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Institucije podpornega okolja v RS

POVZETEK
V dokumentu predstavljamo pregled podpornega okolja za podjetništvo v Republiki
Sloveniji, ki je v zadnjih letih doživel viden razvoj. Slovensko podporno okolje
inovativnim podjetjem, inovatorjem, raziskovalcem in drugim inovativnim
posameznikom ponuja storitve na področju zagotavljanja prostorske infrastrukture in
specialističnih svetovalnih storitev za njihovo delovanje, zlasti v obliki univerzitetnih in
regionalnih podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških parkov, nastajajo pa tudi zametki
prvega znanstvenega parka. Prav tako se je okrepila in se še krepi ponudba lokacij v
podjetniških conah za domače in tuje investitorje.
Podporne institucije za podjetništvo v grobem delimo v subjekte inovativnega in
subjekte podjetniškega okolja. Med subjekti inovativnega okolja imamo v Sloveniji
najrazvitejše univerzitetne inkubatorje in tehnološke parke, podjetniške inkubatorje,
pisarne za prenos tehnologij, v letu 2011 pa smo dobili tudi prve centre odličnosti. Med
subjekti podpornega okolja so se razvile vstopne točke VEM, regionalne razvojne
agencije in podjetniški centri, poslovne cone in evroinfo centri. V dokumentu podrobneje
predstavljamo posamezne institucije z njihovimi storitvami za ciljno skupino,
geografskim območjem delovanja in kontaktnimi informacijami.
Ključni implementacijski organ za razvoj podpornega okolja za podjetništvo v Republiki
Sloveniji je JAPTI Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ki je izvajalska
agencija Ministrstva za gospodarstvo. JAPTI je leta 2008 pričel voditi evidenco subjektov
inovativnega okolja v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence inovativnega okolja, ki je
podrejeni predpis Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). Pravilnik
določa postopek in pogoje za vpis subjektov inovativnega okolja v evidenco ter postopek
in razloge za izbris subjektov inovativnega okolja iz evidence kot tudi način vodenja
evidence subjektov inovativnega okolja. V pravilniku so podrobneje opredeljeni splošni,
infrastrukturni in kadrovski pogoji za vpis v evidenco kot tudi razlogi za izbris iz
evidence. Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na
dve leti.
Ključne besede: podporno okolje za podjetništvo, subjekti inovativnega okolja,
podjetniški inkubatorji, univerzitetni podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, pisarna
za transfer tehnologij, VEM točke, JAPTI
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ABSTRACT
In this document, we review the support environment for entrepreneurship in Republic of
Slovenia that has experienced a visible development in the past years. Slovenia support
environment offers, to innovative companies, innovators, researchers and other innovative
individuals, services in the field of ensuring spatial infrastructure and specialist advisory
services for their functioning. This is mostly in the form of university and regional business
incubators and technology parks, but there are also the beginnings of the first science park in
the development. Offer of locations in business zones for home and foreign investors has also
strengthened and keeps getting stronger.
Support institutions for entrepreneurship are generally divided into subjects of the innovative
and subjects of the business environment. Among the subjects of the innovative environment
in Slovenia, university incubators and technology parks, business incubators and offices for
transferring technologies are most developed, while in 2011 we also got the first centre of
excellence. Among the subjects of the support environment, several things were developed –
entrance points VEM, regional development agencies and business centres, business zones
and evroinfo centres. In the document, we further present various institutions with their
services for the goal group, geographic area of functioning and contact information.
Key implementation authority for the development of the support environment for
entrepreneurship in the Republic of Slovenia is JAPTI – Public agency for entrepreneurship
and foreign investments – which is the executive agency of the Ministry of economy. In 2008,
JAPTI started to keep record of subjects of innovative environment in accordance to the Rules
of keeping record of innovative environments, which is the subordinate legislation to Law of
support environment for entrepreneurship (ZPOP-1). These rules set the procedure and
conditions for entry of subjects of innovative environment to the record, as well as the
procedure and reasons for deleting subjects of innovative environment of the record. They
also set how the record of the subjects of the innovative environment should be kept. There
are also general, infrastructural and staff conditions for entry to the records and reasons for
deleting of the record defined in more detail. It is necessary to submit the application for
extension of the entry in the record A or B once every two years.
Key words: supporting environment for entrepreneurship, institutions of innovative
environment, business incubators, university incubators, technology parks, technology
transfer offices, JAPTI (Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship
and Foreign Investments)
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1. UVOD
Podporno okolje za podjetništvo je v zadnjih letih doživelo intenziven razvoj po zgledu
dobrih praks najrazvitejših držav na svetu, ki imajo elemente podornega okolja že vrsto
let celovito razvite. Danes lahko slovensko podporno okolje za podjetništvo inovativnim
in visokotehnološkim podjetjem ponudi rešitve na področju zagotavljanja infrastrukture
v obliki poslovnih prostorov in svetovalnih storitev za njihovo delovanje in razvoj. To
funkcijo opravljajo univerzitetni in regionalni podjetniški inkubatorji ter tehnološki
parki, nastali pa so že tudi zametki znanstvenih parkov.
V Sloveniji se je tako v zadnjih letih razvila vrsta institucij, katerih ključna naloga je, da v
različnih fazah razvoja podprejo nove, inovativne, obetavne podjetniške ideje, ki imajo
globalni tržni potencial. Medtem, ko so v ZDA tovrstne oblike pogosto organizirane po
podjetniškem konceptu, so v Evropski uniji največkrat instrument lokalne, regionalne
oziroma nacionalne razvojne politike, zato se od njih ne pričakuje komercialno
naravnano poslovanje, temveč predvsem razvojni učinki. V Sloveniji smo po letu 1990
eksperimentirali z vrsto teh oblik, vendar je za nas značilno (Glas 2007, 3):
-

da smo mnoge od teh konceptov poimenovali neustrezno (določene oblike so dobile
naziv, ki ne ustreza mednarodni primerjavi),
da nismo imeli dolgoročne politike ustanavljanja in financiranja teh oblik, zato so
mnoge pobude v preteklosti zamrle,
da nismo spoštovali mednarodnih standardov o »kritični masi« virov, potrebnih za
uspešno delovanje teh oblik itd.

V nastajajočem dokumentu bomo pregledno predstavili vse institucije z zgoraj
opredeljenimi nalogami, tako imenovane subjekte inovativnega in podjetniškega okolja.
Velja pa pripomniti, da obravnavane institucije nenehno nastajajo, se razvijajo,
spreminjajo programe, storitve, spreminjajo se njihove finančne relacije nasproti vladi,
drugim organom oziroma Evropski uniji.

5

Institucije podpornega okolja v RS

2. OPREDELITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA 1
Glas je leta 2007 v svoji študiji »Priročnik o subjektih inovativnega in podjetniškega okolja«, ki je
bil podlaga pripravi zakona in podzakonskih aktov o podpornem okolju za podjetništvo kot
subjekte inovativnega okolja opredelil:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Podjetniški inkubator
Tehnološki inkubator
Poslovno informacijski center (PIC)
Mrežni inkubator
Virtualni inkubator, inkubator brez zidov
Šolski inkubator
Univerzitetni inkubator
Tehnološki park
Znanstveni park
Tehnološki center
Razvojno organizacijsko jedro grozda
Pisarna za prenos tehnologij
Patentna pisarna
Inovacijski centri
Tehnološka cona
Center za design, lokalna enota Centra za design, specializirane enote Centra za
design
17. Managerske enote
18. Centri odličnosti
19. Multimodalni centri
Nadalje predstavljamo ključne institucije podpornega okolja, ki so se razvile v Sloveniji
do danes.

1

Povzeto po Glas, 2007
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3. SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je ključna
razvojno implementacijska agencija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja
podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s področja spodbujanja
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije. Svoje naloge izvaja v povezanih korakih, ki
tvorijo celovite podporne storitve (www.japti.si):
•
•
•

promocija in animacija za razvoj okolja za nastajanje, delovanje in razvoj
podjetij ter dvigovanje podjetniške ravni v Sloveniji,
izvajanje »mehkih oblik« podpornih storitev (svetovanje in informiranje
glede na obdobje delovanja uporabnikov),
neposredne finančne spodbude za razvoj podjetij za doseganje višje ravni
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter spodbude za privabljanje tujih
neposrednih investitorjev.

Leta 2008 je JAPTI pričel voditi evidenco subjektov inovativnega okolja v skladu s
Pravilnikom o vodenju evidence inovativnega okolja, ki je podrejeni predpis Zakonu o
podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1). Pravilnik določa postopek in pogoje za vpis
subjektov inovativnega okolja v evidenco ter postopek in razloge za izbris subjektov
inovativnega okolja iz evidence kot tudi način vodenja evidence subjektov inovativnega
okolja. V pravilniku so podrobneje opredeljeni splošni, infrastrukturni in kadrovski
pogoji za vpis v evidenco kot tudi razlogi za izbris iz evidence. Vlogo za podaljšanje vpisa
v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti.
Potencialni uporabniki lahko svojega ponudnika storitev poišče glede na fazo
inovacijskega procesa: idejo, invencijo, potencialno inovacijo in inovacijo. Institucijo
lahko izberejo tudi glede na storitev, panogo in regijo. Zbir institucij najdejo na portalu
www.imamidejo.si.
3.1.

Opredelitev ključnih pojmov 2

Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in
tehnološki parki.
Podjetniški inkubator je institucija, ki v prostorih na določeni lokaciji omogoča
učinkovito nastajanje in razvoj novih podjetij in zagotavlja urejeno poslovno okolje z
infrastrukturo in s širšim naborom upravnih in intelektualnih storitev za inovativna
podjetja.
Univerzitetni inkubator je institucija povezana z univerzo ali visokošolskim zavodom,
ki omogoča realizacijo podjetniških pobud predvsem dijakov, študentov in profesorjev.
Poleg tega samostojno ali v povezavi z univerzo ali drugimi visokošolskimi
organizacijami prevzema podjetniške pobude iz pred-inkubacijske dejavnosti in jim
omogoča razvoj v ugodnem/spodbudnem okolju z zagotavljanjem intelektualnih
storitev.

2

Povzeto po Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja
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Univerzitetni inkubator nudi podporo inovativnim tehnološkim podjetjem in poslovnim
zamislim. Skupaj s pisarnami za prenos tehnologij pa pospešuje prenos znanja in
invencij na trg tudi preko nastajanja novih podjetij.
Tehnološki park je institucija, ki na prostorsko koncentrirani večji lokaciji združuje
razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij in
razvojno raziskovalnih (R&R) oddelkov podjetij. R&R oddelki niso nujno prisotni v
tehnološkem parku. Tehnološki park omogoča nastajanje novih inovativnih tehnoloških
podjetij in s tem nudi urejeno poslovno okolje s širšim naborom podpornih, upravnih in
intelektualnih storitev za ta podjetja.
Inkubiranec je inovativno podjetje ali posameznik kot nosilec poslovne zamisli, ki je
vpisan manj kot pet let v ustrezen register in je vključen v posamezen subjekt, uporablja
storitve in infrastrukturo subjekta in z njim pogodbeno urejen odnos, ter hkrati ni
povezano podjetje z subjektom ali velikim podjetjem v smislu predpisov, ki urejajo
gospodarske družbe.
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija proizvode, procese in storitve ter se na
inovativen način odziva na zahteve trgov in se osredotoča na reševanje problemov
kupcev.
Inovativno tehnološko podjetje je podjetje, za katerega je značilna visoka vsebnost
znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje
zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.

