilno razlikuje od deležev vseh 

drugih akterjev.  

Razlike so značilne pri stopnji značilnosti α=0,01, torej je vloga podjetnika/lastnika pri 

oblikovanju strategije res statistično značilno večja kot vloga katerega koli drugega deležnika. 

Na osnovi rezultata H1 potrdimo – podjetnik/lastnik je res tisti, ki praviloma oblikuje 

strategijo podjetja oz. ima pri tem največjo vlogo. 

5.3 Dejavniki snovanja strategije rasti start-up podjetja 

Z vprašanjem 2 smo najprej preverili, kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na 

oblikovanje strategije – respondenti so lahko izbrali največ tri dejavnike. 
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Slika 25: Kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje strategije 

Največ respondentov je med najpomembnejšimi tremi dejavniki izbralo vizijo 

podjetnika/podjetniškega tima (83,5 %), sledita dejavnika »priložnost, ki se je pojavila na 

trgu« (67,0 %) in »želja podjetnika po rasti podjetja in doseganju večjih dobičkov« (47,3 %). 

Ti trije dejavniki so torej po mnenju udeležencev najpomembnejši za oblikovanje strategije.  

V nadaljevanju smo za področji »proces snovanja strategije rasti« in »osebnostne značilnosti 

lastnika/ustanovitelja« s faktorsko analizo oblikovali komponente. Namen faktorske analize je 

določiti manjše število faktorjev oziroma spremenljivk, ki pojasnjujejo povezavo med 

opisnimi spremenljivkami.  

Proces snovanja strategije rasti – komponenta 

V prvem koraku smo vključili vprašanja, ki opisujejo proces snovanja strategije in nato s 

pomočjo programskega paketa SPSS izračunali vrednost statističnih testov, ki kažejo 

primernost podatkov za faktorsko analizo. Na voljo sta dva testa, in sicer Kaiser-Mayer-Olkin 

test ter Bartlettov test.  

S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 

povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti naj bi bila 

vrednost KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je tudi nekoliko nižja povezanost 

(vsaj 0,50) sprejemljiva. Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost 

spremenljivk za nadaljnjo izvedbo faktorske analize. S testom se preizkuša ničelna domneva, 

da je osnovna korelacijska matrika enaka matriki enote, kar pomeni da ne obstaja odvisnost 

med opazovanimi spremenljivkami. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji 

značilnosti 0,000, pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza 

vplivov smiselna. 
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Izračunana vrednost KMO in izid Bartlettovega testa kažeta na primernost podatkov za 

faktorsko analizo, saj kažeta na prisotnost vpliva splošnih faktorjev. Vrednost KMO v našem 

primeru znaša 0,707, kar kaže na primernost matrike za analizo. Tudi Bartlettov test pokaže, 

da je korelacijska matrika značilno različna od enotske (stopnja značilnosti 0,000). 

Preglednica 7: KMO in Bartlettov test sferičnosti (Proces snovanja strategije) 

Statistika Vrednost 

Kaiser-Meyer-Olkin mera vzorčne ustreznosti 0,707 

Bartletov test sferičnosti 

Pribl. hi-kvadrat 80,383 

Df 6 

P 0,000 

Komunalitete 

Preglednica 8: Komunalitete (Proces snovanja strategije) 

 Začetne Izvlečene 

Q19e: V podjetju pogosto sodelujemo na sestankih, kjer 

razpravljamo o strateškem razvoju podjetja. 
1,000 ,416 

Q19f: V podjetju uporabljamo neprekinjen proces načrtovanja 

strategije s stalnim iskanjem novih priložnosti in opuščanjem 

neobetavnih produktov/trgov. 

1,000 ,754 

Q19g: Naš proces načrtovanja strategije je organiziran in 

strukturiran. 
1,000 ,493 

Q19h: V procesu načrtovanja uporabljamo tako podatke in analize 

kot tudi čas za dober razmislek in diskusijo. 
1,000 ,605 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent   

Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,40, torej vse spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik 

delež variabilnosti odvisne spremenljivke, da nobena ni izločena. 
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Na podlagi kriterija lastnih vrednosti je možna ocena modela z zgolj enim faktorjem. Iz 

spodnje preglednice je razvidno, da prvi faktor pojasnjuje 56,7 % celotne variance. S takšnim 

odstotkom ne zadostimo kriteriju, da naj bi komponenta pojasnjevali vsaj 60 % variance, a se 

temu v dovolj dobri meri približamo, zato komponento v takšni obliki sprejmemo. 

Preglednica 9: Celotna pojasnjena varianca (Proces snovanja strategije) 

Komponente Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

  
Skupaj % variance 

Kumulativni 

% 
Skupaj % variance 

Kumulativni 

% 

1 2,268 56,702 56,702 2,268 56,702 56,702 

2 ,722 18,047 74,749 
   

3 ,667 16,683 91,432 
   

4 ,343 8,568 100,000 
   

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent 

V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži, katerih višina predstavlja pomembnost vsake 

posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša je spremenljivka za 

komponento. 

Preglednica 10: Faktorske uteži (Proces snovanja strategije) 

  Komponenta 

  

Proces snovanja 

strategije rasti 

Q19e: V podjetju pogosto sodelujemo na sestankih, kjer razpravljamo o 

strateškem razvoju podjetja. 
,645 

Q19f: V podjetju uporabljamo neprekinjen proces načrtovanja 

strategije s stalnim iskanjem novih priložnosti in opuščanjem 

neobetavnih produktov/trgov. 

,868 

Q19g s: Naš proces načrtovanja strategije je organiziran in strukturiran. ,702 

Q19h: V procesu načrtovanja uporabljamo tako podatke in analize kot 

tudi čas za dober razmislek in diskusijo. 
,778 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent.  

a. Oblikovana 1 komponenta.  

Preverjanje zanesljivosti komponente 

Zanesljivost komponent preverjamo s koeficientom Cronbach alfa, pri katerem običajno 

visoka vrednost pomeni boljšo zanesljivost konstrukta. Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo 

med 0,60 do 0,95, pri čemer naj bi vrednosti nad 0,90 kazale na preveč idealno zanesljivost.  
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Preglednica 11: Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N vključenih spremenljivk 

,728 4 

V našem primeru je vrednost Cronbach alfe 0,728, zato lahko rečemo, da je tudi komponenta 

sprejemljive kakovosti primerna za uporabo v nadaljnjih analizah. 

Preglednica 12: Celotna statistika vseh ključnih spremenljivk 

  

Povprečje 

lestvice, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Varianca 

lestvice, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Popravljena 

povezanost 

vseh 

spremenljivk 

Cronbachova 

alfa, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Q19e: V podjetju pogosto 

sodelujemo na sestankih, kjer 

razpravljamo o strateškem 

razvoju podjetja. 

10,60 5,290 ,421 ,726 

Q19f: V podjetju uporabljamo 

neprekinjen proces 

načrtovanja strategije s 

stalnim iskanjem novih 

priložnosti in opuščanjem 

neobetavnih produktov/trgov. 

10,14 4,932 ,683 ,578 

Q19g: Naš proces načrtovanja 

strategije je organiziran in 

strukturiran. 

10,59 4,888 ,471 ,701 

Q19h: V procesu načrtovanja 

uporabljamo tako podatke in 

analize kot tudi čas za dober 

razmislek in diskusijo. 

