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1. UVOD 
 
Podjetništvo je v zgodovini  človeštva vedno igralo pomembno in odločujočo vlogo v 
obdobjih večjih družbenih sprememb, v razvoju in prestrukturiranju tržnega gospodarstva. 
Tako so različnim obdobjem industrijskih revolucij dali pečat izjemno sposobni in prodorni 
posamezniki ali podjetniške skupine. S prehodom v novo tisočletje smo priča razvoju “novega 
podjetništva”, ki je močno predvsem v državah, ki se najhitreje vključujejo v veliko 
preobrazbo današnjega sveta z novo tehnološko revolucijo.  
 
Razvoj v današnjem svetu nas vodi z velikimi spremembami v proizvodnji v informacijsko 
družbo, v kateri se z deindustrializacijo spreminja oblika podjetniške organiziranosti. Zlasti z 
decentralizacijo in fleksibilnostjo podjetij, z lažjim dostopom do finančnih virov in z novim 
podjetništvom, pa se oblikujejo nove oblike sodelovanja med ljudmi, s poudarkom na večji 
iniciativi posameznikov in na skupinskem delu. 
 
Za Slovenijo je značilno relativno mlado podjetništvo. V preteklosti, pred letom 1990, je bilo 
podjetništvo omejeno na mikro podjetja oziroma na podjetja obrti z največ 5 do 10 
zaposlenimi (Vahčič, 1998, str. 50-55). Pravih malih in srednje velikih podjetij z 10 do 100 
zaposlenimi sploh ni bilo, saj je bilo zasebno podjetništvo protizakonito in protiustavno. 
Najpomembnejše mesto v narodnem gospodarstvu so tako v nasprotju z logiko tržnega 
gospodarstva o organski rasti malih in srednje velikih hitro rastočih podjetij, imela  velika 
državna podjetja z več sto zaposlenimi.  
 
S spremembo družbeno-ekonomskega sistema in osamosvojitvijo Slovenije se je gospodarstvo 
znašlo v situaciji, kjer so velika podjetja pričela razpadati. Vse pomembnejšo vlogo so pričela 
dobivati mala in srednje velika podjetja  z velikim potencialom rasti.  
 
Podjetništvo je tako v zadnjih dvanajstih letih v Sloveniji doživelo pravi razcvet. Pojavljati so 
se začela mala in srednje velika podjetja z visoko stopnjo rasti oziroma takoimenovana hitro 
rastoča podjetja (gazele). Ta so za narodno gospodarstvo zelo pomembna, saj prispevajo 
pomemben delež k novim zaposlitvam in rasti bruto domačega proizvoda (Režek, 2001). Pri 
tem se je velika večina podjetnikov, vsaj na začetku svoje samostojne poslovne poti, srečala s 
kroničnim pomanjkanjem finančnih sredstev, nujno potrebnih za financiranje rasti podjetja.  
 
Podjetniki svoja lastna, zelo omejena finančna sredstva težko dopolnjujejo z dolžniškim 
kapitalom. Banke, kot ključen vir dolžniškega financiranja, so novo nastalim podjetjem z 
velikimi finančnimi potrebami, v večini primerov še vedno dokaj nenaklonjene. Na drugi 
strani je trg tveganega kapitala v Sloveniji šele v povojih, tako da lahko do te oblike trajnih 
sredstev dostopa le zelo omejen delež podjetij.  
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Da bi torej podjetniki le zbrali prepotrebna finančna sredstva, s katerimi bi svojim podjetjem 
omogočili rast, so jim tako skozi postopen razvoj podjetja na voljo predvsem naslednje oblike 
lastniškega financiranja:  lastna sredstva podjetnika, zadržani dobiček, zasebne naložbe, zaprta 
prodaja, javna prodaja, odprodaja dela podjetja in prodaja celotnega podjetja. 
 
Preučevanje navedenih oblik lastniškega financiranja skozi njihovo vlogo pri financiranju rasti 
hitro rastočih podjetij, predstavlja jedro pričujočega magistrskega dela. Izhodiščna hipoteza je 
namreč, da lastniški kapital predstavlja najpomembnejši vir financiranja rasti hitro rastočih 
podjetij v Sloveniji. Dolžniški viri so zaradi počasnega prilagajanja bank potrebam 
gospodarstva, hitro rastočim podjetjem težje dostopni, trg tveganega kapitala pa se je šele 
pričel razvijati. Pri tem predvidevam, da imajo najpomembnejšo vlogo med lastniškimi viri 
financiranja rasti lastna sredstva podjetnika in zadržani dobički, manj pomembno vlogo z 
vidika financiranja rasti pa pričakujem na strani zasebnih naložb, zaprte in javne prodaje ter 
odprodaje dela ali celotnega podjetja. 
 
Osnovni namen raziskave je predvsem ugotoviti, v kolikšni meri lastniški kapital vstopa v 
hitro rastoča podjetja skozi naslednje investicijske stopnje finančnega življenjskega cikla 
podjetja: semenski kapital, zagonski kapital, začetni kapital, kapital druge runde, kapital za 
razširitev, premostitveno financiranje in vmesne finance. Pri tem poizkušam ugotoviti tudi, 
katere izmed oblik lastniškega kapitala imajo pri tem bolj in katere manj pomembno vlogo. 
 
Cilj raziskave je tako priti do spoznanj, v katerih fazah finančnega življenjskega cikla podjetij 
in zakaj prihaja do razlik v strukturi virov financiranja rasti med slovenskimi in zahodnimi 
hitro rastočimi podjetji. Zahodna hitro rastoča podjetja namreč običajno uporabljajo pri 
financiranju svoje rasti bistveno več zunanjih virov, kot pa je bilo to dosedaj značilno za 
slovenska hitro rastoča podjetja. Prav tako je cilj raziskave tudi nakazati možne rešitve, ki bi 
slovenskim hitro rastočim podjetjem omogočila enake možnosti za financiranje rasti, kot jih 
imajo zahodne gazele. Na ta način želim prikazati  (ne)primerljivost pogojev za financiranje 
rasti med slovenskimi in zahodnimi hitro rastočimi podjetji. 
 
Metodologija  dela, ki sem jo uporabil pri izdelavi magistrskega dela o vlogi lastniškega 
kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji temelji na dveh vidikih. 
 
Prvi vidik predstavlja kratka sinteza dosedanjih raziskovalnih ugotovitev pomembnejših 
avtorjev, ki so obravnavali to področje tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Pri tem 
sem se oprl na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev, na vire, prispevke in članke z 
najnovejšimi teoretičnimi in praktičnimi spoznanji s področja financiranja rasti hitro rastočih 
podjetij.  
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Drugi vidik predstavlja izdelava širše empirične študije na podlagi ankete med 500 najhitreje 
rastočimi slovenskimi podjetji - gazelami (vir: Gospodarski vestnik, 2002, 39, str. 41-91 - 
priloga 1). Pred samo izvedbo je bila anketa testirana na vzorcu desetih gazel. S pomočjo 
strukturiranega intervjuja sem pridobil odgovore za deset podjetij, ki so bili nadgrajeni še z 
določenimi dodatnimi osebnimi opažanji anketirancev. V nadaljevanju sem zgoraj opisanemu 
vzorcu podjetij po pošti poslal anketni vprašalnik (priloga 2). Od skupno 500 anketnih 
vprašalnikov, ki so bili poslani najhitreje rastočim podjetjem v Sloveniji, je bilo v celoti 
rešenih in vrnjenih 66 vprašalnikov. Odziv vseh enot skupaj je bil torej 13,2 %. Ocenjujem, da 
je velikost vzorca dovolj velika in reprezentativna, da je raziskava dala verodostojne rezultate. 
S temi empiričnimi podatki želim predstaviti, kakšna je današnja dejanska vloga lastniškega 
kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji.  
 
Magistrsko delo sem razdelil na šest poglavij. V prvem delu najprej na kratko predstavljam 
ključne pojme, povezane s podjetništvom in podjetniškim procesom ter opredeljujem hitro 
rastoča podjetja. V drugem delu definiram lastniški kapital iz teoretičnega vidika in poizkušam 
obrazložiti njegovo vlogo pri financiranju poslovanja podjetja in njegove rasti, v primerjavi z 
ostalimi viri financiranja. Tretji del magistrskega dela obravnava finančni življenjski cikel 
podjetja po njegovih posameznih fazah in podfazah. V četrtem delu predstavljam, kako svojo 
rast financirajo hitro rastoča podjetja v razvitih zahodnih državah. Peti, osrednji del 
magistrskega dela, se nanaša na preučevanje financiranja rasti hitro rastočih podjetij v 
Sloveniji. Pri tem ključni del predstavlja tolmačenje z anketo pridobljenih empiričnih 
podatkov, o današnji dejanski vlogi lastniškega  kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih 
podjetij v Sloveniji. Magistrsko delo zaključujem z  ugotovitvami o razlogih za takšno stanje, 
možnimi rešitvami in z razmišljanjem o prihodnosti lastniškega kapitala pri financiranju  rasti 
hitro rastočih podjetij v Sloveniji.   
 
 
2. PODJETNIŠTVO, PODJETNIŠKI PROCES IN HITRO RASTOČA PODJETJA 
 
2.1 Pomen podjetništva za gospodarski razvoj 
 
Danes se o podjetništvu govori in piše kot o osvajalcu sveta. Postalo je osnovna filozofija in 
stil ekonomskega razvoja v razvitem svetu ter osrednji gospodarski proces, ki določa vzpone 
in padce narodov, držav, podjetij in posameznikov. Podjetništvo pomeni vir napredka in  
razvoja, vanj pa se vključujejo vsi sloji prebivalstva, vsa področja znanosti in vse družbene 
tvorbe (Plut, 1995, str.11).  
 
Podjetnost in podjetništvo sta tista razvojna faktorja, ki sta vedno igrala izredno pomembno 
vlogo v razvoju in prestrukturiranju tržnega gospodarstva. Podjetništvo je osrednja značilnost 
ameriške gospodarske kulture, podobno pa velja tudi za Japonsko in azijske “tigre”. Tudi 



8 

Evropa posebno poudarja prav razvoj podjetništva in skupne podjetniške politike. Sklepamo 
torej lahko, da je podjetništvo eden izmed največjih in najpomembnejših družbeno razvojnih 
ekonomskih faktorjev sodobnega časa (Kovač, 1990, str. 7-10). 
 
Današnja podjetniška generacija so kreatorji, inovatorji, vodje, ki predvsem vračajo svojemu 
okolju. So zelo drugačni od kapitalistov, kot jih poznamo iz 19. in 20. stoletja, pa tudi 
drugačni od tistih, ki smo jih še nedavno spremljali v nadaljevankah tipa Dallas ali Dynasty. 
Podjetniki ustvarjajo in predvsem udejanjajo nove tehnologije, nove proizvode, nove 
industrijske panoge, ustvarjajo novo vrednost in nova delovna mesta (Šubic, 2000, str. 12; 
Timmons, 1999). 
 
Vprašanje hitre nadaljnje rasti malih in srednje velikih podjetij ni pomembno samo za 
ustanovitelje teh podjetij, ampak predstavlja tudi mnogo širši narodno gospodarski problem 
(Pšeničny, 1993, str. 1). Če vemo, da mala in srednje velika podjetja že danes ustvarijo skoraj 
polovico vse akumulacije slovenskega gospodarstva, potem je rast teh podjetij ena od 
pomembnih poti gospodarske oživitve Slovenije (Tajnikar, 1993).  
 
Visoko gospodarsko rast, potrebno za dohitevanje razvitih sosedov, bo namreč možno 
dosegati samo z visoko razvito podjetniško kulturo. Mali privatni sektor je edini, ki ustvarja 
nova delovna mesta, ki ustvarja akumulacijo, in kjer se rojevajo nove proizvodnje, ki bodo 
odločale o gospodarski prihodnosti Slovenije. O prihodnji gospodarski strukturi Slovenije 
bodo torej odločala predvsem hitro rastoča podjetja – gazele in realokacija resursov iz 
obstoječih večjih podjetij v manjša podjetja (Vahčič, 1995, str. 251). 
 
 
2.2 Ključni elementi podjetniškega procesa 
 
Podjetništvo kot proces opredeljujejo trije bistveni elementi, ki so gonilna sila v procesu 
nastajanja nove vrednosti (Plut, 1995, str. 16, Vahčič, 2000, str. 11): 
• podjetnik oziroma podjetniška skupina; 
• podjetniška priložnost oziroma ideja; 
• potrebna sredstva in ljudje. 
 
Podjetniški proces (slika 2.1) se začenja s podjetnikom ali podjetniško skupino. Ta mora imeti 
zrelost in izkušnje, poznati mora trg in imeti dobro premišljeno strategijo prodora na trg. Drugi 
element podjetniškega procesa je podjetniška priložnost. Predstavlja uresničljivo in preverjeno 
podjetniško idejo. Tretji element podjetniškega procesa pa predstavljajo za izpeljavo 
podjetniške priložnosti potrebna sredstva in ljudje (Bajec, 1997, str. 5).  
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Slika 2.1: Elementi podjetniškega procesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Vahčič, 1991, str. 10. 
 
 
2.3 Opredelitev hitro rastočih  podjetij 
 
Podjetja lahko v splošnem razdelimo v tri osnovne skupine (Vahčič, 1998, str. 53): 
• miši (zelo majhna podjetja, ki hitro nastajajo in izginjajo, ter nimajo pomembnejšega 

vpliva na gospodarsko rast in rast zaposlenosti v gospodarstvu); 
• gazele (hitro rastoča podjetja s pomembnim vplivom na gospodarsko rast in rast 

zaposlenosti v gospodarstvu); 
• slone (velika podjetja, ki nimajo več vpliva na gospodarsko rast ter počasi zmanjšujejo 

število zaposlenih). 
 
V odvisnosti od tega, kakšna je njihova stopnja rasti, lahko podjetja razvrstimo v eno izmed 
naslednjih petih skupin (Pšeničny, 2000a, str. 30-31): 
• hitro rastoča podjetja (podjetja, ki rastejo z več kot 50 % stopnjo rasti v petletnem 

obdobju); 
• rastoča podjetja (podjetja, ki rastejo hitreje od povprečja v gospodarstvu); 

 
USTANOVITELJI: 
- vodilni podjetnik 
- podjetniška skupina 

 
POSLOVNA PRILOŽNOST: 
- odkrivanje 
- oblikovanje 
- ustvarjanje 

 
POTREBNA SREDSTVA: 
- ljudje  
- realna sredstva 
- finančna sredstva  
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• povprečna podjetja (podjetja, ki rastejo skozi daljše obdobje z enako stopnjo rasti kot 
gospodarstvo); 

• usihajoča podjetja (podjetja, ki zaostajajo za povprečji v gospodarstvu in imajo negativno 
stopnjo rasti); 

• odmirajoča podjetja (podjetja, ki zelo hitro odmirajo in skozi daljše obdobje zmanjšujejo 
obseg poslovanja). 

 
Na rast podjetja vplivajo različni dejavniki, katere lahko razvrstimo v dve generalni skupini, 
t.j. na zunanje dejavnike rasti in notranje dejavnike rasti (Carlson, 1996, str. 23-27). 
 
Med zunanje dejavnike rasti spadajo: 
• glede na podjetnika: odnos do tveganja, nagrada, družbeno priznanje, podjetniško 

izobraževanje in klima za izločitev; 
• glede na strategijo: ovire za mednarodno ekspanzijo; 
• glede na inovacije: razvoj ustvarjalnosti v izobraževanju, učinkovita zaščita intelektualne 

lastnine in raziskovalno-razvojna podpora; 
• glede na zaposlene: dostopnost do ustreznih strokovnih kadrov; 
• glede na management sistem: spodbujevalni davčni sistem – udeležba pri dobičku, 

delniške opcije in načrt solastništva; 
• glede na financiranje: dostopnost tveganega kapitala, učinkovitost – likvidnost finančnih 

trgov in obdavčitev zadržanih dobičkov. 
 
Med notranje dejavnike rasti spadajo: 
• glede na podjetnika: graditev organizacije, notranje podjetništvo, energičnost in 

voditeljstvo, vizija in strateško upravljanje;  
• glede na strategijo: zmagoviti poslovni modeli in stroga usmerjenost v kupca; 
• glede na inovacije: iskanje in pripravljenost ter sprejemanje tveganja; 
• glede na zaposlene: ustvarjanje pogojev in odgovornost;  
• glede na management sistem: pospeševanje rasti in inovacij – organizacija in sistem 

nagrajevanja;  
• glede na financiranje:  planiranje in finančno upravljanje. 
 
Raziskava 500 najhitreje rastočih podjetij v Evropi, ki je potekala med leti 1992 in 1997, je 
med gazele uvrstila podjetja, ki izpolnjujejo naslednjih sedem pogojev (Glas in Pšeničny, 
2000, str. 337): 
• podjetnik je lastnik najmanj 15 % osnovnega kapitala podjetja oziroma najmanj 5 % 

delnic, če je podjetje uvrščeno na borzo; 
• podjetje ni del holdinga oziroma drugo podjetje,  oziroma delničar nima v lasti več kot 50 

% osnovnega kapitala podjetja; 
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• v proučevanem petletnem obdobju je morala biti rast najmanj 50 %; 
• tako rast prodaje in prihodka kot tudi zaposlenosti naj bi bila v večji meri posledica 

organske rasti in ne združitve in/ali pripojitve; 
• podjetje naj bi ob koncu proučevanega petletnega obdobja ustvarjalo dobiček; 
• podjetje je moralo na začetku  preučevanega petletnega obdobja zaposlovati najmanj 50, 

ob koncu pa ne več kot 5000 zaposlenih; 
• podjetja, ki so bila ustanovljena leta 1995 ali kasneje, so bila iz raziskave izključena. 
 
Po tej raziskavi, ki je potekala v 17 državah in v preko 20.000 podjetjih je za 500 najhitreje 
rastočih podjetij v Evropi značilno predvsem naslednje (Kaučič, 1999, str. 52): 
• med 500 evro-gazelami je 55 % takšnih, ki imajo med 50 in 250 zaposlenih, ter skoraj 25 

% takšnih z več kot 500 zaposlenih; 
• več kot polovica gazel je tržnih vodij, oziroma so med prvimi tremi na svojem področju ali 

v dejavnosti v Evropi; 
• izvoz gazelam narašča po višji stopnji kot celotna prodaja; 
• večina gazel razmišlja o javni ponudbi svojih delnic oziroma o uvrstitvi na borzo; 
• večina gazel nadpovprečno hitro uvaja novosti in nove tehnologije; 
• 80 % podjetnikov je starih  med 35 in 55 let; 
• 66 % podjetnikov ima visokošolsko ali fakultetno izobrazbo; 
• 96 % podjetnikov vlaga veliko časa v stalno izpopolnjevanje in izobraževanje; 
• velika večina podjetnikov ima delovne izkušnje od prej in več kot polovici je sedanje 

podjetje tako imenovani “drugi poizkus”; 
• podjetniki profesionalizirajo svoja podjetja in se obkrožajo z močnimi managerskimi 

teami; 
• gazele so v konkurenčnem boju ostra podjetja na svojem področju, čeprav znotraj svoje 

dejavnosti tudi sodelujejo s tekmeci; 
• glede kakovosti izdelkov oziroma storitev so gazele izrazito tržno usmerjene, hkrati pa 

preučujejo tudi druge priložnosti in segmente proizvodnje in storitev, kjer še nimajo takšne 
prednosti; 

• gazele prodajajo in inovirajo v “sodelovanju” s kupci, toda hkrati iščejo nove metode 
vzbujanja interesa, vzdrževanja in zadovoljevanja kupcev; 

• gazele ne rastejo le na osnovi lastnega razvoja, temveč tudi na osnovi pripojitev in 
združitev; 

• gazele dajejo svojo proizvodnjo oziroma storitve v podizvajanje; 
• strategija gazel temelji vse bolj na “mehkih dejavnikih”, to je na ljudeh, zaposlenih in 

kakovosti in manj na vrhunskosti izdelka oziroma storitve ter odličnosti tehnologije; 
• od zaposlenih v gazelah, ki jih vseskozi usposabljajo in izobražujejo, pričakujejo popolno 

predanost delu in lojalnost podjetju, kar podpirajo tudi z vključevanjem zaposlenih v 
solastništvo ob javni ponudbi delnic; 
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• podjetniki niso le akcijsko usmerjeni in sposobni hitrih odločitev, marveč so vse bolj 
vizionarji ter dolgoročni strategi gazel; 

• podjetniki nimajo zgolj tipičnih podjetniških lastnosti in sposobnosti, ampak so večinoma 
tudi usposobljeni managerji. 

