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Akcijski načrt je nastal v okviru projekta YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za 

oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja 

(www.youngsmes.eu) , ki se je izvajal v obdobju 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014 v okviru 

programa INTERREG IVC v desetih evropskih državah (12 projektnih partnerjev).  

Projekt je bil namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje podpornega okolja malih in 

srednje velikih podjetjih med tretjim in petim letom delovanja, saj statistike kažejo 

visoko stopnjo umrljivosti prav tovrstnih podjetij do njihovega petega leta (nad 50%). 

Podatki pa kažejo tudi, da 92 % vseh podjetij v Evropi zaposluje manj kot 10 delavcev 

ter da jih kar 99% predstavlja ključno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in 

socialnega vključevanja. 

Akcijski načrt predstavlja zadnji korak v okviru projekta Young SME's in opisuje 

konkreten predlog nudenja podpornega okolja mladim MSP-jem, ki je prilagojen 

regionalnemu okviru Srca Slovenije ter prikazuje načrt izvajanja prihodnjih aktivnosti za 

podporo mladim MSP. Izvedba samega akcijskega načrta ni del projekta Young SME’s 

in ni financirana s strani programa INTERREG IVC.   

 

 

  



 

2 
 

 

Kazalo vsebine 

   

Executive summary                   3 

 

1. Predstavitev trenutnega stanja                             5 

1.1 Pregled ciljev in prioritet iz ustreznih nacionalnih / regionalnih /                         

lokalnih strateških dokumentov  kot tudi razpoložljivost morebitnih proračunov      5 

1.2 Informacije o obstoječih sedanjih regionalnih dejavnosti, ki se nanašajo na 

mlade MSP                                                                                                                              26 

2. Predstavitev konkretnih izzivov, ki jih je potrebno rešiti                                              31                                                  

2.1 Pregled podpore, ki bi morala biti na voljo mladim MSP                                   34 

2.2 Pričakovani rezultati in cilji, ki jih je treba doseči                                                      35 

3. Oblikovanje procesa                                                                                                              47 

3.1 Opis postopka sprejemanja odločitev za doseganje soglasja in izvajanje 

akcijskega načrta                47 

4. Načrtovanje                                                                                                                49 

4.1 Vloge, odgovornosti, urnik izvedbe, povezan z življenjsko dobo/urnikom          

glavnih programov               49 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

Executive summary  

 

The Action Plan represents the last step in the Young SME's project and describes a 

concrete proposal in providing a supportive environment for young SMEs, is adapted 

to regional context of the Heart of Slovenia and shows the implementation of future 

activities to support young SMEs. The execution of the Action Plan is not part of the 

Young SME's project and is not funded by the INTERREG IVC program. 

 

In the first part of chapter one an overview of objectives, priorities and measures of 8 

relevant national, 2 regional and 5 local mainstream programmes is outlined as well as 

some information about existing current regional activities that can be related to 

young SME’s (7 on the national level that are supported by SPIRIT, Slovenian Enterprise 

Fund, Technology Transfer Offices, Enterprise Europe Network Slovenia, Slovene 

Export and Development Bank, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, 

Chamber of Craft and Small Business of Slovenia and 4 on the local level, such as One 

stop Shops, business incubators, technology parks, various programs, projects and 

initiatives). 

 

In the second part of chapter one concrete issues in the young SME support that need 

to be tackled are presented. We are talking about specific problems, issues and needs 

faced by young SMEs in the Heart of Slovenia area with an emphasis on those that we 

further address in chapters 3 and 4 of the Action Plan. 

 

Chapter two consists of 3 parts. The first part shows the statistics of economic 

activities in the Heart of Slovenia area which achieve maximum revenue and those that 

achieve the highest value added per employee. The results are important to further 

address the future offer of a supportive environment that will support and further 

develop also those economic activities where companies in the Heart of Slovenia 

register capacities and competencies for positioning to international markets. 

 

The second part of chapter two presents concrete projects and objectives of support 

for entrepreneurs Heart of Slovenia which have the potential to achieve better results 

in the development of entrepreneurship and innovation and have been identified on 

the basis of specific needs expressed with the bottom up approach. 

 

The third part of chapter two presents 10 selected good practices that have been 

identified in the Young SME's project and which have the potential for implementation 

in the Heart of Slovenia area on the long run.  

 

In the third chapter a description of the decision making process for consensus 

building is described where the Sub-regional Council of mayors of the Development 
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Partnership of the Center of Slovenia and municipality coordinators (a decision-making 

bodies on the strategic and tactical level) play the key role. Four different sources of 

funding of the outlined projects for providing a supportive environment for young 

SMEs are also listed in this chapter.  

 

In the last, fourth chapter, roles, responsibilities and an implementation schedule 

linked to the lifecycle of mainstream programmes of the main activities within the five 

identified projects are presented. 
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1. Predstavitev trenutnega stanja 

 

1.1 Pregled ciljev in prioritet iz ustreznih nacionalnih / regionalnih / lokalnih 

strateških dokumentov  kot tudi razpoložljivost morebitnih proračunov 

 

V poglavju predstavljamo ključne nacionalne / regionalne / lokalne dokumente s 

področja spodbujanja podjetništva in inovativnosti, vključno s strnjenim pregledom 

prioritet, ciljev in ukrepov.    

 

� NACIONALNI DOCUMENTI 
 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (SRS 2014-2020), osnutek, avgust 2013 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_2013.pdf  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek krovnega 

strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, ki opredeljuje vizijo in 

cilje razvoja Slovenije do leta 2020. 

Vizija razvoja: Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju 

okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne 

eko regije. 

V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: 

- konkurenčno gospodarstvo 
- znanje in zaposlovanje 
- zeleno življenjsko okolje 
- vključujoča družba 

V okviru opredeljenih prioritet so identificirane naslednje tri horizontalne razvojne 

vsebine, katerim bo namenjenih  50 % razvojnih sredstev, razpoložljivih do leta 2020: 

- raziskave in razvoj ter inovacije 
- zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij 
- zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in 

starejši) 
V poglavju 5.1 Konkurenčno gospodarstvo je podrobneje opredeljeno: prednosti (na 

čem bo Slovenija gradila, 11 ciljev (kaj želimo doseči) ter 13 ukrepov (kako bomo 

dosegli cilje). 

 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 

osnutek, april 2014  
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Partnerski_sporazum_28.2.2014_cistopis.pdf  

V tematskem cilju 3 Partnerskega sporazuma je navedeno »povečanje konkurenčnosti 

MSP, kmetijstva (za EKSRP) ter ribištva in akvakulture (za ESPR)«, kar neposredno 

vpliva na obravnavano tematiko akcijskega načrta.  

