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POVZETEK 

Vedno konkurenčnejše gospodarsko okolje in vedno več poslovnih priložnosti pozitivno 
vpliva na podjetništvo. Kot je predstavljeno v diplomskem delu podjetništvo pozitivno 
vpliva na gospodarsko rast, kar so pokazale raziskave po vsem svetu. V delu so širše 
obravnavani inkubatorji, tehnološki parki, ki so eden izmed ključnih elementov pri 
komercializaciji znanja in tehnologij. Predstavljena je primerjava med univerzitetnimi 
inkubatorji v Sloveniji, ZDA in Cipru. Rezultati anket so prikazali sliko razmer v 
podjetništvu in vodenju inkubatorjev, tehnoloških parkov, v Sloveniji. Naloga se 
zaključuje z analizo stanja v Sloveniji ter s podajo predlogov za nadaljni razvoj 
inkubatorjev, tehnoloških parkov. 

Ključne besede: podjetništvo, vpliv podjetništva, inkubator, tehnološki park, 
visokotehnološka podjetja, start up podjetja, inkubacijska doba, spinn-off podjetja. 

SUMMARY  

Increasingly competitive economic environment and increasing business opportunities 
have a positive impact on entrepreneurship. As presented in the diploma work, 
entrepreneurship has a positive impact on economic growth, as shown by research 
worldwide. In the present work are broadly incubators, technology parks, which are one 
of the key elements in the commercialization of knowledge and technology. Presented a 
comparison of university incubators in Slovenia, the USA and Cyprus. The results of the 
surveys reported by the picture of the situation in business and management of 
incubators, technology parks, in Slovenia. The task to be completed analysis of the 
situation in Slovenia and to make proposals for further development of incubators, 
technology parks. 

 

Key words: entrepreneurship, impact of entrepreneurship, incubator, technology park, 
high-technology companies, start-up companies, incubation period, spin-off companies. 
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1 UVOD 

Vsako leto je po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (v nadaljevanju AJPES) ter Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) v 
Sloveniji ustanovljeno 3,6 % več podjetij kot leto poprej. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Kot navaja Antončič et al. (2002, 38) je s prehodom na tržno gospodarstvo postalo 
podjetništvo pomemben dejavnik gospodarskega razvoja in rasti. Za nastajanje novih 
podjetij pa je zelo pomembna podjetniška klima in okolje, v katerem delujejo. Po 
mnenju raziskovalcev so zunanji dejavniki (dejavniki okolja), ki vplivajo na podjetnika, 
mnogo pomembnejši za hitro rast podjetij in podjetništva od t. i. notranjih dejavnikov, 
na katere imajo vpliv sama podjetja in podjetniki (Pšeničny 2000b, 34). Zunanji 
dejavniki so predvsem podjetjem ugodna zakonodaja, nižji davki za novonastala 
podjetja in spodbujanje podjetništva ter podpiranje le tega. Z vstopom v EU se je 
Slovenija zavezala k uresničitvi strategij Lizbonske strategije iz leta 2000, katera 
predvideva, da do leta 2010 Unija postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu 
(Brilej 2006, 4). »Uvedli naj bi na znanju temelječe evropsko gospodarstvo, ukrepi pa 
predvidevajo med drugim dvig naložb v zasebne in javne raziskovalne dejavnosti s 
ciljem ustvarjanja večjega znanstvenega, tehnološkega in intelektualnega kapitala.« 
(Brilej 2006, 4) Podporno okolje kot so podjetniški inkubatorji bo oziroma prevzema 
vse večjo pobudo pri podpori in spodbujanju podjetništva, predvsem na področjih, ki 
vsebujejo veliko inovativnosti in visokih tehnologij. To so predvsem inovativna podjetja 
na področju elektrotehnike, računalništva in v zadnjem času vedno bolj pomembnega 
področja biotehnologije. 

Podjetniški inkubatorji so programi ustvarjeni za pospeševanje razvoja podjetij 
skozi različne oblike podpore, tako pri pridobitvi virov kot pri storitvah. Management 
inkubatorja mora zagotoviti podporo tako znotraj inkubatorja kot preko svoje mreže 
podpornih podjetij. Raziskave kažejo, da 87 % podjetij uspe ostati na trgu tudi po 
zapustitvi inkubatorja (Erlewine 2007, 5). Za razliko od nekaterih drugih podjetniško 
podpornih programov pa v poslovni inkubator ne more vstopiti vsako podjetje. Podjetje 
mora zaprositi za članstvo v inkubatorju ali se prijaviti na razpis, preko katerega se 
preverja ustreznost ideje in njena tržna kapaciteta. 

V diplomskem delu sem se predvsem osredotočil na podporni in svetovalni del 
podjetniških inkubatorjev, ki kot institucije »nudijo novim podjetjem z inovativnimi 
programi pogoje za podjetniško rast in izvajanje razvojno raziskovalne dejavnosti« 
(Likar et al. 2006, 221). Predpostavljam, da so podjetniški inkubatorji in tehnološki 
centri bolj namenjeni podjetjem s področja visoke tehnologije in da je za ostale oblike 
podjetniškega udejstvovanja potrebna drugačna podpora, predvsem v obliki svetovanj. 
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Likar et al. (2006, 221) navaja, da je temeljni cilj tehnoloških parkov prenos visoko 
zahtevnih tehnoloških programov v industrijo, kar naj se doseže z ustvarjanjem 
ustreznih pogojev in izkoriščanjem infrastrukture. 

1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP) so ponavadi ustanovljena, da bi 
zapolnila vrzel na trgu t. i. nišni trg. Podjetniki imajo veliko znanja o takem nišnem 
trgu, ker so skozi študij spoznali potrebo na tem trgu ali pa so to spoznali, ko so 
opravljali delo v večjem podjetju, ki se ni zmenilo za takšen nišni trg. Čeprav imajo 
podjetniki visoko specializirano znanje o tem trgu, pa jim ponavadi primanjkuje 
različen nabor poslovnih spretnosti. Na tem področju naj bi bili najbolj aktivni 
podjetniški inkubatorji, ki naj bi priskrbeli pomoč, ki bi zapomnila vrzeli v pomanjkanju 
znanja, znižali začetne stroške poslovanja (najemnina za poslovni prostor, plačilo 
svetovalcev ipd.) in zagotovili podjetniku dostop do podporne mreže. S tem naj bi bilo 
podjetju omogočeno lažje dostopanje do kvalitetnih kadrov in kasneje finančne 
podpore. V delu sem predstavil storitve, ki jih podjetjem nudijo inkubatorji in z analizo 
ugotovil, koliko časa se določen tip podjetij nahaja v inkubatorju. 

Prvi cilj je bil s pomočjo preučevanja literature in analiziranjem podatkov tako 
SURS-a, AJEPS-a in podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških centrov ugotovit, ali 
obstajajo povezave med povečano podjetniško aktivnostjo in ustanovitvijo 
podjetniškega inkubatorja. Drugi cilj je bil dokazati, da so podjetja, ki so sprejeta v 
inkubator ali tehnološki center, uspešnejša od podjetij, ki ne delujejo v inkubatorju. 
Želim predpostaviti, da sem preučeval podjetja, ki delujejo na enakem gospodarskem 
področju. Tretji cilj je bil prikazati, da so inkubirana podjetja predvsem podjetja s 
področja visoke tehnologije, čeprav so inovativna lahko tudi podjetja, ki ne delujejo na 
področju visokih tehnologij. Četrti cilj je bil ugotoviti, kakšen odstotek inkubiranih 
podjetij je tudi mednarodno aktivnih. Ter peti cilj je bil s pomočjo analize inkubiranih 
podjetij ugotoviti, koliko novih delovnih mest je bilo ustvarjenih. 

Temeljna teza diplomske naloge tako sledi: podjetja, ki so vključena v podjetniški 
inkubator v enakem časovnem obdobju dosežejo večjo rast in zaposlijo več novega 
kadra kot podjetja, ki delujejo na enakem poslovnem področju, vendar niso vključena v 
podjetniški inkubator. Izhajajoč iz temeljne teze, če tezo potrdim, bom s tem dokazal, da 
imajo podjetniški inkubatorji pozitiven vpliv na podjetništvo in posledično na 
gospodarsko rast, ki je vezana na uspešnost podjetništva. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabljal tako primarne kot sekundarne vire. 
Primarne vire sem pridobil z anketnimi vprašalniki. Anketo sem opravil med 
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inkubiranimi podjetji, podjetji, ki so bila v preteklosti inkubirana, ne inkubiranimi 
podjetji ter med managementom inkubatorjev. Rezultate ankete sem predstavil tako 
grafično kot tudi opisno. Anketo so podjetja lahko izpolnjevala v elektronski obliki. 
Sekundarni vir so sestavljali tako besedilni kot kvantitativni podatki. Metoda, ki sem jo 
uporabil v teoretičnem delu raziskovanja, je deskriptivna. Poskušal sem poiskati vzorce 
v literaturi, katero sem prebral, opredelil ključne pojme in analiziral ugotovitve. 
Kvantitativne podatke sem analiziral in nekatere predstavil grafično. Uporabil sem 
metodo analize, sinteze in kompilacije dostopne literature. 

Populacijo sestavlja šest podjetniških inkubatorjev, štirje univerzitetni inkubatorji 
in štirje tehnološki parki. V podjetniških inkubatorjih je včlanjenih1 136 podjetij. 
Tehnološki parki nudijo podporo 375 podjetjem.2 V univerzitetne inkubatorje je 
včlanjenih 60 aktivnih članov in 16 alumni članov. V vzorec sem poskušal zajeti vsaj  
30 % vseh podjetji. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju diplomske naloge lahko izpostavim, da sem se pri preučevanju 
uspešnosti podjetij v podjetniških inkubatorjih in primerjanje s podjetji, ki niso 
vključeni v podjetniške inkubatorje, osredotočil le na tista področja delovanja, ki 
dovoljujejo tako primerjavo. Predpostaviti je potrebno, da so podjetniški inkubatorji 
specifičen spodbujevalec in podpornik podjetništva, kamor se vsa podjetja ne morajo 
včlaniti, oziroma njihov delovni proces tega ne dovoljuje. Ker so inkubatorji relativna 
novost, o njih ni bilo veliko napisanega, večina literature se v obliki člankov nahaja 
predvsem na spletu. Pri literaturi moram opozoriti, da je bilo največ raziskav o vplivu 
podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov na razvoj podjetništva napisanega pri 
preučevanju podjetij v ZDA. Vendar pa so je potrebno pri ovrednotenju teh rezultatov 
osvetliti, da so podjetja v ZDA bistveno večja in da je trg bistveno večji od slovenskega. 
Pri preučevanju vpliva novoustanovljenih podjetniških inkubatorjev sem poskušal 
prikazati tudi ostale vplive, ki bi lahko vplivali na število novoustanovljenih podjetij v 
okolici podjetniških inkubatorjev. 

 

 
1 Število članov predstavlja skupno število članov in pridruženih članov, torej ne število 

podjetij, ki so dejansko inkubirana v prostorih inkubatorja. 
2 Število članov predstavlja skupno število članov in pridruženih članov, torej ne število 

podjetij, ki so dejansko v prostorih tehnološkega parka. 
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2 PODJETNIŠTVO IN VISOKOTEHNOLOŠKA PODJETJA 

Pred pričetkom preučevanja in raziskovanja predmeta diplomskega dela, moram 
najprej opredeliti ključne pojme s katerimi se bomo srečevali skozi celotno delo. 
Uvodoma se bom zaustavil pri opredelitvi pojmov podjetništvo, podjetnik, podjetniški 
proces in podjem. 

2.1 Opredelitev pojma podjetništvo 

Kaj je podjetništvo? Kdo je podjetnik? To so vprašanja, ki so dandanes in predvsem 
po letu osemdeset, velikokrat zastavljena raziskovalcem podjetništva, podjetnikom in 
predavateljem podjetništva. Slovar slovenskega knjižnega jezika pojmuje podjetništvo 
kot »prizadevanje za dosego čim večjega finančnega uspeha ob tveganju« (SSKJ 1995, 
869). Tudi drugi avtorji se strinjajo, da je podjetništvo vrsta vedenja, ki vsebuje: dajanje 
pobud, organizacijo in reorganizacijo družbenih ter ekonomskih mehanizmov, ki 
preoblikujejo vire in razmere v praktično korist, ter sprejemanje tveganja in neuspeha 
(Antončič et al. 2002, 29). V tem delu bi se najbolj osredotočil na opredelitev 
podjetništva, kot skupek vseh dejavnosti posameznika ali tima, »ki vodijo od tržne 
potrebe (prepoznane tržne priložnosti), vključitve, kombiniranja in organiziranja vseh 
potrebnih sredstev do uresničitve poslovne priložnosti in s tem do ustvarjanja nove 
(dodane) vrednosti« (Bygrave 1994). S tem, ko sem definiral podjetništvo kot nek 
ustvarjalni proces, ki mu namenimo čas in prizadevanja, za katerega prevzamemo 
tveganje, da dosežemo neko nagrado v obliki žetve, je treba opredeliti osebo - 
podjetnika, ki je nosilec tega procesa. Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik se 
je skozi čas spreminjal, kar lahko vidimo v tabeli 2.1. Izraz podjetnik izhaja iz 
francoskega jezika (ang. entrepreneur) njegov prevod pa dejansko pomeni vmesnik ali 
posrednik (Antončič et al. 2002). 

Pšeničny et al. (2000a, 10) je opredelil podjetnika ali podjetniški tim, kot nekoga, ki 
je sposoben inoviranja, uresničitve, prepoznavanja priložnosti. Podjetnik je nekdo, ki 
razvije priložnost in pripravi tržno zanimivo idejo, za kar mora vzpostaviti organizacijo 
ter z vložkom časa, sredstev in spretnosti in ob sodelovanju z drugimi (podporne 
institucije) ustvariti dodano vrednost (Pšeničny et al. 2000a). Podjetnik je (Petrin in 
Antončič 1995): 

 

‐ porazdeljen in združuje sredstva – delovno silo, materiale, znanje in druga 
sredstva ter povečuje njihovo vrednost, 

‐ buden na spremembe, na katere potem reagira hitreje kakor drugi (Israel 
Kirzner) – lokalno tržišče, 
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‐ ustvarjalen inovator, generator sprememb, oseba, ki uničuje ustaljen red v 
gospodarstvu, ki vpeljuje nove proizvode (Joseph Schumpeter) – gospodarski 
cikel, 

‐ koordinator, organizator, ki naredi stvari malo drugače (Alfred Marshall – 
Razvojni cikel). 

Tabela 2.1 Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik 

Izraz podjetnik – francoski izvor (entrepreneur) 
Srednji vek Igralec ali oseba, ki je vodila velike projekte. 
17. stoletje Oseba, ki nosi tveganje dobička ali izgube pri pogodbi z 

nespremenljivo ceno, ki je sklenjena z vlado. 
1725 Richard Cantillon – oseba, ki nosi tveganje, je različna od 

tiste, ki zagotavlja kapital. 
1803 Jean Baptiste Say – loči dobičke podjetnikov od dobičkov 

kapitala. 
1876 Francis Walker – razlikuje med tistimi, ki zagotavljajo 

sredstva in dobivajo obresti, in tistimi, ki imajo dobiček zaradi 
svojih managerskih sposobnosti. 

1934 Josep Schumpeter – podjetnik je inovator in razvija 
nepreizkušeno tehnologijo. 

1961 David McClelland – podjetnik je poln energije in prevzema 
zmerna tveganja. 

1964 Peter Drucker – podjetnik povečuje priložnosti. 
1975 Albert Shapero – podjetnik prevzema pobudo, organizira 

družbeno-ekonomski mehanizem in prevzema tveganje 
propada. 

1980 Karl Vesper – podjetnika vidijo drugače ekonomisti, 
psihologi, poslovneži in politiki. 

1983 Gifford Pinchot – notranji podjetnik je podjetnik v 
organizaciji. 

1985 Robert Hisrich – podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa 
drugačnega in vrednega, pri čemer se skozi čas in trud, 
prevzema spremljajoče finančno, psihološko in družbeno 
tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki denarja ali 
osebnega zadovoljstva. 

