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POVZETEK 

Ob ustanovitvi nove Univerze na Primorskem se je pojavila ideja o ustanovitvi 
univerzitetnega inkubatorja, katerega vloga je povečati izrabo novih znanj v 
gospodarstvu, spodbuditi inovativnost, povečati prenos akademskega znanja v prakso in 
spodbuditi podjetniško kulturo v primorski regiji. V ta namen sem se v okviru 
diplomske naloge odločil raziskati, kolikšna je potreba po inkubatorju in kakšen je 
inovacijski potencial med študenti, pedagoškimi delavci in raziskovalci. Iz raziskave je 
razvidno, da je inkubator nujno potreben, saj bi potencialnim inkubirancem omogočal, 
da bi uresničili svoje ideje. Več kot polovica anketiranih je navedla, da ima eno ali več 
idej, ki bi jih radi uresničili. Pri realizaciji ideje je skoraj polovica študentov ostala le pri 
njej, saj je njihovo znanje zelo omejeno in ne poznajo značilnosti določenega procesa. 
Pri pedagoških delavcih in raziskovalcih je le peščica idej prišla do faze trženja. Z 
znanjem in strokovnostjo univerzitetnega podjetniška inkubatorja bi laže izpeljali 
celoten proces od ideje do končnega izdelka, saj je obvladovanje celotnega procesa za 
posameznika nemogoče. Študentje so navdušeni nad inkubatorjem, vendar vlada velika 
nezaupljivost pri posredovanju idej, saj večina študentov ni slišala za inkubator in ne 
poznajo njegove vloge v okolju. Tisti, ki ga poznajo, si želijo sodelovati in v roku do pet 
let ustanoviti podjetja. 

Ključne besede: inkubator, podjetnost, inovativnost, ideja, študentje, pedagoški delavci, 
raziskovalci, univerzitetni inkubator Primorske, Univerza na Primorskem 

ABSTRACT 

Along with the establishment of the new University of Primorska also appeared the idea 
about establishing the university incubator, the role of which is to increase the use of 
new knowledge in economy, encourage innovativeness, increase transfer of academic 
knowledge into practice, and encourage entrepreneurship culture in the Primorska 
region. For this purpose I had decided to explore, by means of this diploma work, how 
great is the need for the incubator, and of what kind is the innovation potential among 
students, pedagogic workers and researchers. Results of the research clearly indicate 
that the incubator is urgently required, because it would enable potential incubator users 
to realize their ideas, as more than a half of them at one point said that they had one or 
more ideas they wanted to realize. During the realization of a certain idea more than a 
half of students remained on that stage of the process, because the knowledge they have 
is very limited, and they don’t know characteristics of a certain process. As far as 
pedagogic workers and researchers are concerned, only a few reached the marketing 
phase. Therefore, knowledge and expertise of the University Business Incubator would 
make the entire process from the very idea to the end product much easier, since it is 
nearly impossible for one person to perform the whole process alone. Students are 
enthusiastic about the incubator, but there is great distrust in sharing ideas, because most 
students have never heard of incubator and don’t know its role in the environment. 
However, students who are familiar with the incubator want to cooperate and establish 
companies within up to five years. 

Key words: incubator, enterprise, innovativeness, idea, students, pedagogic staff, 
researchers, university incubator of Primorska, University of Primorska 
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1 UVOD 

Velika gospodarska rast, globalizacija in ponudba so dosegli tako visoko raven, da 
je trg postal zelo nasičen z vsemi mogočimi dobrinami, med katerimi človek nekatere 
resnično potrebuje, drugih pa ne. Podjetja so prišla v stanje, ko ne vedo, kaj bi še 
ponudila potrošniku, saj je novih idej premalo oz. jih sploh ni. Zato je postala 
inovativnost zelo iskana lastnost, saj povečuje produktivnost, konkurenčnost in nudi 
možnost novega zaposlovanja. Pri tem se pojavi vprašanje, kako bi človeške potenciale 
čim bolj razvijali in izrabljali. Potrebno je vlaganje v razvijanje in spodbujanje 
ustvarjalnosti tako v podjetjih kot tudi v zasebnem življenju skozi vsa obdobja 
človekovega življenja. 

Kot pravi slovenski pregovor: »Na mladih svet stoji,« je treba prisluhniti mladim, saj 
so oni nosilci novih, svežih idej in treba jim je ponuditi možnost njihove uresničitev. V 
ta namen sem se odločil raziskati, kolikšen je inovativni potencial med študenti, 
pedagoškimi delavci in raziskovalci Univerze na Primorskem. Pri tem pa se pojavi 
problem, kako prenesti znanje, ideje in raziskovalne dosežke v gospodarsko okolje. S 
tem se srečujejo vse evropske države, kot tudi Slovenja in druge države, ki so bile v 
tranziciji. Problemi nastopijo pri postopku realizacije, saj je potrebno znanje celotne 
invencijsko-poslovne verige. S tem namenom se je razvil tudi univerzitetni inkubator 
Primorske kot spodbujevalni center za mlade na Primorskem, saj je inovacijski 
podjetniški potencial zelo prisoten, kot ga prikazuje v nadaljevanju analiza, ki je bila 
izvedena prav v ta namen.  

Tema diplomskega dela je zelo obsežna, zato sem se osredotočil predvsem na 
inovativnost in podjetnost v povezavi z univerzitetnim inkubatorjem. 

Teoretični del lahko v grobem razdelim na dva dela. Prvi obsega predstavitev 
osnovnih pojmov, ki zadevajo temo inovativnosti in podjetnosti in so potrebni za njeno 
razumevanje, v drugem pa sledi predstavitev inkubatorjev in njihovega delovanja.  

Posebno pozornost sem namenil praktičnemu delu, saj sem vanj vložil veliko truda. 
Zajeti so rezultati raziskave, ki je bila namenjena ugotavljanju inovacijskega potenciala 
med študenti, pedagoškimi delavci fakultet in raziskovalci, ki so člani Univerze na 
Primorskem, ter podane ugotovitve o stanju inovacijskega potenciala.  
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2 RAZVOJ IN OPREDELITEV INOVACIJ 

2.1 Zgodovina človeštva kot zgodovina izumov 

Izum obstaja, odkar obstaja človeštvo. Od davnega prednika, ki je krotil ogenj in si 
ustvaril domače ognjišče, ali tistega, ki je iznašel kolo ter ladijski vijak, do prvih 
strojev, ki so spremenili celoten svet v takega, ki ga poznamo danes. Nekateri njihovi 
izumi so postali inovacije. 

Med prve izume štejemo postopek netenje ognja in izdelovanje orodji. Prvo orodje 
je bil kamen, s katerim so praljudje ubijali živali. Sčasoma so kamen z brušenjem 
preoblikovali v rezila in kladiva. Z načinom izoblikovanja – tolčenjem kamna ob kamen 
– so se pojavile iskre, ki so zanetile ogenj. Sprva so se ognja in njegove moč bali, nato 
pa so ugotovili, da lahko lastnosti ognja uporabijo za svoje potrebe. Ogenj jim je olajšal 
in izboljšal način življenja. Tudi v današnjem času, si ne znamo predstavljati življenja 
brez ognja.  

V starem veku je veljal izum kot prava redkost. Eden izmed izumiteljev tistega časa 
je Arhimed, ki je izumil Arhimedov vijak, s katerim naj bi črpali vodo iz vodnjakov, 
namesto da ljudje z energijo svojih mišic opravljajo to delo. V srednjem veku se je 
število izumov postopno povečalo. En izum, korenit ali pa samo izboljšava, ki se ga je 
dalo koristno uporabiti, je postal inovacija. Izumitelji so negotovo vstopali v javnost, saj 
so veljali za čudaške rokodelce, ki so bili pod budnim očesom cerkve, pri katerih ni bilo 
treba dosti, da so iznajdbo proglasili za satanovo delo. 

V renesansi (15. in 16. stoletje) so morali novemu stanu duha, ki je preplavil 
Evropo, popustiti tako cerkev kot cehovski mojstri. Sledilo je obdobje razcveta 
inovativnih posameznikov, ki so ga zaznamovali veliki umi, kakršni so bili izpopolnitelj 
infinitezimalnega računa Gottfried Leibnitz, naravoslovni filozof Isaac Newton, 
astronom Galileo Galilei in mnogi drugi, ki so ustvarili osnove v razcvetu inovacijske 
misli, ki je kasneje omogočila tako trdno znanstveno osnovo, da so lahko poznejši 
rodovi gradili boljše in bolj zapletene stroje in naprave. 

Začetki industrijske revolucije v 18. stoletju so zaznamovani s sijajnimi izumi, na 
katerih je zrasla industrija, ki je bila za človeštvo zanimiva vse do eksplozije invencij in 
inovacij v sodobnem svetu. V tem obdobju smo priča izumu parnega stroja, tkalskih in 
predilnih strojev, električne energije ter drugih odkritij na področju medicine, kemije, 
fizike, matematike, humanističnih ved … 

V današnjem času, sredi informacijske revolucije, ni mogoče opisati vseh inovacij, 
ki poganjajo kolesje svetovnega napredka. V enem samem letu se pojavi več izumov, 
tehničnih izboljšav ali drugačnih invencij kot prej v celem tisočletju. Danes je družba, ki 
ne sledi trendu, obsojena na tehnološki propad. 
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»Danes inovacije niso zgolj hobi posameznikov – so družbena nuja, ki zahteva 
organiziran pristop, kjer ni noben člen v invencijsko-inovacijski verigi prepuščen 
slučaju« (Likar 2000, 11). 

2.2 Pomen ustvarjalnega mišljenja 

Živimo v času, v katerem je ustvarjalnost nujna in si vsako podjetje želi zaposliti 
človeka z znanjem, veščinami, izkušnjami in je poleg tega še ustvarjalen. V raznih 
oglasih podjetja navajajo obvezne veščine in znanja, ki jih mora imeti iskalec 
zaposlitve, vendar se včasih zgodi, da pozabijo navesti, da iščejo človeka, ki ima 
ustvarjalno žilico, in ko ga zaposlijo, ugotovijo, da sploh nima idej, da je brez kakršnega 
koli navdiha. Veliko ljudi je, ki nimajo idej, niso ustvarjalni oz. ne znajo razmišljati 
ustvarjalno. Pomanjkanje znanja, življenje, ki teče le po navodilih, ki jih dajejo ostali, 
neupoštevanje predlogov so le nekatere od situacij, ki ovirajo svobodnega duha v 
ljudeh, ki pa je potreben za ustvarjalno mišljenje. 

Ustvarjalnost je proces, ki se neprestano ponavlja, nadgrajuje ter se ne glede na izid 
nikoli ne sme ustaviti. Načinov, kako priti do idej, je veliko. Ideje se nam lahko 
porodijo v službi, doma ob gledanju televizije, na sprehodu … Odvisno je od 
posameznika ter od talenta, ki mu je dan in ki ga mora neprestano razvijati.  

»Pianist, ki za nekaj časa zanemari igranje klavirja, le s težavo doseže staro 
formo« (Likar 2000, 15). 

2.3 Definicija osnovnih pojmov 

Osnovni pojmi, ki jih srečujemo na področju inovativnosti, nimajo enotnih definicij, 
saj jih različni avtorji različno obravnavajo. Vsi avtorji imajo v svojih razlagah skupne 
točke, vendar vsak gleda iz drugega zornega kota. V nadaljevanju se bom osredotočil na 
razlago pojmov, kot jih razlaga Likar (Likar 2000, 15). 

2.3.1 Ideja – zamisel, navdih, inspiracija? 

Ideja je zamisel, ki se porodi inovatorju sama od sebe ali ob nekem dogodku. 
Običajno se hitro pojavi, vendar lahko tudi hitro izgine, zato ni najpomembnejši 
trenutek, ko nas nekaj navdihne, temveč poznejši trenutek, ko se te ideje zavemo in 
postanemo nanjo pozorni (Likar 1998, 16). 

Ideja je misel, podoba, oblika, videz, umsko izoblikovan splošni pojem o nekem 
pojavu, procesu, predmetu, zamisel ali okvirni načrt nečesa, središčna misel oziroma 
sporočilo nekega filozofskega ali znanstvenega dela. Ideja je vsebina zavesti (Likar 
1998, 16). 
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2.3.2 Ustvarjalnost 

Ustvarjalnost je človekova lastnost, ko lahko opusti nekaj utečenega in napravi 
nekaj drugačnega. Poznamo več vrst ustvarjalnosti: znanstveno, literarno, glasbeno, 
športno itn. Ustvarjalnost je potrebna na vseh ravneh invencijsko-inovacijskega procesa. 
Ustvarjalnost mora biti lastnost dojemanja (percepcije), spoznavanja skritega bistva 
(analize), proizvodnje zamisli (inovacije) ter njenega vzdrževanja vse do popolne 
izrabe. Torej ustvarjalnost obsega čas od razvoja idej do realizacije, njihovo 
komercializacijo ter ponovne naložbe (Likar 2006, 17). 