3.2.

Evidenca A subjektov inovativnega okolja 1

V evidenci se vodijo naslednji podatki: vrsta subjekta inovativnega okolja, firma in sedež
družbe, ki je subjekt inovativnega okolja, datum vpisa v sodni register, datum vpisa v
evidenco, datum izbrisa iz evidence, odgovorna oseba subjekta, kontaktni podatki.
Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A je potrebno predložiti enkrat na dve leti.
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3.2.1. Geografska območja aktivnosti subjektov evidence A in predstavitev
subjektov
Gravitacijsko področje subjekta je geografsko območje na katerem deluje in za namene
katerega je ustanovljen posamezen subjekt. V bližini lokacije subjekta, na geografsko
zaokroženem področju, obstaja kritična masa prebivalstva, študentov, podjetij ter
drugih gospodarskih subjektov, finančnih institucij, izobraževalnih institucij, in drugih
institucij ki podpirajo razvoj in delovanje podjetij.
V spodnjem zemljevidu so subjekti iz evidence A označeni z modro barvo.
Slika : subjekti iz evidence A
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A. Pomurski tehnološki park 3
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Pomurski tehnološki park
Plese 9a,
9000 Murska Sobota
+38625308200
info@p-tech.si
http://www.ptech.si/domov/

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Marko Močnik, direktor
+38625308210
marko@p-tech.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Marjetka Jakob
+38625308236
etka@p-tech.si

Pomurski tehnološki park je skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo
subjekt inovativnega okolja, za katere je značilno, da spodbujajo nastanek novih podjetij,
ki so visoko konkurenčna, imajo višjo dodano vrednost in so pomembna za regionalni
razvoj podjetništva. Ti subjekti inovativnega okolja so v glavnem podjetniški in
univerzitetni inkubatorji.
Tako je tudi ena izmed dejavnosti Pomurskega tehnološkega parka podpiranje zagona
novih podjetij, katera lahko pri njih najamejo poslovne prostore. Vsak podjetnik z
inovativno podjetniško idejo ima enake možnosti za članstvo v parku. Pogoj za članstvo
pa so seveda razpoložljivost virov, tehnologija, podjetniške izkušnje itd.. Vizija
tehnološkega parka je postati aktivno in mednarodno prepoznavno središče za
inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja.
Želijo oblikovati ponudbo gospodarske infrastrukture in napredne storitve s ciljem
sooblikovanja ustanavljanja novih podjetij in pomoči pri rasti in delovanju obstoječih
podjetij, katera bodo prispevala k večji konkurenčnosti, kvalitetnejšim delovnim
mestom ter posodobitvi gospodarske strukture v regiji. Na ta način želijo prispevati k
povečanju nivoja regijske inovacijske dejavnosti. Glavne smernice in cilji:
-

-

-

3

spodbujanje visoko tehnološkega potenciala v regiji, povezovanje pomurskih
podjetij in izobraževalno-raziskovalnih ustanov v okviru skupnih raziskovalnorazvojnih aktivnosti, koncentracija specifičnih znanj,
zagotavljanje sodobno tehnične in infrastrukturne podpore inovativnim
podjetjem in raziskovalnim skupinam ter dostop do sodobne raziskovalnorazvojne infrastrukture,
nabor tehnoloških storitev na ravni kompetenčnih centrov specializiranih za
mala in srednje velika podjetja,
prenos znanja iz izobraževalne sfere v gospodarstvo ter njegova uporaba in
komercializacija.

Povzeto po www.p-tech.si
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B. Primorski tehnološki park 4
KONTAKTNE INFORMACIJE

Tel:
e-mail:
Web:

Primorski tehnološki park d.o.o.
Mednarodni prehod 6, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
+ 38653932450
ptp@primorski-tp.si
http://www.primorski-tp.si/

Direktor:

Stojan Ščuka

Naziv:
Naslov:

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Mitja Mikuž
+38653932450
mitja.mikuz@primorski-tp.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Maja Vidič
+38653932453
maja.vidic@primorski-tp.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Tanja Kožuh
+38653932454
tanja.kozuh@primorski-tp.si

Primorski tehnološki park d.o.o. je družba, ki skrbi za nastanek, delovanje in rast
inovativnih tehnološko najzahtevnejših podjetij. Pomagajo jim pri realizaciji podjetniške
ideje in čim hitrejšemu razvoju ideje v izdelke ali storitve pripravljene za vstop na trg.
Primorski tehnološki park gradi stimulativno poslovno okolje, v katerem združuje
znanje, tehnologije, inovativnost in storitve ter na ta način prispeva k hitrejši
gospodarski rasti okolja in razvoju inovativnih visoko-tehnoloških podjetij. Išče,
vrednoti in spodbuja nove zamisli in podjetja za vključitev v tehnološki park.
Vizija Primorskega tehnološkega parka je ustvariti takšno poslovno okolje, ki bo tudi
mednarodno prepoznavno in bo privlačno za vrhunska, inovativna, visoko-tehnološka
podjetja in znanstveno-raziskovalni svet. Na ta način želijo prispevati h gospodarskemu
razvoju regije.
Dejavnost tehnološkega parka:
-

4

Mreženje: podjetij, partnerjev, članov tehnološkega parka, itd.
Finančna pomoč: iskanje in pridobivanje finančnih sredstev za uresničevanje
projektov in investicij svojih članov.
Promocija: skupna promocija članov in poslovnega okolja tehnološkega parka.
Projekti: vključevanje v domače in mednarodne projekte.
Plemenitenje: skrb za pretok informacij ter vlaganje v znanje in izkušnje svojih
podjetnikov.

www.primorski-tp.si
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C. Tehnološki park Ljubljana 5
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:
Direktor:

Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
+38616203403
info@tp-lj.si
http://www.tp-lj.si/
Mag. Iztok Lesjak

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Alenka Lenčič
+38616203407
lenca.lencic@tp-lj.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Vera Nunić
+38616203400
Vera.Nunic@tp-lj.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Kristina Ober
+38616203400
kristina.ober@tp-lj.si

Tehnološki park Ljubljana pomaga pri nastanku novih podjetij oz. tehnoloških družb,
njihovem delovanju, rasti in razvoju ter nudi pomoč na finančnem, tržnem in
tehnološkem področju. Skupaj s poslovnimi partnerji izvajajo več kot 90 različnih
storitev za člane Tehnološkega parka Ljubljana. Te storitve opredeljujeta dva področja:
razvojna faza (t.j. inkubacijska faza oz. faza rasti namenjena start-up podjetjem) in faza
t.i. sodobnih podjetniških oblik povezovanja/mreženja.
Dejavnost:
-

Pomoč pri pripravi poslovnega načrta.
Iskanje poslovnih in strateških partnerjev.
Povezovanje s finančnimi institucijami (začetni in tvegani kapital).
Zagotavljanje poslovnih prostorov.
Izdajanje internih garancij za kredite in sklepanje poslov.
Izobraževanje podjetnikov.
Povezovanje z raziskovalnimi inštituti.
Povezovanje z industrijo (proizvodne kapacitete).
Poslovno in tehnološko svetovanje.
itd.

Dejavnosti zagotavljajo strokovno pomoč na različnih razvojnih stopnjah posamezne
družbe (snovanje, začetek delovanja, zorenje) ter hkrati zagotavljajo skupno platformo
za različne akterje iz različnih podpornih institucij.

5

Povzeto po www.tp-lj.si
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Vizija Tehnološkega parka Ljubljana je postati mednarodno prepoznavno podporno
okolje in poslovno središče za razmah globalno konkurenčnega inovativnega
tehnološkega podjetništva. Med cilji navajajo spodbujanje visoko-tehnološke poslovne
pobude za vključitev v Tehnološki park, prispevek k visokotehnološkemu potencialu v
regiji, spodbujanje inovativnega okolja, tehnično dovršena in infrastrukturna podpora za
inkubirana podjetja, krepitev partnerstva, itd.
Pripomoči želijo k zagotavljanju vrhunskega poslovnega okolja, ki bo omogočal tudi
prenos izsledkov raziskav in inovativnih poslovnih idej v mednarodno konkurenčno
(tehnološko) podjetništvo.
Med drugim pa Tehnološki park Ljubljana tudi skrbi za razvoj podjetništva,
zasnovanega na lastnem znanju, podjetnikom nudi vse potrebne informacije, skrbi za
promocijo, ustvarja nova delovna mesta, pomaga pri uvrščanju tehnološko naprednega
podjetništva regije na globalno tržišče.

13
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D. Regionalni center za razvoj 6
KONTAKTNE INFORMACIJE

Tel:
e-mail:
Web:

Regionalni center za razvoj
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi
+ 386 (0)3 56 60 500
info@rcr-zasavje.si
http://www.rcr-zasavje.si/

Direktor:

Tomo Garantini

Naziv:
Naslov:

Kotaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Staša Baloh - Plahutnik
+38635660524
stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si

Ime :
Tel.:
e-mail:

Petra Kovač - Smrkolj
+38635660504
petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si

Ime :
Tel.:
e-mail:

Roman Rozina
+38635660515
roman.rozina@rcr-zasavje.si

Regionalni center za razvoj je nepridobitna gospodarska družba, ki si prizadeva za
gospodarski in podjetniški razvoj Zasavja - usklajevanje interesov na teh dveh področjih,
človeških virov in varstva okolja. Njihov cilj je usmerjen k soustvarjanju modernega in
odprtega Zasavja ter spodbujanje trajnostnega razvoja v regiji. Glavna dejavnost centra
je pripravljanje regionalnih razvojnih načrtov, koordiniranje aktivnosti in spodbujanje
podjetništva.
Za spodbujanje podjetništva uporabljajo naslednje mehanizme:
-

finančne spodbude - garancijske sheme, ki omogočajo ugodnejše pridobivanje
posojil in jamstev zanje;
podjetniško svetovanje – možnosti brezplačnega ali cenovno ugodnejšega
svetovanja;
ugodne pogoje najema poslovnih prostorov in
podjetniško svetovanje.

Regionalni tehnološki center Zasavja povezuje gospodarstvo in znanost, spodbuja in
omogoča nastajanje novih znanj, tehnologij in izdelkov.
Težijo tudi k zmanjšanju brezposelnosti z različnimi oblikami usposabljanja in
osebnostnega razvoja, ki potekajo v okviru kluba za iskanje zaposlitve, Sklada dela
Zasavje in mednarodnimi projekti.

6

Povzeto po www.rcr-zasavje.si
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E. Štajerski tehnološki park 7
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Štajerski tehnološki park d.o.o.
Pesnica pri Mariboru 20A
2211 Pesnica pri Mariboru
+38626540229
info@stp.si
http://www.stp.uni-mb.si/

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Tanja Senekovič, direktor
+38626540229
tanja.senekovic@stp.si

Štajerski tehnološki park kot del širšega podpornega okolja za podjetništvo nudi
poslovno podporo mladim dinamičnim inovativnim podjetjem, katerim zagotavlja
potrebno infrastrukturo – poslovne prostore, svetovanje in podporne storitve pri
izvajanju podjetniških projektov.
Glavne dejavnosti tehnološkega parka obsegajo:
-

Nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti.
Izdelava poslovnega načrta.
Registracija s.p. / podjetja.
Organizacijska pomoč.
Pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov.
Mednarodno povezovanje.
Obveščanje.