Vir: Antončič et al. 2002, 26. 
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Podjetniški proces je proces, v katerem podjetnik ustanovi novo podjetje. Antončič 
et al. (2002, 54) pojmujejo, da je v podjetniški proces vključeno tudi ustanavljanje 
novega podjetja, kar pa je več od managerskega reševanja problemov (Antončič et al. 
2002, 54). Podjetnik naj bo moral sam poiskati, ovrednotiti in razviti priložnosti s 
premagovanjem t. i. sil, ki nasprotujejo ustvarjanju nečesa novega (Antončič et al. 
2002). Proces je sestavljen iz štirih faz, ki so medsebojno povezane in soodvisne, te faze 
so prestavljene le v tabeli 2.2, ker bi predstavljala razlaga posamezne faze in njeno 
definiranje preseganje okvira diplomske naloge. 

Podjem je pojem, s katerim razumemo posel oz. »podjetje« v njegovi vsebini in ne v 
njegovi pravni obliki oz. pojavnosti – v angleščini npr. »new venture« (Pšeničny et al. 
2000a). 

Tabela 2.2 Dejavniki podjetniškega procesa 

Opredelitev in 
ovrednotenje 
priložnosti 

Priprava 
poslovnega 
načrta 

Določitev 
potrebnih 
sredstev 

Vodenje podjetja 

Obstoj in trajanje 
priložnosti. 

Naslovna stran. 
Kazalo. 

Podjetnikovi 
trenutni viri. 

Managerski slog.

Dejanska in zaznana 
vrednost priložnosti. 

Povzetek. 
Opis posla. 
Opis panoge. 

Vrzeli v virih in 
razpoložljive 
dobave virov. 

Ključni 
dejavniki 
uspeha. 

Tveganje in donosnost 
priložnosti. 

Načrt trženja. 
Finančni načrt. 
Načrt 
proizvodnje. 

Dostop do 
potrebnih virov. 

Ugotovitev 
trenutnih in 
morebitnih 
prihodnjih 
problemov. 

Priložnosti ter osebni 
cilji in zmožnosti. 

Organizacijski 
načrt. 
Načrt izvedbe. 

 Uvedba 
kontrolnih 
mehanizmov. 

Konkurenčni položaj. Povzetek. 
Priloge. 

  

Vir: Antončič et al. 2002, 54. 

2.2 Opredelitev pojma visokotehnološka podjetja 

O pojmu visokotehnološka podjetja je veliko manj napisanega kot o podjetništvu na 
splošno. Predvsem, ker se je prisotnost visokotehnoloških podjetij na trg povečala šele v 
90. letih. To ne pomeni, da pred tem nismo poznali visokotehnoloških podjetij, 
nasprotno, lahko bi rekli, da so visokotehnološka podjetja prisotna v vsakem časovnem 
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obdobju, če predpostavimo, da poznamo tako tehnološko nezahtevne produkte kot 
visokotehnološke produkte. Najboljši oris visokotehnoloških podjetij nam poda 
raziskava, ki so jo opravili v ZDA, in sicer National Science Foundation (Sarfarz 1997). 
Na začetku ugotavljajo, da ni mogoče enoznačno definirati visokotehnoloških podjetij. 
Taka podjetja so v veliki meri odvisna od znanstvenih raziskav in tehnoloških inovacij, 
ki vodijo k ustvarjanju novih produktov (storitev). Ponavadi imajo nezanemarljiv 
ekonomski učinek, ki ga omogočajo veliki vložki denarni vložki in velik obseg 
raziskovalnega dela. Razvoj novih inovativnih produktov (storitev) pogosto pritegne 
kapitalske vlagatelje, ki pospešijo razvoj hkrati pa pričakujejo relativno visoke donose. 
Univerze in druge organizacije se premalo zavedajo pomena sodelovanja z 
visokotehnološkimi podjetji, predvsem na področju raziskav in razvoja. Po navedbah 
raziskave (Sarfraz 1997) zavezništva med visokotehnološkim sektorjem in lokalnimi 
institucijami, preko vlaganj v umetnost, izobraževanje in socialne programe, nedvomno 
izboljšuje kvaliteto življenja. Da določimo podjetje za visokotehnološko, moramo 
najprej določiti metodo, s katero bomo določali t. i. visokotehnološkost. Prvi način je, 
da uporabimo odstotek zaposlenih znanstvenikov oz. raziskovalcev in to primerjamo s 
povprečnim odstotkom v panogi. Drugi način, bolj uporaben, pa je odstotek sredstev 
namenjenih za raziskave in razvoj v primerjavi s prihodki, ta odstotek primerjamo z 
ostalimi podjetji v panogi. Panoge, ki nameni največji odstotek sredstev za raziskave in 
razvoj so (Sarfraz 1997): 
 

‐ medicinsko kemijska in botanična panoga, 
‐ panoge na področju biologije,  
‐ panoge s področja software,  
‐ panoge s področja telefonskih in telegrafskih aparatur,  
‐ panoge s področja farmacije,  
‐ panoge s področja elektromedicinskih pripomočkov,  
‐ panoge s področja računalniško komunikacijske opreme,  
‐ panoge s področja razvoja laboratorijske opreme.  

 

In kje je Slovenija? Če torej želimo postati dežela, kjer bodo visokotehnološka 
podjetja dobila svoj dom in ki bodo tako prispevala k boljšemu ekonomskemu položaju 
posameznika, moramo ustvariti okolje, ki bo spodbujalo taka podjetja. Štrancar (2005) 
poudari, da prijazno okolje zdaleč ni le količina sredstev, namenjenih za razvoj in 
raziskav, ampak seštevek in sovpliv vseh dejavnikov, ki vplivajo na tehnološki razvoj, 
med katerimi našteva: 

 

‐ podjetniško kulturo in sistem vrednot, 
‐ zakonodajo in delovanje pravne države, 
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‐ davčni sistem in obremenitev plač, 
‐ birokratske ovire vseh vrst, 
‐ potrebni kadri. 

 

Kot je bilo zaznati iz pogovorov pri predsedniku republike leta 2005, kjer so se 
srečali predavatelji, raziskovalci, gospodarstveniki in podjetniki, Slovenija ni preveč 
naklonjena visokotehnološkemu podjetništvu. Slovenija sicer sodi med 
visokotehnološko dobro opremljene države, a je težava predvsem v tem, da premalo 
slovenskih podjetij sodeluje pri oblikovanju visokotehnološkega svetovnega zemljevida, 
z izjemo farmacevtskih in nekaterih nišnih. Največji problem je še vedno financiranje 
visokotehnoloških podjetij. Nekatera podjetja razvijejo izdelek a jim potem zmanjka 
finančnih sredstev za preboj na trg. Tu bi veliko vlogo morala odigrati država. Vendar 
pa lahko na sliki 2.1 vidimo, da je Slovenija v letu 2006 namenila 1,56 % BDP za 
raziskave in razvoj, s čimer ne dosega povprečja EU-27, ki je 1,85 % BDP, kaj šele 3 % 
BDP, ki jih predvideva Lizbonska pogodba (Eurostat 2009). 

Slika 2.1 Delež BDP namenjen raziskavam in razvoju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurostat 2009. 

2.3 Opredelitev start up podjetij 

Start up so podjetja stara do 36 mesecev, ki se praviloma nahajajo v inkubatorju, so 
v t. i. inkubacijski fazi. Ponavadi so to podjetja z visokim potencialom rasti. V prvi je 
tako podjetje finančno odvisno predvsem od ustanovitelja oz. podjetnika. Zaradi 
premajhnih prihodkov ali nezmožnosti dokončnega razvoja produkta (storitve), pa 
morajo taka podjetja kmalu pridobiti sklade tveganega kapitala, kateri jim priskrbijo 
sredstva za dokončni razvoj in predstavitev produkta (storitve). Konec devetdesetih se je 



 

10 

pojavilo veliko start up podjetij, ki so delovala na področju interneta t. i. »dotcom« 
podjetja. Ko so vlagatelji predvsem lastniki skladov tveganega kapitala uvideli 
priložnost za rast svojih sredstev, so pričeli z množičnimi vlaganji v start up podjetja. 
Zaradi nedodelanih poslovnih načrtov, neučinkovitega ravnanja z dobički podjetij in z 
ne dovolj natančno začrtano vizijo podjetja je veliko podjetij v začetku 21. stoletja 
propadlo. Dve podjetji, spletna knjigarna Amazon.com in avkicjski portal eBay, pa sta 
kljub temu uspela preživeti in veljata za dva najboljša primera start up podjetij, katerima 
prvotno investitorji niso bilo naklonjeni. 

Reinink v svojem članku3 predstavlja najbolj obetavne panoge za delovanje start up 
podjetij to so panoge povezane z oskrbo ostarelih in gibalno omejenih ljudi, z urejanjem 
okolice, z oblikovanjem modnih oblačil, z oskrbo družbe s hrano, z spletno trgovino in 
avkcijami ter panoge povezane z izobraževanjem (Reinink 2009). V tabeli 2.3 
prikazanih 10 start up podjetij, ki so zaznamovala leto 2008 oz. so se znašli pred prvo 
javno prodajo delnic (t. i. IPO). 

Tabela 2.3 Start up podjetja v letu 2008 (ZDA) 

Podjetje Dejavnost Število zaposlenih 
23andMe Analiza DNK 30
37Signals Računalniško programiranje 8
AdMob Mobilno oglaševanje 65
BitTorrent Razvoj P2P tehnologije 60
Dash Nadgradnja GPS sistema 85
Fon Brezžično omrežje 90
LinkedIn Karierno socialno omrežje 200
Powerset Iskalna tehnologija – naravni jezik 60
Slide Podora socialnim omrežjem 60
Spock Specializiran iskalnik 25

Vir: Sloane 2007. 

2.4 Pomen podjetništva za gospodarsko rast 

Tu bom najprej teoretično prikazal, kakšen naj bi bil pomen podjetništva za 
gospodarstvo, v naslednjem podpoglavju pa bom prikazal dejanski vpliv. Podjetništvo 
je s prehodom na tržno gospodarstvo pomembno vplivalo na gospodarski razvoj in rast 
v Sloveniji. V 21. stoletju naj bi podjetništvo pridobilo odločujočo vlogo v nacionalni 
ekonomiji. Kakšen vpliv ima podjetništvo na gospodarsko rast oz. na BDP, je že dolgo 

                                                 
3 Članek je napisan po analizah, opravljenih v ZDA, zato so nekatere panoge pri nas 

drugače urejene in ne morejo predstavljati priložnosti za ustanovitev podjetja. 
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predmet preučevanja različnih raziskovalcev, tako v svetu kot v Sloveniji. Različnih 
študij in interpretacij rezultatov ne manjka, je pa vsem skupno, da so prikazale pozitivne 
učinke podjetništva za gospodarstvo (Pšeničny et al. 2000a, Antončič et al. 2002). 
Konkurenčnost je tista, od katere je odvisna gospodarska rast. »Konkurenčne prednosti 
gospodarstva so določene s stopnjo, tehnološkega razvoja, torej tehniko (tehnologijo), ki 
v danem trenutku omogoča ustrezno produktivnost dela in s tem tudi učinkovitost 
gospodarstva.« (Filipič 1996, 15) 

Leta 2000 je bila objavljena raziskava Global Entrepreneurship Monitor, ki je 
merila podjetniško klimo v 10 razvitih državah sveta. Končna ugotovitev raziskovalcev 
je bila, »da je raven podjetniških aktivnosti v neposredni povezanosti z rastjo BDP v 
vseh desetih preučevanih državah« (Pšeničny 2000). V raziskavi, ki je merila 30 
različnih kazalcev, je bilo ugotovljeno, da je v podjetniško najaktivnejših državah 
podjetništvo njihov sestavni del in kot tak sprejet kot filozofija gospodarskega in 
zasebnega življenja. Za druge države G7 (+3)4 so ocenili, da bodo potrebne velike in 
dolgotrajne spremembe, da bi v desetletju ali več lahko dosegli raven podjetniške 
aktivnosti teh podjetniško najbolj razvitih in aktivnih držav Pomembna je tudi 
sprememba državne ekonomske politike, ki mora od klasičnega modela rasti 
nacionalnega gospodarstva (slika 1.2) prestopiti na model podjetniškega procesa in 
nacionalne gospodarske rasti (slika 1.3), kjer na pomenu pri načrtovanju gospodarske 
rasti nastajajoča podjetja dobivajo podobno vlogo kot so jo pred tem imela obstoječa 
podjetja (Pšeničny et al. 2000a, 35–36). 

 

Slika 2.2 Klasični model rasti nacionalnega gospodarstva 

Vir: Pšeničny et al. 2000a, 35. 

 

                                                 
4  ZDA, Kanada, Izrael, Italija, V. Britanija, Danska, Finska, Francija, Nemčija in 

Japonska. 
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Slika 2.3 Model podjetniškega procesa in nacionalne gospodarske rasti 

 

Vir: Pšeničny et al. 2000a, 36. 

 
Nastanek novih podjetij pogosto povezujemo s pojmom inovacije. Inovacije so po 

eni izmed ekonomskih teorij ključni dejavnik pri razvoju novih izdelkov in storitev, kar 
sproža investicijski interes za ustanavljanje novih podjetij. Velik pomen ima t. i. 
razvojni proces izdelka, v katerem se razvijajo in komercializirajo inovacije s pomočjo 
podjetniških aktivnosti, kar spodbuja gospodarsko rast. Vendar pa avtor ugotavlja, da 
večina inovacij, ki se pojavijo na trgu, vsebuje malo izjemnosti, kajti s povečevanjem 
vpletenosti tehnologij se število dejanskih inovacij zmanjša (Antončič et al. 2002). 
Podobno se dogaja tudi v Sloveniji, kjer primanjkuje podjetniške realizacije na področju 
tehnoloških inovacij, kar bi s pomočjo večje dodane vrednosti povečevalo BDP. 
Gospodarska rast torej omejujejo tako notranji dejavniki kot tudi zunanji dejavniki. Ker 
je Slovenija majhno gospodarstvo in ima kot taka vezano svojo rast predvsem na 
države, v katere izvaža oz. s katerimi največ sodeluje, je potemtakem gospodarska 
aktivnost v veliki meri odvisna od povpraševanja držav uvoznic. V primeru take 
odvisnosti od uvoznic smo veliko bolj ranljivi, ker nimamo razvite lastnega motorja 
gospodarske rasti. Večjo stopnjo gospodarske rasti pa bomo dosegli, če bo država 
vodila tako ekonomsko politiko, ki bo ustvarjala tako okolje, ki bo pritegnilo večje 
število investicij. Investicije pa se plemenitijo predvsem v visokotehnoloških podjetjih 
in inovativnih podjetjih (Filipič 1996, 15). Država se mora torej ukvarjati z 
ustvarjanjem inovacijam in podjetništvu prijaznega okolja. 

Nekateri teoretiki, kot so Schumpeter, Hicks, Baldwin in drugi, so preučevali ali 
obstaja povezanost med podjetniško dinamiko, tj. razmerje med novoustanovljenimi in 
ugaslimi podjetji, in drugimi parametri. V Španiji je primerjava med podjetniško 
dinamiko in produktivnostjo pokazala, da le ta pozitivno vpliva na produktivnost v 
regiji in v posamezni panogi. Podoben pozitiven učinek je bil prikazan na Švedskem, 
kjer so ugotovili, da ima samozaposlitev pozitiven učinek na stopnjo brezposelnosti. 
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Preučevanje povezave med novoustanovljenimi podjetji in brezposelnostjo na 
Portugalskem je pokazalo, da imajo mikro podjetja le majhen vpliv pri rasti BDP in 
zmanjšanju brezposelnosti. Raziskava, ki je na Japonskem preučevala razloge za odhod 
iz podjetništva, je prikazala, da ekonomske ovire niso edini in poglavitni vzrok za 
prenehanje, ampak je takih vzrokov več, med njimi tudi mladost managementa, 
finančne težave in upadanje prodaje (Močnik 2009). 