 
Za hitro rastoča podjetja (gazele) je torej značilno predvsem to, da neprestano iščejo nove 
priložnosti. Ni namreč mogoče pričakovati, da bo podjetje raslo zgolj s poslovno idejo na 
osnovi katere je nastalo (Tajnikar, 1997, str. 18).  
 
Pri raziskavi, katere recepte so pri doseganju uspeha uporabile ameriške gazele, katerih 
delnice kotirajo tudi na borzi, so raziskovalci prišli do naslednjih zaključkov. Za doseganje 
uspeha je potrebno slediti naslednjim sedmim zapovedim (Urbanija, 1999, str. 82-84):  
• nikoli ne zamujaj; 
• ne obljubljaj preveč; 
• varčuj pri malenkostih; 
• zgradi utrdbo/zid pred tekmeci; 
• ustvarjaj podjetniško kulturo; 
• uči se iz svojih napak; 
• komuniciraj z vlagatelji.  
 
V hitro rastočem podjetju se podjetniška, lastniška in managerska funkcija zelo hitro ločijo. 
Managersko funkcijo opravlja zaposleni profesionalni managerski kader, lastniško in 
podjetniško funkcijo pa ponavadi sam podjetnik. Z rastjo podjetja in financiranjem le-te z 
različnimi zunanjimi viri financiranja, pa podjetnik vse bolj izgublja tudi lastništvo in kontrolo 
nad poslovanjem podjetja.  
 
Rast podjetja pa ne pomeni samo povečevanje obsega proizvodnje ali obsega storitev, temveč 
je povezana tudi s povečevanjem obsega prodaje, večjim prihodkom podjetja, spremembo 
politike cen in večjo zaposlenostjo delovne sile. Rast podjetja kratkoročno ni nujno povezana z 
večjim profitom, vsekakor pa je dolgoročno gledano smiselna le, če pripelje do povečanja 
profita na enoto kapitala, ki so ga vložili lastniki in podjetniki v novonastalo rastoče podjetje. 
Z rastjo podjetje namreč išče svojo optimalno velikost, to je tisto velikost, kjer podjetje dosega 
maksimalen profit. Ko torej podjetje ugotovi, da povečevanje velikosti podjetja vodi k 
zmanjševanju profita na enoto vloženega kapitala, nadaljnja rast ni več smiselna. (Tajnikar, 
1997, str. 51-52). 
 
Za hitro rastoča podjetja so značilni naslednji kazalci (Pšeničny, 1997, str. 67): 
• rast celotnega prihodka, ki se povečuje najmanj za tretjino ali več letno v obdobju petih let; 
• rast števila zaposlenih za trikrat ali več v petletnem obdobju; 
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• rast trajnega kapitala za najmanj trikrat ali več v petletnem obdobju; 
• vrednost podjetja se v petletnem obdobju poveča za najmanj desetkrat. 
 
Hitro rastoča podjetja se pojavljajo enakomerno v vseh sektorjih gospodarstva. So razmeroma 
majhna in mlada podjetja, ki v nekaj letih postanejo velika (Berdnik, 1999, str. 28). Gazele v 
svojem razvoju močno nihajo, saj obdobju hitre rasti običajno sledi obdobje stagnacije in 
upadanja. Rečemo torej lahko, da je življenje gazel zelo dinamično, kar je verjetno posledica 
nenehnega iskanja obetavnih poslovnih priložnosti.  
 
Rast gazel je močno povezana z njihovo inovativnostjo in usmerjenostjo na svetovni trg 
(Tajnikar, 2002, str. 16). Med ključnimi ovirami, s katerimi se ob tem srečujejo hitro rastoča 
podjetija v Sloveniji pa lahko izpostavimo predvsem (Gašperlin 2001, str. 7): 
• ovire na kapitalskem trgu; 
• nedodelano državno zakonodajo; 
• visoke posredne stroške dela; 
• težave pri dostopu na tuje trge; 
• težave pri usposabljanju zaposlenih. 
 
 
3. VIRI FINANCIRANJA RASTI HITRO RASTOČIH PODJETIJ 
 
Na finančnem trgu prihajajo podjetniki v stik z bančnim sistemom, finančnimi inštitucijami, 
zasebnimi investitorji in državo (Timmons, 1990). 
 
Vire financiranja poslovanja podjetja in njegove rasti lahko v osnovi razdelimo na dolžniške 
vire financiranja in trajne vire financiranja (Drobnič, 1998, str. 4). Pri tem je potrebno 
izpostaviti, da na izbrano sestavo kapitala vplivata dve skupini dejavnikov - cilji podjetja in 
finančni dejavniki (Brown, 1999, str. 253-255). Cilji podjetja so predvsem odvisni od oseb, ki 
imajo prevladujoč vpliv v podjetju. Rečemo torej lahko, da se cilji oblikujejo in spreminjajo na 
podlagi usklajevanja interesov med različnimi skupinami v podjetju, t.j. lastniki, dolžniki, 
managerji in zaposlenimi. Med finančne dejavnike, ki vplivajo na izbrano sestavo kapitala, pa 
štejemo predvsem dostopnost različnih finančnih virov ter poslovno in finančno tveganje 
podjetja. 
 
Financiranje hitro rastočega podjetja se razlikuje od financiranja malega podjetništva in 
velikih podjetij. Ko podjetnik razmišlja, s kakšnimi viri bo financiral rast podjetja, si mora 
odgovoriti na tri ključna vprašanja (Glas in Pšeničny, 2000, str. 340; Kleindienst, 2000, str. 
47): 
• v kateri fazi finančnega življenjskega cikla je njegov posel; 



• za katere namene potrebuje finance; 
• kakšne finance ustrezajo pravno-statusni  obliki njegovega podjetja. 
 
Pri tem naj bi hitro rastoča podjetja uporabljala aktivno in ne pasivno strategijo financiranja 
(sliki 3.1 in 3.2). 
 
Slika 3.1: Pasivna strategija financiranja. 
 
 
 
 
 
Vir: Tajnikar, 2001, 32. str. 
 
 
Slika 3.2: Aktivna strategija financiranja. 
 
 
 
 
 
Vir: 
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Tajnikar, 2001, 32. str. 

olžniški kapital 

soja denarja vzpostavlja med podjetnikom in posojilodajalcem dolžniško upniško 
erje, katerega osnovna elementa sta vnaprej določena obrestna mera, ki je bodisi fiksna 
ariabilna in doba vračila (Mramor, 1993, str. 116). 

e na časovno komponento nastalega dolžniško upniškega razmerja (dobo vračila), je 
iški kapital lahko: 
ratkoročen vir financiranja (pogodbeno dolžniško upniško razmerje se sklepa za obdobje 
o enega leta); 
rednjeročen vir financiranja (pogodbeno dolžniško upniško razmerje se sklepa za obdobje 
d enega do pet let); 
olgoročen vir financiranja (pogodbeno dolžniško upniško razmerje se sklepa za obdobje 
ad pet let). 
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Poznamo dve osnovni skupini dolžniškega kapitala - formalni in neformalni dolžniški kapital 
(Gašperlin, 2001, str. 12). 
 
V skupino formalnega dolžniškega kapitala štejemo predvsem finančna sredstva bank, 
nebančnih in nedržavnih finančnih ištitucij, ministrstev in državnih skladov, občin in 
občinskih skladov ter leasing oz. zakup.  
 
Najbolj pogosta oblika formalnega dolžniškega kapitala  so nedvomno bančna posojila, med 
katera štejemo: 
• dolg, zavarovan z določenimi sredstvi (hipoteka ali zastava);  
• dolg, zavarovan z zasebno lastnino kapitala (za varstvo se zahteva življenjsko 

zavarovanje); 
• kratkoročna bančna linija (limit); 
• premostitvena posojila; 
• posojila po principu dovoljene prekoračitve tekočega računa; 
• odkup ter financiranje izvoznih terjatev. 
 
Poleg posojil pa imajo podjetja s strani finančnih inštitucij na voljo tudi druge oblike 
financiranja, med katera sodijo: 
• garancije; 
• diskontni posli; 
• dotacije; 
• leasing (zakup); 
• factoring (odkup terjatev); 
• nakup vrednostnih papirjev (obveznic ali komercialnih zapisov); 
• kreditno garancijski posli s tujino za domače komitente. 
 
Formalni dolžniški kapital je kot vir financiranja primeren predvsem za financiranje kasnejših 
faz rasti in poslovanja podjetja (Glas in Pšeničny, 2000, str. 344; Kaučič, 2000a, str. 32). 
 
V drugo skupino, skupino neformalnega dolžniškega kapitala uvrščamo predvsem finančna 
sredstva družine, prijateljev, znancev in poslovnih partnerjev, kreditne kartice in sivi trg. 
Podjetja se teh virov v splošnem rada poslužujejo, saj so lažje in hitreje dostopna, hkrati pa 
običajno tudi cenejša kot formalni dolžniški kapital. 
 
Neformalen dolžniški kapital predstavlja ustrezen izbor za financiranje podjetja predvsem v 
naslednjih primerih (Gašperlin, 2001, str. 38): 
• kadar podjetje potrebuje manjšo vsoto denarja in tako za banko ni pomembna stranka; 
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• kadar ima podjetje slabe izkušnje s krediti iz preteklosti in se raje zanese na ljudi, ki bodo 
do njegovega problema glede na okoliščine bolj razumevajoči; 

• kadar banka zavrne zahtevek za kredit, ali če podjetnik že vnaprej oceni, da njegova vloga 
za kredit ne bo odobrena; 

• kadar podjetje hitro potrebuje denar in nima časa čakati, da bo banka njegovo vlogo 
odobrila ter uredila vso potrebno dokumentacijo; 

• predvsem v prvih fazah razvoja podjetja, ko podjetje težko pridobi formalne vire 
financiranja zaradi velikega tveganja. 

 
Neformalen dolžniški kapital pa v določenih primerih ni primeren izbor za financiranje 
podjetja: 
• kadar ima podjetje na voljo druge vire financiranja, kot zadolževanje, saj mora na ta dolg 

podjetje plačati tudi obresti; 
• kadar predstavlja posojilo za posojilodajalca  (družinski člani, prijatelji) žrtvovanje; 
• kadar so odnosi s potencialnimi posojilodajalci  (družinski člani, prijatelji) neurejeni; 
• kadar s tem ogrožamo dobro prijateljstvo; 
• kadar podjetnik ni popolnoma prepričan, da bo izposojeni znesek lahko vrnil. 
 
 
3.2 Trajni kapital 
 
Kot pove že samo ime, predstavlja trajni kapital dolgoročni vir financiranja poslovanja 
podjetja in njegove rasti. Gre torej za vir financiranja, ki, poenostavljeno rečeno, pride in 
ostane v podjetju. V podjetniško bolj razvitih in razgibanih okoljih ga najdemo v različnih 
fazah življenjskega cikla podjetja, lahko je: zagonski kapital, kapital za rast, kapital za 
odcepitev ali pripojitev, kapital za preobrat ali prestrukturiranje podjetja v težavah (Vadnjal, 
2000, str. 21-24). 
 
Gre za kapital, kjer med vlagateljem in prejemnikom trajnega kapitala nastane specifično 
razmerje. Za to razmerje je namreč značilno, da ima vlagatelj pravico posegati v poslovanje in 
vodenje podjetja, saj z vloženim kapitalom postane solastnik podjetja in ima zaradi tega enake 
pravice in obveznosti kot prvotni lastnik podjetja. 
 
Za podjetnika, ki uspe za financiranje poslovanja podjetja in njegove rasti pridobiti trajni 
kapital, je ta oblika financiranja v primerjavi z dolžniškimi viri financiranja bolj ugodna. 
Podjetnik finančno namreč ni obremenjen z vračanjem dolga, ampak postane z vlagateljem 
partner. Skupaj z novim partnerjem skuša doseči zastavljene cilje. 
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Trajni kapital se lahko pojavlja v dveh oblikah, kot tvegani kapital in kot lastniški kapital 
(Glas in Pšeničny, 2000, str. 345-347). 
 
 
3.2.1 Tvegani kapital 
 
Tvegani kapital je alternativna oblika  financiranja začetka poslovanja, zgodnjega razvoja, 
razširitve ali celo preobrazbe, pa tudi akvizicije drugih podjetij, nove proizvodnje linije, 
razširitve obratnega kapitala ali samo zmanjšanje dolgov podjetja (Vahčič, 1995a, str. 18). 
 
Od običajnega dolžniškega financiranja se vlaganje tveganega kapitala razlikuje v treh 
značilnostih: 
• tvegani kapitalist postane z vlaganjem solastnik podjetja; 
• tvegani kapitalist aktivno sodeluje pri poslovanju podjetja; 
• sredstva so vložena v podjetje kot dolgoročna investicija, z namenom realizirati kapitalski 

dobiček. 
 
EVCA definira tvegani kapital kot lastniški kapital zasebnikov ali investicijskih podjetij z 
zaposlenimi strokovnjaki, investiran v posameznika, ki ima izvirno idejo ali patent, v mlada, 
hitro rastoča podjetja ali spreminjajoča se zasebna podjetja z enkratno poslovno priložnostjo 
oziroma inovacijo s potencialom, da se razvijejo v uspešna regionalna, kontinentalna ali 
globalna podjetja (EVCA, 1995, str.108-111). 
 
Za tvegani kapital je torej značilno naslednje (Bygrave, 1992, str. 185-186): 
• tvegani kapitalist postane  z vlaganjem solastnik podjetja; 
• tvegani kapitalist aktivno sodeluje pri poslovanju podjetja; 
• sredstva so vložena v podjetje kot dolgoročna investicija; 
• za vlagatelje tveganega kapitala je značilna visoka stopnja potrpežljivosti; 
• vlagatelji tveganega kapitala zahtevajo višji donos glede na druge oblike kapitala, ker 

vlagajo tvegani kapital, da pomagajo pri upravljanju in prevzemajo veliko mero tveganja; 
• zgodnejša je faza rasti in razvoja podjetja, v katero tvegani kapitalist vlaga svoja sredstva, 

v večji meri je vpleten tvegani kapital v poslovanje podjetja; 
• večja je vrednost inovacije, financirana s tveganim kapitalom, v večji meri je vpleten 

tvegani kapital v poslovanje podjetja; 
• vrednost vloženega tveganega kapitala je pozitivno povezana s cilji tveganega kapitala; 
• večja je oddaljenost tveganega kapitala od poslovne strategije podjetja, v večji meri je 

vpleten tvegani kapital v poslovanje podjetja; 
• večja je negotovost okolja, v katerem podjetje posluje, v večji meri je vpleten tvegani 

kapital v poslovanje podjetja. 
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Tvegani kapital se pojavlja v dveh osnovnih oblikah, kot formalni tvegani kapital in kot 
neformalni tvegani kapital (Mušič, 2001; Toni in Berdnik, 1999, str. 12). V oblike formalnega 
tveganega kapitala uvrščamo institucionalna združenja in sklade tveganega kapitala 
(institucionalni investitorji, korporacije, vlada, tuji investitorji, pokojninski skladi, finančni 
skladi, banke, zavarovalnice in neodvisna zasebna podjetja). Med neformalni tvegani kapital 
pa štejemo bogate posameznike, poslovne angele (Vadnjal, 2001). 
 
Investitorji tvegnega kapitala vlagajo svoja sredstva predvsem v mala in srednje velika 
podjetja z naslednjimi značilnostmi (Bovaird, 1990, str. 113; Penca in Slavnič 2001; Vahčič, 
2001): 
• gre za podjetja visoke tehnologije; 
• novo ustanovljena podjetja; 
• eno leto stara podjetja, ki potrebujejo finančne vire za financiranje svojega poslovanja; 
• pet let stara podjetja, ki rastejo zelo hitro; 
• ustanovljena podjetja, ki rastejo hitreje in za njihovo rast ne zadostuje le lastniški kapital. 
 
Podjetjem, ki so zanimiva za vlagatelje tveganega kapitala, ta prinaša vrsto prednosti. Svež 
priliv denarja omogoča pričetek hitre rasti. Poleg tega višja vrednost lastnega kapitala v bilanci 
stanja vpliva na večjo kreditno sposobnost za poznejše dodatno zadolževanje. Na stabilnost in 
varnost podjetja vpliva poleg svežega kapitala tudi notranji nadzor poslovanja v podjetju, ki ga 
izvajajo tako menedžerji sklada tveganega kapitala kot lastniki. Tovrstni nadzor omogoča tudi 
sprejemanje bolj pretehtanih investicijskih in drugih strateških odločitev ter hitrejše 
zaznavanje morebitnih slabosti v poslovanju (Penca, 2001).  
 
 
3.2.2 Lastniški kapital 
 
Lastniški kapital predstavlja najpomembnejši dolgoročni vir financiranja poslovanja podjetja 
in njegove rasti. Ločimo sedem oblik lastniškega kapitala, katere se pojavljajo v različnih 
fazah poslovanja in rasti podjetja (Tajnikar, 1997, str. 123-124): 
• lastna sredstva podjetnika; 
• zadržani dobiček; 
• zasebne naložbe; 
• zaprta prodaja; 
• javna prodaja; 
• odprodaja dela podjetja; 
• prodaja celotnega podjetja. 
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3.2.2.1 Lastna sredstva podjetnika 
 
Kapital za začetek poslovanja običajno zagotovi podjetnik sam, oziroma skupaj z družino in 
prijatelji (Mramor, 1993, str. 251). Gre torej za lastna privarčevana sredstva podjetnika 
oziroma podjetniškega teama, dopolnjena s prihranki podjetniški ideji naklonjene bližnje 
okolice. 
Pomembno pa se je zavedati, da so lastna sredstva podjetnika običajno zelo omejena, in da ne 
zadostujejo dolgo za financiranje poslovanja podjetja in njegove rasti. 
 
 
3.2.2.2 Zadržani dobiček 
 
S pričetkom poslovanja podjetja, pod pogojem, da je poslovanje pozitivno, prične novo 
nastalo podjetje generirati dobiček. Le-tega si lahko lastnik izplača, ali pa ga zadrži v podjetju 
z namenom, da bo z njim financiral nadaljnjo rast podjetja.  
 
Zadržani dobiček podjetja torej predstavlja preostanek od dobička iz poslovanja podjetja, 
katerega podjetje ne nameni za izplačilo bodisi v obliki plač ali dividend  (Tajnikar, 1997, str. 
123-124). 
 
 
3.2.2.3 Zasebne naložbe 
 
Zasebne naložbe predstavljajo najpomembnejšo obliko lastniškega kapitala za hitro rastoča 
podjetja. Lastnik kapitala ponudi lastniku hitro rastočega podjetja finančna sredstva za 
uresničitev podjetniške priložnosti. Vlagatelj kapitala na ta način postane solastnik in partner 
dosedanjega lastnika hitro rastočega podjetja.  
 
Najbolj pogosto so zasebne naložbe preprosto oblika notranjega trajnega kapitala, ki nastaja z 
zadržanimi izplačili dobička (Keasey in Watson, 1993). 
 
 
3.2.2.4 Zaprta prodaja 
 
Pri zaprti prodaji gre za zaprto, nejavno delniško družbo, ki ne kotira na borzi, znotraj katere 
se prodajajo in kupujejo delnice med lastniki in zaposlenimi.  
 
Takšen način financiranja pride v poštev pri hitro rastočih podjetjih, ki svojo rast lahko 
dokažejo na osnovi mnenj svojih kupcev in dobaviteljev ter na podlagi bilančnih izkazov. 
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3.2.2.5 Javna prodaja 
 
O javni prodaji govorimo takrat, ko se podjetje organizira kot odprta, javna delniška družba. 
Podjetje izda delnice delno za okrepitev lastniškega kapitala, preostanek pa se proda javnosti 
na borzi vrednostnih papirjev. Ko podjetje postane javna delniška družba proda vse 
premoženje v obliki delnic, s čimer dobi denar, ki ga vloži v različne investicije in razprši 
tveganje (Milenkovič, 2001, str. 40-42). 
 
