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UVOD 

Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa novega in vrednega z vlaganjem časa in energije, 

prevzemanja spremljajočih finančnih, psihičnih in družbenih tveganj ter sprejemanja nagrad v 

obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 

2002). Iz različnih virov na spletu je možno dodati še eno opredelitev, in sicer podjetništvo kot 

sposobnost in volja razviti, organizirati in upravljati poslovni podvig ter sprejeti vsa tveganja, 

ki temu sledijo, v želji po ustvarjanju dobička. Je proces zasnove, začetka in upravljanja 

podjetja (Entrepreneurship, b.l.). 

Osebe, ki izvajajo te aktivnosti, se identificirajo kot podjetniki. To so osebe, ki združujejo vire, 

delovno silo, materiale in druga sredstva tako, da je njihova skupna vrednost večja kot prej, ter 

osebe, ki vpeljujejo spremembe, inovacije in nov red (Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 

2002). Za potrebe te naloge in kasnejše lažje povezovanje teorije na empirični del naloge, sem 

podjetnike jemal kot osebe, ki vodijo mikro in majhna podjetja, torej podjetja do 50 zaposlenih, 

katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 10 milijonov evrov, po Zakonu o 

gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št, 65/09. 

Za daljši obstoj podjetja je logična predpostavka, da le-to mora biti v neki meri uspešno. Večina 

strokovne literature jasno navaja ključne kazalnike za uspešnost podjetniške aktivnosti, 

predvsem z vidika finančne uspešnosti. Različni računovodski izkazi in bilance merijo uspeh 

in s tem tudi preživetje podjetij. Čeprav je takšen vidik pomemben, je pri merjenju uspešnosti 

pomembno še to, kako le-ta vpliva posredno ali neposredno na širše okolje, na gospodarstvo, 

na državo in navsezadnje na regijo, v katerem podjetje deluje. 

Za podjetnika ima uspeh podjetja različne ekonomske in tudi socialne posledice. Ta večinoma 

neposredno predstavlja vir dohodka in preživetja za podjetnika, kot tudi ugled, ki ga ima oseba 

v družbi. Uspeh lahko za podjetnika v družbi pomeni dober status, pri neuspehu pa lahko 

predstavlja vir negativnih posledic za podjetnika samega in posredno za ostale deležnike, med 

drugim tudi za družino in širšo skupnost. Kot najpomembnejšo nagrado podjetniške aktivnosti 

navaja literatura neodvisnost, ki ji sledi osebno zadovoljstvo. Za tiste, ki stremijo za dobičkom, 

so pomembne tudi denarne nagrade, le-te pa so nadalje tudi merilo podjetniškega uspeha 

(Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002). 

Glede na Statistični pregled Slovenije, ki ga na letni ravni izdaja Statistični Urad Republike 

Slovenije, je v letu 2017 v Sloveniji poslovalo 142.574 podjetij; daleč največ je bilo podjetij, 

ki so zaposlovala po največ devet oseb (94,7 %). Vsa podjetja skupaj so s prodajo ustvarila 96 

milijard EUR prihodkov, od tega malo manj kot dve tretjini podjetja, ki so zaposlovala manj 

kot 250 oseb. V vseh podjetjih skupaj je delalo 627.609 oseb; največji delež teh (35,0 %) so 

zaposlovala podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. V 2016 je v Sloveniji na novo nastalo 18.631 

podjetij (brez predhodnika). Približno toliko jih je nastalo tudi v 2015. 12.529 podjetij pa je v 

2016 prenehalo poslovati. To je za 15,3 % manj kot v 2015 (SURS, 2018). Iz teh podatkov 
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lahko kaj hitro ugotovimo, kakšno pomembnost imajo podjetja in podjetniška aktivnost za 

gospodarstvo določene države.  

Ker predstavljajo po zgornjih podatkih mikro in majhna podjetja tolikšen delež prispevka k 

prihodku države kot tudi prispevek k zaposlovanju prebivalstva, bi smatrali, da je poklic 

podjetnika precej pomemben. Vpliv aktivnosti podjetnikov na gospodarstvo z vidika 

ustvarjanja podjetij, uspešnega upravljanja podjetij in zaposlovanja prebivalstva s tem 

posledično veliko pripomore k razvoju gospodarstva države na celotnem nivoju kot tudi nivoju 

regij v državi. 

Predmet raziskovanja magistrske naloge je podjetništvo in uspeh podjetništva v teoriji in praksi 

ter analiza tega v konkretnem prostoru Slovenije in slovenske regije Prekmurje. Zanimalo me 

je, kako podjetniki v izbrani regiji zaznavajo uspeh, kaj po njihovem mnenju uspeh je in kaj so 

ključni dejavniki, da se lahko podjetnik in podjetje smatra kot uspešno. Predmet empirične 

raziskave so bila mnenja in stališča 5 izbranih podjetnikov glede teh vprašanj. Omejitev 

raziskave glede na majhnost vzorca in primernost posploševanja rezultatov sem poskušal 

preseči z izbiro podjetnikov iz čim bolj raznolikih industrij. Skozi intervju sem računal na 

pridobitev približne slike zaznave uspešnosti. Splošno mnenje strokovnjakov s teoretskega 

področja podjetništva ter področja uspešnosti poslovnega delovanja sem primerjal s ključnimi 

ugotovitvami zaznave podjetnikov, s katerimi sem se pogovarjal.  

Namen prvega, teoretičnega dela naloge, je bil pridobiti uvid, kako teorija razlaga področje 

podjetništva. Tako sem s pomočjo domače in tuje literature opredelil splošno definicijo 

podjetništva, podjetnika in uspešnost v podjetništvu. S tem sem pridobil boljšo sliko teh 

področij, ki je nadalje služila pri pregledu stanja v praksi kot tudi pri empirični raziskavi.  

Drugi del obsega pregled stanja podjetništva v Sloveniji in v regiji Prekmurje. Le-ta je 

doprinesel k boljšemu razumevanju razvitosti podjetništva, podjetniške aktivnosti ter 

uspešnosti podjetniškega udejstvovanja v Sloveniji in Prekmurju.  

Tretji del predstavlja empirično raziskavo med podjetniki v Prekmurju. Med izbranimi 

podjetniki sem izpeljal kvalitativno empirično raziskavo s pomočjo intervjuja. S tem sem 

razširil razumevanje raziskovalnega področja še z vidika oseb, ki so aktivno vključene v 

podjetniški proces. Skozi intervju sem poskušal odgovoriti na temeljno raziskovalno vprašanje 

magistrske naloge: 

Kakšna je zaznava uspešnosti podjetnikov v Prekmurju? 

Cilj naloge je bil dobiti splošen odgovor na raziskovalno vprašanje, torej kako podjetniki v 

Prekmurju zaznavajo uspešnost. Nadalje sem to primerjal z definicijo uspešnosti v teoriji in 

ugotovil morebitne vzporednice, ki vplivajo na uspeh. Ugotovitev lahko služi podjetnikom, ki 

so na začetku poslovne poti, kot tudi obstoječim podjetnikom in tistim, ki bi to še radi postali, 

kot dodatno vodilo pri podjetniškem udejstvovanju. 
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 TEORIJA PODJETNIŠTVA IN PODJETNIKA, TEORIJA 

USPEŠNOSTI V PODJETNIŠTVU 

Za začetek je za razumevanje česarkoli dobro poznati izvor in razvoj predmeta raziskave, zato 

bom v nadaljevanju navedel definicije podjetništva, različne oblike podjetij in pomen 

podjetništva na splošno kot tudi pomen za slovenski prostor. Nadalje bom povzel definicije 

podjetnikov, lastnosti le-teh ter zmote o tem, kaj podjetniki so oziroma niso. 

 Podjetništvo – definicija, oblike in pomen 

1.1.1 Definicija podjetništva 

Podjetništvo se lahko definira kot kombinacije podjetniških priložnosti in podjetniške 

dejavnosti. Podjetniške priložnosti so situacije, v katerih se lahko predstavijo nove dobrine, 

storitve, materiali in organizacijske metode ter le-te prodajo po večji ceni, kot je njihov strošek 

proizvodnje. Podjetniške dejavnosti pa so dejavnosti ustvarjanja novih proizvodov in procesov, 

dejavnosti vstopa na nove trge, ki imajo lahko za posledico tudi ustanovitev novih podjetij ali 

se zgodijo v že obstoječih organizacijah. (Hisrich, Peters & Shepherd 2017, str. 6). 

Je aktivnost posameznikov, ki jo izvajajo z namenom zadovoljevanja tržnih potreb, s temi pa 

si prizadevajo, ob osebnem prevzemanju tveganja, doseči čim večji finančni uspeh (Pšeničny 

in drugi, 2000). 

Definicijo podjetništva nekateri povzemajo tudi kot dinamičen proces ustvarjanja bogastva, ki 

se povečuje. Bogastvo ustvarjajo posamezniki, ki prevzemajo velika tveganja lastniškega 

kapitala, tveganja časa in/ali obveznosti, kariere ali tveganja dajanja vrednosti izdelku oziroma 

storitvi. Izdelek ali storitev morda nista nova ali edinstvena, toda podjetnik jim mora na nek 

način prinesti vrednost z najdbo in usvajanjem potrebnih veščin in virov (Antončič, Hisrich, 

Petrin & Vahčič, 2002, str. 29-30). 

Čeprav je tematika podjetništva dandanes zaradi pomembnosti vpliva na gospodarstvo zelo 

aktualna, pa zaenkrat enotne opredelitve pojma podjetništva ni. Iz navedenih definicij pa lahko 

vseeno povzamemo podjetništvo kot ustvarjanje nečesa novega, s prevzemom tveganja in s 

ciljem pridobitve nagrade. Glede na opredelitve lahko tako izluščimo štiri temeljne vidike 

podjetništva (Ruzzier, Antončič, Bratkovič & Hisrich, 2008): 

 ustvarjalni proces ustvarjanja nečesa novega in vrednega; 

 vlaganje časa in napora; 

 prevzemanje finančnih, psihičnih in družbenih tveganj; 

 nagrade v obliki neodvisnosti, osebnega zadovoljstva in denarja. 
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1.1.2 Oblike podjetij in podjetništva 

Podjetništvo se lahko razvija v okviru različnih oblik podjetij. Lahko se deli glede na velikost 

podjetja, glede na dinamiko rasti podjetja kot tudi druge oblike. Nekaj jih opisujem v 

nadaljevanju. 

1.1.2.1  Velikost podjetja 

Z vidika velikosti podjetja poznamo danes v Sloveniji mikro, majhna, srednje velika in velika 

podjetja. Merila za razvrstitev podjetij določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah, in sicer 

glede na povprečno število delavcev v poslovnem letu, čiste prihodke od prodaje in vrednost 

aktive, torej vsega premoženja podjetja. Podatki se uporabijo na bilančni presečni dan letne 

bilance stanja. Tako spadajo v skupino mikro podjetij podjetja, katerih povprečno število 

delavcev v poslovnem letu ne presega 10, katerih čisti prihodki od prodaje ne presegajo 

700.000 EUR ter katerih vrednost aktive ne presega 350.000 EUR. Majhno podjetje je tisto, 

katerega povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, katerega čisti prihodki 

od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR ter katerih vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR. 

Za srednje veliko podjetje se šteje podjetje, katerega povprečno število delavcev v poslovnem 

letu ne presega 250, katerega čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR ter katerih 

vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR. Veliko podjetje je tisto, ki v vseh treh merilih 

presega srednje veliko podjetje (ZGD-1, 55. člen). 

1.1.2.2  Dinamika rasti podjetja 

Definicij rasti podjetja je v strokovni literaturi mnogo, meril za rast je prav tako več, kriteriji 

so lahko na primer rast celotnega prihodka in prodaje, števila zaposlenih, tržna vrednost in tržni 

delež, vrednost blagovne znamke in podobno. Tako delijo Pšeničny in drugi (2000) različne 

poglede na naslednjih pet razvrstitev: 

 Hitro rastoča podjetja – podjetje v določenem časovnem intervalu, ki ni daljši od 5 let, po 

določenih kriterijih, dosega stopnje rasti, s katerimi se uvršča med zgornjih 5–10 % podjetij 

v gospodarstvu ali dejavnosti. Najbolj dinamična dosegajo tudi po 50 % in 100 % rast letno. 

 Zmerno rastoča podjetja – podjetje raste po določenih kriterijih realno hitreje od letne 

stopnje bruto domačega proizvoda. 

 Povprečno rastoča podjetja – podjetje raste po določenih kriterijih čez daljše obdobje z 

enako stopnjo rasti kot gospodarstvo. 

 Usihajoča podjetja – rast podjetij zaostaja za povprečjem v gospodarstvu ali dejavnosti, 

letni obseg poslovanja se zmanjšuje. 

 Odmirajoča podjetja – ker podjetja čez daljše časovno obdobje zmanjšuje obseg svojega 

poslovanja in je večinoma v rdečih številkah, so potrebne spremembe, največkrat vodstva 

ali lastništva. 
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Še ena zanimiva razdelitev je delitev podjetij avtorja Davida Bircha (Pšeničny in drugi, 2000). 

Ta razdelitev podjetja deli na miške, gazele in slone. Podjetja, ki se rojevajo vsak dan, jih je 

ogromno in nimajo potenciala hitre rasti, je poimenoval miške. Gazele, ki imajo izjemni 

potencial za hitro rast z rastjo obsega poslovanja, zaposlovanja in ustvarjanja dobička, so tudi 

iz teh razlogov velikega pomena za gospodarstva. Po navadi največja podjetja, sloni, so 

značilni za že dosežen določen obseg poslovanja, njihova rast je počasna ali celo stagnira, 

vendar še vedno pomembno prispevajo k narodnemu gospodarstvu in svetovni ekonomiji. 

1.1.2.3  Nekatere ostale oblike 

1.1.2.3.1 Podjetništvo kot posledica podjetniškega odločitvenega procesa 

Vrste novih podjetij lahko razdelimo tudi na primer glede na razlog, zakaj se ustanovijo. Eden 

od klasifikacijskih sistemov jih razvršča v tri kategorije, in sicer so prva podjetja življenjskega 

sloga, to so po navadi majhna, zasebna podjetja, ki so ustanovljena največkrat iz razloga 

preživljanja lastnikov. Značilnosti za te so skromna vlaganja v raziskave in razvoj, posledično 

zaradi tega tudi ne dosegajo visoke rasti. Prevladujoči motivi za ustanovitev takšnih podjetij so 

podpiranje želenega življenjskega sloga in manj finančni uspeh. Drugi tip so ustanoviteljska 

podjetja, nastala na podlagi raziskav in razvoja, ki posledično postavijo temelje novega 

poslovnega področja. Vlagatelji so po navadi zasebni, saj se z delnicami takšnih podjetij redko 

trguje na borzi. Tretja oblika pa so podjetja z visokim potencialom rasti, ki nastanejo kot prej 

omenjena ustanoviteljska podjetja, vendar se razlikujejo po mnogo večjem potencialu rasti ter 

večjem in širšem naložbenem zanimanju. Specifične za to obliko podjetij so tako imenovane 

gazele, katere sem omenil že prej, torej podjetja, ki imajo zelo velik potencial za rast in hitro 

rastejo skozi daljše časovno obdobje, zato so tudi zelo pomembne za gospodarski razvoj 

(Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002). 

1.1.2.3.2 Družinsko podjetništvo 

O družinskem podjetništvu govorimo po navadi takrat, ko so odločitve glede vodenja, 

lastništva in politike sprejete v okviru ene družine. Nekateri tukaj dodajajo še kriterij definicije 

podjetja kot družinsko, da sta v podjetje povezani vsaj dve generaciji družin. Prav zaradi tako 

tesne povezanosti družinskih članov pri poslovanju prihaja do nemalo izzivov, s katerimi se 

takšno podjetje mora soočati.  

Avtorji Pšeničny in drugi (2000) izpostavljajo pomemben pojav pri družinskem podjetništvu, 

to sta dve dimenziji družinskega podjetništva, in sicer družinski sistem in poslovni sistem. 

Sistema imata pomembne prednosti in slabosti, katerih se družina mora zavedati. Nekatere 

prednosti pri tem so predanost družinskih članov poslu in družini, akumulirano znanje v 

družini, fleksibilnost, zanesljivost in ponos. Nekatere slabosti, ki izhajajo iz tega, pa so močan 

vpliv čustev na poslovanje in posledično družinski konflikti, različni interesi članov družine, 

zastarelost vodenja kot tudi prednostno obravnavanje družinskih članov. Pomembna slabost 

oziroma izziv, ki se izpostavlja večkrat, je problem nasledstva v družinskem podjetništvu. 
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Splošno lahko nasledstvo strnemo v tri faze. Proces se začne z izborom naslednika in njegovim 

usposabljanjem. S časom tako nastopi naslednja faza, medgeneracijski prehod, ki je postopen 

proces, pri katerem se starejša generacija umakne iz aktivnega upravljanja v podjetju. 

Nasledstvo se zaključi s prenosom moči, s sprejetjem in integracijo novega vodstva. Nekateri 

avtorji so v povezavi z nasledstvom identificirali dva modela socializacije. Prvi je model 

zgodnje udeležbe in socializacije v podjetju, drugi pa model pozne udeležbe v družinskem 

poslu, po času preživetem v zunanjem izobraževanju in zaposlitvi. Takšne različne oblike 

vpetosti v podjetje imajo posledično tudi velike vplive na nadaljnji razvoj podjetja. Prav zaradi 

problematike nasledstva in s tem obstoja takšnih podjetij se s temo ukvarja vedno več 

strokovnjakov. Pomembnost tega poudarja podatek, da prenos v naslednjo generacijo v 

Zahodni Evropi in ZDA preživi samo okoli tretjina družinskih podjetij (Pšeničny in drugi, 

2000). 

1.1.2.3.3 Notranje podjetništvo 

Notranje podjetništvo je podjetniško delovanje znotraj obstoječega podjetja oziroma 

organizacije. Z generacijo idej, novih rešitev, izdelkov in podobno zaposleni nekega podjetja s 

tem lahko vplivajo na nove prihodke podjetja. Ker že obstoječe podjetje predstavlja na nek 

način bolj varno okolje v smislu financ, znanja in različnih distribucijskih kanalov, je lahko 

takšno delovanje v obojestransko korist, tako za zaposlene kot za podjetje. Primer tega je 

podjetje Google, katerega ustanovitelja Larry Page in Sergey Brin sta leta 2004 uvedla tako 

imenovan »20-odstotni čas«, ki je pomenil, da lahko zaposleni petino svojega delovnega časa 

namenijo svojim projektom, ki so na nek način povezani s podjetjem.  

Glavnih sedem razsežnosti notranjega podjetništva lahko strnemo v (Antončič, Hisrich, Petrin 

& Vahčič, 2002): 

 nove posle; 

 nove enote ali podjetja; 

 inovacije izdelkov ali storitev; 

 tehnološke inovacije; 

 samoprenovo; 

 prevzemanje tveganja; 

 proaktivnost. 

Z željo spodbujanja notranjega podjetništva pri zaposlenih je povezana pomembnost ustvaritev 

dobre klime v podjetju. Če imajo zaposleni občutek, da se njihovo mnenje upošteva in se 

spodbujajo nove rešitve, so le-ti bolj nagnjeni k razmišljanju na ta način. Pozitivne posledice 

za zaposlene so med drugim opolnomočenje, večja pripadnost podjetju, večja produktivnost in 

iz vsega sledeče potencialno večje zadovoljstvo. Za podjetje je nekaj pozitivnih posledic boljša 

izkoriščenost zaposlenih, ohranjanje zaposlenih zaradi večje pripadnosti, stroškovno 

učinkovitejše inoviranje, saj se inovacije generirajo znotraj podjetja, posledično pa zaradi tega 

tudi večja konkurenčnost na trgu.  
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Za uspešen razvoj notranje-podjetniške kulture se mora le-ta razlikovati od tradicionalne 

korporativne kulture. Zaposlene se mora spodbujati k predlaganju in poskušanju novih stvari, 

k ustvarjanju ter razvijanju na vseh področjih, ne samo omejeno na svoje področje delovanja. 

Vizija, cilji in načrti delovanja naj bi se razvijali v sodelovanju z zaposlenimi. Izpeljane 

aktivnosti so nagrajene. Tako se kultura odmakne od omejevalnega okolja bolj k vodilom 

notranjih podjetnikov, ki so ustvarjalnost, fleksibilnost, neodvisnost in sprejemanje tveganj 

(Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002). 

1.1.2.3.4 Samozaposlitev 

Osnova podjetništva oziroma vsaj večina začetkov nekako izvira iz samozaposlitve, saj je 

splošna definicija samozaposlitve delo, v katerem posameznik dela zase namesto za 

delodajalca, ki mu izplačuje plačo. Sicer lahko za izjemo vzamemo notranje podjetništvo, je 

pa podjetniška aktivnost v osnovi prav to, da podjetnik začne svojo pot z delom zase. 

Večina literature pri tematiki samozaposlitve izpostavlja razloge oziroma motivacijo za 

samozaposlitev. Avtorji Ruzzier in drugi (2008) delijo te razloge v dve skupini, in sicer na 

osebne in finančne razloge. Med najpomembnejšimi finančnimi razlogi so potreba po finančni 

varnosti, potreba po denarnih sredstvih in neodvisnost pri uporabi in alokaciji finančnih 

sredstev. Čeprav je finančni vidik pomemben, avtorja Birley in Westhead (Ruzzier in drugi, 

2008) ugotavljata, da je osebnostni vidik večinoma močnejši. Najpomembnejši osebni razlogi 

za samozaposlovanje so med drugim želja postati sam svoj šef, želja po večji fleksibilnosti, 

neodvisnost, osebni izzivi in podobni.  

1.1.3 Pomen podjetništva 

Dandanes redko katera oseba ni slišala za pojem podjetništvo oziroma pozna vsaj eno osebo, 

ki bi jo lahko definirali kot podjetnik. Ker iz različnih virov vseskozi slišimo omenjanje 

podjetništva, bi človek sklepal, da ima pojem velik pomen v družbi, v kateri živimo. 

Avtorji Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič (2002) pomen podjetništva enačijo z najuspešnejšo 

metodo povezovanja znanosti in trga, v zavzemanju ustvarjanja in uvajanja novih izdelkov in 

storitev na trg ter s tem povezano ustanavljanje novih podjetij. Dejavnosti podjetniške 

aktivnosti postavljajo ekonomske temelje, zagotavljajo delovna mesta ter s tem vplivajo na 

razvoj gospodarstva. Zaradi teh učinkov in celotnega vpliva na gospodarstvo ter zaposlovanje 

bi moralo podjetništvo biti osrednja točka gospodarskega razvoja, menijo avtorji. 

Podjetništvo se večinoma začne z ustanovitvijo manjših podjetij. Kot sem navedel v prejšnjem 

poglavju, so to največkrat mikro in majhna podjetja, od katerih nekatera kasneje zrastejo v 

srednja ali celo velika podjetja. Tukaj je pomembno omeniti, kakšen pomen za gospodarstvo 

imajo takšne manjše oblike podjetij. Zaradi različnih vzrokov, kot na primer boljša 

prilagodljivost na vedno hitrejše spremembe v svetu, povečani konkurenci, vedno bolj odprti 

mednarodni trgovini in s tem povezanim lažjim vstopom, so majhna podjetja v mnogih 
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pogledih bolj primerna za poslovanje v določenih okoljih. To tudi kaže splošna statistika, kjer 

so manjša podjetja prevzela hrbtenico uspešnih nacionalnih gospodarstev.  

Glas (Ruzzier in drugi, 2008, str. 25) pomen podjetništva pripisuje: 

 ustvarjanju delovnih mest; 

 prispevku h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti; 

 vplivu na inovacije v družbi; 

 povečevanju dohodka v regiji; 

 vplivu na širšo regionalno gospodarsko strukturo; 

 nastajanju novih srednje velikih in velikih podjetij; 

 vključevanju manjših virov sredstev prebivalstva v poslovno uporabo; 

 prispevanju nastanka družbe, ki ceni spodbujanje razvoja, urejeno pravno državo in 

gospodarsko stabilnost. 

Vsa gospodarstva danes priznavajo pojma podjetništvo in podjetnik v ekonomskem razvoju. 

Pojma sta v zadnjih dveh desetletjih postala del ekonomske politike, ekonomske in poslovne 

znanosti in del javne razprave (Ruzzier in drugi, 2008, str. 26). Eden od razlogov za to je bila 

raziskava prej omenjenega ameriškega ekonomista Davida Bircha, ki je v obdobju od leta 1969 

do 1979 opravil raziskavo o zaposlovanju v vseh ameriških podjetjih. Raziskava je pokazala, 

da so v omenjenem obdobju kar 81 % delovnih mest ustvarila podjetja s 100 ali manj 

zaposlenimi, torej manjša podjetja. Na podlagi tega je bil zaključek, da je ta segment 

gospodarstva najpomembnejši generator gospodarske rasti. Oblikovalci ekonomske politike so 

od takrat dalje začeli jemati tematiko podjetništva resneje in začeli iskati načine, da se ta 

močneje spodbuja in podpira (Pšeničny in drugi, 2000, str. 32). 

Gospodarstva so tako začela tudi spremljati in podpirati podjetniške aktivnosti, saj so raziskave 

pokazale, da so dejavniki okolja, v primerjavi z notranjimi dejavniki, pri rasti podjetja mnogo 

pomembnejši. Uspešna rastoča podjetja so gospodarstvu v prid, zato so le-ta začela prilagajati 

okolja podjetjem tako, da so lahko čim uspešnejša. Druge institucije, kot na primer GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor), so se začele ukvarjati z merjenjem podjetniške aktivnosti. 

Tako se vsako leto izvede obsežna raziskava v mnogih državah sveta in ugotovi stanje na 

področju podjetništva ter se razdeli države v tri različne skupine, in sicer tiste z visoko, s 

srednjo in nižjo ravnijo podjetniške aktivnosti. Ugotovilo se je, da je v podjetniško 

najaktivnejših državah podjetniška aktivnost sestavni del in sprejeta filozofija gospodarskega 

in zasebnega življenja. S tem je podjetništvo postalo pomemben element dolgoročnega 

planiranja vsakega narodnega gospodarstva kot tudi pomemben dejavnik konkurenčne 

prednosti države (Pšeničny in drugi, 2000).  

Za Slovenijo se sicer podjetništvo lahko obravnava šele od osamosvojitve države leta 1991, se 

je pa vseeno na tem območju podjetništvo razvijalo že prej. Povzetek razvoja in pomena 

podjetništva na območju Slovenije v različnih časovnih obdobjih je prikazan v nadaljevanju 

(Ruzzier in drugi, 2008, str. 27-28): 
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 Srednji vek (16. do 18. stoletje) – gospodarstvo temelji večinoma na obrti (živilska 

dejavnost, tekstilna, kovaško-kovinska, gradbena, lesna, ladjedelska), cehovstvo v 17. 

stoletju prerase v manufakture in se financira iz večinoma trgovskega kapitala, 

kapitalistična logika je prisotna. 

 19. stoletje – z odpravo fevdalizma mnogi trgovci pridobijo veliko bogastva z nakupom 

zemlje, nastanek številnih finančnih inštitucij in prvih slovenskih bank v dejavnostih 

trgovine, špedicije, bančništva in zastopništva. 

 Pred 1. svetovno vojno – nastanek prvih obrtnih industrijskih obratov, slovenska podjetja 

že izvažajo v različne države, zakonodaja dopušča odprtje obrti vsakomur, začetek 

povezovanja obrtnikov v zadruge. 

 Čas med obema vojnama – slovensko gospodarstvo je po 1. svetovni vojni postavljeno v 

popolnoma drugačno obliko, iz industrijsko razvite habsburške monarhije v agrarno in 

industrijsko slabo razvito Jugoslavijo. Gospodarstvo temelji na rudarstvu, železarstvu, 

kovinski industriji, tekstilu, čevljarstvu, papirni industriji in celulozi, kemični industriji, 

gradbeništvu in živilski industriji. Obrtniki so pomembni dobavitelji materiala in storitev 

industriji. 

 Socializem – socialistično podjetništvo onemogoča možnost kapitalske udeležbe za ključne 

osebe teh podjetij, kar je eden ključnih dejavnikov za razvoj. Po letu 1974 se podjetja 

prestrukturirajo v »organizacije združenega dela«, kar pomeni konec kakršnih koli 

podjetniških poskusov. 