Inkubiranim podjetjem pomagajo pri oblikovanju poslovne ideje, ustanovitvi podjetja in
rasti ter razvoju podjetja. Poleg tega svojim članom omogočajo še:
-

7

Svetovanje: pomoč pri prijavah na razpise, skupnih promocijskih materialih, itd..
Trženje: organizacija podjetniških srečanj in individualno iskanje partnerjev.
Vzpostavljanje stikov med podjetji in centri znanja.
Uporaba poslovnih prostorov in opreme v ŠTP, izkoriščanje prednosti
sobivanja z drugimi podjetji v ŠTP in soustvarjanje sinergijskih učinkov.
Svetovanje pred in ob registraciji s.p. in d.o.o..

Povzeto po www.stp.uni-mb.si
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F. Inkubator d.o.o. Sežana 8
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Inkubator Sežana d.o.o
Kraška ulica 2,
6210 Sežana
+38657313500
info@inkubator.si
http://www.inkubator.si

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Stojan Gorup, direktor
+38657313500
info@inkubator.si

V podjetniškem centru Inkubator d.o.o Sežana sledijo glavnemu namenu inkubatorjev,
kar je povečanje možnosti za rast, razvoj in preživetje podjetij z zagotavljanjem skupne
tehnične infrastrukture, menedžerske podpore, podpornih storitev itd.. Glavni poudarek
je na lokalnem razvoju in ustvarjanju delovnih mest.
Inkubator je pomagal pri zagonu več kot 50-ih podjetij, nekaj od teh si je tud zgradilo
skupno več kot 8.000 m2 lastnih poslovnih prostorov v mikro podjetniški coni, ki jo je
inkubator Sežana zgradili skupaj z Občino Sežana in manjšim prispevkom sklada Phare.
V petnajstem letu svojega delovanja je odprl Inkubator Sežana novo, sodobno, tehnično
vsestransko opremljeno poslopje Poslovno inovacijskega centra, ki služi inovativnim
podjetjem, inovatorjem in podjetnikom. V njem so tudi prostori za izobraževanje in za
specializirane storitve, ki bodo podpirale inovativne postopke.
Razpoložljivost velikega števila prostorov inkubatorju omogoča, da večjemu številu
podjetnikov nudijo pomoč in podporo v celotnem ciklu rasti podjetja – od
predinkubacijske skozi inkubacijo do postinkubacijske faze. Na ta način Inkubator
Sežana že poldrugo desetletje odigrava ključno vlogo v pospeševanju lokalnega
gospodarskega razvoja.
Dejavnost inkubatorja:
-

8

analiza in ovrednotenje tehnoloških, tržnih in finančnih vidikov projekta;
nudenje storitev za razvijanje podjetniškega strokovnega znanja;
pomoč pri pripravi poslovnih načrtov;
pridobivanje finančnih sredstev;
strokovno spremljanje podjetij v prvih letih razvoja;
vzpostavljanje povezav med podjetji in centri znanja;
čezmejno sodelovanje na področju internacionalizacije malih in srednjih podjetij in
vnašanje inovativnosti v obstoječa podjetja v regiji.

www.inkubator.si
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G. Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator
Univerze v Mariboru 9
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Mrežni podjetniški inkubator
Savinjske regije
Kidričeva 25, 3000 Celje
+38634244134
info@inkubator-celje.si
http://www.inkubatorcelje.si/

Direktor:

dr. Zdravko Praunseis

Naziv:

Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije izvaja dva programa:
a.) Program regijskega podjetniškega inkubatorja;
b.) Program mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru
Podjetniški inkubator Celje je del inovativnega okolja, ki predstavlja okolje z ugodnimi
prostorskimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja in poleg tega nudi tako
infrastrukturo kot svetovalne storitve svojim članom ter znanje in mrežo storitev.
Poslanstvo inkubatorja je nudenje celovitih podpornih storitvenih in finančnih
instrumentov za razvoj, zagon in rast novih podjetij (s poudarekom na tehnoloških) v
Vzhodni Sloveniji ter slediti dolgoročni strategiji tehnološkega prestrukturiranja
gospodarstva v Sloveniji.
Univerzitetni inkubator je bil ustanovljen s pomočjo sredstev evropskega programa
PHARE 2003 in začel delovati v letu 2005, s podpisom sporazuma o dolgoročnem
sodelovanju na področju prenosa znanja iz akademskega okolja v podjetniško sfero med
Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Savinjske regije in Univerzo v Mariboru.
Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru predstavlja okolje za realizacijo
podjetniških pobud znotraj univerze in fakultet. Program univerzitetnega inkubatorja je
namenjen:
-

-

9

akademsko – raziskovalni sferi na fakultetah Univerze v Mariboru (redni
profesorji, izredni profesorji, docenti, asistenti za doktorat, raziskovalci itd.),
študentom, ki študirajo na Univerzi v Mariboru (redni in izredni študenti na
fakultetah),
podjetjem in tehnološkim centrom, ki so zainteresirani za podjetniško aplikacijo
idej, programov, ki nastajajo v Mrežnem spin-off inkubatorju Univerze v
Mariboru,
»clustrom« (to je grozdom podjetij) perspektivnih panog ter tudi zunanjim
nosilcem inovativnih podjetniških idej (inovatorji, projekti sodelovanja z
gospodarstvom).

Povzeto po www.inkubatorcelje.si
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H. UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 10
KONTAKTNE INFORMACIJE

Univerzitetni razvojni center in inkubator
Primorske (UIP)
Ferrarska ulica 8
6000 Koper
+386 611 79 50
info@uip.si
http://www.uip.si/

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web

Kontaktne osebe
Matjaž Primc, direktor
+38656117950
matjaz.primc@uip.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP) d.o.o. je podjetje ustanovljeno leta
2006 s strani Univerze na Primorskem in Gea College-Visoka šola za podjetništvo.
UIP spodbuja in promovira podjetništvo - podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih na znanju
temelječih podjetij (predvsem med mladimi, študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in
drugimi prebivalci). Nudi predikunbacijko in inkubacijsko celovito podporo za razvoj in
realizacijo ideje ter zagon, rast in razvoj podjetij, vsem, ki se podajajo v podjetniške vode in
potrebujejo pri tem pomoč. Svojim članom zagotavlja infrastrukturno in svetovalno ter
povezovalno celostno podporo.
Storitve inkubatorja omogočajo razvoj novih podjetij, na podlagi podjetniških idej, ki nastajajo v
akademskem in gospodarskem okolju na Primorskem. Omogočajo razvoj in testiranje idej
znotraj inkubatorja, v kolikor pa se ideja izkaže za perspektivno, inkubator pomaga ustanoviti
podjetje ter omogoči rast podjetju v inkubatorju.

Inkubator skladno s poslanstvom in cilji zagotavlja naslednje sklope storitev:
-

-

10

zagotavljanje poslovnih prostorov in poslovne opreme za delovanje
podjetniških timov in podjetij.
izobraževanje inkubirancev za potrebe poslovanja.
usposabljanje inkubirancev za udejanjanje poslovnih idej in izkoriščanje
poslovnih priložnosti.
mentorstvo podjetniškim timom.
Svetovanje profesorjev in raziskovalcev ter drugih strokovnih sodelavcev
ustanoviteljev in pokroviteljev ter v okviru drugih svetovalnih mrež in
podjetij.
mreženje podjetij in druženje inkubirancev.
medsebojna vzajemna pomoč med podjetniški inkubiranci.
skupna promocija inkubirancev.
iskanje investitorjev in zagotavljanje investitorjev za podjetniške ideje.
ustanovitev Sklada semenskega kapitala UIP.

Povzeto po www.uip.si
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I. Tovarna podjemov – podjetniški inkubator Univerze v Mariboru 11
KONTAKTNE INFORMACIJE

Tel:
e-mail:
Web:

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva
Ulica Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
+38622294270
info@tovarnapodjemov.org
http://www.tovarnapodjemov.org

Direktor:

Mag. Matej Rus

Naziv:
Naslov:

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Jure Verhovnik
+38622294276
jure.verhovnik@irp.si

IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva je na temelju pogodbe s TehnoCentrom
Univerze v Mariboru, uradni nosilec razvoja in izvrševalec aktivnosti podjetniškega
inkubatorja Univerze v Mariboru – Tovarne podjemov, ki je del celovitega sistema
podpore inovativnega okolja na Univerzi v Mariboru. Primarno poslanstvo
univerzitetnega inkubatorja je podpreti raziskovalce, profesorje, študente in druge
inovativne posameznike, ki so zaznali podjetniško priložnost in se želijo posvetovati o
njeni kakovosti, želijo pripraviti poslovni načrt oziroma že iščejo vlagatelje in poslovne
partnerje. Inkubator jim zagotavlja tudi prve poslovne prostore in drugo osnovno
infrastrukturo.
Univerzitetni podjetniški inkubator prispeva s številnimi drugimi dejavnostmi k
spodbujanju pomena inovativnega podjetništva v Sloveniji in dvigu podjetniške
aktivnosti v regiji in izven nje. Tovarna podjemov si prizadeva ustvariti čim več novih, na
znanju temelječih inovativnih podjetij (zlasti akademskih spin-off podjetij), ki bodo
sposobne doseči visoko rast in dodano vrednost.
Na podjetniški poti so od pričetka delovanja pri razvoju podjetniške ideje in pripravi
poslovnega načrta svetovali več sto posameznikom. Do sedaj so uspešno inkubirali in
pomagali realizirati več kot 50 tehnoloških podjetij. To so podjetja, ki ustvarjajo
visokokakovostna nova delovna mesta in s svojimi inovativnimi izdelki ali
storitvami ustvarjajo visoko dodano vrednost. Nekateri med njimi so prave podjetniške
zvezde, ki osvajajo ne samo domači ampak tudi globalni trg. IRP trenutno zaposluje 8
strokovnjakov in ima 500 m2 popolnoma opremljenih pisarniških prostorov. IRP je
doslej uspešno vodil ali sodeloval pri mnogih projektih na področju gospodarstva, ki jih
je sofinancirala Evropska unija.

11

Povzeto po www.tovarnapodjemov.org
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Inštitut sodeluje z odličnimi podjetji, ki izobražujejo bodoče podjetnike in jim nudijo
podporo pri njihovih prvih korakih v poslovnem svetu, kot razvojni partnerji, soavtorji
ali kot podizvajalci. Tovarna podjemov je tudi glavni organizator slovenskega Start: up
tekmovanja Start: up Slovenija in glavni organizator mednarodne poslovne konference
PODIM.
Dejavnost:
-

vodenje podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru Tovarno podjemov.
vodenje in organizacija slovenskega tekmovanja za start up podjetja imenovano
"Start: up Slovenija".
organizacija mednarodne poslovne konference PODIM o podjetništvu in
inovativnosti.
partnerstvo v EU projektih o podjetništvu, inovativnosti in znanstvenih
raziskavah.
avtorji in lastniki orodja za poslovno načrtovanje Orodje:poslovni načrt
(www.poslovninacrt.org)
avtorji priročnikov za razvoj in načrtovanje podjetja.
strokovnjaki za poslovno načrtovanje in razvoj poslovnih modelov.
vodilni partner Microsoft Innovation Center Slovenija.
vodja in organizator podjetniškega pospeševalnika ITIME.
strateški partner Ljubljanskega tehnološkega parka.
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J. Ljubljanski univerzitetni inkubator LUI 12
KONTAKTNE INFORMACIJE

Tel:
e-mail:
Web:

Ljubljanski
univerzitetni
inkubator
Vojkova cesta 63, 1000
Ljubljana
+ 3861 6203 479
info@lui.si
http://www.lui.si

Direktorica:

dr. Lidija Honzak

Naziv:
Naslov:

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Katarina Nahtigal
+38616203480
info@lui.si

Ljubljanski univerzitetni inkubator je spodbujevalec podjetniškega okolja, kjer pomagajo
in svetujejo podjetnikom in tistim, ki to želijo postati ter jih spodbujajo preizkusiti svoje
ideje v gospodarstvu. Predstavljajo popolno okolje v katerem:
-

se združujejo vrhunska znanja Univerze v Ljubljani v perspektivnih novonastalih
podjetjih;
se ustvarja tehnološki napredek;
prihaja do prenosa znanja in tehnologij v gospodarstvo;
skrbijo za interdisciplinarnost timov in znanja;
nastajajo nova delovna mesta.