Pri navedenem tematskem cilju  so na podlagi analize stanja izpostavljene naslednje 

ključne potrebe: »povezanost ukrepov za podporo ustanavljanju, rasti in razvoju 

podjetij (finančnih in nefinančnih), večja dodana vrednost izdelkov in storitev, boljše 
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izkoriščanje znanja ter na znanju temelječih končnih izdelkov in storitev, vzpostavitev 

ugodnega podpornega okolja za začetek, zagon in spremljanje delovanja novih podjetij, 

boljši pogoji za dostop do finančnih virov, povečanje izvozne sposobnosti podjetij in 

izboljševanje možnosti za vstop v globalne verige vrednosti, izboljšanje poslovnega 

okolja, povečanje snovne in energetske učinkovitost, širši dostop do ukrepov za zeleno 

rast ter razvoj in prestrukturiranje živilskopredelovalne industrije, kmetijstva in 

ribištva, vključno s spodbujanjem trajnostne oblike kmetovanja in gospodarjenja z 

gozdom, izboljšanje energetske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 

živilskopredelovalnih obratov, tako pa zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.« 

 

V nadaljevanju pod točko Mala in srednja podjetja pa je navedeno tudi: »Z vidika 

krepitve rasti MSP so pomembne tudi storitve poslovnega svetovanja (npr. za 

učinkovito rabo virov, oblikovanje novih izdelkov in/ali storitev ter poslovnih modelov, 

krepitev usposobljenosti in spretnosti, uveljavljanje kulture podjetništva, družbeno 

odgovorno podjetništvo in spodbujanje internacionalizacije poslovanja).« 

»V Sloveniji obstaja širok izbor subjektov podpornega okolja za podjetništvo in 

inovativnost, katerih skupna naloga je zagotavljanje celovitih podpornih storitev za 

podjetja in podjetnike za lažji dostop do informacij, svetovanj, usposabljanja ter v 

nekaterih primerih tudi do potrebne infrastrukture in mentorstva. Storitve posameznih 

subjektov se med seboj razlikujejo, saj posamezna vrsta subjektov opravlja 

specializirane storitve, ki so prilagojene ciljnim skupinam. V praksi se srečujemo z 

nezadostnim medsebojnim sodelovanjem vseh vključenih subjektov in 

nekonsistentnostjo podpore storitvam za podjetja in podjetnike, zato bo v prihodnje 

poudarek na odpravi teh pomanjkljivosti in dvigu kakovosti ponujenih storitev ter na 

njihovem sprotnem prilagajanju novim trendom in potrebam podjetij.« 

 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 

osnutek, januar 2014 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Prvi_OSNUTEK_OP_20_01_2014_redakcijski_popr

avki.pdf  

Sredstva Evopske kohezijske politike v naslednjem sedemletnem obdobju bodo 

namenjena 11-im ključnim prioritetam, pri čemer v nadaljevanju izpostavljamo 4 tiste, 

ki se neposredno nanašajo na spodbujanje podjetništva in inovativnosti: 

- spodbujanje rasti in razvoja malih in srednje velikih podjetij in razvojnemu 

prestrukturiranju gospodarstva/industrije v smeri tehnološkega in 

netehnološkega razvoja, ki ga določa povpraševanje na trgu in ki ustvarja 

izdelke, storitve in tehnologije z visoko dodano vrednostjo in ki izkorišča 

razvojne potenciale IKT 

- razvoj in izkoriščanje tržnega potenciala raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti 

vseh akterjev 
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- izkoriščanje naravnih potencialov države (les, naravna in raznolika pokrajina, 

voda, obnovljivi viri energije) ter njenih družbenih potencialov (v skladu s 

strategijo pametne specializacije) in doseganje okoljsko odgovornega razvoja 

- izkoriščanje in izboljšanje obstoječe infrastrukture, da se izboljša dostop do trga 

dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja 

 

V nadaljevanju je nanizanih še 12 prednostnih osi ter specifični cilji, ukrepi in proračun 

tistih prednostnih osi, ki neposredno obravnavajo podjetništvo in inovacije.  

 

Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev 

gospodarstva 

Višina odobrenih proračunskih sredstev za podporo iz sklada ESRR in nacionalnega 

sofinanciranja za programsko obdobje 2014 -2020 je 649 mio €.  

Specifična cilja (z ukrepi):  

- Povečanje uspešnosti slovenskih raziskovalnih institucij pri privabljanju 

konkurenčnih javnih in zasebnih virov financiranja (osredotočenje znanja z 

razvojem raziskovalne infrastrukture, učinkovito vključevanje v mednarodne 

raziskovalne programe vključno s programom Obzorje 2020, profesionalna 

kariera raziskovalcev in mobilnost) 

- Povečanje učinkovitosti podjetniških vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije ter 

vzpostavljanje povezav med podjetji in institucijami znanja (razvoj celovitih 

rešitev za trg (razvojne dejavnosti in investicije, komercializacija razvitih 

rešitev), krepitev razvojnih kompetenc v podjetjih (oblikovanje novih in 

obstoječih razvojnih oddelkov v podjetjih, krepitev inovacijskih potencialov 

zaposlenih) 

 

Prednostna os 2: Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij 

ter njihove uporabe in kakovosti 

 

Prednostna os 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast 

Višina odobrenih proračunskih sredstev za podporo iz sklada ESRR in nacionalnega 

sofinanciranja za programsko obdobje 2014 -2020 je 762 mio €.  

Specifična cilja (z ukrepi): 

- Povečanje finančnih virov za nastajanje novih podjetij ter rast in razvoj mikro, 

malih in srednje velikih podjetij (povratne in nepovratne oblike pomoči za 

mlada podjetja, spodbude za rast in razvoj MSP, podporno okolje za 

podjetništvo in inovativnost (celovite storitve podpornega okolja za podjetja, 

zmanjševanje administrativnih ovir za podjetja, uveljavljanje načela najprej 

pomisli na male, spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti) 
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- Povečanje izvoza v podprith MSP (celovita podpora internacionalizaciji MSP, 

krepitev mednarodne konkurenčnosti MSP, razvoj in izvajanje novih poslovnih 

modelov za MSP) 

 

Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja 

Prednostna os 5: Prilagajanje na podnebne spremembe 

Prednostna os 6: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 

Prednostna os 7: Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti 

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 

Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, aktivno 

staranje in zdravje 

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita 

javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih parterjev 

Prednostna os 12: Tehnična pomoč 

 

Strategija pametne specializacije 2014-2020, osnutek, avgust 2014 
http://media.wix.com/ugd/dd8643_d0428cb1ef474b1a859718eebf56fd10.pdf 

Strategija pametne specializacije (SPS) predstavlja strateški dokument, s pomočjo 

katerega želi Slovenija osredotočiti vlaganja razvojnih sredstev v raziskave, razvoj in 

inovacije - na področja, ki bodo prinesla največje učinke na gospodarstvo.  