Nenazadnje je podjetništvo lahko uporabljeno tudi kot inovativen pristop pri 
oživljanju območij v središčih mest. »Prebivalci mestnih središč lahko vzpostavijo 
odnos s konceptom in gledajo nanj kot možnost, s katero lahko spremenijo trenutne 
razmere. Vzorčni projekt v New York Cityu je depresivni del mesta spremenil v 
območje, kjer je mnogo malih podjetij.« (Antončič et al. 2002) 

2.5 Vpliv podjetništva na gospodarsko rast 

Kot sem prikazal že v teoretičnem delu naj bi imelo število novoustanovljenih 
podjetij in število ugaslih podjetij pozitiven doprinos h gospodarski rasti. Gre za t. i. 
kreativno destrukcijo, kjer je glavi razlog za podjetniško dinamiko, da bolj inovativna 
podjetja nadomeščajo manj učinkovita in uspešna podjetja (Močnik 2009). V tabeli 2.4 
lahko vidimo, kako se je spreminjalo število podjetij od leta 2001 naprej po regijah in 
koliko novonastalih podjetij je bilo ustanovljenih od leta 2000 naprej (tabela 2.5). Na 
sliki 2.4 in 2.5 je prikazana zastopanost posamezne pravnoorganizacijske oblike znotraj 
skupine mikro podjetij in majhnih podjetij. Mikro podjetja imajo od 0 do 9 zaposlenih, 
majhna podjetja pa od 10 do 49 zaposlenih. 
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Tabela 2.4 Podjetja po statističnih regijah 

Regija 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pomurska 3847 3885 3844 3883 3838 4024 4167 
Podravska 12757 12875 12755 13115 13241 13909 14545 
Koroška 2826 2826 2764 2823 2772 2947 3091 
Savinjska 10474 10426 10250 10414 10481 11092 11475 
Zasavska 1367 1384 1371 1411 1425 1468 1504 
Spodnjeposavska 2945 2894 2860 2913 2918 3041 3094 
JV Slovenija 5402 5345 5198 5226 5233 5364 5471 
Osrednjeslovenska 28535 29308 29474 30337 31330 33212 35112 
Gorenjska 8420 8529 8453 8698 8899 9465 10022 
Notranjsko-kraška 2100 2136 2113 2165 2195 2302 2405 
Goriška 6444 6398 6248 6399 6470 6739 6951 
Obalno-kraška 5989 6064 6175 6313 6597 7006 7435 
Slovenija 91106 92070 91505 93697 95399 100569 105272 

Vir: SURS 2009. 

Tabela 2.5 Novonastala podjetja brez predhodnika po regijah 

Regija 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pomurska 216 254 283 256 290 294 404
Podravska 881 1003 1016 954 1187 1173 1372
Koroška 197 175 171 167 204 173 275
Savinjska 638 598 640 603 776 843 1046
Zasavska 76 95 96 107 141 121 137
Spodnjeposavska 172 182 167 167 216 200 255
JV Slovenija 271 297 294 275 360 342 383
Osrednjeslovenska 1924 1896 2255 2029 2518 2923 3357
Gorenjska 571 559 620 493 719 824 1001
Notranjsko-kraška 139 116 143 125 148 179 207
Goriška 338 332 359 340 458 521 556
Obalno-kraška 385 405 515 503 571 807 771
Slovenija 5808 5912 6559 6019 7588 8400 9764

Vir: SURS 2009. 
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Slika 2.4 Zastopanost pravnoorganizacijskih oblik med majhnimi podjetji 

 

Vir: SURS 2009. 

Slika 2.5 Zastopanost pravnoorganizacijskih oblik med mikro podjetji 

 

Vir: SURS 2009. 

V obdobju od januarja 2005 do februarja 2009 se je povečalo število 
samozaposlenih za 15,86 %, brezposelnost pa se je v enakem obdobju znižala za    
17,32 % (SURS 2009). Treba pa je upoštevati dejstvo, da je Slovenijo konec leta 2008 
doletela recesija, kar je močno povečalo število brezposelnih, kar je bila posledica 
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masovnih odpuščanj večjih Slovenskih podjetij. Če ne bi bilo take anomalije bi lahko 
rekli, da povečevanje samozaposlenosti zmanjšuje število brezposelnih, kar pa je le 
predpostavka saj bi bilo potrebno upoštevati, da v razmerah gospodarske rasti tudi večja 
podjetja več zaposlujejo, kar tudi niža stopnjo brezposelnosti. Podrobna študija tega 
pojava presega obseg tega dela. 

V nadaljevanju predstavljam raziskavo (Močnik 2009), katere predmet je bil ocena 
vpliva novoustanovljenih podjetij na BDP. Avtorica je preverjala kakšen vpliv so imela 
novoustanovljena podjetja na povečanje BDP tako v celoti, kot po regijah. V letu 2005 
je bilo novoustanovljenih podjetij 9 % med vsemi podjetji, kar je za 50 % več kot leta 
2000. Edino v koroški regiji je delež padel iz 7 % leta 2000 na 6 % leta 2005. Najvišji 
porast pa je bil zabeležen v Obalno-Kraški regiji (6 % leta 2000 in 12 % leta 2005) ter v 
Goriški regiji (5 % leta 2000 in 8 % leta 2005). Podjetja so v šestletnem obdobju 
preučevanja prispeva skupno 1,041 % k povprečni rasti BDP. Kar potrjuje pozitiven 
učinek podjetništva na gospodarsko rast. Raziskava pa je osvetlila drugo za to 
diplomsko delo zelo pomembno tezo, da se je učinek novonastalih podjetij skozi 
obdobje zmanjševal. Avtorica meni, da so slovenski podjetniki veliko bolj motivirani s 
kratkotrajnimi priložnostmi, kot postavitvijo dolgoročnih strateških ciljev za svoje 
podjetje (Močnik 2009). Smiselno se mi zdi, da se izpostavi to slabo motiviranost, kjer 
bi lahko več naredili inkubatorji in tehnološki park, ki bi pomagali podjetnikom 
zasnovati dolgoročne strateške cilje in jim torej ne pomagati samo na začetku 
podjetniške poti. 

2.6 Podjetniški proces z vidika sprožitve podjetniškega dogodka 

Moore (Moore v Bygrave 1994, 3) obravnava podjetniški proces z vidika sprožitve 
podjetniškega dogodka (slika 2.6). Za boljše razumevanje nekaterih misli se mi zdi 
primerno, da opredelim moj pogled glede vpliva inkubatorjev / tehnoloških parkov na 
podjetniški proces, kar najlažje determiniram s prikazom dinamičnega modela 
podjetniškega procesa. Vrsta osebnostnih, socioloških in drugih dejavnikov okolja 
vpliva na sprožitev podjetnikovega dogodka (odločitve). Vsi ti dejavniki skupaj 
učinkujejo, da pride do novega podjema, ali pa tudi ne. Ko dobimo idejo, ki bi lahko 
vodila v nastanek novega podjetja, je ta posledica našega načina dojemanja in okolja, 
torej naše osebnosti na katero vplivajo dejavniki okolja. Da bi ideja pripeljala, do 
novega podjetja, je potrebo našo idejo preveriti, pojavijo pa se novi osebnostni in 
sociološki vplivi in podpora ali odpor iz okolja. V tem primeru lahko veliko vlogo 
opravijo inkubatorji, ki nam pomagajo oceniti ustreznost naše ideje in njen ekonomski 
potencial. Nazadnje lahko na odločitev o nastanku novega podjetja vplivajo še drugi 
dejavniki, kot je recimo pomanjkanje podjetniških lastnosti, znanj, izkušenj, vizije in ali 
je v okolju sploh mogoče uspeti z našo idejo. Pri sprehodu skozi korake pri sprejemanju 
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novih članov v inkubator, se ovrže strah, da je podjetnik prepuščen samemu sebi. 
Inkubator naj bi ocenil posameznikovo motiviranost za podjetniško aktivnost, njegovo 
znanje in mu pomagal pri premostitvi pomanjkanja. 

Anketa Biotehnologija in podjetništvo (Benčina Rupel 2002), ki je preučevala 
odnos študentov do podjetništva, je pokazala, da je v mladih želja po pridobitvi znanj o 
podjetništvu večja kot pa želja postati podjetnik. Mladi so svoje znanje o podjetništvu 
ocenili za nezadostno in bi ga morali nadgraditi, le 4 % mladih meni, da je njihovo 
znanje zadostno za ustanovitev in vodenje podjetja. Zanimivo je tudi dejstvo, da mladi 
ocenjujejo, da je v Sloveniji veliko podjetnikov, vendar je tudi veliko neizkoriščenih 
priložnosti. 

Slika 2.6 Model podjetniškega procesa z vidika sprožitve podjema 

Vir: Pšeničny et al. 2000a, 134; Bygrave 1994, 3.



 

 



 

3 TEORETIČNI OPIS INKUBATORJEV, TEHNOLOŠKIH PARKOV 

V tem delu se bo osredotočenost iz splošnih podjetniških pojmov preusmerila v 
inkubatorje, tehnološke parke. Predstavil bom teoretična izhodišča pojma inkubator, 
tehnološki park, kateri se v zadnjem času največkrat pojavljajo v strokovnih člankih in 
literaturi, ki se ukvarja s pojmi podjetništvo, gospodarska rast, konkurenčnost in razvoj 
tehnologije. Za to delo je pomembno, da spoznamo razlike med inkubatorji in 
tehnološkimi parki, ki pa so zaradi specifičnosti okolja v Sloveniji zabrisane. 
Inkubatorji so oblikovani z namenom, da skozi nabor različnih podpornih in svetovalnih 
storitev, pospešujejo razvoj podjetništva. Poznamo več delitev inkubatorjev, ki pa so 
odvisne od kriterija, ki ga upoštevamo. Po podatkih NBIA5 so podjetja, ki so delovala v 
inkubatorju bolj uspešna na samostojni poti kot podjetja, ki ne delujejo v inkubatorju. 
Zgodovinsko se je pokazalo, da kar 87 % podjetij uspešno deluje na trgu tudi, ko zapusti 
inkubator (Erlewine 2007). 

3.1 Zgodovinski razvoj inkubatorjev, tehnoloških parkov 

Formalni začetek inkubatorjev datira v leto 1959 v mesto Batavia, New York, kjer 
je Joseph Mancuso odprl Batavia Industrial Center (Stone 2008). V tem obdobju je 
mnogo velikih tovarn zaprlo svoja vrata in povzročilo porast števila brezposelnih, 
lastniki so tovarne selili na južno ter zahodno obalo. Skladišče, iz katerega je po prenovi 
zrasel prvi inkubator, je bilo sprva valilnica za piščance, do leta 1956 pa tovarna težke 
mehanizacije podjetja Massey Ferguson. Mancuso je prostor prenovil in ga oddal 
lokalnim podjetnikom, da bi s tem krepil ekonomsko aktivnost v regiji (Stone 2008). 
Oče inkubatorjev, ki je preminil v letu 2008, je postal znan tudi po svoji izjavi, ki jo je 
podal novinarju na vprašanje, kaj pravzaprav počne: »Pravzaprav ne vem, kako bi 
poimenoval to prej smo inkubirali piščance, zdaj pa najbrž inkubiramo podjetja«. 

Čeprav se sprva koncept podjetniških podpornih storitev ni prav dobro prijel, vse 
tja do konca sedemdesetih in začetka osemdesetih, ko je bilo odprtih približno 12 
inkubatorjev, ki so nastali na pogorišču bivših velikih tovarn. V osemdesetih, ko je 
področje inkubatorjev raslo, so nekateri posamezniki uvideli, kakšne priložnosti nudijo 
mikro in mala podjetja v primerjavi z velikimi podjetji. Mnogo podjetij in 
posameznikov se je odločilo, da bo podprlo novonastala podjetja v inkubatorjih. K 
pospešeni rasti so vodile tri glavne aktivnosti (SVBIC6 2009). V sredini osemdesetih je 
ameriško ministrstvo za mala podjetja (Small Business Administration – SBA) 
pripravilo vrsto regijskih konferenc z namenom predstavitve in promocije razvoja 
inkubatorjev. SBA je izdala tudi priročnike za vodenje inkubatorjev in izdajali so 
časopis na temo inkubatorjev. Rezultat promocije je bil, da se je število odprtih 

                                                 
5 National Business Incubation Associaton. 
6 Salmon Valley Business & Innovation Center. 
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inkubatorjev iz leta 1984 (20) povečal v letu 1987 na 70 novih inkubatorjev. Leta 1982 
so v zvezni državi Pennsylvania pripravili model razvoja tehnologije in industrije, v 
katerem je bil velik pomen pripisan pomoči inkubatorjem. Control Data Corporation in 
njen ustanovitelj William Norris sta postala ena prvih podpornikov izgradnje 
inkubatorjev. Tako je g. Norris ustanovil City Venture Corporation, ki je imela 
poslanstvo postavitve inkubatorjev v večjih in manjših mestih pod ZDA. Nekateri od 
takrat ustanovljenih inkubatorjev npr. Entrepreneurial Center in Birmingham in Pueblo 
Business & Technology Center obstajajo še danes. 

Po podatkih NBIA naj bi bilo danes po svetu aktivnih več kot 5000 inkubatorjev. 
Več kot 1400 inkubatorjev je v letu 2006 delovalo v Severni Ameriki, okoli 270 v 
Veliki Britaniji (EBN 2005) in po podatkih Evropske komisije (European Commission 
2002) v zahodni Evropi deluje okoli 900 inkubatorjev. Pomemben pa je razvoj 
inkubacijske dejavnosti tudi v državah v razvoju, kjer sta v zadnjem desetletju ključno 
vlogo odigrali Organizacija za razvoj industrije (UNIDO – United Nations Industrial 
Development Organization) ter Svetovna banka. 

V začetnem razvojnem obdobju so inkubatorji delovali kot pospeševalci inovacij in 
tehnološkega transferja. Čeprav je prva generacija inkubatorjev ponujala le ugoden 
delovni prostor, se je ponudba kmalu dopolnila z dodatnimi storitvami, kot npr. 
podjetniško svetovanje, podpora podjetij zunaj inkubatorja in pomoč pri pridobitvi 
semenskega kapitala. Zadnja leta se pojavlja nov tip inkubatorjev, katerih namen je 
mobilizirati informacijsko – komunikacijsko tehnologijo z namenom nastanka novih 
hitro rastočih visokotehnoloških podjetij (Brilej 2006). Na sliki 3.1 je prikazan razvoj 
inkubatorjev skozi obdobja. 
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Slika 3.1 Razvoj inkubatorjev skozi obdobja 

 

Vir: European Commission 2002. 

3.2 Definicije in oblike inkubatorjev 

Po definiciji Ministrstva za gospodarstvo (Ministrstvo za gospodarstvo 2009) so 
inkubatorji tisti, ki nudijo okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja podjetja. 
Praviloma naj bi inkubatorji predstavljali regionalno podporno okolje, ki je namenjeno 
predvsem visokotehnološkim in netehnološkim podjetjem iz regije. Inkubatorji naj bi 
bili umeščeni v poslovno industrijske cone, kar bi omogočilo večjo interakcijo med 
novoustanovljenimi in obstoječimi podjetji. Ker se definicije praviloma razlikujejo od 
države do države, sem jih predstavil v tabeli 3.1. Tako kot se razlikujejo definicije tako 
obstaja tudi veliko število različnih oblik inkubatorjev. V nadaljevanju bom predstavil 
več različnih delitev, začnem pa naj z najenostavnejšo, ki deli inkubatorje glede na 
ustanovitelje. Delitev je naslednja (Brilej 2006): 

 

1. Inkubatorji v javni lasti – ustanovi jih vlada z namenom uresničevanja razvojnih 
programov, npr. ustvarjanja novih delovnih mest, gospodarske rasti določenega 
območja ali regije, prestrukturiranja obstoječe proizvodnje, pospeševanje 
ekonomske dejavnosti določene strukture prebivalcev (manjšin, žensk), razvoj in 
komercializacija tehnologije itd. Sestava najemnikov je odvisna od cilja, ki si ga 
je inkubator zastavil. Pretežni del njihovih prihodkov je iz proračunskih virov, so 
torej neprofitno naravnani in zaračunavajo cene za oddajo prostorov in 
svetovanje, ki so nižje od tržnih. 

2. Inkubatorji v zasebni lasti – ustanovitelji so privatna podjetja in so zato profitno 
naravnani. Pretežni del prihodkov dobijo iz najemnin prostorov, zato je njihova 
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prioriteta polna zasedenost prostorov in ne ugodna sestava najemnikov. Takih 
oblik je največ v ZDA, kjer je običajno, da za opravljene storitve in najem 
poslovnih prostorov inkubirano podjetje proda del svojega lastniškega deleža 
inkubatorju. 

3. Univerzitetni inkubatorji – ustanavljajo jih univerze z namenom razvoja in 
prenosa novih tehnologij v komercialno sfero. Prisotni so tudi drugi motivi, kot 
na primer povabiti perspektivne kadre, motivirati in usposabljati študente in 
podobno. 

4. Korporacijski inkubatorji - korporacije ustanavljajo spin-off podjetja, v katerih 
zaposlijo svoje inovativne delavce, ki svoje ideje lažje uresničijo v manjšem 
podjetju, kjer ni toliko birokratskih ovir. S tem lahko povečajo svojo 
konkurenčnost, saj se mala podjetja lažje specializirajo in povečajo tehnično 
inovativnost. Korporacije so takšna spinn-off podjetja začela ustanavljati v 
osemdesetih, ko so mnoga velika podjetja zašla v krizo, namen pa je bil boljša 
tržna prilagodljivost malih podjetij in s tem tudi matične družbe. Pojav se 
imenuje notranje podjetništvo. 