2.3.3 Invencija 

Invencija predstavlja novo, obetavno zamisel s potencialom, da bo postala koristna. 
Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces ali sistem; npr.: industrijski proizvod, 
design, izboljšan način dela, nov učni pripomoček, prihranek, varnost pri delu ipd. 
Vsaka ideja še ni invencija (Likar 2006, 18). 

2.3.4 Inovacija 

Inovacija je nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki: 

− se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka 
(inovacija postopka/procesa),  

− se izkaže za koristno.  

Izdelek, storitev ali postopek morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za 
uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu (Likar 2006, 19). 

Najprej nastane invencija (ideja, ki ima potencial, da postane inovacija), nato 
potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a še ne nujno donosen oz. koristen nov 
domislek. Šele zadnji člen v invencijsko-inovacijski verigi je inovacija, to je vsaka 
dokazano koristna novost.  

Inovacije niso le tehnološke narave, temveč so lahko tudi družbene, sociološke, 
organizacijske, metodološke ipd (Likar 2006, 19). 

Do sedaj je bilo izvedenih veliko delitev inovacij, vendar v osnovi vse delitve 
izhajajo iz tehnike trga in organizacije. Osnovna Schumpetrova delitev inovacij je na 
»technology push« in »demand pull« (slika 2.1). V skupino »demand pull« inovacij 
štejemo imitacije in izboljšave obstoječega. Te naj bi prihajale s trga s predlogi 
uporabnikov, a tudi iz analiz znotraj podjetij, ko se odločajo o novih (posodobljenih) 
izdelkih. Drugi del, to je »technology push«, je povezan z vsiljevanjem naših dosežkov 
trgu. Razvojni laboratoriji, ki bi omogočali tako delo, so del večjih podjetij in 
tehnoloških centrov. V njih se izvaja raziskovalno delo, ki je osnova bodočemu 
razvojnemu dogajanju. 
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Slika 2.1 Schumpetrov osnovni model razvrstitve inovacij 

 
Delitev inovacij 

Demand pull 

Imitacije in izboljšave 
obstoječega 

Razvojno in raziskovalno delo, 
tehnološki centri 

Tehnology push 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: (Požar 2003, 17) 

Druga delitev je prav tako Schumpetrova in zajema (ibidem): 

− razvoj novih materialov in dobrin, 
− nastanek novega procesa oz. proizvodne metode, 
− osvojitev novih trgov, 
− zavzetje novega izvora s surovinami, 
− nastanek novih organizacijskih oblik. 

Tu imamo opravka s konkretnimi stvarmi, kot so materiali, tehnologije izdelave, 
novi kupci, strateški prevzemi in v povezavi s tem spremembe v organiziranosti. 

Naslednja delitev inovacij, ki je nekoliko bolj obratovno-gospodarskega značaja, 
izhaja iz delitve na proizvodne in procesne inovacije (Kos 1996, 18). Procesne inovacije 
se delijo na tehnološki in administrativni del (slika 2.2). 

Slika 2.2 Delitev inovacij na proizvodne in procesne 

 
 Inovacije 

Proizvodne inovacije Procesne inovacije 

Tehnološke Administrativne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: (Kos 1996, 18) 
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Možna delitev inovacij je lahko tudi glede na to, kaj inoviramo (izdelek, storitev ali 
proces), in glede na obseg posledic, ki nastanejo zaradi inovacije (mala inovacija, 
radikalna inovacija ali transformacija) (slika 2.3). 

Slika 2.3 Razsežnost inovacijskega prostora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: (Tidd, Bessant in Pavitt 2001, 7) 

Ko naredimo inovacijo, je torej pomembno tudi to, ali je ta inovacija toliko vplivna, 
da nam omogoči spremembo dotedanjih tržnih pravil. Primer omenjenega je menjava 
pisalnega stroja z računalnikom oz. tiskalnikom. V tem primeru je imela inovacija velik 
vpliv na kreiranje in transformacijo strukture omenjene industrije. 
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3 INKUBATOR 

3.1 Koncept inkubatorjev  

Inkubatorji so oblike podjetniške razvojne podpore, ki predstavlja »trgu prijazno« 
intervencijo politike, ki ustvarja nove lokalne zaposlitve z razvijanjem trdnih novih 
malih in srednjih podjetij, povečuje število inovacij in omogoča, da posamezniki v 
okviru inkubatorja uresničijo zamisli in ideje. Po svetu so se uveljavili kot orodje, ki 
omogoča pospešen razvoj podjetništva, to pa omogoča razvoj novih podjetji in s tem 
posledično ustvarja nova delovna mesta. Inkubatorji so način, kako pomagati novim 
dinamičnim podjetjem pridobiti potrebno pomoč za razrešitev problemov, ki bi jih sicer 
vodili v manjše uresničevanje potenciala rasti ali (nenazadnje) v propad. (Glas 2000, 3) 

Razvili so se z namenom, da novim podjetnikom, ki se soočajo s težavami pri 
uveljavljanju svojega podjetja na trgu, olajšajo vstop v podjetništvo in jim nudijo 
podporo. Zlasti v zgodnjem obdobju nastanka jim skušajo zagotoviti prostore, 
administrativne storitve in svetovalno pomoč. 

Posebna oblika inkubatorjev so tehnološki centri, ki so namenjeni proizvodnim 
podjetjem, ki razvijajo tehnološko zahtevne procese in proizvode za inovativna high-
tech1 podjetja. 

Koncept podjetniških inkubatorjev temelji na poznavanju problemov podjetij. V 
novih malih podjetjih so to večinoma pomanjkljive zmožnosti lastnikov in pomanjkanje 
finančnih sredstev. Pogosto pa jim manjkajo celovita poslovna znanja, saj mnogi 
podjetniki v svojih prejšnjih zaposlitvah niso opravljali managerskih nalog. Inkubator 
jim ponudi pomoč, s katero se zapolni vrzel v znanju podjetnikov, zmanjša jim stroške v 
zgodnji fazi poslovanja, podjetnikom pa s tem prihrani čas, da se lahko v celoti 
osredotočijo na posel. 

3.2 Oblike inkubatorjev 

Glavna naloga inkubatorja je, da mladim podjetjem in posameznikom nudi različne 
oblike pomoči, ki jih opredelimo kot cilje inkubatorja. Cilji inkubatorja so povečati 
število spin-off2 podjetij iz akademskih in raziskovalnih krogov, dvigniti podjetniško 
kulturo, nudenje moderno opremljenih prostorov, laboratorijev, tehnične opreme in 
poslovno-tehničnih storitev. Novim, nastajajočim podjetjem omogoča začasno bivanje v 
inkubatorju v fazi od ideje do začetnega razvoja podjetja, kasneje pa se podjetje preseli 
v tržno okolje. Prav tako lahko nudi pomoč pri vzpostavljanju poslovnih stikov (z 
investitorji, kupci in dobavitelji). Pomemben cilj, ki naj bi ga dosegal inkubator, je 

                                                 
1 visoka razvitost 
2 novo nastajajoča podjetja 
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omogočanje možnosti dvostranskega srečevanja in povezovanja akademske in 
gospodarske sfere ter izmenjava informacij. 

Seveda vsi inkubatorji ne nudijo vsega naštetega. Nekateri, to so »inkubatorji brez 
zidov« ali virtualni inkubatorji, ne nudijo prostorov, temveč predvsem tehnične in 
svetovalne storitve. V tem primeru delujejo kot podjetniški pospeševalni center. V 
zadnjem času se uveljavljajo »mrežni inkubatorji«, ki pospešujejo in razvijajo 
partnerske odnose med podjetniškimi skupinami in uspešnimi podjetji, ki delujejo n 
spletu, omogočajo pa pretok znanja in talentov med podjetij ter ustvarjajo tržne in 
tehnološke zveze med njimi (Hansen et al. 2000, 78). Leta 1996 je v Los Angelesu 
nastal Idelab!. 

Odtlej so po svetu ustanovili več kot 350 tovrstnih inkubatorjev, ki nudijo Glas 
2000, 3): 

− podjetniški duh, sproščanje strateških birokratskih in organizacijskih ovir, 
− ugodnejše cene in druge pogoje za vrhunske ponudnike storitve, ki jih omogoča 

ekonomije obsega, 
− ugodnejši dostop do mreže podjetij. 

Inkubatorji se razlikujejo po ustanoviteljih, ki so običajno: 

− javne (državne) institucije, ki ustanavljajo neprofitne inkubatorje – mesta, 
občine ali regije, z državno pomočjo ali s pomočjo razvojih skladov v EU; 

− univerze, ki ustanavljajo inkubatorje zaradi prenosa znanja od zaposlenih, 
inštitutov, laboratorijev na podjetja, kot oblika pospešene komercializacije 
intelektualne lastnine; 

− večja podjetja, ki skušajo preko inkubatorjev razvijati podjetniške zamisli svojih 
zaposlenih (notranje podjetništvo) ali druge poslovne ideje, ki so zanimive za 
podjetje; 

− zasebni investitorji, ki vidijo v inkubatorjih komercialni instrument, saj lahko z 
danim vložkom v uspešna podjetja kot rizični kapitalisti veliko pridobijo (primer 
inkubatoja Hotbank, ki ga je ustanovil Softbank Vneture Capital v kraju 
Mountain Vew v Kaliforniji); SBVC običajno prevzame 20–40 % delež v 
podjetju za svoje storitve, ostalih 60–80 % ostane podjetniški skupini. 

V ZDA je bila naslednja struktura ustanoviteljev (sponzorjev) v začetku 90-tih let 
prejšnjega stoletja: 

− javni (ali neprofitni) 49 %, 
− povezani z univerzami 13 %, 
− hibridni (javni in zasebni) 18 %, 
− zasebni (komercialni) 12 %, 
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− drugi (cerkve, zbornice itd.) 8 %. 

Ustanovitelji imajo zelo različne cilje, zaradi katerih vlagajo v razvoj inkubatorjev. 
Smilor in Gill (1986, 48) sta naštela sedem ciljev za različne tipe inkubatorjev (tabela 
3.1). 

Tabela 3.1 Osnovni namen ustanovitve in pričakovanja ustanoviteljev (zasenčena 
polja)  

Ustanovitelji 
inkubatorjev 

Nova 
delovna 
mesta 

Dosega-
nje 

dobička 

Lokalni 
gospodarski 

razvoj 

Diverzifika-
cija 

dejavnosti 

Dodana 
vrednost Image 

Investicij-
ske 

možnosti 

Univerza        

Lokalni/ 
regionalni 

       

Prenos 
tehnologije 

       

Podjetja        

Drugi 
zasebni 

       

Hibridni        

Vir: (Glas 2000, 4) 

3.3 Storitve inkubatorjev 

Osnovna naloga inkubatorja za »spin-off« podjetja je zagotavljanje najboljšega 
možnega okolja za delovanje raziskovalnih »spin-off« podjetij ter novoustanovljenih 
tehnoloških podjetij. Pomembni so prostori, saj za inkubator predstavljajo največji 
finančni strošek. Ponavadi je za inkubator najboljša rešitev, da najame prostor iz bližje 
univerze ali raziskovalnega centra, saj v razvojni fazi še nima lastnih prostorov, v 
katerih bi deloval. 

Razporeditev prostorov »spin-off« inkubatorjev mora imeti pozitiven vpliv med 
udeleženci (študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci). Običajno se dejavnosti 
izvajajo v delavnicah in različnih sobah ter večjih odprtih prostorih za konference, 
seminarje. Prostori morajo biti dovolj veliki, da omogočajo medsebojno sodelovanje 
kritične mase študentov z vodjo. Majhne sobe naj bi se uporabljale za projekte, ki so v 
postopku ustanavljanja kot nova podjetja za največ eno leto (MŠZŠ 2002, 13–14). 