 Prehod v tržno gospodarstvo – v 80. letih prejšnjega stoletja se mnogo podjetij znajde v 

hudih težavah ali propade, nastane do takrat še neznani problem, brezposelnost. Ukrepi, 

kot so Zakon o podjetjih v Jugoslaviji leta 1988 in Zakon o razvoju malega gospodarstva v 

Sloveniji leta 1991, povzročijo napredek na področju podjetništva, začne se pomoč in 

spodbujanje podjetništva. Podjetja, ki niso propadla, gredo skozi postopke optimiziranja, 

to povzroči odpuščanje presežnih delavcev, kot promotor in pospeševalec podjetništva kot 

oblike samozaposlovanja se vključi Zavod RS za zaposlovanje. 

Tajnikar (2000) ugotavlja, da so po letu 1990 predvsem ekonomske težave velikih in 

stroškovno dragih podjetij, ki jih je povzročila povečana konkurenca, povzročile uveljavitev 

podjetništva v Sloveniji. Stara velika podjetja niso bila prilagojena tržnim razmeram 

povpraševanja, kar je povzročilo hitro ustanavljanje novih malih podjetij, ki so posledično 

pripomogla k stabilizaciji gospodarstva in zaposlovanju velikega deleža brezposelnih oseb. 

Napredek sta povzročila tudi dva nova zakona, Zakon o gospodarskih družbah leta 1993 in 

Obrtni zakon leta 1994. To je med drugim tudi spremenilo pravnoorganizacijsko strukturo 

malega gospodarstva. Leta 1996 je Slovenija dobila Strategijo razvoja malega gospodarstva, ki 

je bila sicer po mnenju nekaterih prepočasi uveljavljena, je pa bila vseeno korak v pravo smer. 

Za gospodarstvo so tako mikro, mala in srednja podjetja postala izjemno pomembna z vidika 

inovativnosti in razvoja, ustvarjanja novih delovnih mest in zaposlovanja, ustvarjanja 

pomembnega deleža bruto družbenega proizvoda in soustvarjanja konkurenčnega okolja 

(Pšeničny in drugi, 2000). 
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Podatki kažejo, da so že do leta 1998 glavnino vseh podjetij predstavljala mala podjetja z manj 

kot 50 zaposlenimi, teh je bilo 98,4 %. Zaposlovala so tretjino vseh zaposlenih in ustvarila 35,7 

% vseh prihodkov (Pšeničny in drugi, 2000, str. 44). 

V današnjem obdobju, na primer leta 2017, so ta podjetja predstavljala 98,7 % vseh podjetij, 

zaposlovala so 45, 9% vseh zaposlenih in ustvarila 40,4 % vseh prihodkov (SURS, 2018). 

 Podjetnik – definicije, lastnosti in zmote 

1.2.1 Definicija podjetnika 

Z razvojem definicije pojma podjetništvo gre tudi vzporedno razvoj opredelitve, kdo je 

podjetnik, ki je glavni akter podjetniškega delovanja. Izraz podjetnik prihaja iz francoskega 

jezika (ang. entrepreneur) in dobesedni prevod pomeni »vmesnik« ali »posrednik«. To je 

posameznik, ki prevzema tveganja in ustanovi nekaj novega (Ruzzier in drugi, 2008, str. 19). 

V različnih časovnih obdobjih so se uporabljale različne definicije pojma podjetnik. Posrednik 

Marco Polo, ki je trgoval z daljnim Vzhodom, se opredeljuje kot prvi primer podjetnika. Z 

osebo kapitalistom, ki je imela denar, je podpisal pogodbo in sta si tako delila tveganje in 

končni dobiček. V srednjem veku je bila za podjetnika smatrana oseba, igralec, ki je vodila 

velike projekte. 17. stoletje definira podjetnika kot osebo, ki nosi tveganje dobička ali izgube, 

pri pogodbi z nespremenljivo ceno, ki je sklenjena z vlado. Nadalje je ekonomist Richard 

Cantillon leta 1725 podjetnika definiral kot osebo, ki nosi tveganje in je različna od tiste, ki 

zagotavlja kapital. Francoski ekonomist Jean Baptiste Say je leta 1803 opredelitev dopolnil z 

ločitvijo dobičkov podjetnika od dobičkov kapitala. Leta 1876 je ameriški ekonomist Francis 

Walker podal razlikovanje tistih, ki zagotavljajo sredstva in dobivajo obresti, od tistih, ki imajo 

dobiček zaradi svojih menedžerskih zmožnosti. Joseph Schumpeter, avstrijski politični 

ekonomist, je leta 1934 označil podjetnika kot inovatorja, ki razvija nepreizkušeno tehnologijo. 

Za Davida McClellanda, ameriškega psihologa, je bil leta 1961 podjetnik oseba, ki je polna 

energije in prevzema zmerna tveganja. Modernejše opredelitve, kot je ta iz leta 1964 s strani 

avstrijsko-ameriškega avtorja Petra Druckerja, definira podjetnika kot osebo, ki maksimira 

priložnosti. Leta 1975 je Albert Shapero opredelil podjetnika kot osebo, ki prevzema iniciativo, 

organizira nek družbeno-ekonomski mehanizem in prevzema tveganje propada. Profesor Karl 

Vesper vidi podjetnika leta 1980 z različnih zornih kotov, in sicer s strani ekonomistov, 

psihologov, poslovnežev in politikov. Zadnjo opredelitev, leta 1983, pa je podal avtor Gifford 

Pinchot, in sicer notranji podjetnik kot podjetnik znotraj obstoječe organizacije (Ruzzier in 

drugi, 2008, str. 20). 

Ker je podjetništvo v veliki meri odvisno prav od osebnosti in lastnosti podjetnika, je zanimiv 

pregled razvoja podjetništva z zornega kota personalno-psihološke teorije (za razliko od 

zornega kota vpliva okolja, kar so sociokulturni vzroki, katere sem omenil v prejšnjem 

poglavju). Avtorja Cunningham in Lischeron (Ruzzier in drugi, 2008, str. 15-16) tako 

podjetniške modele iz različnih teorij združujeta v šest skupin: 
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 Karizmatična oseba: ambicioznost, sposobnost, vztrajnost in samozavestnost podjetnikov, 

lastnosti, s katerimi je podjetnik že rojen. 

 Posebne značajske lastnosti: podjetniki imajo edinstvene moralne vrednote in odnos do 

dela. 

 Klasična šola: inovativno razmišljanje in vodenje podjetnikov, prevzemanje tveganja in 

sprejemanje odločitev v negotovih situacijah. 

 Menedžer: učinkovito načrtovanje, vodenje ljudi ter zagotavljanje finančnih sredstev 

sledijo iz bogatih menedžerskih znanj, pridobljenih z usposabljanjem. 

 Vodja: podjetniki so dobri mentorji in vodje, so prilagodljivi in vešči v komuniciranju in 

ravnanju z ljudmi. 

 Notranji podjetnik: podjetniki so vodje neodvisnih enot, v katerih se obnašajo podjetniško 

in izkoriščajo zaznane podjetniške priložnosti. 

Podjetnik je oseba, ki prepozna in izkoristi podjetniško priložnost ter jo razvije v izvedljivo in 

tržno zanimivo podjetniško idejo (Ruzzier in drugi, 2008). Ker je ena najpomembnejših vlog 

podjetnikov upravljanje ter vodenje in je le-to zelo odvisno od lastnosti podjetnikov, bom v 

nadaljevanju podal različne poglede na potrebne lastnosti podjetnikov za uspešno podjetniško 

udejstvovanje. 

1.2.2 Lastnosti podjetnikov 

V ekonomski in poslovni literaturi lahko najdemo mnogo različnih lastnosti, ki jih uspešni 

podjetniki imajo ali pa bi jih morali imeti, če želijo, da njihovo podjetje uspe. Avtorja Barringer 

in Ireland (2016) tako izpostavljata štiri lastnosti, ki so značilne za nove podjetnike, ali tiste, ki 

so že del obstoječe podjetniške zgodbe: 

 Strast za posel – mnogokrat strast podjetnika izvira iz prepričanja, da bo podjetje pozitivno 

vplivalo na podjetnikovo osebno življenje in življenja tistih, ki so s podjetjem nekako 

povezani. Strast je posebej pomembna zaradi narave podjetniškega udejstvovanja, ki je 

povezano z ogromno tveganji, ovirami in frustracijami. V tem strast mnogokrat ohranja 

motivacijo, da podjetnik vztraja. Pet glavnih razlogov za to, zakaj je strast pomembna, je 

sposobnost učenja in prilagodljivosti, pripravljenost trdega dela v daljšem časovnem 

obdobju, sposobnost premagovanja neuspeha in zavrnitev, pripravljenost sprejeti kritiko in 

omejitve od drugih ter vztrajnost v težkih obdobjih. 

 Osredotočenost na proizvod in kupca – čeprav so funkcije, kot so vodenje, trženje in 

finance, pomembne za podjetje, le-te nič ne pomenijo, če podjetje nima dobrega proizvoda 

ali storitve, ki zadovolji njegove stranke. Ključnega pomena je ustvarjanje vrednosti za 

uporabnike in stranke s pravimi proizvodi in storitvami, merilo tega pa je, da so kupci za te 

proizvode in storitve pripravljeni plačati. 

 Vztrajnost – ker podjetniki po navadi ustvarjajo nekaj novega, je vedno prisotna možnost 

neuspeha. Tako kot se znanstveniki morajo v laboratoriju spopadati z mnogimi neuspehi in 

vztrajati, dokler ne najdejo najoptimalnejše kombinacije zmesi, morajo biti tudi podjetniki 
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pripravljeni, da prilagajajo načine in premagajo neuspeh, se iz tega kaj naučijo, se 

prilagodijo in vztrajajo, dokler ne uspejo. 

 Pametna izvršitev (ang. execution intelligence) – za uspešno izvedbo podjetniške ideje je 

pomembno več faktorjev, od razvoja poslovnega modela, sestavljene ekipe, zbiranja 

sredstev, grajenja partnerstev, upravljanja financ, vodenja zaposlenih ipd. Pri vseh teh 

dejavnikih je ključnega pomena pametna izvršitev le-teh, saj kot pravi kitajski pregovor: 

»Odprtje podjetja je enostavno, obdržati ga odprtega je zelo težko«. 

Čeprav se nekatere lastnosti lahko smatrajo kot splošne za vse oziroma večino podjetnikov, pa 

v strokovni literaturi še vseeno ni »pravega podjetniškega« profila. Ker podjetniki izhajajo iz 

različnih okolij, na primer geografsko, časovno, družinsko, imajo različno izobrazbo, delovne 

izkušnje in podobno, ni tipičnega podjetnika. Avtorji Antončič, Hisrich, Petrin & Vahčič 

(2002) tako navajajo še nekatere dodatne osebnostne lastnosti, ki so koristne za podjetniško 

aktivnost: 

 Notranji nadzor – podjetniki so splošno bolj nagnjeni k internalnosti, imajo občutek 

nadzora nad svojim življenjem. Ker nekatere študije kažejo pozitivno korelacijo med 

podjetniškimi nameni in internalnostjo, kot tudi pozitivno povezavo med uspehom v 

poklicu in internalnostjo, lahko sklepamo, da je dober razvit notranji nadzor koristen za 

podjetniško udejstvovanje 

 Občutek neodvisnosti in potreba po dosežkih – ker je podjetnik oseba, ki po navadi ustanovi 

svoje podjetje, je iz tega izhajajoče tudi spoznanje, da je to oseba, ki večinoma bolje deluje, 

ko dela na svoj način, in hkrati mogoče celo težko dela za nekoga drugega. Avtor 

McClelland (1961) je v svoji teoriji o potrebi po dosežkih oziroma uveljavitvi podrobno 

opisal tri značilnosti podjetnikov. Prva je osebna odgovornost za reševanje problemov, 

določanje ciljev in doseganje ciljev z lastnimi prizadevanji. Sledi ji zmerno sprejemanje 

tveganj, ki je funkcija veščin, in ne naključja. Zadnja pa je poznavanje rezultatov 

odločitvenih oziroma delovnih dosežkov. Sklep je bil, da posameznike, ki se odločijo za 

ukvarjanje s podjetništvom, vodi visoka potreba po uveljavitvi. 

 Sprejemanje tveganj – zdi se, da pri obravnavanju podjetništva ne gre brez vključevanja 

pojma tveganja. To je lahko finančno, družbeno, psihološko ipd., je pa tveganje nedvoumno 

del podjetniškega procesa. Nagnjenost k tveganju je zato ena od pomembnejših lastnosti 

podjetnikov, saj se tisti, ki tveganju niso naklonjeni, največkrat s podjetništvom sploh ne 

začnejo ukvarjati. 

Prepoznane splošne osebnostne lastnosti podjetnikov lahko služijo kot začetno vodilo vsakega, 

ki razmišlja o začetku podjetniške poti. Sicer je takšne lastnosti dobro imeti, je pa zmotno 

misliti, da so le-te edini pogoj, da se kdo lahko ukvarja s podjetništvom in potencialno tudi 

uspe. Z dovoljšno mero odprtosti, pripravljenostjo učenja iz napak in dela na sebi je večina 

oseb zmožna uspeti. V povezavi s tem v naslednji točki podajam par zmot o podjetnikih, kdo 

podjetniki so oziroma kdo niso. 
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1.2.3 Zmote o podjetnikih   

Danes obstaja iz različnih razlogov mnogo napačnih predstav o podjetnikih. Nemalokrat so 

razlog za to različni mediji, ki določene podjetniške zgodbe predstavijo kot uspeh iz danes na 

jutri brez omenjanja, da je v ozadju mnogo različnih dejavnikov, ki so pripeljali do tega, ali pa 

so ti primeri bolj izjema kot pravilo za podjetništvo. Dejstvo namreč je, da je večina 

podjetniških zgodb dobro izpeljan celoten proces prepoznavanja, načrtovanja in izvedbe 

podjetniške aktivnosti. V nadaljevanju povzemam par zmot o podjetnikih (Barringer & Ireland, 

2016): 

 Podjetniki so rojeni, ne narejeni: več kot sto raziskav na področju psihološkega in 

socialnega okolja kaže, da podjetniki genetično niso drugačni od ostalih oseb in s tem 

dokazuje, da podjetništvo ni »dano« z rojstvom. Bolj sprejeto je spoznanje, da se podjetnik 

razvije zaradi različnih vplivov iz okolja, na primer življenjskih izkušenj, osebnih odločitev 

in okolja, v katerem oseba živi. Čeprav obstajajo nekatere lastnosti, katere se splošno 

povezuje s podjetniki (te sem opisal v prejšnjem poglavju), se pa le-te razvijejo v življenju 

osebe zaradi že omenjenih življenjskih izkušenj in okoliščin. Primer tega so osebe, ki so na 

kakršen koli način povezane z nekom, ki je podjetnik, bodisi družinskim članom ali 

bližnjim znancem. Izkušnja neposrednega opazovanja podjetnika pri delu lahko odvzame 

občutek dvoumnosti in negotovosti ter poveča možnost odločitve za podjetništvo. 

 Podjetniki so hazarderji: zmota, da podjetniki večinoma sprejemajo večja tveganja od 

ostalih, izvira iz dveh virov. Prvi je ta, da je podjetniški poklic manj strukturiran od klasične 

zaposlitve v podjetju in s tem povezan z več negotovimi možnostmi in manj stabilno obliko 

zaposlitve. Drug vir je velika potreba podjetnikov po uspehu in s tem postavljanje zahtevnih 

ciljev, kar je povezano s sprejemanjem tveganja. Čeprav je podjetništvo verjetno bolj 

tvegana aktivnost v primerjavi s tradicionalno zaposlitvijo, pa to ne pomeni, da ta tveganost 

ni premišljena. 

 Podjetnike najbolj motivira denar: zmotno bi bilo predpostavljati, da denar ni pomemben 

za podjetnike, vendar je denar redko izhodiščna točka za ukvarjanje s podjetništvom in 

vztrajanjem v njem. Nekateri podjetniki navajajo, da je prevelik poudarek na denarju lahko 

mnogokrat zavajajoč, saj lahko prevelik strah izgubiti denar, prepreči, da se ga sploh 

pridobi. Denar je vedno stranski proizvod trdega dela, vztrajnosti in želje po uspehu. 

 Podjetniki morajo biti mladi in energični: čeprav energičnost za podjetnike ni slaba lastnost, 

lahko le-to imajo vse starostne skupine. Avtorja navajata rezultate raziskave med 

posamezniki, ki so leta 2012 ustanovili podjetje skozi svetovalno podjetje LegalZoom, ki 

kaže, da je bila večina podjetij ustanovljena med osebami v starostni skupini 30–39 let in 

40–49 let. Različni investitorji cenijo dejstvo, da s starostjo pridejo lastnosti, ki definirajo 

»močnega podjetnika«. To so izkušnje na področju dejavnosti, iz katere izhaja podjetniška 

priložnost, spretnosti in znanja, ki bodo pomagala poslu, dober ugled, evidenca 

dosedanjega dela ter strast za poslovno idejo. Kot dodatek temu lahko prav tako navedem, 

da je v večini gospodarstev po raziskavi Global Entrepreneurship Montor prevladujoča 

starostna skupina za začetek podjetniške poti 25–34 let in 35–44 let (GEM, 2019). 
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 Podjetniki se radi izpostavljajo: sicer zelo pogojeno z medijsko izpostavljenostjo, v 

povprečju veličina oseb ne pozna več kot par uspešnih podjetnikov, čeprav je uspešnih 

podjetnikov malo morje. V medijih močno izpostavljeni podjetniki, kot to Mark 

Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk ali Richard Branson, so poznani po celem svetu, so pa 

le zelo majhen del uspešnih podjetnikov. V poslovnem svetu, podjetniški stroki in nasploh 

gospodarskem okolju mogoče malo več oseb pozna uspešne podjetnike, vendar osebe, ki 

nimajo neposrednega stika z uspešnimi podjetniki, le-teh ne poznajo. Razlog je bodisi v 

tem, da so jih mediji spregledali, ali pa te osebe namerno delajo na tem, da niso 

izpostavljene,  saj je dejstvo, da je redko kateri uspešen podjetnik samovoljno izpostavljen. 

Razlog bi lahko tičal tudi v tem, da je pogoj za uspešnost podjetnika trdo delo, kar 

posledično vpliva na to, da verjetno manj časa ostane za iskanje medijske pozornosti. 

 Uspešnost v podjetništvu 

Uspešnost je danes ena najpogostejših tem v poslovnem svetu. V različnih medijih lahko na 

dnevni bazi beremo o uspešnih podjetjih, uspešnih podjetnicah in podjetnikih, uspešnih 

poslovnih strategijah, odločitvah in podobno. Ker obstaja mnogo različnih razlag in pogledov 

na to temo, ni lahko najti enotne definicije. Na uspešnost lahko v povezavi s tem gledamo z 

različnih zornih kotov. Podjetje je lahko uspešno, če ustvari klimo v podjetju, kjer se zaposleni 

počutijo dobro, čutijo pripadnost podjetju in so mišljenja, da opravljajo nekaj koristnega. Lahko 

se uspešnost gleda z vidika družbeno koristnega vidika; podjetje, ki ima na širše okolje ugoden 

vpliv, se lahko smatra kot uspešno. Najpogostejša definicija uspešnosti je prav gotovo s 

finančnega vidika, s kriteriji oziroma kazalniki, kot so dobiček iz poslovanja, donosnost 

sredstev, donosnost kapitala in podobnimi. Uspešnost na drugih področjih v podjetju, trženju, 

kadrovanju, proizvodnji, je tudi pomembna, večinoma se te kategorije medsebojno ne 

izključujejo, saj je res uspešno podjetje tisto, ki na večini področij uspešno deluje.  

V tej nalogi bom uspešnost najprej predstavil s teoretične plati s pomočjo teorije ciljev in 

sistemske teorije, nato pa z vidika finančne plati pogledal tri najpomembnejše kazalnike 

finančne uspešnosti podjetja, ki sem jih zasledil pri raziskovanju tega vprašanja po spletu in v 

drugih virih, to so dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, donosnost sredstev in donosnost 

kapitala. Na koncu bom uspešnost v podjetništvu prikazal še s pomočjo psihološkega vidika. 

1.3.1 Teorija ciljev 

S teorijo ciljev se je med prvimi začel ukvarjati ameriški psiholog Edwin A. Locke, ki je že v 

sredini 60. let podal izsledke prvih raziskav na to temo. S pomočjo psihologa Garyja P. 

Lathama sta razvila teorijo postavljanja ciljev, ki se med drugim uporablja tudi v poslovnem 

svetu. Identificirala sta pet dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati, če želimo povečati 

uspešnost doseganja zastavljenih ciljev (Locke & Latham, 1990). Prvi dejavnik je specifičnost 

in jasnost cilja. Drugi dejavnik je, da mora biti cilj dovolj velik izziv, saj če bo prelahek, oseba 

ne bo motivirana, ker se bo cilj zdel nepomemben. Cilje, katere je težje doseči, osebe smatrajo 

za pomembnejše in se zato tudi bolj potrudijo, da bi jih dosegle. Tretji dejavnik je predanost  
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cilju in zavezanost, da se uresniči. Večja osebna povezava zaposlenih s ciljem, ki se doseže s 

pravo mero avtonomije, povzroči tudi močnejšo zavezanost do le-tega. Četrti dejavnik teorije 

so povratne informacije, s katerimi se doseže doslednost uresničitve cilja, če so primerne. 

Zadnji dejavnik je kompleksnost. Če je cilj preveč zapleten, kompleksen, ga je smiselno 

razdeliti na več manj kompleksnih ciljev in s tem povečati možnost uspeha. V nadaljevanju 

podajam primere vsakega dejavnika (Locke & Latham, 1990): 

 Specifičnost in jasnost cilja: namesto »povečati prodajo« je jasno zastavljen cilj »povečati 

prihodke od prodaje za 10 % v naslednjem letu«. 

 Cilj mora biti dovolj velik izziv: čeprav so majhne naloge včasih pomembne, mora 

zaposleni dobiti občutek, da je cilj dovolj pomemben, da bo njegov doprinos oziroma 

dosega cilja naredila spremembo, da bo dosežen cilj pomembno vplival na poslovanje. 

 Predanost in zavezanost cilju: zaposleni se morajo poistovetiti s ciljem, ga razumeti in se 

strinjati. Pri večji vključenosti v zastavitvi cilja se zaposleni počutijo bolj predani le-temu.  

 Povratne informacije: s sprotnim spremljanjem napredka z vidika zastavljenih kriterijev ali 

upoštevanjem povratnih informacij v obeh smereh (vodja – zaposleni in zaposleni – vodja) 

se poveča jasnost ciljev. S tem se tudi sproti ugotovijo morebitne potrebne prilagoditve 

zastavljenih ciljev. 

 Kompleksnost: če so zastavljeni cilji preobremenjujoči, preveč zapleteni, da bi jih zaposleni 

jasno razumeli in bili z njimi preveč obteženi, je večja verjetnost, da uresničevanje ne bo 

dosledno, saj bo manjkala motivacija. 

1.3.2 Sistemska teorija 

Podjetje ali organizacija je po sistemski teoriji opredeljena kot sestav naravnih ali naravnih in 

tehničnih elementov, ki se združujejo, da bi s svojim delovanjem oziroma s svojo dinamiko 

sistema ustvarili osebne ali družbene cilje. Ena od nujnih sestavin tega sistema je človek kot 

tvorec organizacije. Organizacija ustvarja svoje cilje z dinamiko oziroma s svojim delovanjem 

(Lipičnik, 2005, str. 2). Ugotovitev uspešnosti organizacije zahteva definicijo z več vidikov. 

Prvi je vsebinski vidik, torej kaj je potrebno preučiti, katere organizacijske elemente moramo 

analizirati. Drugi vidik je tehnični, ki določa, kako bomo preučevali posamezne elemente 

organizacije, kakšne tehnike bomo uporabili in ali bomo preučevali globalno ali analitično kot 

tudi kako bomo predstavili rezultate. Zadnji vidik je časovni, definirati je potrebno, katero 

stanje se preučuje, trenutno, preteklo ali bodoče (Lipičnik, 2005, str. 212). 

Lobnikar (2002) navaja, da so po sistemski teoriji organizacije del širšega okolja in morajo biti, 

če želijo biti uspešne, sposobne prilagajanja spremembam tega okolja in sposobne v njem 

preživeti. Kriteriji uspešnosti s časovnega vidika so kratkoročno storilnost in učinkovitost, 

srednjeročno prilagodljivost in razvoj ter dolgoročno preživetje organizacije in sposobnost, da 

obstane v nenehno spreminjajočem se okolju. 
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1.3.3 Finančni kazalci 

Zgornje opredelitve uspešnosti je zaradi svoje teoretične narave sicer vredno upoštevati, vendar 

imajo za vsakodnevno poslovanje in odločanje, predvsem če so informacije namenjene za 

koristnike izven podjetja, kot so finančne institucije, ali za potrebe načrtovanja in primerjanja 

z drugimi podjetji, v podjetništvu omejeno korist. Pri tem so bolj smiselni finančni kazalci 

uspešnosti poslovanja.  

Pri vstopu v podjetniške vode posameznik praviloma pripravi poslovni načrt. Je dokument, s 

katerim podjetnik karseda natančno predvidi prednosti in slabosti, ki so povezane s 

poslovanjem, ter poskuša ugotoviti morebitne priložnosti in nevarnosti na trgu, na katerega 

vstopa. Eden od ključnih delov takšnega načrta je finančni načrt. Preko tega potencialni 

vlagatelji ugotavljajo donosnost posla, podjetnik pa predvideva delovanje podjetja z različnih 

finančnih vidikov, kot so prihodki, stroški in izkazi uspeha, ki iz njih izhajajo, zagotavljanje 

sredstev, torej bilance stanja za posamezna obdobja, likvidnost podjetja, možna finančna 

tveganja in podobno. Uporablja se prav tako kot orodje za kontrolo v posameznih časovnih 

obdobjih, saj lahko podjetnik s temi ugotavlja, če je stanje takšno, kot bi moralo biti, in 

posledično ustrezno ukrepa (Ruzzier in drugi, 2008, str. 348). 

Sestavni del finančnega dela poslovnega načrta so različni poslovni in finančni kazalci. Po 

prebiranju različne literature, svetovnega spleta in drugih virov, kjer se omenja kazalce kot 

pomembno merilo uspeha v podjetju, sem izluščil tri, ki se mi zdijo najprimernejši in ključni 

kot dober pokazatelj uspešnega poslovanja. Ti kazalci so dobiček iz poslovanja pred 

amortizacijo (EBITDA), donosnost sredstev (ROA) in donosnost kapitala (ROE), vsakega 

podrobneje predstavljam v nadaljevanju. 

1.3.3.1  EBITDA ali Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo 

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo oziroma dobiček iz poslovanja pred 

amortizacijo (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) je eden od 

kazalcev poslovne uspešnosti podjetja. Izračuna se na naslednji način: 

 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =  𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝐸𝐵𝐼𝑇)  +  𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑎 (1) 

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo pokaže »golo« uspešnost poslovanja podjetja. Ker ne 

upošteva amortizacije in izključuje učinke financiranja, izrednih dogodkov ter drugih 

nedenarnih računovodskih postavk, je dober približek denarnemu toku podjetja, ki ga družba 

ustvari s svojim poslovanjem. Je dober pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja v osnovni 

dejavnosti. Prav tako dobro pokaže dobičkonosnost podjetja in omogoča relativno dobro 

primerjavo z drugimi podjetji in s panogo (Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo, b.l.).  

Podjetniku kazalnik torej predstavlja denarni tok iz poslovanja (Agencija RS za javnopravne 

evidence in storitve, 2020a). 
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1.3.3.2  ROA ali donos na sredstva 

Donosnost sredstev (ang. return on assets) prikazuje, kako učinkovito podjetje uporablja svoja 

sredstva, ki jih ima na voljo, za doseganje dobička. Izračuna se na naslednji način: 

 𝑅𝑂𝐴 =  Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 / 𝑆𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 (2) 

Donosnost sredstev kaže dobičkonosnost sredstev podjetja, kazalnik se po navadi izkazuje v 

odstotkih. Takšna vrednost pokaže delež čistega dobička v celotnih sredstvih podjetja. 

Kazalnik podjetju pomaga pri iskanju zunanjega financiranja, saj vlagateljem služi kot 

pokazatelj finančne uspešnosti podjetja pri njihovih naložbenih odločitvah. Prav tako je 

koristen za primerjavo med podjetji, vendar je primeren samo za podjetja v isti panogi, saj 

imajo različne panoge različno strukturo sredstev. Tako imajo nekatere panoge višje vrednosti 

osnovnih sredstev, kot so proizvodne panoge, nekatere pa nižje vrednosti osnovnih sredstev, 

kot so storitvene panoge. Višja donosnost sredstev pri primerjavi s konkurenti pomeni boljše 

in učinkovitejše izkoriščanje sredstev, ki jih ima na voljo (Donos na sredstva, b.l.). 