V prijetnem poslovnem okolju z moderno opremljenimi pisarnami za inkubirance,
sejnimi sobami, konferenčno sobo, ponujajo članstva v inkubatorju, brezplačno osebno
svetovanje in osebno mentorstvo za svoje člane. Pomagajo pri iskanju virov financiranja
in posredovanju kadrov oz. prostih delovnih mest. Prav tako redno organizirajo
brezplačne izobraževalne delavnice, ki so posebej prirejene za start-up podjetja. Njihov
cilj je usmerjen k dvigu razvoja osrednjeslovenske regije ter celotne države in doprinesti
k večji konkurenčnosti gospodarstva. Poleg tega želijo:
-

12

s spodbujanjem podjetništva, kot eni od zaposlitvenih oblik pripomoči k večji
zaposljivosti diplomantov Univerze v Ljubljani;
dvigniti podjetniško zavest v univerzitetnem okolju ter mlade spodbuditi k
realizaciji svojih podjetniških idej v obliki obstoječih ali novonastalih podjetij;
izboljšati razmere, v katerih bodo podjetni mladi ljudje lahko sledili svojim
vizijam in uresničevali podjetniške ideje;
izboljšati različne oblike izobraževanja s področja podjetništva – širiti
podjetniške vrednote, povečati vključenost žensk v podjetništvo;
aktivno prispevati k nastanku univerzitetnih in raziskovalnih spin-off podjetij;
itd.

Povzeto po www.lui.si
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K. Tehnopolis 13
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:
Direktor:

Tehnopolis d.o.o.
Kidričeva ulica 24
3000 Celje
+38634244102
info@tehnopolis.si
http://www.tehnopolis.si
Boris Klančnik

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Urška Čater
+38634244126
urska.cater@tehnopolis.si

Regionalna razvoja agencija Celje d.o.o. je idejni vodja in ustanovitelj prioritetnega
regijskega projekta Tehnopolis Celje. Tehnopolis Celje je celovit mrežni sistem
tehnološke in inovacijske infrastrukture za razvojno in tehnološko prestrukturiranje
Savinjske regije ter generiranje okolju prijazne tehnologije z višjo dodano vrednostjo.
Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o., je nosilka regionalnega razvoja Savinjske regije.
Ključna naloga razvojne agencije je identifikacija problemov regije, njihova rešitev in kreiranje
dodane vrednosti.

Tehnopolis Celje je tehnološko mesto, ki vzpostavlja tehnološko inovativno
infrastrukturo ter mrežo subjektov podpornega okolja, institucij znanja in ostalih
akterjev za podporo podjetji v regiji in širše. Cilj slednjega je koncentracija tehnoloških
inovativnih podjetij in visokokvalificiranega kadra za dolgoročni razvoj konkurenčnega
gospodarstva.
Podjetnikom ponujajo poslovne prostore za najem, vključitev v tehnološki inkubator,
svetovanje in poslovno mreženje.
Namen projekta je:
-

13

zagotoviti prostorske pogoje in podporno okolje za podjetja,
ustvariti najmanj 2000 novih delovnih mest,
povečati stopnjo izobrazbene strukture in visoko izobraženih prebivalcev regije,
povečati rojstvo in hkrati zmanjšati umrljivost inovativnih podjetij,
koncentracija tehnoloških in inovativnih podjetij (najmanj 200),
povezovanje regijskih podjetij v formalne in neformalne mreže znotraj in zunaj
tehnološkega parka zaradi sinergijskih učinkov,
povezovanje s slovenskimi podpornimi institucijami,
vpetost v mednarodni prostor in povezovanje z mednarodnimi podpornimi
institucijami.

www.tehnopolis.si
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L. Saša inkubator d.o.o. 14
KONTAKTNE INFORMACIJE

SAŠA inkubator, družba za podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o.
Koroška cesta 62b
3320 Velenje
+38638996196
info@ sasa-inkubator.si
http:// www.sasa-inkubator.si

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Direktorica: Jerneja Kemperle
Kontaktne osebe
Jerneja Kemperle
+38638996196
jerneja.kemperle@sasa-inkubator.si

Ime :
Tel.:
e-mail:

SAŠA inkubator d.o.o. je regionalni mrežni podjetniški inkubator SAŠA regije (Savinjskošaleške regije), s sedežem v Velenju. S svojim delovanjem želi pomagati pri nastanku
novih inovativnih podjetij v SAŠA regiji in spodbuditi hitrejši razvoj obstoječih podjetij.
Inkubator omogoča ugoden najem poslovnih prostorov za inkubirana podjetja in
stimulativno podjetniško okolje za razvoj in rast podjetniških idej. Poleg podjetniških
svetovanj nudijo tudi koristna znanja in dostop do virov financiranja ter drugih koristnih
resursov. Strokovni sodelavci inkubatorja podjetnikom pomagajo pri zagonu podjetja,
presoji in realizaciji podjetniške ideje, izdelavi poslovnega načrta, zaščiti intelektualne
lastnine, pomagajo pri pripravi vlog za pridobitev nepovratnih sredstev pri Slovenskem
podjetniškem skladu in drugih ponudnikih sredstev. Pomagajo tudi pri povezovanju in
mreženju mladih podjetij s potencialnimi investitorji ali poslovnimi partnerji.
Cilj inkubatorja je dvig inovativnosti SAŠA regije in pospešiti prenos in izmenjavo znanja
iz raziskav v prakso. Velik pomen dajejo rasti in razvoju podjetniških idej in
soustvarjanju zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj.Svojo dejavnosti
razvija SAŠA inkubator v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v regiji, regijskim
gospodarstvom, Univerzo v Mariboru in drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi
organizacijami. Poleg tega svojim inkubiranim članom omogočajo:
-

14

svetovanje pri pripravi poslovnega načrta,
svetovanje pri razvoju podjetniške ideje,
pomoč pri registraciji podjetja,
administrativno podporo za inkubirana podjetja,
strokovna usposabljanja,
pomoč pri vzpostavitvi povezav s potencialnimi investitorji in poslovnimi
partnerji ter
informacije o razpisih EU ter strokovno pomoč pri pripravi projektne
dokumentacije.

Povzeto po www.sasa-inkubator.si
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M. Tehnološko razvojni center za Koroško 15
KONTAKTNE INFORMACIJE

Tel:
e-mail:
Web

Tehnološko razvojni center za Koroško
Otiški vrh 53,
2373 Šentjanž pri Dravogradu
+38628787330
info@trc-koroska.si
http://www.trc-koroska.si

Direktor:

Davorin Rogina

Naziv:
Naslov:

Kontaktne osebe
Ime:
e-mail:

Davorin Rogina, direktor
davorin.rogina@trc-koroska.si

Tehnološko razvojni center za Koroško je prvi podjetniški inkubator v Koroški regiji
vpisan v evidenco subjektov inovativnega okolja. Prizadevajo si za vzpostavitev
ustvarjalnega okolja v regiji, ki bo omogočal razvoj inovativnih podjetniških idej in
njihovo uspešno uresničitev v podjetniški praksi.
Podjetjem in posameznikom nudijo vrsto podpornih storitev, pomoč pri iskanju
finančnih virov za zagon, rast in razvoj novih podjetij (predvsem tehnoloških). Na ta
način želijo vplivati na boljšo konkurenčnost gospodarstva, tako na regionalni kot
globalni ravni. Podjetniški inkubator izvaja naslednje dejavnosti:
-

inkubiranje novih podjetij,
pomoč podjetnikom pri realizaciji podjetniških pobud na osnovi tržno zanimive
ideje,
pridobivanje nepovratnih sredstev za zagon in delovanje podjetja (možnost
kandidiranja na razpisu P2 Slovenskega podjetniškega sklada),
zagotavljanje pisarniških prostorov po subvencionirani ceni,
svetovanja z različnih področij podjetniškega poslovanja.

Cilj delovanja tehnološkega centra je izboljšanje proizvodne strukture podjetij z uvedbo
zahtevnejših, na znanju temelječih delovnih mest. Program delovanja tehnološkega
centra zajema naslednja področja:
-

15

pomoč posameznim podjetjem pri iskanju novih, bolj kakovostnih tehnoloških in
razvojnih rešitev,
poslovna, programska in tehnološka posodobitev podjetij,
spodbujanje združevanja razvojnih programov,
izobraževanje v podjetjih.

Povzeto po http://www.trc-koroska.si
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3.3.

Subjekti inovativnega okolja evidence B

Subjekti inovativnega okolja iz evidence B izvajajo podobne naloge kot subjekti iz
evidence A, vendar v ožjem obsegu.
3.3.1. Geografska območja aktivnosti subjektov evidence B in predstavitev
subjektov
Gravitacijsko področje subjekta je geografsko območje na katerem deluje in za namene
katerega je ustanovljen posamezen subjekt. V bližini lokacije subjekta, na geografsko
zaokroženem področju, obstaja kritična masa prebivalstva, študentov, podjetij ter
drugih gospodarskih subjektov, finančnih institucij, izobraževalnih institucij, in drugih
institucij ki podpirajo razvoj in delovanje podjetij.
V spodnjem zemljevidu so subjekti iz evidence B označeni z zeleno barvo.
Slika : Subjekti iz evidence B
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A. Inovatorski center ASI, zavod za spodbujanje inovativnosti 16
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Inovatorski center ASI
Šutna 40 A, 1240 Kamnik
+38618317384
inovatorji@siol.net
http://www.center-asi.si16

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Tomaž Pevc, direktor
+38641672882
tomaz.pevc@gmail.com

Ime:
Tel.:
e-mail:

Ana Hafner
+38618317384
inovatorji@gmail.com

Združenje inovatorjev ASI deluje z namenom nudenja pomoči t.i. »majhnim«
inovatorjem - inovatorjem posameznikom in inovatorjem, ki so lastniki mikro podjetij.
Pomoč nudijo na vseh stopnjah razvoja inovacije – od ideje, zaščite, razvoja prototipa, do
promocije in iskanja poslovnih partnerjev ali proizvajalcev. Svoje člane skušajo med
seboj tudi povezovati z željo po medsebojni izmenjavi izkušenj ter skozi druženje
zagotoviti svetovanja izkušenih inovatorjev inovatorjem začetnikom. Inovatorski center
ASI uspešno sodeluje tudi z drugimi organizacijami iz mednarodnega področja (IFIA –
Mednarodna federacija združenj inovatorjev, AEI – Evropsko združenje inovatorjev,
WIPO – Svetovna organizacija za intelektualno lastnino in WWIEA – Svetovno združenje
inovatork in podjetnic) in z vrsto tujih nacionalnih združenj inovatorjev in
strokovnjakov za inovacije, intelektualno lastnino in podjetništvo iz Slovenije in tujine.
Temeljne dejavnosti Združenja inovatorjev ASI so:
-

pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novost,
pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine,
pomoč in povezovanje pri razvoju prototipov,
marketinška pomoč,
pomoč pri trženju izumov: povezovanje inovatorjev z zainteresiranimi podjetji, ki
bi izume lahko proizvajala, pomoč pri pogajanju in sklenitvi dogovorov,
svetovanje glede odprtja lastnih podjetij, poslovni načrti ipd.,
medsebojno povezovanje in druženje,
mednarodno povezovanje,
izobraževanje: občasne delavnice in seminarji,
obveščanje glede aktualnih razpisov in drugih pomembnih novic in
iskanje partnerja za odkup ideje ali pravice uporabe intelektualne lastnine.