10,11 5,429 ,538 ,659 

Iz zgornje preglednice je najbolj pomembna informacija v zadnjem stolpcu, torej, koliko in 

kako se alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo.  

V tem primeru izbris nobene izmed spremenljivk ne zviša vrednosti alfe, zato vse 

spremenljivke sestavljajo komponento, kar pa tudi potrdi našo odločitev o sprejemu 

komponente brez izločanja spremenljivk. 

Osebnostne lastnosti lastnika/karakter – komponente 

Preverjanje veljavnosti merjenja komponent 

Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 

faktorske analize. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 0,000, 
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pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov smiselna. 

V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je faktorska analiza primerna. 

S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) preverjamo moč 

povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti naj bi bila 

vrednost KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je tudi nekoliko nižja povezanost 

(vsaj 0,50) sprejemljiva. 

V našem primeru je KMO vrednost 0,814 in je zato faktorska analiza upravičena. 

Preglednica 13: KMO in Bartlettov test sferičnosti (Osebne lastnosti) 

Statistika Vrednost 

Kaiser-Meyer-Olkin mera vzorčne ustreznosti 0,814 

Bartlettov test sferičnosti 

Pribl. hi-kvadrat 399,841 

Df 55 

P 0,000 
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Preglednica 14: Komunalitete (Osebne lastnosti) 

  Začetne Izvlečene 

Q7a: Zelo se trudim, da so moji rezultati med najboljšimi. 1,000 ,744 

Q7b: Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in razvoj 

svojega podjetja, zato sem pripravljen vložiti pretežen del 

svojega časa, energije in kapitala. 

1,000 ,669 

Q7c: Pripravljen sem investirati veliko časa in / ali denarja v 

projekte z možnostjo velikega donosa. 
1,000 ,643 

Q7d: Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več energije kot 

posli s predvidljivim izidom. 
1,000 ,794 

Q7e: Denar investiram tudi v bolj tvegane posle. 1,000 ,823 

Q7f: V situacijah, ki so povezane s tveganjem se po navadi 

odzovem drzno. 
1,000 ,749 

Q7g: Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, ki 

nastanejo v mojem podjetju. 
1,000 ,688 

Q20b: Na projektih raje prevzamem iniciativo in naredim 

stvari sam, kot čakam, da jih bodo naredili drugi. 
1,000 ,631 

Q20e: Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in 

nalogah, ki jih rešujem. 
1,000 ,585 

Q20f: Običajno opazim priložnosti za nove posle. 1,000 ,650 

Q20g: Rad sprejemam nove izzive in priložnosti. 1,000 ,793 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent.   

Vrednosti vseh komunalitet niso bile višje od 0,40, ampak smo dve trditvi Q20c 

(komunaliteta = 362) in Q20d (komunaliteta = 0,319) izločili iz analize. Preostale 

spremenljivke pojasnjujejo dovolj velik delež variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Iz vključenih spremenljivk so se oblikovale tri komponente, ki skupaj pojasnjujejo 70,6 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke, s čimer smo zadostili tudi kriteriju dobrih komponent 

glede na % pojasnjene variabilnosti (vsaj 60 %). 
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Preglednica 15: Celotna pojasnjena varianca (Osebne lastnosti) 

Komponente 
Začetne lastne vrednosti Izvleček vsote kvadratov 

Skupaj % variance 
Kumulativni 

% 
Skupaj % variance 

Kumulativni 

% 

1 4,660 42,365 42,365 4,660 42,365 42,365 

2 1,958 17,804 60,170 1,958 17,804 60,170 

3 1,151 10,462 70,632 1,151 10,462 70,632 

4 ,637 5,793 76,425 
   

5 ,604 5,487 81,911 
   

6 ,516 4,686 86,598 
   

7 ,426 3,871 90,469 
   

8 ,334 3,036 93,505 
   

9 ,300 2,726 96,232 
   

10 ,239 2,171 98,403 
   

11 ,176 1,597 100,000 
   

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent. 

 

Za izboljšanje strukture komponent, ki smo jih dobili na podlagi faktorske analize in za lažjo 

interpretacijo teh faktorjev, smo se odločili za rotacijo faktorskih osi, saj te niso fiksne in jih v 

iskanju najboljše strukture lahko rotiramo. Poznamo pravokotne in poševne rotacije. Z 

rotacijo faktorjev želimo razjasniti, na katere spremenljivke ima določen faktor dominanten 

vpliv. Kjer je faktorska analiza pokazala visoke uteži, želimo te še zvišati in tam, kjer so 

nizke, dobiti še nižje. 

Za bolj smiselno interpretacijo skupnih faktorjev smo v nadaljevanju opravili tudi rotacijo 

faktorjev. Opravljena je bila pravokotna rotacija faktorjev, imenovana varimax, ki 

maksimizira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem poenostavlja strukturo po 

stolpcih.  

V spodnji tabeli so predstavljene faktorske uteži po rotaciji, katerih višina predstavlja 

pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja kot je utež, pomembnejša 

je spremenljivka za komponento. 
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Preglednica 16: Faktorske uteži (Osebne lastnosti) 

  Komponente 

  1 2 3 

Q7a: Zelo se trudim, da so moji rezultati med 

najboljšimi. 
,165 ,844 ,072 

Q7b: Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in razvoj 

svojega podjetja, zato sem pripravljen vložiti pretežen 

del svojega časa, energije in kapitala. 

,346 ,706 ,225 

Q7c: Pripravljen sem investirati veliko časa in / ali 

denarja v projekte z možnostjo velikega donosa. 
,051 ,676 ,428 

Q7d: Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več 

energije kot posli s predvidljivim izidom. 
,194 ,075 ,867 

Q7e: Denar investiram tudi v bolj tvegane posle. ,072 ,043 ,903 

Q7f: V situacijah, ki so povezane s tveganjem se po 

navadi odzovem drzno. 
-,022 ,417 ,758 

Q7g: Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, ki 

nastanejo v mojem podjetju. 
,431 ,708 -,027 

Q20b: Na projektih raje prevzamem iniciativo in naredim 

stvari sam, kot čakam, da jih bodo naredili drugi. 
,792 ,016 ,064 

Q20e: Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in 

nalogah, ki jih rešujem. 
,716 ,250 -,100 

Q20f: Običajno opazim priložnosti za nove posle. ,741 ,222 ,227 

Q20g: Rad sprejemam nove izzive in priložnosti. ,768 ,399 ,208 

Izločevalna metoda: Metoda glavnih komponent.  

Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo. 

   

a. Rotacija izvedena v 5 iteracijah.    

Glede na vsebino vključenih trditev v posamezno komponento smo komponente osebnih 

lastnosti/karakter lastnika poimenovali na naslednji način: 

– komponenta 1: podjetnost; 

– komponenta 2: potreba po dosežkih; 

– komponenta 3: nagnjenost k tveganju. 