 

Tabela 3.1 Primerjava definicij inkubatorja 

Evropska komisija ZDA Velika Britanija BIC 
Inkubator je prostor, 
kjer so koncentrirana 
novonastala podjetja. 
Namen je, da bi 
izboljšali njihovo 
možnost preživetja in 
rast z nudenjem 
prostorov, 
telekomunikacijske 
opreme, managersko 
podporo in drugimi 
podpornimi storitvami. 

Inkubator je 
poslovni proces, ki 
pospešuje in razvija 
start up podjetja, s 
tem, da 
podjetnikom nudi 
različen nabor 
storitev in virov. 
 

Inkubator je namenjen 
doseganju ciljev, kot so 
nova delovna mesta, 
razvoj idej, 
diverzificiranje lokalne 
ekonomije in glavno 
dosegati povečano 
aktivnost med malimi 
podjetji. 
 

Inkubatorji delujejo v 
javno dobro, 
ustanovljeni so s strani 
vodilnih ekonomskih 
operaterjev na 
določenem področju 
ali v regiji, z namenom 
nudenja usmeritev in 
podpore pri projektih, 
ki jih izvajajo 
inovativna mala 
podjetja. 

Vir: Hayhow 1996, OECD 1999, European Commission 2002, EBN 2005. 

Splošno inkubatorji na določenem zemljišču s povezanimi stavbami predstavljajo 
center za novoustanovljena podjetja, katerim nudijo izbor različnih storitev: 
 

- usposabljanje, 
- strokovna tehnična podpora, 
- marketinško svetovanje, 
- pomoč pri pripravi poslovnega načrta, 
- najem prostorov, 
- financiranje s pomočjo skladov tveganega kapitala. 
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Vendar pa inkubatorji ponavadi specializirajo svoje delovanje predvsem glede na 
stranke, katerim so namenjeni. Tako moramo ločiti tehnološke inkubatorje in 
tehnološke parke, pri čemer za tehnološke inkubatorje velja, da praviloma inkubirajo 
podjetja z visokim potencialom tehnološkega razvoja. Takšen inkubator ponuja 
raznovrstne svetovalne in podporne storitve vse z namenom doseči čimprejšnjo 
uporabnost nove tehnologije. Ponavadi imajo taki inkubatorji zelo stroga vhodna in 
izhodna merila in točno določeno pot podjetja v inkubatorju. Glavni namen tehnoloških 
inkubatorjev ni povečevanje števil zaposlitvenih mest, ampak komercializacija nove 
tehnologije preko novoustanovljenih podjetij. Po drugi strani velja za tehnološke parke, 
da imajo svoje prostore blizu univerz ali si z njimi celo delijo del prostora. Podjetja, ki 
delujejo v tehnoloških parkih, so ponavadi start up podjetja, ki jih ustanovijo 
predavatelji, raziskovalci ali študenti. Tehnološki parki so tudi nekakšen zdravstveni 
dom za podjetja iz tehnoloških inkubatorjev. Glavna razlika med njima pa je v tem, da 
naj bi tehnološki parki ponujali več prostorov, v katerih je možen tudi začetek 
proizvodnje oz. izgradnja tovarne, to pa je možno, ker nimajo časovne omejitve bivanja. 
Čeprav se lahko pojavljata ti dve obliki podpornih institucij ločeno, pa je zaželeno, da 
sta čim bližje in da sodelujeta ter tako vplivata sinergijsko. Podjetja naj bi po določeni 
inkubacijski dobi zapustila tehnološki inkubator, se preselila v tehnološki park, mesto v 
tehnološkem inkubatorju pa bi se spraznilo za nov potenciali start up. Sinergije, kot 
rezultat sodelovanja med tehnološkim inkubatorjem in tehnološkim parkom, so 
naslednje (UNIDO 1999): 

 

- podjetja, ki so se preselila iz tehnološkega inkubatorja v tehnološki park ohranijo 
zvezo s prejšnjo bazo znanja, 

- podjetja bodo po relokaciji stranke našle na skoraj enakem naslovu, 
- podjetja bi si z raziskovalno organizacijo lahko delila opremo in vire informacij, 
- razvoj izdelka in raziskave se skoraj ne prekinejo, 
- tehnološki inkubator in tehnološki park lahko določita skupne strateške cilje, 
- omogočeno je lažje nadziranje in evalviranje rezultatov poslovanja inkubiranih 

podjetij, 
- tehnološki inkubator in tehnološki park lahko povečata podporno mrežo, 
- lokalni poslovni angeli in skladi tveganega kapitala imajo boljši pregled nad 

poslovanjem podjetij, 
- inkubirana podjetja lahko koristijo storitve podjetij v tehnoloških parkih. 

 

V Sloveniji ni možno opraviti tako nazorne delitve med tehnološkimi inkubatorji in 
tehnološkimi parki, predvsem zato, ker je veliko prostorov sofinanciranih s strani 
države, ki pa ne more nuditi neomejeno časovno bivanje malih podjetij v parkih. Tako 
pri nas nekateri tehnološki parki delujejo kot inkubatorji (Pohleven 2000). 

Na sliki 3.2 so predstavljeni tipi inkubatorjev po specializaciji. Kjer se na spodnjo 
desno stran uvrščajo inkubatorji, ki običajno, ampak ne vedno, podpirajo razvoj 
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tehnoloških podjetij ter zagotavljajo visoko stopnjo strokovne podpore. Na drugi strani 
imajo tehnološki centri in parki ponavadi zelo selektivne kriterije za vstop in visoko 
stopnjo strokovne podpore. 

Slika 3.2 Tipi inkubatorjev 

 

Vir: European Commission 2002. 

Poznamo še delitev na tradicionalne inkubatorje in inkubatorje nove ekonomije. 
Značilnost prvih je podpora podjetništvu in spodbujanje inovacijske dejavnosti. 
Nekateri od teh inkubatorjev se specializirajo predvsem na tehnološki razvoj, zato se je 
povečala prisotnost tehnoloških parkov in centrov. Po tej delitvi so tehnološki parki 
namenjeni predvsem zagotavljanju prostora, v katerem lahko visoko tehnološka podjetja 
lažje izmenjujejo znanje in pomembne informacije. Infrastruktura v takih parkih mora 
zagotavljati koncentracijo in razvoj znanja na enem mestu. Tudi ta definicija 
predvideva, da so tehnološki parki veliko bolj povezani z univerzami kot pa inkubatorji. 
Na drugi strani so inkubatorji nove ekonomije mnogokrat virtualni, financirani s strani 
tveganega kapitala. Osredotočajo pa se predvsem na podjetja z visoko tehnologijo in iz 
informacijsko – komunikacijske panoge (Brilej 2006). Sprva so taki modeli 
inkubatorjev nastali predvsem v Silicijski dolini v Kaliforniji (ZDA) vendar so se kmalu 
začela širiti po vsem svetu. Dahl (2005) navaja, da je po kolapsu ekonomije koncem 20. 
stoletja, v ZDA mnogo inkubatorjev zaprlo svoja vrata. Inkubatorji so morali na novo 
definirati svoje delovanje. Inkubatorji nove dobe postajajo bolj podobni platformi, kjer 
se srečujejo mentorji in snovalci novih podjetij. Zaradi večje virtualnosti so inkubatorji 
povezani z več organizacijami, kar izboljšuje njihovo strokovnost. Avtorjeve ugotovitve 
so, da so se sedaj inkubatorji delno preusmerili oz. relocirli svoje delovanje tudi v 
podporo različnim drugim profilom podjetij ne samo visokotehnološkim (Dahl 2005). 
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3.3 Dejavniki uspešnega delovanja inkubatorjev 

Da bi določili in merili uspešnost podjetniških inkubatorjev, moramo najprej vedeti, 
kaj je cilj oz. kakšen namen inkubatorji zasledujejo. Inkubatorji naj bi s svojimi 
programi predvsem spodbujali in razvijali naslednje sektorje: tehnologija, računalniško 
programje, internet, bioznanost, elektroniko in mikroelektroniko, telekomunikacije, 
brezžično tehnologijo, okolju prijazne tehnologije, energija, nanotehnologije, letalstvo, 
gozd, turizem itd.  

Več kot polovica programov pa s svojimi programi podpira različne gospodarske 
sektorje. Tehnološki inkubatorji predstavljajo 39 % vseh inkubatorjev (Erlewine 2007). 
Inkubatorji se razlikujejo v tem, kako dosegajo cilje, kar je odvisno od njihove 
organizacije in strukture zaposlenih. Čeprav lahko pri svojem delovanju inkubatorji 
zasledujejo različne cilje, so bili inkubatorji ustanovljeni z namenom generiranja novih 
delovnih mest, komercializacije tehnologije, pospeševanja nacionalne gospodarske rasti, 
pospeševanja vključitve žensk in manjšin v podjetništvo in nenazadnje za identificiranje 
spinn-off podjetij. Da pa bi lahko inkubatorji uspešno udejanjali take cilje, pa je 
potrebno razumeti, da je tudi njihov ustanovitveni proces podoben podjetniškemu 
procesu. Prvo je potrebno zbrati dovolj sredstev, tu je lahko država v veliko pomoč. Ena 
tretjina vseh inkubatorjev je financirana s strani razvojnih agencij, okrog 21 % s strani 
vlad in približno 20 % jih je financirano s strani univerz, lokalnega gospodarstva, 
posameznikov in občin (Erlewine 2007). 

Glede na velike razlike med inkubatorji pa ti nudijo podobne storitve, preko katerih 
lahko preverjamo uspešnost. In kako uspešni so na posameznem področju inkubatorji? 
Raziskava7 (Thornton 2009) objavljena v januarju 2009 se je ukvarjala z vprašanjem 
vpliva inkubatorjev na nova delovna mesta. Raziskava je pokazala, da inkubatorji 
ustvarijo 20 krat več delovnih mest kot javna infrastrukturna dela.8 Novo delovno mesto 
ustvarjeno v inkubatorju predstavlja od 144 do 216 dolarjev stroška za davkoplačevalski 
denar, na drugi strani eno dodatno delovno mesto ustvarjeno z javnimi infrastrukturnimi 
delo porabi od 2.920 do 6.872 dolarjev proračunskih sredstev. Avtorji študije 
poudarjajo, da bi bilo bolj smiselno proračunska sredstva strateško usmeriti na razvoj 
inovacijske dejavnosti in podjetništva, ker inkubatorji generirajo več delovnih mest in 
prispevajo več k življenjskemu standardu skupnosti. Pri številu in rezultatih projektov, 
inkubatorji ustvarijo tudi več prihodkov na investiran dolar, kot druge primerljive 
organizacije. Po podatkih UKBI (UK Business Incubation), ki zadnjih 9 let aktivno meri 
učinek inkubatorjev na ekonomijo in trg dela, je bilo v inkubatorjih v povprečju 30 
podjetij, ki je nudilo redno zaposlitev 167 osebam (EBN 2005). Večina (60 %) podjetij 

                                                 
7 Construction Grants Program Impact Assessment Report. 
8 Gre za predlog predsednika Obame, da bi s pomočjo javnih del izboljšali ekonomsko 

stanje. 
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je delovalo tudi zunaj inkubatorjev, kar je podpiralo še dodatni 150 podjetij. Podatki 
kažejo, da je 75 % podjetij zabeležilo prihodke do višine 500.000 funtov (552.302 
EUR), le 1,5 % podjetij pa je doseglo prihodke večjo od 5 milijonov funtov (5,5 
milijonov eurov). 

Pomemben pa je tudi obstoj podjetij po petih letih poslovanja, ko podjetja ali 
začnejo z rastjo ali propadejo. Raziskave so pokazale, da kar 87 % podjetij posluje tudi 
po petih letih obstoja (UKBI 2009, NBIA 2009). V Veliki Britaniji so tudi ugotovili, da 
ima kar 98 % inkubiranih podjetij dobiček v primerjavi z le 50 % takih podjetij med 
vsemi malimi in srednjimi podjetji (UKBI 2009). Torej lahko potrdimo tezo, da so 
podjetja, ki delujejo v inkubatorju bolj uspešna od tistih, ki ne delujejo v inkubatorju. V 
letu 2005 so ameriški inkubatorji podpirali več kot 27.000 podjetij, ki so ustvarila 
100.000 novih delovnih mest za 17 milijard prihodkov (kar predstavlja 0,7 % proračuna 
ZDA v letu 2005) (NBIA 2009). 

Za uspešno delo inkubatorjev pa je pomemben tudi management le teh. Če 
predpostavimo, da naj bi bila glavna naloga managementa osredotočanje na podjetja, ki 
so v inkubatorjih, kar naj bi dosegli z ustreznim manageriranjem, pa raziskave kažejo, 
da se je le 75 % managerjev posvečalo poslovanju podjetij v inkubatorjih (Duff 2003). 
Organizacija inkubatorja lahko pomembno vpliva na uspešnost poslovanja in na hitrost 
odzivanja inkubatorja na nova spoznanja oz. na nove za njihove člane pomembne 
informacije. Management mora oblikovati tako organiziranost, da s svojimi storitvami, 
ustvarja dodano vrednost za svoje člane (Duff 2003). O najboljši praksi za vodenje 
inkubatorjev je bilo veliko napisanega, a prave dodane vrednosti teoriji managementa ni 
bilo ustvarjene (Hancock 2006). Enotni so si avtorji le glede dejstva, da za vodenje 
inkubatorja management potrebuje specifična znanja in spretnosti. Veliko literature 
povzema dobre prakse, ki pa ponavadi temeljijo na anekdotah in omejitvah, vsem pa je 
skupno pomanjkanje teoretičnega izhodišča (Hancock 2006). Ta razlika in pomanjkanje 
teorije je in bo spodbudila mnogo raziskovalcev in teoretikov managementa, da bodo 
poskušali dodati dodano vrednost k teoriji managementa. Verjamem pa, da bodo prav 
tako kot so začetniki splošne teorije managementa tudi oni potrebovali kar nekaj časa, 
da definirajo ključne elemente managementa inkubatorjev. Preobsežno diskutiranje o tej 
nadvse pomembni temi pa bi pomenilo odmik od moje začrtane teme. 

3.4 Primerjava univerzitetnih inkubatorjev 

V naslednjem delu bom analiziral in prikazal razlike med Ljubljanskim 
univerzitetnim inkubatorjem (LUI), univerzitetnim inkubatorjem Univerze v Južni 
Karolini v ZDA (USC Columbia Tech Incubator – CTI) ter univerzitetnim inkubatorjem 
ciprske univerze (Diogenes Business Incubator). Naslednje inkubatorje sem izbral, ker 
želim z CTI prikazati v koliko večjem obsegu delujejo inkubatorji v ZDA, Diogenes pa 
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sem izbral, ker deluje v Mediteranu in je velikost države primerljiva s Slovenijo. Moje 
ugotovitve so izkazane v tabeli 3.2. 

Lahko ugotovim, da je glavni primanjkljaj Slovenije premajhen odstotek izvoza 
visoke tehnologije, kar pa ni posledica le delovanja inkubatorjev, ampak tudi 
ekonomske politike države. Še vedno smo izvozno vezani na bolj tradicionalne panoge, 
ki pa ne zagotavljajo velike dodane vrednosti. Velja omeniti, da je med primerjanimi 
inkubatorji daleč največji inkubator v ZDA s kar 4000 kvadratnimi metri površin, 
namenjenih pisarnam, laboratorijem in potencialni proizvodnji. Inkubacijska doba je v 
vseh inkubatorjih v povprečju tri leta, vendar pa morajo podjetja v inkubatorju CTI na 
šest mesecev managementu oddati poročilo o delovanju, kjer opredelijo, kako uspešni 
so pri doseganju zastavljenih ciljev in kje vidijo največje težave v prihodnjem obdobju. 
Zanimivo je, da predvsem v ameriškem inkubatorju pri predstavitvi svojih storitev in 
prednosti, ki jih pridobijo člani, na prvo mesto ne postavljajo prostorov, veliko 
pomembneje se jim zdi povezovanje podjetnikov z raziskovalci, profesorji in študenti. 
Na ta način uspejo doseči, da se ideje dopolnijo s teoretičnimi osnovami in preko 
laboratorijev in testnih centrov zaživijo v inovacijo. Zanimiv je podatek, da je v letih 
delovanja CTI uspel za svoja podjetja zbrati že preko 29 milijonov dolarjev sredstev in 
da je povprečna plača na ustvarjeno delovno mesto 48.750 dolarjev na leto (CTI 2009). 