Podjetjem, ki se zanimajo za izume, ponujajo tudi katalog ponudbe izumov, ki vsebuje
okrog 150 izumov (večinoma izdelanimi do stopnje prototipa).

16

Povzeto po www.center-asi.si
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B. GEA College poslovno izobraževalni center 17
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:

GEA College PIC, Poslovnoizobraževalni center d.o.o.

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana
+38618317384
info@gea-college.si
http://www.gea-college.si

Direktor:

Andrej Baričič

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

mag. Jurij Bernik
+38615881322
jure.bernik@gea-college.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Majda Gartner
+38615881334
majda.gartner@gea-college.si

Primarna dejavnost GEA College PIC so poslovna izobraževanja in svetovanja različnim
skupinam podjetnikov, gospodarstvenikov, vrhunskim managerjem, obrtnikom,
svetovalcem, javnim delavcem in mladini. Glede poteka izobraževanja so zelo fleksibilni
– ta potekajo tako za posameznike kot skupine, različne stopnje glede na predznanje
udeležencev, časovni obsegi so različni, praktično naravnani, itd..
Med panogami institucije zasledimo izobraževanje, svetovalno dejavnost, založništvo in
tudi elektroniko.
GEA College PIC med svoje dejavnosti vključuje:
- izobraževanje,
- pomoč pri izdelavi poslovnega načrta,
- pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novosti,
- finančno svetovanje in analize,
- davčno in računovodsko svetovanje,
- marketinško pomoč,
- obveščanje in
- informiranje ter svetovanje pri prijavah na razpise.

17

Povzeto po www.gea-college.si
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C. Podjetniški inkubator Kočevje 18
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6, 1330 Kočevje
+38651602287
info@inkubator-celje.si
http://www.zavod-pik.si

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Vlado Komljenovič
+38682051521
vlado.komljenovic@zavod-pik.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Jernej Kalan
+38640567785
jernej.kalan@zavod-pik.si

Podjetniški inkubator Kočevje je javni zavod, ki nudi ugodne pogoje za začetek
poslovanja novim subjektom inovativnega okolja. Osnovna dejavnost inkubatorja je
predvsem pomoč novo nastalim podjetjem in cilj inkubatorja je podpora novim
podjetjem, da njihovi dosežki, ki jih ustvarijo preko raziskav in razvoja, dosežejo ciljni
trg.
Dejavnost inkubatorja obsega:
-

pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih razpisov,
izdelava poslovnega načrta,
finančno svetovanje in analize,
izobraževanje,
davčno in računovodsko svetovanje,
pomoč pri postavitvi tehnologije za proizvodnjo,
nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti.

Na svojem regijskem področju želijo postati nosilec razvoja in podpore podjetništva,
zato gradijo podporno okolje, ki omogoča zagon in pospeševanje rasti mladih,
inovativnih in tehnološko usmerjenih podjetij (v regiji).
Po subvencioniranih pogojih ponujajo pisarne, proizvodno-skladiščne prostore, sejno
sobo, predavalnico in nudijo poslovne informacije ter svetovalne in administrativne
storitve. Organizirajo tudi poslovna in izobraževalna srečanja, svojim članom pa dodatno
nudijo še: računovodske storitve, svetovalne storitve (podjetniško, poslovno, finančno,
davčno, pravno, kadrovsko in marketinško svetovanje), pomoč pri iskanju virov
financiranja in druge administrativne storitve.
Podjetniški inkubator Kočevje tako pokriva panoge strojne industrije, energetike,
računovodstva, informatike in ekologije.
18

www.zavod-pik.si
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D. Tehnološki center Posavja, raziskovanje in informiranje d.o.o. 19
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:
Direktor:

Tehnološki center Posavja, raziskovanje in
informiranje d.o.o.
CKŽ 46
8270 Krško
+38641739586
info@techpo.si
http://www.techpo.si/
Franc Češnovar

Tehnološki center Posavja je bil ustanovljen leta 2002 in je lociran v Krškem. V okviru
Tehnološkega centra Posavja deluje tudi samostojna Raziskovalna enota in Regionalni
podjetniški inkubator, ki ima prostore v Krškem, Sevnici in v Šentrupertu.
Tehnološki center Posavja preko svojih kvalificiranih svetovalcev pomaga podjetnikom na
področju:
-

19

uporabe tehnologij,
nakupa znanja,
zaščite intelektualne lastnine,
usposabljanja,
organizacije razvoja, inovacijski menedžment,
kakovosti in statistične metode,
prenosa tehnologij,
ustanavljanja in vodenja tehnološko orientiranih podjetij,
izvora surovin, sestavnih delov,
projektiranja,
kooperacije,
informacijskih tehnologij in
poslovanja podjetja.

Povzeto po www.techpo.si
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E. Mrežni podjetniški inkubator Vrelec 20
KONTAKTNE INFORMACIJE
Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.
Prvomajska 35,
3250 Rogaška Slatina
+38636202602
info@inkubator-rs.si
http://www.inkubator-rs.si

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Kontaktne osebe
Branka Aralica, direktor
+38636202602
info@inkubator-rs.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. nudi aktivno in prepoznavno podporno okolje
z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij. Podjetjem nudi vrsto pomoči pri
zagonu, rasti in razvoju, svojim članom pa nudi celovito infrastrukturo in podporo. Na ta
način želijo dvigniti raven inovacij, tehnološkega razvoja in raziskav na območju
Obsotelja in Kozjanskega ter vsem gospodarskim subjektom na območju olajšati dostop
do znanja, raziskovalnih rezultatov, novih tehnologij in ostalih naprednih storitev.
Dejavnost:
-

20

pomoč pri zagonu novih podjetij in dejavnosti, dvig stopnje preživetja
novonastalih podjetij,
zagotavljanje sodobno tehnične in infrastrukturne podpore inovativnim
podjetjem in raziskovalnim skupinam,
podpora razvoju obstoječih podjetij,
spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnostih v podjetjih ter izboljšanje
povezave med institucijami znanja in gospodarstvom,
krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva s povečanjem števila malih in
srednje velikih podjetij temelječih na višji dodani vrednosti,
izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji,
spodbujanje samozaposlovanja,
podpora mladinskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin in znanj
med mladimi,
podpora ženskemu podjetništvu in razvijanju podjetniških veščin in znanj med
ženskami,
izboljšanje na področju podjetniških znanj med prebivalci,
spodbujanje razvoja podjetniške kulture,
razvijanje pozitivne podjetniške klime,
pridobivanje dodatnih sredstev iz različnih virov.

Vir: www.inkubator-rs.si
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F. Razvojni center Novo mesto 21
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:

Razvojni center Novo mesto Svetovanje in
razvoj, d.o.o.

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
+38673372980
razvojni.center.nm@siol.net
http://www.rc-nm.si

Direktor:

Mojca Špec Potočar

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Maja Smerdu
+38673372988
maja.smerdu@rc-nm.si

Ime:
Tel.:
e-mail:

Polonca Kovač Brulc
+38673372987
polona.kovac.brulc@rc-nm.si

RC Novo mesto posluje od leta 1998 in deluje na območju statistične regije Jugovzhodna
Slovenija in na Kočevško-ribniškem območju. Njihov cilj je razvoj podjetništva in
vzpostavitev podpornega okolja za podjetnike na tem območju ter mesto za povezovanje
razvojnih partnerjev in vzpostavitev učinkovite mreže zunanjih sodelavcev ter
svetovalcev za zagotavljanje usposobljenih kadrov širokega profila, ki bodo uresničevali
pričakovanja in zastavljene cilje v RRP za JV Slovenijo.
Dejavnost RC je usmerjena k razvoju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij in
podjetnikov, katerim nudi:
-

garancijsko shemo za Dolenjsko,
mikrokredite za samozaposlene in nova delovna mesta,
štipendijsko shemo za Dolenjsko in
˝Vse na enem mestu˝ (VEM) točko.

Vizija RC je, da dobi podjetnik vse storitve za začetek poslovanja, delujoča podjetja pa
storitve, ki jih potrebujejo pri poslovanju in rasti (»one stop shop«).
RC je kot regionalna razvojna agencija stičišče različnih informacij, idej, programov,
pobud in mesto, kjer se rojevajo razvojna partnerstva in zavezništva (info-točka in
povezovalec). Pripravljajo in izvajajo tudi regijske razvojne programe, ki kandidirajo za
državna in evropska razvojna sredstva.

21

Povzeto po www.rc-nm.si
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G. Zavod PI – KA 22
KONTAKTNE INFORMACIJE

Naziv:
Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Zavod PIKA
Tratnikova 44,
1000 Ljubljana
+38641376272
helena.jerman@athena-s.com
http://zavodpika.net/

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Helena Jerman
+38641376272
helena.jerman@athena-s.com

Ime:
Tel.:
e-mail:

Mojca Vadnjal
+38651335580
mojca.vadnjal@athena-s.com

Zavod PIKA si prizadeva za razvoj podjetniške kulture med mladimi – vzgoja in
spodbujanje razvoja lastnosti podjetnosti. Njihovo poslanstvo je širiti idejo podjetnosti
kot načina življenja, kar pomeni sposobnost prilagajanja na spremembe ter zmožnost
iskanja in izkoriščanja poslovnih priložnosti. Sodelujejo s številnimi podjetji in skupaj z
njimi tvorijo mrežo znanj, izkušenj, sposobnosti in priložnosti.
Eden izmed projektov, ki ga zavod PIKA izvaja je projekt PINGO (P – podjetnost, IN –
inovativnost, GO – gospodarnost). S projektom želijo pokazati možnosti, ki jih podjetništvo nudi.
Učence vključene v projekt vodijo po poti, da pridejo do spoznanja, da je vsaka ideja uresničljiva.
Naučijo jih, da bodo na poti do rezultatov morali preskočiti kar nekaj ovir, da bodo izpeljali
zastavljeno idejo. Otroci, ki so vključeni v projekt razvijajo svoje sposobnosti s področja javnega
nastopanja, trženja, pripeljati projekt od razvijanja ideje do končne izvedbe. S tem razvijajo
samodisciplino, odgovornost. Ciljna skupina projekta niso le učenci, ki so direktno vključeni v
delo temveč širša javnost: učitelji, starši, lokalno in regionalno okolje.

22

Povzeto po zavodpika.net
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3.4.

Drugi ključni subjekti inovativnega podpornega okolja v Republiki
Sloveniji

3.4.1. Pisarne za prenos tehnologij v Republiki Sloveniji
„Pisarna za prenos tehnologij” je oblika podporne institucije na visoki šoli, univerzi ali
raziskovalnem inštitutu, ki povezuje nosilce novih tehnologij iz raziskovalne dejavnosti in
podjetja, ki so zainteresirana za komercialno uporabo teh tehnologij zmanjšanje tveganja in
stroškov razvoja tehnologij.