Podjetnik s kazalnikom vidi, kako učinkovito ustvarjajo sredstva podjetja dobiček, in hkrati 

vidi, kako stoji v primerjavi z drugimi podjetji v panogi (Agencija RS za javnopravne evidence 

in storitve, 2020a). 

1.3.3.3  ROE ali donos na kapital 

Donosnost kapitala (ang. return on equity) prikazuje, kako učinkovito podjetje uporablja vire, 

ki so zagotovljeni s strani lastnikov, za doseganje dobička. Izračuna se na naslednji način: 

 𝑅𝑂𝐸 =  Č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘 / 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (3) 

Donosnost kapitala kaže dobičkonosnost lastniškega kapitala podjetja, kazalnik se po navadi 

izkazuje v odstotkih. Ta vrednost pokaže delež čistega dobička v celotnem lastniškem kapitalu 

podjetja. Kazalnik je najpomembnejši indikator za lastnike in potencialne investitorje, saj 

praktično pokaže, koliko denarja podjetje ustvari glede na enoto investiranih sredstev. Je 

pomemben pokazatelj, kako uspešno poslovodstvo povečuje vrednost za lastnike. Če se 

vrednost ROE povečuje brez dodatnega vloženega kapitala, to lahko pomeni učinkovitejše 

poslovanje. Vendar je tukaj tudi potrebno paziti zaradi možnosti povečevanja dolžniškega 

financiranja, pri katerem je lahko kazalec vseeno velik, čeprav je podjetje dolžniško zelo 

zadolženo. Z vidika vlagateljev je smiselno vložiti v podjetje samo, če je kazalnik ROE večji, 

kot je strošek kapitala. Kazalnik je tudi primerljiv med panogami (Donos na kapital, b.l.). 

Podjetniku torej pove, kako uspešno, skozi delovanje podjetja, njegov vložek ustvarja dobiček 

(Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, 2020a). 
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1.3.4 Psihološki vidik 

Podjetniški uspeh in definicija uspešnega podjetnika je poleg organizacijskega vidika, kjer so 

pomembni predvsem merljivi, finančni kriteriji, lahko tudi bolj osebne narave. Ti nefinančni 

kriteriji so povezani z bolj osebnim vidikom in s tem zelo subjektivnim pogledom vsakega 

posameznika na uspeh. Dejavniki, kot so samostojnost, avtonomija, neodvisnost, finančna 

varnost, pozitiven odnos z zaposlenimi in poslovnimi partnerji, družbena prepoznavnost, ugled 

in podobni, so precej abstraktni v primerjavi z bolj merljivimi kriteriji. Te definicije se lahko 

imenujejo tudi psihološke definicije uspeha. Osebnostna definicija uspeha je povezana s prej 

opisano teorijo ciljev avtorjev Lock in Latham. Posameznik definira, kaj zanj pomeni uspeh, s 

katerimi cilji bo dosegel ta uspeh in nato na podlagi tega vlaga čas, energijo in druga sredstva 

v določene aktivnosti, ki zasledujejo ta cilj. Na primer oseba, za katero je pomembno 

ravnovesje med delom in privatnim življenjem, bo gledala na čim več neodvisnosti, na dovolj 

prostega časa, število dopusta in podobno. Podjetnik, kateremu je pomembna dobra klima v 

podjetju in zadovoljni zaposleni, bo vlagal napore v dobro počutje zaposlenih, za tistega, 

kateremu so pomembni dobri odnosi s strankami, pa vlaganje časa v negovanje teh odnosov. 

Avtorica raziskave Dej (2010) na področju zaznave uspeha med podjetniki povzema (Cooper 

& Artz, 1995), da prav ta povezava med definicijo, kateri kriteriji so določeni osebi pomembni, 

in med doseganjem teh definiranih kriterijev uspešnosti, ključno vpliva na zadovoljstvo z 

delom. V raziskavi so povzete najpomembnejše psihološke definicije uspeha (Richard, 

Devinney, Yip & Johnson, 2009 in Schenk, 1998): 

 Samo-aktualizacija in Uresničevanje svojih zamisli (ang. Self-enhancement / Self-

realization) 

 Neodvisnost (ang. Autonomy / Independence) 

 Finančna varnost (ang. Financial security / Personal Income) 

 Zanimivost dela (ang. Interesting tasks) 

 Samostojnost, biti Sam svoj šef (ang. Being one's own boss) 

 Vplivnost (ang. Influence) 

 Ugled (ang. Reputation / Prestige) 

 Dobri odnosi z zaposleni in kupci (ang. Social interactions with employees and customers) 

 Zagotovitev želenih produktov in storitev (ang. Providing needed products and services) 

Ker je podjetniški uspeh večdimenzionalen, je pomembno prav ravnovesje med 

organizacijskimi in psihološkimi vidiki ter upoštevanje obeh (Dej, 2010). 
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2 PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI IN REGIJI PREKMURJE 

2.1 Podjetništvo v Sloveniji 

2.1.1 Podjetniški ekosistem v Sloveniji 

Da podjetništvo lahko nastane in se razvije, je ključnega pomena pravo podporno okolje. 

Čeprav so podjetniško naravnane osebe eden od ključnih pogojev za nastanek podjetništva, pa 

brez okolja, ki podpira takšno delovanje, podjetništvo ne more uspeti. Okolje, kjer so dobro 

razviti odnosi med podjetji, dobavitelji, odjemalci, financerji in drugimi deležniki, lahko 

splošno poimenujemo podjetniški ekosistem. Koncept podjetniškega ekosistema je torej 

nekakšna povezava med zasebnimi in javnimi deležniki za podporo osebam, podjetjem in 

drugim, ki so na kakršen koli način povezani s podjetništvom (Močnik & Rus, 2016). 

V nalogi bom z uporabo dveh publikacij poskušal navesti, kakšno je stanje podjetniškega 

ekosistema v Sloveniji. Prva je publikacija Svetovnega gospodarskega foruma (ang. World 

Economic Forum), druga pa Globalnega podjetniškega monitorja (ang. Global 

Entrepreneurship monitor - GEM Slovenija). 

2.1.1.1 Svetovni gospodarski forum – Podjetniški ekosistemi po svetu in dinamika rasti podjetij 

v zgodnjih fazah poslovanja 

V publikaciji Svetovnega gospodarskega foruma, imenovani Podjetniški ekosistemi po svetu 

in dinamika rasti podjetij v zgodnjih fazah poslovanja (ang Entrepreneurial Ecosystems 

Around the Globe and Early-Stage Company Growth Dynamics), avtorji navajajo sestavine 

splošnega podjetniškega ekosistema. Le-ta naj bi bil sestavljen iz osmih stebrov, ki v večini 

zajemajo potrebne dele za uspešno podporno okolje podjetništvu. Ti stebri so (World Economic 

Forum, 2014): 

 dostopni trgi; 

 človeški kapital in delovna sila; 

 sredstva financiranja; 

 podporni sistemi in mentorji; 

 vladni in regulatorni okvir; 

 izobraževanje in usposabljanje; 

 visokošolski sistem kot pomemben pobudnik; 

 družbena podpora. 
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Osredotočenost publikacije je sicer temeljila na zagonskih podjetjih, bom pa okvir poskušal 

aplicirati na splošno podjetniško okolje oziroma ekosistem, ki je podpora ne samo zagonskim 

temveč tudi že obstoječim podjetjem. 

V nadaljevanju bom na podlagi tega okvirja predstavil posamezno sestavino podjetniškega 

ekosistema in podal primer iz Slovenskega podjetniškega ekosistema. 

2.1.1.1.1 Dostopni trgi 

Za vsako podjetje, katerega primarni cilj je ustvarjanje dobička, je dostop do trgov s plačilno 

sposobnimi strankami ključnega pomena za ustvarjanje prihodkov in poslovanje. Obstajajo 

velike razlike med podjetji z vidika kdaj in v kakšnem obsegu začnejo ustvarjati promet za 

potrebe preživetja, normalnega poslovanja ali rasti. Tako za pretežno storitvena in svetovalna 

podjetja prihodki nastanejo relativno hitro. Za podjetja, ki pa so povezana z daljšim procesom 

postavitve storitve ali produkta na trg, kot na primer proizvodna podjetja in podjetja, povezana 

z raziskovalno dejavnostjo, pa prihodki v pravem obsegu nastanejo kasneje. Kljub tem 

razlikam je dejstvo, da so stabilni prihodki ključnega pomena za uspešno poslovanje vsakega 

podjetja in iz tega razloga tudi ključen dejavnik poslovnega, v našem primeru podjetniškega, 

okolja vsakega gospodarstva. Razpoložljivost dostopnih trgov je pomembna za rast podjetij v 

določeni regiji. Dejavniki dostopnosti trgov so število in tip potencialnih strank, kot tudi ali so 

stranke domače ali tuje. Ti tvorijo sestavine stebra dostopnosti trgov: 

Domači trgi: 

 velika podjetja kot stranke; 

 mala in srednja podjetja kot stranke; 

 država kot stranka. 

Tuji trgi: 

Slika 1: Osem stebrov podjetniškega ekosistema 

Vir: Svetovni gospodarski forum (2014). 
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 velika podjetja kot stranke; 

 mala in srednja podjetja kot stranke; 

 država kot stranka. 

S širitvijo dostopnih trgov se za podjetja poveča tudi potencialna osnova za prihodke (World 

Economic Forum, 2014). 

Steber dostopnosti trgov se po mojem mnenju v Sloveniji lahko gleda z dveh vidikov.  

Prvi je spodbujanje in podpiranje domačega gospodarstva s kupovanjem proizvodov podjetij z 

domačega trga. Primer tega je v prehrambni industriji in kmetijstvu, kjer nekatera velika 

podjetja, predvsem trgovci, spodbujajo lokalno pridelano hrano in s tem podpirajo lokalne 

kmetije in pridelovalce hrane. Podjetje Mercator tako na primer s projektom Radi imamo 

domače že nekaj let predstavlja pomembno stranko manjšim podjetnikom. Z vidnim uspehom 

projekta tako tudi nadalje išče nove tovrstne dobavitelje. Podoben primer je trgovec Tuš s 

kampanjo Doma v Sloveniji na enak način spodbuja kupce k nakupu lokalno pridelane hrane 

in s tem spodbuja domače, lokalno podjetništvo. 

Drugi vidik je podpora podjetjem pri prodoru in poslovanju na tujih trgih. Zaradi svoje 

majhnosti predstavlja Slovenija mnogim podjetjem premajhen ali neprimeren trg, zato je tudi 

pomembno, da različne institucije ustvarijo vrzel med domačimi podjetji in tujimi trgi. Po 

podatkih Slovenskega podjetniškega observatorija je Slovenija gospodarsko odprta država, saj 

sta bili v letu 2017 kar dve petini prihodkov ustvarjeni s prodajo na tujih trgih (Močnik, Duh, 

& Crnogaj, 2019). V pomoč pri tem so različni dejavniki, kot so dobri odnosi države s tujimi 

državami, kar se krepi s pogostimi gospodarskimi delegacijami, dobri odnosi poslovnih 

univerzitetnih inštitucij s partnerskimi inštitucijami, različna mednarodna poslovna srečanja in 

podobno. Pomembna ustanova za podpiranje poslovanja v tujini je na primer SID Banka 

(Slovenska izvozna in razvojna banka), ki je državna ustanova za spodbujanje in razvoj izvozne 

dejavnosti. Slovenskim podjetjem s pomočjo bančnih in zavarovalnih storitev pomaga pri 

prodoru na tuje trge (https://www.sid.si/). Še ena pomembna ustanova je SPIRIT Slovenija, 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije, ki preko svojega informacijskega vira Izvozno okno, slovenskim 

podjetjem nudi informacije in svetovanje v povezavi z internacionalizacijo poslovanja 

(https://www.spiritslovenia.si/). 

2.1.1.1.2 Človeški kapital in delovna sila 

Vsako podjetje je v veliki meri odraz svojih zaposlenih. Sposobnosti, motivacija in podobne 

lastnosti zaposlenih v veliki meri odražajo uspeh podjetja. Potencial primernih zaposlenih in 

število le-teh v določenem okolju predstavlja pomemben dejavnik podjetju, ki želi v tem okolju 

poslovati. Ključne sestavine tega stebra so razpoložljivost vodstvenega kadra, tehničnega 

kadra, podjetniško izkušenega kadra, možnost outsourcinga storitev in dostop do tujega kadra. 
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Heterogenost, različne izkušnje in znanja kadrov lahko pomembno vplivajo na hitrost in obseg 

uspeha podjetja (World Economic Forum, 2014). 

V Sloveniji lahko razpoložljivost vodstvenega kadra pogledamo z vidika velikosti deleža 

podjetij, ki svoj vodstveni kader izbira pretežno interno, znotraj podjetja. Izbiranje vodstvenega 

kadra iz vrst znotraj podjetja je lahko zelo učinkovita rešitev, saj so osebnostne lastnosti, 

spretnosti, vedenje in izkušnje večinoma znane. Prav tako je podjetje verjetno že vlagalo v 

zaposlenega z dodatnimi izobraževanji ali pa lahko to stori, ko prepozna, da je določen 

zaposleni primeren za bodočo vodjo. Ta vidik se mi zdi pomemben zaradi pomembnosti 

družinskega podjetništva v slovenskem gospodarstvu. Po podatkih raziskave Značilnosti 

družinskega podjetništva v Sloveniji 2015, ki sta jo v sodelovanju izvedla EY Slovenija in 

Katedra za podjetništvo Ekonomske fakultete v Ljubljani, slovenska družinska podjetja 

prispevajo kar 67 % dodane vrednosti slovenskih podjetij, zaposlujejo kar 70 % delovno 

aktivnega prebivalstva in ustvarijo kar 69 % celotne prodaje. Problematika oziroma izziv 

nastane pri prenosu vodenja podjetja na naslednjo generacijo, saj podatki kažejo, da je 

družinskih podjetij, ki jih vodi prva generacija, 57,5 %, ki jih vodi druga generacija, 37,1 %, 

tretja ali mlajša generacija pa samo 5,4 % (EY, 2015). Nalogo slovenskega podjetniškega 

ekosistema tukaj vidim predvsem v izobraževalnem sektorju, ki lahko pomembno vpliva na 

usposabljanje primernega kadra ne samo za družinska podjetja temveč nasploh kvalitetnega 

kadra bodisi vodstvenega, tehničnega ali podjetniško izkušenega. S tem se dotaknemo vloge 

izobraževalnega sistema pri zagotavljanju kvalitetnega človeškega kapitala in delovne sile. 

Eden od spodbudnih podatkov izhaja iz publikacije OECD, imenovane »Education at a 

Glance«, ki podaja izsledke o stanju in učinkih izobraževanja v državah članicah in partnerskih 

državah. Poročilo za leto 2019 navaja, da se je delež terciarno izobraženih mlajših odraslih, 

starih 25–34 let, v Sloveniji povečal s 30 odstotkov v letu 2008 na 41 odstotkov v 2018. Čeprav 

je to povečanje pozitivna informacija, je po podatkih hkrati možno občutiti tudi upad, saj 

podatki za Slovenijo za leto 2017 kažejo, da 20 odstotkov študentov eno leto po vpisu ni bilo 

več vključenih v terciarno izobraževanje, po teoretično triletnem trajanju študija pa 40 

odstotkov študentov ni diplomiralo in ni bilo več vpisanih v terciarno izobraževanje (OECD, 

2019). Čeprav sta vključenost mladih v izobraževanje in dosežena izobrazba odraslega 

prebivalstva visoki, pa ponudba ustrezne delovne sile zaostaja za potrebami družbe in 

gospodarstva, ugotavljajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj v svojem Poročilu o 

razvoju 2019. Pomanjkanje primerne delovne sile je povezano z zmanjševanjem vpisa v 

srednješolsko in terciarno izobraževanje zaradi demografskih gibanj in prepočasnim 

prilagajanjem strukture vpisa povpraševanju na trgu dela in razvojnim izzivom. Le-to 

posledično povzroča neskladje v znanju in spretnostih, ki zmanjšujejo možnosti za učinkovito 

rabo znanj in spretnosti. Dodaten izziv so tudi dnevne migracije ter odseljevanje prebivalcev s 

terciarno izobrazbo (UMAR, 2019). 

2.1.1.1.3 Sredstva financiranja 

Podjetja z dobrim finančnim zaledjem so v boljšem položaju financiranja potrebnih sredstev, 

ki omogočajo njihovo rast. Finančna sredstva so ključna, saj med drugim omogočajo 
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zaposlovanje dodatnega kadra, nakup ali najem prostorov in delovnih sredstev, vlaganje v 

trženjske in prodajne aktivnosti in omogočanje testne faze strankam. Mlada podjetja imajo več 

možnosti za pridobitev finančnih virov, poleg prihodkov strank in partnerjev. Ti viri so sestavni 

del stebra sredstva financiranja in obsegajo finančne vire s strani družine in prijateljev, sredstva 

zasebnih investitorjev, sredstva tveganega kapitala ter dolžniški kapital oziroma krediti. Če 

podjetniški ekosistem zagotavlja več možnosti pridobivanja takšnih sredstev, to posredno 

omogoča novim podjetjem večji potencial za stabilnejšo rast (World Economic Forum, 2014). 

V Sloveniji so, po podatkih poročila OECD, pridobljenih na podlagi ankete o razpoložljivosti 

finančnih sredstev za podjetja, slovenska manjša podjetja financirana pretežno z lastnimi 

sredstvi, to je s prihranki ali prodajo premoženja. Bančna posojila so najpogostejši zunanji vir 

financiranja, čeprav so banke še vedno precej pazljive pri dajanju posojil, kar povzroča slabše 

pogoje za podjetja, ki želijo najeti kredit. Predpostavka bank je, da je kredibilnost podjetij kljub 

izboljšavam še relativno nizka (OECD, 2018). Poleg tradicionalnih bančnih posojil pa ima 

slovenski podjetniški ekosistem še vrsto drugih virov, povratnih ali nepovratnih sredstev, ki 

lahko podjetja finančno podpirajo. Nekateri od teh so: 

 Slovenski podjetniški sklad – je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in 

srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne 

in vsebinske spodbude. 

 Slovenski regionalno razvojni sklad – Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja. 

 Central Europe Fund of Funds – sklad skladov, ki z vlaganji podpira majhna in srednje 

velika podjetja v osrednje-evropski regiji. Slovenija je v sklad vključena preko Slovenskega 

podjetniškega sklada v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom. 

 SID banka – Slovenska izvozna in razvojna banka, ki z bančnimi in zavarovalnimi 

storitvami pomaga podjetjem pri poslovanju v tujini. 

 Slovene Equity Growth Investment Programme – investicijski program sodelovanja 

Evropskega investicijskega sklada in SID banke, ki pomaga malim in srednje velikim 

podjetjem pri dostopu do virov financiranja za rast in širitev. 

 Strukturni in kohezijski investicijski skladi – sredstva, ki jih daje na voljo Evropska 

komisija. 

 Obzorje 2020 (ang. Horizon 2020) – sredstva Evropske komisije, namenjena spodbujanju 

raziskav in inovacij, ter kot pomoč podjetjem pri spodbujanju na znanju temelječega 

gospodarstva. 

 Druga sredstva – zasebni investitorji, tvegani kapital, poslovni angeli, sredstva množičnega 

financiranja (ang. Crowdfunding). Primeri so slovenski pospeševalnik ABC Accelerator, 

RSG Kapital, omembe vredna, čeprav žal ne več aktualna, se mi zdi tudi oddaja »Dober 

posel«, ki je bila projekt oziroma slovenski resničnostni šov na slovenski televiziji. Poleg 

potencialno pridobljenih sredstev je oddaja povzročila tudi približanje tematike 

podjetništva in pridobivanje finančnih sredstev širši javnosti, kar se mi zdi pozitivno. 
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2.1.1.1.4 Podporni sistemi in mentorji 

Regije se v veliki meri razlikujejo v obsegu razpoložljivosti različnih institucij in podpornih 

mehanizmov, ki podjetjem pomagajo povezati vse točke podjetniškega udejstvovanja in 

pomagajo pri uspehu le-tega. Ti mehanizmi, ki sestavljajo steber podpornih sistemov in 

mentorjev, so: mentorji in svetovalci, podporne storitve (računovodstva, kadrovsko svetovanje, 

pravno svetovanje), inkubatorji in pospeševalniki, mreža podjetnikov in stičišča za izmenjavo 

znanj (World Economic Forum, 2014). 

V Sloveniji se je, med drugim tudi zaradi razvoja start-up scene, podpora podjetništvu precej 

razširila. Dandanes lahko v vsakem večjem mestu najdemo vsaj nekaj mest, institucij, na katere 

se podjetniki lahko obrnejo in dobijo vsaj začetne informacije, kako naprej. Primer teh so 

različni inkubatorji, tehnološki parki in tako imenovani »coworking space-i«. Regijsko so ti 

podporni sistemi prisotni z obrtno-podjetniškimi zbornicami, gospodarskimi zbornicami, 

razvojnimi centri in podobno. Pomembno vlogo pri tem igrajo tudi razne izobraževalne 

institucije, saj je katedra za podjetništvo prisotna pri vsaki od treh javnih univerz v Sloveniji, 

vsaka od teh pa nadalje ponuja še druga vključujoča združenja in institucije, ki se ukvarjajo s 

podjetništvom – le-te bom navedel malo kasneje. Ena najpomembnejših institucij v Sloveniji 

za podporo podjetništva je nedvoumno SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Kot izvajalska 

agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja, da podjetniki prejmejo 

hitro in uporabno brezplačno informacijo na čim bolj celovit način in to z raznimi podpornimi 

storitvami za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov 

(https://www.spiritslovenia.si/). Velik napredek je povzročil tudi sistem točk VEM (vse na 

enem mestu), ki je sistem, kjer se na različnih izpostavah novim ali že obstoječim podjetnikom 

nudi razne podporne storitve. Le-ta postopoma tudi prehaja pod okrilje nacionalnega sistema 

SPOT (Slovenska poslovna točka), kjer bodo združene vse brezplačne podporne storitve države 

za nove in že obstoječe podjetnike. Te obsegajo razne vrste podjetniškega svetovanja, 

informiranja in podjetniškega usposabljanja, elektronske storitve in podobno 

(http://evem.gov.si/info/o-portalu/). Podporni sistemi so tudi razni zavodi, kot na primer Zavod 

Mladi podjetnik, katerega osnova delovanja je portal mladipodjetnik.si, ki ga mesečno obišče 

okoli 100.000 različnih obiskovalcev, nudi pa vsesplošno informiranje podjetnikov v fazah 

kreiranja in testiranja ideje, ustanovitve podjetja in po ustanovitvi podjetja 

(https://mladipodjetnik.si/vizitka). Omembe vredna so tudi razna društva in združenja, na 

primer SBC (ang. Slovenian Business Club) Klub slovenskih podjetnikov, Združenje 

delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje YES, klub Poslovni Angeli in podobni, 

kot tudi dogodki, od raznih Dnevov podjetništva, dogodka Podjetna Slovenija, konference 

PODIM, Podjetniškega foruma časnika Finance, dogodka COINVEST in podobnih. 

2.1.1.1.5 Vladni in regulatorni okvir 

Vpliv države oziroma vlade ter regulatorni okvir le-te močno vpliva na pospeševanje ali 

zaviranje podjetniške dejavnosti. Sestavine tega stebra so: enostavnost začetka oziroma odprtja 
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podjetja, davčne olajšave in spodbude pri ustanavljanju podjetja ter podjetjem prijazna 

zakonodaja in politika. Drugi dejavniki so tisti, ki vplivajo na fizično infrastrukturo in posredno 

vplivajo na ustanovitev in poslovanje podjetij. Ti so dostop do osnovne infrastrukture, dostop 

do telekomunikacijskega omrežja ter transportna infrastruktura (World Economic Forum, 

2014). 

V Sloveniji se je, kot omenjeno že prej, z vzpostavitvijo točk VEM oziroma SPOT točk, 

ustanovitev podjetja zelo olajšalo. V prvem letu delovanja, leta 2005, je bilo preko portala e-

VEM (SPOT) oddanih dobrih 4.000 vlog, v letu 2018 pa je bilo prek portala oddanih več kot 2 

milijona vlog (https://evem.gov.si/info). Dejstvo potrjuje tudi raziskava Svetovne banke v 

letnem poročilu Doing Business 2020, kjer se primerja 190 gospodarstev sveta v različnih 

kriterijih poslovnega okolja, od katerih je eden »enostavnost ustanovitve podjetja«. Po tem 

kriteriju je Slovenija izmed 190 gospodarstev na 41. mestu (World Bank, 2020). Z vidika 

davčnih olajšav in spodbud za ustanovitev podjetja je eden od ukrepov delna oprostitev plačila 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register za samostojne 

podjetnike. Tako podjetniki, ki ustanovijo s. p. prvič, prvo leto plačujejo 50 % prispevkov, 

drugo leto pa 70 %, kar lahko bistveno olajša začetek poslovanja. Raziskava Doing Business 

2020 Slovenijo uvršča na 45. mesto izmed 190 gospodarstev po kriteriju »plačevanje davkov«, 

ki zajema breme plačevanja davkov za srednje velika podjetja, kot tudi obseg birokracije pri 

plačevanju davkov (World Bank, 2020). Zakonodaja na področju podpore podjetništva je bila 

leta 2007 sprejeta v obliki Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Zakon o podpornem 

okolju za podjetništvo. Uradni list RS. št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), 

s katerim se je sprejelo ukrepe za spodbujanje podjetništva in organiziranost na tem področju 

ter postopke za dodeljevanje sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za 

podjetništvo. Za pozitivno se lahko smatra tudi leta 2018 sprejeti Zakon o socialnem 

podjetništvu (Zakon o socialnem podjetništvu. Uradni list RS. št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 

13/18), s katerim se poleg urejanja te vrste podjetništva tudi spodbuja razvoj socialnega 

podjetništva.  

Slovenija ima z vidika fizične infrastrukture, z 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja, 

razvitim avtocestnim križem, ki je del vseevropskega cestnega omrežja, razvitim komunalnim 

omrežjem ter razvitim telekomunikacijskim omrežjem dobro razvito infrastrukturo, kar 

posredno pozitivno vpliva na poslovno okolje. Po ugotovitvah poročila GEM Slovenija 2018 

je za Slovenijo značilna ugodna infrastruktura za potrebe poslovanja podjetij, kar med drugim 

vključuje dobro razvito telekomunikacijsko panogo, komunalne storitve, prometno 

infrastrukturo ter okoljsko infrastrukturo, po ceni, ki ne diskriminira malih podjetij (Rebernik, 

Tominc, Širec, Hojnik, Rus & Crnogaj, 2019). 

2.1.1.1.6 Izobraževanje in usposabljanje 

Razpoložljivost izobražene delovne sile pozitivno vpliva na podjetja in poslovno okolje 

nasploh. Izobrazba spodbuja splošno sposobnost in pripravljenost učenja novih stvari, kot tudi 

pozitiven odnos do prepoznavanja priložnosti in izzivov na trgu in na delovnem mestu. 
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Dejavniki tega stebra so razpoložljivost delovne sile s srednješolsko oziroma poklicno 

izobrazbo, delovne sile z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo ter podjetniško-

specifično izobraževanje in usposabljanje. Vpliv politike splošnega šolstva, ki je sprejeta na 

državni ravni, ima lahko pomembne dolgoročne posledice. Obseg podjetniško-specifičnega 

izobraževanja in usposabljanja je odvisen od razpoložljivosti podjetnikov, od organizacij, ki 

spodbujajo podjetništvo ter od pripravljenosti učiteljev/mentorjev na področju podjetništva 

deliti ključna spoznanja za povečevanje človeškega podjetniškega kapitala (World Economic 

Forum, 2014). 

Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je bilo konec leta 2018 v Sloveniji 

približno 887.200 delovno aktivnih oseb. Med delovno aktivnimi osebami je bilo konec leta 

2018 9,3 % takih, ki so imele osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 56,1 % jih je imelo 

srednješolsko, 34,6 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Pozitiven podatek je, da se je 

v primerjavi s koncem leta 2013 delež delovno aktivnih oseb z višje- ali visokošolsko izobrazbo 

zvišal za 4,0 odstotne točke. V terciarno izobraževanje je bilo v šolskem letu 2018/2019 

vpisanih skoraj 76.000 študentov. Slovenija se uvršča v sam vrh EU po deležu študentov med 

mladimi. Med študenti, ki začnejo študij, je nekaj več kot polovica takšnih, ki le-tega tudi 

končajo, kažejo podatki za šolsko leto 2016/2017 (Kozmelj, 2019).  