Tabela 3.2 Primerjalna analiza med LUI, Diogenese in CTI 

Kriterij Ljubljanski 
univerzitetni 

inkubator – LUI 

Diogenese, Univerza 
Ciper 

Columbia Tech 
Incubator, Univerza 

Južna Karolina (ZDA) 
Število prebivalcev 2.047.904 

(vir: SURS 2009) 
796.900 

(vir: Statistic service of 
the Republic of Cyprus 

2009) 

307.765.601 
(vir: U. S. Census 

Bureau 2009) 

Odstotek BDP 
namenjen za RR  

1,56 % v letu 2006 
 

0,43 % v letu 2006 2,56 % v letu 2006 

Odstotek izvoza 
visoke tehnologije v 
celotnem izvozu*  

4,6 % v 2006 21,3 % v 2006 26,1 % v 2006 

BDP na prebivalca 
2006  

24.010 $ 22.950 $ 47.580 $ 

Število študentov 
na univerzi 

41.111 
(2008/2009, vir: UL 

2009) 

3.500 
(2004/2005, vir: UC 

2009) 

41.518 
(jesen 2008, vir: USC 

2009) 
    
    

 
 
 
 
 

Nadaljevanje na 
naslednji strani. 
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Poslanstvo 
 

Postati mednarodno 
uveljavljen 
univerzitetni inkubator, 
ki bo najboljša izbira 
novonastalim podjetjem 
za odskok v svet. 

Transformacija Cipra v 
pomemben center 
vzhodnega Mediterana 
predvsem na področju 
komercializacije 
raziskav visoke 
tehnologije in 
inovativnih idej. 

Izboljšanje vitalnosti 
ekonomije v regiji, 
podpora start up podjetij 
pri razvoju naprednih 
tehnologij, zaposlovati 
strokovnjake in 
prispevati k 
ekonomskemu razvoju 
regije. 

Storitve 
 

- poslovni prostori 
- podjetniško 

svetovanje in 
coaching 

- brezplačne 
izobraževalne 
delavnice 

- pomoč pri iskanju 
virov financiranja 

- posredovanje kadrov 
- pomoč pri 

povezovanju s 
potencialnimi 
investitorji 

- strateško poslovno 
usposabljanje in 
coaching 

- mreženje 
- dostop do financiranja 

in virov sredstev 
- marketing 
- neprestana tehnična 

pomoč 
- poslovni prostori 
- administrativna 

podpora 
- pravne, davčne in 

računovodske storitve 

- dostop do 
podjetniškega znanja 
preko Moore School 
Of Business in 
zaposlenih 

- marketing 
- dostop do CMAT** 
- Pravne, 

računovodske in 
svetovalne storitve 

- dostop do poslovne 
mreže inkubatorja 

- sodelovanje z MBA 
študenti 

- sodelovanje s 
Trgovinsko zbornico 

- dostop do mestnih 
oblasti 

- dostop do raznih 
notranjih storitev 
(mrežni 
management, 
obrazci, prevajalske 
storitve, pisanje 
pisem, prostori, 
diplomirani študentje 
svetujejo podjetjem) 

Partnerske 
povezave 
 

Univerza v Ljubljani, 
Primorski univerzitetni 

inkubator, 
IJS****, JAPTI*****, 

idr. 

NBIA, UKBI, Univerza 
Ciper, Združenje 

inkubatorjev Ciper. 

NBIA, USC CMAT, SC 
Lounch***. 

 

Ustanovitev 2004 ga ustanovi 
Univerza v Ljubljani 

2003 ustanovljen s stani 
Ciprske vlade 

1999 razvije se iz 
tehnološkega 

inkubatorja na eni izmed 
šol 

Število članov 
managementa 

3 9 CTI upravlja Fundacija 
za raziskave Južne 

Karoline 
Člani – aktivni 12 podjetij 

6 poslovnih idej 
6 46 podjetij 

14 študentskih projektov 
Diplomirani člani 13 2 20 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Nadaljevanje na 
naslednji strani. 
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Sestava članstva po 
panogah: 
IKT 
Izobraževanje 
Software 
Management 
Biotehnologija 
Energija 
Zdravje 
Farmacija 
Hrana 
Robotika 
Mediji 
Drugo 

 
 

30,7 % 
4,1 % 

30,7 % 
- 
- 

4,1 % 
7,7 % 

- 
- 
- 

15 % 
7,7 % 

 
 

12,5 % 
- 

50 % 
- 
- 

12,5 % 
25 % 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

22,8 % 
1,76 % 
12,3 % 
10,5 % 
8,8 % 
14 % 

8,8 % 
5,2 % 
3,5 % 

1,76 % 
1,76 % 
8,8 % 

Vir: Eurostat 2009, Svetovna banka 2009, LUI 2009, CTI 2009, Diogenes 2009. 

* Letalska industrija, računalniki, pisarniška oprema, elektronika, merilne naprave, 
farmacija, električne naprave, oborožitev. 

** Center za tehnologijo na Univerzi Južne Karoline. 

*** Organizacija ekonomije znanja. 

**** Inštitut Jožef Štefan. 

***** Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. 
 
V osmih letih je inkubator CTI povečal svoje prostore iz 280 m2 na 4000 m2 (CTI 

2009) večanje števila inkubirancv na sliki 2.3. Glede na število študentov na Univerzi v 
Ljubljani, se mi dozdeva, da potenciali inkubatorja še zdaleč niso izkoriščeni. Menim, 
da je v Sloveniji problem pridobiti kritično maso podjetij, ki bi delovala v inkubatorjih, 
to pa predvsem, ker podjetništvo kot tako pri nas še ni na dovolj visoki stopnji razvoja. 
Večina študentov se še vedno bolj osredotoča na pridobitev varne zaposlitve v 
državnem ali dobro stoječem podjetju, kjer naj bi jim bila zagotovljena neka varnost. V 
takih ljudeh lahko biva velik podjetniški talent, ki pa ga slovenski šolski sistem v 
najmanj desetih letih izobraževanja ni prebudil. Na tem mestu bi poudaril, da bi morali 
tudi inkubatorji prispevati del motivacijskega momenta in poskušati izvajati 
izobraževanja tudi že na nižjih stopnjah izobraževanja, ne samo za študente. Večina 
aktivnosti, ki jih izvajajo inkubatorji, je izbirne narave, kar pomeni, da se dandanes 
zaradi velikega števila rednih obveznosti študenti redko odločajo za razne dodatne 
delavnice ali pa v njih neprestano kroži ista populacija, kar pa ni težava samo po sebi, 
ampak je težava, da je premalo izmenjevanja idej in znanja med udeleženci, ki so 
podjetniško naravnani in takimi, ki še niso. Težje je motivirati profesorju študenta za 
podjetništvo, kot pa to naredi njegov vrstnik. Čeprav je tema, ki jo preučujem izven te 
smeri se mi zdi vseeno vredno izpostaviti ta razmišljanja, ki se navezujejo predvsem na 
spodbujanje podjetniške kulture. Smo majhna ekonomija in v prihodnosti moramo 
graditi predvsem na majhnih visoko profitabilnih podjetjih. Vprašanje je, če bodo to 
miselnost sprejeli tudi bodoči voditelji, ki narekujejo smernice ekonomske politike. 
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Slika 3.3 Uspešnost delovanja inkubatorja Columbia Tech Incubator 

 

Vir: CTI 2009.



 

4 PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENSKIH INKUBATORJEV, 
TEHNOLOŠKIH PARKOV 

Da bi razumeli celotno sliko inkubacijske dejavnosti pri nas, ja treba najprej 
pogledati, katere inkubatorje, tehnološke parke imamo. V nadaljevanju sem predstavil 
vse inkubatorje, tehnološke parke, ki so bili zajeti v raziskavo. 

4.1 Inkubatorji v Sloveniji 

Pomen inkubatorjev za okolje sem opisal v prejšnjem poglavju. Da pa bi preverili 
razmere v Sloveniji, so v nadaljevanju prikazane glavne aktivnosti posameznih 
institucij. Centri izvajajo podporo na kritičnih mestih na poti od ideje do uporabnika 
(Likar et al. 2006.) Tako slovensko podporno okolje sestavljajo Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Javna agencija RS za 
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ter tehnološki parki in inkubatorji. Osredotočil 
se bom na zadnje, jih na kratko predstavil ter opravil primerjalo analizo med njihovimi 
storitvami. Na primeru Tovarne podjemov in Tehnološkega parka Ljubljana bom 
prikazal razlike oz. podobnosti pri postopku izbiranja novih članov v inkubator, 
tehnološki park. Na podlagi opravljenih intervjujev bom predstavil poglede 
managementa na delovanje inkubatorjev, tehnoloških parkov. Nazadnje sledi analiza 
ankete opravljene med inkubiranimi in neinkubiranimi podjetji in predelitev področja 
delovanja podjetij v inkubatorjih, tehnoloških parkih. 

4.1.1 Ljubljanski univerzitetni inkubator – LUI 

Ustanovljen je bil v letu 2004 s strani Univerze v Ljubljani (LUI 2009). Z Univerzo 
v Ljubljani je povezan preko profesorjev koordinatorjev, ki posredujejo pomembne 
informacije o dogodkih na fakulteti. Trenutno je število članov inkubatorja 13 v 
preverjanju pa je še šest poslovnih idej. Diplomiralo, doseglo iztek inkubacijske dobe, je 
12 podjetij. Partnerje ima LUI razporejene glede na namen oz. podporo, ki ga ti nudijo, 
tako imajo partnerje na področjih znanje, storitve, investicije, krediti, gospodarstvo, 
podporne institucije in projekti. Projekti, ki jih trenutno vodi LUI, so projekt priprave 
poslovnega načrta, projekt spodbujanja raziskovalcev k podjetništvu, projekt 
usposabljanja raziskovalcev z managerskimi veščinami. Pred kratkim so zaključili 
projekt, s katerim so poskušali povečat študentski prispevek k inovativnosti. Spodbudna 
pa je mednarodna aktivnost LUI, kjer le ta veliko sodeluje s flamsko vlado, ki je tudi 
sofinancirala projekt spodbude za ustanovitev univerzitetnih spinn-off podjetij. 
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4.1.2 Univerzitetni inkubator Primorske (UIP) 

Ustanovljen je bil leta 2006 s strani Univerze na Primorskem in Gea College – 
Visoke šole za podjetništvo (UIP 2009). Glavni namen je predvsem razviti nove in 
inovativne oblike povezovanja gospodarstva in primorskega akademskega prostora, s 
ciljem komercializacije raziskovalnega. Čeprav gre za družbo z omejeno odgovornostjo, 
je ta neprofitna, kar pomeni, da se denar iz bilančnega leta prenese v naslednje leto in se 
porabi izključno za aktivnosti inkubatorja. Strateških partnerjev je 17 in so tako iz 
občinske ravni, podjetij in podpornih institucij. Inkubatorj je neformalno razdeljen na tri 
vsebinske dele in sicer inkubator za podjetnike, inkubator za študente in inkubator za 
akademike. Število inkubiranih podjetij, ki si delijo 530 m2 prostora, je 15. 

4.1.3 Tovarna podjemov – univerzitetni inkubator Univerze v Mariboru 

Univerza v Mariboru je ustanoviteljica Tovarne podjemov (Tovarna podjemov 
2009). Vodstvo sestavlja pet članov. Svojim članom nudijo različne oblike strokovne 
podpore. V enem izmed projektov so pripravili računalniški program za izdelavo 
poslovnega načrta. Vsem zainteresiranim je program na voljo brezplačno. Program je 
zelo dobro zasnovan in vodi potencialnega podjetnika preko za podjetništvo 
pomembnih vprašanj. Inkubator Tovarna podjemov je zelo aktiven tudi na področju 
spodbujanja inovativnosti, tako je v sodelovanju s podjetjem FMC in Microsoftom 
nastal Microsoft Innovation Center (MIC). MIC se poleg najnovejše tehnološke 
infrastrukture lahko pohvali tudi z neposredno vpletenostjo v lokalno okolje. Inkubator 
sodeluje tudi v projektu Diogenes, ki ima splošen cilj z razvojem podjetniških 
kompetenc pri mladih, svetovalcih in nosilcih odločanja pripomoči k stalnemu 
ekonomskemu razvoju in boljši zaposljivosti v industrijskih delih Evrope, ki so v 
reorganizaciji. Vsako leto Tovarna podjemov organizira tekmovanje v sklopu projekta 
Start:up Slovenije, katerega glavni namen je prepoznati najboljša slovenska mlada 
podjetja. V letu 2008 je v tekmovanju sodelovalo 43 podjetij, delavnice po Sloveniji pa 
je obiskalo več kot 500 udeležencev. 

4.1.4 Inkubator Celje – Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije – Mrežni 
spinn-off Univerze v Mariboru 

Univerzitetni inkubator je pričel z delovanjem v letu 2005, ustanovljen pa je bil s 
pomočjo sredstev evropskega programa PHARE (Inkubator Celje 2009). Inkubator je 
tako namenjen za realizacijo podjetniških pobud znotraj univerze in fakultet, torej je 
namenjen akademsko-raziskovalni sfer, študentom, grozdom podjetij in podjetjem. 
Strateški cilj je nadgrajevanje raziskovalnih rezultatov študentov in zaposlenih na 
Univerzi v Mariboru. Zanimiva je predvsem bodoča zamisel o prostorskih kapacitetah, 
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tako bo v okviru Tehnopolisa Celje tehnološkim podjetjem, razvojnim institucijam, 
tehnološkemu centru in inkubatorju na voljo 50.170 m2 v 12 objektih. Trenutno je v 
univerzitetnem delu inkubiranih 13 podjetij v podjetniškem pa 42. 

Tehnopolis Celje bo ponudil povsem nove prostore in predstavlja možnost 
investiranja v visokotehnološke projekte. Omogočena bo interakcija med različnimi 
visokotehnološkimi podjetji in večji doprinos k inovativnosti in povezovanju kultur. 
Namen projekta je, da bi se v Tehnopolisu Celje ustvarili pogoji za globalni nastop 
regije na področju visokih tehnologij, kreiranja znanja in ustvariti pogoje za pritok 
tehnoloških podjetij v regijo. Na sliki 4.1 je prikazan plan izgradnje Tehnopolisa Celje. 
Prvi objekt je bil zgrajen 2006 in je 89 % zaseden (Tehnopolis 2009). 

Slika 4.1 Terminski plan izgradnje Tehnopolisa Celje 

 

Vir: Tehnopolis 2009. 

4.1.5 Smart start – podjetniški inkubator 

Gre za privatni podjetniški inkubator, ki je specializiran na področje visokih 
tehnologij v dejavnosti informacijski – komunikacijske tehnologije, ki imajo velike 
tržne potenciale (Smart start 2009). Izbranim podjetjem nudijo osnovno infrastrukturo, 
finančno podporo in svetovanje s strani vrhunskih strokovnjakov. Smart start sodeluje 
tudi s Tovarno podjemov, Znanstvenim centrom v Grazu (Science Park Graz) in je 
včlanjen v mrežo inkubatorjev Gate2Growth (Smart start 2009). Inkubirana so trenutno 
tri podjetja. 

4.1.6 Podjetniški inkubator Sežana 

Ustanovljen je bil leta 1992 in od takrat dalje sledijo namenu lokalnega razvoja in 
ustvarjanju novih delovnih mest (Podjetniški inkubator Sežana 2009). Nudijo 10.000 m2 
poslovnih površin. V sedemnajstih letih so uspeli povečati svoje prostore in s pomočjo 
Občine Sežana in sredstvi PHARE zgraditi poslovno inovacijski center, ki je namenjen 
predvsem visokotehnološkim podjetjem, z visoko stopnjo donosa (Podjetniški inkubator 
Sežana 2009). Po podatkih inkubatorja v klasičnem torej osnovnem delu deluje 24 
podjetij v novem poslovno inovacijskem centru pa 12 podjetij. 
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4.1.7 Mrežni podjetniški inkubator v Zasavju – Zagorje 

Podjetniški inkubator in sicer mrežni podjetniški inkubator, ki deluje v zasavskih 
občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje je namenjen spodbujanju podjetništva ter 
odpiranju novih delovnih mest s tem, ko je podjetjem na voljo paleta storitev in 
prostorske zmogljivosti (Mrežni inkubator v Zasavju 2009). Inkubator ima prostore 
razdeljene na tri dele, v vsaki občini je po en center. Svojim članom nudi posebne 
popuste na najem prostorov, tako jim le v zadnjem obdobju inkubacije (od 31. do 36. 
meseca inkubacije) zaračunava polno ceno. 