EURADA (1998): Pisarna za prenos tehnologij ali inovacij: ustanova, ki pospešuje
pridobivanje novih tehnik ali tehnologij ali celo novih oblik organizacije v podjetjih. S
tem dosežemo: razvoj novih proizvodov in ustanovitev novih podjetij, izboljšanje
konkurenčnosti podjetij, razvoj veščin in centrov odličnosti.
Pomembno je razumeti, da se subjekti podpornega okolja med sabo razlikujejo tako po
dejavnostih kot po namenu in načinu ustanovitve. Podjetniški inkubatorji in tehnološki
parki ter Urad za intelektualno lastnino tako niti po namenu niti po načinu ustanovitve
niso
sorodni
pisarnam
za
prenos
tehnologij
(http://tehnologije.ijs.si/ttwiki/KTT/TTO_SI).
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A. Tehnocenter Univerze v Mariboru 23
Naziv:

TehnoCenter
Mariboru

Univerze

v

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:

Krekova ulica 2, 2000 Maribor
+38622355344
info@tehnocenter.si
http://www.tehnocenter.si

Direktor:

Doc. dr. Anton Habjanič

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Danica Svetec
+38622355344
danica.svetec@tehnocenter.si

Ponujajo celovito paleto storitev, s katerimi zagotavljajo učinkovit prenos znanja in
tehnologij:
- Pomoč pri realizaciji inovativnih idej. Svetujejo v času raziskav ter nudijo
pomoč pri prenosu novosti in tehnologij v gospodarsko prakso in pri
pridobivanju finančnih sredstev za aplikativne raziskave in razvoj.
- Zaščita intelektualne lastnine. Zagotavljajo pomoč in svetovanje pri
odločanju za zaščito izumov in drugih oblik intelektualne lastnine ter pomoč
pri pridobivanju sredstev za zaščito.
- Komercializacija. Da se razkriti izumi pretvorijo v tržno uspešne inovacije,
izvajajo tudi naslednje aktivnosti: ocenitev potenciala izuma na osnovi tržne
analize, identifikacijo primernih partnerjev iz gospodarstva, pogajanja za
prodajo patentov ali sklenitev licenčnih pogodb ter pomoč pri ustanavljanju
in razvoju t.i. odcepljenih (spin-off) podjetij.
Storitve so namenjene v osnovi vsem na Univerzi v Mariboru, od raziskovalcev do
študentov, podjetjem, ki potrebujejo pomoč glede raziskovalno-razvojne dejavnosti, tudi
drugim, ki povprašujejo po njihovi pomoči.
TehnoCenter v okviru svojega poslanstva povezovanja akademske in gospodarske sfere
kot komplementarno dejavnost ponuja tudi organizacijo različnih prireditev, s
katerimi pospešujejo prenos informacij in znanja, hkrati pa kreirajo priložnosti za
vzpostavljanje stikov in mreženje med akademiki in gospodarstveniki. Med njihove
reference se uvrščajo konference, izobraževalne delavnice in promocijski dogodki, s
katerimi promovirajo delo in dosežke akademikov. Nekateri od teh so že postali
tradicionalni npr. Noč raziskovalcev, Srečanje gospodarstvenikov in raziskovalcev, izbor
Naj raziskovalca po mnenju gospodarstva in Šola podjetništva za mlade raziskovalce.
Gre za visoko kakovostne dogodke z velikem dosegom ciljne publike.

23

http://www.tehnocenter.si
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B. Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na IJS 24

Naziv:

Center za prenos tehnologij in
inovacij - CTT

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:
Vodja:

Jamova 39, 1000 Ljubljana
+3861477 39 00
info@ijs.si
http://tehnologije.ijs.si/ttwiki
dr. Špela Stres

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Robert Blatnik
+3861477 32 43
robert.blatnik@ijs.si

Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu „Jožef Stefan“, kot samostojen
center znotraj Instituta od leta 2010 deluje skupaj s Kemijskim inštitutom kot Skupna
TT pisarna za obe instituciji. Skupna pisarna za prenos tehnologij največjih dveh javnih
raziskovalnih institutov v Sloveniji je bila ustanovljena z namenom sodelovanja med
Institutom “Jožef Stefan” in Kemijskim inštitutom na področju prenosa tehnologij,
predstavlja model profesionalnega odnosa do prenosa tehnologij iz javnih raziskovalnih
organizacij (JRO) v gospodarstvo, skladen s smernicami WIPO (World Intellectual
Property Organization) in OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development).
Povezujejo znanost in družbo: znanost z gospodarstvom ter znanost s pred
univerzitetnim šolstvom. Pomagajo pri organizaciji in izvedbi pogodbenih raziskav in
drugih sodelovanj z industrijo, licenciranju in spin-offingu ter posamičnih tehnoloških
projektih Instituta. Aktivni so na področju popularizacije in promocije znanosti in njenih
tehnoloških rezultatov.
So člani:
- Združenje profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije
- Association of European Science & Technology Transfer Professionals
- IMProve
- Mreža Enterprise Europe Network
- CERN HEPtech

24

http://tehnologije.ijs.si/ttwiki
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C. Center za prenos tehnologij 25
Naziv:

Center za prenos tehnologij

Naslov:

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

e-mail:
Web:

http://www.cpt.si/?page_id=301
http://www.cpt.si/

Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani nudi brezplačno svetovanje glede
komercializacije znanja, zaščite intelektualne lastnine ter urejanja razmerij z matično
organizacijo. Na vseh teh področjih Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani
nudi tudi izobraževanja in strokovno podporo.
Center za prenos tehnologij Univerze v Ljubljani nudi brezplačno svetovanje glede
komercializacije znanja v obliki prodaje zaščitenega znanja ali pa podjetniške realizacije
projekta, zaščite intelektualne lastnine ter urejanja razmerij z matično organizacijo.
Nudijo pravno podporo vključno s standardnimi oblikami pogodb med raziskovalci in
organizacijo oziroma med nosilci inovacije in končnimi koristniki.
Nudijo izobraževanja na področju komercializacije znanja in zaščite intelektualne
lastnine.
Idejo komercializacije znanja strokovno ocenijo s stališča tržnega potenciala ter
možnosti za izvedbo. Njihovi strokovnjaki nudijo podporo pri vzpostavitvi stikov s
podjetji oziroma drugimi potencialnimi koristniki razvitih rešitev. Prevzete izume s
strani univerze center tudi aktivno trži.
S podporo Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja nudijo različne oblike podpore
realizaciji projekta od svetovanja do pomoči pri iskanju zunanjih partnerjev ali pa
menedžerjev – bodočih članov podjetniškega tima.

25

http://www.cpt.si/
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D. NIB Pisarna za prenos tehnologij 26

Naziv:

NIB Pisarna
tehnologij

za

prenos

Naslov:
Tel:
e-mail:
Web:
Vodja:

Večna pot 111, 1000 Ljubljana
+386059 23 27
info@ijs.si
www.nib.si
Mirjana Oblak

Kontaktne osebe
Ime:
Tel.:
e-mail:

Mirjana Oblak
+386059 23 27
mirjana.oblak@nib.si

Decembra 2010 je na NIB-u začela delovati Pisarna za prenos tehnologij, ki je odgovorna
za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a. Pisarna skrbi za povezovanje inštituta z
gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.
Raziskovalci znajo pritegniti interes in sprožiti navdušenje raziskovalne srenje z objavo
in predstavitvijo svojih znanstvenih dosežkov in raziskovalnih rezultatov v publikacijah
in na javni predstavitvah. Toda brez dodatnih investicij, ki so nujno potrebne za prenos
znanja na trg, se številne koristi omenjenih prebojev končajo na papirju. Namen Pisarne
je zato spodbuditi proces preoblikovanja znanstvenega napredka v oprijemljive
produkte ter zaslužene prihodke vrniti raziskovalcem in NIB-u za nove raziskave.
Dejavnosti Pisarne so:
-

26

ocena znanja razvitega na NIB-u,
zagotavljanje pravnih nasvetov pri izmenjavi zaupnih informacij in pogodbenemu
sodelovanju,
pomoč pri odločanju o patentiranju oz. prodaji znanja,
pomoč pri razvoju poslovnih strategij, tržnih analizah, ustanavljanju spin-off
podjetij,
pomoči pri pridobivanju sredstev za raziskave, razvoj produktov ter valorizacijo
znanja,
pomoč pri vzpostavljanju stikov gospodarstveniki – raziskovalci,
organizacija izobraževanj.

www.nib.si
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E. Center za razvoj in prenos znanj: Univerza na Primorskem
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) je bil ustanovljen oktobra leta 2008 in povezuje
strukture in institucije v okviru Univerze na Primorskem (Svet zaupnikov UP in njegova delovna
telesa, Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in inovativnih
tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, CSG – Center za
sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS, Karierni center UP, Štipendijski sklad UP), ki so
zadolžene za prenos znanja in sodelovanje z gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanj.
Dejavnost CRPZ UP je:
-

-

-

Informiranje zainteresiranih uporabnikov znanja UP (gospodarstvo, javni zavodi,
samostojni podjetniki, ) o znanstveno-raziskovalnih kompetencah, raziskovalnih
izkušnjah, raziskovalni opremi in drugih možnosti in sposobnosti, ki jih univerza preko
svojih članic, učiteljev in raziskovalcev lahko nudi.
Organiziranje rednih promocijskih srečanj in konferenc v akademskem okolju in
neposrednem okolju uporabnikov. Priprava promocijskih gradiv, interakcija znotraj
spletnih aplikacij z vsemi zainteresiranimi uporabniki znanja UP.
Povezovanje in komuniciranje z obstoječimi organi in strukturami, znotraj.
Skladno s sprejetim programom in pod nadzorom strokovnega sveta koordiniranje vseh
dejavnosti pri povezovanju UP z okoljem in obratno.
Zagotavljanje in spodbujanje povečanja absorpcije znanja s strani zainteresirane
javnosti, potencialnih uporabnikov znanja in kompetenc UP.
Komercializacija znanja UP. Neposredna promocija temeljnega in aplikativnega znanja in
raziskovalne opreme UP.
Večanje prepoznavnosti UP in osveščanje javnosti o vlogi in pomenu UP za neposredno
okolje.