Ko podjetje zraste, mora pravočasno postati javna delniška družba ter dobiti dodatni kapital z 
izdajo in prodajo novih delnic. V fazi rasti namreč potrebuje veliko denarja za poravnavanje 
obveznosti, nastalih zaradi povečanega obsega prodaje. 
 
Javna prodaja se torej uporablja, ko podjetje raste in si želi pridobiti dodatna finančna sredstva 
tako, da poveča obseg trajnega kapitala oziroma se dokapitalizira ali spremeni del dolžniškega 
kapitala v trajni kapital. Javna prodaja se uporablja tudi, ko želijo v podjetju zamenjati 
lastnika, za povečanje trajnosti in stabilnosti v očeh kupcev, konkurentov, dobaviteljev in 
zaposlenih (Glas in Pšeničny, 2000, str. 346). 
 
 
3.2.2.6 Odprodaja dela podjetja 
 
Za odprodajo dela  podjetja se podjetja običajno odločajo zaradi dveh razlogov: 
• gre za problematičen del podjetja; 
• gre za področje dela, kjer podjetje nima strateških interesov. 
 
Pomembna konsekvenca odprodaje dela podjetja je zaradi prejete kupnine povečana likvidnost 
podjetja. V aktivi bilance podjetja je namreč premoženje, katerega je podjetje prodalo, 
nadomeščeno z gotovino. Povečan obseg likvidnih sredstev lahko podjetje porabi za 
financiranje svojega rednega poslovanja, lahko pa jih nameni za nove investicije oziroma za 
financiranje svoje rasti. 
 
 
3.2.2.7 Prodaja celotnega podjetja 
 
Prodaja celotnega podjetja oziroma posla predstavlja ključno obliko pridobivanja lastniškega 
kapitala. Z njo namreč podjetnik maksimira kapitalski dobiček, oziroma razliko med 
vrednostjo vloženih sredstev in tržno vrednostjo podjetja. 
 
Prodaja podjetja pomeni tako konec podjetniške dejavnosti, pobiranje sadežev oziroma 
podjetniško žetev. Kapitalski dobiček kaže, kako uspešna je bila ta žetev in kako uspešen je bil 
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podjetnik. Podjetnik ga lahko nato nameni za osebno porabo ali pa za financiranje novih 
podjetniških projektov. 
 
 
4. SEDEM INVESTICIJSKIH STOPENJ FINANČNEGA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA 
PODJETJA 
 
Pri vlaganju sredstev v podjetje je za vlagatelja pomembna razvojna faza posameznega 
podjetja z vidika sposobnosti generiranja dohodka. V splošnem lahko rečemo, da vlagatelj 
zahteva večjo donosnost in večji delež podjetja, če vlaga v bolj zgodnjih fazah življenjskega 
cikla podjetja (Gartner, 1990, str. 29/5). 
 
 
Slika 4.1: Finančni življenjski cikel podjetja. 
 
                   Denarni tok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                        ….                             Leto 
                                           1. leto            2. leto        3. leto                               n. leto 
 
 
               semenski       zagonski          začetni         kapital druge     kapital za     premostitveno    vmesne   
                 kapital          kapital             kapital              runde            razširitev      financiranje       finance  
 
 
                   zgodnja faza                  razvojna faza          pozna faza 
 
Vir: smiselno povzeto po Glas in Pšeničny, 2000, str. 341; Smith, 1992, str. 273-274; Tajnikar, 
1994, str. 24; Van Osnabrugge, 2000, str. 263-282; Wetzel, 1994, str. 183. 
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Finančni življenjski cikel podjetja lahko v grobem razdelimo v tri investicijske stopnje (Smith, 
1992, str. 273-274; Tajnikar, 1994, str. 24; Wetzel, 1994, str. 183): 
• financiranje zgodnjih faz; 
• razvojno financiranje; 
• financiranje poznih faz, prevzemov in odkupov podjetij. 
 
Razumljivo je, da so te stopnje sestavljene iz več podstopenj oziroma podfaz (slika 4.1), ki 
imajo različne značilnosti vlaganja sredstev, kot tudi različno ceno vloženih sredstev za 
podjetnika. 
 
 
4.1 Semenski kapital 
 
Prvo podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja semenski kapital. Običajno 
gre za manjše zneske, ki so potrebni predvsem za (Bučar, 1995, str. 4):  
• razvoj poslovne ideje in pripravljanje poslovnega načrta; 
• izvajanje omejenih raziskav in razvoja; 
• oblikovanje vodstvenega teama. 
 
Semenski kapital je torej močno povezan z nastankom, razvijanjem in preverjanjem 
podjetniške ideje (Kaučič, 1995). Investicije  v semenski kapital so zelo tvegane. Najemanje 
posojil in pridobivanje zahtevnejših oblik lastniškega kapitala  je zato v tej fazi še preveč 
tvegano. Obstaja namreč velika možnost, da se vložena finančna sredstva vlagatelju sploh ne 
povrnejo. Najbolj običajne oblike semenskega kapitala so (Gašperlin, 2001, str.13-14): 
• lastniški kapital podjetnika oziroma podjetniškega teama, družine, prijateljev in znancev; 
• subvencije in darila države; 
• storitve podpornih inštitucij za pospeševanje razvoja podjetništva (inkubatorji, tehnološki 

parki, tehnološki centri). 
 
 
4.2 Zagonski kapital 
 
Drugo podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja zagonski ali startni kapital. 
Namenjen je razvoju proizvoda in začetnim akcijam tržnega komuniciranja, s katerimi 
podjetnik testira povpraševanje na trgu. 
 
V tej fazi se poizkusna proizvodnja po eventuelno potrebnih reorganizacijah postopno 
spremeni v normalno in kasneje v serijsko proizvodnjo. Pomembno se je zavedati, da razvoj 
proizvodnje zahteva že izdatnejša finančna sredstva. 
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Investiranje v zagonski kapital je še vedno tvegano dejanje, zato so finančni viri zagonskega 
kapitala v določeni meri podobni kot pri semenskem kapitalu.  
 
 
4.3 Začetni kapital 
 
Tretjo podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja začetni kapital. Finančna 
sredstva so v tej fazi namenjena za dokončanje razvoja proizvoda ter za vzpostavitev serijske 
proizvodnje, torej za: 
• oživitev podjetja; 
• nakup potrebne strojne opreme, orodja in surovin; 
• zaposlitev ustrezne delovne sile. 
 
V tej fazi je financiranje podjetja še vedno pretežno odvisno od lastnih sredstev, sredstev 
partnerjev, družine, prijateljev in znancev, prisoten pa je tudi že dolžniški kapital v obliki 
najetih in ustrezno zavarovanih posojil. 
 
 
4.4 Kapital druge runde 
 
Četrto podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja kapital druge runde. Zajema 
obratna sredstva za začetno fazo rasti, ko podjetje še ne dosega pomembnejšega obsega 
prodaje in dobička. To je faza, ko podjetje dokončno razviti proizvod prične širše 
komercializirati (Bučar, 1995, str. 5). 
 
Kapital druge runde je potreben, da podjetje doseže svojo optimalno velikost. Med viri 
financiranja podjetja zasledimo že vse oblike kapitala, opozoriti pa velja, da lastniški kapital v 
tej fazi lahko prične izgubljati svoj pomen. Močno se namreč že uveljavlja dolžniški kapital v 
vseh oblikah, pomembno vlogo imajo kupci (terjatve podjetja) in dobavitelji (obveznosti 
podjetja), v podjetje pa že vstopa tudi tvegani kapital.  
 
 
4.5 Kapital za razširitev 
 
Peto podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja kapital za razširitev, ki je 
potreben za normalno življenje rastočega podjetja (Gašperlin, 2001, str. 14). Gre za kapital, ki 
se namenja za: 
• investicije v proizvodne zmogljivosti; 
• osvajanje novih trgov; 
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• povečanje obratnega kapitala; 
• izboljšave proizvodov; 
• dodatno zaposlovanje specializirane delovne sile; 
• novo organizacijo. 
 
Z razširitvijo podjetja raste tudi prodaja podjetja. Gre torej za rastoče podjetje, ki že generira 
dobiček. Glede na to, da so donosi relativno visoki, naložbe pa tvegane, je v tej fazi 
prevladujoč vir financiranja tvegani kapital, prisotne pa so tudi vse ostale oblike kapitala. 
  
 

4.6 Premostitveno financiranje 
 
Šesto podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavlja premostitveno financiranje, 
ki predstavlja vmesno fazo, ko se podjetje pripravlja na javno ponudbo delnic. V večini 
primerov so ta sredstva porabljena za pospeševanje rasti podjetja v obdobju, ko se pripravlja 
javna ponudba. V določenih primerih pa se ta sredstva lahko porabijo tudi za prestrukturiranje 
lastništva podjetja, torej za konsolidacijo različnih tipov lastniških deležev (Gartner, 1990, str. 
29/6). 
 
Premostitveno financiranje je torej povezano z najbolj kritičnim obdobjem v življenju 
podjetja. Rastoče podjetje postane v določeni življenjski fazi predmet nakupa in prodaje. Pri 
tem se cena oblikuje na podlagi vrednosti premoženja podjetja in pričakovanih prihodnjih 
donosov (Gašperlin, 2001, str.14). 
 
Običajno se kot vir financiranja pri tovrstnih nakupih uporablja tvegani kapital, redkeje  
dolžniški kapital. Opozoriti velja, da gre pri odkupih podjetja v tej podfazi finančnega 
življenjskega cikla podjetja običajno za eno od naslednjih treh oblik odkupa podjetja 
(Kalacun, 2002a): 
• notranji odkup s strani managementa; 
• zunanji odkup s strani zunanjih kupcev (klasični prevzem); 
• odkup podjetja s strani prvotnega lastnika (podjetnika oziroma podjetniške skupine). 
 
 
4.7 Vmesne finance 
 
Sedmo podfazo finančnega življenjskega cikla podjetja predstavljajo vmesne finance, ki imajo 
lastnosti tako dolžniškega kot tudi trajnega kapitala. V tej podfazi gre za pripravo in izvedbo 
prodaje podjetja, ko trenutni lastniki in management niso zainteresirani za vlaganje trajnega 
kapitala, novi lastniki pa še niso vstopili v podjetje in ga zato ne morejo financirati. 
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Vmesne finance so običajno bolj podobne bančnemu posojilu kot tveganemu kapitalu, ki ima 
najpomembejšo vlogo do te podfaze finančnega življenjskega cikla podjetja. Bančna posojila 
ali podobni finančni viri prehodno omogočajo podjetju normalno poslovanje in izkoriščanje 
poslovnih priložnosti, dokler v podjetje ne vstopijo novi lastniki in na ta način omogočajo 
vmesno financiranje podjetja. 
 
 
5. FINANCIRANJE RASTI HITRO RASTOČIH PODJETIJ V ZAHODNIH 
DRŽAVAH 
 
Evropa predstavlja danes, ob Združenih državah Amerike, eno izmed najpomembnejših tržišč 
glede na vlogo  trajnega kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij (Lerner, 2000, str. 
144). Pri tem je preko 90 % vsega trajnega kapitala za rast hitro rastočih podjetij 
uporabljenega v poznih fazah finančnega življenjskega cikla podjetij (grafa 5.1 in 5.2). 
 
Graf 5.1: Investicije trajnega kapitala v rast hitro rastočih podjetij, izvedene v poznih fazah 
finančnega življenjskega cikla hitro rastočih podjetij v Evropi in ZDA v letu 1996. 

Vir: Initiative Europe, Buyout Magazine. 
 
 
Iz grafov 5.1 in 5.2 je razvidno, da v absolutnem znesku, pri investiranju trajnega kapitala v 
rast podjetij v poznih fazah finančnega življenjskega cikla podjetja močno izstopajo ZDA, saj 
je bilo v preučevanem obdobju v ZDA za financiranje te faze rasti hitro rastočih podjetij 
namenjenih kar 28,8 milijard ameriških dolarjev trajnega kapitala. Na drugem mestu se nahaja 
Velika Britanija, kjer so za financiranje te faze rasti hitro rastočih podjetij namenili 12,5 
milijard ameriških dolarjev trajnega kapitala. Na tretjem, četrtem in petem mestu pa so si 
relativno blizu skandinavske države, Nemčija in Francija, kjer so za financiranje te faze rasti 
hitro rastočih podjetij namenili med 1,474 in 1,9 milijarde ameriških dolarjev trajnega 
kapitala.  

0 ,0 0
5 ,0 0

1 0 ,0 0
1 5 ,0 0
2 0 ,0 0
2 5 ,0 0
3 0 ,0 0

m ia  $

ZDA

Veli
ka

 Brita
nij

a

Kon
tin

en
tal

na
 Evro

pa

Ska
nd

ina
vs

ke
 de

že
le

d r ž a v e



26 

Graf 5.2: Investicije trajnega kapitala v rast hitro rastočih podjetij, izvedene v poznih fazah 
finančnega življenjskega cikla hitro rastočih podjetij v državah kontinentalne Evrope v letu 
1996. 
 

Vir: Initiative Europe, Buyout Magazine. 
 
 
Če imajo ZDA v proučevanem obdobju najpomembnejšo vlogo, ko primerjamo investicije 
trajnega kapitala v poznih fazah finančnega življenjskega cikla podjetij v absolutnem znesku, 
pa so razmere popolnoma drugačne, če primerjamo investicije trajnega kapitala med državami 
relativno, glede na število prebivalcev ali bruto domači proizvod (grafa 5.3 in 5.4). 
 
 
Graf 5.3: Investicije trajnega kapitala v rast hitro rastočih podjetij relativno glede na število 
prebivalcev, izvedene v poznih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih podjetij v 
Evropi in ZDA v letu 1996. 

Vir: Bloomberg Initiative Europe, Buyout Magazine. 
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Graf 5.4: Investicije trajnega kapitala v rast hitro rastočih podjetij relativno glede na bruto 
domači proizvod, izvedene v poznih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij v Evropi in ZDA v letu 1996. 

Vir: Initiative Europe, OECD statistics. 
 
 
Iz grafov 5.3 in 5.4 vidimo, da je trajni kapital relativno gledano, glede na število prebivalcev 
ali bruto domači proizvod, v določenih evropskih državah pomembnejši vir za financiranje 
rasti hitro rastočih podjetij, kot pa bi lahko sklepali na podlagi grafov 5.1 in 5.2.  
 
Velika Britanija in Švica, delno pa tudi skandinavske dežele namreč glede na število 
prebivalcev ali bruto domači proizvod relativno gledano, za financiranje rasti hitro rastočih 
podjetij namenijo več trajnega kapitala kot pa ZDA.  
 
Velika Britanija tako v obliki trajnega kapitala za financiranje rasti hitro rastočih podjetij 
namenja 214 dolarjev na prebivalca ali 1 % BDP. Švica na drugem mestu v obliki trajnega 
kapitala za financiranje rasti hitro rastočih podjetij namenja 208 dolarjev na prebivalca ali 0,55 
% BDP, ZDA pa se za skandinavskimi državami z 78 dolarji na prebivalca in 0,37 % BDP 
nahajajo šele na četrtem mestu. 
 
Zanimiva je tudi primerjava med vlogama trajnega kapitala v Evropi in ZDA v razvojnih fazah 
finančnega življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. V letih 1996 in 1997 je bilo namreč v 
Evropi v povprečju, v bilancah stanja hitro rastočih podjetij v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla podjetja, izkazanega skoraj še enkrat več trajnega kapitala kot pa v ZDA (grafa 5.5 in 
5.6). 
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Graf 5.5: Povprečna struktura virov financiranja rasti v razvojnih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij iz Evrope v obdobju 1996-97. 

Vir: Lerner, 2000, str. 147. 
 
 
 
 
Graf 5.6: Povprečna struktura virov financiranja rasti v razvojnih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij  iz ZDA v obdobju 1996-97. 
 

Vir: Lerner, 2000, str. 147. 
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Povzamemo lahko, da predstavlja trajni kapital pomemben vir za financiranje rasti hitro 
rastočih podjetij v razvojnih fazah finančnega življenjskega cikla podjetij predvsem v 
evropskih državah, kjer predstavlja v tej fazi v povprečju kar 30 % v strukturi virov za 
financiranje rasti. Za ZDA je ta odstotek manjši in v povprečju znaša 16 %, kar kaže na to, da 
za financiranje svoje rasti v razvojnih fazah finančnega življenjskega cikla ameriška hitro 
rastoča podjetja uporabijo več dolžniškega kapitala kot pa evropska.  
 
Na tem mestu je potrebno ponovno izpostaviti ugotovitev, da je kar 90 % vsega trajnega 
kapitala za rast hitro rastočih podjetij uporabljenega v poznih fazah finančnega življenjskega 
cikla podjetij, ter le 10 % v njegovih zgodnjih in razvojnih fazah. V zgodnjih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij, predvsem pri ustanovitvi podjetja, se za evropska 
hitro rastoča podjetja, kot najpomembnejši vir financiranja rasti kaže lastniški kapital, kar 
predstavljam v grafu 5.7. 
 
 
Graf 5.7: Povprečna struktura virov financiranja rasti v zgodnjih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij v Evropi v letih 1995-1999. 

Vir: Pšeničny, 2000b, str. 35. 
 
 
Podobno ugotovitev lahko povzamemo tudi za ameriška hitro rastoča podjetja (graf 5.8). 
Velika večina le-teh svojo rast v zgodnjih fazah finančnega življenjskega cikla podjetja 
financira skoraj izključno z lastniškim kapitalom.  
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Graf 5.8: Delež dolga v virih financiranja rasti hitro rastočih ameriških podjetjih v zgodnjih 
fazah finančnega življenjskega cikla po izbranih panogah (stopnja zadolženosti) v letu 1998. 

Vir: Kleindienst, 2000, 46-51 str. 
 
 
V splošnem lahko torej zaključimo, da se tako evropska kot ameriška hitro rastoča podjetja, v 
zgodnjih fazah svojega finančnega življenjskega cikla, financirajo skoraj izključno z 
lastniškim kapitalom. V razvojnih fazah se ta podjetja financirajo tudi z drugimi oblikami 
trajnega kapitala, ključno vlogo pri financiranju rasti pa prevzema dolžniški kapital. 
Nedvomno pa svojo najpomembnejšo vlogo trajni kapital izkazuje prav v poznih fazah 
finančnega življenjskega cikla, saj je namreč kar 90 % celotnega trajnega kapitala 
uporabljenega prav v poznih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih ameriških in 
evropskih podjetij.  
 
 
6. VLOGA LASTNIŠKEGA KAPITALA PRI FINANCIRANJU RASTI HITRO 
RASTOČIH PODJETIJ V SLOVENIJI 
 
6.1 Financiranje rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji 
 
Na podlagi raziskave, ki je bila izvedena na magistrskem študiju  Ekonomske fakultete v letih 
2000 in 2001 lahko ugotovimo, da je za hitro rastoča podjetja v Sloveniji značilno, da svojo 
rast financirajo predvsem s trajnim  kapitalom, ter v manjši meri z dolžniškim kapitalom (graf 
6.1).  
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Graf 6.1: Povprečna struktura virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji v letu 
2000. 
 

Vir: Gašperlin, 2001, str. 61. 
 
 
Če si podrobneje pogledamo strukturo trajnih virov financiranja rasti lahko ugotovimo, da je 
najpomembnejši vir trajnega kapitala lastniški kapital, zelo malo pa je pri financiranju rasti teh 
podjetij prisoten tvegani kapital (graf 6.2).  
 
 
Graf 6.2: Povprečna struktura trajnih virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji  

Vir: Gašperlin, 2001, str. 61. 
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Razlogi za tako majhno prisotnost tveganega kapitala so predvsem (Penca, 1996, str. 14): 
• težave z zbiranjem kapitala za investiranje; 
• pomanjkljiva ali neustrezna davčna in pravna zakonodaja; 
• pomanjkanje podjetniške kulture; 
• pomanjkanje možnosti izstopa; 
• težave pri naložbah v podjetjih, ki so se privatizirala po Zakonu o privatizaciji podjetij v 

družbeni lasti. 
 
 
Iz grafov 6.1 in 6.2 lahko razberemo, da lastniški kapital predstavlja najpomembnejši vir 
financiranja rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji. To potrjuje tudi graf 6.3, ki kaže, da 
predstavlja lastniški kapital kar 59 % v strukturi vseh virov financiranja rasti hitro rastočih 
podjetij v Sloveniji v letu 2000. 
 