4.1.8 Podjetniški inkubator in tehnološki center v sklopu Tehnološkega 
razvojnega centra za Koroško 

Podjetniški inkubator je podporna institucija v regiji in omogoča ugodnejše pogoje 
najema prostorov in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v 
inkubatorju (TRC Koroška 2009). V nadaljevanju bodo širili svojo dejavnost v 
mrežnem konceptu in v okviru projekta Noordung. Trenutno je inkubiranih sedem 
podjetij. TRC Koroška je v sodelovanju s partnerskim podjetjem razvila računovodski 
program, ki je na voljo tudi inkubiranim podjetjem (TRC Koroška 2009). Čeprav 
inkubator načrtuje svojo rast s povezavo inkubiranih kapacitet in z razvojem pristopa za 
izkoriščanje regijskih zmožnosti, pa je v veliki meri odvisen od kritične mase števila 
podjetij. 

Tehnološki center, ki deluje v sklopu TRC Koroška, je združil vse komplementarne 
funkcije inovativnega okolja, ki ciljno podpirajo uspešnost partnerskih podjetij. 
Zavedajo se, da je potrebno okrepiti razvojno in raziskovalno dejavnost, če želijo doseči 
strateški načrt tehnološkega centra, ki je izboljšanje strukture podjetij z uvedbo 
zahtevnejših na znanju temelječih delovnih mest. 

4.1.9 Podjetniški inkubator Jesenice 

Posebnost inkubatorja Jesenice je, da se na sami lokaciji nahajajo le prostori vsa 
administrativna podpora pa je v Kranju, nosilec te pa je BSC Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske (Podjetniški inkubator Jesenice 2009). Ker sem se v tem delu omejil 
le na inkubatorje in tehnološke parke naj omenim, da je eno izmed področij BSC RRA 
Gorenjske tudi podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT. Agencija je bila 
ustanovljena leta 1995 s strani RS, občin, Območne obrtne zbornice, Gospodarske 
zbornice Slovenije, podjetja Rubico ter Kapitalske družbe. 
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4.1.10 Pomurski tehnološki park 

Pomurski tehnološki park, katerega ustanovitelji in latniki so Regionalna razvojna 
agencija Mura in regijske občine, se nahaja na ekonomsko najmanj razvitem področju, 
predvsem na področju visokotehnoloških panog (P-Tech 2009). Poslanstvo Pomurskega 
tehnološkega, ki je bil ustanovljen leta 2003 kot inkubator in se v letu 2008 
preimenoval, je oblikovati ponudbo gospodarske infrastrukture in naprednih storitev s 
ciljem sooblikovanja novih podjetij in pomoči pri rasti in delovanju obstoječih podjetij, 
katere bodo prispevale k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim mestom ter 
posodobitvi gospodarske strukture v regiji. Trenutno je v fazi inkubacije 31 podjetij. 
Gre za diverzificirano strukturo podjetij, ki delujejo na področju IKT, proizvodnje, 
designa, energetike, biotehnologije itd. Diplomiralo pa je že 33 podjetij. Na sliki 4.2 je 
predstavljena shema delovanja Pomurskega tehnološkega parka. Park ima podpisanih 
več kot 50 partnerskih pogodb, inkubacijska doba pa je dolga povprečno tri leta. 

Slika 4.2 Shema delovanja Pomurskega tehnološkega parka 

 

Vir: P-Tech 2009. 

4.1.11 Primorski tehnološki park 

Tehnološki park skrbi za nastanek, delovanje in rast inovativnih tehnološko 
najzahtevnejših podjetij. Podjetjem pomagajo pri premagovanju tržnih izzivov, s ciljem 
da podjetja čim hitreje razvijejo svoje izdelke (storitve) in vstopijo na trg (PTP 2009). 
Usmerjeni so na področja elektronike, informacijske tehnologije, igralništva, letalstva, 
telekomunikacij, ekologije, nanotehnologije itd. Pokrivajo 25 občin. Trenutno rednih 
članov je 42, pridruženih članov je 6, nekdanjih članov pa 13. 

4.1.12 Tehnološki park Ljubljana 

Leta 1996 je začel poslovati danes največji tehnološki park v državi. Tehnološki 
park Ljubljana je namenjen predvsem podjetjem z razvojnim potencialom, inovativnim 
tehnološkim projektom in podjetjem, ki želijo poslovati v stimulativnem podpornem 
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poslovnem okolju. Njihovo poslanstvo je zagotavljanje vrhunskega podpornega okolja 
za prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli v uspešno in 
mednarodno konkurenčno tehnološko podjetništvo (Tehnološki park Ljubljana 2009). 
Trenutno je v TP LJ vključenih več kot 200 podjetij. Kako je članstvo naraščalo, vidimo 
na sliki 4.3. Tehnološki park zagotavlja svojim članom pomoč v obliki infrastrukturnih 
storitev, standardnih storitev in storitev z dodano vrednostjo za pospeševanje rasti 
podjetij. Velik poudarek tehnološki park namenja vključevanju članov v partnerske 
mreže iz domačega in tujega poslovnega okolja. Prednost tehnološkega parka je tudi 
najbolj uveljavljeno ime, kar predstavlja dobro ime pri virih financiranja. V letu 2008 je 
tehnološki park pridobil 35.000 m2 novih prostorov, kar mu omogoča še lažje doseganje 
cilja komercializacije raziskovalnega dela. 

Slika 4.3 Spreminjanje članstva v Tehnološkem parku Ljubljana 

 

Vir: Tehnološki park Ljubljana 2009. 

4.1.13 Tehnološki design center 

Center, ki ga podpirata Tehnološka mreža IKT in Fakulteta za elektrotehniko v 
Ljubljani, je specializiran na področje informacijsko – komunikacijske tehnologije. 
Center temelji na interdisciplinarnosti, kot upoštevanju smernic »kreativne industrije«, 
ki na enem mestu združuje posameznike različnih vlog ter poklicnih in strukturnih 
profilov (TDC 2009). V prihodnje je planirana še izgradnja IKT Park Kranj. 
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4.2 Primerjava storitev inkubatorjev, tehnoloških parkov 

Rezultati primerjave storitev so prikazani v tabeli 4.1. 

Tabela 4.1 Primerjava ponudbe storitev med inkubatorji, tehnološkimi parki 

Inkubator, tehnološki park Inkubator, tehnološki park 
Ljubljanski univerzitetni inkubator: 
- poslovni prostori, 
- podjetniško svetovanje in coaching, 
- izobraževalne delavnice, 
- pomoč pri iskanju virov financiranja, 
- posredovanje kadrov, 
- mreženje. 

Tovarna podjemov: 
- svetovanje in mentorstvo, 
- poslovni prostori, 
- strokovna izobraževanja, 
- vključitev v mrežo Tovarne podjemov. 

Primorski univerzitetni inkubator: 
- zagotavljanje poslovnih prostorov in 

poslovne opreme za delovanje 
podjetniških timov in podjetij,  

- izobraževanje inkubirancev za potrebe 
poslovanja,  

- usposabljanje inkubirancev za 
udejanjanje poslovnih idej in 
izkoriščanje poslovnih priložnosti,  

- mentorstvo podjetniškim timom,  
- svetovanje profesorjev in raziskovalcev 

ter drugih strokovnih sodelavcev 
ustanoviteljev in pokroviteljev ter v 
okviru drugih svetovalnih mrež in 
podjetij,  

- mreženje podjetij in druženje 
inkubirancev,  

- medsebojna vzajemna pomoč med 
podjetniški inkubiranci,  

- skupna promocija inkubirancev,  
- iskanje investitorjev in zagotavljanje 

investitorjev za podjetniške ideje,  
- ustanovitev Sklada semenskega kapitala 

UIP.  

Smart start inkubator: 
- prenos znanja in izkušenj, 
- prvovrstne storitve strokovnjakov 

inkubatorja (interna revizija, davki, 
računovodstvo, finance, strateško 
načrtovanje, gospodarsko pravo, 

- stalno mentorstvo in podpora inkubiranim 
podjetjem, 

- finančna sredstva za zagon podjetja, 
- predstavitev bankam in možnost nudenja 

poroštev za pridobitev finančnih sredstev, 
- dostop do mreže partnerjev, 
- možnost navajanja referenc skupine, 
- sodelovanje v skupnem nastopu na 

razpisih in natečajih, 
- stimulativno podjetniško okolje (jasna 

pravila vključitve in delovanja v 
inkubatorju). 

 

Podjetniški inkubator Sežana: 
- analiza in ovrednotenje tehnoloških, 

tržnih in finančnih vidikov projekta, 
- paket storitev za razvijanje 

podjetniškega strokovnega znanja, 
- pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, 
- pridobivanje finančnih sredstev, 
- strokovno spremljanje podjetij v prvih 

letih razvoja, 
- vzpostavljanje povezav med podjetji in 

centri znanja, 
 
Nadaljevanje na naslednji strani. 

Primorski tehnološki park: 
‐ razpoložljivost skupnih in podpornih 

storitev na enem mestu, 
‐ pomoč pri iskanju in pridobivanju 

ugodnih finančnih aranžmajev, 
‐ individualna obravnava vsakega člana, 
‐ mreženje in ustvarjanje sinergij, 
‐ dostop do virov znanja, 
‐ skupna promocija, 
‐ vključevanje v projekte tehnološkega 

parka, 
 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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- čezmejno sodelovanje na področju 
internacionalizacije malih in srednjih 
podjetij, 

- vnašanje inovativnosti v obstoječa 
podjetja v regiji. 

‐ kotiček s časopisi, uporaba fotokopirnega 
stroja, 

‐ družabni kotiček z avtomati za tople in 
hladne napitke ter prigrizke. 

TRC Koroška – inkubator: 
- računovodsko in finančno svetovanje, 
- tehnološko svetovanje in dizajniranje 

R&R potenciala,  
- podjetniško svetovanje,  
- pravno svetovanje,  
- svetovanje pri upravljanju s človeškimi 

viri,  
- povezave z institucijami znanja,  
- mednarodno sodelovanje in navezavo 

na partnerske mreže sorodnih institucij, 
- poslovni prostori. 
 

Tehnološki park Ljubljana: 
- pomoč pri oblikovanju in preverjanju 

poslovnega načrta, 
- iskanje poslovnih in strateških partnerjev, 
- povezava s finančnimi institucijami 

(začetni in tvegani kapital), 
- zagotavljanje poslovnih prostorov z 

najrazličnejšimi priključki po 
subvencionirani najemnini, 

- izdajanje internih garancij za kredite in 
sklepanje poslov, 

- izobraževanje podjetnikov, 
- vzbujanje sinergij med družbami, 
- povezava z raziskovalnimi instituti (kadri 

in oprema), 
- povezava z industrijo (proizvodne 

kapacitete), 
- poslovno in tehnološko svetovanje, 
- organizacija vložišča, fotokopirnice, 

predavalnice, strežnik, varovanja, 
restavracije, čajne kuhinje. 

Vir: LUI 2009, Tovarna podjemov 2009, UIP 2009, Smart start 2009, Podjetniški inkubator 
Sežana 2009, PTP 2009, TRC Koroška 2009, Tehnološki park Ljubljana 2009. 

4.3 Analiza mnenja managementa o razmerah poslovanja inkubatorjev 

Preko anketnega vprašalnika (priloga 1), ki sta jih izpolnila dva vodja inkubatorjev 
in en direktor tehnološkega parka, velja omeniti, da sem anketni vprašalnik poslal 15 
osebam, a so se odzvale le tri. 

Na vprašanje, kakšno vlogo pripisujejo inkubatorjem, jih večina meni, da ko gre za 
pomoč majhnim in mikro podjetjem zelo veliko. V primeru, ko se v samostojno 
podjetniško pot podajajo tehnični kadri, tem primanjkuje znanja o trženju, financah, 
poznavanje zakonodaje in administrativnih opravilih. To so ključna področja, na katerih 
podjetniki potrebujejo pomoč, čeprav v začetku tega sami niti ne vidijo. Ključnega 
pomena za zagon  poslovanja pa mora predstavljati podjetjem finančna podpora s 
ponudbo sofinanciranja zagonskih projektov ter ponudbo ugodnih kreditov in garancij. 
Na največje ovire pri ustanavljanju inkubatorjev, tehnoloških parkov so naleteli zaradi 
razdrobljenosti političnih interesov in pri pripravi programa ponudbe za podjetja. 
Večina jih poudarja, da ponudba prostora ni bistveno ponudbe inkubatorja. Anketiranci 
poudarjajo, da je problem tehničnega kadra pomanjkanje znanja in izkušenj s področja 
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financ in trženja, predvsem, ker se več posvečajo razvojnim aktivnostim in jim za to 
preprosto zmanjka časa. 

Glede vpliva države in njenega plana o izgradnji inkubatorjev, tehnoloških parkov 
si sogovorniki niso enotni, ali država nameni dovolj ali ne. So mnenja, da sicer nameni 
dovolj, a ne v pravilni razporeditvi. Tako vsi verjamejo, da trenutno ureditev, ko 
kompetence glede denarnih sredstev nosi Podjetniški sklad, ni najboljša, ker se na 
razpise prijavljajo podjetja sama, višina financiranja pa je omejena na 30.000 evrov. 
Predlagajo, da bi v tem postopku moral večjo vlogo imeti inkubator, ki bi lahko sam 
razporejal denarna sredstva. Posledica take ureditve je tudi, da se inkubatorji odločajo 
za nudenje storitev, ki so manj tvegane in prinašajo večjo korist, tako se jih velika 
večina ni naklonjena prevelikemu rizičnemu poslovanju, ker s tem ogrožajo svojo 
eksistenco. Vsi sogovorniki so poudarili boljšo urejenost inkubatorjev v tujini, 
predvsem, ker je tam vzvod pomoči speljan preko inkubatorjev, ki opravijo 
administracijo za podjetja. 

Na vprašanje ali se inkubiranci zavedajo vseh potencialov članstva v inkubatorja so 
si mnenja deljena, velja pa prepričanje, da je to v veliki meri odvisno od podjetja ali 
posameznika. Kot največji problem, da v Sloveniji primanjkuje visoko tehnoloških 
podjetij, sta kar dva sogovornika navedla previsoko obdavčitev plač, kjer smo povsem 
nekonkurenčni z Evropsko unijo. Zato se veliko strokovnjakov odloči za delo v tujini, tu 
ostanejo le domoljubi. 

Večina inkubatorjev je teoretično dobro povezanih s partnerskimi institucijami, 
vendar včasih rezultat takih povezovanj ni tako velik kot so sprva pričakovali. 
Povezovanje z mednarodnimi institucijami vsi ocenjujejo za pomembno, ker prispeva k 
prenosu dobrih praks iz tujine ali možnosti povezovanja slovenskega znanja s tujino. 
Vsi anketiranci so se že soočili, da so morali zavrniti kakšen projekt, ker dejansko v 
rokah ne držijo nobenih instrumentov, s katerimi bi lahko podjetniku ponudili kaj 
konkretnega, druga omejitev pa je že omenjen problem financiranja. 

Glede izziva za prihodnje jih večina poziva vlado, da mora razmisliti o nadaljnji 
širitvi inkubatorjev, tehnoloških parkov na lokalne ravni, saj se že regijski inkubatorji 
srečujejo s problemom doseganja kritične mase podjetij. Predvsem pa so enotni, da je 
potrebno spremeniti politiko glede financiranja in vključitve inkubatorjev v podjetniško 
okolje. Vsi so namreč menja, da inkubatorji lahko bistveno prispevajo k gospodarski 
rasti, če bi se le spremenil sistem pomoči in kriteriji ocenjevanja rezultatov. 

4.4 Analiza ankete med inkubiranimi podjetji 

Anketni vprašalnik (priloga 3) je bil pripravljen v elektronski obliki, povezava do 
ankete pa je bila posredovana 464 podjetjem, ki delujejo ali so povezani z inkubatorji, 
tehnološkimi parki. Podatek, da jih je odgovorilo le 19, kar predstavlja 4,05 % vse 
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populacije je zelo presenetljiv in kaže na nivo podjetniške kulture in njihov odnos do 
inkubatorjev. Čeprav je bilo za rešitev ankete potrebno deset minut, sem pričakoval 
večji odziv. Vsa podjetja, ki pa so se za sodelovanje odločila so v 94,74 % popolno 
izpolnila anketo. V povprečju je bilo anketirano podjetje ustanovljeno v letu 2005 in je 
povprečno staro štiri leta. V prilogi 1 vidimo razporeditev podjetij po panogah, na kateri 
delujejo po inkubatorjih in tistih, ki so odgovorili na anketni vprašalnik.  