Poleg prostorov so potrebne dobre povezave in lahek dostop, saj je v nasprotnem 
primeru teže privabiti udeležence na seminarje in podobne dogodke. Inkubatorji nudijo 
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tudi opremo, tajniške storitve, fotokopiranje in telekomunikacije v pomoč 
inkubirancem. Na voljo so tudi sejne sobe, dvorane za sestanke, za udeležence 
projektov, timov …  

Poleg tehničnih storitev inkubator nudi poslovne storitve, katerih prednost je, da se 
opravljajo v inkubatorju, zato inkubiranci izgubijo minimalen obseg časa. Ta storitev 
zajema: 

− svetovanje pri izdelavi poslovnega načrta, finančnega načrta, managersko 
svetovanje, uvajanje izdelka na trg, registracijo podjetja, 

− računovodske storitve in davčno svetovanje, pravno svetovanje, IPR,3 
− podjetniško usposabljanje, ki ga inkubator organizira glede na probleme v 

znanju in zmožnosti osebja v inkubatorju, 
− mentorstvo podjetniškim timom, 
− iskanje investitorjev, 
− spremljanje podjetij po inkubacijski dobi. 

Vse te storitve opravlja vodstvo inkubatorja in pripomore k reševanju težav v času 
razvoja ideje. Nekatere storitve, za katere ni treba, da so blizu oz. na voljo prav vsak dan 
(oglaševanje, računovodstvo itd.), lahko opravljajo zunanji strokovnjaki, npr. podjetja 
ali posamezniki (Glas 2000, 6). 

3.4 Razvoj inkubatorja 

Inkubatorji so razmeroma drag razvojni inštrument, zato jih je treba pozorno 
načrtovati in razviti v okviru vseh dejavnosti, ki zagotavljajo hiter dotok inkubirancev in 
uspešno razvijanje podjetij. 

Bistveni koraki pri snovanju inkubatorja so (Glas 2000, 15-16): 

− Korak 1 
Podjetniška skupina mora biti podrobno seznanjena z delovanjem inkubatorjev 
po svetu. Informacije lahko črpajo iz razpoložljivih delov (razne analize in 
priročnike) in z obiski v podobnih centrih. 

− Korak 2 
Izbrati ustrezno lokacijo in prostore, ki morajo biti blizu drugim podpornim 
inštitucijam. Pomembna je zlasti lokacija za specializirane inkubatorje, ki 
morajo biti v pravem okolju, sredi tovrstne podjetniške dejavnosti. 

 
 
 

                                                 
3 Pravice intelektualne lastnine 
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− Korak 3 
Zagotoviti finančna sredstva, ki ne bodo preveč obremenjevala tekočega 
poslovanja inkubatorja: 
- v obliki nepovratnih sredstev (donacij) države, mest, raznih fundacij, 
- v obliki ugodnih dolgoročnih posojil, 
- v obliki tržnih posojil (za tekoče delovanje). 
Pomembno je, da inkubator pridobi finančna sredstva, ki jih potem vlaga v 
projekte v inkubatorju. 

− Korak 4 
Načrt vodenja inkubatorja, ki mora opredeliti ključne vidike: 
- organizacijsko-upravljavsko strukturo: kdo določa osnovno politiko 

inkubatorja in kdo jo izvaja, kdo in kako opravlja svetovalno dejavnost, 
odgovornosti in pristojnosti direktorja v odnosu do drugih organov, 

- določiti politiko in postopke delovanja inkubatorja: merila za sprejem 
bodočih inkubirancev, ponudbo storitev, cene storitev, način financiranja 
stroškov poslovanja, pogoji najema prostor in opreme, postopek izstopa 
podjetij itd. 

− Korak 5 
Določiti strategijo trženja in promocije inkubatorja, ki je zelo pomembna v 
obdobju, ko inkubator še ni znan in uveljavljen v okolju: 
- identifikacija potencialnih inkubirancev »outstreach«4, 
- identifikacija trga za proizvode in storitve za inkubirance v inkubatorju 

(potencialni kupci, dobavitelji, poslovni partnerji), 
- razvoj poslovne mreže inkubatorja itd. 

3.5 Ključni vidiki razvoja uspešnega inkubatorja 

Avtor Miroslav Glas (2000, 16) meni, da so inkubatorji zelo natančni instrumenti za 
gospodarski razvoj, kjer potrebujemo natančen in dober poslovni načrt za vložena 
sredstva. Da bi inkubator postal uspešen, mora upoštevati vseh devet vidikov (tabela 
3.2), sicer postane breme za okolje. Vodstvo inkubatorja nikakor ne sme ustvariti v 
okolju pretiranih pričakovanj, sicer pride do večjega razočaranja ob slabih dosežkih.  

                                                 
4 Program, s katerim preučimo, kdo so potencialni inkubaranci v ožjem ali širšem okolju. 
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Tabela 3.2 Ključni vidiki za razvoj uspešnega inkubatorja 

1 Konsenz o 
potrebnosti in 
smiselnosti razvoja 
inkubatorja 

V okolju mora biti dosežen konsenz med: 
- lokalno in regionalno upravo, 
- drugimi oblikami podpore razvoju MSP5, 
- zbornic in poslovnih združenj, 
- sindikatov, 
- visokošolskih in raziskovalnih organizacij, 
- vodilnih podjetij, združenj MSP itd. 

2 Privrženost in 
podpora 

Inkubator mora biti inštrument mobilizacije in razvoja 
lokalnega/regionalnega podjetniškega potenciala: 
- vključiti se mora v politiko in razvoj lokalnega gospodarstva, 
- pridobiti dolgoročno podporo (finančno, drugo), 
- določiti jasne in merljive cilje. 

3 Potrebna 
minimalna sredstva 

Lahko so različna, vendar določajo možnosti razvoja inkubatorja: 
- osebje: direktor+svetovalci+tajništvo, 
- prostori: za osebje in inkubirance v inkubatorju, 
- oprema: telekomunikacije, računalniki, pohištvo, 
- sredstva za promocijo: publiciteta, oglasi. 

4 Financiranje Financiranje se prične z javnimi sredstvi, katerih delež se kasneje 
znižuje. 

5 Koncept: inkubator 
je podjetniški ukrep 

Inkubator vidimo kot podjetje, zato mora imeti poslovni načrt: 
- pravna ureditev, urejene finance, 
- jasni in merljivi cilji, 
- odlično poznavanje trga, 
- primerna sredstva za poslovanje, 
- sposobna, motivirana, samostojna skupina, 
- inovativni pristop, 
- spremljanje in merjenje rezultatov. 

6 Poznavanje trga - poznavanje sedanje panožne strukture (podjetja in dejavnosti) 
- podjetniški potencial v okolju, 
- »talent pool« (sodelavci: svetovalci, strokovnjaki), 
- informacije. 

7 Usposobljenost in 
motivacija 

Vodilna skupina mora znati »narediti stvari«: 
- lastne izkušnje iz podjetništva, 
- tržna naravnanost, 
- zmožnost/sposobnost komuniciranja, 
- dopolnjevanje znanja v skupini, 
- primerno nagrajevanje, 
- zavest o poslanstvu in odgovornosti. 

8 Inovacije v 
delovanju 
inkubatorja 

Vodstvo mora delovati po logiki popolnega obvladovanja 
kakovosti z dovolj ustvarjalne svobode in samozavesti, kar 
zagotavlja: 
- ugotavljanje stvarnih potreb, 
- razvoj in ponudbo novih storitev, 
- sprejemanje lastnih odločitev, 
- tržno naravnan del dejavnosti. 

9 Lokalne in 
mednarodne 
poslovne mreže 

Inkubator mora od samega začetka delovati za razvoj poslovnih 
mrež, ki omogočajo uspeh najemnin podjetjem. Mreže vključujejo: 
- osebe, ki odkrivajo potencialne podjetnike in jih usmerjajo v 

                                                 
5 MSP – malih in srednjih podjetij 
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inkubator, 
- poslovne partnerje, 
- strokovnjake, ki pomagajo podjetnikom, 
- investitorje, 
- drugo podporno osebje. 

Vir: (Glas 2000, 16-17) 

3.6 Inkubatorji in druge oblike podpornih centov pri pospeševanju 
podjetništva  

V zadnjih letih je v Sloveniji zrasla cela vrsta podpornih centrov, ki nudijo 
inovacijsko-razvojnim projektom razne oblike pomoči. Te oblike so v svetu najbolj 
poznane na Japonskem in ZDA, kjer je inovativnost zelo spodbujana6 in cenjena. Za 
ustanovitev podpornih centrov je odgovorna država, po drugi strani pa nastajajo centri 
glede na potrebe gospodarstva. Poleg že obstoječih centrov nastajajo novi republiški, 
regionalni in lokalni centri. Najpomembnejši med njimi so: Ministrstvo za visoko 
šolstvo znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, JAPTI, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Inovacijsko relejni center (IRC), Sklad RS za razvoj malega 
gospodarstva, tehnološki parki, Urad RS za intelektualno lastnino in drugi (Slovenska 
podpora za ustvarjenje invencij in inovacij 1998, 29).7

Podporno okolje je nujno, saj zagotavlja pogoje za povezavo intelektualnega, 
raziskovalno-razvojnega in industrijskega okolja, njihovih kapacitet in rezultatov. 
Inkubator je le del verige in pomembno je, da je povezan s podjetniškimi centri, ker se 
srečuje le z delom podjetnikov. Drugi centri namreč (npr. tehnološki parki) kasneje 
prevzamejo podjetnike, ki so dosegli zrelost v obdobju 3–5 let in nadaljujejo z R&R 
dejavnostjo in jim omogočajo nadaljnjo širjenje v industrijskih conah brez prostorskih 
omejitev. 

                                                 
6 Po splošnih raziskavah je v ZDA večja pozornost posvečena spodbujanju inovativnosti kot 

v EU, saj po zadnji raziskavi ZDA vodijo z osmimi od enajstih statističnih indikatorjev, kot je 
poročala EIS. Do leta 1996 je bila rast na področju inovaciji v ravnovesju, zdaj pa sta Japonska 
in ZDA močno napredovali. Najbolj inovativni državi v EU sta Švedska in Finska, sledita jima 
Nemčija in Danska. Največji inovacijski napredek je v električni in optični tehnologiji, kemiji in 
računalništvu. Največja slabost je v patentiranju inovaciji, izobraževanju delovne sile in 
premajhni usmerjenosti v R&R (URL: http://www.uni-lj.si/Kakovost/prispevki/7znanost.asp) 

7 V visokošolsko raziskovanje vlagamo skromnih 0,26 % BDP, podobno kot ostale nove 
pristopnice EU. V zadnjih desetih letih je delež celo upadel in Slovenija ima 1.379 FTE 
raziskovalcev (tj. 0,35 % EU petindvajseterice). Z 69 raziskovalci na 1000 prebivalcev smo pod 
povprečjem EU (88 v EU-25). Po številu raziskovalcev na visokošolskih ustanovah smo z 31 % 
nekje na sredini EU. V svetovne merilu je Slovenija z znanstvenimi objavami udeležena z 
0,21 %, v deležu na 1000 prebivalcev, kjer smo s podatkom 73(!) objav izenačeni s Francijo in 
nad poprečjem (EU-15: 68, ZDA 77) in seveda daleč pred ostalimi novimi pristopnicami k EU. 
Po deležu rasti objav med 1995 in 2002 smo na drugem do tretjem mestu v Evropi. (URL: 
(http://www.uni-lj.si/Kakovost/prispevki/7znanost.asp) 
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4 PREDSTAVITEV UNIVERZITETNEGA INKUBATORJA UNIVERZE 
NA PRIMORSKEM 

V Sloveniji sta aktivna dva inkubatorja: ljubljanski in mariborski inkubator. 
Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)8 je nastal na pobudo Centra za razvoj 
podjetništva EF, ustanovila ga je Univerza v Ljubljani (UL), vanj je včlanjenih 12 
fakultet. Trenutno deluje že 16 skupin potencialnih podjetnikov, štiri podjetja pa že 
delujejo. Namen LUI je širjenje podjetniške kulture in ustanavljanje tehnološko 
naravnanih podjetij. Inkubator je namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentom 
in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani (URL:http://www.lui.uni-lj.si/inkubator.asp). 

Naslednji je univerzitetno podjetniški inkubator Tovarna podjemov v Mariboru, ki 
je usmerjen v pomoč mladim inovatorjem in podjetnikom pri realizaciji priložnostnih 
idej in podpori le teh. Projekt želi nuditi pomoč mladim in visoko izobraženim 
strokovnjakom iz zlasti tehniških profilov, da ustvarijo podjetje ter ga uspešno vodijo. 
Tovarna podjemov uresničuje svoj cilj s štirimi temeljnimi programi: Informacijski 
center VEM, Študentski podjetniški inkubator, Študentski projekti za podjetja in 
tekmovanje za poslovni načrt. Čok et al. 2004, 7): 

Oba inkubatorja sta namenjena širjenju podjetniške kulture in ustanavljanju 
tehnološko naravnanih podjetij in v njem so vključeni dodiplomski in podiplomski 
študenti, zaposleni in zunanji nosilci tehnoloških podjetniških idej. Inkubatorja 
pokrivata območje srednje in vzhodne Slovenije, saj je tam največja koncentracija 
industrije in študentov tehnoloških smeri.  