 
Graf 6.3: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji v 
letu 2000. 

Vir: Gašperlin, 2001, str. 61. 
 
 
Zanimive izsledke daje tudi raziskava Visoke strokovne šole za podjetništvo iz leta 2000. S to 
raziskavo je bilo ugotovljeno, da je bila ustanovitev slovenskih hitro rastočih podjetij v veliki 
meri financirana z raznimi oblikami lastniškega kapitala (graf 6.4).  Kot je razvidno iz grafa, 
imajo pri ustanovitvi podjetja najpomembnejšo vlogo lastni prihranki podjetnika (26 %), 
zadržani dobički (14 %) in sredstva zasebnih vlagateljev (11 %), ki skupaj predstavljajo več 
kot polovico ustanovnih finančnih sredstev podjetja. Zanimiva je tudi relativno pomembna 
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vloga bančno komercialnih in investicijskih posojil, saj le-ta predstavljajo 17  % v strukturi 
finančnih sredstev pri ustanovitvi slovenskih hitro rastočih podjetij. 
 
 
Graf 6.4:  Financiranje ustanovitve hitro rastočih podjetij v Sloveniji v obdobju 1994-99. 

Vir: Pšeničny, 2000b, str 35. 
 
 
 
Graf 6.5:  Financiranje rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji v obdobju 1994-99. 

Vir: Pšeničny, 2000b, str 36. 
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Glede financiranja rasti je ta raziskava podala naslednje glavne ugotovitve (graf 6.5). 
Slovenska hitro rastoča podjetja financirajo svojo rast v glavnem iz zadržanih dobičkov (31%) 
in prihrankov podjetnika (16%), zelo pomembna pa so pri financiranju rasti tudi bančno 
komercialna in investicijska posojila, saj le-ta predstavljajo kar 25% v strukturi finančnih 
sredstev pri financiranju rasti.  
 
Izhajajoč iz rezultatov predhodnih raziskav, ki potrjujejo zelo pomembno vlogo lastniškega 
kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih podjetij, kaže to področje podrobneje preučiti. V 
nadaljevanju tako predstavljam rezultate empirične študje, s katero sem ugotavljal, kakšna je 
vloga posameznih oblik lastniškega kapitala pri financiranju rasti hitro rastočih slovenskih 
podjetij, skozi sedem investicijskih faz njihovega finančnega življenjskega cikla.  
 
 
6.2 Rezultati  empirične  študije o vlogi lastniškega  kapitala pri financiranju rasti hitro 
rastočih podjetij v Sloveniji 
 
V tem poglavju želim empirično preveriti teoretična in empirična raziskovalna spoznanja, 
predstavljena v predhodnih poglavjih magistrskega dela, na slovenskih hitro rastočih podjetjih 
in potrditi v uvodu postavljeno hipotezo, da lastniški kapital predstavlja najpomembnejši vir 
financiranja rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji.  
 
 
6.2.1 Metodologija  
 
Da bi ugotovil, kako svojo rast,  skozi sedem investicijskih stopenj finančnega življenjskega 
cikla podjetja, dejansko financirajo slovenska hitro rastoča podjetja, sem naredil raziskavo 
med 500 najhitreje rastočimi podjetji v Sloveniji (Vir: Gospodarski vestnik, 2002, 39, str. 41-
91 - priloga 1). Vzorčno enoto predstavlja hitro rastoče podjetje (gazela).  
 
Pred samo izvedbo je bila anketa testirana na vzorcu desetih gazel. S pomočjo strukturiranega 
intervjuja sem pridobil odgovore za deset podjetij, ki so bili nadgrajeni še z določenimi 
dodatnimi osebnimi opažanji anketirancev.  
 
V nadaljevanju sem zgoraj opisanemu vzorcu podjetij po pošti poslal anketni vprašalnik 
(priloga 2). Od skupno 500 anketnih vprašalnikov, ki so bili poslani najhitreje rastočim 
podjetjem v Sloveniji, je bilo v celoti rešenih in vrnjenih 66 vprašalnikov. Odziv vseh enot 
skupaj je bil torej 13,2 %.  
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Ocenjujem, da je velikost vzorca dovolj velika in reprezentativna, da je raziskava dala 
verodostojne rezultate. S predstavljeno študijo želim potrditi izhodiščno hipotezo in odgovoriti 
na zastavljena vprašanja oziroma cilje.  
 
Analiza raziskave je izdelana na osnovi primerjave frekvenčnih porazdelitev (cross tab). Z 
anketo zbrani podatki so obdelani računalniško z uporabo MS aplikacij Excel in Access 2000. 
 
 
6.2.2 Predstavitev rezultatov 
 
 
Graf 6.6:  Pravna oblika hitro rastočih podjetij. 
 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Večina (78 %) preučevanih hitro rastočih podjetij ima pravno obliko družbe z omejeno 
odgovornostjo. Na drugem mestu jim z 9 % sledijo podjetja, oblikovana kot delniške družbe. 8 
% preučevanih hitro rastočih podjetij ima pravno obliko družbe z neomejeno odgovornostjo, 
ter 5 % obliko samostojnega podjetnika. 
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Graf 6.7:  Dejavnost hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Skoraj dve tretini preučevanih hitro rastočih podjetij se ukvarja z dejavnostmi “stare 
ekonomije” in le dobra tretjina z dejavnostmi “nove ekonomije”. S 26 % prednjači poslovna 
dejavnost trgovine na debelo in drobno, s 23 % sledi proizvodna dejavnost, z od 8 do11 % pa 
so zastopane poslovne dejavnosti transporta in javnih dobrin, informacijske tehnologije in 
svetovanja. 
 
 
Graf 6.8:  Prevladujoča poslovna dejavnost hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.9: Starost hitro rastočih podjetij v letih. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Dobra polovica preučevanih hitro rastočih podjetij je starih od 6 do10 let. To pomeni, da so 
bila ustanovljena po letu 1990, ko se je v Sloveniji začel bolj intenziven razvoj podjetništva. 
12 % preučevanih hitro rastočih podjetij je mlajših in so stara do 5 let, 21 % je starih od 11-15 
let, 15 % pa je še starejših in so stara od 16 do 21 let in več, kar pomeni, da so nastala pred 
letom 1990 kot mala podjetja, obrtna podjetja  ali pa kot velika podjetja, konglomerati, ki so 
po letu 1990 v večini primerov razpadla na mala podjetja in zapolnila socialistično črno luknjo 
od zgoraj navzdol. 
 
Graf 6.10: Velikost hitro rastočih podjetij glede na število zaposlenih v letu 1997. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.11: Velikost hitro rastočih podjetij glede na število zaposlenih v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
V letu 1997 je slaba polovica preučevanih hitro rastočih podjetij zaposlovala do 5 ljudi, 
četrtina od 6 do 10, preostala podjetja pa več kot 11 ljudi. V letu 2001 je delež preučevanih 
hitro rastočih podjetij z do 5 zaposlenimi znašal le še 20 %, več kot polovica preučevanih hitro 
rastočih podjetij je zaposlovala od 6 do 25 ljudi, preostalih 28 % pa od 26 do 100 in več ljudi.  
 
 
Graf 6.12: Povprečna letna stopnja rasti zaposlenosti v hitro rastočih podjetjih v obdobju 
1997-2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.13: Primerjava povprečnega števila zaposlenih v hitro rastočih podjetjih za leti 1997 in 
2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Povprečno število zaposlenih, ki je v preučevanih hitro rastočih podjetjih leta 1997 znašalo 17 
ljudi, je do leta 2001 tako naraslo na 36, kar pomeni, da se je v preučevanem obdobju več kot 
podvojilo. Ugotovimo lahko tudi, da kar 88% preučevanih hitro rastočih podjetij sodi med 
mala podjetja, saj zaposlujejo do 50 ljudi in le 12 % med srednja oz. velika podjetja. 
 
 
Graf 6.14: Velikost hitro rastočih podjetij glede na celotno prodajo v letu 1997 v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.15: Velikost hitro rastočih podjetij glede na celotno prodajo v letu 2001 v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Največ preučevanih hitro rastočih podjetij (44 %) je v letu 1997 realiziralo celotno prodajo do 
100 mio sit. Sledijo jim podjetja s prodajo nad 100 do 200 mio sit (29 %) in podjetja s prodajo 
nad 200 mio sit (27 %).  V letu 2001 je kar 61 % preučevanih hitro rastočih podjetij realiziralo 
celotno prodajo med 250 in 1000 mio sit. Le 16 % preučevanih hitro rastočih podjetij je 
realiziralo manjšo prodajo, 23 % pa večjo. Povprečna celotna prodaja, ki je v letu 1997 znašala 
300 mio sit, je tako do leta 2001 zrasla na 1.386 mio sit. 
 
Graf 6.16: Povprečna letna stopnja rasti celotne prodaje v hitro rastočih podjetjih v obdobju 
1997-2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.17: Primerjava povprečne celotne prodaje v hitro rastočih podjetjih za leti 1997 in 2001 
v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Velika večina preučevanih hitro rastočih podjetij ustvari skoraj celoten prihodek od prodaje na 
domačem trgu. Kar 58 % preučevanih hitro rastočih podjetij tako z izvozom ustvari le do 5 % 
celotne prodaje, 18 % preučevanih hitro rastočih podjetij ustvari z izvozom do 25 % celotne 
prodaje, samo slaba četrtina pa je izvoznikov, ki z izvozom ustvarijo več kot 25 % celotne 
prodaje. 
 
 
Graf 6.18: Delež izvoza v celotni prodaji hitro rastočih podjetij v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.19: Dobiček hitro rastočih podjetij v letu 2001 v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Preko 40 % preučevanih hitro rastočih podjetij je v letu 2001 realiziralo dobiček v višini do 10 
mio sit, dobra petina nad 10 do 25 mio sit in nad 25 do 75 mio sit, ter 15 % nad 75 mio sit. 47 
% preučevanih hitro rastočih podjetij je v letu 2001 razpolagalo z do 250 mio sit celotnih 
sredstev, 22 % z nad 250 do 500 mio sit celotnih sredstev in 31 % z več kot 500 mio sit 
celotnih sredstev. 
 
 
Graf 6.20:  Obseg sredstev hitro rastočih podjetij v letu 2001 v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.21:  Obseg lastniškega kapitala hitro rastočih podjetij v letu 2001 v mio SIT. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Pri tem je 60 % preučevanih hitro rastočih podjetij razpolagalo z do 100 mio sit lastniškega 
kapitala, ter le 22 % z več kot 200 mio sit lastniškega kapitala. Lastniški kapital je v 56 % 
preučevanih hitro rastočih podjetij predstavljal do 30 % celotnih sredstev podjetja, ter le v 17 
% več kot 50 % celotnih sredstev podjetja. 
 
 
Graf 6.22: Stopnja dobička na celotno prodajo hitro rastočih podjetij v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.23: Povprečna letna stopnja dobička na celotno prodajo hitro rastočih podjetij za 
obdobje 1997-2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Največ preučevanih hitro rastočih podjetij (47 %) je v obdobju 1997-2001 dosegalo nad 2 do 4 
% povprečno letno stopnjo dobička na celotno prodajo. Slaba četrtina preučevanih hitro 
rastočih podjetij je dosegala nižjo, dobra četrtina pa višjo povprečno letno stopnjo dobička na 
celotno prodajo.  
 
 
Graf 6.24: Stopnja dobička na celotna sredstva hitro rastočih podjetij v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.25: Povprečna letna stopnja dobička na celotna sredstva hitro rastočih podjetij za 
obdobje 1997-2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Skoraj tretjina preučevanih hitro rastočih podjetij je v obdobju 1997-2001 dosegala do 5 % 
povprečno letno stopnjo dobička na celotna sredstva. 29 % preučevanih hitro rastočih podjetij 
je dosegalo nad 5 do 10 %, kar 39 % pa celo nad 10 % povprečno letno stopnjo dobička na 
celotna sredstva.  
 
 
Graf 6.26: Stopnja dobička na lastniški kapital hitro rastočih podjetij v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.27: Povprečna letna stopnja dobička na lastniški kapital hitro rastočih podjetij za 
obdobje 1997-2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Največ preučevanih hitro rastočih podjetij (31 %) je v obdobju 1997-2001 dosegalo nad 40 % 
povprečno letno stopnjo dobička na lastniški kapital, slaba četrtina pa nad 30 do 40 %. 23 % 
preučevanih hitro rastočih podjetij je v tem obdobju dosegalo do 10 % povprečno letno 
stopnjo dobička na lastniški kapital, 9 % nad 10 do 20 % in 14 % nad 20 do 30 %. 
 
 
Graf 6.28: Stopnje dobička v hitro rastočih podjetjih. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Izhajajoč iz petletnih povprečij lahko opazimo, da se je v letu 2001 povečal delež podjetij, ki 
so realizirala do 20 % letno stopnjo dobička na lastniški kapital  na več kot polovico, ter da je 
več kot 30 % letno stopnjo dobička na lastniški kapital realiziralo le 30 % preučevanih hitro 
rastočih podjetij.  
 
Prav tako se je v letu 2001 močno povečal delež podjetij, ki so realizirala do 5 % letno stopnjo 
dobička na celotna sredstva in je znašal kar 48 %, na 27 % pa je upadel delež podjetij, ki so 
realizirala nad 10 % letno stopnjo dobička na celotna sredstva.  
 
Občutno se je povečal tudi delež podjetij, ki so v letu 2001 realizirala manj kot 2 % letno 
stopnjo dobička na celotno prodajo, in to na kar 44 %, upadel pa je delež podjetij, ki so 
realizirala višje stopnje dobička na celotno prodajo. 
 
 
Graf 6.29: Povprečna struktura virov financiranja hitro rastočih podjetij v letu 2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
V povprečju so preučevana hitro rastoča podjetja ob koncu leta 2001 v bilanci stanja 
izkazovala 31 % lastniškega kapitala in 69 % dolžniškega kapitala. Pri tem je največ (24 %) 
preučevanih hitro rastočih podjetij v strukturi virov izkazovalo nad 10 do 20 % lastniškega 
kapitala, le 12 % manj in 20 % nad 20 do 30% lastniškega kapitala. 18 % preučevanih hitro 
rastočih podjetij je v strukturi virov izkazovalo nad 30 do 40 % lastniškega kapitala, 9 % nad 
40 do 50 % in 17 % nad 50 % lastniškega kapitala. 
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Graf 6.30: Delež lastniškega kapitala v strukturi virov financiranja hitro rastočih podjetij v letu 
2001. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
Tabela 6.1: Viri financiranja rasti v prvi fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (semenski kapital). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 12 3 5 7 39 

Tvegani  
kapital 

66 0 0 0 0 0 

Dolžniški  
kapital 

33 6 7 9 5 6 

Drugo 
 

66 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.31: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v prvi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.32: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v prvi fazi finančnega življenjskega 
cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.33: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v prvi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002.   
 
 
Tabela 6.2: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v prvi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

9 5 4 6 7 35 

Lastna sredstva 
management 
teama 

63 0 0 3 0 0 

Zadržani  
dobički 

54 5 4 0 0 3 

Zasebne  
naložbe 

48 0 3 4 3 8 

Zaprta  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Javna  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.34: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v prvi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.35: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v prvi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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V prvi fazi finančnega življenjskega cikla so preučevana hitro rastoča podjetja za financiranje 
svoje rasti uporabljala predvsem lastniški kapital. Kar 58 % preučevanih hitro rastočih podjetij 
je rast v tej fazi financiralo skoraj izključno z lastniškim kapitalom (80 -100 %). Na drugi 
strani je z enakim odstotkom dolžniškega kapitala svojo rast financiralo le 9 % preučevanih 
hitro rastočih podjetij, praktično polovica analiziranih podjetij pa dolžniškega kapitala za 
financiranje svoje rasti v tej fazi sploh ni uporabila. 
 
V povprečju so semensko fazo preučevana hitro rastoča podjetja financirala z 73 % 
lastniškega in 27 % dolžniškega kapitala. Pri tem so med lastniškimi viri za financiranje rasti z 
69 % močno izstopala lastna sredstva podjetnika, z 21 % sledijo zasebne naložbe, s 7 % 
zadržani dobički ter s 3 % lastna sredstva management teama. V povprečni strukturi vseh 
virov financiranja rasti prve faze finančnega življenjskega cikla se tako na prvem mestu z 51 
% nahajajo lastna sredstva podjetnika, na drugem mestu s 27 % dolžniški kapital, na tretjem 
mestu s 15 % zasebne naložbe, na četrtem mestu s 5 % zadržani dobički in na petem mestu z 2 
% lastna sredstva management teama. 
 
 
Tabela 6.3: Viri financiranja rasti v drugi fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (zagonski kapital). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 12 3 3 21 27 

Tvegani  
kapital 

66 0 0 0 0 0 

Dolžniški  
kapital 

25 13 9 3 2 14 

Drugo 
 

66 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.36: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.37: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.38: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002.   
 
 
Tabela 6.4: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

6 9 0 3 17 31 

Lastna sredstva 
management 
teama 

57 1 5 3 0 0 

Zadržani  
dobički 

62 0 0 2 0 2 

Zasebne  
naložbe 

48 0 3 4 3 8 

Zaprta  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Javna  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.39: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.40: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v drugi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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V drugi fazi finančnega življenjskega cikla so preučevana hitro rastoča podjetja za financiranje 
svoje rasti prav tako uporabljala predvsem lastniški kapital. Kar 72 % preučevanih hitro 
rastočih podjetij je rast v tej fazi financiralo pretežno z lastniškim kapitalom (60 -100 %). Na 
drugi strani je z enakim odstotkom dolžniškega kapitala svojo rast financiral že večji, 24 % 
delež preučevanih hitro rastočih podjetij. 37 % preučevanih hitro rastočih podjetij dolžniškega 
kapitala za financiranje svoje rasti v tej fazi ni uporabilo. 
 
V povprečju so zagonsko fazo preučevana hitro rastoča podjetja financirala z 69 % lastniškega 
in 31 % dolžniškega kapitala. Pri tem so med lastniškimi viri za financiranje rasti s 70 % 
ponovno močno izstopala lastna sredstva podjetnika, z 20 % sledijo zasebne naložbe in  s po 5 
% zadržani dobički ter lastna sredstva management teama. V povprečni strukturi vseh virov 
financiranja rasti druge faze finančnega življenjskega cikla se tako na prvem mestu z 48 % 
nahajajo lastna sredstva podjetnika, na drugem mestu z 31 % dolžniški kapital, na tretjem 
mestu s 14 % zasebne naložbe, na četrtem in na petem mestu  pa skupaj s 7 % zadržani 
dobički in lastna sredstva management teama. 
 
 
Tabela 6.5: Viri financiranja rasti v tretji fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (začetni kapital). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 15 4 11 14 22 

Tvegani  
kapital 

65 0 0 1 0 0 

Dolžniški  
kapital 

25 4 17 3 4 13 

Drugo 
 

66 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.41: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.42: Delež tveganega kapitala pri financiranju  rasti v tretji fazi finančnega življenjskega 
cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.43: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.44: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Tabela 6.6: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

7 8 7 11 14 19 

Lastna sredstva 
management 
teama 

64 0 2 0 0 0 

Zadržani  
dobički 

48 5 7 0 0 6 

Zasebne  
naložbe 

42 4 6 3 2 9 

Zaprta  
prodaja 

63 0 0 3 0 0 

Javna  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Graf 6.45: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.46: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v tretji fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Bolj uravnoteženo uporabo lastniških in dolžniških virov pri financiranju rasti prvič opazimo  
v tretji fazi finančnega življenjskega cikla. Tudi v tej fazi so preučevana hitro rastoča podjetja 
za financiranje svoje rasti najbolj uporabljala lastniški kapital, vendar je v tej fazi že v več kot 
tretjinskem deležu zastopan dolžniški kapital, prvič pa se pojavi tudi tvegani kapital. 56 % 
preučevanih hitro rastočih podjetij je rast v tej fazi financiralo pretežno z lastniškim kapitalom 
(60 -100 %). Na drugi strani je z enakim odstotkom dolžniškega kapitala svojo rast financiral 
rastoč, 26 % delež preučevanih hitro rastočih podjetij, tvegani kapital pa so uporabili v enem 
podjetju, in sicer kot polovico potrebnih sredstev za financiranje rasti v tej fazi. 37 % 
preučevanih hitro rastočih podjetij dolžniškega kapitala za financiranje svoje rasti v tej fazi ni 
uporabilo. 
 