Preverjanje zanesljivosti komponent 

V našem primeru je vrednost Cronbach alfe 0,846, zato lahko rečemo, da tudi faktorji oz. 

komponente z dobro zanesljivostjo predstavljajo osebnostne lastnosti/karakter lastnika. 
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Preglednica 17: Statistika zanesljivosti (Osebne lastnosti) 

Cronbachova alfa N vključenih spremenljivk 

,846 11 

Preglednica 18: Vrednosti statistike 

  

Povprečje 

lestvice, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Varianca 

lestvice, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Popravljena 

povezanost 

vseh 

spremenljivk 

Cronbachova 

alfa, če 

spremenljivko 

izbrišemo 

Q7a: Zelo se trudim, da so moji 

rezultati med najboljšimi. 
38,27 28,885 ,542 ,832 

Q7b: Izredno sem motiviran, da bi 

dosegel rast in razvoj svojega 

podjetja, zato sem pripravljen vložiti 

pretežen del svojega časa, energije in 

kapitala. 

38,17 27,511 ,655 ,823 

Q7c: Pripravljen sem investirati 

veliko časa in / ali denarja v projekte 

z možnostjo velikega donosa. 

38,49 27,832 ,581 ,829 

Q7d: Uživam v tveganih poslih, saj 

mi dajejo več energije kot posli s 

predvidljivim izidom. 

39,34 25,884 ,560 ,832 

Q7e: Denar investiram tudi v bolj 

tvegane posle. 
39,35 26,125 ,467 ,845 

Q7f: V situacijah, ki so povezane s 

tveganjem se po navadi odzovem 

drzno. 

38,94 27,140 ,593 ,827 

Q7g: Učinkovito se spoprijemam z 

večino problemov, ki nastanejo v 

mojem podjetju. 

38,40 28,928 ,538 ,833 

Q20b: Na projektih raje prevzamem 

iniciativo in naredim stvari sam, kot 

čakam, da jih bodo naredili drugi. 

38,39 29,873 ,383 ,843 

Q20e: Iščem nasvete ljudi, ki veliko 

vedo o problemih in nalogah, ki jih 

rešujem. 

38,39 29,478 ,385 ,843 

Q20f: Običajno opazim priložnosti za 

nove posle. 
38,39 28,478 ,575 ,830 

Q20g: Rad sprejemam nove izzive in 

priložnosti. 
38,16 28,002 ,705 ,822 

Iz zgornje preglednice je najbolj pomembna informacija v zadnjem stolpcu, torej, koliko in 

kako se alfa spremeni v primeru, da posamezno spremenljivko izbrišemo. V tem primeru 
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izbris nobene izmed spremenljivk ne zviša vrednosti alfe, zato vse spremenljivke sestavljajo 

komponente. 

Predstavljene komponente smo v nadaljevanju uporabili za preverjanje hipoteze, in sicer z 

linearno regresijsko analizo, saj nas zanima vpliv osebnostnih lastnosti lastnika na proces 

snovanja strategije podjetja: 

– komponente osebnostnih lastnosti bodo predstavljale neodvisne spremenljivke, 

– komponenta procesa snovanja strategije bo v vlogi odvisne spremenljivke. 

Preglednica 19: Povzetek regresijskega modela 

Model 

R 

Korelacijski 

koeficient 

R kvadrat 

Determinacijski 

koeficient 

Prilagojeni R 

kvadrat 

Determinacijski 

koeficient 

Standardna 

napaka 

ocene 

1 ,447a ,200 ,167 ,894 

a. Prediktorji: (Konstanta), Nagnjenost k tveganju - komp. 3, Potreba po dosežkih - komp. 2, 

Podjetnost - komp. 1 

b. Odvisna spremenljivka: Proces snovanja strategije rasti 

Prilagojeni R kvadrat kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 16,7 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 20: ANOVA regresijskega modela 

Model   

Vsota 

kvadratov df 

Kvadrat 

povprečja F p 

1 Regresija 14,604 3 4,868 6,092 ,001b 

  Ostanek 58,333 73 ,799 
  

  Skupaj 72,938 76 
   

a. Odvisna spremenljivka: Proces snovanja strategije rasti 

b. Prediktorji: (Konstanta), Nagnjenost k tveganju - komp. 3, Potreba po dosežkih - komp. 2, 

Podjetnost - komp. 1 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F statistike je manjša od 0,05). 
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Regresijski koeficienti 

Preglednica 21: Regresijski koeficienti 

Model   

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t 

 

P 

Stopnja 

značilnosti     B SE Beta 

1 (Konstanta) -,069 ,102  -,682 ,498 

  Podjetnost - komp. 1 ,291 ,103 ,297 2,838 ,006 

  Potreba po dosežkih - 

komp. 2 

,293 ,103 ,299 2,859 ,006 

  Nagnjenost k tveganju - 

komp. 3 

,147 ,103 ,150 1,431 ,157 

a. Odvisna spremenljivka: Proces snovanja strategije rasti 

V nadaljevanju pojasnjujemo rezultate regresijske analize na podlagi dobljenih regresijskih 

koeficientov (preglednica 21). Neodvisne komponente si v spodnji interpretaciji sledijo glede 

na stopnjo vpliva na proces snovanja strategije od najbolj pomembne do najmanj pomembne.  

1. Podjetnost. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta lahko sklepamo, da bolj kot 

so podjetniki podjetni, bolj je razvit proces snovanja strategije v podjetju, ob drugih 

nespremenjenih dejavnikih.  

2. Potreba po dosežkih. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta sklepamo, da bolj 

kot se pri podjetnikih kaže potreba po dosežkih, bolj je razvit proces snovanja strategije, 

ob tem pa druge neodvisne spremenljivke ostanejo nespremenjene. 

3. Nagnjenost k tveganju. Na osnovi parcialnega regresijskega koeficienta lahko sklepamo, 

da bolj kot so podjetniki nagnjeni k tveganju, bolj je razvit proces snovanja strategije v 

podjetju, ob drugih nespremenjenih dejavnikih. 

Izmed treh neodvisnih komponent osebnostnih lastnosti/karakterja lastnika sta se kot 

statistično pomembni izkazali dve (p<0,05), in sicer: podjetnost ter potreba po dosežkih. Njun 

vpliv je v obeh primerih pozitiven in šibek (podjetnost – Beta=0,297; potreba po dosežkih – 

Beta=0,299) – bolj kot je lastnik podjeten in bolj kot ima lastnik potrebo po dosežkih, bolje 

ima podjetje zasnovan proces strategije, in obratno. Nagnjenost k tveganju se ni izkazala kot 

statistično pomembna lastnost lastnika za proces snovanja strategije. 

Na osnovi predstavljenega rezultata H2 potrdimo – proces snovanja strategije je odvisen od 

osebnih lastnosti lastnika. 
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5.4 Formaliziranost procesa snovanja strategije rasti start-up podjetij 

Formaliziranost procesa snovanja strategije rasti smo merili s tremi trditvami vprašanja 4, ki 

so jih respondenti ocenjevali na lestvici ocen od 1 do 5 oz. od sploh ne drži do popolnoma 

drži. 

 

Lestvica ocen: 1 – sploh ne drži … 5 – popolnoma drži 

Slika 26: Formaliziranost procesa snovanja strategije 

Za vse trditve smo izračunali aritmetično sredino in tako preverili stanje formaliziranosti. 

Za dve trditvi respondenti navajajo, da v povprečju držita (M=4), in sicer: 

– V podjetju skrbno načrtujemo poslovanje podjetja (M=3,7). 

– Podjetje premore srednje in/ali dolgoročni strateški načrt (M=3,6). 