V letu 2003, ko je nastajala Univerza na Primorskem (UP) kot tretja univerza v 
Slovenji, se je pojavila ideja o ustanovitvi novega inkubatorja, ki bi pokrival območje 
Primorske regije in v katerega bi se vključevala vsa podjetja in študentje iz različnih 
smeri, saj se število študentov na obali iz leta v leto povečuje. V letu 2004 so se začele 
prve priprave za ustanovitev univerzitetnega podjetniškega inkubatorja na Primorskem 
(UIP). Pobudo za ustanovitev je dala Fakulteta za managemet Koper. Članice, ki so 
pristopile k ustanovitvi inkubatorja, so Fakulteta za management Koper (FM), 
Pedagoška fakulteta Koper (PeF), Visoka šola za zdravstvo Izola (VŠZI), Visoka šola 
za turizem (Turistica), Fakulteta za humanistične študije (FHŠ), GEA College, 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS) in Primorski inštitut za naravoslovne in 
tehnične vede (PINT), ki bo imel znaten pomen pri pospeševanju razvoja inkubatorja. 

4.1 Cilji in poslanstvo  

Strateški cilji univerzitetnega inkubatorja na Primorskem (UIP) so (Čok et al. 2004, 
10): 

                                                 
8 www.lui.uni-lj.si
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− prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in obratno, 
− povezovanje izobraževalnega in raziskovalnega procesa UP (študente, 

raziskovalce, pedagoški kader) z gospodarstvom, 
− sodelovanje pri prenosu konkretnih projektov v gospodarstvo in reševanje 

problemov gospodarstva (push-pull sistem), 
− spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti zlasti med mladimi, 
− identificiranje potencialno zanimivih podjetniških idej ter pomoč na poti od 

ideje do poslovnega načrta, 
− podpora novim nastajajočim podjetniškim idejam na UP in idejam širše okolice, 
− ustanovitev Sklada semenskega kapitala UIP, 
− zmanjšanje neuspelih podjetniških poskusov, 
− uvajanje podjetniške kulture v izobraževalni in raziskovalni proces v primorski 

akademski sferi, 
− zagotavljanje svetovalcev, ekspertnih in prostorskih storitev za inkubirance, 
− nudenje dostopa do laboratorijev in tehnične opreme za razvijanje proizvodov 

podjetij v inkubacijski fazi, 
− reševanje težav in pomoč študentom, raziskovalcem, pedagoškim delavcem in 

drugim prebivalcem Primorske pri udejanjanju lastne podjetniške ideje. 

Slika 4.1 Združevanje akademskega, gospodarskega in podpornega okolja v 
inkubatorju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir:URL:http://www.uip.si/sl/UniverzaInOkolje/Inkubator/ShematicniPriakaz/Zdruzevanje
V.jpg 

Na podlagi poslanstva in ciljev bo delovanje inkubatorja prineslo v regionalnem 
gospodarstvu naslednje rezultate (Čok et al. 2004, 11): 

− povečanje prenosa akademskega znanja v prakso, 
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− komercializacija raziskovalnega in pedagoškega procesa na univerzi, 
− zmanjševanje brezposelnosti in povečanje zaposlenih v inkubiranih podjetjih, 
− povečanje števila uspešnih podjetniških poskusov in ustanovitve novih podjetij, 
− spodbujanje inventivnosti, 
− vzgoja za podjetništvo in promocija podjetniške kulture posebej med mladimi, 
− povečanje ponudb poslovnih prostorov, 
− povečanje izrabe znanj v gospodarstvu, 
− spodbujanje razvoja mladih in srednje velikih podjetij, 
− povezovanje lokalnih MSP, 
− vsestransko povečanje zanimivosti področja za tuje vlagatelje, 
− omogočiti razvoj dinamičnega trga kapitala, 
− vzpostavitev mreže inovativnih mentorjev, 
− oplemenitev obstoja skladov tveganega kapitala. 

4.2 Storitve inkubatorja 

Storitve inkubatorja bodo omogočale razvoj novih podjetij na podlagi podjetniških 
idej, ki bodo nastale v akademskem in gospodarskem okolju na Primorskem. Inkubator 
bo omogočal naprej razvoj in testiranje idej znotraj inkubatorja, v kolikor pa se ideja 
izkaže za perspektivno, bo inkubator pomagal ustanoviti podjetje ter omogočil rast 
podjetja v inkubatorju (Čok et al. 2004, 11). 

Inkubator bo skladno s poslanstvom in cilji zagotavljal naslednje sklope storitev: 

− zagotavljanje poslovnih prostorov in poslovne opreme za delovanje podjetniških 
timov in podjetij (sejne sobe za sestanke, tajništvo, telefon, telefaks, dostop do 
interneta, računalnikov in drugega inventarja); 

− izobraževanje inkubirancev za potrebe poslovanja; 
− usposabljanje inkubirancev za udejanjanje poslovnih idej in izkoriščanje 

poslovnih priložnosti; 
− mentorstvo podjetniškim timom; k mentorstvu bodo povabljeni uspešni mali 

podjetniki s Primorske, ki bodo pomagali inkubirancem z nasveti in konkretnimi 
izkušnjami pri nastajanju podjetij; 

− svetovanje pedagoških delavcev in raziskovalcev ter drugih strokovnih 
sodelavcev, ustanoviteljev, pokroviteljev ter sodelavcev v okviru drugih 
svetovalnih mrež in podjetij na naslednjih področjih: za poslovni načrt, za 
ustanovitev podjetja, managersko svetovanje, tržno, pravno, finančno, 
računovodsko svetovanje, internacionalizacija poslovanja, certificiranje, 
vključevanje v EU programe; 
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− mreženje podjetij in druženje inkubirancev (inkubator bo omogočal lažje 
povezovanje podjetij zunaj in znotraj inkubatorja ter s tem pripomogel k 
sinergijskim učinkom pri delovanju in vzpostavljanju grozdov, gospodarskih 
interesnih združenj in drugih oblik mreženja podjetij); 

− medsebojna vzajemna pomoč med podjetniškimi inkubiranci; 
− skupna promocija inkubirancev (inkubator bo omogočal nastope na sejmih, v 

medijih in v drugih oblikah promocije); 
− iskanje investitorjev in njihovo zagotavljanje za podjetniške ideje; 
− spremljanje podjetij po inkubacijski dobi (v primeru, da podjetje po inkubacijski 

dobi še ne bo zmožno samostojno poslovati, bo inkubator tako podjetje 
spremljal tudi po preteku obdobja inkubacije). 

Poleg osnovnih storitev bo inkubator omogočal tudi prenos novih tehnologij v 
prakso ter preko Sveta zaupnikov UP zagotavljal sodelovanje inkubirancev in študentov 
z gospodarstvom v regiji, v Sloveniji in širše. 

Prednosti storitev UIP v primerjavi z drugimi inkubatorji so v tem, da bo UIP 
predstavljal osrednji element tudi v uvajanju podjetniške kulture v akademsko sfero na 
Primorskem, kar bo omogočalo integriranje storitev v učne procese (Čok et al. 2004, 
11–14). 

4.3 Vpetost inkubatorja v gospodarsko in akademsko okolje 

Inkubator je predvsem namenjen podpori UP (pedagoško osebje, študenti, 
raziskovalci) pri povezavi z gospodarstvom, pa tudi podpori podjetniškim idejam z 
visoko dodano vrednostjo znanja iz širše okolice. Pomembna značilnost inkubatorja bo 
tesna povezanost z gospodarstvom. Inkubator ne bo le odpiral enosmernega prenosa 
uporabnega znanja z UP v gospodarstvo, ampak bo deloval tudi v obratni smeri. To 
pomeni, da bo identificiral potrebe gospodarstva in spodbudil zaposlene na UP, da 
preko razvojno-raziskovalnih projektov rešuje konkretne probleme gospodarstva (slika 
4.2). Posledica tega bo, da se bodo sodelavci pri takih projektih odločili za odprtje 
lastnega podjetja (inkubiranci). Taka podjetja bodo ostala poslovno tesno povezana z 
večjimi podjetji. Del podjetij, izhajajočih iz UP, bo gradil na lastni podjetniški 
usmeritvi. 
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Slika 4.2 Povezovanje UP z gospodarstvom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir:URL:http://www.uip.si/sl/UniverzaInOkolje/Inkubator/ShematicniPriakaz/Povezovanje
V.jpg 

V primorski regiji poteka v zadnjih letih tudi več regionalnih aktivnosti, ki bodo 
posledično še dodatno povečale podjetniške potenciale (izgradnja poslovnih con, 
program In-Prime, Prime ipd.). Poleg tega obstaja tudi na ravni EU in države 
pripravljenost, iniciativa in več konkretnih oblik podpore, ki jih nastajajoči inkubator 
lahko s pridom izkoristi (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, programi podpore 
MG inovacijskemu in podjetniškemu okolju, ESF, Phare programi in drugo).  

Da bi se inkubator približal mladim bo ustanovil kontaktni točki, ki bosta v 
inkubatorju – Podružnica Izola in na Visoki šoli za podjetništvo. Na ostalih šolah bo 
inkubator imel kontaktne osebe in e-vstop preko spletne strani, kjer bodo študentje 
dobili vse informacije o inkubatorju. 

Inkubator bo vpetost v akademsko sfero zagotavljal tudi s promocijskimi aktivnosti 
med študenti in predvsem z letnim natečajem za zbiranje perspektivnih idej ter z 
drugimi projekti, ki bodo spodbujali podjetnost med mladimi. 9

4.4 Inkubator in konkurenca 

Kot vsaka organizacija bo imel inkubator tudi konkurenco, najbolj izstopata: 
Ljubljanski univerzitetni inkubator in Tovarna podjemov Maribor. Tehnološki centri in 
parki, industrijske cone prvenstveno niso namenjeni neposredni ciljni skupini, saj 

                                                 
9 Leta 2005 se je na študentki poslovni konferenci prijavilo na razpis 108 posameznikov, kar 

je približno za 30 odstotkov več kot v predhodnem letu, avtorji pa prihajajo iz Ekonomske 
fakultete, ,  in . Prihodnje 
leto bo postala mednarodna predvsem s pomočjo univerz združenja Nibes (članstvo so jim 
ponudili septembra) ter drugih partnerskih univerz. Vir:URL:http://www.finance-
on.net/show.php?id=106304

Fakultete za družbene vede Gea Collega Fakultete za elektrotehniko
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njihovo delovanje ni neposredno usmerjeno v zadovoljevanje njihovih potreb. Še 
posebno zato ne, ker so usmerjeni predvsem v (visoko) tehnološka podjetja, za katera pa 
na UP glede na netehnološko strukturo članic ni velikega zaledja. Kljub temu pa lahko 
pričakujemo, da bodo prevzeli del potencialnih inkubirancev. To velja delno za 
Ljubljanski tehnološki park, predvsem pa za Primorski tehnološki park.. Pri 
ljubljanskem gre za pomemben dejavnik geografske oddaljenosti, kar pomeni, da zaradi 
njegove oddaljenosti ne pričakujemo večje konkurence. Primorski tehnološki park pa 
pokriva severno Primorsko, njihov program pa se usmerja tudi v podporo mladim. 

Precej močno konkurenco pa lahko predstavljajo tudi inkubatorji v sosednji Italiji, 
saj so ti bistveno bolj razviti od slovenskih in lahko potencialnim inkubirancem 
ponudijo bolj kakovostne storitve. Med aktivnejšimi je BIC v Trstu, Podjetniški 
inkubator v Gorici (Informest) in Parco Technologico v Benetkah. Z vstopom Slovenije 
v EU in s prostim pretokom intelektualnega kapitala in ljudi lahko pričakujemo tudi 
konkurenco več evropskih organizacij, ki iščejo podjetniške priložnosti in so 
pripravljene nuditi tudi različne oblike pomoči. 

Glede na koncept odprtosti UIP se bodo njegove aktivnosti dopolnjevale z drugimi 
regijskimi in republiškimi podjetniškimi aktivnostmi ter delovale v smeri t. i. »mreže 
znanja« z namenom razvoja človeških virov in posledično gospodarske dodane 
vrednosti.  

