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V Sloveniji imamo skoraj 97.000 malih in 
srednjih podjetij, ki zajemajo kar 99,7 odstot-
ka vseh podjetij in zaposlujejo 64,7 odstotka 
vseh zaposlenih. Za slovensko gospodarstvo 
pomenijo izjemen potencial, vendar so zaradi 
svoje majhnosti tudi zelo ranljiva, še posebej 
v svetu globalne konkurence. Poleg neiz-
prosnega svetovnega trga vplivajo nanje tudi 
številni drugi dejavniki, kot so zakonodaja in 
upravni postopki, podporno okolje, finančno 
okolje in viri financiranja, človeški kapital in 
znanje. 

Slovenija je država s stabilnimi makroeko-
nomskimi razmerami in razmeroma ugodnim 
mednarodnim konkurenčnim položajem. 
Sedanja stopnja gospodarske rasti v Sloveniji 
je sicer ugodna, saj je višja od povprečne 
gospodarske rasti v starih državah članicah 
EU, vendar nižja kot v večini držav članic, ki 
so s Slovenijo sočasno vstopile v EU. Gospo-
darska rast v Sloveniji pa še ne zagotavlja, 
da bi lahko v kratkem dosegli raven razvi-
tosti starih držav članic EU. Da bi spodbudili 
konkurenčnost, pospešili prestrukturiranje 
gospodarstva, spodbudili ljudi k večji inova-
tivnosti in podjetništvu ter dosegli tehnološki 
preboj, so potrebne strukturne reforme. 
Sveženj ekonomskih in socialnih reform je 
smiselno uvesti zdaj, ko je makroekonom-
sko okolje za njihovo izvedbo razmeroma 
ugodno. 

Kje smo danes
V Sloveniji je bilo v letu 2005: 
•  za ustanovitev podjetja potrebnih 60 dni, 
•  stroški ustanovitve podjetja so znašali 10,1 

odstotka bruto nacionalnega dohodka 
(BND) na prebivalca, 

•  indeks smrtnosti podjetij (število no-
voustanovljenih podjetij, potrebnih za 
preživetje enega podjetja) pa je znašal 2,14 
odstotka BND. 

V letu 2005 je bilo v predelovalni de-
javnosti zaposlenih 1090 oziroma 9,3 
odstotka raziskovalcev in razvojnikov. 
Povprečen delež inovacijsko dejavnih 
podjetij (v obdobju 2002–2004) je bil 
27 odstotkov, inovacijsko najdejavnejša 
so bila velika podjetja (70 odstotkov), 
zatem srednja (41 odstotkov) in najmanj 
mala podjetja (19 odstotkov). Delež 
izvoza izdelkov visoke tehnologije v ce-
lotnem izvozu države je leta 2003 znašal 
le 5,8 odstotka. 



Kaj želimo doseči
Hitrejše in cenejše ustanavljanje podjetij

•   do leta 2013 omogočiti, da bo gospodarsko 
družbo v Sloveniji mogoče registrirati v 7 
dneh; 

•   zmanjšati stroške ustanavljanja podjetij in 
doseči, da bi ti znašali le 6,8 odstotka BND 
na prebivalca;

•   v podjetjih do leta 2013 ustvariti 35.000 
novih in kakovostnih delovnih mest; 

•   z ukrepi spodbujanja podjetništva in 
konkurenčnosti do leta 2013 zagotoviti 
ustanovitev vsaj 1200 novih podjetij, med 
njimi tudi gazele z zmožnostjo prebiti se 
med vodilne v svetu.

Dvig podjetniške kulture in vzpostavitev 
celotnega sistema izobraževanja za 
podjetništvo

•   s spodbujanjem podjetništva nagovarjati 
vse državljane RS ter s tem dvigniti raven 
spoštovanja podjetništva in podjetnosti v 
Sloveniji; 

•   do leta 2009 vzpostaviti celoten sistem 
izobraževanja za podjetništvo na vseh 
ravneh.

Razvito podporno okolje za podjetja

•   z ukrepi spodbuditi razvoj ustrezne infra-
strukture za podjetja v smislu poslovnih 
con, tehnoloških parkov ter podjetniških in 
univerzitetnih inkubatorjev;

•   vzpostaviti ustrezen sistem izmenjave 
informacij med vsemi ciljnimi skupinami v 
okviru podjetništva.
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Višjo dodano vrednost v podprtih 
podjetjih

•   zagotoviti povprečno za najmanj 3-odstot-
no višjo dodano vrednost v podprtih pod-
jetjih v primerjavi s povprečjem v panogi.

Omiliti težave pri financiranju novonasta-
lih podjetij ter podjetij z visokim potencia-
lom rasti in razvoja

•   do leta 2013 omogočiti delovanje treh 
skladov tveganega kapitala, ki bodo de-
lovali po načelu javno-zasebnega partner-
stva;

•   s spodbudami dolžniških virov omiliti 
težave pri financiranju malih in srednjih 
podjetij z visokim potencialom rasti in 
razvoja.