Glavne izobraževalne in raziskovalne institucije v Sloveniji na področju podjetništva so 

Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna Fakulteta Univerze v 

Mariboru ter Gea College Ljubljana, poleg teh treh obstaja še vrsto drugih ustanov, so pa po 

obsegu dela naštete najpomembnejše. Med izvajalci različnih podjetniških izobraževanj, kot so 

šole podjetništva, podjetniške delavnice in podobno, lahko izpostavim Ljubljanski 

univerzitetni inkubator, Tovarno podjemov Maribor, Ekonomski institut Maribor in coworking 

space Poligon v Ljubljani, čeprav jih obstaja še več. 

2.1.1.1.7 Visokošolski sistem kot pomemben pobudnik 

Vloga izobraževalnih ustanov je ključna pri razvoju podjetniškega okolja. Tak je primer 

Silicijeve Doline v Kaliforniji, pri rasti katere sta imeli lokalni univerzi Stanford in Berkley 

pomembno vlogo. Funkcije velikih univerz v tem stebru so spodbujanje kulture, ki ceni 

podjetništvo, vloga pri ustvarjanju idej za nastanek novih podjetij kot tudi vloga pri ustvarjanju 

delovne sile, bodisi vodstvene, tehnične in druge, za podjetja. Pomemben je obstoj ne samo 

univerz, temveč tudi ključnih podpornikov, ki sprejmejo podjetništvo kot spoštovanja vredno 

aktivnost ter zasledujejo in prispevajo k izobraževalni instituciji, katere del so (World 

Economic Forum, 2014). 

V nadaljevanju bom izpostavil 3 najpomembnejše izobraževalne ustanove v Sloveniji in njihov 

prispevek k podjetniškemu ekosistemu v Sloveniji. 

 Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani – Podjetništvo 



27 

 

Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, ustanovljena leta 1946, je vodilna izobraževalna 

in znanstveno raziskovalna institucija na področju poslovnih in ekonomskih ved v Sloveniji, 

uveljavljena tudi v širšem mednarodnem prostoru. Na fakulteti je v celotnem obdobju po 

ustanovitvi diplomiralo več kot 40 tisoč študentov. Ekonomska fakulteta, ki ima več kot 5000 

študentov in okrog 250 zaposlenih, je največja članica Univerze v Ljubljani. Financial Times 

je uvrstil Ekonomsko fakulteto na lestvico 95 najboljših evropskih poslovnih šol v letu 2018 

(Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015; Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 

2020).  

Program podjetništvo na podiplomskem študiju se je na fakulteti začel s prvo zasnovo leta 

1996, ki se je po bolonjski reformi 2004 še nadalje razvil. Število diplomantov programa od 

začetka smeri je že krepko preseglo število 500, od katerih je nemalo uspešnih podjetnikov, ki 

so tudi prejemniki številnih podjetniških nagrad kot na primer podjetnik leta, gazela in 

podobne. Po lestvici Eduniversal za leto 2019 je program Podjetništvo Ekonomske fakultete v 

Ljubljani globalno na 35. mestu (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2020; Zajec, 

2019).  

Vloga Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v podjetniškem ekosistemu Slovenije je 

neposredno sodelovanje s ključnimi državnimi institucijami, kot je SPIRIT Slovenija, Javna 

agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 

in tehnologije, ministrstvi in drugimi ustanovami pri oblikovanju politike za spodbujanje 

podjetništva. Sodelovanje z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem neposredno vpliva na 

podjetniško okolje in nova podjetja. Pedagogi in učitelji na fakulteti so hkrati sami uspešni 

podjetniki, kar vpliva na bolj praktično podajanje znanja. Uspešne zgodbe pedagogov in 

študentov iz Ekonomske fakultete vključujejo med drugim Ringaraja.net, eŠola, Kibuba, 

Optiprint, MojaČokolada.si, Dašev Vrt in druge. 

 Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru – Podjetništvo 

Začetki podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru segajo v leto 1992, ko je bil 

izveden prvi program Management malih podjetij, ki se je nato razvil v smer Podjetništvo. 

Danes je smer prisotna na visokošolskem, univerzitetnem, diplomskem, podiplomskem in 

doktorskem nivoju. Od leta 1993 do 2018 je na diplomskem in magistrskem študiju zaključilo 

študij skupaj 948 študentov. Raziskovalna dejavnost katedre za Podjetništvo in Inštituta za 

podjetništvo in management malih podjetij je med leti 1993 in 2018 proizvedla 3383 

prispevkov. Nekatere od pomembnejših prispevkov fakultete vključujejo v sodelovanje z 

Global Entrepreneurship Research Association in vsakoletno izdajo publikacije GEM 

Slovenija, kot tudi izdaja Slovenskega podjetniškega observatorija. Prispevek k slovenskemu 

podjetniškemu ekosistemu je med drugim v obliki univerzitetnega inkubatorja, imenovanega 

Tovarna podjemov, ki je bil ustanovljen leta 2001, Inštituta za podjetništvo in management 

malih podjetij ter izvedbi start-up konference PODIM (Rebernik, Hojnik, Crnogaj, Knez-Riedl, 

Krošlin, Močnik, Mulej, Pušnik, Rus, Širec & Tominc, 2018). 
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 Gea College Ljubljana – Podjetništvo 

Gea College – Fakulteta za podjetništvo je zasebni visokošolski zavod, ustanovljen leta 1996, 

ki nudi specializirani študijski program Podjetništvo na dodiplomskem in magistrskem študiju. 

Na obeh smereh je od ustanovitve do leta 2014 zaključilo študij skoraj 1700 študentov. 

Fakulteta poleg svoje raziskovalne dejavnosti k Slovenskemu podjetniškemu ekosistemu 

prispeva z Inkubatorjem GEA College, dogodkom Dan podjetništva, projektom državno 

tekmovanje Mladi podjetnik in konferenco ABSRC (Advances in Business-Related Scientific 

Research Conference) (GEA College, 2015). 

2.1.1.1.8 Družbena podpora 

Moč družbene podpore in splošnega odnosa do podjetništva, kot sestavina vsakega 

podjetniškega ekosistema, je mnogokrat v ospredju primerjave različnih ekosistemov. Steber 

vključuje dejavnike, kot so odnos do tveganja in neuspeha, predpostavljanje samozaposlitve 

pred tradicionalno zaposlitvijo, zgodbe uspeha in vzorniki, raziskovalna dejavnost na področju 

podjetništva, pozitivna podoba podjetništva ter spodbujanje inoviranja (World Economic 

Forum, 2014). 

Na dojemanje podjetništva v slovenskem prostoru je pomemben vpliv naredila Evropska 

komisija z Aktom za mala podjetja (ang. Small business act). Predstavlja splošen okvir za 

politiko EU na področju malih in srednje velikih podjetij. Cilj je izboljšati splošen pristop 

politike do podjetništva po načelu »najprej pomisli na male«, s katerim se spodbuja rast MSP. 

Iz načel tega akta za področje družbene podpore to pomeni (https://ec.europa.eu/): 

 ustvarjati okolje, v katerem bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali, in kjer bo 

podjetništvo nagrajeno. Za bodoče podjetnike je potrebna boljša skrb s podpiranjem 

podjetniških interesov in talenta ter s poenostavljanjem pogojev za prenos poslovanja. 

Konkretne aktivnosti akta so »Evropski teden MSP«, ki ga vsako jesen organizira Evropska 

komisija, v sklopu katerega se med drugim tudi podeli nagrado European Enterprise 

Promotion Award, (leta 2018 sta za Slovenijo le-to prejela Zavod za spodbujanje 

podjetništva mladih JASlovenija za projekt praktičnega podjetniškega izobraževanja v 

srednjih šolah in podjetje 2DOM d.o.o. za inovativen poslovni model 2COUNTRY na 

področju internacionalizacije poslovanja), »Erasmus za mlade podjetnike« in ustanovitev 

omrežja podjetnic – ambasadork, s katerim se podpira žensko podjetništvo; 

 spodbujati poštene podjetnike, ki so se znašli v stečaju, da bodo kmalu dobili novo 

priložnost. Konkretno to pomeni spodbujanje izmenjave znanj in dobrih praks z dodatnimi 

svetovanji in mentorstvi, kar spodbuja učenje na napakah in pozitivno naravnanost, 

prizadevanje za zaključitev pravnih postopkov največ v enem letu v primeru stečaja, ki ni 

bil posledica goljufije, ter vključevanje podjetnikov, ki začnejo znova, v sisteme podpore 

kot tudi zagotavljanje, da bodo le-ti obravnavani kot novi podjetniki; 

 sestava pravil, ki zasledujejo načelo »najprej pomisli na male«, to je na primer 

poenostavitev začetka poslovanja in zmanjšanja upravne obremenitve za podjetja, kar 
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posledično zniža zaznavo ovir do samostojne podjetniške poti za osebe, ki razmišljajo o 

podjetništvu. V Sloveniji je bilo le-to doseženo z ustanovitvijo agencije SPIRIT Slovenija, 

Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije, v kateri se združujejo podporne funkcije podjetništvu, kot tudi 

sistem VEM (tudi SPOT točka), ki je povzročil skrajšanje časa za ustanovitev samostojnega 

podjetnika v 1 do 2 dneh. 

Več značilnosti družbene podpore podjetništvu bom opisal v okviru druge publikacije, ki jo 

navajam. 

2.1.1.2 Svetovni podjetniški monitor – GEM Slovenija 2018; Neizkoriščen podjetniški 

potencial 

Podoben vidik na podjetniški ekosistem podaja svetovna raziskava podjetništva Globalni 

podjetniški monitor (ang. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)). Je konzorcij nacionalnih 

timov, ki so povezani v krovno organizacijo Global Entrepreneurship Research Association 

(GERA), v okviru katere se od leta 1999 izvaja projekt GEM. Slovenija se je v ta globalni 

projekt vključila leta 2002.  

Eden od sestavnih delov raziskave je ocena podjetniškega okvira države. S pomočjo dvanajstih 

okvirnih pogojev za podjetništvo se preučuje podjetniški ekosistem države. Ti pogoji so 

(Rebernik in drugi, 2019): 

 finančna podpora; 

 podpora vladnih politik; 

 regulativa vladnih politik; 

 vladni programi; 

 podjetniško izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah; 

 podjetniško izobraževanje in usposabljanje po končani srednji šoli; 

 prenos raziskav in razvoja; 

 poslovna in strokovna infrastruktura; 

 dinamičnost notranjega trga; 

 odprtost in bremena notranjega trga; 

 fizična infrastruktura; 

 kulturne in družbene norme. 

Ocene posameznih okvirnih pogojev se pridobi s pomočjo širokega nabora izjav, ki jih s 

pomočjo Likertove lestvice od 1 (povsem narobe) do 9 (povsem resnično) oceni vsaj 36 

nacionalnih izvedencev oziroma strokovnjakov iz vsake države, sodelujoče v raziskavi GEM. 

To so posamezniki iz gospodarstva, politike, državne uprave in akademske sfere, podjetniki, 

menedžerji in drugi, vsi z znanjem in izkušnjami z delovanjem na različnih področjih, ki 

vplivajo na razvoj podjetništva v državi ali regiji. Rezultati služijo kot okvir za presojanje stanja 

podpornega okolja podjetništvu v posamezni državi, kot primerjava med državami na evropski 
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ravni in svetovni ravni ter tudi za primerjavo med nizko, srednje in visoko dohodkovnimi 

državami. 

V nadaljevanju bom na kratko opisal posamezni okvirni pogoj in podal izsledke raziskave. 

2.1.1.2.1 Finančna podpora 

Pogoj finančne podpore za podjetnike vključuje dejavnike, kot so dostopen in učinkovito 

delujoč delniški trg, razpoložljivost klasičnih virov financiranja za podjetnike, med katere 

sodijo bančna posojila, državna posojila, garancije in subvencije, razpoložljivost investitorjev, 

poslovnih angelov, rizičnih kapitalistov ter možnosti množičnega financiranja (ang. 

crowdfunding). 

Glede na raziskavo je v Sloveniji finančna podpora podjetnikom boljša v vseh kategorijah 

primerjave, to je v primerjavi z evropskim povprečjem, svetovnim povprečjem in v kategoriji 

visokodohodkovnih držav. Po mnenju izvedencev je le-ta v Sloveniji nadpovprečno dobro 

urejena z različnimi državnimi subvencijami in spodbudami, razpoložljivostjo financiranja v 

predsemenski fazi, kohezijskih sredstev, razvejanih finančnih virov, lastniških virov ter 

prilivov tujega kapitala. Kljub temu pa obstaja še nekaj ovir, kot na primer pomanjkanje 

kapitala v začetnih in poznejših fazah podjetniškega cikla, slednje je povezano tudi s selitvijo 

podjetij v tujino zaradi vstopa tujih investitorjev. Dodatna ovira so prav tako predragi viri 

financiranja kot tudi premalo možnosti dolžniškega financiranja in nepovratnih sredstev za 

male podjeme (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.2 Podpora vladnih politik 

Podpora vlade podjetništvu se je ocenjevala z nivojem javnega izpostavljanja podjetništva ter 

pripisovanja pomembnosti le-temu, stališč vlade do podjetništva kot pomembnim 

gospodarskim vprašanjem ter zavzemanja za sprejem ustrezne zakonodaje in regulative, ki 

izboljšuje pogoje poslovanja samozaposlenih ter mikro, malih in srednje velikih podjetij. 

Dejavnik podpore vladnih politik so izvedenci ocenili kot enega izmed najbolj zavirajočih za 

podjetništvo v letu 2018. Povprečne ocene vprašanih strokovnjakov glede vladne podpore za 

podjetništvo so bile sicer nad evropskim povprečjem, vendar pod povprečjem v kategoriji 

visokodohodkovnih gospodarstev. Izvedenci so poleg ocene stanja za določeni okvirni pogoj 

podali tudi mnenje pomembnosti oziroma velikosti vpliva le-tega na podjetniško okolje. 

Okviru podpore vladnih politik, glede na raziskavo, izvedenci dodeljujejo najvišjo 

pomembnost vpliva na podjetniško okolje. Razkorak med pomembnostjo in oceno stanja v tem 

okviru je pomembno spoznanje za nadaljnje ukrepanje (Rebernik in drugi, 2019).  

Ukrepi na tem področju so med drugim vidni v sprejetem Zakonu o podpornem okolju za 

podjetništvo (ZPOP-1), kot tudi Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 

2011-2020 (Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020. Uradni list 

RS. št. 43/11). S to se spodbuja razvoj podjetniško-inovacijske infrastrukture ter ustanovitev 
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več novih inovativnih podjetij, kot tudi promocija podjetniških veščin v povezavi z  znanostjo, 

ustvarjalnostjo in inovativnostjo v družbi ter izobraževanju. Vlada RS je prav tako v letu 2018 

sprejela Akcijski načrt Slovenija – dežela zagonskih podjetij (start-upov) z namenom podpore 

zagonskim podjetjem v Sloveniji. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru 

Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad) pripisuje 

podjetništvu pomembnost z raznimi spodbudami. Na primer tako z razpisom za zagonsko 

subvencijo P2, kot tudi semenskim kapitalom v obliki konvertibilnih posojil in kapitalskih 

vložkov, Slovenski podjetniški sklad zagonskim in mladim podjetjem nudi pomembne vire 

financiranja (https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas). 

2.1.1.2.3 Regulativa vladnih politik 

Ocena regulacijskega vpliva vladne politike na podjetniško okolje zajema vprašanja davčne 

zakonodaje za podjetnike, ali so davki sprejemljivi in uravnoteženi, ali pa predstavljajo 

podjetnikom breme, vpliv birokracije na poslovni proces, v kolikšni meri ta pomaga ali ovira 

podjetniško delovanje, kot tudi možnosti za financiranje podjetniškega udejstvovanja. 

Tako kot podpora vladnih politik je bila s strani izvedencev tudi regulativa ocenjena kot 

dejavnik, ki je leta 2018 v Sloveniji zaviral podjetništvo. Mnenje je, da je regulativa tisto, kar 

predstavlja podjetnikom pri poslovanju največje težave. Specifično predstavljajo največji 

problem dolgotrajno in komplicirano pridobivanje potrebnih dovoljenj in koncesij, visoka 

davčna bremena in drugi prispevki, ki bremenijo poslovanje, ter administrativne ovire. Ocene 

za to kategorijo so pod evropskim povprečjem (Rebernik in drugi, 2019). 

Priporočeni potrebni ukrepi strokovnjakov vladni politiki zajemajo debirokratizacijo, 

ugodnejšo davčno zakonodajo, poenostavitev postopkov pri davčni upravi, ustrezno 

porazdelitev davčnih bremen med vse deležnike, uvedbo davčnih olajšav za podjetja z najvišjo 

dodano vrednostjo, uvedbo davčnih olajšav za mlada podjetja v prvih treh letih, uvedbo 

davčnih spodbud za investitorje, oprostitev plačil prispevkov za eno, dve ali tri leta ob 

investiciji nad 100 delovnih mest, izboljšanje učinkovitosti sodnih postopkov, več sodelovanja 

kot tudi dialoga med vlado in podjetniki, ukinitev normiranih s. p.-jev oziroma njihova višja 

obdavčitev ter spremembe v nacionalni strategiji (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.4 Vladni programi 

Programi za podporo podjetništvu zajemajo obstoj subvencij, inkubatorjev in agencij, ki nudijo 

svetovanje podjetnikom. Ocenjevanje te kategorije je temeljilo na prisotnosti kakovostnih 

programov javnih agencij na nacionalni, regionalni in občinski ravni, ki zagotavljajo pogoje za 

podjetniško aktivnost. 

V primerjavi prejšnjim letom se je v letu 2018 pogoj vladnih programov po mnenju 

strokovnjakov najbolj izboljšal. Ocene so tudi boljše v primerjavi z evropskim povprečjem. Na 

podlagi rezultatov izvedenci zaznavajo prisotnost kakovostnih programov, ki ustvarjajo pogoje 

za razvoj podjetništva na vseh vladnih ravneh. Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in 
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pospeševalnikov, programi ter projekti na področju razvoja in širitve podjetij ustvarjajo 

podjetništvu prijazno okolje. Pomembno spodbudo pri tem nudijo tudi podpore inovativnega 

dela mladih na inštitutih s pridobivanjem evropskih sredstev, razni karierni sejmi ter drugi 

promocijski dogodki za podjetništvo (Rebernik in drugi, 2019). 

Predlagane izboljšave zajemajo nadaljevanje pozitivnega dela na področju podpornega okolja 

za podjetništvo in združitev vseh mehanizmov po sistemu vse na enem mestu, spodbujanje 

razvoja regionalnih podjetniških ekosistemov, oblikovanje programov za spodbujanje 

podjetniškega izobraževanja ter spodbude na področju družinskega podjetništva (Rebernik in 

drugi, 2019). 

2.1.1.2.5 Podjetniško izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah 

Zgodnje izpostavljanje mladih podjetništvu na primarni in sekundarni ravni izobraževanja, 

skozi vključenost podjetniških vsebin v šolske programe ter privzgajanje podjetniških vrednot, 

mišljenja in navad, je pomemben korak v razvoju podjetniške družbe.  

Še en dejavnik, ki je bil po mnenju izvedencev v Sloveniji za leto 2018 označen kot močan 

zaviralec podjetništva, je izobraževanje za podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah. Čeprav 

je ta kategorija za večino evropskih držav ocenjena slabo, je Slovenija na koncu lestvice. Glede 

na mnenja se je stanje na tem področju v primerjavi s prejšnjim letom močno poslabšalo, saj 

se v šolah še vedno ne namenja ustrezne pozornosti temi podjetništva. Pomemben cilj je 

vključitev podjetništva in inovativnosti v izobraževalni sistem tudi na nižji ravni izobraževanja. 

Ukrepi za razvoj kompetenc, praktičnih izkušenj in spodbujanja kulture na tem področju so bili 

izvedeni v okviru različnih projektov, razpisov ter zakonodaje (»Vrata odpiram sam«, »Izzivi 

podjetnosti« (Youth Start), »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega 

prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, 2. člen Zakona o osnovni šoli, 

Zakon o vajeništvu in podobni), kar pomembno pripomore k integraciji podjetništva v celotno 

sfero izobraževanja (Rebernik in drugi, 2019).  

Odstopanje med zaznano pomembnostjo izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah ter 

ocenjenim stanjem, pridobljeno skozi raziskavo, nakazuje na potrebno delo na tem področju. 

Vprašanje mora postati del strateške usmeritve države, saj ukrepi na tem področju niso vidni 

takoj, je pa ključnega pomena prepoznanje pomembnosti tematike za uspešen razvoj 

podjetniške kulture na dolgi rok (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.6 Podjetniško izobraževanje in usposabljanje po končani srednji šoli 

Ocene raziskave se v tem delu nanašajo na prisotnost podjetniškega izobraževanja v okviru 

poklicnega izobraževanja, izobraževanja na fakultetah, prisotnost poslovnih šol in podobno, 

kot tudi učinkovitost izobraževalnih sistemov za razvoj podjetniških veščin in vrednot med 

študenti ter ostalim prebivalstvom.  
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Na področju podjetniškega izobraževanja in usposabljanja po srednji šoli so ocene izvedencev 

boljše kot na nižjih ravneh. V primerjavi z evropskim povprečjem, svetovnim povprečjem kot 

tudi v kategoriji visokodohodkovnih držav je stanje več ali manj enako.   

Podjetniško izobraževanje ima na vseh ravneh še veliko prostora za izboljšave. Glede na 

raziskavo strokovnjaki menijo, da so najpomembnejši potrebni ukrepi vključitev podjetništva 

in inovativnosti v celotno vertikalo šolskega sistema, nujne korenite spremembe v 

izobraževalnem sistemu, nujnost revolucije v terciarni izobrazbi, vključevanje podjetnikov ali 

ljudi s praktičnimi izkušnjami na tem področju v poučevanje podjetništva v šolah, več 

praktičnega usposabljanja v šolah, več povezovanja šol in podjetij, spodbujanje tehničnih 

znanj, povečanje obsega dela pri projektih članov različnih fakultet ter tudi uvedba obveznega 

učenja angleščine na fakultetah (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.7 Prenos raziskav in razvoja 

V kolikšni meri je možno rezultate raziskovalno-razvojnega dela iz univerz in raziskovalnih 

centrov prenesti v podjetniško prakso ter kakšne so možnosti za inženirje in znanstvenike, da 

komercializirajo svoja raziskovalna odkritja in jih prenesejo v prakso, se je ocenjevalo v 

okvirnem pogoju prenos raziskav in razvoja. 

Sodeč po rezultatih raziskave strokovnjaki menijo, da zaradi nezadostnega prenosa raziskav in 

razvoja le-to zavira podjetništvo. V evropskem merilu je ocena stanja v Sloveniji enaka, v 

primerjavi z vsemi državami pa pozitivno odstopamo. Pozitivno na prenos iz raziskovalnih 

dejavnosti v prakso vplivajo med drugim projekti slovenskih podjetniških inkubatorjev in 

tehnoloških parkov, pospeševalnikov, prostori sodela (ang. coworking spaces) ter razna 

sodelovanja znanstvenikov, podjetnikov, šol in gospodarstva (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.8 Poslovna in strokovna infrastruktura 

Prisotnost podpornega okolja za podjetništvo z vidika poslovne in strokovne infrastrukture se 

je merila v kakovosti in dostopnosti poslovnih, pravnih in drugih storitev, ki jih podjetja 

potrebujejo za ustanovitev, poslovanje in morebitno svetovanje. 

Po oceni izvedencev je v Sloveniji na tem področju prisotna vrzel: v Sloveniji je na voljo dovolj 

ponudnikov strokovnih pravnih in računovodskih storitev, dovolj dobaviteljev in svetovalcev, 

na voljo je tudi dovolj dobrih bančnih storitev, vendar podjetja dobre ponudnike težko najdejo 

in težko krijejo stroške le-teh. Čeprav obstajajo ponudniki, imajo podjetniki težave s 

pridobivanjem potencialnih poslovnih partnerjev in financiranjem teh storitev. Navedeni možni 

razlogi so majhnost in manjša kredibilnost novoustanovljenih podjetij, težave pri pridobivanju 

določenih certifikatov in podobno. Premik naprej bi tukaj bil več subvencij za pridobivanje 

različnih certifikatov za potrebe poslovanja podjetij, spodbujanje partnerstev med podjetji 

(primer je vavčerski sistem, ki manjšim podjetjem omogoča poenostavljen dostop do 

sofinanciranja  posameznih storitev), ter preko sofinanciranja investicij za hitrejšo rast podjetij 

in posledično lažje iskanje kvalitetnih poslovnih partnerjev (Rebernik in drugi, 2019). 
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2.1.1.2.9 Dinamičnost notranjega trga 

Dinamičnost notranjega trga obsega prost in odprt trg, kjer ni prevlade moči posameznih 

podjetij, ni prevladujočih monopolov, ki bi lahko vplivali na določanje cene, kot tudi trg, kjer 

zakonitosti ponudbe in povpraševanja dobro delujejo. 

Delovanje notranjega trga v Sloveniji strokovnjaki ocenjujejo kot pozitivno, ta pogoj je bil 

najboljše ocenjen v primerjavi z evropskim povprečjem. Zaradi majhnosti slovenskega trga in 

velike mere spremenljivosti na letni ravni je za potrebe prilagajanja zunanjim trendom 

pomembna odprtost za vstop novih podjetij, kar odraža po mnenju strokovnjakov stanje v 

Sloveniji (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.10  Odprtost in bremena notranjega trga 

Z obstojem tržnih ovir in regulacij, ki so prisotne ob vstopu na trg, kot tudi prisotnost predpisov, 

ki podjetnikom olajšajo ali otežijo proces vstopa na trg, se je meril okvirni pogoj odprtosti in 

bremen notranjega trga. 

V primerjavi z letom 2017 se je po mnenju izvedencev stanje na področju odprtosti in bremen 

notranjega trga zelo izboljšalo. Tudi na tem področju so ocene za Slovenijo nad evropskim in 

svetovnim povprečjem, kot tudi v kategoriji visokodohodkovnih držav. Nova podjetja naj ne 

bi imela prevelikih težav vstopiti na trg (Rebernik in drugi, 2019). Skladno s tem poročilo 

svetovne banke Doing Business 2020 postavlja Slovenijo na 41. mesto izmed 190 držav v 

kategoriji Starting a Business, z vrednostjo 93/100, ki je povprečna ocena 4 kategorij, in sicer 

potrebni postopki, čas, potrebni stroški ter minimalen potreben vložek kapitala za ustanovitev 

podjetja (World Bank Group, 2020). 

2.1.1.2.11 Fizična infrastruktura 

Ocenjevanje razpoložljivosti fizične infrastrukture je zajemalo dostopnost hitrih in zanesljivih 

telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, cestnega in železniškega omrežja, 

pristanišč, letališč in drugih prometnih povezav, razpoložljivost zemljišč, zgradb in drugih 

prostorov za potrebe poslovanja podjetij. Pogoj je bil tudi, da ni cenovne diskriminacije do 

malih podjetij pri pridobivanju teh storitev in infrastrukture. 

Izmed vseh okvirnih pogojev za podjetništvo je bil pogoj dostop do razpoložljive fizične 

infrastrukture najbolje ocenjen. Glede na rezultate je Slovenija v tem vidiku tudi nad 

povprečjem v primerjavi z evropskimi državami, svetovnimi državami, kot tudi 

visokodohodkovnimi državami. Vrzel med zaznano pomembnostjo tega pogoja in stanja na 

tem področju je tudi minimalna, kar je zelo pozitivna ugotovitev (Rebernik in drugi, 2019). 