Strateška cilja SPS sta: 

- Slovenijo razviti in pozicionirati kot privlačno ekološko deželo inovacij, 

usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških in celovitih rešitev na jasno in 

strateško opredeljenih nišnih področjih, kjer ima Slovenija kapacitete in 

kompetence za pozicioniranje na globalnem trgu 

- vzpostavitev vrhunskega, odzivnega, dinamičnega, strateško vodenega, 

vključujočega in s svetom povezanega raziskovalnega, inovacijskega in 

podjetniškega ekosistema 

  

SPS je strukturirana v dva ključna stebra, in sicer: podjetniško - inovacijski ekosistem 

ter verige in mreže vrednosti, ki vključujeta ukrepe, predstavljene v nadaljevanju. 
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Slika 1: Programska struktura stebra 1: Podjetniško – inovacijski ekosistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vir: SVRK 

 

Program »Dinamična Slovenija« 

Start-up Slovenija – ukrepi: 

- Podjetniška stičišča, podporno okolje na univerzah oz. JRO, start-up co-working 

prostori, start-up ekosistem, vodenje in podpora. 

- Promocijske delavnice ter start-up vikendi 

- Vzpostavitev platforme za zgodnje testiranje in financiranje projektov. 

- Tvegani kapital. 

- Angelske in semenske investicije ter množično financiranje v Sloveniji 

- Dejavno privabljanje tujih ustanoviteljev start-up podjetij in mentorjev v 

Slovenijo . 

- Program za globalno rast start-up podjetij in podporo uveljavljanju start-up 

podjetij v tujih podpornih ekosistemih 

Prenos znanja in tehnologij (TT Slovenija) – ukrepi: 

- Oblikovanje enotnega nacionalnega sistema prenosa tehnologij 

- Podpora licenciranju ter zaščiti intelektualne lastnine 

- Podpora pogodbenemu sodelovanju 

- Spodbujanje nastajanja odcepljenih podjetij 

- Promocija in izobraževanje o postopkih prenosa JRO ter o pomenu in 

podjetniški vlogi sistema intelektualne lastnine 

 

 

Podjetniško – 

Inovacijski 

ekosistem 

Program 

»Dinamična 

Slovenija« 

Program 

»Ustvarjalna 

Slovenija« 

Start-up Slovenija Design Slovenija 

Mlada Slovenija 

Regionalni 

podjetniški   

programi 

Mreža subjektov 

podpornega okolja 

Spodbujanje rasti za 

zrela podjetja 

Družbeno 

podjetništvo 

TT Slovenija (prenos 

znanja in 

tehnologije) 
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Program »Ustvarjalna Slovenija« 

Mlada Slovenija – ukrepi: 

- Odkrivanje potenciala mladih in razvoj njihovih sposobnosti  

- Ukrepi za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti na vseh ravneh 

izobraževanja 

- Mednarodno vrednotenje in primerljivost izobraževalnih institucij ter 

programov. 

Design Slovenija – ukrepi:  

- Promocija ter spodbujanje design managementa: 

- Povezovanje kreativnih industrij in ostalih podjetij 

 

Regionalni podjetniški programi 

Aktivacija obstoječih MSP-jev z nižjo dinamiko rasti izven verig in mrež vrednosti – 

ukrepi: 

- Širjenje sodobne metodologije razvoja produktov 

- Razvoj notranjega podjetništva v podjetjih 

- Priprava podjetja na mednarodno rast 

- Platforma deljenja znanja (open innovation) 

- Delovni obiski podjetij 

 

Slika 2: Struktura prioritet SPS v okviru stebra 2: Verige in mreže vrednosti 

Vir: SVRK 
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V SPS je izpostavljenih 7 ključnih gospodarskih panog. To so: kemična industrija, 

farmacija in medicinska oprema, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, elektronska in 

elektro industrija, IKT, strojegradnja, avtomobilska in navtična industrija. 

Dodatnih 6, delno zanimivih panog: tekstil, les, reciklaža, kreativne industrije, logistika, 

gradbeništvo in gradnja hiš. 

 

SI_ndustrija 4.0: pametne tovarne – cilji: 

- Dvig dodane vrednosti na zaposlenega prek zahtevnejših proizvodov in storitev,  

- Večja energetska in snovna učinkovitost proizvodnje ter  

- Povečanje tržnih deležev slovenskih partnerjev v globalnih verigah vrednosti.  

 

Pametne zgradbe in dom – cilji: 

- Postavitev vsaj 5 demonstracijskih pilotnih projektov na različnih uporabniških 

trgih z inovativnimi pristopi, ki zmanjšujejo razkorak med načrtovanimi in 

dejanskimi značilnostmi stavb z izvedbo novih gradbenih procesov, materialov 

in celovitih rešitev, ki znižujejo rabo energije in materialov v celotni življenjski 

dobi objekta. 

- Oživitev gradbeništva in povezane industrije z novim načinom povezovanja 

MSP-jev, to je z grozdenjem ob uporabi sistemske in skupne ponudbe 

variantnih inženiring rešitev na področju trajnostnega gradbeništva in 

pametnega doma, ki ima tudi potencial za nastanek novih specializiranih MSP-

jev. Te procese bodo spodbudila inovativna javna naročila. 

 

Pametna mesta in skupnosti – cilji: 

- Izvedba najmanj treh pilotnih (mikro smart grid) projektov z demonstracijo 

tehnologij v realnem okolju za vnaprej izbrane sklope produktnih linij 

 

Pametna raba virov – cilji: 

- Nova, zelena delovna mesta 

- Večje število podjetij, ki so dejavna na področjih, povezanih s pametno rabo 

virov v prehodu na krožno gospodarstvo, in ki uporabljajo obnovljive vire 

energije 

- Nova podjetja, verige vrednosti na osnovi bio virov 

- Povečanje tržnih deležev slovenskih partnerjev v globalnih verigah vrednosti 

- Povečanje snovne produktivnosti Slovenije, zmanjševanja emisij CO2 

 

Zdravje – cilji: 

- Čisto okolje, ki dopolnjuje okoljske vidike drugih PPU: trajnostni projekti s 
ciljem ohranjanja in trženja čistega okolja, zlasti vode in zraka ter biotske 
raznolikosti gozdov; 
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- Vrhunska hrana: ekološka hrana in samopreskrba z namenom vzpostaviti 

demonstracijske kratke verige inovativnih tržnih poti oziroma verig preskrbe s 

hrano in podpora novim tehnologijam in tehnikam ekološke pridelave živil; 

- Razvoj inovativnih proizvodov in storitev ter celostnih rešitev na osnovi 

učinkovitega povezovanja (mreženja) ponudnikov in proizvajalcev (pametne 

mreže in verige vrednosti), ki temeljijo na lokalnih proizvodih in storitvah, 

vključno s spodbujanjem (še posebej ekološkega in zdraviliškega) turizma ter 

krepitvijo družbenega kapitala za aktivacijo Slovenije. 