Večji delež inovacijsko dejavnih podjetij

•   do leta 2013 povečati delež inovacijsko 
dejavnih podjetij, ki naj bi v povprečju 
znašal 58 odstotkov (za velika podjetja 75 
odstotkov, srednja 60 odstotkov in za mala 
40 odstotkov); 

•   do leta 2013 povečati delež izvoza izdelkov 
visoke tehnologije v celotnem izvozu na 15 
odstotkov;

•   do leta 2013 povečati skupno število 
evropskih patentov na milijon prebivalcev v 
Sloveniji na 100 (s 35 v letu 2005);

•   do leta 2010 vzpostaviti učinkovit trg z 
inovacijami; 

•   do leta 2013 povečati delež raziskovalcev, 
zaposlenih v poslovnem sektorju, na 60 
odstotkov.
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Kako bomo to dosegli
Za uspešen razvoj in konkurenčnost malih in 
srednjih podjetij na vse zahtevnejšem svetov-
nem trgu bomo poskrbeli:

•   z vzpostavitvijo ustreznega podjetniškega 
okolja brez nepotrebnih ovir in birokracije,

•   z jasnimi pravili, ki bodo omogočala 
neomejen razvoj, zagotavljanjem finančnih 
virov ter spodbujanjem pretoka znanja in 
kadrov. 

Za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti imamo dober program

Postavljene cilje lahko dosežemo z reformni-
mi ukrepi, ki jih je pripravila Vlada Republike 
Slovenije. Med njimi je Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
za obdobje 2007–2013, ki temelji na štirih 
temeljnih programih, povezanih v celoto:

1.   spodbujanju podjetništva in podjetništvu 
prijaznega okolja,

2.   znanju za gospodarstvo,
3.   razvoju in inovacijah v gospodarstvu,
4.   spodbujanju malih in srednjih podjetij z 

lastniškimi in dolžniškimi viri.

Da bomo dosegli zastavljene cilje v 
podjetniškem vsakdanu, bomo morali ukrepe 
izvajati vsi – vlada, podjetja, zaposleni, 
izobraževalne in raziskovalne ustanove – ter 
jih tudi dopolnjevati, če bo to potrebno.

Mislimo in delujmo podjetn(išk)o!

Vlada RS bo z ukrepi za »spodbujanje 
podjetništva in podjetništvu prijaznega 
okolja« spodbujala:
•    podjetništvo in izobraževanje za 

podjetništvo, s čimer bo pripomogla k 
izboljšanju podjetniške kulture v Sloveniji, 
povečanju poznavanja in uporabe pod-
pornih storitev za morebitne podjetnike in 
že delujoča podjetja;

•   razvoj učinkovitega in preglednega pod-
pornega okolja. 
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Naj bodo zaposleni vir razvoja in uspeha 
podjetja!

Vlada RS bo z ukrepi za »znanje za gospo-
darstvo« spodbujala:
•   krepitev notranjih sposobnosti podjetij za 

hitrejši, na znanju temelječ razvoj, pred-
vsem na področju tehnologij; 

•    krepitev ustreznih človeških virov za 
potrebe gospodarstva s spodbujanjem 
povečevanja deleža vrhunsko izobraženih 
strokovnjakov v gospodarstvu; 

•   prednostno razvijanje naravoslovno-
tehničnega znanja; 

•   mednarodno mobilnost strokovnjakov;
•    mobilnost razvojnih kadrov iz institucij 

znanja v gospodarstvo. 

Naj bodo zaposleni vir razvoja in uspeha Vlaganje v raziskave in razvoj ni strošek, 
temveč naložba, ki se dolgoročno 
obrestuje!

Vlada RS bo z ukrepi za »razvoj in inovacije v 
gospodarstvu« spodbujala:
•     vzpostavitev učinkovitega podpornega 

okolja za podjetja;
•   vzpostavitev ustrezne podjetniške infra-

strukture lokalnega in državnega pomena;
•   krepitev finančnih virov za razvoj, raziskave 

in inovacije v slovenskem gospodarstvu.

Sodobne finančne spodbude podjetjem!

Vlada RS bo z ukrepi za »spodbujanje malih in 
srednjih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi 
viri« zagotavljala:
•    finančno podporo malim in srednjim 

podjetjem; 
•    različne oblike tveganega kapitala pod-

jetjem med njihovo rastjo. 
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Več informacij:
•   Ministrstvo za gospodarstvo:   

http://www.mg.gov.si/
•   Služba Vlade RS za razvoj:    

http://www.svr.gov.si
•    Slovenski podjetniški sklad:   

http://www.podjetniskisklad.si
•    Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 

investicije – JAPTI: http:// www.japti.si
•   Tehnološka agencija Slovenije – TIA:   

http://www.tia.si
•   Slovenija jutri!     

http://www.slovenijajutri.gov.si/
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1000 Ljubljana
Slovenija 
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