Tak rezultat potrjuje, da proces snovanja strategije je formaliziran. O direktni trditvi, da 

podjetje ima formalno pripravljen poslovni načrt, na podlagi katerega posluje in preverja 

svoje dosežke, pa so respondenti neodločeni (M=3,3). 

Ta nejasen rezultat smo zato preverili še glede na vlogo oz. položaj respondentov v podjetju 

ob predpostavki, da formaliziranost procesa zaposleni na različnih položajih mogoče vidijo 

različno. 
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Lestvica ocen: 1 – sploh ne drži … 5 – popolnoma drži 

Slika 27: Formaliziranost procesa snovanja strategije glede na vlogo v podjetju 

Ugotavljamo, da respondenti na vodstveni funkciji v podjetju procesa ne vidijo kot 

formaliziranega (o vseh treh trditvah so neodločeni). 

Medtem ko ustanovitelji in so-ustanovitelji z dvema trditvama potrjujejo formaliziranost 

procesa (v povprečju držita), o direktni trditvi o formalizaciji procesa pa so tudi oni 

neodločeni. 

Za opažene razlike smo z metodo enosmerna ANOVA še preverili, ali so tudi statistično 

značilne. Ker v primeru prve trditve, predpostavka ANOVE o homogenosti ni bila potrjena, 

smo uporabili robustni Brown-Forsythe (BF) test enakosti aritmetičnih sredin. 

Preglednica 22: Razlike v formaliziranosti procesa glede na vlogo v podjetju 

  Metoda F Sig. 

Q19b: V podjetju skrbno načrtujemo poslovanje 

podjetja. 

BF 3,911 ,041 

Q19c: Podjetje ima formalno pripravljen poslovni načrt, 

na podlagi katerega posluje in preverja svoje dosežke. 

ANOVA 1,019 ,389 

Q19d: Podjetje premore srednje in/ali dolgoročni 

strateški načrt. 

ANOVA 2,489 ,067 

Ugotavljamo, da so statistično pomembne razlike med štirimi vlogami respondentov v 

podjetju statistično značilno različne le v primeru prve trditve – v podjetju skrbno načrtujemo 

poslovanje podjetja (F=3,911, p=0,041). Lahko torej rečemo, da respondenti na vodstveni 

funkciji v podjetju proces statistično značilno vidijo manj formaliziran kot druge skupine. 
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5.5 Financiranje start-up podjetja 

Uporabo virov financiranja v podjetju smo preverjali z vprašanjem 13, pri katerem so 

respondenti lahko izbrali več virov financiranja, ki jih uporabljajo ali jih nameravajo 

uporabljati – uporabljamo dihotomne spremenljivke (0 = vir ni bil izbran, 1 = vir je bil 

izbran). 

Strategije rasti smo merili z 10 trditvami v vprašanju 4. Ideja je bila, da bomo trditve združili 

v komponento, ki bi kot nova spremenljivka predstavljala strategije rasti.  

Izkazalo pa se je, da so trditve med seboj preslabo povezane, da bi jih bilo smiselno 

združevati v komponento oz. je bila posledično komponenta slabe kakovosti in zanesljivosti 

ter kot taka neprimerna za uporabo v nadaljnjih analizah. 

Zato smo pogojenost virov financiranja s strategijo rasti preverjali s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom. 

Preglednica 23: Izsek korelacijske matrike virov financiranja in trditev o strategiji rasti 

  

Q4d: 

Obstoječe 

produkte 

želimo v čim 

večji meri 

prodati našim 

obstoječim 

kupcem. 

Q4g: 

Usmerjeni 

smo v razvoj 

novih 

produktov, ki 

jih bomo 

ponudili na 

novih trgih. 

Q4h:  

Kljub večjemu 

tveganju 

želimo vstopiti 

na nove trge in 

jim predstaviti 

naše produkte. 

Q4i:  

Strateški 

razvoj našega 

podjetja je 

izrazito tržno 

usmerjen. 

Q19a: 

Razvoj novih 

produktov 

kreira 

strateško 

usmerjenost 

podjetja. 

Q13a: Lastni viri 

(ustanovitelji, družina, 

prijatelji) 

,070 ,072 ,228* ,098 -,181 

Q13c: Investitorji 

(skladi tveganega 

kapitala, poslovni 

angeli) 

-,229* ,141 ,264* ,049 ,134 

Q13e: »Crowdfunding« 

(množično zbiranje 

denarnih sredstev) 

-,013 -,040 -,007 ,189 ,227* 

Q13g: Raziskovalno-

razvojne subvencije, 

nepovratna sredstva 

-,192 ,241* ,280* ,186 -,069 

Rezultat razkrije šest statistično značilnih povezanosti pri stopnji značilnosti 0,05, v vseh 

primerih pa gre za šibke povezanosti.  

Lastni viri so pozitivno povezani s trditvijo »Kljub večjemu tveganju želimo vstopiti na nove 

trge in jim predstaviti naše produkte.« – če uporabljajo lastne vire, si kljub večjemu tveganju 

želijo vstopiti na nove trge in jim predstaviti svoje produkte.  
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Investitorji so povezani z dvema trditvama: 

– Pozitivno so povezani s »Kljub večjemu tveganju želimo vstopiti na nove trge in jim 

predstaviti naše produkte.« – če uporabljajo investitorje, si kljub večjemu tveganju želijo 

vstopiti na nove trge in jim predstaviti svoje produkte. 

– Negativno so povezani z »Obstoječe produkte želimo v čim večji meri prodati našim 

obstoječim kupcem.« – če ne uporabljajo investitorjev, si obstoječe produkte želijo v čim 

večji meri prodati obstoječim kupcem. 

Crowdfunding so pozitivno povezani s trditvijo »Razvoj novih produktov kreira strateško 

usmerjenost podjetja.« – v kolikor se financirajo s crowdfundingom razvoj novih produktov 

kreira strateško usmerjenost podjetja. 

Raziskovalno-razvojne subvencije, nepovratna sredstva, so pozitivno povezane z dvema 

trditvama: 

– »Usmerjeni smo v razvoj novih produktov, ki jih bomo ponudili na novih trgih.« 

– »Kljub večjemu tveganju želimo vstopiti na nove trge in jim predstaviti naše produkte.« 

Če investirajo z raziskovalno-razvojnimi subvencijami, nepovratnimi sredstvi, so usmerjeni v 

razvoj novih produktov, ki jih bodo ponudili na novih trgih, in si kljub večjemu tveganju 

želijo vstopiti na nove trge ter jim predstaviti svoje produkte 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H4 potrdimo – aktivnosti, povezane s strategijami rasti, 

so povezane z viri financiranja podjetja. 

5.6 Motivi za ustanovitev start-up podjetja 

Motivatorje za ustanovitev podjetja smo merili z vprašanjem 6, kjer so respondenti z lestvico 

ocen pomembnosti od 1 do 5 ocenjevali 14 različnih motivatorjev. 

Strategije rasti smo merili z 10 trditvami v vprašanju 4. Ideja je bila, da bomo trditve združili 

v komponento, ki bi kot nova spremenljivka predstavljala strategije rasti. 

Izkazalo pa se je, da so trditve med seboj preslabo povezane, da bi jih bilo smiselno 

združevati v komponento oz. je bila posledično komponenta slabe kakovosti in zanesljivosti 

ter kot taka neprimerna za uporabo v nadaljnjih analizah. 