V povprečju so začetno fazo preučevana hitro rastoča podjetja financirala s 64 % lastniškega, 
35 % dolžniškega kapitala in 1 % tveganega kapitala. Pri tem so med lastniškimi viri za 
financiranje rasti z 59 % zopet močno izstopala lastna sredstva podjetnika, s 23 % sledijo 
zasebne naložbe, s 14 % zadržani dobički, s 3 % prvič zasledimo zaprto prodajo in 1 % lastna 
sredstva management teama. V povprečni strukturi vseh virov financiranja rasti tretje faze 
finančnega življenjskega cikla so tako na prvih dveh mestih prvič bolj enakovredno z 38 in 35 
% zastopana lastna sredstva podjetnika in dolžniški kapital, s 14 % sledijo zasebne naložbe, z 
9 % zadržani dobički, z 2 % zaprta prodaja in s po 1 % lastna sredstva management teama in 
tvegani kapital. 
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Tabela 6.7: Viri financiranja rasti v četrti fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (kapital druge runde). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 18 17 11 1 19 

Tvegani  
kapital 

64 0 0 2 0 0 

Dolžniški  
kapital 

17 8 13 16 1 11 

Drugo 
 

66 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
Graf 6.47: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.48: Delež tveganega kapitala pri financiranju  rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.49: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.50: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Tabela 6.8: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

7 17 16 9 4 13 

Lastna sredstva 
management 
teama 

52 0 11 3 0 0 

Zadržani  
dobički 

36 5 1 9 4 11 

Zasebne  
naložbe 

53 0 2 4 3 4 

Zaprta  
prodaja 

60 0 1 3 2 0 

Javna  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.51: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.52: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v četrti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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V četrti fazi finančnega življenjskega cikla opazimo vse bolj prevladujoč delež dolžniških 
virov pri financiranju rasti. V tej fazi je že več kot polovica preučevanih hitro rastočih podjetij 
za financiranje svoje rasti uporabljala le še do 40 % lastniškega kapitala, kar 43 % preučevanih 
hitro rastočih podjetij pa je v tej fazi za financiranje rasti uporabilo od 40 do 100 % 
dolžniškega kapitala. Uporabo tveganega kapitala zasledimo v dveh primerih, in sicer 
ponovno kot polovico potrebnih sredstev za financiranje rasti v tej fazi.  
 
V povprečju so kapital druge runde preučevana hitro rastoča podjetja financirala s 55 % 
lastniškega kapitala, 43 % dolžniškega kapitala in 2 % tveganega kapitala. Pri tem so med 
lastniškimi viri za financiranje rasti s 43 % še vedno, vendar ne več tako močno izstopala 
lastna sredstva podjetnika, s 30 % sledijo zadržani dobički, s 14 % zasebne naložbe,  z 8 % 
lastna sredstva management teama in s 5 % zaprta prodaja. V povprečni strukturi vseh virov 
financiranja rasti četrte faze finančnega življenjskega cikla  na prvem mestu s 43 % prvič 
zasledimo dolžniški kapital, sledijo  lastna sredstva podjetnika z 21 %, s 15 % zadržani 
dobički, z 8 % zaprta prodaja, s 7 % zasebne naložbe, s 4 % lastna sredstva management 
teama in z 2 % tvegani kapital. 
 
 
Tabela 6.9: Viri financiranja rasti v peti fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (kapital za razširitev). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 9 6 17 11 14 

Tvegani  
kapital 

54 0 0 2 1 0 

Dolžniški  
kapital 

20 4 11 14 5 3 

Drugo 
 

57 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 



66 

Graf 6.53: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v peti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.54: Delež tveganega kapitala pri financiranju  rasti v peti fazi finančnega življenjskega 
cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.55: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v peti fazi finančnega življenjskega 
cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.56: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v peti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Tabela 6.10: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v peti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

30 5 1 7 6 8 

Lastna sredstva 
management teama 

51 3 1 2 0 0 

Zadržani  
dobički 

24 5 4 8 9 7 

Zasebne  
naložbe 

37 1 2 9 5 3 

Zaprta  
prodaja 

55 0 1 0 0 1 

Javna  
prodaja 

57 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

55 0 2 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

57 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Graf 6.57: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v peti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
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Graf 6.58: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v peti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
 
 
Zanimivo situacijo opazimo v peti fazi finančnega življenjskega cikla preučevanih hitro 
rastočih podjetij, za katero je odgovore posredovalo 57 od 66 analiziranih podjetij, 9 podjetij 
pa te faze še ni doseglo. Zaznamo lahko namreč upad dolžniških virov financiranja rasti, in 
porast trajnih virov financiranja rasti. V tej fazi je  namreč kar 44 % preučevanih hitro rastočih 
podjetij za financiranje svoje rasti uporabljalo nad 60 do 100 % lastniškega kapitala, z enakim 
odstotkom dolžniškega kapitala je svojo rast financiral le 14 % delež preučevanih hitro 
rastočih podjetij, tri podjetja pa so za delno financiranje rasti v tej fazi uporabila tudi tvegani 
kapital.  
 
V povprečju so kapital za razširitev preučevana hitro rastoča podjetja financirala s 63 % 
lastniškega kapitala, 34 % dolžniškega kapitala in 3 % tveganega kapitala. Pri tem se med 
lastniškimi viri za financiranje rasti s 36 % na prvem mestu prvič pojavijo zadržani dobički, s 
32 % sledijo lastna sredstva podjetnika,  s 23 % zasebne naložbe in s po 3 % zaprta prodaja,  
odprodaja dela podjetja ter  lastna sredstva management teama. V povprečni strukturi vseh 
virov financiranja rasti pete faze finančnega življenjskega cikla  na prvem mestu  s 34 % še 
vedno zasledimo dolžniški kapital, z 19 % sledijo zadržani dobički, s 16 % lastna sredstva 
podjetnika, z 12 % zasebne naložbe, z 10 % zaprta prodaja, s 4 % odprodaja dela podjetja, s 3 
% tvegani kapital in z 2 % lastna sredstva management teama. 
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Tabela 6.11: Viri financiranja rasti v šesti fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (premostitvene finance). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

0 2 4 5 7 8 

Tvegani  
kapital 

25 0 0 1 0 0 

Dolžniški  
kapital 

13 1 3 5 4 0 

Drugo 
 

26 0 0 0 0 0 

   
* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
Graf 6.59: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
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Graf 6.60: Delež tveganega kapitala pri financiranju  rasti v šesti fazi finančnega življenjskega 
cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.61: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
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Graf 6.62: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava oktober – december 2002. 
 
 
 
Tabela 6.12: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

17 0 0 1 3 5 

Lastna sredstva 
management teama 

23 2 1 0 0 0 

Zadržani  
dobički 

11 2 3 1 2 7 

Zasebne  
naložbe 

20 0 0 1 3 2 

Zaprta  
prodaja 

26 0 0 0 0 0 

Javna  
prodaja 

26 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

21 0 3 1 1 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

26 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.63: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.64: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v šesti fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Podoben trend zasledimo tudi v šesti fazi finančnega življenjskega cikla preučevanih hitro 
rastočih podjetij, za katero je odgovore posredovalo 26 od 66 analiziranih podjetij, 40 podjetij 
pa te faze še ni doseglo. Nadaljuje se namreč upad deleža dolžniških virov financiranja rasti in 
porast deleža trajnih virov financiranja rasti. V tej fazi je  namreč kar 58 % preučevanih hitro 
rastočih podjetij za financiranje svoje rasti uporabljalo nad 60 do 100 % lastniškega kapitala, z 
enakim odstotkom dolžniškega kapitala je svojo rast financiral 34  % delež preučevanih hitro 
rastočih podjetij, eno podjetje pa je za delno financiranje rasti v tej fazi uporabilo tudi tvegani 
kapital.  
 
V povprečju so premostitvene finance preučevana hitro rastoča podjetija financirala s 70 % 
lastniškega kapitala, 28 % dolžniškega kapitala in 2 % tveganega kapitala. Pri tem se med 
lastniškimi viri za financiranje rasti s 40 % na prvem mestu ponovno pojavijo zadržani 
dobički, s 30 % sledijo lastna sredstva podjetnika, z 19 % zasebne naložbe, z 9 % odprodaja 
dela podjetja in  z 2 % lastna sredstva management teama. V povprečni strukturi vseh virov 
financiranja rasti šeste faze finančnega življenjskega cikla  sta na prvem mestu  z 28 % 
enakovredno zastopana zadržani dobiček in dolžniški kapital, z 21 % sledijo lastna sredstva 
podjetnika, s 13 % zasebne naložbe s 6 % odprodaja dela podjetja in z 2 % lastna sredstva 
management teama ter tvegani kapital. 
 
 
Tabela 6.13: Viri financiranja rasti v sedmi fazi finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij (vmesne finance). 
 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

 0 12 3 5 3 2 

Tvegani  
kapital 

25 0 0 0 0 0 

Dolžniški  
kapital 

0 1 3 7 6 8 

Drugo 
 

25 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.66: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti v sedmi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.67: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rasti v sedmi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.68: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  v sedmi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Tabela 6.14: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v sedmi fazi 
finančnega življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

17 0 2 1 2 3 

Lastna sredstva 
management teama 

22 1 2 0 0 0 

Zadržani  
dobički 

11 1 3 2 5 3 

Zasebne  
naložbe 

23 2 0 0 0 0 

Zaprta  
prodaja 

25 0 0 0 0 0 

Javna  
prodaja 

25 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

20 4 1 0 0 0 

Prodaja celotnega 
podjetja 

25 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.69: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v sedmi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 
 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002.  
 
 
 
 
Graf 6.70: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti v sedmi fazi finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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V sedmi, sklepni fazi finančnega življenjskega cikla preučevanih hitro rastočih podjetij, za 
katero je odgovore posredovalo 25 od 66 analiziranih podjetij, 41 podjetij pa te faze še ni 
doseglo, vodilno vlogo pri financiranju rasti ponovno prevzemajo dolžniški viri. V tej fazi je  
namreč kar 57 % preučevanih hitro rastočih podjetij za financiranje svoje rasti uporabljalo nad 
60 do 100 % dolžniškega kapitala, z enakim odstotkom lastniškega kapitala je svojo rast 
financiral le 20  % delež preučevanih hitro rastočih podjetij, tveganega kapitala pa v tej fazi 
sploh ne zasledimo več.  
 
V povprečju so vmesne finance preučevana hitro rastoča podjetja financirala s 66 % 
dolžniškega kapitala in  34 % lastniškega kapitala. Pri tem med lastniškimi viri za financiranje 
rasti s 54 % na prvem mestu močno izstopajo zadržani dobički, s 35 % sledijo lastna sredstva 
podjetnika, s 5 % odprodaja dela podjetja in lastna sredstva management teama ter z 1 % 
zasebne naložbe. V povprečni strukturi vseh virov financiranja rasti sedme faze finančnega 
življenjskega cikla  na prvem mestu  s 66 % močno izstopa dolžniški kapital, s 17 % sledijo 
zadržani dobički, z 11 % lastna sredstva podjetnika, s 4 % odprodaja dela podjetja, z 2 % 
lastna sredstva management teama, ter s praktično zanemarljivim deležem zasebne naložbe. 
 
Glede privlačnosti so preučevana hitro rastoča podjetja kot nabolj privlačen vir za financiranje 
rasti izpostavila lastniški kapital, na drugem mestu mu kot močno privlačen vir sledi dolžniški 
kapital, kot malo oz neprivlačen vir za financiranje rasti pa največkrat navajajo tvegani kapital 
in druge vire. 
 
 
Graf 6.71: Privlačnost virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij.  

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Nobenih težav pri pridobivanju virov za financiranje rasti nima kar 44 % preučevanih hitro 
rastočih podjetij. 48 % preučevanih hitro rastočih podjetij ima manjše težave, samo 8 % 
preučevanih hitro rastočih podjetij pa se pri pridobivanju virov za financiranje rasti sooča z 
velikimi težavami. 
 
Graf 6.72: Težave hitro rastočih podjetij pri pridobivanju finančnih sredstev. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
Graf 6.73: Značilnosti in motivi hitro rastočih podjetij pri pridobivanju sredstev za 
financiranje rasti. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Med motivi pri izbiranju sredstev za financiranje rasti so preučevana hitro rastoča podjetja kot 
najpomembnejšega navedla ceno posameznega vira (48 %), na drugem mestu se s 26 % nahaja 
ohranitev optimalne strukture virov, na tretjem s 17 % ohranitev lastništva in kontrole in na 
četrtem z 9 % dostopnost virov. Glede na to lahko ugotovimo, da preučevana hitro rastoča 
podjetja pri pridobivanju finančnih sredstev za financiranje svoje rasti že poizkušajo doseči 
točko, kjer so skupni stroški financiranja rasti najnižji. 
 
 
Graf 6.74: Finančni cilji hitro rastočih podjetij.  
 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Na drugi strani se med nefinančnimi cilji kot najpomembnejši kažejo povečanje 
produktivnosti in tržnega deleža, znižanje stroškov in porast prihodnje vrednosti podjetja. Med 
manj pomembnimi oz. nepomembnimi nefinančnimi cilji izstopajo predvsem povečanje 
števila zaposlenih, ohranjanje lastništva v podjetju, dolgoročno preživetje podjetja in prodaja 
podjetja. 
 
 
Graf 6.75: Nefinančni cilji hitro rastočih podjetij.  

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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in kar 62 % lastniškega kapitala.  
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Pri tem v povprečni strukturi vseh virov financiranja rasti med lastniškimi viri s 30 % na 
prvem mestu močno izstopajo lastna sredstva podjetnika. S 14 % jim sledijo zadržani dobički, 
z 11 % zasebne naložbe, s 3 % zaprta prodaja ter z 2 % lastna sredstva management teama in 
odprodaja dela podjetja. 
 
 
Graf 6.76: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij skozi 
celoten finančen življenjski cikel. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Graf 6.77: Financiranje rasti v zgodnjih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002.  
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Ugotovimo lahko, da so preučevana hitro rastoča podjetja glede na svojo povprečno strukturo 
virov financiranja rasti, v zgodnjih fazah uporabljala več lastniškega kapitala, v poznih fazah 
pa manj.  Pri tem v zgodnjih fazah med lastniškim kapitalom najbolj izstopajo lastna sredstva 
podjetnika, saj so predstavljala od 38 do 51 % vseh sredstev za rast, sledijo zasebne naložbe 
(14 do15 %), zadržani dobički (3 do 9 %), sredstva management teama (1 do 4 %) in zaprta 
prodaja (2 %).  
 
Graf 6.78: Povprečna struktura virov financiranja rasti v zgodnjih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002.  
 
Graf 6.79: Financiranje rasti v razvojnih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Najbolj se struktura virov financiranja rasti povprečni približa v razvojnih fazah hitro rastočih 
podjetij, kjer se kot najpomembnejši obliki lastniškega kapitala izmenjujeta zadržani dobiček 
(16 do 19 %) in lastna sredstva podjetnika (16 do 22 %), sledijo zasebne naložbe (7 do 12 %) 
in  zaprta prodaja (8-10 %), lastna sredstva management teama (2 do 4 %) in odprodaja dela 
podjetja (4 %). 
 
Graf 6.80: Povprečna struktura virov financiranja rasti v razvojnih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Graf 6.81: Financiranje rasti v poznih fazah finančnega življenjskega cikla hitro rastočih 
podjetij 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.82: Povprečna struktura virov financiranja rasti v poznih fazah finančnega 
življenjskega cikla hitro rastočih podjetij 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
V poznih fazah se med lastniškim kapitalom kot najbolj pomemben vir sredstev za rast kažejo 
zadržani dobički  (17 do 28 %), sledijo lastna sredstva podjetnika (11 do 21 %), zasebne 
naložbe (13 %), odprodaja dela podjetja (4 do 6 %) in sredstva management teama (2 %).  
 
Če si za primerjavo pogledamo še današnjo strukturo virov financiranja rasti hitro rastočih 
podjetij, lahko ugotovimo, da je v primerjavi s povprečno močno upadel delež lastniškega 
kapitala, povečala pa se je vloga dolžniških virov.   
 
Tabela 6.15: Viri financiranja rasti hitro rastočih podjetij danes. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100 %

 
   
Lastniški  
kapital 

 0 24 13 11 6 12 

Tvegani  
kapital 

62 0 3 0 0 1 

Dolžniški  
kapital 

13 3 8 19 12 11 

Drugo 
 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.83: Delež dolžniškega kapitala pri financiranju  rasti hitro rastočih podjetij danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.84: Delež tveganega kapitala pri financiranju  rasti hitro rastočih podjetij danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.85: Delež lastniškega kapitala pri financiranju  rast hitro rastočih podjetij danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
 
 
Graf 6.86: Povprečna struktura glavnih virov financiranja rasti  hitro rastočih podjetij danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Tabela 6.16: Viri lastniškega kapitala, uporabljeni pri financiranju  rasti v hitro rastočih 
podjetjih danes. 
Vir/delež* 0 % 1 do 20 % 21 do 40 % 41 do 60 % 61 do 80 % 81 do 100%
Lastna sredstva 
podjetnika 

18 22 7 6 5 8 

Lastna sredstva 
management teama 

49 12 5 0 0 0 

Zadržani  
dobički 

2 8 9 18 16 13 

Zasebne  
naložbe 

45 3 6 5 6 1 

Zaprta  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Javna  
prodaja 

66 0 0 0 0 0 

Odprodaja dela 
podjetja 

65 0 0 0 0 1 

Prodaja celotnega 
podjetja 

66 0 0 0 0 0 

* Vrednosti v tabeli predstavljajo število podjetij, ki so v tej fazi finančnega življenjskega 
cikla uporabila določen odstotek določenega vira sredstev za financiranje svoje rasti. 
 
Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Graf 6.87: Povprečna struktura lastniških virov financiranja rasti v hitro rastočih podjetjih 
danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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Graf 6.88: Povprečna struktura vseh virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij danes. 

Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
 
 
Pri primerjavi povprečne in današnje strukture virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij 
lahko torej opazimo močan upad deleža lastnih sredstev podjetnika (s 30 na 12 %) in deleža 
zasebnih naložb (z 11 na 6 %), občuten porast pa zasledimo pri zadržanih dobičkih (s 14 na 23 
%), tveganem kapitalu  (z 1 na 3 %) in dolžniškem kapitalu (s 37 na 52 %). 
 
 
Graf 6.89: Primerjava povprečne in današnje strukture vseh virov financiranja rasti hitro 
rastočih podjetij. 

 Vir: Raziskava, oktober – december 2002. 
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6.4 Vzroki  obstoječega  načina  financiranja  rasti in prihodnost lastniškega kapitala pri 
financiranju  rasti hitro rastočih podjetij v Sloveniji 
 
Kot je bilo ugotovljeno,  je večina preučevanih hitro rastočih podjetij v Sloveniji v povprečju 
svojo rast v večji meri še vedno financirala z lastniškim kapitalom. Na drugem mestu se 
nahaja dolžniški kapital, na tretjem pa tvegani kapital. Kot najpomembnejši vir lastniškega 
kapitala izstopajo lastna sredstva podjetnika, sledijo zadržani dobički, zasebne naložbe, zaprta 
prodaja ter lastna sredstva management teama in odprodaja dela podjetja (graf 6.76). Te 
ugotovitve torej potrjujejo v uvodu postavljeno hipotezo, da predstavlja lastniški kapital 
(predvsem lastna sredstva podjetnika in zadržani dobički) najpomembnejši vir financiranja 
rasti slovenskih hitro rastočih podjetij. 
 
Navkljub postopnemu povečevanju deleža dolžniških virov v strukturi virov financiranja rasti 
(grafa 6.88 in 6.89), pa takšna struktura virov financiranja rasti močno odstopa od strukture 
virov financiranja rasti zahodnoevropskih in ameriških hitro rastočih podjetij, saj se v teh 
državah med viri financiranja rasti bistveno bolj uporabljajo zunanji trajni in dolžniški viri 
(Horvat, 2002, 2002a). 
 