Tako se bo UIP pri svojem delu povezoval tudi z drugimi nacionalnimi in 
regionalnimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih (PCMG, Regionalne 
razvojne agencije, GZS, OZS, Primorski tehnološki park, občine, Euro info center ipd.) 
ter s sorodnimi programi – npr. In-prime. S tem želimo po eni strani doseči sinergijske 
učinke, po drugi strani pa preprečiti podvajanje aktivnosti (npr. podjetniško svetovanje, 
ki ga nudi PCMG ipd.). 
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5 RAZISKAVA O INOVATIVNOSTI ŠTUDENTOV 

Na podlagi teoretičnih izhodišč, ki sem jih navedel v teoretičnem delu o pomenu 
invencij in inovacij, ter strateške usmeritve inkubatorja me je pri raziskavi zanimalo, 
kakšen je potencial in dejansko stanje na UP. Pri tem sem si kot glavni cilj zastavil 
raziskati naslednja področja:  

Glede vsebine: 

− spoznavnost inkubatorja med anketirancu, 
− število in vrste dej, 
− dejansko stanje inovativnosti in podjetnosti med anketiranci, 
− vrste storitev in pomoči, ki bi jo anketiranci potrebovali za razvoj ideje, 
− vrste pomoči, ki bi jih potrebovali od inkubatorja, 
− opredelitev ovir, ki zavirajo razvoj ideje, 
− ocenitev spodbujanja študentov s strani njihovih pedagoških delavcev, 
− možnost sodelovanja med pedagoškimi delavci, 
− možnost ustanovitve lastnega podjetja. 

Glede ciljne populacije: pedagoški delavci in raziskovalci in študentje. 
Na koncu je jasno vidna slika, iz katere razberemo vrste potez, ki jih mora inkubator 

vključiti v svojo strategijo na poti k hitrejšemu uveljavljanju v primorski regiji. 

5.1 Metodologija 

Raziskava je bila izvedena leta 2004 med študenti, pedagoškimi delavci in 
raziskovalci na sedmih članicah UP. Z raziskavo sem želel prikazati stanje 
neizkoriščenih idej, inovacij in podjetniškega potenciala, ki jih imajo anketiranci, in 
željo za njihovo uresničitev. Ker se je raziskava nanašala na ustanovitev bodočega UIP, 
me je seveda zanimalo, koliko anketiranci poznajo inkubator in njegovo delovanje in ali 
bi z njim sodelovali ter na kakšen način. 

Anketni vprašalnik je zasnovan v dveh različicah: prvi vprašalnik je namenjen 
študentom, drugi pa pedagoškim delavcem in raziskovalcem.  

V anketi je sodelovalo 615 anketirancev, od tega je bilo 587 (95,5 %) študentov in 
28 (4,5 %) pedagoških delavcev in raziskovalcev članic UP. Največ izpolnjenih 
vprašalnikov študentov sem dobil na PeF (121 vprašalnikov), sledijo GEA (113 
vprašalnikov), FM (107 vprašalnikov), FHŠ (100 vprašalnikov), Turistica (95 
vprašalnikov) in nazadnje še VŠZI z 51 rešenimi vprašalniki. Med pedagoškimi delavci 
in raziskovalcih pa so največ zanimanja za raziskavo pokazali na GEA (9 vprašalnikov), 
sledijo ZRS (8 vprašalnikov), FM (7 vprašalnikov), PeF (2 vprašalnika), en vprašalnik 
sem pridobil s FHŠ in PINT, na VŠZI pa se na vprašalnik ni odzval nihče od 
pedagoških delavcev in raziskovalcev. 
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Raziskava med študenti vseh letnikov je bila izvedena na predavanjih ali na vajah 
pred pričetkom pouka s predhodnim dogovorom s predavatelji ali z njihovimi asistenti. 
Anketa za pedagoške delavce in raziskovalce je potekala osebno na šolah, v kolikor jih 
ni bilo mogoče dobiti, pa sem jim vprašalnike poslal preko elektronske oz. navadne 
pošte.  

5.2 Analiza anketnih vprašalnikov 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da članice UP večina obiskujejo dekleta. Največ jih 
je na Gea College, sledi ji FM in PeF. Edina članica, ki ima več moških, je FHŠ. Med 
pedagoškimi delavci in raziskovalci je največ žensk  na ZRS, največ moških pa na GEA 
College (tabela 5.1). 

Tabela 5.1 Struktura anketirancev po spolu na članicah UP 

 Anketiranci 
Ustanova Študentje Pedagoški delavci, raziskovalci 

 Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj 
GEA Coll. 11 102 113 7 2 9 
Turistica 17 78 95 1 - 1 
FM 19 88 107 5 2 7 
PeF 40 81 121 1 1 2 
VHŠ 51 49 100 1 - 1 
VSŽI 11 40 51 - - - 
PINT - - - - 1 1 
ZRS - - - 3 5 8 
Skupaj 149 438 587 11 11 29 
Skupaj – 
delež 25 % 75 % 100 % 62 % 38 % 100 % 

 
Med študenti je bilo 75 % žensk in 25 % moških z najpogostejšo starostno skupino, 

ki je obsegala od 21 do 22 let. Največ študentov je bilo zajetih iz prvega in drugega 
letnika.  

Vprašanje 1 

Prvo vprašanje se je nanašalo na poznavanje koncepta podjetniškega inkubatorja. 
Anketiranci so imeli na voljo naslednje odgovore: »zelo dobro ga poznam, dobro ga 
poznam, ne poznam ga najbolje, ne poznam ga in sploh ga ne poznam«. 
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Slika 5.1 Poznavanje koncepta podjetniškega inkubatorja 
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Iz odgovorov je razvidno, da večina študentov 34% sploh ne pozna inkubatorja, 

28% ga ne pozna. in 30 % študentov je zanj že slišalo, vendar ga ne poznajo najbolje. 
Očitno je, da je med študenti le malo posameznikov, ki inkubator zelo dobro poznajo 
(2 %), le 6 % študentov pa inkubator dobro pozna. 

Rezultate sem analiziral tudi glede na spol in ugotovil, da je med študenti, ki 
inkubatorja ne poznajo, največ študentk, saj se večina njihovih odgovorov giblje med 
»sploh ga ne poznam« in »ne poznam ga najbolje«. Moški del študentov pa je večinoma 
odgovoril, da ga »ne pozna najbolje«. Glede na regije, od koder študentje prihajajo, pa 
je poznavanje najmanjše na območju Gorenjske in Notranjske. 

Na drugi strani pa večina (48 %) pedagoških delavcev in raziskovalcev dobro pozna 
koncept univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki se ustanavlja na UP, oz. ga zelo 
dobro pozna (7 %). Ostali pa ga ne poznajo najbolje oz. ga sploh ne poznajo. 

Vprašanje 2 

Zanimalo me je, če so anketiranci imeli oz. če imajo kakšno idejo, ki so jih hoteli 
tudi uresničiti. 

Na voljo so imeli lestvico od 0 do 5 (0 – ni idej, 5 – pet idej) 
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Slika 5.2 Število podjetniških zamisli, ki bi jih anketiranci želeli uresničiti 

39%
20%

37%
38%

24%
42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
Procenti

0

1 do 2

3,4,5 ali več idej

št
ev

ilo
 id

ej

Koliko podejtniških zamisli ste že imeli, ki bi jih želeli 
uresničiti?

Študentje Pedagoški delavci in raziskovalci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iz odgovorov je razvidno, da večina študentov (39 %) nima nobene ideje, z eno ali 

dvema idejama je sledilo 37 % študentov, tisti, ki pa so imeli tri ali več idej, so bili v 
manjšini (24 %). Pri odgovorih, ki so jih posredovali pedagoški delavci in raziskovalci, 
pa je razvidno, da je velika večina že imela vsaj eno ali več podjetniški idej (80 % – 
seštevek prvih dveh). 

Večina teh idej je bila v okviru izobraževalne sfere: centra za jezikovno in 
medkulturno komunikacijo, zasebne šole ipd. Ideje pa so tudi na področju turizma, 
računalništva in storitev. 

Glede na analizo po spolu je prišlo do ugotovitve, da je največ idej imela moška 
populacija, in to kar z 2,1 idejo na osebo, pri ženskah pa 1,7. Najbolj izstopa GEA 
College s 4,3 idejami na osebo, sledi ji Turistica z 2,9 ideje, nato FM z 1,7 ideje na 
osebo, na zadnjem pa sta VŠZI in PeF z 0,6 ideje. 

Med študenti ideje vsekakor so, saj je dobra polovica odgovorila, da imajo eno ali 
več idej, ki bi jih radi uresničili. Največ idej imajo študentje, ki prihajajo z GEA 
College, in to kar 80 študentov, sledijo jim študentje s FHŠ z 49 študenti, nato FM s 44 
študenti. 

V primerjavi s študenti ima večina pedagoških delavcev in raziskovalcev več kot tri 
ideje, z nobeno idejo pa jih je občutno manj kot študentov. 

Vprašanje 3 

Anketa se je nadaljevala z vprašanjem, do katere faze so anketiranci prišli s svojo 
idejo. Na voljo so imeli naslednje odgovore: »ideja, raziskovalno-razvojna faza, 
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izdelava prototipa, preizkus v praksi, zaščita intelektualne lastnine (patent, model, 
avtorsko delo), izdelava poslovnega načrta, tržna analiza, pridobivanje finančnih 
sredstev, predstavitev na sejmu, razstavi, lastna proizvodnja,lastno trženje in povezava z 
gospodarstvom pri proizvodnji in trženju (podjetje, obrtnik)«. 

Slika 5.3 Zaključene faze do katere so anketiranci prišli z idejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pri realizaciji idej je velika večina študentov ostala le pri ideji sami (45 %) in le 

redkim je uspelo priti do raziskovalno-razvojne faze ter do izdelave poslovnega načrta. 
Problemi se pojavljajo pri nadaljnjih aktivnosti, potrebnih za realizacijo invencije, kot 
so tržne analize, razne predstavitve, finančni viri, zavarovanje intelektualne lastnine …  

Iz odgovorov je razvidno, da delež tistih, ki so te nadaljnje faze dosegli, močno 
upada. Del idej je dospel do razvojne faze ter do izdelave proizvodnega načrta. 
Približno 4 % idej je dospelo do faze trženja, kar je malo za količino idej, ki so na 
razpolago.  

Pri pedagoških delavcih in raziskovalcih je velika večina ostala le pri ideji (19 %) in 
raziskovalno-razvojni fazi, 13 % anketirancev je prišlo do preizkusa v praksi, nekateri 
so zagnali lastno proizvodnjo, le 5 % pa jih je prišlo do trženja ideje. 

Vprašanje 4 

Spodbujanje je zelo pomemben dejavnik pri ustvarjanju in uresničevanju idej, zato 
so študentje ocenjevali spodbujanje s strani njihovih pedagoških delavcev in 
raziskovalcev. 

Katere faze ste zaključili?
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Pedagoški delavci in raziskovalci pa so presojali, koliko po njihovem mnenju 
študente res spodbujajo pri predavanjih.(podatki niso prikazani po šolah). Na razpolago 
so imeli tri možne odgovore (intenzivno, delno, ne). 

Tabela 5.2 Mnenje anketirancev glede na intenzivnost spodbujanja 

Fakulteta Intenzivno Delno Ne 
GEA 58 % 41 % 2 % 
FHŠ 12 % 77 % 12 % 
FM 17 % 64 % 19 % 
Turistica 3 % 37 % 60 % 
VŠZI 4 % 60 % 36 % 
PeF - 49 % 51 % 
Skupaj študentje 17 % 54 % 29 % 
Pedagoški delavci in raziskovalci 47 % 46 % 7 % 

 
Najmanj študentov (17%) se je odločilo za intenzivno spodbujanje s strani 

pedagoških delavcev. Večina meni (46%), da so delno spodbujani, ostalih 29 % pa 
meni, da jih pedagoški delavci sploh ne spodbujajo. Glede intenzivnega spodbujanja 
najbolj izstopa GEA College z 58 % študentov, sledi ji FM (17 %). Največ študentov, ki 
so se odločili za odgovor, da jih pedagoški delavci ne spodbujajo, je na Turistica (60 %) 
in na PeF (51 %). 

Iz odgovorov je razvidno, da večina pedagogov (47 %) meni, da svoje študente 
intenzivno spodbuja, da bi razmišljali in delovali inovativno in podjetno. Podobna 
situacija je pri delnem spodbujanju, za katerega se je odločilo 46 % pedagoških 
delavcev in raziskovalcev, ostalih 7 % pa meni, da študentov ne spodbujajo. 

Glede na spol imajo moški (32 %) boljše mnenje o spodbujanju s strani pedagoških 
delavcev kot ženska populacija (12 %). 