Zato smo pogojenost motivatorjev za ustanovitev podjetja s strategijo rasti preverjali s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 
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Preglednica 24: Izsek korelacijske matrike motivatorjev in trditev o strategiji rasti 

  

Q4a: V 

podjetju 

smo 

usmerjeni 

v 

pridobivan

je večjega 

dela 

obstoječeg

a trga za 

obstoječe 

produkte. 

Q4c: Trg, 

ki ga 

poznamo, 

želimo 

uporabiti 

kot temelj 

za razvoj 

novih 

produktov. 

Q4d : 

Obstoječe 

produkte 

želimo v 

čim večji 

meri 

prodati 

našim 

obstoječim 

kupcem. 

Q4e: V 

podjetju 

obstoječe 

produkte 

želimo 

razširiti na 

nove trge. 

Q4f: 

Podjetje 

želimo 

internacio

nalizirati 

in prodajo 

razširiti 

tudi na 

druge 

dejavnosti. 

Q4h: 

Kljub 

večjemu 

tveganju 

želimo 

vstopiti na 

nove trge 

in jim 

predstaviti 

naše 

produkte. 

Q4i: 

Strateški 

razvoj 

našega 

podjetja je 

izrazito 

tržno 

usmerjen. 

Q19a: 

Razvoj 

novih 

produktov 

kreira 

strateško 

usmerjeno

st 

podjetja. 

Q6b: Večji 

zaslužek 
,435** ,155 ,463** ,385** -,025 -,184 ,200 -,049 

Q6c: Ugled v 

družbi 
,270* -,040 ,176 ,208 -,230 ,085 -,058 -,055 

Q6d: Želja po 

uspehu in 

dokazovanju 

,252 ,281* ,168 ,023 ,009 -,026 ,155 ,204 

Q6f: 

Neodvisnost 
,313* -,021 ,190 ,235 -,021 -,076 -,080 ,065 

Q6i: Uresničitev 

življenjskih 

ciljev 

,320* -,043 ,147 ,201 ,078 ,131 ,102 ,140 

Q6j: Naključje / 

splet okoliščin 
-,065 -,005 -,127 ,131 ,188 ,104 ,288* -,095 

Q6k: 

Nadaljevanje 

tega, kar sem že 

obvladal 

,177 -,116 ,236 -,166 -,124 -,309* -,211 -,049 

Q6l: Zaznana 

dobra poslovna 

ideja 

-,043 ,382** -,098 -,004 ,156 ,215 ,025 ,306* 

Q6n: Vpliv 

sorodnikov, 

prijateljev, 

znancev 

-,036 ,220 -,059 ,101 -,278* -,045 ,031 -,182 

Rezultat razkrije statistično značilne povezanosti pri stopnji značilnosti 0,05 pri 9 

motivatorjih.  

Večji zaslužek – srednje močna pozitivna povezanost z dvema trditvama, in sicer: 

– Bolj kot je bil pomemben večji zaslužek, bolj so v podjetju usmerjeni v pridobivanje 

večjega dela obstoječega trga za obstoječe produkte. 

– Bolj kot je bil pomemben večji zaslužek, bolj obstoječe produkte želijo v čim večji meri 

prodati obstoječim kupcem. 

– Šibka pozitivna povezanost z eno trditvijo, bolj kot je bil pomemben večji zaslužek, bolj 

v podjetju obstoječe produkte želijo razširiti na nove trge. 
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Ugled v družbi – šibka pozitivna povezanost s trditvijo »V podjetju smo usmerjeni v 

pridobivanje večjega dela obstoječega trga za obstoječe produkte«. 

Želja po uspehu in dokazovanju – šibka pozitivna povezanost s trditvijo »Trg, ki ga poznamo, 

želimo uporabiti kot temelj za razvoj novih produktov«. 

Neodvisnost – šibka pozitivna povezanost s trditvijo »V podjetju smo usmerjeni v 

pridobivanje večjega dela obstoječega trga za obstoječe produkte«. 

Uresničitev življenjskih ciljev – šibka pozitivna povezanost s trditvijo »V podjetju smo 

usmerjeni v pridobivanje večjega dela obstoječega trga za obstoječe produkte«. 

Naključje/splet okoliščin – šibka pozitivna povezanost s trditvijo »Strateški razvoj našega 

podjetja je izrazito tržno usmerjen«. 

Nadaljevanje tega, kar sem že obvladal – šibka negativna povezanost s trditvijo »Kljub 

večjemu tveganju želimo vstopiti na nove trge in jim predstaviti naše produkte«. – bolj kot je 

bil pomemben motivator nadaljevanje tega, kar sem že obvladal, manj si kljub večjemu 

tveganju podjetje želi vstopiti na nove trge in jim predstaviti svoje produkte. 

Zaznana dobra poslovna ideja – šibka pozitivna povezanost s: 

– Trg, ki ga poznamo, želimo uporabiti kot temelj za razvoj novih produktov. 

– Razvoj novih produktov kreira strateško usmerjenost podjetja. 

Vpliv/predlog sorodnikov, prijateljev, znancev – šibka negativna povezanost s »Podjetje 

želimo internacionalizirati in prodajo razširiti tudi na druge dejavnosti.« – bolj kot je bil 

pomemben motivator vpliv sorodnikov, manj si podjetje želi internacionalizacije in širjenja 

prodaje na druge dejavnosti. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H5 potrdimo – aktivnosti, povezane s strategijami rasti, 

so povezane z motivi za ustanovitev podjetja. 
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6 SKLEP 

Start-up podjetja predstavljajo kljub svoji majhnosti vse bolj pomemben del slovenskega 

gospodarstva. Kljub vsesplošnemu zanimanju javnosti za odmevnejše podjetniške uspehe 

slovenskih podjetij, pa obeti za prihodnost po podatkih raziskav niso tako optimistični. Zadnje 

raziskave podjetniškega monitorja ugotavljajo, da imamo v Sloveniji predvsem veliko število 

podjetnikov iz nuje. Ne glede na to, pa po ugotovitvah naše raziskave start-up podjetja v 

Sloveniji ne nastajajo kot posledica podjetništva iz nuje, temveč predvsem kot rezultat 

podjetniške ideje. S pojmom start-up podjetje navadno opredeljujemo podjetje, ki se ukvarja z 

razvojem in proizvodnjo inovativnih proizvodov in storitev, ki so navadno radikalna novost 

oz. imajo nov poslovni model in imajo tudi velik potencial hitre rasti. So pa tudi start-up 

podjetja v svojem bistvu rezultat podjetniške dejavnosti in kot taka so tudi obravnavana v 

magistrskem delu. 

Vrednote so temelj vsakega, tudi podjetniškega delovanja, vizija in poslanstvo pa pomembno 

vplivata na oblikovanje usmeritev in strategij podjetja. Poslanstvo in vizija sta pomembna 

elementa tudi za start-up podjetja, kljub temu še vedno velja splošno prepričanje, da sta zgolj 

v domeni velikih podjetij. Sta nujna elementa uspešnega start-up podjetja, pa čeprav nista 

zapisana. Služita tako usmerjanju poslovodenja podjetja kot tudi za motivacijo zaposlenih, 

predvsem pa sta dragoceno orodje za razvoj strategij in uresničevanje najpomembnejših 

ciljev. Sta ključni sestavini procesa strateškega managementa, procesa ustvarjalnega snovanja, 

izbire in implementacije razvojnih možnosti. Na pomembnost dolgoročne strategije kaže tudi 

rezultat lastne raziskave, saj jo ima velika večina start-up podjetnikov v Sloveniji, ne glede na 

to, da je večinoma zgolj okvirna. 