 Podjetja so bila v 33,33 % člani Tehnološkega parka Ljubljana, v 22,22 % člani 
Pomurskega tehnološkega parka, v 11,11 % Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja 
in Inkubatorja Celje, s 5,56 % pa so bili zastopani Univerzitetni inkubator Primorske, 
Podjetniški inkubator Sežana in Tovarna podjemov. Povprečno so podjetja v inkubator 
vstopila leta 2006. Na vprašanje kakšen status imajo podjetja jih je 61,11 % navedlo, da 
so redni člani, 16,67 % pridruženi člani, 22,22 % podjetij pa je že zapustilo inkubator. 
Več kot polovica (55,56 %) podjetij ima sedež svojega podjetja v inkubatorju. 

Ko so morala podjetja navesti, kateri razlog je bil najmočnejši, da so se odločili za 
sodelovanje, je kar 33 % podjetij za najmočnejši razlog izbralo možnost sodelovanja in 
partnerstva s podjetji iz podobnih panog. Drugi najpomembnejši razlog je tako lokacija 
in prednost članstva. Kot najmanj neprepričljiv pa sta jim zdela razloga, da so se za tako 
poslovanje odločili zaradi pomanjkanja podjetniških znanj in zaradi nudenja 
profesionalne podpore ob ustanovitvi podjetja. Zadnji odgovor nekoliko ruši mojo 
teorijo in mnenje managementa glede ustreznosti storitev, ki jih nudijo. Število 
zaposlenih je bilo ob vstopu v inkubator, tehnološki park 1,89. Danes je število 
zaposlenih v povprečju 3,05. 

 V nadaljevanju me je zanimalo, koliko je prispeval inkubator k razvoju posamezne 
aktivnosti v podjetju, rezultati so pokazali, da je inkubator največ (tak odgovor je 
izbralo 20 % anketirancev) prispeval k prostorski rešitvi, veliko pa je prispeval k 
pripravi poslovnega načrta, k iskanju finančnih sredstev, k prijavi na javne razpise in k 
finančnim rezultatom. Malo pa je inkubator prispeval k iskanju ključnih sodelavcev, kar 
meni kar 66 % vprašanih. Nekatera podjetja so navedla, da je inkubator prispeval veliko 
tudi pri obveščanju in pri dobrem imenu podjetja. Velja pa omeniti, da se 5 % podjetij 
zdi prispevek inkubatorja k izboljšanja poslovanja ničen oz. povzroča to za podjetnika 
samo dodatne stroške. 

Anketiranci so v nadaljevanju ocenjevali storitve inkubatorja (tabela 4.2). Lahko so 
izbirali med ocenami zelo kvalitetno, srednje kvalitetno in nekvalitetno. Moram omenit, 
da priznavam napako, da med odgovore nisem ponudil tudi možnosti, da storitve 
podjetje ne koristi. Z zelo kvalitetno je kar 40 % podjetij ocenilo splošno poslovno 
sodelovanje, z 26 % pa sledi zadovoljstvo nad storitvami najema prostorov in 
poslovnega izobraževanja. Za nekvalitetne storitve pa so s 46 % oz. 42 % podjetja 
ocenila storitve pravnega svetovanja in pomoči pri pridobivanju ustreznega kadra. V 
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nadaljevanju so podjetja podala še svoja mnenja o storitvah oz. njihovih izboljšavah. 
Mnenja variirajo, vendar je zaznati značilen vzorec, podjetja bi si želela več direktne 
pomoči, da se jim inkubatorji posvetijo individualno. Podjetja si želijo tudi ugodnejše 
storitve oz. splošno znižanje cen v inkubatorjih. Omenja se tudi možnost, da 
management, ki vodi inkubatorje, potrebuje spremembe kadra, ki so manj obremenjeni s 
starimi praksami. Večina pa jih navaja, da bi morali inkubatorji nuditi večjo povezavo z 
virom financiranja ali v obliki, da sama razporejajo denar ali da imajo več stika s 
potencialnimi investitorji. 

Tabela 4.2 Ocena storitev inkubatorja, tehnološkega parka 

 Zelo kvalitetno Srednje kvalitetno Nekvalitetno 
Splošno poslovno 
sodelovanje 

40 % (6) 33 % (5) 26 % (4)

Priprava poslovnih 
načrtov 

20 % (3) 46 % (7) 33 % (5)

Najem poslovnih 
prostorov 

26 % (4) 60 % (9) 13 % (2)

Priprava 
dokumentacije za 
banke (kredit) 

13 % (2) 53 % (8) 33 % (2)

Poslovno 
izobraževanje 

26 % (4) 60 % (9) 13 % (2)

Informacije o 
zakonodaji 

6 % (1) 53 % (8) 40 % (6)

Finančno svetovanje 6 % (1) 60 % (9) 33 % (5)
Pravno svetovanje 0% (0) 53 % (8) 46 % (7)
Davčno svetovanje 14 % (2) 50 % (7) 35 % (5)
Pridobitev 
tveganega kapitala 

20 % (3) 46 % (7) 33 % (5)

Svetovanje za razvoj 
tehnologij 

0 % (0) 57 % (8) 42 % (6)

Svetovanja za tuja 
vlaganja 

7 % (1) 57 % (8) 35 % (5)

Tržne raziskave, 
nasveti 

13 % (2) 57 % (8) 33 % (5)

Storitve tržnega 
komuniciranja 

13 % (2) 46 % (7) 40 % (6)

Organizacija 
nastopa na sejmih 

6 % (1) 53 % (8) 40 % (6)

Priprava 
marketinškega 
načrta 

14 % (2) 50 % (7) 35 % (5)

Pomoč pri pridobitvi 
ustreznega kadra 

7 % (1) 50 % (7) 42 % (6)
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Zanimivo se mi zdi deljeno mnenje med anketiranci o obsegu sodelovanja med 
inkubiranimi podjetji. Polovica jih ne sodeluje, polovica jih sodeluje ampak bolj na 
neformalen način. So pa skoraj vsi mnenja, da bi bilo potrebno več takega sodelovanja. 
Tudi s strani inkubatorjev pričakujejo več iniciative za sodelovanje med podjetji. 
Podjetja iz Tehnološkega parka Ljubljana so navedla, da je tako sodelovanje pri njih 
zadovoljivo. Glede mnenja ali banke vidijo v inkubiranih podjetjih večji potencial in bi 
zato lažje prišla do sredstev, jih kar 50 % meni, da članstvo v inkubatorju ne prispeva k 
prednosti pri pridobivanju sredstev s strani bank. Tako jih je pritrdilno odgovorilo le 
5,56 %. Na vprašanje ali je podjetje mednarodno aktivno jih je 66,67 % odgovorilo 
pritrdilno. Tem, ki so mednarodno aktivni, je le v 11,11 % inkubtor, tehnološki park 
pomgal k mednarodnim aktivnostim.  

Ko so podjetja ocenjevala splošen vpliv inkubatorja na poslovanje, jih je 44,44 % 
pripisalo inkubatorjem pomembno vlogo k poslovni uspešnosti podjetja, prav tako pa so 
se z enakim odstotkom določili vlogo inkubatorja k uspešnosti poslovanja za 
nepomembno. Le za 11,11 % podjetij je inkubator pomenil ključno vlogo in podjetja 
brez take pomoči ne bi preživela. 

Zadnji sklop je bil namenjen analizi mnenja o stanju inkubatorjev v Sloveniji. 
Zanimivo je, da se kar 44,44 % podjetjem zdi, da imamo v Sloveniji dovolj 
inkubatorjev, a po drugi stani se 33,33 % podjetje zdi, da je le teh premalo. Večina 
(83,33 %) meni, da bi Slovenija potreboval tako razvite inkubatorje, da bi v njih 
podružnice odpirala svetovno znana podjetja, kot denimo Google, IBM ipd. Od vseh 
anketiranih podjetij jih je 22 % že zapustilo inkubator, predvsem (40 %) zaradi poteka 
inkubacijske dobe. Podjetja so svoje nove prostore večinoma (60 %) našla v drugem 
kraju a isti regiji. Podjetja, ki izstopijo iz inkubatorja ostanejo v povezavi z 
inkubatorjem preko obiskovanja raznih predavanj ali pri pomoči glede 
internacionalizacije poslovanja. Nekatera podjetja (25 %) po zapustitvi inkubatorja z 
njim prekine sodelovanje, ker kot se je izraz eden izmed anketirancev »vsem veliko 
vzemi, redkim malo vrni«. Podrobnejši rezultati ankete se nahajajo v prilogi 5. 

4.5 Primerjava uspešnosti med inkubiranimi in ne inkubiranimi podjetji 

Podobno anketo sem izvedel tudi med ne inkubiranimi podjetji, vendar v veliko 
manjšem obsegu. Prošnja za sodelovanje je bila poslana 50 podjetjem, ki delujejo v 
podobnih panogah kot inkubirana podjetja (glej tabelo 4.2). Odziv tukaj je bil večji s   
24 %. Ali to pomeni, da imajo ta podjetja več časa za sodelovanja v raziskavi, je težko 
oceniti. V anketi so bila zajeta naslednja področja delovanja: IKT (25 %), software    
(25 %), mediji (25 %) in spletne rešitve (25 %). 

Na vprašanje, kje imajo locirano podjetje je 50 % vprašanih odgovorilo, da doma. 
V industrijski coni ima sedež 25 % podjetij, prav toliko pa v poslovnih objektih. Ob 
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ustanovitvi je bilo v podjetjih zapolseno 6,75. Danes pa je povprečno število zaposlenih 
v anketiranih podjetjih 29,5. Podjetniška priložnost je v polovici primerov pomenila 
začetek podjetniškega udejstvovanja. Nekatere (33,33 %) so v podjetništvo prisilile 
gospodarske razmere, 16,67 % pa jih je začelo s podjetništvom, zaradi spodbude iz 
okolja. 

 Kar 75 % anketirancev je za inkubatorje že slišalo, najbolj pa poznajo Ljubljanski 
univerzitetni inkubator, Tehnološki park Ljubljana, Primorski tehnološki park in Smart 
start inkubator. Večina (50 %) jih je seznanjena s storitvami, katere nudijo inkubatorji. 
Nobeno od anketiranih podjetij se ni nikoli potegovalo za vstop v inkubator, tehnološki 
park. Podjetjem je ob ustanovitvi primanjkovalo največ znanja s področja davkov in 
prava. Večina (33 %) pa jih je pomoč za svoje težave poiskalo v računovodskem servisu 
in (22,22 %) v pravnih pisarnah. Ko so lahko izbirali med storitvami, ki jih nudijo 
inkubatorji, in ocenjevali, kako bi sami to potrebovali pri svojem poslovanju, jih je 
največ mnenja, da bi potrebovali poslovne prostore po subvencionirani ceni, poslovno 
in tehnološko svetovanje ter razne aktivnosti izobraževanja. Anketirana podjetja menijo 
(50 %), da država nameni še več sredstev za inkubatorje. Od vseh anketiranih podjetij le 
25 % sodeluje s podjetji iz inkubatorjev, tehnoloških parkov. 

 Podatek, da bi kar 75 % podjetij koristilo storitve inkubatorja, če bi bile namenjene 
tudi za ne inkubirana podjetja, lahko interpretiramo na način, da ponudba teh storitev ni 
zadostna ali da so za podjetja prevelik finančni zalogaj. Več kot polovica podjetij je 
mnenja, da bi bili uspešnejši, če bi delovali v inkubatorju. Na vprašanje o mednarodni 
aktivnosti podjetja, je 75 % anketirancev navedlo, da so mednarodno aktivni. Podrobni 
rezultati ankete so predstavljeni v prilogi 6. 

Inkubirana in ne inkubirana sem soočil na treh primerjalnih kazalcih, število 
zaposlenih ob ustanovitvi in danes, na področju mednarodne aktivnosti in mnenju o 
pomembnosti inkubatorjev za gospodarsko rast. Rezultati so predstavljeni v tabeli 4.3. 
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Tabela 4.3 Primerjava med inkubiranimi in ne inkubiranimi podjetji 

Kriterij Inkubirana podjetja Ne inkubirana 
podjetja

Število zaposlenih ob 
ustanovitvi 

1,89 6,75

Število zaposlenih danes 3,05 29,5
Število ustvarjenih 
delovnih mest na leto 
poslovanja 

0,29 2,28

Starost podjetja Povprečno štiri leta Povprečno deset let
Mednarodno aktivni Da 66,67 %

Ne 33,33 %
Da 75 %
Ne 25 %

Mnenje o prispevku 
inkubatorjev k gospodarski 
rasti 

Prispevajo 50 %
Ne prispevajo 37 %

Neodločen 13 %

Prispevajo 40 %
Ne prispevajo 60 %

Neodločen 10 %



 

5 SKLEP 

Ali ima Slovenija podjetniško kulturo, ki bi bila primerljiva s kakšno globalno 
velesilo? Odgovor na to vprašanje sem si zastavil pred samim začetkom razmišljanja o 
diplomskem delu. Imam občutek, da se podjetništvu v Sloveniji pripisuje preveliko 
denarno konotacij, v smislu, da se predstavlja nekatere podjetnike kot mogočneže s kupi 
denarja, ki so uspeli na tak ali drugačen legitimni način. To ni in ne sme biti sporočilo 
za mlade, ki so naš talent in naš potencial, katerim moramo predstaviti podjetništvo kot 
nekaj nujnega za razvoj lastne države.  

V začetku devetdesetih je bila Slovenija na področju inkubatorjev zelo nerazvita. 
Vprašanju, ali smo uspeli ustvariti dobre temelje inkubatorske dejavnosti sledi preprost 
odgovor, da niti svetovna stroka takrat še ni znala dobro definirati vključenost 
inkubatorjev v gospodarsko rast. Vendar pa se stanje v zadnjih letih izboljšuje, 
opravljenih je bilo kar nekaj raziskav, teoretiki so si izmenjali zanimive misli. Problem, 
ki se mi je vse skozi prikazoval, je pomanjkanje ustrezne literature o tem po mojem 
mnenju za gospodarstvo tako pomembnem področju. Če smo si torej enotni, da 
inkubatorji generirajo nove inovacije, potem moramo preučiti ali niso te inovacijske 
dejavnosti usmerjene predvsem v ozek segment, ki ne prinaša dodane vrednosti za 
nacionalno gospodarstvo. Seveda so inovacije ozko usmerjene vendar moramo 
pogledati kam vodijo, če namreč IT podjetje razvije nov učinkovitejši brezžični prenos 
podatkov, bo to na kratek rok pomenilo njihovo povezovanje s tujim investitorjem in 
malo doprinosa za nacionalno gospodarsko rast. Ko pa bodo to njihovo inovacijo 
implementirali v sistem omrežja, ki ga bodo postavili v Afriki, pa bo to pomenilo, da 
bomo Afriko povezali s svetovnim spletom torej bodo lahko naša podjetja pridobila 
nove stranke, kar pa bo dvignilo gospodarsko rast. Inkubatorji so drobcen košček 
celotne sestavljanke a zelo pomemben, ki ga moramo znati pravilno voditi in izkoristiti 
potenciale, ki jih ponuja. 

Diplomsko delo je imelo zastavljenih pet ciljev. S pomočjo podatkov in literature 
sem uspel prikazati, da imajo inkubatorji pozitiven vpliv na podjetništvo, predvsem na 
dveh področjih in sicer promoviranja podjetništva in priskrbovanju znanja potrebnega 
za začetek podjetniške poti. S primerjalno analizo sem uspel prikazati, da je več kot 80 
% inkubiranih podjetij, s področja visoke tehnologije, a zanimivo 0 % s področja 
farmacije. Ta podatek je predvsem zanimiv, ker nakazuje na dejstvo, da je raziskovanje 
na farmacevtskem področju v domeni laboratorijev velikih farmacevtskih podjetij. Več 
kot 66 % inkubiranih podjetij je mednarodno aktivnih, kar je manj kot je mednarodno 
aktivnih ne inkubiranih podjetij (75 %). Razlog je verjetno v starosti inkubiranih 
podjetij, ki so v povprečju šest let mlajša od ne inkubiranih, in se še ne odločajo za 
internacionalizacijo poslovanja. Po drugi strani pa bi od visokotehnoloških podjetij 
pričakoval, da bodo bolj globalna podjetja. Inkubirana podjetja so povečala število 
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svojih zaposlenih za 61 % v povprečno štirih letih poslovanja, kar pomeni, da je vsako 
podjetja na leto ustvarilo dodatno tretjino delovnega mesta. Večjo rast števila 
zaposlenih sem zaznal pri ne inkubiranih podjetjih, kjer se naraslo število novih 
delovnih mest v desetih letih poslovanja za 373 %. Moram pa dodati, da je bilo med ne 
inkubiranimi podjetji nekaj takih, ki so zaposlovala okoli 100 zaposlenih, kar pa zaradi 
relativne majhnosti popači rezultate. Oprt na mojo raziskavo lahko zaključim, da so bolj 
uspešna ne inkubirana podjetja, vendar je potrebno upoštevati predpostavke, ki sem jih 
omenil v delu. 