Vprašanje 5 

Anketiranci so v tem vprašanju določali, kje vidijo največje ovire, ki preprečujejo 
inovativne in podjetniške ideje. Na razpolago so imeli naslednje možnosti, izbrali so 
lahko več možnih ovir: »pomanjkanje idej, pomanjkanje znanja, pomanjkanje 
materialnih sredstev (prostor, oprema), pomanjkanje finančnih sredstev, preveliko 
tveganje, pomanjkanje podjetniškega duha, drugo.« 
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Tabela 5.3 Možne ovire, ki preprečujejo inovativnost in podjetnost med študenti  

Razlogi študentje pedagoški delavci in 
raziskovalci 

pomanjkanje finančnih sredstev 74 % 38 % 
pomanjkanje materialnih sredstev 46 % 28 % 
pomanjkanje znanja 24 % 20 % 
preveliko tveganje 22 % 20 % 
pomanjkanje idej 20 % 14 % 
pomanjkanje podjetniškega duha 20 % 58 % 

 
Izmed vseh odgovorov je pomanjkanje finančnih sredstev tista ovira, ki najbolj 

preprečuje študentom inovativne in podjetniške aktivnosti (74 %), sledi pomanjkanje 
materialnih sredstev (46 %). V približno enakem sorazmerju sledijo pomanjkanje znanja 
(24 %), preveliko tveganje (22 %), pomanjkanje idej in podjetniškega duha (20 %). 

Študentje so pod rubriko »drugo« navedli naslednje odgovore: birokratski postopki 
patentiranja in nadaljnjega izvajanja, pomanjkanje samozavesti, lenoba, zakoni, 
pomanjkanje časa in želje po uspehu, premalo spodbujanja za ideje, šolski sistem, 
nezanimanje. 

Pedagoški delavci in raziskovalci pripisujejo razloge za takšno situacijo 
pomanjkanju podjetniškega duha (58 %), finančnih in materialnih sredstev (38 %). Sledi 
pomanjkanje materialnih sredstev, v enakih deležih sta bila izbrana preveliko tveganje 
in pomanjkanje znanja (20 %). Na zadnjem mestu pa je pomanjkanje podjetniškega 
duha (14 %). 

Vprašanje 6 

Anketiranci so na vprašanje o iskanju podpre pri morebitnem ustanavljanju podjetja 
lahko izbirali med naslednjimi odgovori: »pri starših, vrstnikih, prijateljih, starejših 
podjetnikih, svetovalcih, bankah, GZS, podjetniških inkubatorjih, univerzi ali fakulteti, 
tehnoloških parkih, ne vem, drugje.« 

Možnih je bilo več odgovorov. 
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Slika 5.4 Možne podpore pri ustanavljanju novega podjetja 

Pri kom nameravate iskati podporo pri morebitnem ustanavljanju 
novega podjetja?

15%
14%

12%
10%

9% 9% 9%
8%

6%
4%

3%
2%2%

11% 11%
9%

4%

9%
11%

2%
0%

4%

18%18%

0%

5%

10%

15%

20%

starši ne vem pri štarejših
podjetnikih

prijateljih bankah svetovalcih podjetniških
inkubatorjih

univerzi ali
fakulteti

GZS drugje vrstnikih tehnoloških
parkih

Vrste pomoči

(%
)

Študentje Pedagoški delavci in raziskovlaci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Največ podpore študentje pričakujejo od staršev, sledi odgovor »ne vem«, šele nato 

sledi pomoč starejših podjetnikov, pri bankah, prijateljih, GZS. Nazadnje bi iskali 
pomoč pri ustanovah, ki bi jim nudile finančno in pravno pomoč.  

Analiziranje pomoči glede na šolo, ki jo študentje obiskujejo, je prišlo do zanimivih 
rezultatov. Študentje iz PeF, VŠŽI in FHŠ bi najprej poiskala pomoč pri vrstnikih, starši 
bi kasneje nastopili kot druga možnost. Pri FM in GEA College so kot prvo pomoč 
izbrali starše, kot drugo pa prijatelje. Študentje na Turistici pa bi pomoč naprej poiskali 
pri prijateljih. 

Pri pedagoških delavcih in raziskovalcih pa bi se za pomoč pri ustanavljanja 
podjetja najprej obrnili na prijatelje in na podjetniške inkubatorje kot najpomembnejšo 
podporo (18 %) in kasneje na starejše podjetnike (11 %), banke (9 %), GZS (9 %) … 
Velik del (11 %) se jih ni moglo odločiti, na koga bi se obrnili v takem primeru. 

Vprašanje 7 

Poleg tega, da bi študentje ustanovili podjetje, so morali navesti obdobje njegove 
ustanovitve. Izbirali so med naslednjimi podanimi možnostmi: »v času študija, po koncu 
študija, eno leto po koncu študija, dve leti po koncu študija, pet let po koncu študija, ne 
želim«. 
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Slika 5.5 Časovno obdobje, v katerem bi študentje ustanovili lastno podjetje 
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Večina študentov (33 %) ne želi ustanoviti svojega podjetja, saj menijo, da tega 

sploh ne potrebujejo. Največ anketirancev se je odločilo, da bi podjetje ustanoviti pet let 
po končanem študiju (22 %), takoj po koncu študija pa 21 %. Manjši del študentov bi se 
odločil za ustanovitev podjetja dve leti po končanem študiju (14 %), 4 % študentov pa 
eno leto po koncu študija. V času študija bi se za ustanavljanje odločilo le 6 % 
anketirancev, saj tem zaradi preobsežnega študija primanjkuje časa. 

Večina študentk (42 %) si ne želi ustanoviti svojega podjetje, tiste, ki pa imajo željo, 
bi to naredile pet let po končanem študiju (21 %). Največ študentov-moških bi 
ustanovilo podjetje po koncu študija (30 %) in po petih letih (20 %). Najmanj zanimanja 
za ustanovitev podjetja so pokazali na VŠZI, kjer je 70 % študentov odločno 
odgovorilo, da podjetja ne bodo ustanovili. Sledita ji PeF s 56 % in FHŠ z 51 %. 
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Slika 5.6 Časovno obdobje, v katerem bi pedagoški delavci in raziskovalci 
ustanovili lastno podjetje 

Svoje podjetje bi želel ustanoviti:
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Tisti pedagoški delavci in raziskovalci, ki bi želeli podjetje ustanoviti, imajo željo to 

storiti v roku dveh (22 %) oz. petih let (26 %). Večina pa želje po lastnem podjetju nima 
(34 %).  

Vprašanje 8 

Anketiranci so izbirali med vrstami pomoči, ki bi jih bi pričakovali oz. potrebovali 
od inkubatorja. Na voljo so imeli naslednje možnosti: »zagotavljanje prostorov in 
opreme, razvojna faza tržnega proizvoda, svetovalno dejavnost (izdelava poslovnega 
načrta, zaščita intelektualne lastnine), pomoč pri ustanovitvi in zagonu podjetja, pomoč 
pri zagotavljanju financiranja podjetniškim idejam, tržne in poslovne predstavitve, 
pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, informiranje o EU programih.« 

Te so ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Pri vsakem odgovoru so označili, v kolikšni 
meri bi pomoč potrebovali (1 – sploh nebi potreboval, 2 – ne bi potreboval, 3 – delno bi 
potreboval, 4 – bi potreboval, 5 – zelo bi potreboval). 
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Slika 5.7 Vrste pomoči, ki bi jo študentje potrebovali za delo v inkubatorju s 
standardno deviacijo 
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Študentje menijo, da bi največ pomoči potrebovali pri financiranju (4,2). Nekoliko 

manj jih meni, da bi potrebovali pomoč pri ustanovitvi in zagonu podjetja (4,1) ter 
svetovalno dejavnost (3,8). Ostali so enako pričakovali za delo v inkubatorju (3,5–3,7).  

Slika 5.8 Vrste pomoči, ki bi jo pedagoški delavci in raziskovalci potrebovali za 
delo v inkubatorju 
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Pedagoški delavci in raziskovalci menijo, da bi največ pomoči potrebovali pri 

razvojni fazi tržnega proizvoda (3,7), v približnem enakem sorazmerju si sledijo ostale 
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oblike pomoči (od 3,6 do 3,5). Najmanj pomoči bi potrebovali pri ustanavljanju in 
zagonu lastnega podjetja (3,3). 

Vprašanje 9 

Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, kolikšnemu delu intelektualne lastnine bi 
se bili pripravljeni odreči, če bi sodelovali z inkubatorjem. Izbirali so med: »0 %, 1–
10 %, 11–30 %, 31–50 %, več kot 50 %, 100 %«. 

Tabela 5.4 Delež pripravljenosti odstopitve pravice intelektualne lastnine 

 0 % 1–10 % 11–30 % 31–50 % več kot 50 % 100 %
študentje 9 % 38 % 33 % 15 % 5 % 0 % 
Pedagoški delavci in raziskovalci 8 % 25 % 29 % 32 % 5 % 0 % 

 
Večina študentov (38 %) je pripravljena odstopiti 1–10 % intelektualne lastnine, 

nekaj manj (33 %) bi jih odstopilo 11–30 %, 15 % študentov pa bi se odreklo 31–50 % 
intelektualne lastnine. Nekaj študentov bi ob sodelovanju z inkubatorjem želeli obdržati 
celotno intelektualno lastnino (9 %). V veliki manjšini so tisti, ki bi bili pripravljeni 
odstopiti več kot 50 % intelektualne lastnine, nihče pa ni pripravljen odstopiti celotne 
intelektualne lastnine za inkubator.  

Največ pedagoških delavcev in raziskovalcev je pripravljenih odstopiti 31–50 % 
intelektualne lastnine, 29 % pedagoških delavcev in raziskovalcev bi odstopilo 11–30 % 
in 25 % pa 1–10 %. Tako kot pri študentih je tudi med pedagoškimi delavci in 
raziskovalci nekaj takih (8 %), ki bi obdržali celotno intelektualno lastnino, nihče pa ni 
pripravljen odstopiti celotne intelektualne lastnine. 

Vprašanje 10 

Študentje so izbirali, v kakšni meri bi bili pripravljeni sodelovati s pedagoškimi 
delavci in raziskovalci pri ustanovitvi podjetja. Na voljo so imeli naslednje odgovore: 
»da, v kolikor bi imel večinski delež; da, v kolikor bi imeli vsi enak delež; da, v kolikor 
bi imel manjšinski delež; ne«. 

Tabela 5.5 Delež pripravljenosti sodelovanja med anketiranci 

razlogi študentje 
pedagoški delavci in 

raziskovalci 
Da, če bi imel večinski delež 38 % 56 % 
Da, če bi imel enak delež 27 % 4 % 
Da, če bi imel manjšinski delež 13 % 33 % 
Ne 22 % 7 % 

 
Večina študentov (38 %) in pedagoških delavcev in raziskovalcev (56 %) je 

pripravljena sodelovati med seboj, vendar pod pogojem, da ima vsaka stran večinski 
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delež. Študentje (27 %) bi v primeru, da bi imeli enak delež, sodelovali v veliko večjem 
številu kot pedagoški delavci in raziskovalci (4 %). V primeru, da bi imeli manjšinski 
delež, pa bi bilo stanje obrnjeno, saj je pripravljenost za sodelovanje na strani 
pedagoških delavec in raziskovalcev večje (33 %). Sodelovanje je v veliki meri zavrnilo 
veliko več študentov (22 %) kot pedagoških delavec in raziskovalcev (7 %). 

Vprašanje 11 

Anketiranci so izbrali največjo oddaljenost od inkubatorja, do katerega bi se bili 
pripravljeni voziti. Dane so bile naslednje možnosti: »manj kot 5 km, 5 km, 10 km, 20 
km, 50 km, 100 km, več kot 100 km«. 

Slika 5.9 Pripravljenost na vožnjo v podjetje glede na oddaljenost od kraja 
bivanja 
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Večina anketirancev (77 %, 81 %) se je pripravljena voziti v inkubator, če je ta 

oddaljen 20 km ali manj. Interes za vožnjo do inkubatorja strmo pada, ko se razdalja 
poveča nad 20 km, saj se je do 50 km daleč pripravljena voziti le polovica anketirancev. 
Glede na spol bi se za oddaljenost do 50 km odločilo 24 % več moških kot žensk in 
izmed fakultet je PeF tista, katere študentje bi se do inkubatorja vozili največ 20 km. 
Dobra polovica pedagoških delavcev in raziskovalcev bi se vozila v inkubator do 50 
km, slaba petina pa tudi 100 km ali več. 