Najbolj se struktura virov financiranja rasti slovenskih hitro rastočih podjetij približa strukturi 
virov financiranja rasti zahodnih hitro rastočih podjetij v zgodnjih fazah  finančnega 
življenjskega cikla podjetij (grafi 6.78, 5.8 in 5,7). Pri tem lahko opazimo, da imajo lastna 
sredstva podjetnikov in management teama pri financiranju rasti slovenskih hitro rastočih 
podjetij večji delež v strukturi virov financiranja rasti  (48 %), kot pa je to značilno za zahodna 
hitro rastoča podjetja (30 %), čeprav predstavlja ta vir v obeh primerih najpomembnejši vir za 
financiranje rasti. Kot drugi najpomembnejši vir  se za slovenska hitro rastoča podjetja kaže 
dolžniški kapital (31 %), medtem ko so kot drugi najpomembnejši vir za financiranje rasti 
zahodnih hitro rastočih podjetij enakomerno zastopana sredstva družine in zunanji investitorji 
(oba s po 20 %). Če torej zahodnim hitro rastočim podjetjem v strukturi virov financiranja 
rasti pri deležu lastnih sredstev podjetnika in management teama prištejemo še sredstva 
družine, pa dobimo praktično enak delež (50 %) kot je značilen za slovenska hitro rastoča 
podjetja (48 %), saj so sredstva družine v raziskavi o financiranju rasti slovenskih hitro 
rastočih podjetjih vključena v postavki lastna sredstva podjetnika (če gre za vložek ) oz. 
dolžniški kapital (če gre za posojilo). Kot manj pomembni viri za financiranje rasti se v tej fazi 
pri slovenskih hitro rastočih podjetjih kažejo zasebne naložbe (14 %), zadržani dobički (6 %) 
in ostali viri. Med manj pomembnimi viri  za financiranje rasti zahodnih hitro rastočih 
podjetjih pa se v tej fazi kažejo predvsem tvegani kapital (10 %), posojila v formalni ali 
neformalni obliki (5 %) in ostali viri. 
 
V razvojnih fazah je struktura virov za financiranje rasti slovenskih hitro rastočih podjetij 
praktično diametralno nasprotna strukturi virov financiranja zahodnih hitro rastočih podjetij 
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(grafi 6.80, 5.6 in 5.5). V tej fazi so slovenska hitro rastoča podjetja za financiranje svoje rasti 
uporabila v povprečju 63 % trajnega kapitala in 37 % dolžniškega kapitala. Pri tem so več kot 
polovico lastniških virov za financiranje rasti predstavljala lastna sredstva podjetnika in 
zadržani dobički (36 %). Zahodna hitro rastoča podjetja so v povprečju rast v tej fazi 
financirala z od 70 % (Evropa) do 84 % (ZDA) dolžniškega kapitala in od 16 % (ZDA) do 30 
% (Evropa) trajnega kapitala. V tej fazi je torej očitno, da zahodna hitro rastoča podjetja za 
financiranje svoje rasti uporabljajo bistveno več dolžniških virov, kot pa je to značilno za 
slovenska hitro rastoča podjetja. 
 
V poznih fazah finančnega življenjskega cikla podjetij se struktura virov financiranja rasti 
slovenskih hitro rastočih podjetij prične približevati strukturi virov financiranja rasti, ki je 
značilna za  zahodna hitro rastoča podjetja (grafa 6.81 in 6.82) . Povečevati se namreč prične 
delež dolžniških virov financiranja rasti, ki v povprečju znaša že 46 % in v tej fazi predstavlja 
najpomembnejši vir za financiranje rasti slovenskih hitro rastočih podjetij. Med trajnimi viri 
kot najpomembnejši vir za financiranje rasti močno izstopajo zadržani dobički (23 %), sledijo 
lastna sredstva podjetnika (16 %) in drugi viri (15 %). 
 
Glede na dobljene rezultate lahko ugotovimo, da so slovenska hitro rastoča podjetja pri svoji 
rasti, v primerjavi z zahodnoevropskimi in ameriškimi hitro rastočimi podjetji, zaradi 
omejenosti zunanjih finančnih virov v slabšem položaju (Kalacun, 2002c; Pšeničny 2002). 
Pomanjkanje zunanjega trajnega kapitala in omejena dostopnost ter visoka cena dolžniških 
virov (Kaučič, 2002a, 2002b in 2000a; Kalacun, 2002b) namreč omejujeta rast na obseg 
katerega dovoljujejo predvsem omejena lastna sredstva podjetnika in zadržani dobički (Vilfan, 
2001). Takšen obseg sredstev pa nikakor ne zadostuje za velike finančne apetite hitro rastočih 
podjetij in na ta način zmanjšuje potencial rasti, katerega bi ob učinkovitejšem delovanju 
slovenskega finančnega trga slovenska hitro rastoča podjetja nedvomno lahko še povečala. 
 
Zastavlja se torej vprašanje, zakaj slovenska hitro rastoča podjetja med vire financiranja rasti 
ne uspejo vključiti več zunanjih virov trajnega in dolžniškega kapitala, ter na ta način 
strukturo virov financiranja rasti bolj približati zahodno evropskim in ameriškim razmeram. 
Med poglavitnimi vzroki za takšno situacijo lahko izpostavimo predvsem naslednje (Glas, 
2001): 
• šibka podjetniška kultura, ki ni naklonjena zunanjim vlagateljem, neustrezna zakonska 

regulativa, zlasti omejitve za institucionalne vlagatelje; 
• pomanjkanje možnosti za dobre naložbe, saj so prava dinamična hitro rastoča podjetja 

maloštevilna; 
• pomanjkanje davčnih vzpodbud; 
• težave pri zbiranju kapitala, saj ni veliko premožnih, bogatih posameznikov - poslovnih 

angelov; 
• problemi z možnostmi izstopa tveganega kapitala in drugih zunanjih trajnih virov; 
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• olastninjena podjetja se niso dovolj odprla zunanjemu trajnemu kapitalu, managerskim 
odkupom in izločitvi enot; 

• togost bančnega sektorja pri dolžniškem financiranju hitro rastočih podjetij. 
 
Drugi problem predstavlja dejstvo, da slovenski podjetniki zaenkrat še nimajo vizije 
globalizacije poslovanja, in da niso izvozno naravnani. Zasledimo namreč lahko pomanjkanje 
ambicij, da bi  ustvarili podjetje, ki bo postalo svetovna uspešnica. Bolj je očitna 
osredotočenost na lokalni trg in regijo. Vzroke za takšno obnašanje je verjetno potrebno iskati 
predvsem v pomanjkanju ustreznih strokovnih znanj, pomanjkanju ustreznih fiskalnih in 
finančnih inštrumentov, slabi razvitosti trga delovne sile, neosveščenosti o razvojnih 
problemih in usmerjenosti v reševanje dnevnih problemov preživetja. 
 
Za izboljšanje obstoječega stanja, da bi slovenskim hitro rastočim podjetjem olajšali dostop do 
virov za financiranje rasti, bi bilo potrebno izvesti več radikalnih zasukov v odnosu do hitro 
rastočih podjetij na nacionalni gospodarski ravni. Med njimi bi izpostavil predvsem naslednje: 
• spremeniti davčni sistem v smeri znižanja oz. oprostitve davka na kapitalske dobičke, 

kateri izhajajo iz zunanjih trajnih virov financiranja rasti hitro rastočih podjetij; 
• spremeniti zakonodajo na področju investicij pokojninskih skladov in skladov 

življenjskega zavarovanja, ter na ta način omogočiti občutno povečanje ponudbe zunanjih 
trajnih virov kapitala; 

• spremeniti zakonodajo na področju združevanja državnega in zasebnega denarja v istem 
skladu in na ta način omogočiti oblikovanje javnih mešanih skladov za lastniško 
financiranje; 

• privabiti znane svetovne družbe za upravljanje skladov tveganega kapitala; 
• usmeriti državno politiko v dajanje jamstev za investicijske sklade tveganega kapitala; 
• vpeljati državno politiko, ki bi zmanjšala tveganost investicij skladov tveganega kapitala 

in povečala donosnost celotnega portfelija sklada; 
• poenostaviti postopke za ustanavljanje in spreminjanje podjetij; 
• zaostriti kontrolo sive ekonomije s strani davčnih in finančnih inštitucij; 
• spodbujanje podjetnikov na vseh nivojih, promoviranje pomembnosti zunanjih virov 

kapitala za razvoj podjetij in njihovega vpliva na gospodarsko rast in blaginjo države; 
• organizirati informacijski sistem v podjetjih z več kot enim lastnikom in v podjetjih, kjer 

so solastniki skladi tveganega kapitala; 
• ustanoviti državni sklad za podporo novim podjetjem, združitev vseh razvojnih skladov in 

mehanizmov v okvir enega ministrstva ter ustanovitev in podpora inkubatorjem za razvoj 
podjetij visoke tehnologije. 

• zaključiti proces privatizacije bank in ob podpori vlade uvesti sistem vzpodbujanja 
dolžniškega financiranja hitro rastočih podjetij (poenostavitev postopkov za pridobivanje 
dolžniških virov financiranja, zagotavljanje državnih jamstev v kreditnih shemah na 
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področju financiranja rasti, subvencioniranje obrestne mere, davčne olajšave za dolžniška 
vlaganja v hitro rastoča podjetja).  

 
Poleg tega je potrebno spremeniti tudi miselnost podjetnikov in njihovo zasvojenost z 
notranjim lastniškim kapitalom. Z njim lahko podjetnik učinkovito financira rast samo v 
zgodnjih fazah življenjskega cikla hitro rastočega podjetja, v razvojnih in poznih fazah pa brez 
učinkovitega kombiniranja zunanjih trajnih in dolžniških virov ne more zagotoviti optimalne 
strukture virov financiranja rasti in na ta način močno zmanjšuje svoj potencial za rast 
(Kalacun, 2002). 
 
Z vključevanjem Slovenije v evro-atlantske povezave lahko pričakujemo, da se bodo pogoji 
delovanja slovenskih hitro rastočih podjetij postopoma približevali pogojem, v kakršnih 
delujejo zahodnoevropska in ameriška hitro rastoča podjetja. Povečevanje konkurence med 
bankami in drugimi finančnimi inštitucijami naj bi posledično vodilo v lažjo dostopnost do 
dolžniškega kapitala in zniževanje obrestnih mer, katere so še vedno daleč nad tistimi, ki jih 
plačujejo zahodna hitro rastoča podjetja. Prav tako naj bi se postopno povečevala tudi 
dostopnost do zunanjih trajnih virov. Izhajajoč iz tega lahko pričakujemo postopno 
prilagoditev strukture virov financiranja rasti slovenskih hitro rastočih podjetij strukturi, ki je 
značilna za zahodnoevropska in ameriška hitro rastoča podjetja. Povečevala naj bi se torej 
deleža zunanjih virov trajnega in dolžniškega kapitala, manjši delež kot sedaj pa naj bi v 
strukturi virov financiranja rasti predstavljali notranji viri trajnega kapitala.  
 
 
7. SKLEP 
 
Glede na ključni cilj slovenske makroekonomske politike, 4-5 % letno gospodarsko rast, lahko 
ugotovimo, da bo slovensko gospodarstvo potrebovalo od 50 do 100 let, da dohiti razvite 
zahodnoevropske države (Vahčič, 1998, str. 15). Da bi Evropo dohiteli v sprejemljivejšem 
roku 25-ih let, bi torej morali dosegati v povprečju vsaj 8 % letno gospodarsko rast.  
 
Takšno gospodarsko rast pa lahko dosežemo le  z zelo visoko stopnjo učinkovitih investicij, 
visoko stopnjo dinamičnega podjetništva, odprtostjo nacionalnega gospodarstva svetovnemu 
trgu in tujim vlaganjem. Brez tega namreč Slovenija v prihodnji generaciji ne bo dohitela 
razvitih zahodnoevropskih držav, katere si dnevna politika tako rada zastavlja za cilj, ki je 
samo onkraj plota naše male žepne državice, od katere je glede na število prebivalcev večja 
večina evropskih velemest. 
 
Podjetništvo je v obstoječih okvirih, kot dolgoročna perspektiva Slovenije pod velikim 
vprašajem. Poleg “mačehovskega” odnosa države, ki navkljub občasnim “mlačnim” 
poizkusom kar nekako ne zmore omogočiti učinkovitejšega razmaha dinamičnega 
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podjetništva, se kot drugi ključni problem kaže tudi sama miselnost podjetnikov, katera se 
zaenkrat še ni prebila iz osredotočenosti na domači trg oziroma regijo in le stežka v svoje 
podjetje spušča zunanje vire kapitala.  
 
Mnoga slovenska podjetja životarijo in stopicajo na mestu samo zato, da ne bi izgubila nekaj 
odstotkov lastništva. Podjetniki tako velikokrat, navkljub potencialu za rast, svoje podjetje raje 
obdržijo na ravni mikro podjetja, ki ga zmorejo obvladovati sami, podjetje pa največkrat umre 
s smrtjo podjetnika ali pa obstane kot družinsko podjetje oziroma podjetje življenjskega stila, 
kar predstavlja za narodno gospodarstvo veliko škodo. 
 
Slovenski finančni trg zaenkrat še ne uspeva ustrezno podpirati finančnih apetitov hitro 
rastočih podjetij. Tvegani kapital je šele v povojih (Kaučič, 2001 in 2000), banke se še niso 
prilagodile vse pomembnejši vlogi hitro rastočih podjetij v narodnem gospodarstvu (Kaučič 
2002a), zunanji lastniški kapital pa je vse preveč obremenjen z borznimi špekulacijami ob v 
zadnjem času zelo aktualnih prevzemih.  
 
Zaradi vsega tega so tudi tista hitro rastoča slovenska podjetja, ki želijo svojo rast financirati z 
določeno optimalno strukturo virov financiranja,  v veliki meri žal še vedno prisiljena zanašati 
se predvsem na vire notranjega lastniškega kapitala, navkljub temu, da takšna struktura virov 
za financiranje rasti ni ravno najboljša izbira. 
 
Če torej primerjamo slovenska hitro rastoča podjetja in hitro rastoča podjetja iz zahodnih 
držav, lahko nesporno ugotovimo, da v Sloveniji nikakor ne moremo govoriti o 500 hitro 
rastočih podjetjih, ampak mogoče le o nekaj deset. Le toliko podjetij namreč predstavlja prava 
dinamična hitro rastoča podjetja tudi po evropskih standardih (Kalacun, 2002č). Da bi torej 
tudi v Sloveniji lahko govorili o 500 dinamičnih podjetjih, ki v narodnem gospodarstvu 
dejansko igrajo pomembo vlogo, je torej potreben radikalen zasuk v odnosu do podjetništva na 
vseh ravneh narodnega gospodarstva ter natančna vizija nastanka, razvoja in rasti dinamičnih 
hitro rastočih podjetij tudi v glavah podjetnikov samih (Glas, 2002; Pšeničny, 2000).  
 
Brez tega bo namreč podjetništvo, ki v razvitih zahodnih državah predstavlja ključ za narodno 
gospodarsko rast, v Sloveniji tudi v nadaljevanju predstavljalo le uporabno temo za salonske 
razprave o tem, zakaj še nismo postali Švica. 
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Priloga 1: Seznam 500 najhitreje rastočih podjetji v Sloveniji 
 
 

ZAP.ŠT. PODJETJE NASLOV POŠTA 
1 "S" Nušičeva 4 3000 Celje 
2 & COMPANY Rožna dolina - C. V/24 1000 Ljubljana 
3 3 F Golnik 170 4204 Golnik 
4 3 GEN Jadranska 21 1000 Ljubljana 
5 A&R REBELLION Meljska 37 2000 Maribor 
6 AB MEDIA Komenskega 11 1000 Ljubljana 
7 AC KONDOR Letališka 9a 1000 Ljubljana 
8 ADACTA Leskoškova 9d 1000 Ljubljana 
9 ADAPTA Abramova 12 1000 Ljubljana 

10 ADRIA MOBIL Belokranjska 4 8000 Novo mesto 
11 ADRIAING Ankaranska 7 6000 Koper 
12 ADRIAMED Parmova 53 1000 Ljubljana 
13 AGIP SLOVENIJA Trg republike 3 1000 Ljubljana 
14 AGRINA INFORMATIKA Novo Celje 9 3310 Žalec 
15 AGRO CENTER Aškršičeva 1a 8270 Krško 
16 AGRO MRKAC C. v Šmartno 29 1000 Ljubljana 
17 AIDI Ul. 25. Junija 22 5000 Nova Gorica 
18 AKTIVA GROUP Dunajska 156 1000 Ljubljana 
19 ALGOJA Kamniška 25 1000 Ljubljana 
20 ALIANSA Rimska 35 3311 Šempeter v Savinjski 

dolini 
21 ALLIED DOMECQ AGENCIES Vurnikova 2 1000 Ljubljana 
22 ALPE PAPIR Letališka 16 1000 Ljubljana 
23 ALPKEM Struževo 66 4000 Kranj 
24 ALPMETAL & CO. Selca 86 4227 Selca 
25 ALPOS POSEBNE STORITVE Ul. Leona Dobrotinška 2 3230 Šentjur 
26 ALPRESS Dunajska 5 1000 Ljubljana 
27 ALTA PROPAGANDING Kranjska 4 4240 Radovljica 
28 ALTAS Ljubljanska 63 1230 Domžale 
29 ALU KONIG STAHL Brnčičeva 5 1000 Ljubljana 
30 AMAL Koprska 72a 1000 Ljubljana 
31 AMES Jamova 39 1000 Ljubljana 
32 ANCHI INŽENIRING Bistriška 99 2319 Poljčane 
33 APEL SERVIS Slovenska 5 1000 Ljubljana 
34 ARBOR - KOP Kogejeva 13 1000 Ljubljana 
35 ARC Oprešnikova 44 4000 Kranj 
36 AREX Trubarjeva 7 8310 Šentjernej 
37 ARKA Hmeljarska 1 3310 Žalec 
38 ARMAT Birna vas 7a 8297 Šentjanž 
39 ARMING Tbilisijska 57 1000 Ljubljana 
40 ASCOM Vojkova 10 5280 Idrija 
41 ASINUS Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
42 ATECH Markovščina 18a 6242 Materija 
43 ATLAS EXPRESS Obala 55 6320 Portorož 
44 AUREMIANA Partizanska 109 6210 Sežana 
45 AUTOCOMFORT C. IX. Korpusa 96 5000 Nova Gorica 
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46 AVANTURA Slovenska 40 1000 Ljubljana 
47 AVC - AUDIO VIDEO CONSULTING Rimska 24 1000 Ljubljana 
48 AVTO CENTER LOVŠE Jarška 11 1230 Domžale 
49 AVTO CENTER ŠERBINEK Zagrebška 85 2000 Maribor 
50 AVTO CENTER ŠUBELJ Obrtniška 8 1230 Domžale 
51 AVTO MOČNIK Britof 162 4000 Kranj 
52 AVTO SERVIS STRAŠEK Krtince 15 3241 Podplat 
53 AVTOHIŠA KAVČIČ Milje 45 4212 Visoko 
54 AVTONISS Celovška 228 1000 Ljubljana 
55 B&B CENTER  Zaloška 269 1000 Ljubljana 
56 B.B.Y. - BEST BOATS YACHTING opekarska 18 1000 Ljubljana 
57 BABY CENTER Šmartinska 130 1000 Ljubljana 
58 BATAGEL & CO.  Reška 7 6230 Postojna 
59 BAUMULLER DRAVINJA Delavska 10 3210 Slovenske Konjice 
60 BE SOLUTIONS Leskoškova 2 1000 Ljubljana 
61 BEMA TRADE Knezov štradon 80 1000 Ljubljana 
62 BEROHA Otiški vrh 25 2373 Šentjanž pri 