 

Ukrepi za RRI: 

- Podpora aplikativnim projektom  

- Raziskovalno-inovacijski vavčer  

- Krepitev sodelovanja v verigah vrednosti  

- Spodbujanje podjetij pri prodoru na tuje trge  

- Znanstvena odličnost v mednarodnem merilu  

- Vpetost podjetij in institucij znanja v mednarodno okolje  

- Raziskovalna infrastruktura 

- Razvojniki, mladi raziskovalci in inženirski kader 

 

Horizontalni ukrepi 

Ukrepi na področju človeških virov: 

- Kompetenčni centri za razvoj kadrov 

- Štipendije 

- Podpora projektom socialnih partnerjev  

 

Ukrepi na področju prepoznavnost in privlačnost slovenskega gospodarstva in 

poslovnega okolja: 

- Izvedba strukturnih reform, še posebej na področju trga dela, delovanja pravne 

države in davčne zakonodaje, kar ni predmet SPS, je pa treba omeniti, da 100 % 

olajšava za RR omembe vredno primerjalno prednost 

- Dostop do znanja, kadrov in tehnologij, vključno s celotno vertikalo sistema 

izobraževanja ter sfere RRI � SPS v povezavi z nacionalnimi strateškimi 

usmeritvami 

- Spodbudno in predvidljivo poslovno okolje � prvi steber SPS, program ukrepov 

za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev upravnih postopkov 

- Dobro upravljanje države in varnost � PPU 3 

- Prostor za življenje in delo � PPU3 v povezavi z nacionalno stanovanjsko in 

zemljiško politiko 

- Osnovna infrastruktura � vsebina nacionalnih in kohezijskih strateških 

dokumentov 

- Dostopnost � PPU 3 
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- Visoka kakovost življenja in družbeni kapital � PPU5 

 

 

Vertikalni ukrepi SPS 

SPS predvideva vzpostavitev razvojnih platform za vsako od prednostnih področij 

uporabe, na podlagi katerih se bo nadaljeval proces podjetniškega odkrivanja, hkrati pa 

se bodo podrobneje identificirali potrebni specifični ukrepi. 

 

Slovenska industrijska politika (SIP) 2014-2020, februar 2013   
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/SIP/SIP_-_vladni_dokument.pdf  

Vizija Slovenske industrijske politike je, da bo z izboljšanjem poslovnega okolja, 

podporo podjetništvu in inovacijam ter z razvojem obetavnih tehnoloških in 

industrijskih področij, ki odgovarjajo na družbene izzive, ustvarila pogoje za 

kontinuirano prestrukturiranje obstoječe industrije v energetsko, materialno, okoljsko 

in družbeno učinkovito industrijo znanja in inovativnosti za nova, trajnejša in 

kakovostnejša delovna mesta ter večjo vpetost v mednarodne tokove poslovanja. Iz 

tega izhaja osrednji cilj SIP, to je povečanje produktivnosti oziroma dodane vrednosti 

na zaposlenega s 60 % na 80 % povprečja EU 27 do leta 2020.  

Namen SIP je postaviti prednostne naloge razvoja industrije in gospodarstva do leta 

2020. Tako postavlja usmeritve, ki že vsebujejo nabor ukrepov (izpostavljeni le 

elementi, neposredno vezani na podjetništvo in inovativnost): 

 

Za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, v smislu: 

- Delovanja pravne države  

- Prijaznejšega administrativnega okolja 

- Fleksibilnejšega trga dela in izobraževanja po meri gospodarstva 

- Ugodnega davčnega okolja 

- Okoljske, energetske in prostorske politike 

- Celovitega podjetniškega inovacijskega podpornega okolja  

Usmeritve: 

- Reorganizacija in odgovorna avtonomija izvajalskih institucij z namenom 

izboljšanja njihovega delovanja in podpornih storitev, povečanja učinkovitosti 

ter odpravljanja podvajanja pri izvajanju ukrepov s področij raziskav, razvoja, 

inovacij ter podjetništva. Ohranitev njihovega poslanstva in nadgradnja 

njihovega delovanja za podporo podjetjem pri učinkovitem vključevanju v 

finančno perspektivo EU 2014-2020 in črpanju EU sredstev. 

- Nadaljnji razvoj in nadgradnja podpornih subjektov podjetniškega in 

inovativnega okolja (vstopne točke VEM, univerzitetni in podjetniški 

inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri, pisarne za prenos tehnologij, 

idr.) predvsem v obliki razvoja, komplementarnosti in nadgradnje storitev, ki jih 

ti subjekti ponujajo. V okviru tega tudi izboljšanje dostopa do zmogljivosti 
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obstoječe raziskovalno-razvojne infrastrukture doma in v tujini in pospeševanje 

tehnološkega transferja za pospešeno komercializacijo rezultatov raziskav in 

razvoja.  

- Prenos aktivnosti na posamezne izvajalce iz zasebnega sektorja (zbornice, 

združenja, grozdi, ipd.) po načelu javno-zasebnega partnerstva 

- Izboljšanje dostopa do ugodnejših virov financiranja  

- Celovita promocija ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti (UPI) ter 

podjetniške kulture, kot pozitivne vrednote (npr. preko javnih medijev, 

sodelovanja na dogodkih, poslovnih srečanjih in sejmih s področja podjetništva 

in obrti...); promocija UPI tudi v podjetjih in informiranje o izvedenih dobrih 

praksah 

- Vključevanje vsebin s področja UPI na vse ravni formalnega izobraževanja (od 

vrtcev do fakultet) in usposabljanje učiteljev in mentorjev za uvajanje 

pedagoških metod za spodbujanje veščin s tega področja 

- Učinkovito upravljanje podjetij, še posebej podjetij v državni lasti 

- Spodbujanje družbene odgovornosti podjetij 

 

Za krepitev podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva 

Usmeritve: 

- Usklajeno izvajanje SIP in RISS - Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 