Poleg splošnim vprašanj, ki so vključevala obe skupini anketirancev, so bila 
naslednja vprašanja namenjena samo drugi skupini, se pravi pedagogom in 
raziskovalcem.  

 35



Vprašanje 12 

Pedagoške delavce in raziskovalce smo vprašali, kakšna znanja imajo in kako bi jih 
uporabili za novi nastajajoči inkubator. Našteti so morali svoja znanja v neposrednem, 
nacionalnem in mednarodnem okolju. 

Poudarili so znanja, za katera menijo, da bi pripomogla k nastajanju vrednosti, kot 
npr: poslovna in podjetniška znanja, znanja s področja tehnologije, razvoj programske 
opreme, nove metode poučevanja, znanje jezikov, poznavanje kakovosti živil, 
oblikovanje nacionalnih prehranjevalnih tabel … 

Omenjena je bila raziskava, kot je: raziskava metodike gibanja veslačev, kar bi 
pripomoglo k inovativnemu pristopu k načrtovanju in vodenju treningov za veslače … 

Pedagoški delavci in raziskovalci menijo, da bi največjo dodano vrednost prinesla 
poslovno-podjetniška znanja, znanja tujih jezikov, računalništva in informatike.  

Večina bi pripomogla k nastajanju UIP s specialističnim znanjem, z iskanjem 
podjetij, s svetovanjem iz izkušenj, kot podpora z temeljnimi ekonomskimi znanji. 
Nekateri pa svojega znanja ne povezujejo z delom v inkubatorju.  

5.3 Povzetki rezultatov iz ankete 

Študenti 

V anketo je bilo zajetih 587 dodiplomskih študentov iz vseh članic Univerze na 
Primorskem. Med anketiranci je bilo 75 % žensk in 25 % moških, z najbolj pogosto 
starostno skupino od 21 do 22 let. V njej je bilo zajetih največ študentov iz prvega in 
drugega letnika.  

Velika večina študentov ne pozna univerzitetnega podjetniškega inkubatorja. Visok 
delež nepoznavanja je povezan tudi z dejstvom, da je inkubator na UP v fazi 
ustanavljanja. 

Med študenti ideje vsekakor so, saj je dobra polovica odgovorila, da imajo eno ali 
več idej, ki bi jih radi uresničili. Le redkim je uspelo priti do raziskovalno-razvojne faze 
ter do izdelave poslovnega načrta, večina pa je ostala samo pri ideji. Problemi se 
pojavljajo pri nadaljnjih aktivnosti, potrebnih za realizacijo invencije, kot so 
zagotavljanje finančnih virov, zavarovanje intelektualne lastnine, tržne predstavitve … 
Osnovni problem je v tem, da študentje ne vedo, kako udejanjiti idejo, ki jo imajo, zato 
vse nadaljnje operacije postanejo težavne oz. ovira k uresničevanju idej. 

Kot največjo oviro pri realizaciji svojih idej so študentje navedli pomanjkanje 
finančnih sredstev. Poleg tega študentom primanjkuje tudi materialnih sredstev, 
potrebnega znanja, podjetniškega duha, bojijo se prevelikega tveganja in s tem 
posledično neuspeha. Omenili so tudi pomanjkanje časa, samozavesti in spodbude ter 
prezapletene administrativne postopke pri patentiranju ter nezainteresiranost direktorjev 
podjetij. 
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Prav zato študentje pričakujejo od inkubatorja finančno podporo kot 
najpomembnejšo pomoč pri uresničevanju njihovih idej in pomoč pri zagonu podjetja. 
Kot pomemben dejavnik so navedli tudi svetovanje pri izdelavi poslovnega načrta, 
pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine in nadaljnjih podjetniških aktivnostih. 

Večina študentov bi želela svoje podjetje ustanoviti po koncu študija oz. v roku 
petih let po zaključku študija. Največ podpore pričakujejo od staršev, sledi pomoč 
starejših podjetnikov, bank, prijateljev, GZS ter drugih. Študentje še vedno dajejo 
največ poudarka na mnenje staršev, saj so jim najbližji. Pri nadaljnji podpori sledijo 
ustanove, saj menijo, da so te največkrat nezainteresirane za neizkušene študente, pa 
čeprav imajo inovativne zamisli. Marsikdo je tudi neodločen glede pomoči, ker niso 
informirani, kje jo iskati. 

Glede intelektualne lastnine so študentje večinoma pripravljeni inkubatorju odstopiti 
le manjši del (do 30 %) intelektualne lastnine. Interes za vključitev v inkubator se z 
oddaljenostjo zmanjšuje, vendar bi se bila večina pripravljena voziti do 50 km daleč, ob 
večji razdalji pa interes drastično pada. 

Pri ustanovitvi podjetja obstaja tudi možnost sodelovanja s pedagoškimi delavci in 
raziskovalci na Univerzi na Primorskem v smislu delitve deleža v podjetju. Večina 
študentov bi pristala na sodelovanje pod pogojem, da bi imela večinski delež. Sledijo 
študentje, ki so pripravljeni imeti enak delež intelektualne lastnine, slaba četrtina pa 
delitev zavrača. Manjši del študentov bi se zadovoljil tudi z manjšinskim deležem. 

Potencialno zanimive ideje, ki so jih študentje navedli, so bile v večini lastna 
podjetja (kozmetični salon, storitveno podjetje, podjetje izvoz-uvoz, lastno trgovino …), 
turistične usluge (lokali, restavracije, kmečki turizem, zabaviščni park na morju, 
turistična agencija, ustanovitev hotela, boljše nočno življenje za študente …) ter 
tehnične storitve (dozator za zobno pasto, klime, jadrnice, posebne omare za 
računalnike, delavnica za avtomobile …) ter druge ideje, kot so nogomet na drsalni 
površini, zdravljene z orientalskimi metodami ... Večina teh idej izhaja iz njihovega 
študijskega okolja in s področja, s katerim se ukvarjajo. 

Pedagoški delavci in raziskovalci 

V raziskavi je sodelovalo 29 pedagoških delavcev in raziskovalcev iz članic UP. 
Med anketiranci je bilo 38 % žensk in 62 % moških različnih starostih skupin. 

Večina pedagoških delavcev in raziskovalcev dobro oz. zelo dobro pozna 
univerzitetni podjetniški inkubator (UIP), ki se ustanavlja na UP. Več kot polovica jih je 
že imela podjetniške ideje (54 %), ki bi jih želeli realizirati, isti delež je prisoten tudi pri 
ustanavljanju lastnega podjetja. 20 % pedagoških delavcev in raziskovalcev nima 
podjetniških idej, ostali imajo dve do pet idej. Večina teh idej je v okviru izobraževalne 
sfere, kot so: center za jezikovno in medkulturno komunikacijo, zasebne šole ipd. Ideje 
pa so tudi na področju turizma, računalništva in storitev. 
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Pri veliki večini primerov je ostalo le pri ideji (19 %) in raziskovalno-razvojni fazi, 
le 13 % anketirancev je prišlo do preizkusa v praksi. Nekateri so tudi zagnali lastno 
proizvodnjo, le 3,8 % pedagoških delavcev in raziskovalcev je prišla do faze trženja 
ideje. 

Razloge za takšno situacijo pripisujejo pomanjkanju podjetniškega duha, finančnih 
in materialnih sredstev. Največjo pomoč pričakujejo pri razvoju tržnega proizvoda in 
iskanje poslovnih partnerjev. Kot je razvidno, pedagoški delavci in raziskovalci poznajo 
podjetniško sfero in zato ne potrebujejo toliko pomoči kot študentje. 

V primeru ustanavljanja podjetja bi se najprej obrnili na prijatelje in podjetniške 
inkubatorje (18 %) kot najpomembnejšo podporo, kasneje na GZS, starejše podjetnike, 
banke in univerze. Marsikdo je tudi neodločen glede pomoči. Tisti, ki bi želeli podjetje 
ustanoviti, imajo željo to storiti v roku dveh oz. petih let, večina pa želje po lastnem 
podjetju nima.  

Večina pedagoških delavcev in raziskovalcev (47 %) meni, da intenzivno spodbuja 
svoje študente k inovativnemu razmišljanju, 46 % pa jih meni, da jih delno spodbujajo.  

Pedagoški delavci in raziskovalci so pripravljeni v večini odstopiti 31–50 % 
intelektualne lastnine, sledijo tisti, ki bi odstopili 11–30 %, slaba desetina pa se ni 
pripravljena odreči pravicam, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. 

Več kot polovica pedagoških delavcev in raziskovalcev bi bila pripravljena ob 
ustanovitvi podjetja sodelovati tudi s študenti. Prevladujejo tisti, ki bi želeli imeti 
večinski delež (38 %). Velik del pedagoških delavcev in raziskovalcev bi sodelovalo s 
študenti tudi v primeru manjšinskega deleža. 

Raziskava kaže, da se je večina pripravljena do inkubatorja voziti v oddaljenosti od 
20–50 km. Za delo na daljših razdaljah pa bi se jih odločilo manj. 

Pedagoški delavci in raziskovalci imajo veliko znanj, za katera menijo, da bi lahko 
pripomogla k nastajanju vrednosti. Ta znanja obsegajo poslovno-podjetniška znanja, 
znanja tujih jezikov, računalništva in informatika ter analizo treningov športnikov.  

Večina bi pripomogla k nastajanju UIP s specialističnim znanjem, z iskanjem 
podjetij, s svetovanjem iz izkušenj, kot podpora s temeljnimi ekonomskimi znanji. 
Nekateri pa svojega znanja ne povezujejo z delom v inkubatorju.  

 38



6 SKLEP 

Študentje so zainteresirani za sodelovanje z inkubatorjem, vendar obstajajo dvomi in 
nezaupanje, saj nočejo deliti svojih idej. S pravilnim pristopom inkubatorja, z močnim 
pozitivnim trendom povezanim z zaupanjem, s povečanjem številom potencialnih 
inkubirancev in s kakovostjo podjetniških idej bo nezaupljivost sčasoma izginila. To 
velja še toliko bolj, saj je zaradi na novo nastale univerze velika možnost integriranja 
inovacijsko-podjetniških aktivnosti v delovanje same univerze, tako med pedagoške 
delavce in raziskovalce, kot tudi med študente. Tako bodo študentje reševali aktualne 
probleme s katerimi se srečujejo podjetja, istočasno pa bodo s tem pridobili izkušnje. 
Obenem pa bodo najuspešnejši predstavljali promotorje inkubatorja in dobili možnost 
sodelovanja v nadaljnjih aktivnostih. Mogoče je na začetku pričakovati minimalno 
udeležbo, saj podjetja ne bodo zaupale svoje probleme študentom in pričakovale, da 
bodo našli rešitev. Z nekaj pozitivnimi odzivi se bo zaupanje vzpostavilo in v nekaj letih 
postala ustaljena praksa.  

Veliko priložnosti za realizacijo idej je na fakultetah, katere so usmerjene v 
podjetniško prakso kot so GEA College, Turistica in FM. To ne pomeni, da na ostalih 
članicah ni idej, vendar zaradi smeri izobraževanja, ki ni usmerjeno k podjetnosti, se 
zato le redki vidijo v vlogi inovatorja. Tem članicam mora inkubator posvetiti več 
pozornosti, da najprej privabi pedagoške delavce k sodelovanju, saj imajo neposreden 
stik z študenti. Poleg tega, bi morali že sami pedagoški delavci študente spodbujati k 
inovativnemu razmišljanju, posebej pa k samostojnemu razmišljanju, saj praksa kaže, da 
pedagoški delavci strogo sledijo učnim načrtom in njihovim vsebinam. Na ta način so 
študentje omejen z ustaljenim načinom razmišljena. 

Vse pa ni odvisno od inkubatorja. Osnova inovativnega razmišljanja se razvija od 
samega začetka otrokovega razvoja, kjer starši pogosto nimajo posluha za otrokovo 
raziskovanje, domišljijo in ustvarjalnost. Zaradi takega načina vzgoje se otroci naučijo 
živeti po navodilih in zato le stežka spremenijo način razmišljanja. Ko stopi v šolo so tu 
poleg staršev še učitelji, profesorji, kjer so otroci prepuščeni srečnemu naključju, da jih 
bo učitelj sposoben motivirati k samostojnemu razmišljanju in delovanju.  