Dravogradu 
63 BIOIKS Stegne 11 1000 Ljubljana 
64 BIRO ES Tržaška 51a 1000 Ljubljana 
65 BOFEX Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
66 BOJIN Viška 49c 1000 Ljubljana 
67 BONIFIKA C. Zore Perrelo Godina 3 6000 Koper 
68 BOSIO Obrtniška 3 3220 Štore 
69 BOXMARK LEATHER Ind. naselje 10 2325 Kidričevo 
70 BREVAL Podlubnik 65 4220 Škofja Loka 
71 C. TEC Gortanova 2 5280 Idrija 
72 C.J.I. Leskoškova 2 1000 Ljubljana 
73 CADIX Tbilisijska 59 1000 Ljubljana 
74 CAFÉ - TROPIC Savinjska 87a 3310 Žalec 
75 CARGO PARTNER Zg. Brnik 130a 4210 Brnik 
76 CENŠPED Levja 1-3 6000 Koper 
77 CERTIUS Dunajska 156 1000 Ljubljana 
78 CHEMETS Trg Prešernove brigade 5 4000 Kranj 
79 CICIPET Miren 129 5291 Miren 
80 CLARK CO. Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
81 CLEANING Potrčeva 10 1000 Ljubljana 
82 COLLEGIUM GRAPHICUM Štepanjska 11a 1000 Ljubljana 
83 COMITA Kotnikova 28 1000 Ljubljana 
84 C-RING Latkova vas 212 3312 Prebold 
85 D&B TRADE Carja Dušana 14 1000 Ljubljana 
86 D&D COMPANY Metelkova 11 1000 Ljubljana 
87 DA - CAPO TX Gerbičeva 70 1000 Ljubljana 
88 DAJ Irje 32 3250 Rogaška Slatina 
89 DAT - CON Polzela 136a 3313 Polzela 
90 DELTA TEAM C. Krških žrtev 135a 8270 Krško 
91 DIAM C. na Roglo 17 3214 Zreče 
92 DIGIT Špruha 13 1236 Trzin 
93 DOLENJSKA PROJEKTIVA Ljubljanska 47 8000 Novo mesto 
94 DOMINO Slovenska vas 1 8261 Jesenice na 
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Dolenjskem 
95 DOOR SON Nova 35 2000 Maribor 
96 DRUŽBA PARTNER KVIK Gosposka 20 2000 Maribor 
97 DVC Dvoržakova 12 1000 Ljubljana 
98 ELEA Slomškova 12 1000 Ljubljana 
99 ELEKTRO TABGA Radovanova 2 2000 Maribor 

100 ELEKTRO VMS Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
101 ELEKTRONČEK Gorenjska 23 1234 Mengeš 
102 ELEKTROTEHNIKA JAMNIK Oprešnikova 62 4000 Kranj 
103 ELISA MENGEŠ Gorenjska 20c 1234 Mengeš 
104 ELMONT C. Krških žrtev 135 8270 Krško 
105 ELPRO KRIŽNIČ Zeče 25 3210 Slovenske Konjice 
106 ELRAD INTERNATIONAL Panonska 23 9250 Gornja Radgona 
107 ELVEZ C. Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana 
108 EMO ORODJARNA Bežigrajska 10 3000 Celje 
109 EMPORIO MEDICA Prešernova 5 1000 Ljubljana 
110 ENERGOPLAN Pod hribom 55 1000 Ljubljana 
111 ENERKON Volčji potok 24 1235 Radomlje 
112 ENGROTUŠ Ljubljanska 87 3000 Celje 
113 EPLAST C. II. Oktobra 3 Prade 6000 Koper 
114 ERGOLINE SUN FOR YOU Usnjarska 5 2000 Maribor 
115 ERICSSON Dunajska 63 1000 Ljubljana 
116 ESMIT - TECHNOLOGY Nikole Tesle 4 6251 Ilirska Bistrica 
117 ESOT Gledališka 2 3000 Celje 
118 ESTRA MARKETING Zelena pot 13 1000 Ljubljana 
119 ETE Leskoškova 12 1000 Ljubljana 
120 EUREKA Jmova 31 1000 Ljubljana 
121 EURO FOTO Ljubljanska 1 4000 Kranj 
122 EURO GLOBTRADE Voklo 49 4208 Voklo 
123 EUROCITY Pod gradom 3 2380 Slovenj Gradec 
124 EUROGRAF Stantetova 17 3320 Velenje 
125 EUROTEK TREBNJE Bič 11 8213 Veliki Gaber 
126 EUROZEIT Dovže 15 2382 Mislinja 
127 EXPO BIRO Geršakova 20 2000 Maribor 
128 FACKELMANN Ljubljanska 45 1240 Kamnik 
129 FC - GROUP Ul. 15. Maja 19a 6000 Koper 
130 FELA Grajska 4 2310 Slovenska Bistrica 
131 FENIKSŠPED Zg. Brnik 130e 4210 Brnik 
132 FIEGL Šmihelj 17 5261 Šempas 
133 FIGURA Fužine 5 1240 Kamnik 
134 FINEX Mariborska 23 3000 Celje 
135 FINGAR Tržaški hrib 11 3250 Rogaška Slatina 
136 FLUKS IN DECIBEL Vezna pot 5 5000 Nova Gorica 
137 FORMITAS Cankarjeva 10 1000 Ljubljana 
138 FREECOM Osojnikova 21 2250 Ptuj 
139 FREESTYLE Koroška 61 2000 Maribor 
140 FUCHS MAZIVA LSL Krška vas 288 8262 Krška vas 
141 FUX POTOVANJA - TURIZEM Dunajska 67 1000 Ljubljana 
142 GAMA Ljubljanska 9 2000 Maribor 
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143 GATIS-CO Žnidaršičeva 15 5290 Šempeter pri Gorici 
144 GEBAR Trava 11 1319 Draga 
145 GEBRUDER WEISS Tržaška 65 2000 Maribor 
146 GEMA NET Novi trg 5 8000 Novo mesto 
147 GENIS Tržaška 40 1000 Ljubljana 
148 GG TUR Partizanska 2 9220 Lendava 
149 GIA - S Industrijska 5 1290 Grosuplje 
150 GIP BETON MTO C. 20. Julija 2 1410 Zagorje ob Savi 
151 GIVO  Zaloška 69 - Dvorec Selo 1000 Ljubljana 
152 GLOBUS Drašiči 8 8330 Metlika 
153 GMT Cvetkova 34 9000 Murska Sobota 
154 GOLTES SNOWBOARDING Savinjska 35 1420 Trbovlje 
155 GOMBOC Slovenska 55 1000 Ljubljana 
156 GORA Masarykova 23 1000 Ljubljana 
157 GORENJE GTI Partizanska 12 3320 Velenje 
158 GORENJE INDOP Partizanska 12 3320 Velenje 
159 GPI TEHNIKA Dolnje Kamence 56 8000 Novo mesto 
160 GRABUS Tomšičeva 4 2380 Slovenj Gradec 
161 GRADVOZ & CO Tbilisijska 89 1000 Ljubljana 
162 GRAFO LIT Vrbje 80a 3310 Žalec 
163 GRAMAR Ul. Božidarja Jakca 7 6320 Portorož 
164 GRANIT COMMERCE Na Livadi 21 8000 Novo mesto 
165 GREY Selanova 20 1000 Ljubljana 
166 HAMEX Stara Vrhnika 161 1360 Vrhnika 
167 HARTMAN Dunajska 123 1000 Ljubljana 
168 HELES Dunajska 116 1000 Ljubljana 
169 HERMES SOFTLAB Litijska 51 1000 Ljubljana 
170 HERVIS Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
171 HIDROENERGIJA Dunajska 156 1000 Ljubljana 
172 HIPOT-ELTAS Trubarjeva 7 8310 Šentjernej 
173 HITEX Dobja vas 143 2390 Ravne na Koroškem 
174 HORVEJ Ul. Borisa Kidriča 26 4270 Jesenice 
175 HYDROIZOLACJA Celovška 180b 1000 Ljubljana 
176 I.H.S. C. 4. Julija 39 8270 Krško 
177 ILIR Maurerjeva 29 1000 Ljubljana 
178 ILIRIKA BPH Breg 22 1000 Ljubljana 
179 ILMEST Industrijska 5 5000 Nova Gorica 
180 IMAGE MANAGEMENT Jamova 19 1000 Ljubljana 
181 IMAS Partizanska 82 6210 Sežana 
182 IMEXA Zaloška 163 1000 Ljubljana 
183 IMS - ADIT Planjava 4 1236 Trzin 
184 INCLUB Bevkov trg 6 5000 Nova Gorica 
185 INO Čevljarska 37 4226 Žiri 
186 INOVACIJA Ul. Čebelarja Močnika 22 2204 Miklavž na Dravskem 

polju 
187 INTELSAT Dragučova 22 2231 Pernica 
188 INTER DISKONT Partizanska 15 2390 Ravne na Koroškem 
189 INTER GOZD Staneta Žagarja 53 4000 Kranj 
190 INTER MARKETING Dunajska 21 1000 Ljubljana 
191 INTERDENT Trnoveljska 9 3000 Celje 
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192 INTERIJER C. bratov Cerjakov 11 8250 Brežice 
193 INTERMODA Celjska 6 3240 Šmarje pri Jelšah 
194 INTERPAPIR Brnčičeva 51 1000 Ljubljana 
195 IR ELECTRONIC Ziherlova 1 1000 Ljubljana 
196 ISOMAT Celovška 9 2392 Mežica 
197 ITEO - ABECEDA Kotnikova 28 1000 Ljubljana 
198 IUS SOFTWARE Tivolska 50 1000 Ljubljana 
199 IZID Industrijska 2a 4270 Jesenice 
200 J.D.C. Tolstojeva 8 1000 Ljubljana 
201 JAE Brnčičeva 13 1000 Ljubljana 
202 JAL TRADE C. Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana 
203 JAN & FLORJAN Stanetova 37 3320 Velenje 
204 JANUS TRADE Škofjeloška 1 4000 Kranj 
205 JAP Hrastovec 6 1236 Trzin 
206 JJ TRNOVEC Srednja vs 16a 1355 Polhov Gradec 
207 JUMA Kidričeva 93 4220 Škofja Loka 
208 JURČIČ & CO. Bodovlje 50 4220 Škofja Loka 
209 KAASS - AVTO Puhova 12 2250 Ptuj 
210 KAC Sernčeva 10 3000 Celje 
211 KAČAR MONT Preradovičeva 22 2000 Maribor 
212 KAMERAJ Ul. Ivanke Uranjek 1 3310 Žalec 
213 KA - PIS Novo Celje 8 3301 Petrovče 
214 KARANTA Poljanski nasip 6 1000 Ljubljana 
215 KARGO - TRADE Šešče 51 3312 Prebold 
216 KARSIA Dutovlje 66 6221 Dutovlje 
217 KARTONAL Košenice 34 8000 Novo mesto 
218 KEEP TRADE Brnčičeva 13 1000 Ljubljana 
219 KIIM Novi dom 13 1420 Trbovlje 
220 KLEMAKS Počehova 14a 2000 Maribor 
221 KOGRAD GRADNJE Preradovičeva 20 2000 Maribor 
222 KOMIN Pod hribom 55 1000 Ljubljana 
223 KOMITENT PK C. Leona Dobrotinška 18 3230 Šentjur 
224 KOMUNAPROJEKT Partizanska 3-5 2000 Maribor 
225 KOPTEX Vodovodna 11 5000 Nova Gorica 
226 KORONA Vojkova 63 1000 Ljubljana 
227 KOTORNA Brnčičeva 19e 1000 Ljubljana 
228 KO - TRANS Mala vas 2 2272 Gorišnica 
229 KOVIFLEX Industrijska 1 1290 Grosuplje 
230 KOVINAR Celjska 52 3270 Laško 
231 KOVINAR - GRADNJE ST Spodnji plavž 6 4270 Jesenice 
232 KOVINPLASTIKA PISKAR MP Gorenjska 9 1234 Mengeš 
233 KOVINTRADE Mariborska 7 3000 Celje 
234 KRAČUN Slomškova 6 3215 Loče pri Poljanah 
235 KRON TELEKOM Koroška 20 4000 Kranj 
236 KRS ROTOVŽ Cankarjeva 6 2000 Maribor 
237 KSI Jnka Puclja 9 4000 Kranj 
238 KSP Ormoška 3 9240 Ljutomer 
239 KUSS Kolodvorska 22 1310 Ribnica 
240 LA & CO Terčeva 18 2000 Maribor 
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241 LAMONT Brnčičeva 19/2 1000 Ljubljana 
242 LETNIK SAUBERMACHEN Spodnji porčič 4a 2230 Lenart v Slovenskih 

goricah 
243 LEVAS Tovarniška 18 8270 Krško 
244 LINDE VILIČAR Bukovžlak 65b 3000 Celje 
245 LINIA GRADIANI Celovška 180 1000 Ljubljana 
246 LISK C. Kokršega odreda 24 4294 Križe 
247 LISTELLO Brnčičeva 13 1000 Ljubljana 
248 LITI Kidričeva 1 1270 Litija 
249 LITOSTROJ ULITKI Litostrojska 40 1000 Ljubljana 
250 LIZ - INŽENIRING Vurnikova 2 1000 Ljubljana 
251 LOBERIA Celovška 492 1000 Ljubljana 
252 LOGO Podgorica 20 1293 Šmarje - Sap 
253 LOREN LINE Štajerska 66 1000 Ljubljana 
254 LOREX Celovška 268 1000 Ljubljana 
255 LOTERIJA SLOVENIJE Gerbičeva 99 1000 Ljubljana 
256 LPKF Zg. Jezersko 32 4206 Zgornje Jezersko 
257 LUCKY Potočna 7 - Hudo 1235 Radomlje 
258 LUKING Čebelarja Močnika 5 2204 Miklavž na Dravskem 

polju 
259 LX NAVIGATION Tkalska 10 3000 Celje 
260 M TOURS Ljubljanska 4 4260 Bled 
261 M & A Nušičeva 2 3000 Celje 
262 M.A. & L. V Murglah 67a 1000 Ljubljana 
263 M.B. DOLINAR Šlandrov trg 25 3310 Žalec 
264 MACO - SL Mednarodni prehod 1 5290 Šempeter pri Gorici 
265 MACUKA Prešernova 80 1290 Grosuplje 
266 MARAND C. v Mestni log 55 1000 Ljubljana 
267 MARINES Bežigrajska 4e 3000 Celje 
268 MAROVT Stranice 55 3206 Stranice 
269 MASS Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
270 MASTER TRADE Bohoričeva 11 8270 Krško 
271 MATJAŽ  Petrovče 225 3301 Petrovče 
272 MAVI - M Pod vinogradi 53 2000 Maribor 
273 MB - NAKLO Toma Zupana 16 4202 Naklo 
274 MEBLES Vaše 30f 1250 Medvode 
275 MEBOR Sveti Lenart 17 4227 Selca 
276 MEDVEŠEK PUŠNIK Gradnikove brigade 11 1000 Ljubljana 
277 MEGATERM Kolodvorska 10 5000 Nova Gorica 
278 MEGRAS Obrtna 40 9000 Murska Sobota 
279 MELTAL Gosposvetska 84 2000 Maribor 
280 MERCATOR - OPTIMA Dunajska 105 1000 Ljubljana 
281 MERCIS Tržaška 216 1000 Ljubljana 
282 MEREL Ob gozdu 25 2352  ob Dravi 
283 METALCHERAMICA Sečovlje b.št. 6333 Sečovlje 
284 METAL - MIKULIČ Motnica 11 1236 Trzin 
285 METALNA IMPRO Zgrebška 20 2000 Maribor 
286 METRA Partizanska 79 6210 Sežana 
287 METRA INŽENIRING Strojarjeva 7 1000 Ljubljana 
288 METRO AVTO SERVIS Ul. Jožeta Jame 12 1000 Ljubljana 
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289 MEŽIK Rateče 52 4280 Rateče 
290 MIBO KOMUNIKACIJE Železna 14 1000 Ljubljana 
291 MIBRA Gozdna 97 2311 Hoče 
292 MICROSOFT Šmartinska 140 1000 Ljubljana 
293 MIHELJ Brje 55 5263 Dobravlje 
294 MIK Gaji 42 3000 Celje 
295 MIKA DOM Mariborska 86 3000 Celje 
296 MIKROIKS Stegne 11 1000 Ljubljana 
297 MILCOM Pahorjeva 28 6000 Koper 
298 MINS NO 1 C. Simona Blatnika 18 3320 Velenje 
299 MIRAGE HOLOGRAFHY STUDIO Jedinščica 45 8000 Novo mesto 
300 MIŠ - MAŠ Na trgu 52 3330 Mozirje 
301 MLACOM Opekarska 51a 1000 Ljubljana 
302 MM - HIDROMONT Zagrebška 20 2000 Maribor 
303 MOBITEL Vilharjeva 23 1000 Ljubljana 
304 MONDIAL TRAVEL Gornji trg 26 1000 Ljubljana 
305 MONET CO. Trpinčeva 62 1000 Ljubljana 
306 MONTY Na brezno 20 1351 Brezovica 
307 MONY Cankarjeva 30 4260 Bled 
308 MUC TRADE Kompolje 83 1312 Videm - Dobrepolje 
309 MULTIMEDIA Peske 7 1236 Trzin 
310 MVA Dolenja vas 53 1355 Polhov Gradec 
311 MZG Ob Grosupeljščici 5 1290 Grosuplje 
312 NEMOCOM Resslova 7 8000 Novo mesto 
313 NEPLAST Miren 168e 5291 Miren 
314 NESS Tacenska 103 1000 Ljubljana 
315 NETWORK TWENTYONE C. na Brdo 109 1000 Ljubljana 
316 NOVIFORUM Stegne 31 1000 Ljubljana 
317 NUMIP C. Krških žrtev 135 8270 Krško 
318 OCEAN Špikova 6 1240 Kamnik 
319 OD A - Ž Ul. Dušana Kvedra 40 3230 Šentjur 
320 ODPAD Železna 14 6257 Pivka 
321 OMEGA CONSULT Gregorčičeva 7 1000 Ljubljana 
322 OMNIA - TRADE Koprska 94 1000 Ljubljana 
323 OPTOTEK Stegne 13a 1000 Ljubljana 
324 OREHEK Kutinova 3 4000 Kranj 
325 ORKA Dvoržakova 5 1000 Ljubljana 
326 OVERALL Seškova 20 1250 Medvode 
327 P & P Bilje 135c 5292 Renče 
328 PAGO - S Dunajska 21 1000 Ljubljana 
329 PALMA Lilekova 5 3000 Celje 
330 PAN - JAN Obrtniška 33 8210 Trebnje 
331 PANNA Kolezijska 7 1000 Ljubljana 
332 PANOX Dalmatinova 2 1000 Ljubljana 
333 PARKPLAN Pod hribom 55 1000 Ljubljana 
334 PATRING Ul. Milke Volk 46 2312 Orehova vas 
335 PAVLIN Grič 9 1000 Ljubljana 
336 PEJO TRADING Industrijska 3 6240 Kozina 
337 PETEK Pernek 8 3250 Rogaška Slatina 
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338 PETEK TRANSPORT Gornje Lepovče 99 1310 Ribnica 
339 PETRA MARKETING Koprska 88 1000 Ljubljana 
340 PETRIČ Goriška 57 5270 Ajdovščina 
341 PETRUZALEK Tržaška 43 2000 Maribor 
342 PETTY Trgovišče 39 2274 Velika nedelja 
343 PIPELIFE SLOVENIJA Ljubljanska 52a 1236 Trzin 
344 PIVOVARNA TARA Ljubljanska 81 2000 Maribor 
345 PLASTERTRADE Partizanska 109 6210 Sežana 
346 PORTAL Na Logu 10 5220 Tolmin 
347 POS PLASTIKA Podgorska 30 1317 Sodražica 
348 PRALNICA LUCIJA Liminjanska 102 6320 Lucija 
349 PREVENT  Kidričeva 6 2380 Slovenj Gradec 
350 PREVENT SPM Glavna 41 8233 Mirna 
351 PRIGO Podpeška 10 1351 Brezovica 
352 PRIMIT Kamniška 28 1000 Ljubljana 
353 PRINSIS Stegne 35 1000 Ljubljana 
354 PRINTER Šibeniška 21 1000 Ljubljana 
355 PRO MOTIONS Ajdovščina 4 1000 Ljubljana 
356 PROAVTO Ul. 15. Maja 6  6000 Koper 
357 PROCTOR & GAMBLE Šmartinska 140 1000 Ljubljana 
358 PROFIS Industrijska 1 1290 Grosuplje 
359 PROJEKT MR INŽENIRING Svetozarevska 10 2000 Maribor 
360 PROKOS Lapajnetova 9 5280 Idrija 
361 PROLOCO MEDICO Zg. Jezersko 139 4206 Zgornje Jezersko 
362 PROMA Tolminskih puntarjev 4 5000 Nova Gorica 
363 PROMANDS Legatova 2h 1000 Ljubljana 
364 PROMPT Breg 146 4274 Žirovnica 
365 PRONET Medvedova 13 2000 Maribor 
366 PROREKLAM - EUROPLAKAT Parmova 53 1000 Ljubljana 
367 PROSYSTEM PRINT Opekarska 11 1000 Ljubljana 
368 PUROTEHNIKA Mariborska 66 2370 Dravograd 
369 RAM 2 Bratislavska 7 1000 Ljubljana 
370 RASTLINJAKI SCHWARZMANN Pristava 12 1355 Polhov Gradec 
371 RASTODER Dvoržakova 3 1000 Ljubljana 
372 RCL INT. Alešovčeva 50 1000 Ljubljana 
373 RECINKO Roška 64 1330 Kočevje 
374 REDNAK Florjan 37  3325 Šoštanj 
375 REGENERACIJA Kamniška 47 1217 Vodice 
376 REKON Vir pri Stični 92 1295 Ivančna Gorica 
377 RELAX Ob Polju 7 2366 Muta 
378 REŠET Huje 9 4000 Kranj 
379 RIMA C. 30. Avgusta 4 1000 Ljubljana 
380 RLS C. II. Grupe odredov 25 1000 Ljubljana 
381 ROBIT Spruhe 1 1234 Mengeš 
382 RODEX Vincarje 26 4220 Škofja Loka 
383 ROLTEK Želodnik 19 1233 Dob pri Domžalah 
384 ROTIS Brodišče 5 1236 Trzin 
385 ROVITA Ziherlova 8 1000 Ljubljana 
386 RTS Koroška 61a 2360 Radlje ob Dravi 
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387 S E P Kamnje 41 8232 Šentrupert 
388 S TEAM BATES SAATCHI & SAATCHI Bežigrad 10 1000 Ljubljana 
389 SABOD Letališka 16 1000 Ljubljana 
390 SAK C. Pohorskega bataljona 16 1412 Kisovec 
391 SALESIANER - MIETTEX Kidričeva 55 4220 Škofja Loka 
392 SALVIA Partizanska 17 6210 Sežana 
393 SAMSON Kovinarska 28 1240 Kamnik 
394 SAN 21 Foersterjeva 10 8000 Novo mesto 
395 SARDONIKS Brdinje 85 2390 Ravne na Koroškem 
396 SAT CONTROL Poženik 10 4207 Cerklje na Gorenjskem
397 SAWAL Tržaška 61 6230 Postojna 
398 SAXONIA - FRANKE Koroška 92 4290 Tržič 
399 SCHVAB Križevec 49 3206 Stranice 
400 SCHWARZ Ob progi 4 1360 Vrhnika 
401 SESJAK Hafnerjevo naselje 17 4220 Škofja Loka 
402 SET TRGOVINA Vevška 52 1000 Ljubljana 
403 SGI INŽENIRING Slomškova 12  1000 Ljubljana 
404 SHS Ižanska 303 1000 Ljubljana 
405 SIAP Pesnica 20a 2211 Pesnica pri Mariboru 
406 SIBO Pameče 151 2380 Slovenj Gradec 
407 SIEMENS Dunajska 22 1000 Ljubljana 
408 SIING Razlagova 22 2000 Maribor 
409 SILICON Parmova 53 1000 Ljubljana 
410 SINET Grajska pot 8 1430 Hrastnik 
411 SINTRAS Gregorčičeva 25 2000 Maribor 
412 SKG Steletova 8 1240 Kamnik 
413 SKUPINA ATLANTIS Parmova 51 1000 Ljubljana 
414 SLAP Baragova 38 8360 Žužemberk 
415 SLATIN Brdinje 18a 2390 Ravne na Koroškem 
416 SL - INŽENIRING BORŠT Boršt 12 8263 Cerklje ob Krki 
417 SLOM Uniše 11 3232 Ponikva 
418 SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA Josipine Turnograjske 6 1000 Ljubljana 
419 SLOWEISS Alpska 43 4248 Lesce 
420 S - METAL Celjska 61 3250 Rogaška Slatina 
421 SOFIMEX Ferrarska 14 6000 Koper 
422 SOFTNET Blatnica 8 1236 Trzin 
423 SONČEK Šentjanž 131 2373 Šentjanž pri 