2011-2020 

- Proučitev in ocenjevanje ukrepov na davčnem področju, ki pomenijo lažjo in 

hitrejšo uveljavitev novih podjetij na trgu 

- Spodbujanje ustanavljanja novih inovativnih podjetij in podjetij s potencialom 

hitre rasti. V okviru tega tudi spodbujanje povezovanja podjetij z mentorskimi 

sistemi in poslovnimi mentorji 

- Spodbujanje povezovanja podjetij, predvsem MSP, z institucijami znanja. V 

okviru tega spodbujanje delovanja obstoječih in ustanavljanja novih inovativnih 

skupin (grozdov, tehnoloških mrež, tehnoloških in razvojnih centrov, ipd.), 

katerih namen je mreženje podjetij ter visokošolskih, raziskovalnih, svetovalnih 

in mednarodnih organizacij za izmenjavo znanj, izkušenj, prenos tehnologij, 

uvajanje novih poslovnih modelov, odpiranje novih poslovnih priložnosti ter 

vzpostavitev novih razvojnih povezav 

- Spodbujanje raziskav in razvoja v podjetjih preko zaposlovanja in usposabljanja 

raziskovalcev in razvojnikov, spodbujanja mobilnosti visokokvalificiranih kadrov, 

preko ustanavljanja in razširjanja interdisciplinarnih razvojnih skupin v podjetjih 

ter spodbujanja inovativnosti zaposlenih 

- Spodbujanje razvojnih dejavnosti in tehnoloških investicij v podjetjih predvsem 

preko nepovratnih virov financiranja 

- Podpora netehnološkim inovacijam in trajnejšim elementom doseganja 

vrednosti (neopredmetena sredstva: pravice intelektualne lastnine, procesne in 
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organizacijske inovacije, novi poslovni modeli za uvajanje visokotehnoloških 

rešitev na trg, za povečanje snovne učinkovitosti podjetij, za socialno 

podjetništvo ter inovativne metode internacionalizacije podjetij na osnovi 

skupnih vlaganj znanja, tehnologij in kapitala) 

- Podpora sodelovanju slovenskih podjetij v mednarodnih projektih in podpora 

vzpostavljanju mednarodnih razvojnih povezav. Informiranje, svetovanje in 

pomoč (iskanje partnerjev / konzorcijev) pri vključevanju v EU programe, 

predvsem v Obzorje 2020 

 

Za učinkovit odgovor na družbene izzive  

- Okoljsko-energetski izziv in smotrna uporaba naravnih virov  

- Izziv  trajnostne mobilnosti  

- Hrana, zdravje in staranje prebivalstva  

- Potencial ključnih spodbujevalnih tehnologij – KET 

Usmeritve: 

- Spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in investicij na prednostnih 

tehnoloških in industrijskih področjih, ki odgovarjajo na družbene izzive, v skladu s 

konceptom pametne specializacije. V okviru tega predvsem: spodbujanje različnih 

oblik povezovanja podjetij in institucij znanja, evalvacija rezultatov dosedanjih 

razvojnih instrumentov ter njihova nadgradnja, izpeljava akcijskih načrtov na 

pobudo gospodarstva za posamezna področja, kjer obstaja določena problematika  

- Spodbujanje prehoda v zeleno gospodarstvo preko spodbujanja inovacij in vstopa 

novih zelenih izdelkov na trg ter preko upoštevanja vplivov na okolje pri 

dodeljevanju sredstev v okviru javnih razpisov  

- Uveljavitev sistemskih ukrepov za spodbujanje širše uporabe okoljsko in energetsko 

učinkovitejših naprav/proizvodov in storitev 

 

Dejavnosti za dolgoročni razvoj industrije 

Tri glavne skupine se nanašajo na: 

- Spodbujanje internacionalizacije in koriščenje učinkov globalizacije 

- Spodbujanje industrijskega oblikovanja in krepitev blagovnih znamk  

- Prestrukturiranje podjetij v vseh fazah razvoja 

Usmeritve: 

- Spodbujanje internacionalizacije poslovanja. V okviru tega predvsem: 

povezovanje podjetij za skupni vstop na tuje trge, svetovanje o konkretnih 

priložnostih na tujih trgih, iskanje potencialnih partnerjev, izobraževanje s 

področja internacionalizacije, podpora mednarodnemu poslovnemu mreženju, 

skupni nastopi na sejmih, gospodarske delegacije, informiranje in podpora 

podjetjem na tujih trgih, predvsem izven EU, učinkovito delovanje ekonomske 

diplomacije z namenom izboljšanja podpore slovenskim podjetjem v tujini, 

aktivno sodelovanje v skupni trgovinski politiki EU za zagotovitev  
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multilateralnih trgovinskih dogovorov za učinkovit prodor podjetij na nove 

rastoče trge, usklajeno usmerjanje gospodarstva na ciljne tretje trge 

- Spodbujanje neposrednih tujih investicij z namenom pospeševanja prenosa 

znanja in tehnologij in vključevanja slovenskih podjetij (dobaviteljev) v globalne 

vrednostne verige 

- Spodbujanje uporabe industrijskega oblikovanja v gospodarstvu ter 

spodbujanje razvoja proizvodov in storitev z izoblikovanimi lastnimi blagovnimi 

znamkami in znamkami SQ za nastop na končnih trgih 

- Spodbujanje turizma v skladu s Strategijo razvoja slovenskega turizma 

(trajnostni razvoj turizma, promocija blagovne znamke Slovenije in Slovenije kot 

turistične destinacije 

- Izvajanje državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 

v težavah na podlagi ZPRPGDT 

- Razvoj sistemske rešitve za pravočasno prepoznavanje težav in priložnosti ter 

reagiranje za podjetja, ki jih lahko glede na njihov vpliv na celotno slovensko 

gospodarstvo opredelimo kot »družbe nacionalnega pomena«, ne glede na 

aktualno vključenost države v lastništvo  

- Spodbujanje prestrukturiranja za izboljšanje konkurenčnega položaja podjetij 

preko spodbujanja uvajanja novih poslovnih modelov, organizacijskega in 

finančnega prestrukturiranja, izboljšav poslovnih procesov, ipd. V okviru tega 

tudi podpora usposabljanju za izpeljavo družbeno odgovornega 

prestrukturiranja podjetij in za lažje prilagajanje ljudi spremembam 

 

Tabela 3: Ključne usmeritve SIP 

Področje politike Usmeritve Slovenske industrijske politike - SIP 

Učinkovito upravljanje 

raziskovalnega in 

inovacijskega sistema  

- Usklajeno izvajanje RISS in SIP. 