3.4.2. Centri odličnosti
„Center odličnosti” je visoko kakovostna multidisciplinarna skupina raziskovalcev iz
akademske sfere in gospodarstva, ki zagotavlja kritično maso znanja in ustrezno
raziskovalno infrastrukturo za preboj centra odličnosti v vrh svetovne znanosti in/ali
vključitev v mednarodno mrežo odličnosti (Glas, 2007).
Raziskovalni centri odličnosti povezujejo vrhunske raziskovalne skupine iz akademske
sfere in gospodarstva, ki so na ožjih, specializiranih področjih sposobne preboja v
evropskem in svetovnem merilu in skupaj s prodornimi slovenskimi podjetji lahko
zagotovijo vodilno mesto naše države v tehnološko-razvojnih nišah. Tako vodilno vlogo
na daljši rok omogoča najsodobnejša raziskovalna oprema, nabavljena s pomočjo
sredstev strukturnih skladov. Podprli smo le uporabne raziskave, ki jih neposredno
sofinancirajo podjetja in s tem izkazujejo svoj interes za razvoj teh raziskovalnih
dosežkov v najbolj inovativne izdelke in storitve, ki jih bodo uspešno tržili na evropskem
in svetovnem trgu.
Rezultati, o katerih poročajo centri odličnosti, pričajo, da so uspešno nadgradili
predhodno sodelovanje med podjetji in institucijami znanja ter vzpostavili nova
partnerstva (na primer na področjih okoljskih tehnologij ter nanotehnologij). 50 podjetij
sodeluje kot aktivni partnerji, še nadaljnjih 100 je vključenih z drugimi oblikami
sodelovanja. V centrih odličnosti deluje stotine vrhunskih raziskovalcev, nastala je vrsta
odličnih znanstvenih rezultatov, okrepili so mednarodno dimenzijo, prispevali k razvoju
visokega šolstva. S svojim raziskovalnim delom so prispevali k več kot 200 inovacijam in
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patentom, razvili nove tehnologije, proizvode in storitve, zagotovili nova delovna mesta
(www.centriodl.si).
Raziskovalni centri odličnosti v Sloveniji (www.centriodl.si):
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Center odličnosti Biotehnologija s farmacijo - CO BF
Center odličnosti FABRICA - CO FABRICA
Center odličnosti Informacijske in komunikacijske tehnologije - CO IKT
Center odličnosti Materiali za elektroniko naslednje generacije ter drugih
prihajajočih tehnologij - CO ME
Center odličnosti Moderni kovinski materiali - CO MKM
Center odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologije - CO NIN
NMR CO za študij struktur in interakcij v biotehnologiji in farmaciji
Center odličnosti Okoljske tehnologije - CO OT
CO Superkritični fluidi - CO SCF
Center odličnosti Sodobne tehnologije vodenja - CO STV

4. OPREDELITEV SUBJEKTOV PODJETNIŠKEGA OKOLJA 27
Glas je leta 2007 v svoji študiji »Priročnik o subjektih inovativnega in podjetniškega okolja«, ki je
bil podlaga pripravi zakona in podzakonskih aktov o podpornem okolju za podjetništvo kot
subjekte podjetniškega okolja opredelil:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27

Podjetniški ali razvojni centri
Vstopne VEM točke
Regionalne razvojne agencije
Poslovne cone
Enota za upravljanje poslovnih con
Logistični center
EuroInfo centri

Povzeto po Glas, 2007

39

Institucije podpornega okolja v RS

5. SUBJEKTI PODJETNIŠKEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Nadalje predstavljamo subjekte podjetniškega okolja, ki so se do danes razvili v
Sloveniji.
5.1.

Vstopne točke vem

„Vstopne točke VEM” so osnovna oblika podpornih institucij, ki potencialnim in
obstoječim podjetnikom zagotavljajo možnosti registracije podjetja in sprememb
njegove statusne organiziranosti, nudijo začetne informacije ob ustanovitvi in delovanju
podjetja, jih usmerjajo pri svetovalnih storitvah in povezujejo z drugimi podpornimi
institucijami.
EURADA (1998): mesto, na katerem lahko potencialni podjetnik ali podjetnik pridobi
informacije o razpoložljivih oblikah podjetniške podpore in o drugih vprašanjih oz. ga
usmerijo k ustrezni mreži svetovalcev. Hkrati lahko podjetniki opravijo vse potrebne
upravne postopke za ustanovitev podjetja in pridobijo nasvete, kako to učinkovito
narediti.
Virtualna VEM točka: spletna stran, na kateri so zbrane vse informacije o postopkih
ustanovitve določene statusne oblike podjetja, opisani potrebni koraki oziroma
dokumenti, ki jih je treba izpolniti (z ustreznim primerom), potrebne priloge ter
informacije o podpornih institucijah, ki lahko pomagajo pri tem.
JAPTI zagotavlja sredstva za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih
točk VEM za podjetniško naravnane ciljne skupine na območju RS. V obdobju 2010 2011 so podprli 29 vstopnih točk VEM, pri katerih poleg izvajanja postopkov registracije
podjetnik prejme tudi celovite podporne storitve (svetovanje in mentorstvo pri
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ustanavljanju podjetja in v kasnejših fazah poslovanja, informiranje in obveščanje o
aktualnih dogodkih in razpisih, pomoč pri iskanju finančnih virov, ipd.).
Vstopne točke VEM izvajajo naslednje storitve:
A. Informiranje vseh ciljnih skupin
-

-

-

-

Pridobivanje ključnih informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na
ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o
možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o
ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu,
itd.,
redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail,
pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja
uporabnikov (e-pošta in osebni stiki),
podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih
instrumentov, usmerjanje k državnim spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje
razvoja podjetništva,
izvajanje informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju
z JAPTI, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, kjer
bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti,
izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške
kulture na lokalnem nivoju,
izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov
podpornih storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju,
izvajanje nalog »organizatorja pripravnika« v skladu z Navodili za izvajanje
Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja.
B. Osnovno svetovanje

-

Izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in
razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom, ki niso
podlaga za izdajo vavčerja.

C. Izvajanje postopkov registracij
-

Preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo eVEM aplikacije,
izvajanje osnovnega svetovanja pri izvajanju postopkov registracij,
merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM,
evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij.
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5.1.1. Seznam vstopnih točk VEM
Tabela : Seznam vstopnih točk VEM
Organizacija
A.L.P. Peca d.o.o

BSC, Poslovno podporni
center Kranj, d.o.o.
Center za podjetništvo in
turizem Krško
Center za razvoj Litija,
d.o.o.
Center za razvoj Litija,
d.o.o.
DATA, poslovne storitve,
d.o.o.
DATA, poslovne storitve,
d.o.o.
Ekonomski institut Maribor
d.o.o.
HALO
EDIL
ING
gospodarsko
interesno
združenje
za
razvoj
podjetništva in turizma
Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija d.o.o.
Idrija
NEC Notranjski ekološki
center, Cerknica

Naslov
Prežihova ulica
17, 2390 Ravne na
Koroškem
Cesta Staneta
Žagarja 37, 4000
Kranj
Cesta krških žrtev
46, 8270 Krško
Ljubljanska cesta
80 (SPB1), 1270
Litija
Ljubljanska cesta
80, 1230 Domžale
Dunajska
cesta
136,
1000
Ljubljana
Tržaška cesta 12,
1360 Vrhnika

Kontakt
info@alppeca.si
02 821 78 60

Spletna stran
www.alppeca.si

helena.cvenkel@bsc-kranj.si
04 281 72 30

www.bsc-kranj.si

info@cptkrsko.si
07 490 22 20
info@razvoj.si
01 896 27 14

www.cptkrsko.si
www.srceslovenije.si/podjetnistvo/

domzale@razvoj.si
08 389 24 18
data@data.si
01 600 15 30

www.srceslovenije.si/podjetnistvo/
www.data.si

data@data.si
01 600 15 30

www.data.si

Razlagova
ulica
22, 2000 Maribor

info@eim-mb.si
02 252 63 42

www.eim-mb.si

Cirkulane
56,
2282 Cirkulane

info@halo.si
02 795 32 00

www.halo.si

Mestni trg 1, 5280
Idrija

info@icra.si
05 372 01 80

www.icra.si

Tabor 5b, 1380
Cerknica

tina@nec-cerknica.si
anja@nec-cerknica.si

www.nec-cerknica.si
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Območna razvojna agencija
Krasa in Brkinov
Podjetniški center Slovenj
Gradec d.o.o.
Razvojna agencija ROD
Razvojna agencija Savinja

Razvojna agencija Sinergija
d.o.o.
Razvojna agencija Sora
d.o.o.
Razvojna agencija Sotla

Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske
Razvojni center Kočevje
Ribnica d.o.o.
Razvojni center Novo
mesto d.o.o.
Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica
Regionalna razvojna
agencija Mura d.o.o.
Regionalni center za razvoj
d.o.o.
Regionalni razvojni center
Koper
RRA severne Primorske
d.o.o. Nova Gorica

Savinjsko-šaleška območna
razvojna agencija d.o.o.
Šolski center Slovenske
Konjice - Zreče
Znanstveno-raziskovalno
središče Bistra Ptuj

Partizanska cesta
4, 6210 Sežana
Ronkova ulica 4,
2380
Slovenj
Gradec
Gregorčičeva 20,
5270 Ajdovščina
Ulica
heroja
Staneta 3, 3310
Žalec
Martjanci
36,
9221 Martjanci
Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka
Aškerčev trg 24,
3240 Šmarje pri
Jelšah
Spodnji Plavž 24e,
4270 Jesenice
Trg zbora
odposlancev 72,
1330 Kočevje
Ljubljanska cesta
26, 8000 Novo
mesto
Trg svobode 5,
2310 Slovenska
Bistrica
Lendavska ulica
5a, 9000 Murska
Sobota
Podvine 36, 1410
Zagorje
Župančičeva ulica
18, 6000 Koper
Vrtojba,
Mednarodni
prehod 6, 5290
Šempeter
pri
Gorici
Savinjska cesta 2,
3331 Nazarje
Tattenbachova
ulica 2a, 3210
Slovenske Konjice
Slovenski trg 6,
2250 Ptuj

tomaz@nec-cerknica.si
01 705 13 27
info@ora.si

www.ora.si

info@podjetniskicenter-sg.si

www.podjetniskicentersg.si

ra.rod@siol.net
05 365 36 00

www.ra-rod.si

ra.savinja@ra-savinja.si

www.ra-savinja.si

jasmin@ra-sinergija.si
jozica@ra-sinergija.si
02 538 13 50
info@ra-sora.si
04 506 02 20
rasotla@siol.net
03 817 18 60

www.ra-sinergija.si

dina.cosatovic@ragor.si

www.ragor.si

info@rc-kocevjeribnica.si

www.rc-kocevjeribnica.si

razvojni.center.nm@siol.net
02 843 02 46

www.rc-nm.si

info@ric-sb.si
danica.kosir@ric-sb.si
02 843 02 46
info@rra-mura.si
02 536 14 61

www.ric-sb.si

info@rcr-zasavje.si
03 566 05 00
vem@rrc-kp.si
05 663 75 82
bruno.mihelj@rra-sp.si
amelija.skomina@rra-sp.si
05 330 66 86

www.rcr-zasavje.si

ora@siol.net
semenc.klavdija@siol.net
03 839 47 53
info-scsk@guest.arnes.si
03 757 18 01, 03 757

www.sasa-ora.si

bistra@bistra.si
mojca@bistra.si
jadranka.krajnc@bistra.si
02 748 02 50

www.bistra.si

www.ra-sora.si
www.ra-sotla.si

www.rra-mura.si

www.rrc-kp.si
www.rra-sp.si

www.sc-konjice-zrece.si
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5.2.

Regionalne razvojne agencije in podjetniški centri

„Podjetniški” ali „razvojni centri” so podporne institucije na lokalni, regionalni ali
nacionalni ravni, ki združujejo dejavnosti strateškega načrtovanja razvoja na določenem
območju, nudenja različnih oblik „mehkih” podpornih storitev za MSP (zlasti dejavnost
VEM točk), lahko pa tudi ponudbo oziroma storitve upravljanja „trdih” oblik podpore.
„Lokalni” podjetniški ali razvojni centri opravljajo te dejavnosti na območju ene ali več
občin. „Regionalni” centri, običajno kot regionalne razvojne agencije, opravljajo te
storitve na ravni regij oziroma pokrajin.
Ko je Vlada RS leta 1999 sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
se je v okviru 12 statističnih regij v Sloveniji oblikovalo 12 regionalnih razvojnih
agencij (RRA). V petih statističnih regijah so v RRA mrežno povezane razvojne agencije,
ki delujejo na območju nekaterih statističnih regij.
Postopoma so RRA začele tudi pripravljati regionalne razvojne programe. Prioritete v
regionalnih razvojnih programih so:
1.
2.
3.
4.

ekonomska infrastruktura in kakovost bivanja,
spodbujanje konkurenčnosti in podjetniškega sektorja,
kmetijstvo in razvoj podeželja,
razvoj človeških virov.