2.1.1.2.12 Kulturne in družbene norme 

Ali je v družbi izkazano sprejemanje, podpora in priznavanje podjetnikov, ali so ljudje v 

svojem mišljenju podjetniško naravnani, imajo prepričanje, da je podjetništvo dobra 
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zaposlitvena možnost ter karierna pot, v kolikšni meri se izkazuje podjetniška naravnanost v 

načinu vedenja, jezika ter aktivnosti, se je ocenjevalo v tem okvirnem pogoju za podjetništvo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v Sloveniji možno čutiti negativni vpliv družbe na 

podjetništvo, saj je bil ta pogoj ocenjen kot zaviralec podjetništva. To nakazuje, da družbene 

norme zavirajo dejavnosti, ki vodijo do novih poslov, metod ali aktivnosti, ki lahko povečajo 

osebno premoženje in dohodek. Hkrati je bila ocena za pomembnost vpliva družbenih norm na 

podjetništvo med največjimi, kar nakazuje na nujnost ukrepov na tem področju. Glede na leto 

prej se je leta 2018 stanje po mnenju strokovnjakov poslabšalo. V primerjavi z evropskim 

povprečjem je Slovenija med vsemi pogoji na tem področju najbolj pod povprečjem (Rebernik 

in drugi, 2019).  

Kot že prej omenjeno so spremembe v dojemanju družbe dolgotrajen proces in ne pridejo čez 

noč. Izvedenci so najbolj kritično ocenili nespremenjeno stigmatiziranje podjetniškega uspeha, 

negativen odnos družbe v primeru neuspeha ter nacionalno kulturo, ki ne poudarja podjetniških 

vrednot ustvarjalnosti, inovativnosti, individualne odgovornosti ter tveganja. Med 

predlaganimi ukrepi za premik v pravo smer so promoviranje podjetniške kulture in miselnosti 

skozi izpostavljanje pozitivnih podjetniških zgodb in posameznih podjetnikov, medijsko 

promoviranje dobrih zgledov, spremembe v izobraževanju v vseh fazah, postopno spremembo 

miselnosti mladih glede naklonjenosti podjetništvu in podobno. 

2.1.2 Podjetniki v Sloveniji 

Podjetniki naj bi gledali na svet skozi drugačne oči, videli prihodnost boljše kot drugi, 

prepoznali priložnosti, ki jih drugi ne, in spregledali tveganja, ki jih vidijo drugi (Carsrud & 

Brännback, 2009). 

Uspešnih podjetnikov je v Sloveniji mnogo. Bodisi so to majhni obrtniki, ki delujejo lokalno, 

ali lastniki podjetij, katera so prepoznavna v širnem svetu. Podjetniki se izpostavljajo na 

različne načine, na primer s članstvom v Klubu slovenskih podjetnikov, omenjanjem na 

Kongresu podjetnikov Slovenije, prejetjem nagrade Slovenska gazela ali Delove podjetniške 

zvezde, izpostavljanjem na lokalnem ali regionalnem nivoju in podobno. Poleg že obstoječih 

podjetnikov je pomemben vidik tudi ta, kako se oseba za podjetništvo sploh odloči, pomembni 

so torej tudi potencialni, nastajajoči in novi podjetniki. 

Slovenske podjetnike bom preučil na podlagi oseb, ki so potencialni podjetniki in so še pred 

začetkom podjetniškega procesa, podjetnikov, ki so že v podjetniškem procesu z ustanovitvijo 

podjetja in začetkom poslovanja ter podjetnikov v že ustanovljenih podjetjih oziroma v procesu 

že stabilnega poslovanja. Pomagal si bom s študijo GEM Slovenija 2018: Neizkoriščen 

podjetniški potencial, izvedeno med slovenskim prebivalstvom na podlagi anketne raziskave. 

Ko posameznik razmišlja o podjetniški poti, je pomembno, kakšne priložnosti vidi v svojem 

okolju, da bi lahko le-te izkoristil. Poleg tega je ključnega pomena tudi mera samozavesti in 

prepričanje, da poseduje znanje, izkušnje in sposobnosti za takšen podvig. Kakšen je občutek 
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ob morebitnem neuspehu in kakšno je družbeno zaznavanje podjetništva, je prav tako 

pomembno. Vsi ti dejavniki vplivajo na končno percepcijo enostavnosti ustanovitve podjetja 

in začetka poslovanja. Po podatkih raziskave GEM Slovenija za leto 2018 malo manj kot 

polovica vprašanih ljudi meni, da se bodo v prihodnjih šestih mesecih v okolju, v katerem 

živijo, pojavile dobre poslovne priložnosti. Spodbujajoča informacija je, da je opaziti pozitiven 

trend v zadnjih letih, ocena se iz leta v leto povečuje. Za izkoriščanje teh zaznanih priložnosti 

je zadostno podjetniško znanje in sposobnosti. Za Slovence kažejo rezultati, da menimo, da 

imamo to potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti, tako je namreč menila več kot polovica 

vprašanih. Samozaupanje v lastne sposobnosti in zaznavanje priložnosti pomembno vplivata 

na podjetnost in verjetnost začetka novega posla. Ker le malo več kot tretjina vprašanih zaznava 

strah pred podjetniškim neuspehom, je to dodatna spodbudna informacija za podjetnost 

prebivalstva. Pozitivna družbena naravnanost do podjetništva skozi medijsko izpostavljanje 

uspešnih podjetniških zgodb, zaznano spoštovanje podjetnikov v družbi in spodbujanje 

podjetniške mentalitete vpliva tudi na to, da prebivalstvo jemlje podjetništvo kot dobro karierno 

izbiro. Za podjetništvo bi se v Sloveniji tako odločila dobra polovica vprašanih. Več kot tri 

četrtine pa jih meni, da je medijska podpora in spoštovanje podjetnikov pozitivno (Rebernik in 

drugi, 2019). 

Potencialni slovenski podjetnik torej zaznava dobre podjetniške priložnosti v bližnji 

prihodnosti, je prepričan v svoje sposobnosti, da izkoristi te priložnosti, in ga ni strah pred 

neuspehom. Meni, da je v slovenski družbi podjetniški poklic spoštovan, slovenski mediji 

pozitivno gledajo na podjetništvo, in da je podjetništvo dobra karierna odločitev. 

Osebo bi lahko poimenovali podjetnik, ko začenja s planiranjem začetnega poslovanja ter 

kasneje ustanovi podjetje. V raziskavi GEM Slovenija 2018 se v tej fazi podjetniki delijo na 

nastajajoče podjetnike, to so tisti posamezniki, ki so dejansko že začeli izvajati aktivnosti za 

ustanovitev podjetja ali so podjetje že ustanovili pred manj kot tremi meseci, in na nove 

podjetnike, osebe, ki imajo podjetje več kot tri mesece in izplačujejo plače, vendar ne več kot 

tri leta in pol (Rebernik in drugi, 2019). V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega urada 

Slovenije v letu 2017 18.430 novonastalih podjetij brez predhodnika (Šivic, 2019). Ta faza se 

skupno imenuje tudi faza celotne zgodnje podjetniške aktivnosti. Čeprav je možno videti 

izboljšave v percepciji, kako družba gleda na podjetništvo, kot tudi v samozaupanju v 

podjetniške zmogljivosti, je po rezultatih raziskave GEM Slovenija celotna zgodnja 

podjetniška aktivnost v letu 2018 upadla v primerjavi s prejšnjimi leti. Razlog za to je predvsem 

v gospodarski rasti, ki ima za posledico, da posamezniki s podjetniškim potencialom raje 

izberejo varnejšo opcijo v obliki zaposlitve, kot se podajo na lastno podjetniško pot. Za razvoj 

podjetnikov je seveda ključnega pomena prehod potencialnega podjetnika v fazo zgodnje 

podjetniške aktivnosti in tudi prehod nastajajočih podjetnikov v nove podjetnike. Le-ta se je v 

letu 2018 izboljšala, kar je spodbudna ugotovitev. Na to vplivajo dober podjetniški ekosistem, 

razne finančne in druge spodbude. Drugi pomemben vidik je tudi razlog, zakaj se podjetniki 

odločajo za podjetniško pot. V raziskavi se tako podjetniki delijo na podjetnike iz priložnosti, 

kjer je prepoznavanje in izkoriščanje prepoznane priložnosti motiv za podjetništvo, in 
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podjetnike iz nuje, kjer je zaradi različnih dejavnikov podjetniška pot edina možnost zaposlitve. 

V Sloveniji, ki je smatrana za visokodohodkovno gospodarstvo, je bilo v letu 2018 na 100 

podjetnikov iz priložnosti 35 podjetnikov iz nuje. Prevladujoč motiv za podjetništvo je za 

slovenskega podjetnika torej višji dohodek in neodvisnost – takšni podjetniki se imenujejo tudi 

razvojno usmerjeni podjetniki. Izsledek raziskave je med drugim tudi, da je najaktivnejša 

starostna skupina podjetnikov v Sloveniji od 25 do 34 let, kot tudi da v začetnih fazah 

prevladujejo moški podjetniki, saj smo imeli v letu 2018 na vsakih 10 podjetnikov v populaciji 

4,3 podjetnice. Največ podjetnikov je v tej fazi imelo višjo, visokošolsko ali univerzitetno 

izobrazbo (Rebernik in drugi, 2019). 

Slovenski podjetniki v začetnih fazah podjetniškega procesa zaradi dejavnikov boljše zaznave 

družbenih norm in samozaupanja v podjetniške sposobnosti boljše prehajajo iz nastajajočih v 

nove podjetnike. Za podjetništvo se predvsem odločajo zaradi prepoznanih priložnosti, 

podjetništva se lotevajo zaradi želje po višjem dohodku in neodvisnosti, manj pa iz nuje in 

neobstoja drugih alternativ. Največ jih je v starosti med 25 in 34 let, so moškega spola in so 

visokošolsko, univerzitetno ali višješolsko izobraženi. 

Faza zrelosti z relativno stabilnim poslovanjem definira ustaljene podjetnike. V raziskavi so to 

podjetniki, ki imajo podjetje več kot tri leta in pol. Pomen ustaljenih podjetij za gospodarstvo 

je med drugim v vlogi stabilnega zaposlovalca, odjemalca novih in mikro podjetij in podobno. 

V zadnjih 8 letih se je delež ustaljenih podjetnikov povečal, kar pomeni, da je več podjetnikov 

prešlo iz začetnih v zrele faze podjetništva. K temu je med drugim prispevala visoka 

gospodarska rast, podjetja so imela več uspeha na trgu in so bila sposobna trajnejše poslovati 

(Rebernik in drugi, 2019). Podatki kažejo, da je pet let po ustanovitvi v 2012 poslovalo 48 % 

podjetij, od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2016, jih je v letu 2017 še poslovalo 85 %, od 

podjetij, ki so nastala v letu 2014, jih je po treh letih poslovalo 63,6 %, in od podjetij, ki so 

nastala v letu 2012, jih je po petih letih poslovalo 48,2 % (Šivic, 2019). Raziskava je ocenjevala 

tudi razloge, zakaj podjetniki prenehajo poslovati. Za slovenske podjetnike se je izkazalo, da 

je glavni razlog pridobitev drugega dela ali druga poslovna priložnost, tako je menila skoraj 

tretjina vprašanih. Na drugem mestu pa je ugotovitev nedobičkonosnosti posla. Leta 2017 je v 

Sloveniji prenehalo poslovati 10.045 podjetij brez naslednika (Šivic, 2019). Med ustaljenimi 

podjetniki so najaktivnejši tisti, stari med 45 in 55 let, med temi je dve tretjini moških, žensk 

pa ena tretjina, največji delež ustaljenih podjetnikov pa ima srednješolsko izobrazbo (Rebernik 

in drugi, 2019). 

Ustaljenost oziroma prehod iz začetnih v zrele faze podjetništva se za slovenske podjetnike 

skozi leta izboljšuje. Tisti podjetniki, ki se odločijo za prenehanje poslovanja, se v večini za to 

odločajo zaradi alternativnih priložnosti. Največ jih je starih med 45 in 55 let in tudi tukaj 

prevladujejo moški podjetniki. Večina teh ima srednješolsko izobrazbo. 

2.2 Podjetništvo v Prekmurju 

2.2.1 Predstavitev Prekmurja 
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Prekmurje je regija v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Leži na levem bregu reke 

Mure, po kateri je tudi dobila ime. Je sestavni del slovenske statistične regije Pomurje. 

Geostrateška lega daje regiji kar nekaj prednosti, saj meji na tri različne države, na severu na 

Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko in na jugu na Hrvaško. Ugodna je tudi relativna bližina 

gravitacijskega središča Prekmurja, Murske Sobote, do večjih mest, Ljubljane, Dunaja, 

Budimpešte, Bratislave in Zagreba. Leži na petem evropskem transportnem koridorju, ki 

povezuje Barcelono in Kijev, na železniški povezavi med Slovenijo in Madžarsko ter na 

avtocestni povezavi Lendava-Ljubljana-Koper. 

Prekmurje je nižinska, pretežno ravninska pokrajina s površino 948,48 km². Geografsko je 

razdeljeno na tri območja, Goričko, ki je hribovnato področje severno od Murske Sobote, 

Ravensko, ki leži v smeri proti Muri, ter Dolinsko, območje jugovzhodno od Murske Sobote. 

Dodatno je še manjše gričevnato področje v okolici mesta Lendava, Lendavske gorice. 

Upravno je statistična regija Pomurje razdeljena na 27 občin, od katerih jih je 19 v regiji 

Prekmurje. To so: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 

Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Odranci, Puconci, 

Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana. Ostale občine statistične regije Pomurje 

so: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej. 

V nadaljevanju bom podal trenutno stanje na področju demografije, gospodarstva in predstavil 

podjetniški ekosistem v Prekmurju. Kot že napisano, je regija Prekmurje del statistične regije 

Pomurje. Poskušal se bom osredotočiti na značilnosti v regiji Prekmurje, kjer pa to ni mogoče, 

predvsem zaradi zbiranja podatkov za skupno regijo, torej Pomurje, bom vzel podatke, ki so 

na voljo. Na koncu bom na podlagi dobljenih podatkov in mnenj oseb iz ključnih deležnikov 

podjetniškega ekosistema sestavil SWOT analizo gospodarstva prekmurske in pomurske 

regije. 

2.2.2 Demografske značilnosti Prekmurja, zaposlenost, brezposelnost, dohodki 

V Prekmurju živi po najnovejših podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije (1. 7. 2019) 

3,7 % odstotka prebivalstva Slovenije. V regiji je v zadnjih letih še vedno prisotno upadanje 

števila prebivalcev, saj je negativen naravni kot tudi selitveni prirast. Mladi, ki se odločajo za 

študij, le-tega opravljajo v študijskih središčih izven regije in se v regijo redko vrnejo. To 

potrjuje tudi podatek o staranju prebivalstva, saj je povprečna starost v regiji Prekmurje 46 let. 

Indeks staranja za drugo polletje 2019, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 ali 

več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, znaša 179.7. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših 

od 15 let, v regiji prebivalo 180 oseb, starih 65 ali več let. Izobrazbena struktura kaže, da je v 

regiji samo 15 % oseb višješolsko ali visokošolsko izobraženih (Statistični Urad RS, 2020). 

Beg možganov je eden izmed pomembnejših problemov regije.  

Prekmurje je že dlje časa znano po nadpovprečni stopnji brezposelnosti, po podatkih Zavoda 

za Zaposlovanje Slovenije je le-ta oktobra 2019 znašala 13 %. Težavo predstavlja tudi podatek 



39 

 

o osebah, ki so brezposelne že več kot eno leto oziroma dolgotrajno brezposelne, teh je 7,4 %, 

še večji problem predstavljajo zelo dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brez dela že več kot 4 

leta, teh je 5,3 %.  

Vsi ti podatki povzročajo seveda stisko ljudi v regiji. Leta 2017 je bil povprečni letni 

razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva v pomurski statistični regiji najnižji v državi, in 

sicer 8.571 EUR. Glede na leto prej se je, poleg goriške regije, v pomurski regiji tudi najmanj 

zvišal. Tudi stopnji tveganja revščine in tveganja socialne izključenosti sta bili najvišji v 

pomurski statistični regiji, prva je znašala 16,5 %, druga pa 21,6 % (Intihar, 2019). 

V spodnji tabeli so prikazani ključni demografski podatki. 

Tabela 1: Demografske značilnosti Prekmurja 

Število prebivalcev Prekmurja (19 občin) (1. 7. 2019) 77199 

Število prebivalcev Slovenije (1. 7. 2019) 2089310 

Število prebivalcev kot odstotek vseh prebivalcev Slovenije 3.7 % 

Živorojeni (19 občin) (leto 2018) 659 

Umrli (19 občin) (leto 2018) 926 

Naravni prirast (19 občin) (leto 2018) -267 

Selitveno gibanje (19 občin) (leto 2018) -35 

Povprečna starost (19 občin) (2019 2. polletje) 45.6 

Indeks staranja (19 občin) (2019 2. polletje) 179.7 

Starostna struktura (19 občin) (2019 2. polletje)   

0–14 let 

10091 (13.1 % od 

vseh) 

15–64 let 

49814 (64.5 % od 

vseh) 

65 let + 

17294 (22.4 % od 

vseh) 

Izobrazbena struktura (19 občin) (leto 2018)   

Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 

1829 (2.4 % od 

vseh) 

Osnovnošolska ali manj 

21847 (28.3 % od 

vseh) 

Višješolska, visokošolska 

11636 (15.1 % od 

vseh) 

Študenti terciarnega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Prekmurju (19 občin) (študijsko leto 

2018/2019) 2258 

Študenti višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja s stalnim prebivališčem v Prekmurju (19 

občin) (študijsko leto 2018/2019) 505 

Število delovno aktivnega prebivalstva (19 občin) (oktober 2019) 28451 

Stopnja registrirane brezposelnosti (19 občin) (oktober 2019) 13 % 

Stopnja registrirane brezposelnosti Slovenija (oktober 2019) 7.4 % 

Dolgotrajno brezposelni (brez dela več kot leto dni) (19 občin) (oktober 2019) 7.4 % 

Zelo dolgotrajno brezposelni (brez dela več kot 4 leta) (19 občin) (oktober 2019) 5.3 % 

Povprečna mesečna plača (19 občin) (oktober 2019) BRUTO 1456.7 

Povprečna mesečna plača (19 občin) (oktober 2019) NETO 971.55 

Stopnja tveganja revščine (2017) 16.50 % 

Stopnja tveganja socialne izključenosti (2017) 21.60 % 

Vir: Statistični urad RS (2020); Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje (2010). 
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2.2.3 Gospodarstvo Prekmurja (Pomurja), poslovanje podjetij 

Prekmurska in pomurska regija sta bili že iz preteklosti mnogokrat omenjeni kot šibkejši 

slovenski regiji, prej opisane demografske značilnosti so na eni strani odraz, na drugi pa vzrok 

za takšno stanje. Razni podatki prikazujejo, da se v zadnjih letih slika spreminja in se kažejo 

izboljšave ter napredek. Po podatkih Statističnega Urada RS je Pomurska regija, katere del je 

Prekmurje, med gospodarsko krizo od leta 2008 do 2014 svoj položaj glede na druge regije 

relativno izboljšala oziroma je bila celo pred vsemi regijami. Direktor Pomurske gospodarske 

zbornice Robert Grah je 19. novembra 2019 na razglasitvi najboljših pomurskih podjetij za leto 

2018 izpostavil, da je dobro stanje podjetij v Pomurju rezultat večletne zaporedne rasti 

gospodarskih kazalnikov in rast zaposlovanja. Poudaril je, da v regiji več kot tretjina delovnih 

mest presega povprečno neto dodano vrednost 55 tisoč evrov, kar je za dobro petino več kot 

slovensko povprečje, ter da ima regija panoge, v katerih povprečna plača za več kot 10 

odstotkov presega povprečje panoge. Ti podatki potrjujejo krepitev gospodarske moči in 

uspešnost prestrukturiranja gospodarstva Pomurja (Baler, 2019). Gospodarske družbe Pomurja 

so leta 2018 v primerjavi s prejšnjim letom povečale prihodke za 11 %, obseg premoženja za 

8 %, za 13 % se je povečal obseg prodaje na domačem trgu in za 4 % na tujih trgih, tudi število 

zaposlenih po delovnih urah se je povečalo za več kot 750 oseb. Pomurske družbe so povečale 

neto čisti dobiček glede na prejšnje leto za 66 %, kar je največja rast med vsemi 12. statističnimi 

regijami v Sloveniji. Podjetja se vse bolj zanašajo na lastna sredstva financiranja, saj je bil za 

leto 2018 delež kapitala v sestavi obveznosti do virov sredstev 43,8 %, kar je najvišja vrednost 

v zadnjih petih letih (Pomurska gospodarska zbornica, 2019). 

Tudi rezultati samostojnih podjetnikov so spodbudni, saj so tudi ti uspeli leta 2018, v primerjavi 

s prejšnjim letom, povečati obseg in uspešnost poslovanja. Prihodki so se povečali za 9 %, neto 

dodana vrednost za 6 %, neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene prav 

tako za 6 %, neto podjetnikov dohodek pa se je povečal za 12 %. V majhnem obsegu so 

samostojni podjetniki tudi uspeli zaposliti nove delavce (Pomurska gospodarska zbornica, 

2019). 

Kljub pozitivnemu razvoju ima regija še nekaj izzivov. Nizke vrednosti še vedno dosegajo 

kazalniki ustvarjene neto dodane vrednosti na zaposlenega, ki je v letu 2018 znašala 35.326 

EUR, kot tudi bruto plača na zaposlenega, ta je bila 1.450 EUR. Slabih 550 gospodarskih družb 

iz ustvarjene dodane vrednosti še vedno ni zmožnih pokrivati plače. Velik delež ustvarjenih 

dosežkov sloni na velikih podjetjih, ta so zaslužna za dobrih 41 % vseh čistih prihodkov od 

prodaje, dobrih 53 % vsega neto čistega dobička. Velika podjetja zaposlujejo 22,8 % vseh 

zaposlenih v regiji. V regiji so imela največji delež zaposlenih majhna podjetja, zaposlovala so 

29,5 % zaposlenih (Pomurska gospodarska zbornica, 2019). Podatki kažejo na pomembnost 

nadaljnjega razvoja podjetništva, ki bi dodatno utrdilo gospodarsko stanje regije. 

Nekatere najpomembnejše panoge v regiji Pomurje, po podatkih Pomurske gospodarske 

zbornice in izpostave AJPES v Murski Soboti, so kmetijstvo, proizvodnja živil, proizvodnja 

kovinskih izdelkov, proizvodnja motornih vozil in prikolic, gradbeništvo, turizem in gostinstvo 
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ter trgovina. Zaradi ugodnih naravnih danosti imajo v Pomurju in Prekmurju panoge, kot so 

kmetijstvo, turizem, gastronomska ponudba in živilsko-predelovalna industrija, velik 

potencial.  

V pomurski regiji so kmetijska gospodarstva v povprečju največja, v letu 2016 se je obdelovalo 

8,7 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je kar za dobro četrtino oziroma 27 odstotkov več kot 

nacionalno povprečje. V regiji je prav tako skoraj polovica vseh kmetijskih gospodarstev v 

državi, ki se ukvarjajo s poljedelsko proizvodnjo, Pomurje prevladuje tudi v mešani rastlinski 

pridelavi (Bedrač, Bele, Kožar, Moljk, Brečko, Pintar & Zagorc, 2018). Kmetijskih 

gospodarstev, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, je bilo leta 2019 93, kar je za 53 več 

kot pred 9 leti in predstavlja 3,2 odstotka vseh kmetijskih gospodarstev z ekološkim 

kmetovanjem v Sloveniji (Votek, 2020). 

Poleg kmetijstva je pomurska regija znana po turizmu. Naravna zdravilišča v tej regiji 

izkoriščajo bogate vodne vire, termalno, mineralno in termomineralno vodo. Leta 2014 je bila 

sprejeta Strategija razvoja in trženja turizma v Pomurju za obdobje 2014–2020, ki se 

osredotoča na razvoj turizma na tematskih področij Zdravje in dobro počutje, Doživetja v 

naravi, Aktivni oddih, odkrivanje kulture in pristni okusi (Sankovič, Krapec, Magdič, Svetec, 

Gönc, Varga & Ulčar, 2015). Po podatkih Statističnega Urada RS je leta 2018 Pomurje obiskalo 

več kot 312.00 gostov, podatek za leto 2019 pa kaže, da je bilo število obiskov od januarja do 

oktobra skoraj 300.000. V istem obdobju je bilo število prenočitev domačih in tujih turistov 

več kot 920.000, povprečna doba bivanja je bila 3,1 noči, kar je bilo več kot na ravni celotne 

države, kjer je povprečna doba bivanja znašala 2,52 noči. Tudi stopnja zasedenosti je večja od 

nacionalnega povprečja, v Pomurju je bila v obdobju od januarja do oktobra 42 odstotka, v 

Sloveniji pa v enakem obdobju 33,5 odstotka. 

Te panoge so sicer že dobro razvite, bi se pa z dodatnimi medsektorskimi povezovanji ta 

potencial lahko še bolj razvil in okrepil gospodarstvo regije. Regionalni razvojni program 

Pomurje 2014–2020 je izpostavil posebne priložnosti regije, ki ležijo med drugim v ekološki 

pridelavi in eko-turizmu, zdraviliški ponudbi in turizmu dobrega počutja kot tudi aktivnem in 

izletniškem turizmu (Sankovič in drugi, 2015). 

V tabeli so prikazani ključni gospodarski podatki. 
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Tabela 2: Gospodarske značilnosti Pomurja 

Število gospodarskih družb (Pomurje) (leto 2018) 1856 

Neto čisti dobiček gospodarskih družb v mio EUR (Pomurje) (leto 2018) 99 

Prihodki gospodarskih družb v mio EUR (Pomurje) (leto 2018) 2.743 

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur v gospodarskih družbah (Pomurje) (leto 2018) 16471 

Neto dodana vrednost v gospodarskih družbah v mio EUR (Pomurje) (leto 2018) 582 

Število samostojnih podjetnikov (Pomurje) (leto 2018) 2619 

Neto podjetnikov prihodek v mio EUR (Pomurje) (leto 2018) 19 

Prihodki samostojnih podjetnikov v mio EUR (Pomurje) (2018) 249 

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur pri samostojnih podjetnikih (Pomurje) (leto 2018) 2665 

Neto dodana vrednost pri samostojnih podjetnikih v mio EUR (Pomurje) (leto 2018) 79 

Regionalni BDP Pomurje v 1000 EUR (leto 2018) 1714 

Struktura regionalnega BDP Pomurje v celotnem nacionalnem BDP (leto 2018) 3.7% 

Regionalni BDP Pomurje na prebivalca (leto 2018) 14937 

Disperzija (razlika BDP Pomurje na prebivalca od nacionalnega BDP na prebivalca) (leto 2018) 67.6 

Prenočitve domačih in tujih turistov (Pomurje) (januar 2019–oktober 2019) 921035 

Prihodi domačih in tujih turistov (Pomurje) (januar 2019–oktober 2019) 295526 

Številko kmetijskih gospodarstev z ekološko pridelavo (Pomurje) (leto 2019) 93 

Velikost obdelovalnih kmetijskih površin v uporabi (Pomurje) (leto 2016) 8.7 ha 

Vir: Statistični urad RS (2020); Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(2020). 

2.2.4 Podjetniški ekosistem v Prekmurju (Pomurju) 

V Prekmurju je kar nekaj ustanov in organizacij, ki se ukvarjajo s spodbujanjem podjetništva 

v prekmurski in nasploh pomurski regiji. Ključnega pomena za razvoj in uspeh podjetništva je 

povezovanje deležnikov v podjetniškem ekosistemu, podjetij in podjetnikov, izobraževalnih 

ustanov in drugih. Med ključne ustanove podjetniškega ekosistema v Prekmurju in Pomurju 

štejem ustanovi Pomurska gospodarska zbornica in Pomurski tehnološki park. Poleg teh lahko 

omenim še Razvojni center Murska Sobota, Območne obrtno-podjetniške zbornice (Murska 

Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer), druge Razvojne agencije (Sinergija, PORA 

Gornja Radgona, Prleška RA), Zavod za turizem in razvoj Lendava in Aurora Coworking. V 

nadaljevanju bom prej našteti ključni ustanovi na kratko predstavil. Ob tem bom podal še 

mnenji odgovornih oseb vsake od teh organizaciji na temo podjetniškega ekosistema v Pomurju 

in stanja gospodarstva v Pomurju. Mnenji sem pridobil s pomočjo pogovora z osebama. 