 

Vzpostavitev 

kompetenc in 

zmogljivosti v 

podporo RRI 

- Prilagoditev sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe v 

gospodarstvu. 

- Spodbujanje RR v podjetjih preko zaposlovanja in usposabljanja 

raziskovalcev, spodbujanja mobilnosti, interdisciplinarnih skupin. 

- Celovito podjetniško inovacijsko okolje (reorganizacija in odgovorna 

avtonomija izvajalskih institucij, nadgradnja podpornih subjektov). 

- Spodbujanje podjetništva za mlade, ženske, socialne podjetnike in 

mikropodjetnike. 

- Celovita promocija ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti (UPI). 

- Vključevanje vsebin s področja UPI na vse ravni formalnega izobraževanja. 

Inovativno 

gospodarstvo 

- Spodbujanje rasti in razvoja podjetij preko davčnih olajšav za naložbe in 

vlaganja v RR. 

- Izboljšanje dostopa do virov financiranja (dolžniški in lastniški viri 

financiranja). 

- Podpora rasti in razvoju podjetij, npr. preko namenskih vavčerjev, za hitri 

dostop do financiranja. 
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- Spodbujanje ustanavljanja novih inovativnih podjetij in podjetij s 

potencialom hitre rasti. 

- Spodbujanje povezovanja podjetij, predvsem MSP z institucijami znanja.  

- Spodbujanje razvojnih dejavnosti in tehnoloških investicij v podjetjih ter 

podpora netehnološkim inovacijam. 

- Spodbujanje RR dejavnosti in investicij na prednostnih tehnoloških in 

industrijskih področjih, ki odgovarjajo na družbene izzive. 

- Spodbujanje prehoda v zeleno gospodarstvo preko inovacij ter 

upoštevanja t. i. zelenih meril. 

- Spodbujanje internacionalizacije poslovanja in NTI.  

- Spodbujanje uporabe industrijskega oblikovanja v gospodarstvu. 

 
 

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011–2020 (v nadaljevanju RISS), junij 

2011  
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103975 

Cilj strategije je vzpostavitev sodobnega raziskovalnega in inovacijskega sistema za 

zagotovitev učinkovitega „trikotnika znanja“ s premoščanjem vrzeli med znanjem in 

trgom. Namen RISS-a je, da do leta 2020 Slovenija vzpostavi odziven raziskovalni in 

inovacijski sistem, ki ga bodo sooblikovali vsi deležniki in bo odprt svetu. 

 

Tabela 4: Ključni cilji in ukrepi RISS 2011–2020 

Področje politike Ključni cilji in ukrepi Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije – 

RISS 

Učinkovito upravljanje 

raziskovalnega in 

inovacijskega sistema  

 

- Vzpostaviti učinkovit enoten sistem upravljanja raziskovalnega in 

inovacijskega sistema, ki bo vključeval vse deležnike (enotno svetovalno 

telo Vlade, okrepitev kadrovske sestave resornih ministrstev). 

- Spremljanje izvajanja RISS in vrednotenje učinkov instrumentov ter 

izvajalskih institucij. 

Financiranje raziskav 

in razvoja  

- Doseganje visokega vlaganja v RRD – približevanje cilju 3 % BDP za RRD 

(spodbuda temeljnim raziskavam, projektom (JRO) v sodelovanju z 

inovativnim gospodarstvom, povečanje diverzifikacije virov financiranja). 

Kakovostne raziskave 

v javnem sektorju  

- Uspešen, zahtevam časa prilagojen javni raziskovalni sektor (več 

avtonomije in odgovornosti JRO). 

- Odlične mednarodno prepoznavne raziskave (število objav, citiranost). 

- Ciljno usmerjeno in kakovostno mednarodno sodelovanje. 

- Visoki etični standardi v javni RRD. 

Vzpostavitev 

kompetenc in 

zmogljivosti v 

podporo RRI 

- Krepitev človeških virov (povečanje števila raziskovalcev v gospodarstvu, 

števila doktorjev znanosti, usposobljenost kadrov …). 

- Sodelovanje JRO z zasebnim sektorjem in prenos znanja v gospodarstvo 

(pisarne za prenos tehnologij, ureditev pravic intelektualne lastnine, 

pritegnitev JRO k reševanju družbenih izzivov). 

- Dvig znanstvene in gospodarske konkurenčnosti Slovenije: oblikovanje in 

vrednotenje področij specializacije (vlaganje v razvoj in krepitev razvojnih 

jeder na področju specializacije). 

- Razvoj raziskovalne infrastrukture (izgradnja nove in boljše ter izkoriščanje 

obstoječe raziskovalne infrastrukture, odprt dostop …).  
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- Razvoj podjetniško-inovacijske infrastrukture (prestrukturiranje izvajalskih 

institucij, mreže podpornih subjektov, informiranje …) 

- Informacijska infrastruktura v podporo inovacijskemu sistemu.  

- Promocija znanosti in kulture ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. 

Inovativno 

gospodarstvo 

- Povečanje vlaganja poslovnega sektorja v RRD (100 % davčne olajšave za 

RR, sredstva za spodbujanje RRI iz strukturnih skladov). 

- Več inovativnih novoustanovljenih podjetij (celovit sistem podpore 

novonastalim podjetjem). 

- Hitrejša rast inovativnih podjetij (izboljšanje dostopa do virov financiranja, 

podpora vključevanju v mednarodne verige vrednosti, podpora strateškim 

RR projektom). 

- Krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij (podpora pripravi in uvajanju 

novih produktov in procesov na trg, internacionalizacija). 

 

Enotni dokument Vlade RS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja 

ter dvig konkurenčnosti, oktober, 2013 
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DUP/SRZOAO/Porocilo_ED_3102013.p

df 

V dokumentu so opredeljeni konkretni ukrepi, zaveze, predlogi rešitev, nosilci ter roki 

realizacije. Prvič so poenoteni tudi ukrepi iz več strateških dokumentov, ki so smiselno 

združeni po šestnajstih področjih, s katerimi se zasleduje cilj vzpostavitve boljšega 

poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Področja na katera se ukrepi iz Enotnega dokumenta nanašajo so:  

- Podporno okolje  

- Siva ekonomija  

- Plačilna disciplina  

- Javna naročila  

- Davki  

- Delovno pravo, pokojninsko pravo  

- Odprava administrativnih ovir  

- Zdravje, varnost  

- Okolje, prostor  

- Izobraževanje, kadri, mladi  

- Razvojni zagon  

- Internacionalizacija  

- Specializacija  

- Promet  

- Sociala  

- Ostalo 

Iz nabora ukrepov iz enotnega dokumenta izpostavljamo tiste, ki bodo ob svoji 

realizaciji imeli še poseben vpliv na gospodarstvo: 

- Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO! 