V vseh regionalnih razvojnih programih sta zelo poudarjena spodbujanje
konkurenčnosti in podjetniškega sektorja z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja ter
razvoj človeških virov. Katere prioritete so si na področju podjetništva in v letu 2003
zadale posamezne statistične regije, si lahko ogledate v preglednici. Ker so regionalne
razvojne agencije praktično šele začele izvedbene projekte, je možnost, da se delu za
napredek in razvoj v posameznemu lokalnemu okolju priključimo tudi kot podjetniki. S

44

Institucije podpornega okolja v RS

tem bomo gotovo pripomogli tudi k uresničitvi katere od svojih podjetniških zamisli
(Skledar, 2003).
Seznam regionalnih razvojnih agencij 28
Tabela : Seznam regionalnih razvojnih agencij
Organizacija
Regionalna razvojna
agencija Mura
RRA Koroška d. o. o.
RRA – Regionalna
Razvojna Agencija Celje
Regionalni center za
razvoj, d.o.o. Zagorje
Regionalna razvojna
agencija Posavje

Razvojni center Novo
mesto
BSC – Poslovno
podporni center d.o.o.,
Kranj
Razvojna agencija SORA
Razvojna agencija
RAGOR
Regijska razvojna
agencija, d. o. o Nova
Gorica
Posoški razvojni center
Idrijsko cerkljanska
razvojna agencija
ROD Razvojna agencija
RRA Notranjsko-Kraške
regije, d. o. o.
Mariborska razvojna
agencija (MRA)
Ekonomski inštitut
Maribor
ZRS Bistra Ptuj
Regionalni razvojni
center Koper
Center za pospeševanje
podjetništva Piran
Podjetniško
pospeševalni center
28

Naslov
Lendavska 5a
9000 Murska
Sobota
Koroška cesta 47
2370 Dravograd
Cesta v Trnovlje 7
3000 Celje
Podvine 36
1410 Zagorje
Cesta krških žrtev
46
8270 Krško

Kontakt
Tel: 02 536 14 61
info@rra-mura.si

Spletna stran
www.rra-mura.si

Tel: 02 872 00 15
info@rra-koroska.si
Tel: 03 428 07 30
info@rra-celje.si
Tel: 03 566 05 00
info@rcr-zasavje.si
07 488 10 40
center@rpcp.net

www.rra-koroska.si

Ljubljanska 26
8000 Novo mesto
Cesta Staneta
Žagarja 37
4000 Kranj
Spodnji trg 2
4220 Škofja Loka
C. Maršala Tita 78A
4270 Jesenice
Mednarodni prehod
4, Vrtojba
5290 Šempeter pri
Gorici
Trg svobode 4
5222 Kobarid
Mestni trg 1
5280 Idrija
Gregorčičeva 20
5270 Ajdovščina
Kolodvorska 5
6257 Pivka
Pobreška cesta 20
2000 Maribor

podjetniski.center.nm@siol.net

www.rc-nm.si

04 281 72 30
info@bsc-kranj.si

www.bsc-kranj.si

04 506 02 20
info@ra-sora.si
04 581 34 14
info@ragor.si
05 330 66 82
rra.sp@rra-sp.si

www.ra-sora.si

05 384 15 00
info@pososki-rc.si
05 372 01 80
info@icra.si
05 365 36 00
ra.rod@siol.net
05 721 01 25
rra@pivka.si
02 333 13 00
mra@mra.si

www.pososki-rc.si

Razlagova ulica 22
2000 Maribor
Slovenski trg 6
2250 Ptuj
Župančičeva ul. 18
6000 Koper
Liminjanska 96
6320 Portorož
Partizanska 82
6210 Sežana

02 252 63 42
info@eim-mb.si
02 748 02 50
bistra@bistra.si
05 663 75 80
info@rrc-kp.si
05 677 96 50
alberto.manzin@guest.arnes.si
05 734 43 62
inkubator@siol.net

www.rra-celje.si
www.rcr-zasavje.si
www.center@rpcp.net

www.ragor.si
www.rra-sp.si

www.icra.si
www.ra-rod.si
www.rra-nkr.si
www.mra.si

www.eim-mb.si
www.bistra.si
www.rrc-kp.si
/
/

Povzeto po www.rrc-kp.si
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Sežana
Razvojni center Ilirska
Bistrica
RRA Ljubljanske urbane
regije

5.3.

Gregorčičeva 2
6250 Ilirska
Bistrica
Linhartova 13
1000 Ljubljana

05 710 13 84
center.razvojni@siol.net

/

01 306 19 02
lur@ljubljana.si

www.rralur.si

Poslovne cone v Republiki Sloveniji

„Poslovne cone” so različne oblike prostorske koncentracije poslovne dejavnosti večjega
števila podjetij in drugih organizacij, ki omogočajo hitrejšo in načrtno organiziranje
poslovanja ter lahko nudijo različne upravne, organizacijske, logistične in druge
poslovne storitve podjetjem. Glede na sestavo podjetij v coni oziroma njihovo dejavnost
poznamo industrijske, obrtne, logistične in podobne cone.
Večji zemljiški kompleks, namenjen „naselitvi” podjetij, praviloma preskrbljeni s
temeljno infrastrukturo (oskrba z vodo, električno energijo, drugimi energenti,
telekomunikacijami) in včasih z zgrajenimi poslovnimi prostori za najem. Pogosto se
naredi razlika med področji, ki so na novo namenjena industrijski / poslovni dejavnosti
(takšna imajo najsodobnejšo infrastrukturno oskrbo) in revitaliziranimi starimi
industrijskimi območji. Posamezna področja so lahko tematska, npr. območja ob morju
(v pristaniških območjih), letališčih ali povezana s kmetijskimi področji.
Prednosti poslovnih con:
-

privlačnost področja
koncentracija podjetij v vnaprej načrtovanih lokacijah
enostavnejše lociranje novih podjetij
razpoložljivost posebnih storitev
možnost povezovanja med podjetji v coni (sinergije)
mogoče je selekcionirati med podjetji (cone s podjetji določene vrste, sektorja).

Ministrstvo za gospodarstvo, JAPTI in Urbanistični urad Republike Slovenije vodijo poslovne
cone na portalu www.business-zones.si . Poslovne cone so locirane v enajstih statističnih regijah,
znotraj katerih so opredeljene posamezne poslovne cone. Posamezne poslovne cone so
predstavljene tudi z specifičnimi lastnostmi (površina, zasedenost, možnost širitve, ipd.).
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Slika : Statistične regije v Republiki Sloveniji

Vir: www.wikipedia.org

V spodnji tabeli prikazujemo število poslovnih con glede na posamezno statistično regijo.

Tabela : Število poslovnih con v statističnih regijah v letu 2011
Statistična regija
Gorenjska regija
Goriška regija
Jugovzhodna regija
Koroška regija
Notranjsko – kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Pomurska regija
Savinjska regija
Spodnjepodravska regija
Zasavska regija
Obalno – kraška
Skupaj

5.4.

Število poslovnih con
43
28
30
6
10
41
8
6
17
45
3
0
210

Enote za upravljanje poslovnih con

„Enota za upravljanje poslovnih con” je oblika podporne institucije, ki samostojno ali
kot del razvojnega centra ali agencije ali druge organizacije nudi storitve pri
načrtovanju, izgradnji in upravljanju različnih oblik poslovnih con.
Poslovne cone v Sloveniji večinoma niso imele tega koncepta, zato so se razvijale manj
načrtno in učinkovito.
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5.5.

Logistični centri v Republiki Sloveniji

»Logistični center« je praviloma specializirana poslovna cona, osredotočena na
transportne in skladiščne dejavnosti, ki omogočajo oskrbo bližnjih zelo velikih mest ali
določenih trgovskih verig. V teh conah potekajo le omejene proizvodne dejavnosti,
povezane z oskrbnimi verigami (Glas, 2007).
Logistični centri vplivajo na razvoj infrastrukture, saj je le ta bistvenega pomena in
nepogrešljiv spremljevalec gospodarskega uspeha. Razvijajo se ob večjih prometnih
vozliščih. S tem pa poskrbijo za boljšo dostopnost regije. Vse to je povezano z veliko
količino kapitala, ki se regiji povrne s hitrim gospodarskim razvojem (Žokš, 2010).
Slovenija se nahaja na zunanji meji Evropske unije, kjer se križajo V. in X. Vseevropski
prometni koridor ter jadransko – jonska pomorska avtocesta. Naravnogeografske
značilnosti predstavljajo veliko prednost in razvojni potencial za razvoj prometne
infrastrukture in logističnih centrov ter posledično možnost Slovenije, da se uveljavi kot
logistična platforma za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Slovenija se tako zaveda
pomembnosti logističnih centrov oziroma prometnih vozlišč in je sprejela »Odlok o
strategiji prostorskega razvoja Slovenije« (Žokš, 2010) .
5.6.

Euro info centri v Republiki Sloveniji

„Euro info centri” so oblika evropskega podpornega okolja za podporo podjetjem pri
internacionalizaciji poslovanja in vključevanja v EU projekte. Euro info centri opravljajo
storitve informiranja, pomoči in svetovanja podjetjem pri poslovanju na trgu Evropske
unije oziroma vključevanju v evropske projekte ter proaktivno promovirajo evropske
politike (Glas, 2007).
Mrežo Evro info centrov Slovenije (EIC) sestavljajo centri v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
Ustanovljeni so bili s pomočjo EU. Podjetnike seznanjajo s pravili notranjega trga EU,
njenimi programi in finančnimi viri. Namenjeni so predvsem pomoči MSP pri
internacionalizaciji poslovanja. Iščejo možnosti poslovnega sodelovanja med
slovenskimi podjetni in podjetji v EU (Sever, 2004).
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6. ZAKLJUČEK
Slovenija je v zadnjih letih doživela viden razvoj podpornega okolja za podjetništvo, čeprav še
vedno zaostaja za nekaterimi najrazvitejšimi državami. A to ne sme biti izgovor, da podjetniki,
inovatorji in raziskovalci ne bi uporabljali storitev, ki so jim na voljo.
Slovensko podporno okolje lahko inovativnim podjetjem ponudi rešitve na področju
zagotavljanja prostorske infrastrukture in svetovalnih storitev za njihovo delovanje, zlasti v
obliki univerzitetnih in regionalnih podjetniških inkubatorjev ter tehnoloških parkov, nastajajo
tudi zametki prvega znanstvenega parka. Prav tako se krepi ponudba lokacij v podjetniških
conah za domače in tuje investitorje. Ne smemo pa pozabiti tudi čedalje razvitejši sektor
financiranja podjemov s strani različnih formalnih in neformalnih investitorjev ter vse
obsežnejše ponudbe nepovratnih virov financiranja s strani države.
Pomanjkanje podjetniške kulture, nepopolno podporno okolje, slaba infrastruktura, slaba
povezanost gospodarstva in znanosti ipd., dejstvom, ki smo bili priča še leta 2006 z izvajanjem
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013 v
pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo kaže bolje. Na splošno, lahko pozitivno ocenimo razvoj
in delovanje institucij podpornega okolja, čeprav še vedno obstaja prostor za izboljšave. Zato
mora država še naprej izvajati ukrepe v okviru spodbujanja podpornega okolja za razvoj
podjetništva, saj bomo le tako Slovenijo postavili ob bok najrazvitejšim članicam Evropske unije.
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