2.2.4.1  Pomurska gospodarska zbornica 

Pomurska gospodarska zbornica, kot del Gospodarske zbornice Slovenije, zastopa interese 

regijskega gospodarstva, je nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter 

ustvarjalec regijskih priložnosti. Je najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju, saj člani 

zbornice predstavljajo več kot 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji. Področja 

dela Pomurske zbornice med drugim zavzemajo informiranje s področja finančne in davčne 

zakonodaje ter zakonodaje o delovnih razmerjih, organizacijo izobraževalnih seminarjev in 
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delavnic, pomoč pri pridobivanju listin, podporo in sodelovanje pri poklicnem in strokovnem 

izobraževanju, kot mediator in arbiter pri alternativnem reševanju sporov ipd. Na Zbornici 

nudijo tudi storitev opravljanja postopkov točke VEM (Vse na enem mestu) in SPOT 

svetovanja Pomurje. Prekmursko in pomursko poslovno okolje spodbujajo s priznanji 

Pomurske gospodarske zbornice za inovacije in z razglasitvijo vsakoletnih najboljših 

pomurskih podjetij. S projekti kot so »Right profession« – pravi poklic za razvoj regije, se s 

čezmejnim sodelovanjem spodbuja bolj skladna izbira izobraževanja mladih, ki temelji na 

potrebah gospodarstva, kar posledično povzroči večjo zaposljivost mladih po koncu 

izobraževanja. Podoben projekt je tudi Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva v pomurskih 

podjetjih (https://www.pgz.si/). 

Mnenje (Robert Grah, direktor PGZ) 

Za gospodarstvo Pomurja je bilo ključnega pomena preoblikovanje tradicionalnih panog, ki so 

sedaj stabilne in dajejo visoko dodano vrednost. Te so kovinsko-predelovalna industrija, 

živilska industrija, gradbeništvo, turizem in elektro industrija. Z vidika podjetniškega 

ekosistema v Pomurju je pozitivno, da so vse štiri upravne enote Pomurja, Lendava, Ljutomer, 

Murska Sobota in Gornja Radgona, povezane in je podpora dobro prerazporejena. Dodaten 

dober dejavnik podjetniškega ekosistema je obstoj podjetniških con, ki so dobro urejene in so 

pripravljene za širitev obstoječih investicij in za nove investicije. Problemi se pojavljajo pri 

zagotovitvi gradbenih dovoljenj, saj postopki trajajo predolgo. Gospodarstvo je trenutno v zelo 

dobri kondiciji. Prihodki gospodarstva vsako leto rastejo in se gibljejo k vrednosti 3 milijard, 

izvoz se je podvojil in je v zadnjih letih več kot milijardo evrov, podjetja so vedno bolj izvozno 

naravnana, še posebej podjetja, ki imajo visoko dodano vrednost. Dodana vrednost se povečuje, 

od leta 2008 do danes je zrasla z 20.000 EUR na 35.000 EUR. Ta podatek kaže na dejstvo, da 

se struktura produktov in storitev, ki se prodajajo na trg, spreminja. Za produkti in storitvami 

stoji znanje in iz tega razloga je dodana vrednost višja, prodaja se znanje in ne samo delo. 

Povečuje se število zaposlenih, iz leta 2008 do danes je stopnja brezposelnosti šla z 22 % na 

danes 13 %, stvari so stabilne. Velika pomanjkljivost za podjetja Pomurja je pomanjkanje 

strokovnega kadra, tehničnega kadra, tudi v turizmu in storitveni dejavnosti, katero je potrebno 

čim prej zajeziti. Dela se na tem, da bi se čim več mladih odločalo za tehnične poklice, na 

primer s projektom »Right Profession«. Napore se vlaga v digitalizacijo in avtomatizacijo 

pomurskih podjetij, ki bo dodatno povečala dodano vrednost. Dodana vrednost je posledično 

zagotovilo, da so v regiji lahko dobre plače. V zadnjih treh letih vidimo, da se dosti podjetij, ki 

je v regiji zraslo, kot tudi tistih, ki so prišla na novo kot tuje investicije, širi in tudi na novo 

vlaga v regijo. Napovedi za nove investicije so. Velik potencial regije je še v izkoriščanju 

geotermalne energije za namene kmetijstva in turizma kot tudi energetski potencial reke Mure 

in geotermalne energije za proizvajanje električne energije. Največji potencial je bližina 

avtoceste, kar se je pokazalo od časa, ko je bila avtocesta zgrajena, saj se je zanimanje za nove 

investicije povečalo, razvijati so se začele industrijske cone ob avtocesti in v večjih mestih. 

Občine že same namenjajo veliko sredstev za ureditev teh gospodarskih con, primer je 

gospodarska cona v Murski Soboti, Odrancih, Lendavi in prva faza v Gornji Radgoni. V zadnji 
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je na pobudo obstoječih podjetij, ki se želijo širiti, že skoraj pripravljena tudi druga faza širitve. 

Sodelovanje in komunikacija med deležniki podjetniškega ekosistema kot tudi med podjetji, ki 

so včlanjena v Pomursko gospodarsko zbornico, je vedno boljša. Podjetja so vključena v 

različne strokovne odbore, pretok informacij je zaradi ažurnega informiranja preko različnih 

kanalov dober. 

2.2.4.2  Pomurski tehnološki park 

Pomurski tehnološki park (PTP), podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, je 

neprofitna družba z omejeno odgovornostjo, katerega lastniki so tri občine – Murska Sobota, 

Ljutomer in Odranci. Ustanovljen je bil leta 2003 kot mrežni pomurski podjetniški inkubator s 

poudarkom na pomoči novim in start-up podjetjem. Kasneje se je zaradi preusmeritve in 

razvitja novega poslovnega modela, kjer je razširil ciljno skupino tudi na obstoječa podjetja, 

preoblikoval v Pomurski tehnološki park. Danes predstavlja skupnost več kot 150 podjetij z 

močnimi mednarodnimi povezavami, samovzdržnim lastnim financiranjem na trgu in Subjekt 

inovacijskega okolja za pomursko regijo. Podjetništvo v regiji podpira z dostopom do 

financiranja skozi evropska in nacionalna sredstva, sodelovanja na razpisih storitvene narave, 

vezane na področje inovativnosti, ekosistemov in podjetništva, kot tudi skozi individualno 

prilagojene skupine storitev, izobraževanja, svetovanja, delavnice in mentorstva.  

Glavne storitve PTP se grobo delijo na 4 področja: 

 Prostori za najem – PTP je s pridobitvijo evropskih sredstev postavil infrastrukturo, v kateri 

deluje, le-to upravlja in za njo skrbi. V tej zgradbi ponujajo coworking prostor, pisarniške 

in proizvodne prostore ter sejne sobe. Infrastruktura oziroma prostori se dajejo v najem po 

tržnih cenah, v zgradbi je zraven osebja PTP še okoli 15 podjetij, ki koristijo prostore in 

storitve. 

 Start-up & Scale-up center – PTP preko programa javne agencije SPIRIT sofinanciranja 

izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS podjetjem brezplačno 

zagotavlja potrebno podporo pri njihovih podjemih in tako v regiji deluje kot Subjekt 

inovacijskega okolja (SIO). V lastni režiji in v okviru SIO njihove storitve med drugim 

zajemajo iskanje mladih talentov, pomoč pri zagonu podjetja, pomoč pri razvoju in rasti 

podjetja, scouting oziroma pomoč pri iskanju rešitve za določen problem, implementaciji 

in iskanju sredstev za implementacijo rešitve. Danes dajejo največ poudarka na tehnološko 

naravnanim podjetjem, fokus je prav tako večinoma na scale-up storitvah za podjetja, ki 

imajo že potrjen poslovni model na trgu in imajo visok potencial za rast. 

 Digitalno inovacijsko vozlišče – s fokusom na scale-up tehnološko naravnanih podjetij se 

nudijo storitve digitalizacije industrije (Industrija 4.0), ki omogoča integracijo novih 

internetnih aplikacij v celotno vrednostno verigo (v nabavo, proizvodne procese, prodajo). 

Največ se trenutno dela na tehnološkem transferju za podjetja, scoutingu za tehnološkimi 

rešitvami ter tudi na aplikativni pomoči pri uvajanju rešitev. 

 Mednarodno sodelovanje – PTP je prvi tehnološki park v Sloveniji in širši regiji z 

vzpostavljeno mednarodno shemo podpore za proizvodno naravnana podjetja, z izkušnjami 
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na projektih iz 26 različnih držav. Ravno ker je večina projektov in finančnih sredstev iz 

tujine, na primer trenutno je od tam 8 od 9 tekočih projektov, imajo znanje in izkušnje za 

pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge, za iskanje mednarodnih poslovnih partnerjev, za 

pripravo projektov podjetjem za pridobitev EU subvencij in podobno. 

Mnenje (Marko Močnik, direktor PTP): 

Največji izziv v regiji je v kadrih, saj čeprav se ponudba delovnih mest izboljšuje, še vedno ni 

pravega kadra, ki bi zapolnil ta delovna mesta. Preveč sposobnih posameznikov odhaja 

drugam, v druge regije ali v tujino. Menim, da podjetniški ekosistem sam po sebi tega ne bo 

mogel rešiti, bolj je vprašanje vloge države na makroekonomskem področju. Slabost majhnih 

regij, kot je Pomurje, ki je obdano s tremi državami, je v nekonkurenčnem okolju. Tukaj bi bila 

potrebna pomoč države, ki bi morala poskrbeti, da bo območje bolj konkurenčno z ostalimi 

območji. Potencial vidim med drugim v kovinsko-predelovalni industriji, problem je edino, da 

so podjetja preveč odvisna od dobaviteljske verige. Večinoma se proizvajajo polproizvodi, 

pojavlja se odvisnost od kupcev. Potrebnih je več podjetij, ki ponujajo končne proizvode na 

trgu, to bi pomenilo manjšo odvisnost od drugih, kar bi imelo za posledico večji potencial za 

rast. Kot pozitivno ocenjujem uspešno prestrukturirano gospodarstvo v regiji, kar ima za 

posledico prej omenjeni večji obseg ponujenih novih delovnih mest. Malo sem kritičen do 

dejstva, da se Pomurje prevečkrat »prodaja« kot v glavnem turistična regija, da je češ v tem 

največ potenciala in se zaradi tega temu daje največ poudarka. Čeprav je turizem pomemben 

del regije, več potenciala vidim v panogah z večjo dodano vrednostjo, kot na primer IKT, prej 

omenjena kovinsko-predelovalna panoga, oskrba in zdravstvena industrija (še posebej ob 

demografskih značilnostih staranja prebivalstva). Mislim, da bi se več moralo promovirati 

proizvodna podjetja, saj so ta največji generator inovacij, največ zaposlujejo, v proizvodnih 

podjetjih je tudi največ vlaganj v raziskave in razvoj. Prisotnost kvalitetnih proizvodnih podjetij 

pomeni posledično tudi dobrobit regije. 
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2.2.5 SWOT analiza Pomurja 

Tabela 3: SWOT analiza Pomurja 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Ugodna strateška lega 

Akumulirano znanje v določenih industrijah (kovinsko-

predelovalna, živilsko-predelovalna, turizem, kmetijstvo, 

elektro-industrija) 

Naravne danosti okolja, energetski potencial okolja, 

geotermalna energija 

Uspešno prestrukturirano gospodarstvo, rast prihodkov 

gospodarstva, višja dodana vrednost, večja izvozna 

naravnanost 

Dobra povezanost upravnih enot za podporo podjetništva 

Razvite podjetniške industrijske cone 

Pomanjkanje strokovnega, tehničnega kadra 

Neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela 

Odvisnost od nižje zahtevnih tehnoloških industrij 

Nižja dodana vrednost izdelkov in storitev 

Prevelika odvisnost od dobaviteljskih verig, premalo 

podjetij s končnimi proizvodi 

Premajhna izvozna aktivnost podjetij 

Premajhna promocija kvalitetnih proizvodnih podjetij 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Učinkovitejše povezovanje med izobraževalnimi 

ustanovami, trgom dela in gospodarstvom 

Mednarodno povezovanje 

Vlaganja v inovacije 

Vključevanje v evropske razvojne programe 

Obstoječa infrastruktura, ki ni v uporabi in se ne izkorišča 

(zemljišča, zgradbe ipd.) 

Priliv TNI in izkoriščanje trgov v bližnjih sosednjih državah 

Boljša ponudba delovnih mest 

Industrija oskrbe in zdravstva, »industrija dobrega počutja« 

Digitalizacija, avtomatizacija 

Manjša brezposelnost 

Upad domačega povpraševanja in povpraševanja na 

tradicionalnih trgih 

Pretežna usmerjenost v tradicionalne trge 

Izguba in zaostajanje za trendi razvoja poklicev v kreativnih 

industrijah in drugih perspektivnih sektorjih 

Odliv mladega in usposobljenega kadra v druge regije in 

tujino 

Nekonkurenčno okolje zaradi bližine tujih, razvitejših trgov 

Vir: Pomurska gospodarska zbornica (2020); lastno delo. 
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3 RAZISKAVA ZAZNAVE USPEŠNOSTI PODJETNIKOV V 

PREKMURJU 

3.1 Metodologija raziskave 

3.1.1 Namen, cilj, raziskovalno vprašanje 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je preučiti, kako podjetniki iz regije Prekmurje 

gledajo na uspeh v podjetništvu oziroma kaj zanje pomeni uspeh v podjetništvu. Zanima me, 

kaj je po njihovem praktičnem mnenju najpomembnejše, ko oseba razmišlja o podjetniškem 

uspehu. S kvalitativno raziskovalno metodo zbiranja primarnih podatkov, katere sem dobil z 

izvedbo intervjujev z izbranimi podjetniki, sem poskušal pridobiti vpogled v njihova stališča 

oziroma ugotoviti, česa se držijo oni, ko uspevajo v podjetništvu. 

Osnovni cilj je bil pridobiti vpogled v razmišljanje podjetnikov in morebiti prepoznati skupne 

dejavnike, ki so vsem enaki, za definicijo podjetniškega uspeha. Cilj je bil tudi boljše 

razumevanje podjetnikovega pogleda na tematiko. Čeprav je kvalitativna raziskovalna metoda 

koristna za posploševanje le do določene mere, pa je kljub temu cilj dobiti dovolj dobro sliko 

za odgovor na glavno raziskovalno vprašanje: 

Kakšna je zaznava uspešnosti podjetnikov v Prekmurju? 

Analiza dobljenih rezultatov je omogočila ugotoviti skupne dejavnike uspeha v podjetništvu, s 

primerjavo z ugotovitvami iz teorije pa potegniti vzporednice oziroma prepoznati morebitne 

drugačnosti. 

Omeniti je potrebno še morebitne omejitve raziskave z vidika majhnosti vzorca in 

posploševanja dobljenih rezultatov. V vzorec sem zajel pet podjetnikov, kar mogoče ni 

zadostno število za pridobitev rezultata, ki je splošno aplikativen, sem se pa poskusil tega 

kolikor se je dalo ogniti z izbiro podjetnikov iz čim bolj raznolikih panog. Na ta način je 

primerjava mnenj podjetnikov iz različnih panog in iskanje skupnih dejavnikov omogočila 

oblikovanje bolj splošne zaznave uspešnosti podjetnikov. 

3.1.2 Metoda zbiranja in analize podatkov 

Raziskave sem se lotil z uporabo kvalitativne raziskovalne metode. Med izbranimi podjetniki 

sem izvedel strukturiran intervju, za katerega sem se odločil zaradi kasnejše enostavne 

primerjave rezultatov. Intervju z vsakim podjetnikom je potekal individualno, pogovore sem 

snemal in kasneje opravil transkripcije (Priloga 2). Vprašalnik za strukturiran intervju je 

vseboval tri vprašanja odprtega tipa (Priloga 1). Pri prvem vprašanju, ki je najosnovnejše in 

najbolj enako raziskovalnemu vprašanju, nisem ničesar posebej razlagal, ker sem želel čim bolj 

pristen in intuitivni odgovor. Pri ostalih dveh sem po vprašanju podal kratko razlago lastnega 

prebiranja strokovne literature in povezave s teorijo, da je lahko sogovornik lažje razmislil o 
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odgovoru. Vsakemu podjetniku sem na začetku predstavil vsa tri vprašanja, dal malo časa, da 

o le-teh razmisli, in nato pričel pogovor. Pogovori so trajali od deset do dvajset minut. 

Podatke sem analiziral s tehniko povzemanja vsebine, kjer sem iz pisnega zapisa intervjuja 

izluščil temeljne značilnosti. Kasneje sem le-te primerjal z ostalimi dobljenimi rezultati in 

poskušal najti skupne dejavnike. 

3.1.3 Vzorec podjetnikov 

Ciljna populacija so bili podjetniki, katerih podjetje deluje v regiji Prekmurje. Izbral sem pet 

podjetnikov na podlagi štirih kriterijev, in sicer: 

 uspešnost poslovanja (dobičkonosno poslovanje podjetja podjetnika zadnja 3 leta); 

 poslovanje pretežno v regiji Pomurje (večina prihodkov od prodaje produktov ali storitev 

je ustvarjena v regiji Pomurje); 

 podjetnik oziroma intervjuvanec je lastnik podjetja ali ozek družinski član in sam aktivno 

vključen v podjetje; 

 podjetje je mikro ali majhno podjetje. 

Nekaj podjetnikov sem poznal osebno, nekaj sem jih izbral naključno. Zaradi zastavljenih 

kriterijev je bila izbira omejena, menim pa, da je vzorec predstavljal zadostno osnovo za 

pridobitev dobrih mnenj oziroma rezultatov. 

3.2 Predstavitev podjetij in rezultatov intervjujev 

3.2.1 Legartis d.o.o. 

Legartis d.o.o. je družinsko gradbeno podjetje, katerega začetek delovanja sega v leto 1991. 

Takratna pravno-organizacijska oblika podjetja je bila samostojni podjetnik in se je ukvarjalo 

izključno s storitvami prevozništva. Kmalu po ustanovitvi se je osnovna dejavnost razširila na 

opravljanje storitev s težko gradbeno mehanizacijo. Zaradi vse večjih potreb po gradbenih 

storitvah se je podjetje leta 2006 preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, kot pravni 

naslednik samostojnega podjetnika. Danes je Legartis sodobno podjetje, ki izvaja gradbene 

storitve v širši lokalni regiji za pretežno javne investitorje, preko javnih naročil (občine, šole, 

bolnišnice, domovi za starejše ipd.). Storitve obsegajo nizkogradnje (ceste, pločniki, mostovi, 

kanalizacijski sistemi), visokogradnje (novogradnje, adaptacija in sanacija objektov), storitve 

s težko in lahko gradbeno mehanizacijo (izkopi, nasipi, valjanje, rezanje asfalta in betona), 

priprava delovišča za vrtalne garniture (naftne, plinske in toplovodne vrtine) kot tudi 

avtoprevozništvo. Storitve z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem se izvajajo v skladu s 

pomenom imena podjetja, kar pomeni »delati po načelih stroke«. 

Število zaposlenih (2018): 54* (*zaradi narave sezonskega dela je povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju preseglo 50, sem pa se vseeno odločil, da je podjetje relevantno in sem ga zato vključil v vzorec) 
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Čisti prihodki od prodaje (2018): 8.725.139 EUR 

Čisti dobiček (2018): 75.529 EUR 

Čisti dobiček (2017): 118.586 EUR 

Čisti dobiček (2016): 97.227 EUR 

Odgovorna oseba in intervjuvanec: Matjaž Hozjan 

Rezultati intervjuja 

Za sogovornika uspeh v podjetništvu pomeni celoten pogled  na uspeh v podjetju, tako uspeh 

z osebnega vidika, pa tudi vidika zaposlenih ter da se vlaganje časa, energije in denarja na 

koncu tudi finančno izplača. Meni, da je pomembno nekje potegniti mejo, da zaradi uspešnosti 

v poslu ne trpi preveč osebno življenje, saj lahko v nasprotnem primeru na eni strani izgoriš ali 

pa izgubiš podjetje.  

Zaradi specifike dela v gradbenem podjetju je najpomembnejši kazalnik, ki ga spremlja, vezan 

na vsak posamezni projekt oziroma gradbišče. Aktivno spremlja kalkulacijo vsakega projekta 

z vidika zneska, ki so ga v ponudbi oddali, in spremlja vsakodnevne in vsakotedenske stroške, 

ki jih imajo, da vidi, da so še v pravih finančnih mejah. Ne vsakodnevno ampak vseeno pogosto 

tudi spremlja fiksne stroške in stroške investicij. Na mesečni ravni pogleda presek stanja vseh 

projektov, da dobi občutek, kako izgleda celotna slika. Ker so nekateri projekti lahko včasih s 

finančnega vidika tudi negativni, pazi, da je povprečje na stopnji celotnega leta pozitivno. 

S psihološkega vidika se mu zdi najpomembnejše že prej omenjeno ravnovesje med poslovnim 

in osebnim življenjem. To opazi tudi pri zaposlenih, ki cenijo svoj prosti čas in ga niso 

pripravljeni zamenjati za vsako ceno. Kritičen je do še vedno prisotne nevoščljivosti v družbi, 

saj čuti, da se na podjetniško uspešnost še vedno gleda preveč negativno. Dejavnik ugled mu 

malo pomeni z družbenega vidika, bolj se mu zdi pomembno, da  ga ima skupaj s podjetjem 

pri strankah. Če se strankam kontinuirano nudi kvalitetne storitve, bo podjetje uživalo boljši 

ugled, posledično bo tega užival tudi podjetnik, meni sogovornik. Zaupanje strank pridobijo s 

profesionalnostjo in kakovostjo pri opravljanju del. Uspešnost po njegovem raste tudi na ta 

način, da se pri vsakem projektu, tako sam kot tudi podjetje kot celota, nauči marsikaj. 

Pripravljenost neprestanega učenja in razvijanja ocenjuje kot pomemben dejavnik uspešnosti 

v podjetništvu. 

3.2.2 Minicom d.o.o. 

Podjetje Minicom, napredne tehnologije d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1990 in je bilo med 

prvimi zasebnimi podjetji v Pomurju. Z začetnim sloganom »Pomurje bomo popeljali v 

Evropo« so se zavzemali, da bodo podjetja v regiji, ki so začela poslovati v tržnem okolju, 

prepoznala korist vlaganja v informatizacijo poslovnih procesov. V svojem 30-letnem 

delovanju lahko danes na podlagi izkušenj in pridobljenega znanja ponujajo rešitve, ki so 
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optimalno prilagojene potrebam vsakega naročnika. S kakovostnimi IT storitvami poslovne 

informatike za zahtevnejše uporabnike se osredotočajo na segment manjših in srednjih podjetij. 

Glavne dejavnosti obsegajo izvajanje postavitve informacijskih sistemov, vzpostavljanje 

lokalnih in prostranih računalniških omrežij in informacijske infrastrukture ter implementacijo 

in servisiranje programske opreme za finance, proizvodnjo, trgovino in gostinstvo.  

Število zaposlenih: 8 

Čisti prihodki od prodaje (2018): 653.445 EUR 

Čisti dobiček (2018): 17.138 EUR 

Čisti dobiček (2017): 10.479 EUR 

Čisti dobiček (2016): 15.385 EUR 

Odgovorna oseba in intervjuvanec: Marjan Gujt 

Rezultati intervjuja 

Najpomembnejša pri uspehu v podjetništvu je za sogovornika dobrobit vseh v podjetju, da se 

vsi zaposleni dobro počutijo. Prav tako se mu seveda zdi pomembno, da je samo poslovanje 

uspešno, saj so finančni presežki pomembno gonilo za razvoj kot tudi motivacija za podjetnika 

samega.  

Najpomembnejši finančni kazalniki, ki jih podjetnik spremlja vsakih nekaj dni, so realizacija 

prodaje, marža in denarni tok. Na daljši rok, po navadi na mesečni ravni, imajo na voljo ažurne 

podatke o prodaji, razliki v ceni in vseh stroških, s katerimi pregledajo trenutno stanje podjetja. 

Relativno sprotno spremljanje teh kazalnikov omogoča potreben krajši cikel izvedbe storitev, 

ki je značilen v njihovi dejavnosti.  

Med psihološkimi dejavniki sogovornik najbolj ceni neodvisnost in samostojnost. Le-ti mu 

omogočata, da si sam izbira poslovne partnerje, kot tudi, da si sam razporeja delovni čas. 

Fleksibilnost se mu zdi pomembna tako zaradi specifike dela v IT panogi, ki včasih zahteva 

drugačno razporeditev dela, kot tudi z vidika dopusta in prostega časa. Čeprav je finančna 

neodvisnost prednost, prinaša s seboj tudi tveganje, katerega se zaveda. Dosti daje na to, da se 

zaposleni dobro počutijo, saj meni, da delavci bolj cenijo pozitivno delovno okolje kot na 

primer večje plače. Razumevanje strank in odnosi z njimi so zanj ključnega pomena za 

uspešnost. Ker mnogo podjetij še vedno na informatiko gleda kot nepotreben strošek, je 

pomembno, da svojim strankam predstavijo koristi, ki jih bodo imela od investicij v tej smeri. 

V času, ko so podatki tako pomembni in vredni, bi morala biti za mnoge varnost na prvem 

mestu, meni. Enako velja za posodabljanje opreme, s katero preveč podjetij čaka predolgo. 

Uspeh je zanj tudi sposobnost nenehnega prilagajanja trgu, saj če gre podjetju v določenem 

trenutku dobro, to ne pomeni, da bo čez na primer eno leto še vedno tako. Velike stranke, s 

katerimi so sodelovali, so zaradi centralizacije informatike, sčasoma izgubili, zato so bili 
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prisiljeni nenehno iskati nove. Prav tako so spremembe na trgu osebnih računalnikov diktirale 

prilagajanje, saj se danes osebni računalniki večinoma kupujejo preko spleta. Podjetnik pravi, 

da so se zaradi tega uspešno usmerili večinoma na prodajo podjetjem. 

3.2.3 Gostilna in mini restavracija Rajh Tanja Pintarič s.p. 

GOSTILNA IN MINI RESTAVRACIJA RAJH TANJA PINTARIČ S.P. je družinsko podjetje 

in ime za dve priznani restavraciji v Prekmurju, Gostilno Rajh v Bakovcih in Mini restavracijo 

Uno Rajh v Murski Soboti. Začetki segajo daleč pred leto 1969, ko se je prva generacija začela 

ukvarjati z gostinstvom v mali vaški trgovini in gostilni. Kasneje je preselitev na novo lokacijo 

v Bakovcih, kjer stoji gostilna še danes, imela za posledico razširitev ponudbe, gosti so začeli 

prihajati tudi od drugod, iz sosednje Avstrije in iz cele tedanje Jugoslavije. Modernizirana 

gostinska ponudba, kot jo gosti poznajo danes, se je zgodila leta 2005, ko je vodenje gostilne 

in restavracije prevzela že četrta generacija. Prenova gostilne in posodobitev sicer ohranjene 

tradicije je povzročila prihod vedno več novih gostov kot tudi vračanje starih. Gostilna je še 

dodatno pridobila na prepoznavnosti, poleg domačega tudi v širšem, svetovnem okolju, 

odlikuje jo sodelovanje z različnimi priznanimi združenji, kot je francosko Chaine de 

Rotisseurs in evropsko Jeunes Restaurateurs (JRE). Podjetje poleg kakovostne ponudbe 

poudarja pomembnost sodelovanja z lokalnimi proizvajalci živil in izdelkov, zavzemajo se, da 

ima vsaka sestavina na krožniku svoje ime, izvor, dediščino in zgodbo.  

Število zaposlenih: 16 

Čisti prihodki od prodaje (2018): 1.095.943 EUR 

Poslovni izid obračunskega obdobja (podjetnikov dohodek) (2018): 80.377 EUR 

Poslovni izid obračunskega obdobja (podjetnikov dohodek) (2017): 50.238 EUR 

Poslovni izid obračunskega obdobja (podjetnikov dohodek) (2016): 62.913 EUR 

Odgovorna oseba in intervjuvanec: Tanja Pintarič 

Rezultati intervjuja 

V prvi vrsti podjetnici pomeni uspeh v podjetništvu to, da se gosti, ki obiščejo gostilno, vrnejo. 