Aktualni inkubator ima prednost v tem, da je ustanovljen na novi univerzi, ki ima 
sveže ideje, nove principe in postopke, ki lahko veliko pripomorejo k razvoju in 
uspešnosti inkubatorja. Poleg tega se lahko zgledujejo po drugih inkubatorjih »npr. iz 
Trsta …«, da določijo osnovo za delovanje in razvoj. Kljub temu, da ima dobre 
potenciale za razvoj, bo potrebni počakati, da se vsi udeleženci privadijo nanj, da 
spoznajo prednosti in ugodnosti inkubatorja, katere se bo splačalo izkoriščati. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik za študente 
Priloga 2 Anketni vprašalnik za pedagoške, raziskovalce 
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Priloga 1 
ŠTUDENTI 
V okviru diplomske naloge sodelujem pri pripravi univerzitetnega podjetniškega inkubatorja (UPI), 
kjer izvajamo raziskavo o inovativnih in podjetniških potencialih  na UP. Prosimo, da si vzamete 10 
minut časa in tako prispevate k bolj kakovostnemu delu. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
V imenu skupine za pripravo inkubatorja: Aljoša ŽBOGAR, študent FM Koper (mentor: doc.dr. B. 
Likar) 
 
 
Ime ustanove: Turistica GEA FM PF FHŠ  PINT ZRS VŠZI 
Če ste študent(ka) dodiplomskega študija, navedite letnik ter smer študija: ..………………………. 
Če ste študent(ka) podiplomskega študija, navedite letnik ter smer študija: ..……………………….  
Ime in priimek (ni obvezno): ..…………… 
Poštna št. stalnega prebivališča: …………. 

e pošta (ni obvezno) ..……………………... 
Spol: M Ž 

 
Kraj bivanja:…………………… Starost:…………….. 
 
1) Ali poznate koncept podjetniškega inkubatorja? 

 
a) zelo dobro ga poznam 
b) dobro ga poznam 
c) ne poznam ga najbolje 

d) ne poznam ga 
e) sploh ga ne poznam 

 
2) Ali imate podjetniško idejo, ki bi jo želeli uresničiti? 

 da ne 
 
3) Ali razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja?  

 da ne 
 
4) Koliko podjetniških zamisli ste že imeli, ki bi jih želeli uresničiti:   

 0 1 2 3 4 5 ali več 
 
4a) Če ste pri vprašanju 4 označili vsaj eno idejo prosimo označite, katere faze ste zaključili 
(obkrožite vse ustrezne odgovore):  

 
a) ideja 
b) raziskovalno-razvojna faza 
c) izdelava prototipa 
d) preizkus v praksi 
e) zaščita intelektualne lastnine (patent, 

model, avtorsko delo) 
f) izdelava poslovnega načrta 
g) tržna analiza 

h) pridobivanje finančnih sredstev 
i) predstavitev na sejmu, razstavi 
j) lastna proizvodnja 
k) lastno trženje 
l) povezava z gospodarstvom pri 

proizvodnji in trženju (podjetje, 
obrtnik)

 
4b) Če ste označili vsaj 1 idejo, prosimo, da kratko opišete njeno vsebino: 
…..…………….……………….……………….……………….……………….……………………… 
…..………………………………………...……………….……………….…………………………… 
…..…………….……………….…………………….……………….……………….………………… 
….…………….……………….…………………….……………….……………….…………………. 
 
5) Ali vas profesorji in asistenti spodbujajo k inovativnosti in podjetnosti: 

 
intenzivno delno ne 

 



6) Kje vidite ovire za intenzivnejše inovativne in podjetniške aktivnosti študentov?  
 
a) pomanjkanje idej 
b) pomanjkanje znanja 
c) pomanjkanje materialnih sredstev 

(prostor, oprema) 

d) pomanjkanje finančnih sredstev 
e) preveliko tveganje 
f) pomanjkanje podjetniškega duha 
g) drugo – navedite: …………… 

 
7) Pri kom nameravate iskati podporo pri morebitnem ustanavljanju novega podjetja? 

 
a) starših 
b) vrstnikih 
c) prijateljih 
d) pri starejših podjetnikih 
e) svetovalcih 
f) bankah 

g) GZS 
h) podjetniških inkubatorjih 
i) univerzi ali fakulteti 
j) tehnoloških parkih 
k) ne vem 
l) drugje – navedite: .............

 
8) Svoje podjetje bi želel ustanoviti:  

 
a) v času študija  
b) po koncu študija 
c) 1 leto po koncu študija  

d) 2 leti po koncu študija 
e) 5 let po koncu študija 
f) ne želim  

 
9) V kolikor bi se odločili za delo v inkubatorju, katere vrste pomoči bi pričakovali/potrebovali? 

 1– sploh 
ne bi 

potreboval

2 – ne bi 
potreboval

3 – niti ne bi 
potreboval 

niti bi 
potreboval 

4 – 
potreboval bi 

5 – zelo bi 
potreboval 

zagotavljal prostore in 
opremo  

     

razvojna faza tržnega 
proizvoda  

     

svetovalno dejavnost 
(izdelava poslovnega načrta, 
zaščita intelektualne lastnine  

     

pomoč pri ustanovitvi in 
zagonu podjetja  

     

pomoč pri zagotavljanju 
financiranja podjetniške 
ideje, 

     

trženje in poslovne 
predstavitve  

     

pomoč pri iskanju poslovnih 
partnerjev, 

     

informiranje o EU programih      
 
10) V kolikšnem deležu bi bili pripravljeni odstopiti pravice intelektualne lastnine Univerzi oz. 
inkubatorju, če bi vam ta v sorazmernem deležu zagotavljal ugodnejše pogoje za začetek 
poslovanja?  

a) 0 % 
b) 1–10 % 
c) 11–30 % 

d) 31–50 % 
e) več kot 50 % 
f) 100 % 

 

 



 

11) Ali bi bili pripravljeni ustanoviti podjetje v sodelovanju s profesorji in raziskovalci na 
univerzi? 

 
a) da, samo v kolikor bi imel večinski delež 
b) da, v kolikor bi imeli vsi enak delež 
c) da, tudi če bi imel manjšinski delež 
d) ne

 
12) V kolikor bi bil inkubator in s tem sedež vašega podjetja izven kraja vašega bivanja, koliko 
km stran bi se bili pripravljeni voziti v eno smer?  

 
a) manj kot 5 km 
b) 5 km 
c) 10 km 
d) 20 km 

e) 50 km 
f) 100 km 
g) več kot 100 km 

 

 



Priloga 2 

PEDAGOŠKI, RAZISKOVALCI 
 
V okviru diplomske naloge sodelujem pri pripravi univerzitetnega podjetniškega inkubatorja (UPI), 
kjer izvajamo raziskavo o inovativnih in podjetniških potencialih  na UP. Prosimo, da si vzamete 10 
minut časa in tako prispevate k bolj kakovostnemu delu. Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 
V imenu skupine za pripravo inkubatorja: Aljoša ŽBOGAR, študent FM Koper (mentor: doc. dr. B. 
Likar) 
 
Ime ustanove: Turistica GEA FM PeF FHŠ  PINT ZRS VŠZI 
Ime in priimek (ni obvezno): ..……….. 
Naziv: …………………… 
e pošta (ni obvezno) ..………… 

Poštna št. stalnega prebivališča: …….. 
Spol: M Ž 

 
Kraj bivanja: …………………… Starost: …………….. 
 
1) Ali poznate koncept podjetniškega inkubatorja? 

 
a) zelo dobro ga poznam 
b) dobro ga poznam 
c) ne poznam ga najbolje 

d) ne poznam ga 
e) sploh ga ne poznam 

 
2) Ali imate podjetniško idejo, ki bi jo želeli uresničiti? 

 da ne 
 
3) Ali razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja? 

 da ne 
 
4) Koliko podjetniških zamisli ste že imeli, ki bi jih želeli uresničiti:   

 0 1 2 3 4 5 ali več 
 
4a) Če ste pri vpr. 4 označili vsaj 1 idejo prosimo označite, katere faze ste zaključili (obkrožite 
vse ustrezne odgovore):  

 
a) ideja 
b) raziskovalno-razvojna faza 
c) izdelava prototipa 
d) preizkus v praksi 
e) zaščita intelektualne lastnine (patent, 

model, avtorsko delo) 
f) izdelava poslovnega načrta 
g) tržna analiza 

h) pridobivanje finančnih sredstev 
i) predstavitev na sejmu, razstavi 
j) lastna proizvodnja 
k) lastno trženje 
l) povezava z gospodarstvom pri 

proizvodnji in trženju (podjetje, 
obrtnik)

 
4b) Če ste označili vsaj 1 idejo, prosimo, da kratko opišete njeno vsebino: 
……………….………………...……………….……………….……………….……………………… 
…….……………….…………..…….……………….……………….………………………………… 
……………….………………………………….……………….……………….……………………… 
………………….………………...……………….……………….……………….…………………… 
 
5) Ali spodbujate študente k inovativnosti in podjetnosti: 

 
intenzivno delno ne 

 



 

6) Kje vidite ovire za intenzivnejše inovativne in podjetniške aktivnosti zaposlenih na UP? 
 
a) pomanjkanje idej 
b) pomanjkanje znanja 
c) pomanjkanje materialnih sredstev 

(prostor, oprema) 

d) pomanjkanje finančnih sredstev 
e) preveliko tveganje 
f) pomanjkanje podjetniškega duha 
g) drugo – navedite: …………… 

 
7) Pri kom nameravate iskati podporo pri morebitnem ustanavljanju novega podjetja? 
 

a) starših 
b) vrstnikih 
c) prijateljih 
d) pri starejših podjetnikih 
e) svetovalcih 
f) bankah 

g) GZS 
h) podjetniških inkubatorjih 
i) univerzi ali fakulteti 
j) tehnoloških parkih 
k) ne vem 
l) drugje – navedite: .....................

 
8) Svoje podjetje bi želel ustanoviti:  
 

a) takoj 
b) čez 1 leto 
c) čez 2 leti 

d) čez 5 let ali kasneje  
e) ne želim  

 
9) V kolikor bi se odločili za delo v inkubatorju, katere vrste pomoči bi pričakovali/potrebovali? 

 1 – sploh 
ne bi 

potreboval

2 – ne bi 
potreboval

3 – niti ne bi 
potreboval 

niti bi 
potreboval 

4 – 
potreboval bi 

5 – zelo bi 
potreboval 

zagotavljal prostore in 
opremo  

     

razvojna faza tržnega 
proizvoda  

     

svetovalno dejavnost 
(izdelava poslovnega načrta, 
zaščita intelektualne lastnine  

     

pomoč pri ustanovitvi in 
zagonu podjetja  

     

pomoč pri zagotavljanju 
financiranja podjetniške 
ideje, 

     

trženje in poslovne 
predstavitve  

     

pomoč pri iskanju poslovnih 
partnerjev, 

     

informiranje o EU programih      
 
10) V kolikšnem deležu bi bili pripravljeni odstopiti pravice intelektualne lastnine Univerzi oz. 
inkubatorju, če bi vam ta v sorazmernem deležu zagotavljal ugodnejše pogoje za začetek 
poslovanja?  
 

a) 0 % 
b) 1–10 % 
c) 11–30 % 

d) 31–50 % 
e) več kot 50 % 
f) 100 % 

 

 



 

11) Ali bi bili pripravljeni ustanoviti podjetje v sodelovanju s študenti (s katerimi ste npr. 
sodelovali pri podjetniško zanimivih projektih)? 
 

a) da, samo v kolikor bi imel večinski 
delež 

b) da, v kolikor bi imeli vsi enak delež 

c) da, tudi če bi imel manjšinski delež 
d) ne 

 
12) V kolikor bi bil inkubator in s tem sedež vašega podjetja izven kraja vašega bivanja, koliko 
km stran bi se bili pripravljeni voziti v eno smer?  
 

a) manj kot 5 km 
b) 5 km 
c) 10 km 
d) 20 km 

e) 50 km 
f) 100 km 
g) več kot 100 km 

 
13) Kako vaša znanja in raziskovalno/razvojni dosežki lahko pripomorejo k nastajanju dodane 
vrednosti v neposrednem / nacionalnem / mednarodnem okolju? Katera so ta znanja in 
raziskave / inovacije?  
.……………….……………….……………..….……………….……………….…………………...… 
……..……….……………….………………………………….……………….……………………….. 
……….………….……………….……………..….……………….……………….…………………... 
..………….……….……………….……………..….……………….……………….…………………. 
 
14) Katera znanja posedujete, ki bi lahko pripomogla k nastajanju dodane vrednosti v: 

a) neposrednem okolju: ………………………………………………………………….. 
b) nacionalnem okolju: …………………………………………………………………... 
c) mednarodnem okolju: ……………………………………………………..................... 

 
15) Kako lahko vaše znanje in razvojno-raziskovalne dosežke implementirate k nastajanju 
omenjenega projekta? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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