Cilj magistrske naloge je bil opozoriti na pomen, vlogo in vpliv strateškega managementa pri 

procesu snovanja strategij rasti start-up podjetij ter posledično vpliv na poslovanje podjetja in 

doseganje dolgoročne vzdržne rasti. Z lastno raziskavo smo želeli raziskati proces snovanja 

strategije rasti v start-up podjetjih v Sloveniji in vpliv osebnostnih značilnosti lastnikov-vodij 

in vpliv okolja na ta proces. 

V predhodnih poglavjih smo predstavili številne predpostavljene dejavnike, ki vplivajo na 

oblikovanje strategije rasti v start-up podjetjih. V lastno raziskavo smo vključili nabor 

dejavnikov, ki se je na podlagi pregleda literature in predhodnih analiz izkazal kot 

najprimernejši. Temeljna teza raziskave je, da proces snovanja strategije rasti start-up podjetja 

ni formaliziran in da je zgolj posledica različnih dejavnikov. Na podlagi teh smo tudi 

oblikovali raziskovalne hipoteze, katerih rezultate podajamo v nadaljevanju.  
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Splošne ugotovitve 

Z lastno raziskavo potrjujemo predhodne raziskave s področja podjetništva, start-up 

podjetništvo je predvsem še vedno v domeni moških, starih med 30 in 35 let. Zanimivo je 

predvsem da je v Sloveniji delež podjetnikov mlajših od 30 let precej nižji v primerjavi z 

raziskavami iz tujine. V lastni raziskavi tako na primer ni bilo nobenega podjetnika mlajšega 

od 25 let. Lahko pa do določene mere to razliko razložimo s precej visoko izobrazbo 

slovenskih start-up podjetnikov, kjer ima več kot četrtina izobrazbo z magisterijem ali 

doktoratom.  

Slovenski start-up podjetniki iščejo sredstva predvsem v lastnih sredstvih, oziroma vlaga 

dobiček v razvoj, pomemben vir so tudi investitorji in subvencije. Šele nato pridejo bančni 

krediti. Na drugi strani se množičnega zbiranja sredstev poslužuje zgolj peščica podjetij. 

Slovenski start-up podjetniki imajo precej ambiciozne cilje glede pričakovane rasti prihodkov 

v prihodnjih letih. Tako jih več kot polovica pričakuje rast med 10 in 50%, medtem ko ena 

šestina podjetnikov pričakuje več kot 100 % povprečno letno stopnjo rasti prihodkov v 

prihodnjih treh letih. 

Glavni motivi za ustanovitev so osebna rast, neodvisnost, uresničitev življenjskih ciljev in 

zaznana dobra poslovna priložnost. Najmanj pomembni motivatorji so nadaljevanje družinske 

tradicije, vpliv sorodnikov oz. prijateljev, ekonomska nuja, zagotovljeno delovno mesto in 

ugled v družbi. Zanimiva je tudi ugotovitev, da ima skoraj dve tretjini  podjetnikov že 

predhodne izkušnje z ustanavljanjem oz. soustanavljanjem start-up podjetja. 

Potrjevanje hipotez 

Na podlagi analize deležnikov, ki vplivajo na oblikovanje strategije rasti start-up podjetja, 

smo prišli do zaključka, da je predvsem lastnik/ustanovitelj tisti, ki določa strategijo. V precej 

manjši meri na oblikovanje strategije vplivajo tudi soustanovitelji, medtem ko je delež drugih 

zaposlenih v podjetju in drugih deležnikov precej manjši. Tako smo hipotezo H1 potrdili, 

podjetnik/ustanovitelj je tisti, ki praviloma oblikuje strategijo rasti start-up podjetja. 

Pri analiziranju odvisnosti procesa snovanja strategije rasti od osebnih lastnosti 

lastnika/ustanovitelja start-up podjetja smo prišli do odkritja, da obstajata predvsem dve 

osebni lastnosti, ki pomembneje vplivata na ta proces. Osebni lastnosti podjetnost in potreba 

po dosežkih imata sicer šibek, a vendar pozitiven vpliv na proces snovanja strategije. Na 

podlagi tega potrjujemo hipotezo H2 in zaključujemo, da osebne značilnosti 

lastnika/ustanovitelja vplivajo na proces snovanja strategije start-up podjetij v Sloveniji. 

Raziskovanje formaliziranosti procesa snovanja/razvijanja strategije rasti je dal precej nejasne 

rezultate. Sicer na podlagi rezultatov lahko potrdimo, da v start-up podjetjih skrbno načrtujejo 

svoje poslovanje in da imajo podjetja srednjeročni in dolgoročni strateški načrt. Redkeje pa 
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imajo podjetja tudi poslovni načrt, na podlagi katerega poslujejo in preverjajo lastne dosežke. 

Analiza med različnimi skupinami deležnikov je pokazala, da predvsem zaposleni na 

vodstvenih pozicijah, ki niso soustanovitelji, vidijo proces manj formaliziran. Na podlagi tega 

hipoteze H3 ne moremo ne  potrditi ne ovreči. 

Pri analizi vplivov financiranja na izbiro strategije rasti start-up podjetja smo skušali odkriti 

obstoj povezav med izbranimi viri financiranja in različnimi strategijami rasti. Kot značilne so 

se pokazale določene povezave, tako za razvoj novih produktov start-up podjetja posegajo po 

raziskovalno razvojnih subvencijah, za povečevanje tržnega deleža se odločajo manj za 

investitorje, medtem ko za vstop na nove trge start-up podjetja izkoriščajo tako lastne vire, 

investitorski kapital kot tudi subvencije. Na osnovi teh povezav hipotezo H4 potrdimo in 

zaključimo, da so strategije rasti povezane z viri financiranja podjetja. 

Raziskava motivov za ustanovitev in vpliva na izbiro strategije rasti start-up podjetja je 

pokazala, da je odkrila kar nekaj močnih povezav med različnimi motivi in strategijami rasti. 

Tako na primer obstaja močna povezanost motiva večjega zaslužka s strategijami povečevanja 

tržnega deleža in širitve na nove trge. Poleg tega je tudi močna povezanost med zaznano 

dobro priložnostjo in razvojem novih produktov kot strategije rasti. Na osnovi predstavljenih 

in še nekaterih drugih povezav lahko H5 potrdimo in zaključimo, da je izbira strategije rasti 

povezana z motivi za ustanovitev podjetja. 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Glede raziskovanja procesa strateškega managementa in bolj podrobno snovanja strategij rasti 

v slovenskih start-up podjetjih bi bila smiselna bolj podrobna raziskava v obliki intervjuja, 

kjer bi bilo mogoče pridobiti tudi bolj kvalitativen vpogled  v te procese. Smiselno bi bilo tudi 

raziskati, kaj stoji za različnimi odločitvami za določene vire financiranja za rast start-up 

podjetij in jih tudi primerjati s podobnimi študijami v tujini. To bi omogočilo tudi boljše 

razumevanje kakovosti podpornega okolja. 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani, 

sem Matej Vrabec, študent Fakultete za management v Kopru, Univerze na Primorskem. 