To je nekako prvi znak kvalitetne storitve, prav tako je uspeh, ko gost, ki je že bil stranka, 

pripelje novo stranko. Poleg tega uspeh v podjetništvu, še posebej v družinskem podjetju, 

pripisuje obvladovanju razmer med družinskimi člani, osebno in v poslu, za kar meni, da 

mnogokrat ni lahko. Pomembno se ji zdi, da so vsi člani enotni in prizadevni za ponujanje 

kvalitetne storitve, da se vsi zavzemajo za dobro koordinacijo, kar se posledično pozna tudi pri 

zadovoljnih strankah. Pripravljenost pomagati in prilagodljivost družinskih članov sta dodatna 

dva dejavnika uspeha, meni sogovornica. Naslednji dejavnik, ki mu pripisuje pomembnost pri 

uspehu, je trajnostni razvoj skupaj z okoljem, v katerem poslujejo in živijo. Čeprav je 

pomembna finančna plat, ne pozabljajo na okolico, v kateri delujejo. Uspeh jim predstavlja 
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odgovorno ravnanje pri porabi vode, koriščenju energije in pri uporabi plastike. V to vlagajo 

napore, čeprav včasih gosti tega sploh ne opazijo. Poleg dobrih odnosov družinskih članov je 

ključnega pomena tudi dober odnos vseh zaposlenih. Da jim na tem področju gre dobro, 

dokazuje dejstvo dolgoletnega staža določenih zaposlenih, nekateri so z njimi že od samega 

začetka, nekateri že 35 let, drugi 17 let in nekateri 15 let. Pomemben del uspešnost v 

podjetništvu se kaže v tem, da se zaposleni dobro počutijo v podjetju, meni podjetnica.  

Najpomembnejši finančni kazalnik, ki ga spremljajo na dnevni ravni, je promet, sledijo mu 

stroški, ta dva sta prva, ki ju pogledajo. Ker se nahajajo v starejšem objektu, se jim zdi 

pomembno, da imajo vedno na voljo dovolj sredstev za tekoče renovacije, ko so potrebne. Na 

ta vlaganja gledajo kot investicije v prid gosta in v prid svojega dela. Na koncu leta pregledajo 

še ostale pomembne kazalnike, izide in bilance.  

Zaradi družinskega podjetja so vajeni samostojnosti in neodvisnosti, tako da jim ta dejavnik 

psihološkega vidika uspeha v podjetništvu že od nekdaj predstavlja prednost. Ker se v 

gastronomiji dober glas mnogokrat širi od ust do ust in preko priporočil, je zanje pomemben 

ugled. Sogovornica meni, da jim dosti pomeni ne samo lokalna prepoznavnost temveč tudi 

širša, svetovna. To so dosegli s sodelovanjem z različnimi združenji, kot so francoski Chaine 

de Rotisseurs in evropski Jeunes Restaurateurs (JRE). V slednjem je med drugim pogoj za 

članstvo družinska tradicija, da je restavracija v privatni družinski lasti in ne del kakšnega 

hotela oziroma gostilna ne sme biti v najemu. To daje njihovi gostilni svojo specifičnost kot 

tudi možnost biti del mreže posebnih gostiln in restavracij, s katerimi si izmenjujejo 

informacije. Iz tega izhajajoče sodelovanje z dobavitelji in drugimi gostilnami, katerih ne 

jemljejo kot konkurenco, temveč bolj kot partnerje, je tudi del uspeha. Izmenjava informacij 

glede kakovostnih surovin, kakovostnih dobaviteljev in novosti v gastronomski industriji so le 

del prednosti, ki jih prinašajo takšna združenja. V povezavi s trajnostjo in razvojem 

specifičnosti je tudi zavzemanje, da ima še tako majhen detajl gostilne svoje premišljeno 

ozadje. Kot primer tega sogovornica omenja izbiro luči v restavraciji, ki so delo danske 

oblikovalke, ki je dobila navdih v steklenici za mleko. Luč ni bila izbrana od arhitekta temveč 

od njih, da poznajo ozadje zgodbe, ki je povezana s kulinariko.  

3.2.4 Režonja d.o.o. 

Podjetje REŽONJA, remont, proizvodnja, servis, montaža in trgovina, d.o.o. je začelo svoje 

poslovanje leta 1995, takrat še v obliki samostojnega podjetnika. Začetna dejavnost je obsegala 

vodovodne, plinske in ogrevalne inštalacije. V želji prilagajanja trgu in izkoriščanja poslovnih 

priložnosti so se dejavnosti kasneje razširile še na montažo sončnih kolektorjev in toplotnih 

črpalk ter gradbeništvo. Zaradi rasti obsega poslovanja se je podjetje leta 2004 preoblikovalo 

v družbo z omejeno odgovornostjo. Danes podjetje zagotavlja izvajanje inštalacij na področju 

stanovanjske gradnje, gradnje poslovnih, industrijskih in šolskih objektov, v glavnem vseh 

storitev, ki so v povezavi z ogrevanjem in hlajenjem, kot tudi storitve s težko gradbeno 

mehanizacijo. Od začetka, ko so bile stranke podjetja pretežno fizične osebe, je podjetje zadnjih 
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5 let prešlo na strukturo strank pretežno pravnih oseb, le-te obsegajo 70 % vseh kupcev, ostalo 

pa so fizične osebe. 

Število zaposlenih: 16 

Čisti prihodki od prodaje (2018): 1.080.946 EUR 

Čisti dobiček (2018): 8.185 EUR 

Čisti dobiček (2017): 21.323 EUR 

Čisti dobiček (2016): 7.320 EUR 

Odgovorna oseba in intervjuvanec: Stanislav Režonja 

Rezultati intervjuja 

Za podjetnika uspeh v podjetništvu na začetku pomeni samodisciplino. Meni, da je vse nekako 

odvisno od tega, kako sam pri sebi razčistiš zadeve, kako se držiš reda, katerega si si zadal, z 

navadami posameznika. Ta red in disciplino zasleduje tudi pri komunikaciji s strankami – 

kupci, v ospredje postavlja resen odnos do dela. Pomembna je prilagodljivost, saj včasih stvari 

ne potekajo tako, kot je planirano, in takrat je potrebno pokazati karakter. Meni, da se je 

pomembno vsakega posla, vsakega projekta, lotiti z enako mero kvalitete. Tega se sami zelo 

držijo in ne delajo razlik glede na obseg dela ali velikost stranke. Doslednost in kakovostna 

izvedba vsake storitve pusti za samo določeno sliko, kar razvije zaupanje pri strankah, meni 

sogovornik. 

Od finančnih kazalnikov se osredotočajo predvsem na projekte, po objektih in gradbiščih. Vsak 

od teh ima na začetku začrtan proračun in bolj kot ne se spremlja, da ostajajo v mejah le-tega. 

Mesečno, ko se obračuna DDV, pregledajo stanja po vseh projektih, ugotovijo, koliko dobav 

so imeli, koliko izdaje, koliko dodatnih storitev je bilo potrebnih, in vidijo, kako »stojijo«, ali 

so pozitivni ali negativni. Pregled ponovijo vsako trimesečje in takrat je slika že bolj jasna, kar 

jim omogoča boljšo orientacijo. Presežek na koncu pomeni sredstva za nadaljnji razvoj, kar je 

pomemben dejavnik pri uspehu, meni sogovornik. 

Od psiholoških dejavnikov izpostavlja kot ključen odnos z zaposlenimi. Meni, da je pomembno 

vedeti, na kak način razmišljajo zaposleni, in se temu prilagoditi. Primer podaja pri motiviranju 

zaposlenih, ki v njegovem primeru bolj cenijo sprotne nagrade kot odložene za konec leta. Prav 

tako opaža, da zaposleni cenijo red. Uspeh pomeni odnos z zaposlenimi, kjer je jasno 

definirano, kaj se od njih pričakuje in kaj lahko pričakujejo v zameno. Včasih to tudi pomeni 

»trdo roko«, kar ne pomeni nesramnosti temveč bolj red in disciplino, potrebno je vedeti, kdaj 

gre za poslovni in kdaj za osebni odnos. Odnos mora enostavno bazirati na poštenosti. Enako 

velja tudi za stranke, kupce, dobavitelje in druge deležnike. Pravočasna izvedba del, 

upoštevanje plačilnih rokov in podobno so dejavniki, ki na dolgi rok vplivajo na ugled podjetja 

v očeh strank in posledično na uspeh podjetja na splošno, sklepa sogovornik na podlagi 
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izkušenj iz prakse. Dodaten dejavnik uspeha v podjetništvu vidi podjetnik v integraciji 

družinskih članov v podjetje, saj pri podjetju zaposluje tudi hčerko. Ločnica osebnega od 

poslovnega je lahko dodaten izziv, še posebej pri družinskih povezavah. Tukaj meni, da je 

pomembno, da se razvije zaupanje, za kar je jasno, da je potreben čas. Zadnji dejavnik 

uspešnosti v podjetništvu, ki je pomemben zanj, je ločnica med poslovnim in zasebnim 

življenjem. Meni, da ko se dela, se naj dela 110 %, če je potrebno, je pa pomembno tudi vedeti 

»odklopiti« in se naučiti ne preveč obremenjevati se z določenimi stvarmi. Kot podjetnik se 

zaveda, da je to težko storiti, pa vendar zagovarja iskanje nekakšnih aktivnosti, s katerimi lahko 

odmisliš posel za nekaj časa, da si naslednji dan potem spet »svež«. 

3.2.5 S.R.P. d.o.o. 

Podjetje S.R.P., računovodske storitve in svetovanje, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1993. 

Začetna osnovna dejavnost je bila delovanje na področju trgovine in poslovnega svetovanja. 

Glavna sprememba in usmeritev v storitveno dejavnost računovodstva in davčnega svetovanja 

se je zgodila leta 2000. Zaradi priložnosti na trgu in potreb gospodarstva po storitvah, kot so 

pomoč pri vodenju stečajev, prevzemov družb in knjigovodstva, se je podjetje prilagodilo in 

razširilo dejavnosti tudi na ta področja. Z umiritvijo gospodarske in finančne krize se je 

konsolidirala lastniška struktura in podjetje se je usmerilo izključno na storitve celotnega 

vodenja računovodstva za pravne in fizične osebe, zadruge, zavode in društva, na davčno 

svetovanje ter na pomoč pri reorganizaciji in optimizaciji poslovanja. Danes družba opravlja 

storitve za 210 poslovnih strank, ki skupaj ustvarijo 51 mio prihodka, in zaposlujejo več kot 

650 zaposlenih. Podjetje med drugim vlaga napore v poenostavitev in avtomatizacijo podpore 

s pomočjo informacijske tehnologije, da se rutinska opravila, kot so knjiženje in druga 

administrativna dela, zmanjšajo v obsegu in se podjetje lahko bolj preusmeri v poslovno, 

davčno in računovodsko svetovanje. 

Število zaposlenih (2018): 8–10 

Čisti prihodki od prodaje (2018): 285.150 EUR 

Čisti dobiček (2018): 11.185 EUR 

Čisti dobiček (2017): 10.185 EUR 

Čisti dobiček (2016): 18.905 EUR 

Odgovorna oseba in intervjuvanec: Cveto Žalik 

Rezultati intervjuja 

Za podjetnika uspešnost v podjetništvu pomeni najprej splošno finančno zdravje podjetja. 

Pozitivni poslovni rezultat, likvidnost in denar na računu pomenijo uspešno poslovanje, ti 

vidiki so predvsem pomembni z lastniškega vidika, vidika kapitala. V tesni povezavi s tem 

oziroma celo nekakšen pogoj za uspešno poslovanje pa so zadovoljni odjemalci podjetja, kupci 
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in stranke. Kvalitetna storitev je pogoj za zaupanje deležnikov in s tem dober odnos. 

Sogovornik tudi izpostavlja pomembnost dobrega počutja zaposlenih, delavec mora na nek 

način rad prihajati v službo. Zadovoljen kupec in zadovoljen delavec pomenita dolgoročno 

zadovoljnega lastnika in uspeh v podjetništvu. Prav tako izpostavlja, da je pomembno gledati 

dolgoročno, saj uspeh danes ne pomeni nujno uspeha v prihodnje, če se podjetje ni pripravljeno 

neprestano prilagajati trgu in vlagati v razvoj. Podjetje, podjetnik in zaposleni pa tudi ne smejo 

pozabiti na okolje, v katerem poslujejo, trajnostni razvoj v skladu z okoljem, v katerem deluje, 

je dodaten dejavnik uspeha v podjetništvu, meni. 

Finančni kazalniki, ki jih najpogosteje spremljajo, so produktivnost, spremljajo razmerja med 

stroškom plače in prihodkom in med prihodkom in realiziranimi urami. Meni, da je v storitveni 

dejavnosti pomembna optimalna izkoriščenost delavca. Razmerje med administrativnimi in 

operativnimi opravili na eni strani in biti na voljo za stranke za svetovanje in izmenjavo 

informacij na drugi mora biti dobro. Poleg tega tudi redno spremljajo poslovni rezultat, zaradi 

rednih plačil strank jim likvidnost na srečo ne dela težav, še omenja sogovornik. Kazalniki, 

katerim namenjajo največ pozornosti, so se čez leta tudi spreminjali, saj so v različnih obdobjih 

morali posvečati pozornost različnim stvarem. V obdobju, ko so optimizirali poslovanje, so bili 

najpomembnejši kazalniki izterljivosti, plačilne sposobnosti, pomembno je bilo razmerje med 

stroški in prihodki. Kazalnik razdolževanja je bil pomemben, ko je bilo podjetje zadolženo. 

Danes poleg prej omenjenih kazalnikov produktivnosti dajejo največ poudarka stabilnosti 

poslovanja. Tu na primer spremljajo tudi stopnjo zadrževanja strank in fluktuacijo zaposlenih. 

Nekajkrat letno opravijo tudi primerjavo z ostalimi podjetji v industriji, da vidijo, kje so. Na 

koncu poudarja tudi, da je pomemben vidik v okviru finančnih kazalnikov, kaj narediti z 

dobičkom, pazijo, da dovoljšen del dobička namenjajo tudi za razvoj, za tehnološko in 

informacijsko posodabljanje, da so v koraku s časom in so konkurenčni. 

Pri psiholoških dejavnikih za sebe ocenjuje kot najpomembnejšo neodvisnost. Ta mu omogoča 

svobodo odločanja in lastno kreiranje usode svojega podjetja. Tudi finančna varnost se mu zdi 

pomembna. Za oba omenjena dejavnika tudi pravi, da sta sicer povezana s tveganjem in 

negotovostjo, posebej na začetku, kar pa kasneje preraste v nekakšno pozitivno samostojnost, 

ki jo ceni, še poudarja. 

3.3 Ključne ugotovitve 

V povezavi s ključnimi ugotovitvami na podlagi intervjujev je potrebno omeniti specifiko 

okolja in podjetij, s katerimi sem sodeloval. Pomurje je posebno okolje za poslovanje, kar sem 

med pogovori še dodatno občutil. Mogoče je bil dejavnik majhnost podjetij, pa vendar je bilo 

mnogo ugotovitev povezanih s tem, da je zaradi majhnosti okolja osebna povezava med ljudmi, 

zaposlenimi in poslovnimi partnerji, močnejša. To se je po mojem mnenju odražalo tudi v tem, 

kako podjetniki in podjetnice gledajo na uspeh v podjetništvu. 

V nadaljevanju povzemam skupne značilnosti na vsako vprašanje in poskušam najti enakosti 

med zaznavami uspešnosti med podjetniki v Prekmurju. 
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1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Vsi podjetniki so poleg specifičnih delov uspeha izpostavili celosten pogled na uspeh. Menim, 

da je to v neposredni povezavi z majhnostjo podjetja in relativno majhnostjo tima, ki sodeluje 

med sabo. Če je podjetje veliko, so osebne povezave šibkejše, mogoče se ne srečaš z vsakim 

sodelavcem na dnevni ravni, v majhnem podjetju pa je to drugače. Na to dejstvo je napeljevala 

tudi pomembnost zadovoljstva in dobrobit zaposlenih, katero so izpostavili vsi sogovorniki. 

Prav tako so vsi izpostavili pomembnost dobrega odnosa s poslovnimi partnerji, kupci in 

strankami. Zaradi majhnosti okolja se večinoma osebe med seboj bolj osebno poznajo, na eni 

strani je to dobro, da je prisotnega več zaupanja, na drugi pa tudi pomeni obveznost, da če se 

kdo ne drži kakšnih dogovorov, bo na nek način izgubil »ugled v družbi«. V regiji, kjer se 

ljudje med seboj bolj poznajo in pogosteje srečujejo, je to pomembneje za ljudi. S tem povezana 

je pomembnost reda in kvalitete pri izvajanju storitev, da za izvedeno storitvijo lahko stojijo 

ponosno. V majhnem okolju je to bolj vidno kot v večjem. Hkrati prihaja večina podjetnikov, 

s katerimi sem opravil intervju, iz družinskega podjetništva, kjer so bili na eni strani 

izpostavljeni izzivi, ki jih ta oblika podjetništva prinaša za sabo, po drugi pa tudi pomembnost 

skupnega prizadevanja in dobrih odnosov za doseganje uspeha. Povezano z okoljem je tudi to, 

da se podjetniki zavedajo odgovornosti do okolja, v katerem delujejo. Pomemben jim je 

trajnostni razvoj in da ne pozabijo na neposredno okolico, v kateri poslujejo. Nenazadnje je, 

kot pričakovano, pomembnost tudi v zavedanju, da je podjetniška pot žrtvovanje in da od tega 

moraš nekaj imeti, mora se izplačati. Hkrati pa je tudi za vse pomembno, da so sposobni 

postaviti mejo med poslovnim in osebnim življenjem, za kar se strinjajo, da mnogokrat ni 

lahko. 

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Pri finančnih kazalnikih sem opazil največje razlike, saj so za podjetja iz različnih industrij 

pomembni različni kazalniki. Eni spremljajo poslovanje na dnevni ravni, saj je takšna narava 

posla, na primer gostinstvo. Drugi jih spremljajo na podlagi projektov, to je značilno za 

gradbena in inštalaterska podjetja. Ugotovitev je ta, da je spremljanje pogojeno s trajanjem 

cikla izvedbe določene storitve. Prav tako se pomembnost kazalnikov razlikuje v različnih 

časovnih obdobjih. Ko je podjetje likvidno in nima težav s plačilno disciplino, se lahko bolj 

osredotoči na produktivnost in storilnost poslovanja, na drugi strani pa so v obdobju 

optimizacije poslovanja, razdolževanja ipd. pomembni kazalniki, ki se nanašajo na izterljivost 

dolgov, plačilne discipline in stroškov. Vsi podjetniki so izpostavili, da je zaradi negotovosti 

na trgu in potrebe neprestane prilagodljivost potrebno neprestano vlagati v razvoj, bodisi 

opreme, vlaganje v aktivnosti, ki omogočajo konkurenčni položaj glede na druga podjetja in 

podobno. Zaradi tega je vsem tudi pomembno, koliko sredstev na koncu ostane za razvoj. Poleg 

specifičnih kazalnikov, ki so značilni za vsako industrijo posebej, pa podjetniki vsako 

trimesečje, pol leta in letno, na podlagi raznih poslovnih izkazov, spremljajo splošno stanje 

podjetja in prilagajajo strategije za čim večjo uspešnost podjetja.  
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3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi? (Samo-

aktualizacija in uresničevanje svojih zamisli, neodvisnost, finančna varnost, zanimivost dela, 

samostojnost, biti sam svoj šef, vplivnost, ugled, dobri odnosi z zaposleni in kupci, zagotovitev 

želenih produktov in storitev) 

Pri psiholoških dejavnikih sta bila največkrat izpostavljena dejavnika neodvisnost in 

samostojnost, kar je nekako pričakovano, saj je ta dejavnik tesno povezan s podjetniško potjo. 

Ker so nekateri sogovorniki že tako dolgo v podjetniški zgodbi, si sploh ne morejo 

predstavljati, da bi bilo drugače. Svoboda odločanja in fleksibilnost tako v poslovnih 

odločitvah kot tudi v ravnovesju z osebnim življenjem je večini ključni dejavnik za uspeh v 

podjetništvu. Čeprav neodvisnost in samostojnost pomenita tudi določeno tveganje, podjetniki 

to sprejmejo kot neizbežen del podjetniškega udejstvovanja. Nekatere še vedno moti prisotnost 

negativnega pogleda na podjetniški uspeh s strani družbe. Nobeden od podjetnikov ni 

izpostavil, da bi mu ugled v splošni družbi v smislu statusa v družbi kaj preveč pomenil. So pa 

omenili, da se jim zdi pomemben ugled pri strankah, saj so dobri odnosi s strankami, kot že 

izpostavljeno pri prvem vprašanju, ključnega pomena za uspeh v podjetništvu. Tudi 

fleksibilnost je pomembna večini z vidika prilagajanja trgu. Pri predstavitvah podjetij sem 

ugotovil pri večini, da se je skozi obdobja delovanja morala prilagajati trgu. Neodvisnost, ki 

pomeni tudi določeno mero fleksibilnosti, je bila pomembna pri tem, saj so bili zmožni 

preusmeritve in izkoriščanja nastalih poslovnih priložnosti. Tako kot že pri prvem vprašanju 

so vsi sogovorniki tudi pri psiholoških dejavnikih poudarili dobre odnose z zaposlenimi in 

dobrobit le-teh, kar je po mojem mnenju povezano s prej omenjeno majhnostjo timov in 

posledično bolj osebnih odnosov. 

3.4 Primerjava s teorijo 

Če poskušam ugotovitve, dobljene skozi pregled teorije, primerjati z ugotovitvami iz 

intervjujev oziroma potegniti vzporednice, bi začel z dejavnikom, ki se mi je skozi pogovor pri 

podjetnikih zdel najbolj izstopajoč, to je zadovoljstvo zaposlenih. V opisu teorije ciljev sem 

predstavil, kako naj bi zasledovanje petih dejavnikov povzročilo uspešnejše doseganje ciljev. 

Ti dejavniki so specifičnost in jasnost cilja, cilji, ki so dovolj velik izziv, predanost cilju in 

zavezanost, da se uresniči, povratne informacije, s katerimi se doseže doslednost uresničitve 

cilja ter kompleksnost. Povezava mogoče na prvi pogled ni intuitivna, ker se mi zdi, da se v 

mnogih podjetjih predpostavlja, da bodo zaposleni zadovoljni, če imajo visoko plačo, več dni 

dopusta in podobno. Če pa pogledamo zadovoljstvo zaposlenih z vidika opolnomočenja le-teh, 

da se na delovnem mestu počutijo izzvani in imajo občutek, da njihovo delo pomembno 

prispeva k uspehu podjetja, pa lahko vidimo podobnosti s teorijo. Moje mnenje je, da če se 

podjetnik zavzema za opolnomočenje in motiviranje zaposlenih, jih vodi in usmerja, da na 

delovnem mestu čutijo pripadnost, so delovne naloge dovolj kompleksne, da imajo zaposleni 

občutek, da njihovo delo doprinese k uspehu podjetja, so takšni zaposleni tudi bolj zadovoljni 

in s tem posredno vplivajo na uspeh podjetja. 
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Po sistemski teoriji je organizacija del širšega okolja. Če želi v tem okolju preživeti, mora biti 

sposobna prilagajanja spremembam tega okolja in sposobna v njem preživeti. Fleksibilnost 

malih podjetij, kot so bila podjetja iz vzorca, je prav v velikosti in sposobnosti hitrega odziva 

na spremembe na trgu, na reagiranje na poslovne priložnosti in izkoristek le-teh. S tem lahko 

podjetje doseže uspešnost na daljši rok. S tem povezano je tudi večkrat izpostavljeno 

zasledovanje trajnostnega razvoja v skladu z okoljem. Podjetje in podjetnik, ki se na eni strani 

prilagaja okolju, na drugi pa vzporedno s tem raste, lahko doseže v podjetništvu večji uspeh.  

Prav tako je v sistemski teoriji kriterij uspešnosti s časovnega vidika na nek način primerljiv z 

dobljenimi rezultati iz intervjujev. Kratkoročno so, v okviru časovnega vidika, kriteriji 

uspešnosti storilnost in učinkovitost. Te sem prepoznal na primer pri gradbenem podjetju, ki 

mora pri vsakem projektu ostati v mejah ponudbe, torej mora biti učinkovito. Drug primer je 

iz računovodskega servisa, kjer mora biti zagotovljena storilnost in produktivnost zaposlenih, 

da lahko podjetje uspešno posluje. 

Pri finančnih kazalnikih sem opazil, da izpostavljeni kazalniki iz teorije, dobiček iz poslovanja 

pred amortizacijo, donosnost sredstev in donosnost kapitala, niso bili omenjeni s strani 

podjetnikov. Čeprav jih morda kateri od podjetnikov, ki sem jih intervjuval, spremlja, jih niso 

postavili v ospredje. Lastna razlaga oziroma ugotovitev razloga je, da podjetniki najprej pod 

spremljanjem finančnih kazalnikov razumejo bolj sprotne kazalnike, kot tudi da je tip 

kazalnikov, ki jih spremljajo, precej povezana z naravo dela in panogo, v kateri podjetje deluje. 

Zaradi manjše kompleksnosti podjetja, majhnosti podjetja in majhnosti obsega poslovanja, so 

pomembni bolj splošni finančni kazalniki. Poleg tega menim, da so  s tem povezane tudi druge 

značilnosti, kot na primer močno prepletanje podjetja z osebnim življenjem podjetnika, še 

posebej pri družinskih podjetjih. Podjetnik na podjetje gleda bolj kot na način življenja in manj 

kot na investicijo. Iz intervjujev sem tudi dobil občutek, da podjetniki ne razmišljajo o 

morebitni prodaji podjetja, pri čemer bi bili kazalniki, ki jih spremljajo, mogoče drugi. 

Podjetniki bolj spremljajo, koliko sredstev ostane za investicije, za posodabljanje opreme in 

doseganje konkurenčnosti, tako da je miselnost bolj usmerjena v razvoj podjetja. 

Primerjava dobljenih rezultatov iz empiričnega dela in iz teorije psiholoških vidikov je bila 

najlažja. Dejavnika, ki sta bila najizrazitejša, sta neodvisnost in samostojnost. Vsi podjetniki 

so menili, da jim ta dejavnik omogoča svobodo odločanja, krojenja lastne usode in razporejanja 

časa, kar zelo cenijo. Posredno povezani s tem so tudi dejavniki samo-aktualizacije in 

uresničevanja svojih zamisli, kot tudi finančna varnost v kasnejših, stabilnejših, fazah 

poslovanja. Poleg tega je večina izpostavila tudi dobre odnose s kupci in drugimi deležniki, ki 

po njihovem mnenju pomembno vplivajo na uspešnost v podjetništvu. Povezan s tem je tudi 

ugled pri strankah, ki je nekako pogoj za zaupanje in uspešno sodelovanje. Nazadnje je še 

enkrat vredno izpostaviti mnenje podjetnikov, da so dobri odnosi z zaposlenimi in zadovoljstvo 

le-teh eden izmed, če ne celo najpomembnejših, dejavnikov zaznave uspešnosti v podjetništvu. 
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SKLEP 

V magistrski nalogi sem ugotavljal, kako podjetniki iz regije Prekmurje zaznavajo uspeh v 

podjetništvu. Skozi pregled teorije na področju podjetništva, podjetnikov in uspeha v 

podjetništvu sem na začetku zgradil osnovo, ki je kasneje služila za oblikovanje vprašanj v 

empiričnem delu. V praktičnem delu sem dobil uvid v stanje podjetništva v Sloveniji in kasneje 

v regiji Prekmurje. To mi je omogočilo v tretjem delu izvesti empirično raziskavo med 

podjetniki v Prekmurju in pridobitev rezultatov.  

Iz prvega, teoretičnega dela, sem poglobil svoje znanje v okviru definicij podjetništva in 

podjetnika ter uspel najti nekaj relevantnih vidikov in definicij uspeha v podjetništvu. Pridobil 

sem globlje razumevanje, kakšen pomen ima podjetništvo za gospodarstvo in kakšen pomen je 

podjetništvo imelo za ozemlje Slovenije skozi čas. Ugotovil sem, kako teorija definira 

podjetnika, kakšne lastnosti mu pripisuje in kakšne so splošne zmote o podjetnikih. Spoznal 

sem, da lahko na uspešnost v podjetništvu gledamo z več strani, lahko se meri v uspehu 

doseganja ciljev, finančnem uspehu ali s psihološkega vidika. 

V drugem, bolj praktičnem delu, sem s pomočjo dveh relevantnih poročil podrobneje pregledal, 

kakšno je stanje podjetniškega ekosistema v Sloveniji. Različni dejavniki vsakega poročila so 

izpostavili zanimive poglede, kar je omogočilo dobiti jasnejšo sliko. Kasneje sem s pomočjo 

enega od teh poročil tudi ugotavljal, kdo pravzaprav je slovenski podjetnik. Zaključil sem s 

pregledom stanja demografije, gospodarstva in podjetniškega ekosistema v Prekmurju. 

Strnjena ugotovitev je, da ima Slovenija potencial v podjetništvu in se le-ta tudi izkorišča. 