Dravogradu 
424 SOP INTERNATIONAL Ilovški štadron 22 1000 Ljubljana 
425 SPEEDEA Cankarjeva 62 5000 Nova Gorica 
426 SPONA Spodnji trg 35 2344 Lovrenc na Pohorju 
427 SPORT EXTREME Šmartinska 152 1000 Ljubljana 
428 STEEL PLAST Otoče 32 4244 Podnart 
429 STRIX INŽENIRING Sneberska 116 1000 Ljubljana 
430 STUDIO 3S Slovenska 15 1000 Ljubljana 
431 SVET NEPREMIČNINE Dunajska 149 1000 Ljubljana 
432 SVIT Trg svobode 26 2310 Slovenska Bistrica 
433 SYNGENTA AGRO Kržičeva 3 1000 Ljubljana 
434 SYSTEC NOVA GORICA Ul. Klementa Juga 7 5250 Solkan 
435 Š.S. Ljubljanska 70 1230 Domžale 
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436 ŠIBO Kidričeva 90 4220 Škofja Loka 
437 ŠKRLJ Vrhpolje 1 5271 Vipava 
438 ŠPEDICIJA CARGOLINE Zgornji Brnik 4210 Brnik 
439 ŠPEDING Tržaška 65 2000 Maribor 
440 ŠPORTNA LOTERIJA Cigaletova 15/1 1000 Ljubljana 
441 TCR BIRSA Izletniška 4 3250 Rogaška Slatina 
442 TEAMTRANS Tržaška 43 1000 Ljubljana 
443 TE - CO Za opekarno 15 1000 Ljubljana 
444 TEHCENTER Štuki 1 2250 Ptuj 
445 TEHNA C. v Mestni Log 88a 1000 Ljubljana 
446 TEHNOGRAD Spodnja Hajdina 61a 2250 Ptuj 
447 TELERAY Riharjeva 38 1000 Ljubljana 
448 TEMPO Tomaj 1 6221 Dutovlje 
449 TENZOR Mariborska 13 2250 Ptuj 
450 TERA RD Mlaka 4 1218 Komenda 
451 TERMOELEKTRARNA BRESTANICA C. prvih borcev 18 8280 Brestanica 
452 TIBAR Cankarjeva 16 2000 Maribor 
453 TIPTEH C. v Gorice 40 1000 Ljubljana 
454 TISA Ižanska 213 1000 Ljubljana 
455 TOPP Šentvid 152 1296 Šentvid pri Stični 
456 TOTUS Rimska 25 1000 Ljubljana 
457 TRADEX Kolodvorska 1 4000 Kranj 
458 TRGOMOTO C. Krških žrtev 139 8270 Krško 
459 TRIIS Češnjica 48 4228 Železniki 
460 TRIVAL ANTENE Bakovnik 3 1240 Kamnik 
461 TSE Tržaška 126 1000 Ljubljana 
462 TU - VAL Ljubljanska 84 1230 Domžale 
463 UNI - BIRO Brnčičeva 7 1000 Ljubljana 
464 UNIFOREST Dobriša vas 14 3301 Petrovče 
465 UNITPLAST Obrtna cona 16 8333 Semič 
466 URBAN Gornje Lepovče 36 1310 Ribnica 
467 V.F., TOVARNA VIZIJ Resljeva 1 1000 Ljubljana 
468 V.M.T. TRADE Cvetlična 8 - Skoke 2204 Miklavž na Dravskem 

polju 
469 VARISTA Ul. Erne Starovasnik 10 2319 Poljčane 
470 VARMIG Vojkovo nabrežje 38 6000 Koper 
471 VARNOST PRIVA Kraljeviča Marka 5 2000 Maribor 
472 VAVTAR Pejce 7 4270 Jesenice 
473 VBH TRGOVINA Kidričeva 75 4220 Škofja Loka 
474 VENDO - PUŠNIK Slovenska 73 1234 Mengeš 
475 VET & PET Kantetova 18 1000 Ljubljana 
476 VIATOR  - KOTRANS Dolenjska 244 1000 Ljubljana 
477 VIBRONOVA C. na Lenivec 27 6210 Sežana 
478 VIDEOTOP Loska 13 2000 Maribor 
479 VIIG DOBRAVA Dobrava ob Krki 1a 8312 Podbočje 
480 VILPROF Berčonova 17 1000 Ljubljana 
481 VITA COMMERCE Podutiška 152 1000 Ljubljana 
482 VIVA Volčja Draga 61 5293 Volčja Draga  
483 VOPEX Tržaška 83 6230 Postojna 
484 VOTAN LEO BURNETT Levstikova 14 1000 Ljubljana 
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485 VOVKO Setnikarjeva 1 1000 Ljubljana 
486 VRTNARSTVO ANTOLIN Dorfarje 20 4209 Žabnica 
487 VTS Selska 49 8257 Dobova 
488 VUK MIRAN Dornavska 7 2250 Ptuj 
489 WATEKO Meljska 1 2000 Maribor 
490 XEROX SLOVENIJA Zaloška 40 1000 Ljubljana 
491 ZABRET Bobovek 2a 4000 Kranj 
492 ZALOŽBA ROKUS Pot na Fužine 2 1000 Ljubljana 
493 ZARJA - KOVIS Molkova 5 1240 Kamnik 
494 ZASLON Pot na Hreše 5 1000 Ljubljana 
495 ZELENA DOLINA Vrzdenec 100 1354 Horjul 
496 ZIDARSTVO MARC Lavričeva 48 5270 Ajdovščina 
497 ZIL INŽENIRING Kersnikova 10 1000 Ljubljana 
498 ZZI Pot k sejmišču 33 1000 Ljubljana 
499 ŽGAJNAR Krka 50 1301 Krka 
500 ŽURBI TEAM Bakovnik 5a 1240 Kamnik 

  
Vir: Gospodarski vestnik, 2002, str. 63–68. 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 
 
 
I. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PODJETJA 
 
1. Kakšna je pravna oblika vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 
 
• Samostojni podjetnik (s.p.) • Komanditna družba (k.d.) 
• Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) • Delniška družba (d.d.) 
• Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) • Drugo (napišite):__________________________. 
 
 
2. Kakšna je starost vašega podjetja v letih (obkrožite ustrezen odgovor)? 
 
• 0-5 • 6-10 • 11-15 • 16-20 • 21 in več 
 
 
3. Kakšna je velikost vašega podjetja (obkrožite ustrezna odgovora)? 
 
- glede na število zaposlenih 31.12.2001 (ekvivalentno zaposlenim s polnim delovnim časom): 
•       0-10 •       11-25 •       26-50 •       51-100 •       101 in več 
     
- glede na celotno prodajo v letu 2001 (v mio sit): 
•       do 250 •       251-500 •       501-750 •       751-1000 •       1001 in več 
 
 
4. Kakšna je dobičkonosnost vašega podjetja (obkrožite ustrezne odgovore)? 
 
- povprečna letna stopnja dobička na celotno prodajo v preteklih petih letih: 
•       do 2 % •      nad 2 – 4  % •      nad 4 – 6 % •      nad 6 – 8 % •      nad 8 % 

 
- povprečna letna stopnja dobička na celotna sredstva v preteklih petih letih: 
• do 2 % • nad 2 - 5% • nad 5 -10% • nad 10 - 20% • nad 20 %  

 
- povprečna letna stopnja dobička na lastniški kapital v preteklih petih letih: 
• do 10 % • nad 10 – 20 % • nad 20 – 30 % • nad 30 – 40 % • nad 40 %  

 
 
5. V katero dejavnost sodi vaše podjetje (obkrožite ustrezen odgovor)? 
 
• Dejavnost “nove” ekonomije (npr. dejavnosti informacijske tehnologije, interneta, bioinžiniringa, …). 
• Dejavnost “stare” ekonomije (npr. proizvodnje dejavnosti v klasičnih industrijskih panogah). 
 
 
6. Katera je prevladujoča dejavnost vašega podjetja (obkrožite ustrezen odgovor)? 
 
• Finančne storitve • Svetovanje in poslovne storitve 
• Informacijska tehnologija, internet, računalniška 

oprema, telekomunikacije, … 
• Potrošniške storitve 
• Transport in javne dobrine 

• Biotehnologija, farmacija in medicinska oprema • Trgovina na debelo in drobno 
• Energija in okolje • Proizvodnja potrošnih dobrin 
• Storitve osebne nega • Drugo (napišite): __________________________ 
• Inženiring, raziskave in razvoj  
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II. ZNAČILNOSTI FINANCIRANJA RASTI 
 
 
1. Kakšne finančne vire ste uporabili v prvi fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot semenski 

kapital* (označite s križcem): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital**       
Tvegani kapital***       
Dolžniški kapital****       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

* Semenski kapital – sem uvrščamo sredstva potrebna za razvoj poslovne ideje in pripravo poslovnega načrta, sredstva potrebna za začetne  
                                  raziskave in razvoj kot predpriprava za razvoj proizvodov oz. storitev in sredstva za oblikovanje management teama. 
** Lastniški kapital – predstavljajo ga lastna sredstva podjetnika in management teama, ter lastna sredstva zbrana v obliki zadržanih   
                                   dobičkov, zasebnih naložb, zaprte prodaje,  javne prodaje, odprodaje dela podjetja, prodaje celotnega podjetja. 
***Tvegani kapital – predstavljajo ga sredstva skladov tveganega kapitala in poslovnih angelov. 
****Dolžniški kapital - predstavljajo ga finančna sredstva bank, nebančnih in nedržavnih inštitucij, ministrstev in državnih skladov ter občin   
                                      in občinskih skladov, leasing (zakup), finančna sredstva družine, prijateljev, znancev, poslovnih partnerjev (strateški   
                                      partnerji, mreže podjetij, dobavitelji in kupci), sivi trg in kreditne kartice. 
 
 
2. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika*        
Lastna sredstva  management teama**       
Zadržani dobički***       
Zasebne naložbe****       
Zaprta prodaja*****       
Javna prodaja******       
Odprodaja dela podjetja*******       
Prodaja celotnega podjetja********       
*Lastna sredstva podjetnika – lastna sredstva nosilca/ov poslovne ideje. 
**Lastna sredstva management teama – lastna sredstva managerjev, ki niso nosilci poslovne ideje. 
***Zadržani dobički – dobiček iz preteklih let. 
****Zasebne naložbe – naložbe drugih lastnikov oz. solastnikov podjetja, ki niso člani management teama (brez naložb tveganega kapitala). 
***** Zaprta prodaja – prodaja oz. nakup deležev znotraj podjetja med lastniki in zaposlenimi. 
******Javna prodaja - javna izdaja oz. prodaja delnic. 
******* Odprodaja dela podjetja – odprodaja določene poslovne enote, programa, profitnega centra ipd. 
******** Prodaja celotnega podjetja –  “žetev” oz. realizacija kapitalskih dobičkov. 
 
 
3. Kakšne finančne vire ste uporabili v drugi fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot zagonski 

kapital* (označite s križcem): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

* Zagonski kapital – sem uvrščamo sredstva namenjena razvoju proizvoda oz. storitev in začetnim akcijam tržnega komuniciranja, s katerimi 
podjetnik testira povpraševanje na trgu. 
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4. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
  
 
5. Kakšne finančne vire ste uporabili v tretji fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot začetni 

kapital* (označite s križcem): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

* Začetni kapital – sem uvrščamo sredstva  potrebna za zagon podjetja, nakup potrebne opreme, orodij in surovin ter sredstva za  zaposlitev 
ustrezne delovne sile. 
 
 
6. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
 
 
7. Kakšne finančne vire ste uporabili v četrti fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot kapital 

druge runde* (označite s križcem): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

 * Kapital  druge runde – sem uvrščamo sredstva potrebna za dokončanje razvoja proizvoda oz. storitve ter pričetek širše komercializacije in 
obratna sredstva za začetno fazo rasti, ko podjetje še ne dosega pomembnejšega obsega prodaje in dobička.   
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8. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
 
 
9. Kakšne finančne vire ste uporabili v peti fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot kapital za 

razširitev* (označite s križcem; če podjetje te faze še ni doseglo pustite prazno): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

 * Kapital  za razširitev – sem uvrščamo sredstva za nove investicije v proizvodnje zmogljivosti, osvajanje novih trgov, povečanje obratnega 
kapitala, izboljšave proizvodov oz. storitev, dodatno zaposlovanje specializirane delovne sile, novo organizacijo. 
 
 
10. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem; če podjetje te faze 

še ni doseglo pustite prazno): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
  
 
11. Kakšne finančne vire ste uporabili v šesti fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot 

premostitvene finance* (označite s križcem; če podjetje te faze še ni doseglo pustite prazno): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

 * Premostitvene finance – sem uvrščamo sredstva za pospeševanje rasti podjetja v obdobju, ko se pripravlja javna ponudba in sredstva za 
prestrukturiranje lastništva podjetja (konsolidacija različnih tipov lastniških deležev) 
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12. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem; če podjetje te faze 
še ni doseglo pustite prazno): 

 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
  
 
13. Kakšne finančne vire ste uporabili v sedmi fazi finančnega življenjskega cikla podjetja, kot vmesne 

finance* (označite s križcem; če podjetje te faze še ni doseglo pustite prazno): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 

      

 * Vmesne finance – sem uvrščamo sredstva, ki podjetju omogočajo normalno poslovanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti, dokler v 
podjetje ne vstopijo novi lastniki s svežim kapitalom.  
 
 
14. Kako je bila v tej fazi sestavljena struktura lastniškega kapitala (označite s križcem; če podjetje te faze 

še ni doseglo pustite prazno): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
 
 
15. Ocenite kakšna je današnja struktura glavnih virov financiranja rasti vašega podjetja. (označite s 

križcem): 
 
Viri financiranja: 
 

0 % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100% 

Lastniški kapital       
Tvegani kapital       
Dolžniški kapital       
Drugi viri:______________ 
(napišite na črtico) 
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16. Kako je sestavljena današnja struktura lastniškega kapitala (označite s križcem): 
 
Viri lastniškega kapitala: 
 

0% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 % 

Lastna sredstva podjetnika        
Lastna sredstva  management teama       
Zadržani dobički       
Zasebne naložbe       
Zaprta prodaja       
Javna prodaja       
Odprodaja dela podjetja       
Prodaja celotnega podjetja       
  
 
17. Rangirajte naslednje vire financiranja glede na njihovo privlačnost z vidika financiranja rasti podjetja 

(1 – najbolj privlačen, 4 – najmanj privlačen): 
 
 Dolžniški kapital 
 Tvegani kapital 
 Lastniški kapital 
 Drugi viri (napišite kateri):_____________________________________________________________ 
 
 
18. Ali se v vašem podjetju soočate s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev za financiranje rasti 

(obkrožite ustrezen odgovor): 
• ne; 
• da, vendar nam to ne povzroča večjih težav; 
• da, zaradi tega imamo velike težave pri financiranju rasti. 
 
 
19. Pri pridobivanju finančnih sredstev za financiranje rasti vašega podjetja je značilno naslednje 

(obkrožite ustrezen odgovor):  
• želi se ohraniti določeno ciljno (optimalno) strukturo virov financiranja; 
• želi se ohraniti lastništvo in kontrolo nad podjetjem; 
• ravna se po tem, katera oblika financiranja je najcenejša; 
• ravna se po tem, katera oblika financiranja je najbolj dostopna; 
• drugo (na črtico napišite razlog/e):___________________________________________ . 
 
 
20. Rangirajte naslednje finančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje (1 – najbolj 

pomemben, 9 – najmanj pomemben): 
 
 Rast prihodkov od prodaje 
 Maksimiranje dobička 
 Maksimiranje donosov na delnico 
 Maksimiranje donosov na dividendo 
 Naraščanje donosnosti kapitala 
 Naraščanje donosnosti sredstev 
 Likvidnost 
 Solventnost 
 Finančna neodvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja 
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21. Rangirajte naslednje nefinančne cilje glede na njihovo pomembnost za vaše podjetje (1 – najbolj 
pomemben, 9 – najmanj pomemben): 

 
 Povečanje produktivnosti 
 Internacionalizacija poslovanja 
 Povečanje tržnega deleža 
 Znižanje stroškov 
 Povečanje števila zaposlenih 
 Zagotavljanje dolgoročnega preživetja podjetja 
 Ohranjanje lastništva v podjetju 
 Porast prihodnje vrednosti podjetja 
 Prodaja podjetja 
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