 

V okviru magistrske naloge z naslovom "Strategije rasti start-up podjetij v Sloveniji" želim z vašim 

sodelovanjem raziskati proces snovanja strategije rasti v start-up podjetjih v Sloveniji. Vaše 

sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z Vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v proces 

oblikovanja strategij rasti in dejavnike, ki na ta proces vplivajo. 

 

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). 

Uporabljeni bodo izključno za pripravo te magistrske naloge. 

 

Za Vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. Po zaključeni raziskavi Vam lahko na 

zahtevo posredujem izsledke raziskave. 

 

Matej Vrabec 

 

1. Ali ima vaše podjetje začrtano dolgoročno pot – strategijo – kako bo uresničilo zastavljene cilje, 
vizijo, poslanstvo? 
 

 Da, zelo natančno  
 Da, okvirno  
 Ne  

 
2. Kateri dejavniki po vašem mnenju najbolj vplivajo na oblikovanje strategije? 

  
Izberite največ 3(najpomembnejše) dejavnike.  
 

 Vizija podjetnika/podjetniškega tima  
 Želja podjetnika po  rasti podjetja in doseganju večjih dobičkov  
 Priložnost, ki se je pojavila na trgu  
 Nasvet ali pobuda zunanjih svetovalcev  
 Zgledovanje po drugih podjetjih, Izobraževanja podjetnika, študija literature o podjetništvu, vodenju …  
 Zahteve finančnih institucij (banke, skladi, …) po poslovnem/strateškem načrtu za odobritev finančnih virov  
 Drugo (prosim navedite):   
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3. Kdo vse sodeluje pri oblikovanju strategije vašega podjetja? 

  
Razporedite100 % med vse akterje (npr. če strategijo rasti pripravlja le lastnik/ustanovitelj, njemu dodelite 100 %, ostalim 
akterjem pa 0 %).  
 
Podjetnik / ustanovitelj     

So-ustanovitelji     

Podjetniški tim     

Manager, ki je v podjetju zaposlen in ni ...     

Zaposleni     

Zunanji svetovalci     

Drugi     

 

 

Skupaj    

 
 
4. Razmišljajte še naprej o dolgoročno začrtani poti podjetja – strategiji –  in ocenite, v kolikšni 
meri spodnje trditve držijo.   
Pri ocenjevanju uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'Sploh ne drži' in ocena 5 pomeni 'Popolnoma drži'.  
 

 1 –  
Sploh ne 

drži 

2- 
Ne drži 

3- 
Niti-niti 

4- 
Drži 

5- 
Popolnoma 

drži 

V podjetju smo usmerjeni v pridobivanje večjega 
dela obstoječega trga za obstoječe produkte.      

V zadnjem času več vlagamo v odpiranje novih 
poslovalnic in oglaševanje.      

Trg, ki ga poznamo, želimo uporabiti kot temelj za 
razvoj novih produktov.      

Obstoječe produkte želimo v čim večji meri prodati 
našim obstoječim kupcem.      

V podjetju obstoječe produkte želimo razširiti na 
nove trge.      

Podjetje želimo internacionalizirati in prodajo 
razširiti tudi na druge dejavnosti.      

Usmerjeni smo v razvoj novih produktov, ki jih 
bomo ponudili na novih trgih.      

Kljub večjemu tveganju želimo vstopiti na nove trge 
in jim predstaviti naše produkte.      

Strateški razvoj našega podjetja je izrazito tržno 
usmerjen.      
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5. Ostanimo še za trenutek pri strategiji vašega podjetja - ocenite, v kolikšni meri spodnje 
trditve držijo. 
Pri ocenjevanju uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'Sploh ne drži' in ocena 5 pomeni 'Popolnoma drži'.  

 

 1- 
Sploh ne 

drži 

2- 
Ne drži 

3- 
Niti-niti 

4- 
Drži 

5- 
Popolnoma 

drži 

Razvoj novih produktov kreira strateško 
usmerjenost podjetja.      

V podjetju skrbno načrtujemo poslovanje podjetja.      

Podjetje ima formalno pripravljen poslovni načrt, na 
podlagi katerega posluje in preverja svoje dosežke.      

Podjetje premore srednje in/ali dolgoročni strateški 
načrt.      

V podjetju pogosto sodelujemo na sestankih, kjer 
razpravljamo o strateškem razvoju podjetja.      

V podjetju uporabljamo neprekinjen proces 
načrtovanja strategije s stalnim iskanjem novih 
priložnosti in opuščanjem neobetavnih 
produktov/trgov. 

     

Naš proces načrtovanja strategije je organiziran in 
strukturiran.      

V procesu načrtovanja uporabljamo tako podatke 
in analize kot tudi čas za dober razmislek in 
diskusijo. 

     

 
 
6. Ali ste v preteklosti že kdaj (so)ustanovili podjetje? 

Vključno s podjetjem kjer trenutno delate.  
 

 Da (vpišite število):   

 Ne  
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7. Ko ste ustanavljali podjetje, kako pomembni so bili za vas spodnji motivatorji? 

Pomembnost motivatorjev ocenite z lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'popolnoma nepomembno' in ocena 5 pomeni 
'zelo pomembno'.  
 

 1- 
Popolnoma 

nepomembno 

2- 
Nepomembno 

3- 
Niti-niti 

4- 
Pomembno 

5- 
Zelo 

pomembno 

Ekonomska nuja      

Večji zaslužek      

Ugled v družbi      

Želja po uspehu in dokazovanju      

Osebna rast      

Neodvisnost      

Zagotovljeno delovno mesto      

Nadaljevanje družinske tradicije      

Uresničitev življenjskih ciljev      

Naključje/splet okoliščin      

Nadaljevanje tega, kar sem že 
obvladal      

Zaznana dobra poslovna ideja      

Nezadovoljstvo s prejšnjim 
delom/službo      

Vpliv/predlog sorodnikov, prijateljev, 
znancev      
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8. Pomislite na vaš karakter in pristop do posla. Ocenite v kolikšni meri za vas osebno držijo 
spodnje trditve.  

Pri ocenjevanju uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'Sploh ne drži' in ocena 5 pomeni 'Popolnoma drži'.  
 

 1-  
Sploh ne 

drži 

2-  
Ne drži 

3-  
Niti-niti 

4-  
Drži 

5-
 Popolnoma 

drži 

Zelo se trudim, da so moji rezultati med 
najboljšimi.      

Izredno sem motiviran, da bi dosegel rast in 
razvoj svojega podjetja, zato sem pripravljen 
vložiti pretežen del svojega časa, energije in 
kapitala. 

     

Pripravljen sem investirati veliko časa in/ali 
denarja v projekte z možnostjo velikega donosa.      

Uživam v tveganih poslih, saj mi dajejo več 
energije kot posli s predvidljivim izidom.      

Denar investiram tudi v bolj tvegane posle.      

V situacijah, ki so povezane s tveganjem, se po 
navadi odzovem drzno.      

Učinkovito se spoprijemam z večino problemov, 
ki nastanejo v mojem podjetju.      