(ukrep 6) 
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- Zagotovitev spodbudnejšega poslovnega okolja za investitorje - prenova 

spletnih »VEM« točk za podporo domačim in tujim podjetnikom (ukrep 7) 

- Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki 

zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih 

organizacijah (ukrep 17) 

- Sprejeti podzakonski akt o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri 

delodajalcih (ukrep 18) 

- Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU in spodbujanje 

internacionalizacije s strani države (ukrep 20) 

 

Program ukrepov 2014–2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za 

obdobje 2013–2016, julij 2013  
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Program_ukrepov_

2014-2015_za_izvajanje_strategije_razvoja_socialnega_podjetnistva.pdf 

Strateški razvojni cilji (z ukrepi): 

- Povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih 

socialnega podjetništva (Izvedba promocijskih akcij in informiranja o socialnem 

podjetništvu, vključno z izmenjavo domačih in tujih dobrih praks;  

Informativnopromocijske delavnice, usmerjene v razumevanje socialnega 

podjetništva in spodbujanje razvoja socialno podjetniške kulture) 

- Nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo (Proučitev 

možnosti prilagoditve zakonodaje s področja podpornega okolja za podjetništvo 

za dostop socialnih podjetij do koriščenja ukrepov in instrumentov podpornega 

okolja za podjetništvo; Dopolnitev obstoječega sistema oblikovanja in razvoja 

podjetniškega okolja v okviru vstopnih točk VEM na področju splošnega 

informiranja, osnovnega svetovanja in celostne obravnave socialnih podjetij ter 

drugih zainteresiranih za socialno podjetništvo; Svetovanje in promocija 

socialnega podjetništva kmetijam za nadgradnjo podpornega okolja 

podjetništvu na podeželju; Spodbujanje socialnega podjetništva na področju 

kulture; Nadgradnja javnega naročanja v smeri doseganja pozitivnega 

socialnega učinka) 

- Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela (Spodbude za 

zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela;  Razvoj učnih delavnic v socialnih 

podjetjih tipa B in v nepridobitnih pravnih osebah, ki nameravajo poslovati kot 

socialna podjetja tipa B z namenom socialne in delovne vključenosti ranljivih 

skupin na trg dela; Razvoj programov za usposabljanje in izobraževanje oseb, 

odgovornih za poslovodenje in za delo z ranljivimi skupinami oseb; Spodbujanje 

ustanavljanja socialnih podjetij tipa B v sklopu javnih povabil za izbor 

programov javnih del) 
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Ostali pomembni dokumenti na nacionalni ravni, ki se nanašajo na podjetništvo in 

inovativnost 

 

Akt za mala podjetja (Small Business Act) in Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala 

podjetja v Sloveniji 2012-2013 

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/podjetnistvo_konkurencnost_in_tehnologija/akcijski_nacrt_za_izvaja

nje_akta_za_mala_podjetja/ 

Evropska Komisija je junija 2008 objavila Akt za mala podjetja. EU na ta način želi 

spodbuditi rast in razvoj malih in srednjih podjetij (MSP), pri tem pa na celovit način 

vzpostavlja spodbudno okolje in pomaga pri odpravljanju ovir, ki zavirajo njihov razvoj. 

Namen akta je »izboljšati splošni pristop politike do podjetništva, da se načelo »najprej 

pomisli na male« nepreklicno umesti v oblikovanje politike, od priprave zakonodaje do 

opravljanja javnih storitev, in spodbuditi rast MSP, tako, da jim pomaga pri reševanju 

preostalih težav, ki zavirajo njihov razvoj«).  

Akt navaja 10 načel, ki jih morajo upoštevati vse države članice EU. To so: 

• Ustvariti okolje, v katerem bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali 

in kjer bo podjetništvo nagrajeno 

• Zagotoviti, da bodo pošteni podjetniki v stečaju kmalu dobili novo priložnost 

• Sestaviti pravila v skladu z načelom „najprej pomisli na male“ 

• Doseči, da se bodo javne uprave odzivale na potrebe MSP 

• Prilagoditi orodja javne politike potrebam MSP: olajšati sodelovanje MSP pri 

javnih naročilih in boljši izrabi državnih pomoči za MSP 

• Olajšati dostop MSP do financiranja ter razviti pravno in poslovno okolje, ki bo 

podpiralo pravočasno plačevanje v gospodarskem poslovanju 

• Pomagati MSP, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg 

• Spodbujati nadgradnjo spretnosti in znanj v MSP in vse oblike inovacij 

• Omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti 

• Spodbuditi in podpreti MSP, da bodo izkoristila prednosti rasti trgov   

 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1; Uradni list RS št, 102/07, 57/12 in 

82/13) opredeljuje ukrepe za spodbujanje podjetništva ter postopke za dodeljevanje 

sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo.  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg, Uradni list RS, 

št. 13/94) in ZSReg-D, Uradni list RS, št. 13/94 65/2008 z dne 30.6.2008 vključno z 

vsemi spremembami in dopolnitvami) opredeljuje postopke  v sistemu e-VEM.  
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� REGIONALI DOKUMENTI 
 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 - 2020, osnutek, junij 2014 
http://www.rralur.si/fileadmin/user_upload/razvojni_dokumenti/RRP_LUR_2014-

2020_1._osnutek/RRP_LUR_2014-2020_v2.pdf  

Razvojne prioritete z ukrepi so:  

Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva (vrednost: 285.451.249 €) 

- Krepitev znanstveno-razvojnih podjetniških središč za povezovanje z 

gospodarstvom 

- Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na 

celostnih rešitvah in inovacijah 

- Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja 

- Krepitev vloge evropske metropole 

- Regionalni razvojni sklad LUR 

- Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne 

samooskrbe 

- Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve 

 

Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov (vrednost: 59.111.250 €) 

- Obnovljivi viri energije 

- Energetsko učinkovita regija 

- Čisto in kvalitetno okolje 

- Prilagajanje podnebnim spremembam 

- Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave 

 

Prioriteta 3: Ljudem prijazna regija  (vrednost: 396.234.055 €) 

- Spodbujanje uporabe javnega prometa 

- Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja 

- Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti 

- Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj 

- Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij 

- Druga infrastruktura 

- Kvalitetne vzgojno varstvene ustanove 

- Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje 

- Pravica bivanja 

- Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev 

- Podpora nevladnim organizacijam 

- Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in varovanja 

kulturne dediščine lokalnega okolja 

- Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in 

povezovanja športnih programov 
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Območni razvojni program razvojnega partnerstva središča Slovenije 2014 – 2020, 

osnutek, februar 2014 

Razvojne prioritete s cilji: 