Inkubatorji in tehnološki parki na kratki rok nikakor ne prispevajo k gospodarski 
rasti. V njih je namreč udeleženih tako malo podjetij s skupno tako nizkimi prihodki, da 
nimajo pomembnejšega vpliva na gospodarska gibanja države Slovenije. To se razlikuje 
pri podjetjih, ki so že uveljavljena na trgu in so v parkih našla priložnost za ugodno 
financiranje lastnih prostorov, vendar tukaj o nekih poslanstvih inkubatorjev in 
tehnoloških parkov ne  moremo govoriti. Je pa res, da je tovrstna infrastruktura 
načeloma koristna in ima pozitiven vpliv na začetne podjeme. Večjo vlogo pa bi 
inkubatorji in tehnološki parki imeli, če bi imeli v svoji pristojnosti inštrumente 
podpore, katere ima trenutno Podjetniški sklad. 
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Tabela zastopanosti podjetij po panogah 
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IKT 17,39 % 30,70 % 26,67 % 15,38 % 6,45 % 66,67 % 7,41 % 28,60 % 22,86 % 25,00 % 38,04 % 24,73 % 22,22 % 25,00 %
Software 4,30 % 30,70 % 13,33 % 7,69 % 3,22 % 10,71 % 2,77 % 1,08 % 3,53 % 25,00 %
Izobraževanje 4,30 % 4,10 % 7,69 % 14,28 % 2,85 % 2,17 % 2,12 %
Hardware 6,67 % 7,41 % 2,85 % 2,77 % 2,47 % 11,11 %
Raziskave 7,70 % 3,22 % 8,57 % 5,55 % 2,17 % 2,47 % 11,11 %
Zdravje 7,70 % 13,33 % 7,70 % 3,22 % 3,57 % 2,77 % 5,43 % 3,88 %
Design 6,67 % 7,41 % 8,57 % 2,77 % 2,17 % 3,18 %
Mediji 15,00 % 6,45 % 3,57 % 8,33 % 5,43 % 3,88 % 11,11 % 25,00 %
Poslovne rešitve 4,30 % 16,13 % 10,71 % 8,57 % 2,77 % 7,60 % 7,06 % 11,11 %
Hrana 0,00 %
Osvetljava 4,30 % 2,85 % 1,08 % 1,06 %
Farmacija 0,00 %
Energetika 4,10 % 38,46 % 16,13 % 7,41 % 14,28 % 8,57 % 11,11 % 2,17 % 7,77 % 5,55 %
Letalstvo 12,90 % 2,77 % 1,77 %
Ekologija 6,67 % 15,38 % 3,22 % 5,71 % 4,34 % 3,53 %
Biotehnologija 8,60 % 6,67 % 3,57 % 5,71 % 2,77 % 6,52 % 4,59 %
Logistika 3,22 % 0,35 %
Nanotehnologija 2,77 % 0,35 %
Kemija 3,22 % 3,57 % 2,17 % 1,41 %
Spletne rešitve 8,60 % 13,33 % 6,45 % 2,77 % 2,47 % 5,56 % 25,00 %
Turizem 6,45 % 0,70 %
Elektronika 4,30 % 7,41 % 14,28 % 2,77 % 2,17 % 2,47 %
Avtomatizacija 33,33 % 7,41 % 8,57 % 5,55 % 10,87 % 6,36 % 5,56 %
Elektrotehnika 1,08 % 0,35 %
Gozd 7,41 % 14,28 % 0,35 %
Igralništvo 4,30 % 5,55 % 1,76 %
Navtika 2,77 % 0,35 %
Drugo 4,30 % 7,70 % 6,66 % 5,55 % 5,51 % 7,77 % 16,67 %
Ni podatka 35,31 % 9,72 % 12,43 % 14,28 % 14,32 % 2,89 % 3,27 %
Skupaj 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Intervju s članom managementa inkubatorja, tehnološkega parka 
 

1. Kakšno vlogo pripisujete inkubatorju / tehnološkemu parku pri spodbujanju 
podjetništva v regiji? 

 
 
2. Na kakšne ovire ste naleteli, ko ste ustanavljali inkubator / tehnološki park? 
 
 
3. Katere storitve so po vašem mnenju najpomembnejše pri zagonu podjetja? 
 
 
4. Na katerem področju slovenskim podjetje primanjkuje največ znanja? Zakaj 

menite, da je tako? 
 
 
5. Ali menite, da država (vlada) nameni dovolj sredstev za podporo podjetništva 

oziroma za izgradnjo inkubatorjev / tehnoloških parkov? 
 
 
6. Imate izkušnje z delovanjem inkubatorjev / tehnoloških parkov v tujini? Kje 

opažate največje razlike v poslovanju? 
 
 
7. Ali se inkubirana podjetja zavedajo vseh potencialov, ki jih nudi članstvo v 

inkubatorju / tehnološkem parku? 
 
 
8. Kje vidite največji problem, da v Sloveniji primanjkuje podjetij, ki bi bila 

inovativna in mednarodno prodorna? 
 
 
9. S katerimi institucijami (fakultete, razvojne agencije, ...) največ sodelujete? Ali se 

slovensko gospodarstvo zaveda priložnosti sodelovanja z inkubatorji / tehnološkimi 
parki? 

 
 
10. Koliko časa so posamezna podjetja v inkubatorju? 
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11. Se je že zgodilo, da ste morali zavrniti podjetje, ker je bila uresničitev ideje 

preobsežna za zmožnosti inkubatorja / tehnološkega parka? 
 
 
12. Bi v svoj inkubator / tehnološki park sprejeli Googlovo podružnico? (opomba: 

Google je svojo podružnico odprl v poljskem inkubatorju) Zakaj menite, da 
Slovenija ni znimiva za taka tuja vlaganja? 

 
 
13. Kakšen izziv je pred inkubatorji / tehnološkimi parki v prihodnjih letih? 
 
 
14. Kakšno je vaše mnenje glede prispevka inkubatorjev / tehnoloških parkov k 

gospodarski rasti? Bi se strinjali, da je podjetništvo gonilo gospodarske rati? 
 
 
15. Koliko in katera podjetja trenutno delujejo v inkubatorju? (vprašanje je namenjeno 

le inkubatorjem. 
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Anketa inkubirnih podjetij in članov tehnoloških parkov 
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Anketa med ne inkubiranimi podjetji 
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Rezultati ankete pod prilogo 3 
 
Anketa med inkubiranimi člani o storitvah inkubatorjev, tehnoloških parkov 

 
Datum izvajanja ankete: med 20.11.2009 in 30.11.2009 
Število prošenj poslanih za sodelovanje: 464 
Število vrnjenih anketnih vprašalnikov: 19 (4,09 %) 
Število zavrnjenih vprašanikov: 19 (4,09 %) 
Število neodgovorjenih: 426 (91,81 %) 
Odstotek popolno izpolnjenih vprašalnikov: 94,74 

 
1. Leto ustanovitve podjetja 

 
 

2. Ključna aktivnost, ki jo opravlja podjetje 
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3. V katerem inkubatorju / tehnološkem parku ste oz. ste bili član: 

 
 

4. Leto vstopa v inkubator / tehnološki park 
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5. Trenuten status inkubacije 

 
 

6. Ali je podjetje locirano v inkubatorju / tehnološkem parku 

 
 

7. Ocenite od 1 do 5 razloge za vstop v inkubator / tehnološki park (1 najmočnejši 
razlog, 5 najšibkejši razlog) 

 1 2 3 4 5 
Lokacija in 
prednost 
članstva 

26 % (4) 26 % (4) 26 % (4) 6 % (1) 13 % (2)

Kvaliteta in 
ugodna cena 
prostorov 

13 % (2) 6 % (1) 40 % (6) 6 % (1) 33 % (5)
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Profesionalne 
podporne 
storitve in 
pomoč ob 
ustanovitvi 
podjetja 

20 % (3) 6 % (1) 13 % (2) 20 % (3) 40 % (6)

Možnost 
sodelovanja 
in partnerstva 
s podjetji iz 
podobnih 
dejavnosti 

33 % (5) 6 % (1) 26 % (4) 20 % (3) 13 % (2)

Možnost 
hitrejšega 
napredka in 
preboja na 
trg 

26 % (4) 13 % (2) 20 % (3) 20 % (3) 20 % (3)

Pomanjkljivo 
znanje o 
podjetništvu 

20 % (3) 6 % (1) 13 % (2) 20 % (3) 40 % (6)

 
8. Število zaposlenih ob ustanovitvi 
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9. Število zaposlenih danes 

 
 

10. Koliko je po vaši oceni inkubator / tehnološki park prispeval k razvoju sledečih 
aktivnosti v podjetju 

 Zelo veliko Veliko Malo Ne vem 
K ustanavljanju 
podjetja 

6 % (1) 6 % (1) 73 % (11) 13 % (2)

K izbiri 
predmeta 
(področja) 
poslovanja 

0 % (0) 0 % (0) 86 % (13) 13 % (2)

K pripravi 
poslovnega 
načrta 

6 % (1) 26 % (4) 66 % (10) 0 % (0)

K prostorskim 
rešitvam 

20 % (3) 40 % (6) 26 % (4) 13 % (2)

K iskanju 
finančnih virov 

6 % (1) 26 % (4) 60 % (9) 6 % (1)

K prijavi na 
javne razpise 

6 % (1) 26 % (4) 53 % (8) 13 % (2)

K razvijanju in 
širjenju trga za 
podjetje 

6 % (1) 20 % (3) 53 % (8) 20 % (3)

K iskanju 
ključnih 
sodelavcev 

6 % (1) 6 % (1) 66 % (10) 20 % (3)
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K 
usoposabljanju 
lastnikov 

6 % (1) 13 % (2) 60 % (9) 20 % (3)

K finančnim 
rezultatom 

0 % (0) 26 % (4) 60 % (9) 13 % (2)

 
11. Ocenite sledeče storitve inkubatorja / tehnološkega parka 

 Zelo kvalitetno Srednje 
kvalitetno 

Nekvalitetno 

Splošno poslovno 
sodelovanje 

40 % (6) 33 % (5) 26 % (4)

Priprava poslovnih 
načrtov 

20 % (3) 46 % (7) 33 % (5)

Najem poslovnih 
prostorov 

26 % (4) 60 % (9) 13 % (2)

Priprava 
dokumentacije za 
banka (kredit) 

13 % (2) 53 % (8) 33 % (2)

Poslovno 
izobraževanje 

26 % (4) 60 % (9) 13 % (2)

Informacije o 
zakonodaji 

6 % (1) 53 % (8) 40 % (6)

Finančno svetovanje 6 % (1) 60 % (9) 33 % (5)
Pravno svetovanje 0% (0) 53 % (8) 46 % (7)
Davčno svetovanje 14 % (2) 50 % (7) 35 % (5)
Pridobitev 
tveganega kapitala 

20 % (3) 46 % (7) 33 % (5)

Svetovanje za 
razvoj tehnologije 

0 % (0) 57 % (8) 42 % (6)

Svetovanje za tuja 
vlaganja 

7 % (1) 57 % (8) 35 % (5)

Tržne raziskave, 
nasveti 

13 % (2) 57 % (8) 33 % (5)

Storitve tržnega 
komuniciranja 

13 % (2) 46 % (7) 40 % (6)

Organizacija 
nastopa na sejmih 

6 % (1) 53 % (8) 40 % (6)

Priprava 
marketinškega 

14 % (2) 50 % (7) 35 % (5)
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načrta 
Pomoč pri 
pridobitvi 
ustreznega kadra 

7 % (1) 50 % (7) 42 % (6)

 
12. Se vam zdi, da banke dovolj poznajo vloge inkubatorja / tehnološkega parka in 
njihov pomen. Ali menite, da imajo podjetja prednost pri pridobitvi finančnih sredstev, 
ker so del inkubatorja / tehnološkega parka? 

 
 

13. Ali je vaše podjetje mednarodno aktivno? 
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14. Vam je k mednarodnim aktivnostim pomagal inkubator / tehnološki park? 

 
 

15. Če pogledate nazaj, kako bi v splošnem ocenili delovanje inkubatorja / tehnološkega 
parka 
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16. Se vam zdi, da je v Sloveniji zadostno število inkubatorjev / tehnoloških parkov? 

 
 

17. Se vam zdi smotrno, da bi v Sloveniji imeli tako razvite inkubatorje / tehnološke 
parke, da bi tuja podjetja (kot Google, IBM, ipd.) pri nas odprla podružnice? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Leto izstopa iz inkubatorja 
 
2007, 2008, 2009 
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19. Razlogi za odhod iz inkubatorja / tehnološkega parka 

 
 

20. Kje ste se naselili po izstopu iz inkubatorja 
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Rezultati ankete pod prilogo 4 
 
1. Polni naziv podjetja: 
 
MediaTech, Jernej Čop s. p. 
Gambit trade, d. o. o. 
Mikrocop, d. o. o. 
Izdelava.com, Rok Rozman s. p. 
+ 
8 neodgovorjenih 
 
2. Kje imate locirano podjetje: 
 

 
 
3. Število zaposlenih ob ustanovitvi: 
 
1, 10, 15, 1, 4, 10, 7, 3, 8, 2, 11, 9 
 
4. Število zaposlenih danes: 
 
96, 20, 1, 1, 59, 20, 35, 15, 80, 14, 12 
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5. Kaj je bilo po vašem mnenju ključno za začetek vašega podjetniškega udejstvovanja: 

 
 
6. Ste že slišali za inkubatorje / tehnološke parke: 
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7. Poznate katerega od naštetih inkubatorjev / tehnoloških parkov: 

 
 
8. Poznate katere storitve nudi podjetjem inkubator / tehnološki park: 
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9. Ste se kdaj potegovali za vstop v inkubator / tehnološki park: 

 
 
10. Na katerem področju vam je ob ustanovitvi primanjkovalo največ znanja: 
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11. Kje ste poiskali pomoč: 

 
 
12. Katero od naštetih storitev inkubatorjev / tehnoloških parkov bi najbolj potrebovali 

pri svojem poslovanju (1 ne bi potreboval, 5 nujno bi potreboval): 
 1 2 3 4 5 

Osnovna pomoč pri 
oblikovanju in 
načrtovanju poslovnega 
načrta 

25 % (3) 25 % (3) 25 % (3) 25 % 
(3) 

Mreženje s 
potencialnimi 
investitorji ali s 
potencialnimi kadri 

25 % (3) 25 % (3) 50 % 
(6) 

Marketinško svetovanje 25 % (3) 75 % (9)  
Zagotavljanje poslovnih 
prostorov z 
najrazličnejšimi 
priključki po 
subvencionirani 
najemnini 

50 % (6) 25 % (3)  25 % (3)

Poslovno in tehnološko 
svetovanje 

25 % (3) 50 % (6)  25 % (3)

Povezava s tehnologijo 75 % (9) 25 % (3)  
Izobraževanje 
podjetnikov 

25 % (3) 50 % (6)  25 % (3)

Iskanje poslovnih 
partnerjev in strateških 
partnerjev 

25 % (3) 50 % (6) 25 % 
(3) 

Materialne pogoje 
(informacijska 

50 % (6) 25 % (3) 25 % (3)  
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tehnologija, čajna 
kuhinja, predavalnica, 
ipd.) 

 
13. Se vam zdi pomembno, da država nameni še več sredstev v izgradnjo inkubatorjev / 

tehnoloških parkov: 

 
 
14. Sodelujete (pogodbeno ali neformalno) s katerim podjetje, ki je član inkubatorja / 

tehnološkega parka: 
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15. Bi koristili svetovalne storitve inkubatorja / tehnološkega parka, če bi bile na voljo 
tudi za ne inkubirana podjetja: 

 
 
16. Bi rekli, da bi bilo vaše podjetje poslovno uspešnejše v inkubatorju / tehnološkem 

parku: 
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17. Ali je vaše podjetje mednarodno aktivno: 
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