Razne institucije, vlada in podjetja dobro sodelujejo med sabo, čeprav je še veliko manevrskega 

prostora za izboljšave. Kot izstopajoče so predvsem potrebne spremembe v šolstvu in družbi, 

da bo zaznavanje podjetništva boljše. Izziva sta nekoliko povezana, saj iz tega sledi, da je 

potrebno trdne temelje ustvariti že na začetku, da lahko družba preraste v res podjetno družbo. 

V Prekmurju si je gospodarstvo opomoglo in se razvija. Največja izziva za prihodnje bosta 

prepoznati panoge, v katere se najbolj splača vlagati, da bo regija lahko še naprej razvijala 

gospodarstvo, ter usmerjanje in motiviranje mladih za izobraževanje v teh panogah. Hkrati je 

naloga še vlaganje naporov v ustvarjanje okolja, v katero se bodo že izobraženi kadri vračali. 

Za to bo potrebno nadaljnje uspešno sodelovanje vseh deležnikov v podjetniškem ekosistemu 

regije.  

Zadnji, empirični del, je služil kot preverjanje vsega ugotovljenega pri podjetnikih, pri osebah, 

ki so dnevno v podjetniškem procesu. Izvedba intervjujev med podjetniki je dala zanimive 

ugotovitve, ki so nadalje omogočile odgovor na raziskovalno vprašanje: Kakšna je zaznava 

uspešnosti podjetnikov v Prekmurju? Dobljen odgovor je večdimenzionalen, in sicer 

prepletanje uspeha v podjetništvu skozi neodvisno in samostojno delovanje, vlaganje v 

zadovoljstvo zaposlenih, vlaganje naporov v dobre odnose z deležniki podjetja ter zavzemanje 

za trajnostni razvoj podjetja skupaj z okoljem, v katerem deluje.  
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Menim, da sem dosegel cilj magistrske naloge, saj sem poleg ugotovitve skupnih dejavnikov, 

ki vplivajo na zaznavo uspešnosti med podjetniki v Prekmurju, le-te ugotovitve uspel povezati 

z ugotovitvami iz teorije. Prav tako sem skozi magistrsko nalogo dobil dodatno znanje, 

katerega bom lahko apliciral na svoji potencialni podjetniški poti. Ugotovitve iz magistrske 

naloge bodo hkrati lahko služile drugim potencialnim podjetnikom, ki razmišljajo o podjetniški 

poti, in bodo z ugotovitvami imeli dodatno orodje za sprejemanje odločitev. 
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Priloga 1: Vprašalnik 

Vprašanja iz intervjujev s podjetniki: 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

 Samo-aktualizacija in uresničevanje svojih zamisli (Self-enhancement / Self-

realization) 

 Neodvisnost (Autonomy / Independence) 

 Finančna varnost (Financial security / Personal Income) 

 Zanimivost dela (Interesting tasks) 

 Samostojnost, biti sam svoj šef (Being one's own boss) 

 Vplivnost (Influence) 

 Ugled (Reputation / Prestige) 

 Dobri odnosi z zaposlenimi in kupci (Social interactions with employees and 

customers) 

 Zagotovitev želenih produktov in storitev (Providing needed products and services) 
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Priloga 2: Transkript posnetih intervjujev 

Matjaž Hozjan (Legartis d.o.o.) 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Za mene je uspešnost v podjetništvu to, da si ti sam kot oseba uspešen, da so tvoji zaposleni 

uspešni in na koncu koncev, da imaš iz finančnega vidika nekaj od tega, da se ti vse skupaj 

splača, saj se ogromno časa, energije in denarja vlaga in zato želiš nekaj tudi imeti od tega. 

Uspešnost se mi zdi tudi to, da te to, s čim se poslovno ukvarjaš, ne začne okupirati do te mere, 

da nimaš več časa za stvari, ki te drugače veselijo, da začne osebno življenje na nek način 

trpeti. Takrat menim, da vse skupaj nima več smisla, saj na nek način postaneš ujetnik svojega 

podjetja; ali izgoriš ali pa izgubiš podjetje in nimaš nič od tega.  

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Mi večinoma gledamo po kalkulacijah na gradbišču, torej uspešnost vsakega posameznega 

projekta. Na eni strani imamo, kakšna je bila oddana ponudba, torej koliko smo za to 

zaračunali, na drugi strani pa spremljamo stroške. S tem vidimo potem, koliko zaslužimo po 

posameznem gradbišču. Hkrati je pa pomembno, da zraven teh kazalnikov spremljamo tudi 

druge stroške, na primer fiksne stroške, stroške investicij in vse te spremljamo v povezavi s 

projektnimi stroški. Mesečno delamo vmesne bilance, da vidimo, kje smo, ali smo tisti mesec 

pozitivni, kako se to odraža v stanju celotnega leta, ali smo bili prva dva meseca pozitivni in 

vmes negativni in podobno.  

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

Najpomembnejše se mi nekako zdi ravnovesje med poslovnim in osebnim življenjem. To tudi 

vedno bolj opažam pri drugim, tudi pri zaposlenih, saj zaposleni tudi ne želijo več delati za 

večjo plačo, raje delajo za manj in so zato več doma oziroma imajo več prostega časa, imajo 

dovolj dopusta, urejen delovni čas ipd., da enostavno dajo več na kvaliteto življenja. Glede 

ugleda imam še vedno občutek, da obstaja preveč nevoščljivosti, da se uspeh in uspešne 

podjetnike in podjetja gleda preveč negativno. Prav tako se dogaja, da podjetniki več ne 

govorijo, kam gredo na dopust, da se izognejo nepotrebni zavisti in  gledanja po strani od 

drugih. Glede uspešnosti menim tudi, da je pomembno, da se skrbi za kvaliteto storitev in neko 

mero odgovornosti kot tudi profesionalnosti v izvajanju del. Opažam, da dosti strank ne mara, 

da med gradnjo oziroma izvajanjem storitev prihaja do preveč težav, če navedem primer, da 

nekdo najame delavce za izvajanje določenih del, in ta stranka tudi mora opravljati svoje delo, 

da zasluži, da lahko potem ta dela plača, vmes ga pa izvajalec neprestano kliče glede nekakšnih 

težav, tukaj se mi torej zdi pomembno, da se izvaja dela brez preveč potrebnega posredovanja 

investitorja, da se ga ne obremenjuje preveč in s tem se doseže nekakšno zaupanje v izvajalca 

del oziroma storitev. Del uspešnosti je tudi povezana s poprodajnimi aktivnostmi in kaj se pri 

vsakem projektu naučimo in odnesemo od njega ter kako lahko to v prihodnosti še izboljšamo, 

torej pripravljenost se neprestano učiti in razvijati.  
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Marjan Gujt (Minicom d.o.o.) 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Za mene pomeni uspešnost v podjetništvu to, da podjetje dobro posluje, da se imajo vsi 

zaposleni v podjetju dobro, da podjetje uspe ustvariti nek presežek za nadaljnji razvoj kot tudi 

dobiček za lastnika.  

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Najpomembnejši kazalnik, ki ga spremljam, je realizacija prodaje, potem je marža in pa tudi 

denarni tok. Te kazalnike spremljam aktivno vsakih nekaj dni. Vsak mesec imamo sveže podatke 

o prodaji, o razliki v ceni (RVC), o vseh stroških in s tem imamo na voljo nekakšno manjšo 

bilanco, po kateri se orientiramo, kje stojimo. Te kazalnike lahko lažje spremljamo, ker se pri 

nas v storitveni dejavnosti cikel hitreje spreminja oziroma se zaključi, v primerjavi s na primer 

kakšnim gradbenim podjetjem, kjer to traja dlje časa.  

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

Med najpomembnejšimi psihološkimi dejavniki se mi definitivno zdi neodvisnost in 

samostojnost. Ker za sebe menim, da sem bolj uporniške narave in cenim osebe, ki vejo, o čem 

govorijo, v primerjavi s kakšnimi lažnimi avtoritetami, zato tudi rad sam izbiram, s kom 

sodelujem. Hkrati mi je pomembno, da si lahko svoj delovni čas sam razporejam, specifika 

mojega dela in nasploh informacijsko-tehnološke panoge in programiranja je takšna, da 

dostikrat delam ponoči, saj sem čez dan zaposlen bolj z operativnimi obveznostmi, 

programiranje zato ostane za kasneje. Med delovnim časom bi tako bilo preveč motenja in tudi 

zapostavljanja drugih delovnih obveznosti, povezanih z vodenjem podjetja. Pozitivno je tudi, 

da si lahko urediš dopust tako, kot tebi ugaja. Pomembna mi je tudi finančna neodvisnost, 

čeprav je to tudi vmes vprašljivo, saj je posel mnogokrat tudi vsakodnevna borba. Zmotna je 

predstava, da če danes posel teče, da bo tako tudi čez leto dni. Vedno preži na tebe mnogo 

dejavnikov od konkurence, kupcev do raznih državnih ustanov in tukaj je potrebno biti 

fleksibilen in pripravljen se nenehno prilagajati. Hkrati je seveda tudi izziv delo z zaposlenimi, 

saj menim, da moram včasih biti tudi dober psiholog, ko se soočam z delavci. Plača ni več 

edino, kar šteje, ljudje se morajo v podjetju dobro počutiti, odnos z vsemi mora biti pošten in 

dober, saj iz izkušenj lahko povem, da je včasih zaposleni pripravljen tudi zamenjati službo, 

četudi bo plača manjša, glavno je, da se v delovnem okolju dobro počuti. To so nekako glavni 

razlogi, zakaj sem se odločil za samostojno pot, svoboda mi v glavnem dosti pomeni. Pri uspehu 

je tudi zelo pomembno, kako se posluje s kupci in strankami, saj smo se tudi tukaj morali skozi 

čas precej prilagajati. Delo, ki ga opravljamo, je nekakšna sistemska administracija, 

postavljanje serverjev, mrež in skrb za varnost, je mnogokrat odvisna od pogleda podjetja, za 

katerega opravljamo storitev, da podjetje razume pomembnost tega. Da se stranka zaveda, da 

investicija v to ne predstavlja samo stroška temveč tudi dosti koristi. Še posebej dandanes, ko 

so podatki tako pomembni in vredni, je varnost na prvem mestu. Prilagajanje na trgu je bilo 
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pomembno, predvsem zaradi tega, ker smo na začetku, pred recimo 20-30 leti, večinoma 

sodelovali z večjimi podjetji, z državnimi institucijami, hoteli ipd., kasneje pa so te organizacije 

začele centralizirati te storitve in informatiko, torej smo mi izgubili stranke. To je dodatno 

povzročilo potrebo po iskanju novih kupcev, iz okolijskega, regijskega vidika smo pa tudi malo 

omejeni, saj je za naše storitve potrebna fizična prisotnost, ni možno vsega delati »na daljavo«. 

To je med drugim tudi vzrok, zaradi česa nismo v nobenem trenutku zelo zrasli. En dejavnik je 

tud,i da se danes osebni računalniki kupujejo drugače kot v preteklosti, danes se pogosteje to 

opravi preko interneta in v trgovinah, v preteklosti so fizične osebe mnogokrat prišle k nam za 

nakup računalnika. Potrebna je bila preusmeritev in tako danes večinoma računalnike 

prodajamo podjetjem. Tudi pogostost posodabljanja računalnikov in opreme se je spremenila, 

kjer vidimo, da podjetja to počnejo na redkeje, kot bi to mogoče bilo priporočljivo. Uspešnost 

se mi iz tega vidika zdi v sposobnosti nenehnega prilagajanja na trg, spremljanja sprememb in 

reagiranja na le-te.  

Tanja Pintarič (Gostilna Rajh) 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Najprej mi uspeh v podjetništvu pomeni to, da gost, ki pride v nam, ne pride samo enkrat, 

ampak se tudi vrne. Zraven tega je uspeh tudi, da gost pripelje s sabo nove goste. Drugi uspeh 

je, da smo že četrta generacija, ki je vpletena v to družinsko podjetniško zgodbo in je celotna 

družina vpletena. Prejšnje leto so v enem obdobju bile vključene celo vse 4 generacije ob istem 

času, sedaj smo vključene 3 generacije. Uspeh je iz tega vidika tudi vzporedno obvladovati 

družinske razmere in poslovne odnose, kar mnogokrat ni lahko. Pomembno je, da smo vsi 

dovolj strpni. To se mi zdi pri uspešnosti zelo pomembno, da se med seboj razumemo tudi iz 

poslovnega vidika. Na primer če je za določen dan napovedano povečano število gostov, 

moramo vsi pomagati. Vmes se tudi zgodi, da ne vemo, koliko ljudi bo prišlo na določen dan, 

v soboto je lahko 5,10 ali 50 ljudi, kar pomeni, da moramo vsi biti v stanju pripravljenosti. 

Domači smo tisti, ki moramo biti večino sobot in nedelj prisotni, zunanji sodelavci in zaposleni 

imajo nekakšne urnike in delavnike, družinski člani pa jih nimamo točno definiranih. Prvo 

sprejetje je torej, da si pripravljen biti vedno na voljo, da ni potrebno telefoniranje in klicanje 

nekoga, temveč da vsak spremlja sam stanje ter vidi, če je v procesu potreben ali ne. To je malo 

drugače kot v kakšnih drugih podjetjih, saj smo ozkogledni, kar se tega tiče, saj je tudi narava 

dela takšna. Seveda mi dosti pomeni, da z vsem nekaj zaslužimo, ampak da ne pozabimo na 

okolje, kjer živimo in ne pozabimo na sam vpliv okolja. To se mi zdi zadnje čase zelo 

pomembno, na primer pri porabi vode, koriščenju energije, pri uporabi plastike. Zadnjo smo 

iz gostilne že skoraj popolnoma izločili, ostale so samo še vakuumske vrečke v kuhinji ter 

nekatere plastične posode, v katerih shranjujemo živila, saj tako boljše stojijo. Tudi streho na 

terasi načrtujemo zamenjati v kratkem, saj je iz plastike. Točno vemo, kje imamo še 

pomanjkljivosti, je pa res, da če se primerjamo z drugimi gostilnami, smo vseeno naredili že 

zelo velik korak naprej. Čeprav gost večinoma te stvari ne opazi, se nam te stvari zdijo zelo 

pomembne. Do nedavnega smo še imeli na primer plastične slamice, katere smo že zamenjali 

s papirnatimi. Čeprav delujemo v tako majhnem okolju, stojimo za tem in se tega držimo v obeh 
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naših gostilnah. Tako da se mi to vse skupaj zdi nekako najbolj pomembno, navzven in 

navznoter. Glede osebja imamo na primer sodelavce, ki so z nami že 35 let, začeli so s 17 leti 

pri nas, sodelavce, ki pri nas delajo že 15 let, sodelavci, ki so z nami že od samega začetka in 

dve sodelavki, ki sta začeli 1 leto po odprtju. Tudi to se mi zdi uspešnost, da vemo sodelovati 

znotraj med sabo.  

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Med finančnimi kazalniki spremljamo na eni strani promet, na drugi stroške, to je nekako prvo, 

kar pogledamo. Mnogo sredstev pustimo v podjetju, saj vsako leto oziroma na zelo kratko 

obdobje se mora kaj renovirati. Ker nismo v novem objektu, stalno potrebujemo nekakšen 

kapital, ki ga moramo obrniti v investicijo v prid gosta, v prid našega dela. Drugih posebnih 

vlaganj v podjetju trenutno nimamo. Na koncu leta seveda pogledamo še ostale pomembne 

kazalnike, izide in bilance.  

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

Iz vidika neodvisnosti in samostojnosti je zaradi družinskega podjetja odveč kaj povedati, je 

pa pri prenosu lastništva bilo pomembno urediti zadeve, ko je bilo podjetje prepisano iz očeta 

na mene. To je bilo opravljeno v obliki darilne pogodbe in ni bilo odkupa, s tem smo se tudi 

izognili nepotrebnim stroškom. Pomembno se mi zdi tudi, da smo zraven domače 

prepoznavnosti prepoznani tudi v širšem okolju, tudi na svetovni ravni, saj sodelujemo z 

različnimi združenji kot francoskim Chaine de Rotisseurs in evropskim Jeunes Restaurateurs 

(JRE), skozi katera dobimo določeno širino. Na primer v združenju JRE je pogoj za članstvo, 

da imaš družinsko tradicijo, da je restavracija v privatni družinski lasti in ne del kakšnega 

hotela na primer ali da je gostilna v najemu. S tem dajemo naši gostilni svojo specifičnost in 

smo del mreže posebnih gostiln in restavracij, s katerimi si izmenjujemo informacije. Na spletu 

je združenje postavilo portal, kjer so vse restavracije in vsi kuharji predstavljeni, lansko leto 

so tudi nadgradili portal s tem, da vsaka restavracija lahko objavi svoje lokalne proizvajalce 

in dobavitelje. Ta mreža se tako tudi med našimi gostilnami širi, se s tem promovira lokalna 

pridelava in podpira okolje, v katerem živimo. Kuharji in gostilne tudi tako sodelujemo, da 

izmenjamo informacije o dobrem viru surovine, na primer bučnega olja, nekdo drugi bo imel 

kvalitetnega dobavljača sira in tako druga gostilna nabavlja od našega lokalnega dobavljača 

bučno olje, mi pa od njihovega lokalnega proizvajalca sira in tako teče izmenjava kvalitetnih 

produktov, ki jih uporabljamo v kuhinji. Tudi to je ena stvar, katero gost mogoče neposredno 

ne opazi, pa se vseeno skozi vlaganje v te dejavnosti na koncu pozna na kvaliteti storitve. En 

primer je še sama oprema gostilne. Od stotih gostov mogoče en opazi posebno luč in na 

vprašanje, za kakšno luč gre, pojasnimo, da gre za delo danske oblikovalke, ki je navdih dobila 

v steklenici za mleko, torej tudi za tem stoji nek pomen, vsaka luč v gostilni ima svojo zgodbo. 

Luč ni bila izbrana od arhitekta temveč od nas, da vemo ozadje zgodbe, katera je povezana s 

kulinariko.  
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Stanislav Režonja (Režonja d.o.o.) 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Uspešnost se po mojem mnenju začne z delovnimi navadami posameznika, določen red, ki ga 

moraš imeti pri sebi, samodisciplino, prizadevati si moraš za določeno obnašanje v družbi in 

okolju, v katerem se nahajaš. Pomembna je komunikacija z ljudmi, s partnerji, v dobrih in 

slabih časih. Kar se tiče pridobivanja posla na začetku, in kasneje, v upravljanju svojega dela 

je po moje odvisno od panoge, v kateri deluješ, da si skoncentriran na svojo industrijo, da se 

zavzemaš za red in kvaliteto, za pravočasno izvedbo del, kot po dogovoru, v glavnem imeti 

resen odnos do dela v vseh pogledih. Včasih gredo stvari po načrtih, včasih ne in takrat je 

potrebno biti močen in pokazati karakter ter pristopiti na prav način. Doslednost je pomembna, 

saj je na koncu važno, da je stranka, kupec oziroma investitor zadovoljen. S tem si naredil 

nekakšno sliko svojega dela in lahko planiraš naprej za prihoden posel ter kako boš delal na 

tem področju. Resnost in pravi pristop se mi v glavnem zdita najpomembnejša. Mi izvajamo 

storitve in dela tako za fizične osebe kot tudi za podjetja in je pomembno, da ne ločimo med 

njima, da ne mislimo, da je en projekt manj vreden samo zato, ker je manjši, pomembno se mi 

zdi, da se vsakega projekta lotimo z pravo mero odličnosti, kvaliteta mora biti narejena.  

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Finančno nimamo niti tedensko niti dnevno preveč spremljanja, gledamo bolj po objektih in 

po gradbiščih. Ko se gradbišče zaključi, je računica od začetka že dana v okviru nekakšnega 

proračuna, od vrednosti je potrebno pokriti material in seveda delo, ostati pa mora nekaj za 

dobiček podjetju, za potrebe nadaljnjega razvoja. Material na primer ni možno nabavljati 

dražje, kot smo ga dali v ponudbi, ne sme se porabiti več delovnih ur, kot je navedeno v 

ponudbi, saj vsak presežek ne bo plačan, in bi pomenil, da greš v minus. K temu je potrebno 

torej stremeti. Po vseh gradbiščih pregledamo večinoma na koncu meseca, ko se obračunava 

DDV, pogledamo, koliko smo imeli dobave, koliko izdaje smo imeli, koliko dodatnih storitev je 

bilo in vidimo provizorično, kako stojimo, ali smo na nuli, minusu ali smo pozitivni. Podobno 

storimo vsako tromesečje in takrat je slika že bolj jasna, s tem se potem tudi vemo boljše 

orientirati.  

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

Glede zaposlenih lahko povem, da je izobrazbena struktura večine naših delavcev 

srednješolska izobrazba, torej triletne in štiriletne šole. Iz izkušenj lahko povem, da zaposleni 

in delavci z različno izobrazbeno strukturo razmišljajo drugače in temu se je potrebno 

prilagoditi. Primer tega je motiviranje delavcev, zraven plač, dajatev, regresov, božičnic ipd., 

mora kakršnakoli dodatna motivacija biti sprotna. Mišljenje, da bomo nekaj zadrževali in zato 

na koncu leta na primer izplačali neko nagrado, da bodo ljudje zadovoljni in motivirani, je v 

tem primeru neprimerna, po moji izkušnji je bolj smiselno kakršnokoli motivacijo dajati sproti, 

mesečno. Kadru se je torej potrebno prilagoditi in razmisliti, kako on razmišlja, in temu 
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primerno ukrepati. Pomembno se mi tudi zdi oziroma opažam, da zaposleni, stranke in kupci 

cenijo red, pa naj bo to v obliki plače, dobave, pravočasne izvedbe ipd. Enako velja tudi v 

obratni smeri, da če se sam držiš nekakšnega reda, tega tudi moraš pričakovati nazaj. Pri 

delavcih to pomeni včasih »trda roka«, kar seveda ne pomeni nesramnost, je pa pomembna 

določena distanca, meja, da vsi vedo ločiti, ko gre za posel in kako k temu pristopiti, da vedo, 

kaj lahko pričakujejo in kaj je hkrati pričakovano od njih. Menim, da je zelo pomembno, da je 

odnos z zaposlenimi pošten. Tudi z ostalimi zaposlenimi je potreben pravi odnos, v našem 

primeru družinskega podjetja. Hči je aktivno vključena v podjetje, trenutno predvsem skozi 

pomoč pri računovodstvu in financah, kar pomeni dodaten izziv osebne povezave. Ker hčerko 

od prej že poznam kot resno in zanesljivo osebo, pričakujem, da bo tako tudi v poslu. Tudi po 

delovnem času pogovor včasih teče o poslovnih zadevah, s čim vidim, da ji ni vseeno. 

Radovednost, vztrajnost in pripravljenost sprotnega učenja mi daje znak, da je zavzeta za delo, 

kar je pomembno za družinsko podjetje. Kar se tiče glede prehoda, se zavedam, da bo potreben 

čas, vidim pa, da se trudi in se hitro uči, kar daje dobre predpostavke za naprej. V mojem 

pogledu je najpomembnejša resnost in zanesljivost, da se ob nejasnostih vpraša in se na ta 

način nauči. Izkoriščamo tudi dodatna usposabljanja in izobraževanja preko delavnic obrtnih 

zbornic ipd. Pri našem primeru je mogoče en izziv to, da del vodenja podjetja tudi zajema 

prisotnost na gradbiščih, delo na terenu. Ob umiku mene bo lahko nastal problem 

nadomeščanja tega. Tukaj bo potem potrebno pridobiti nekoga zanesljivega od zunaj. Glede 

pravega razmerja med poslovnim in osebnim življenjem, mi je pomembno, da imam stvari pri 

sebi razčiščene, da si vem stvari tako organizirati, da imam čas si iz tedna v teden odpočiti. 

Vedno sem se zavzemal za to, da ko smo na delu, damo 110 %, če je potrebno, ko pa gremo iz 

dela, pa odmislimo stvari, kolikor se le da. S tem uspem naslednji dan biti dovolj svež in bister. 

Čeprav je kot podjetnik popolnoma odmisliti delo skoraj nemogoče, je pa pomembno, da se ne 

obremenjuješ preveč s tem. Tukaj sem sam našel nekakšen izhod v hobijih, s katerimi se 

ukvarjam, za samega sebe sem ugotovil, da me zelo sprosti, če počnem nekaj fizičnega, s čim 

popolnoma »odklopim« in se sprostim.  

Cveto Žalik (S.R.P. d.o.o.) 

1. Kaj za vas pomeni uspešnost v podjetništvu? 

Uspešnost v podjetništvu za mene pomeni, da podjetje uspešno posluje, da ima pozitivni 

poslovni rezultat, da dolgoročno raste, da je likvidno in da ima denar na računu, ko ga 

potrebuje. Gledano iz vidika kapitala, torej iz lastniške plati, je pomembno, da smo pozitivni, 

da smo likvidni, če pa gledam širše, je pomembno, da so naši odjemalci, naši kupci, zadovoljni 

z nami, da imamo kvalitetno storitev in istočasno, da so naši zaposleni zadovoljni z delovnim 

okoljem, da radi prihajajo v službo, saj sem mnenja, da zadovoljen kupec in zadovoljen delavec 

pomenita dolgoročno zadovoljnega lastnika. V podjetništvu je po mojem mnenju pomembno, 

da se gleda dolgoročno, saj četudi je podjetje par let uspešno, se lahko zaradi zanemarjanja 

vlaganja v razvoj, v tržne aktivnosti, v pridobivanje novih kupcev, v vlaganje zaposlenih, v 

konkurenčnost ipd. stvari hitro obrnejo in podjetje postane neuspešno. Dodatno je tudi 
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pomembna trajnost, da se podjetje razvija v skladu z okoljem, v katerem deluje, dela na tem, 

da ekološko, informacijsko in iz vidika vrednot ne onesnažuje in negativno vpliva na to okolje.  

2. Katere finančne kazalnike spremljate najpogosteje za merjenje uspeha? 

Uspešnost iz finančnega vidika merimo razmerje med stroškom plače in prihodkom, kot tudi 

razmerje med prihodkom in realiziranimi urami, nekako na podlagi tega določamo 

produktivnost. Ker smo storitvena dejavnost, je pomembno, da je vsak delavec v dovoljšni meri 

na voljo strankam za svetovanje in izmenjavo informacij, istočasno pa mora opraviti določene 

administrativne in operativne naloge, od knjiženja do priprave poročil in drugih dokumentov, 

ki jih stranke zahtevajo. Seveda redno spremljamo poslovni rezultat, imamo srečo, da nam 

likvidnost ne dela težav, saj imamo kupce, ki nam redno plačujejo. To smo dosegli skozi 

pretekle dejavnosti izločanja strank, ki so bili neplačniki, in smo tako naredili nekakšno čisto 

sliko v podjetju. Skozi leta obstoja podjetja so se kazalniki, kateri so nam bili najpomembnejši, 

spreminjali. Nekoč so bili najpomembnejši kazalniki izterljivosti, plačilne sposobnosti, ko smo 

optimizirali stroške, je bilo pomembno razmerje med stroški in prihodki. V določenem obdobju 

je bil tudi pomemben podatek merljivost razdolževanja, saj je bilo podjetje precej zadolženo. 

Danes, kot že omenjeno, so bolj pomembni kazalniki storilnosti in produktivnosti dela, stopnja 

zadrževanja strank, stopnja fluktuacije zaposlenih, kar pomembno vpliva na stabilnost 

poslovanja. Občasno opravimo tudi primerjavo z ostalimi podjetji v enaki panogi in okolju, 

primerjamo prihodke, število strank, strošek na zaposlenega, strošek na število strank ipd., da 

vidimo, kje stojimo na trgu, ali smo boljši ali slabši, in na podlagi tega potem postavimo nove 

cilje. Pomemben vidik v okviru finančnih kazalnikov je tudi, kaj narediti z dobičkom, da 

pazimo, da se dovoljšen del dobička namenja za razvoj, za tehnološko in informacijsko 

posodabljanje, da smo v koraku s časom in smo konkurenčni.  

3. Kateri psihološki dejavniki uspeha v podjetništvu so za vas med najpomembnejšimi?  

Od najpomembnejših se mi trenutno zdi neodvisnost, da lahko kreiram svojo usodo, usodo 

svojega podjetja. Čeprav to istočasno pomeni nekakšen riziko, je dobro, da se v okolju moraš 

dokazati in se s tem posledično povečuje samozaupanje. Da se lahko brez omejitev uresničujejo 

ideje, zamisli in si samostojen. Glede finančne varnosti je na začetki definitivno manjša 

varnost, ki pa posledično zaradi samostojnosti in neodvisnosti preraste v večjo svobodo 

odločanja. 