 
 
9. Ostajamo pri vašem karakterju in odnosu do posla ...  
Pri ocenjevanju uporabite lestvico ocen od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni 'Sploh ne drži' in ocena 5 pomeni 'Popolnoma drži'.  
 

 1-  
Sploh ne 

drži 

2- 
Ne drži 

3- 
Niti-niti 

4- 
Drži 

5-
 Popolnoma

 drži 

Pri svojih odločitvah vztrajam, tudi če mi drugi 
močno nasprotujejo.      

Na projektih raje prevzamem iniciativo in naredim 
stvari sam, kot čakam, da jih bodo naredili drugi.      

Moja dosedanja formalna izobrazba ustreza 
dejavnosti novega podjetja.      

V preteklosti sem si nabral veliko koristnih 
delovnih izkušenj.      

Iščem nasvete ljudi, ki veliko vedo o problemih in 
nalogah, ki jih rešujem.      

Običajno opazim priložnosti za nove posle.      

Rad sprejemam nove izzive in priložnosti.      
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10. Leto ustanovitve/registracije podjetja:    
 

 ____________  
 Ne vem  

 
 
11. Regija, kjer je podjetje registrirano:   
 
 

 Pomurska regija 

 Podravska regija 

 Koroška regija 

 Savinjska regija 

 Zasavska regija 

 Posavska regija 

 Jugovzhodna Slovenija 
 

 Osrednjeslovenska regija 

 Gorenjska regija 

 Primorsko-notranjska regija 

 Goriška regija 

 Obalno-kraška regija 

 Nič od navedenega 
 

 
 
12. Dejavnost podjetja temelji na:   
 

 Enem izdelku/storitvi  

 Na paleti podobnih izdelkov/storitev  

 Na paleti različnih / nepovezanih izdelkov/storitev  
 
 
13. Katera dejavnost najbolje odraža osnovni posel vašega podjetja? 
 

 Bio-, nano- ali medicinske tehnologije  Finančne tehnologije (»FinTech«) 

 Zelene tehnologije (kot npr. »Clean Tech«, 
električna mobilnost,...)  Spletni online portali (kot npr. Ceneje.si) 

 Industrijske tehnologije in hardware  Klasična trgovina na debelo ali drobno 

 Razvoj programske opreme  Mediji oziroma kreativne industrije 

 Razvoj računalniških iger  Predelovalna industrija 

 Programska oprema kot storitev (SaaS model, kot 
npr. Salesforce,  Evernote,...)  Izobraževanje 

 Spletna e-trgovina (kot npr. Amazon, Groupon, 
Zalando, Mimovrste ...)  Svetovalno podjetje 

 Spletna tržnica (kot npr. Ebay, Alibaba, Bolha, 
Getyourguide,...)  Drugo:  

 Spletne oziroma mobilne aplikacije ali rešitve (kot 
npr. Soundcloud, LinkedIn,...) 

  

 
 
14. Trenutna faza razvoja vašega produkta:   
 

 Seed stage (razvoj koncepta, poslovnega modela, še nimamo prihodkov)  

 Start-up stage (zaključen razvoj prodajljivega prvega produkta, prvi prihodki)  

 Growth stage (okrepljena rast prodaje oziroma baze uporabnikov)  

 Nič od naštetega, ampak:   

 
 
  



Priloga 1 

 

15. Katere vrste financiranja podjetje že uporablja ali jih nameravate angažirati za rast podjetja 
v prihodnje?   
Možnih je več odgovorov.  
 

 Lastni viri (ustanovitelji, družina, prijatelji)  

 Zadržani dobički start-up podjetja  

 Investitorji (skladi tveganega kapitala, poslovni angeli)  

 Dolžniško financiranje (npr. krediti, posojila)  

 »Crowdfunding« (množično zbiranje denarnih sredstev)  

 Pospeševalniki  

 Raziskovalno-razvojne subvencije, nepovratna sredstva  

 Druge možnosti financiranja (katere?):   

 
 
16. Kakšno povprečno letno stopnjo rasti prihodkov načrtujete v prihodnjih treh letih?   
 

 Manj kot 10 % letno  

 Med 10 in 50 % letno  

 Med 50 in 100 % letno  

 Več kot 100 % letno  

 Ne vem  
 
17. Spol:   
 

 Moški  

 Ženski  

 Ne želim odgovoriti  
 
18. Letnik rojstva:   

 
 ________________ 

 Zavrnil  
 
 
19. Dosežena stopnja izobrazbe:  
 

 Osnovna šola 

 Poklicna ali srednja šola 

 Višja šola 
 

 Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 

 Magisterij ali doktorat znanosti 

 Nič od navedenega 
 

 
20. Katera vloga najbolje odraža vaš položaj v podjetju?   
 

 Ustanovitelj start-upa in (večinski) lastnik podjetja  

 So-ustanovitelj start-upa, z eno od vodstvenih funkcij podjetja  

 So-ustanovitelj start-upa in član ekipe v start-upu  

 Vodstvena funkcija podjetja, vendar nisem so-ustanovitelj start-upa  

 Nič od zgoraj navedenega, temveč:   

 
Hvala za sodelovanje! 

V zahvalo za vaše sodelovanje vam z veseljem pošljem rezultate raziskave. Če vas rezultati 
zanimajo, podajte svoj elektronski naslov (uporabljen bo izključno za posredovanje rezultatov, vaši 
odgovori ostanejo anonimni):   
(npr. janez.novak@gmail.com 


	1 Uvod
	1.1 Opredelitev problematike
	1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge
	1.3 Predpostavke in omejitve
	1.4 Prispevek znanosti
	1.5 Metodologija

	2 Start-up podjetje
	2.1 Podjetništvo, podjetnik, podjetje
	2.2 Od ideje do start-up podjetja
	2.3 Osebnostne lastnosti podjetnikov/ustanoviteljev start-up podjetij
	2.4 Motivi in dejavniki ustanovitve novih podjetij
	2.5 Podjetniško okolje in start-up podjetništvo v Sloveniji

	3 Strategije rasti start-up podjetja
	3.1  Poslanstvo in vizija podjetja
	3.2 Strategija in strateški management
	3.2.1 Definicija strategije
	3.2.2 Strateško načrtovanje
	3.2.3 Strateški management
	3.2.4 Podjetništvo in strategija
	3.2.5 Načrtovanje in strateški management

	3.3 Rast podjetja
	3.3.1 Motivi za rast
	3.3.2 Dejavniki rasti podjetja
	3.3.3 Faze rasti podjetja

	3.4 Strategije rasti
	3.4.1 Snovanje in izbiranje strategije rasti
	3.4.2 Različne strategije rasti


	4 Empirična raziskava
	4.1 Predstavitev raziskave in raziskovalne hipoteze
	4.2 Metodologija raziskave
	4.2.1 Raziskovalni instrument
	4.2.2 Značilnosti vzorca
	4.2.3 Metode obdelave podatkov


	5 Rezultati raziskave in interpretacija rezultatov
	5.1 Demografske značilnosti vzorca
	5.2 Akterji oblikovanja strategije rasti start-up podjetja
	5.3 Dejavniki snovanja strategije rasti start-up podjetja
	5.4 Formaliziranost procesa snovanja strategije rasti start-up podjetij
	5.5 Financiranje start-up podjetja
	5.6 Motivi za ustanovitev start-up podjetja

	6 Sklep
	Literatura
	Priloge