Prioriteta 1: Podjetništvo s poudarkom na lokalni samooskrbi, učinkoviti rabi virov, 

rokodelstvu in lesarstvu 

- Povečanje števila podjetij in delovnih mest na območju partnerstva za 5%  

- Pridobitev 3 mio € nepovratnih sredstev za podporo mikro in malim podjetjem  

- Ustanovitev vsaj 10 socialnih podjetij na območju RPSS  

- Povečanje števila ponudnikov in javnih kupcev v mreži lokalne samooskrbe Srca 

Slovenije za 70% ter 10% letna rast količine dobavljene hrane  

- Delujoče lokalne tržnice v 7 občinah Srca Slovenije 

- Vzpostavitev in delovanje mreže rokodelcev Srca Slovenije 

 

Prioriteta 2: Turizem s poudarkom na aktivnem in doživljajskem turizmu 

- Povečanje števila nočitev za 4% na letni ravni 

- Povečanje dnevno potrošnjo na obiskovalca za 25%  

- Podaljšanje čas bivanja na območju na 2,8 dneva 

- Povečanje povprečno zasedenost turističnih zmogljivosti na 14% 

- Povečanje število turističnih informacijskih točk na območju – vsaka občina vsaj 

1 točko, turistično razvitejše vsaj 2 

- Na krovni ravni Srca Slovenije oblikovanje nadgradnja 20 turističnih programov, 

ki bodo najbolj privlačno predstavili Srce Slovenije  

- Razvoj 4 novih turističnih proizvodov, ki bodo povezali in nadgradili obstoječe 

potenciale 

 

Prioriteta 3: Okolje s poudarkom na znanju, kompetencah in inovativnosti 

- Minimalno 100 inovativnih idej iz območja Srca Slovenije letno  

- 10 deležnikov letno na območju, ki realizirajo inovacije  

- Vzpostavitev 5 novih delovnih mest letno na osnovi realiziranih inovacij 

- Vključenih 15 aktivnih vzgojno-izobraževalnih institucij v izobraževalne 

programe Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije s področja inovativnega 

podjetništva, turizma in lokalne samooskrbe  

- Vključenih 9.500 obstoječih in potencialnih podjetnikov in kmetov v različna 

izobraževanja preko VEM točk Srca Slovenije 

 

Prioriteta 4: Okolje s poudarkom na energetski učinkovitosti in obnovljivih virih 

energije 

- Pridobitev 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev s področja obnovljivih 

virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) 

- Zmanjšanje emisij CO2 za 20%  

- Zmanjšanje porabe energije za 20%  
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- Povečanje deleža OVE za 20%  

- Pristop vseh županov Srca Slovenije k evropski Konvenciji županov 

 

Prioriteta 5: Okolje s poudarkom na trajnostni mobilnosti 

- Zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov v skupnih načinih potovanj (»modal 

split«) za 10%  

- Povečanje števila potnikov z javnim potniškim prometom za 20%  

- Zagotovitev širokopasovnega IKT omrežja za vse prebivalce RPSS 

- Odobrene vsaj 3 prijave Srca Slovenije na programih evropskega teritorialnega 

sodelovanja s področja trajnostne mobilnosti 

 

Prioriteta 6: Okolje s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju  

- Vzpostavitev »funkcionalnih« medgeneracijskih centrov v vseh občinah Srca 

Slovenije 

- Vključitev vseh občin Srca Slovenije v mrežo starosti prijaznih občin 

- Doseči evropsko povprečje pismenosti starejših na področju IKT 

- Pridobitev 2 mio € nepovratnih sredstev za skupne projekte s področja 

medgeneracijskega sodelovanja  

 

� LOKALNI DOKUMENTI 
 

Na lokalni ravni imajo skoraj vse občine, ki so aktivno vključene v Srce Slovenije 

dolgoročne strateške dokumente, ki obravnavajo podjetništvo in inovacije. V 

nadaljevanju je navedenih nekaj izvlečkov iz dostopnih lokalnih strateških dokumentov, 

ki se nanašajo na podjetništvo in inovativnost. 

 

Razvojni program občine Domžale 2012 – 2025 
http://www.domzale.si/media/userfiles/20120622_razvojni_program_konna_verzija.pdf  

Vizija: Domžale bodo uspešno in ugledno podjetniško, športno in kulturno središče. 

Okolje, ki bo spodbujalo trajnostni razvoj, inovativnost, ustvarjalnost in 

samoiniciativnost. Prijetno in urejeno mesto, ki bo nudilo kakovost bivanja vsem 

generacijam in ustvarjalo priložnosti za mlade. Prostor zadovoljnih ljudi. 

Vrednote: med drugimi tudi znanje, inovativnost, ustvarjalnost, podjetništvo, 

povezovanje in sodelovanje 

 

Nekatere izmed razvojnih prioritet: 

RP 1: Kakovostno bivalno okolje (vključuje tudi znanje in inovacije) 

RP 2: Inovativno gospodarstvo (vključuje tudi krepitev podjetništva, razvoj turizma, 

gospodarsko poslovne cone, ustvarjalno družba/družbo znanja) 

RP 3: Infrastrukturne podlage razvoja 

RP 4: Vzajemna družba 

RP 5: Prepoznavnost in kohezivnost občine 
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Vizija in strategija občine Mengeš, 2010 
http://www.menges.si/uploads/Vizija-in-strategija-obcine-menges.pdf  

Vizija: Občina Mengeš bo z bližino glavnemu mestu, ob glasbenih in kulturnih 

prireditvah, ob športno – rekreacijskih možnostih ter ob ustrezni komplementarni 

gostinsko-turistični ponudbi, predstavljala urejeno lokacijo, privlačno za prebivanje, 

kakor tudi za obiskovanje. Gospodarski razvoj bo temeljil na obrti in podjetništvu ter na 

že uveljavljenih gospodarskih dejavnostih. 

 

Razvojni steber 1:  Gospodarstvo (Področje Podjetništvo in obrt) 

- projekti obnovljivih virov energije, 

- nove prostorske možnosti (nakup in ureditev zemljišč in objektov za obrt in 

podjetništvo, ureditev ITK infrastrukture, stimulativni razpisi prodaje oz. 

najema, pogoji za delo na domu, ...), 

- finančne vzpodbude (olajšave za deficitarne storitve, prioritete, inovativni 

razpisi, …), 

- partnerstva (povezovanje ponudbe, sistem obveščanja, primeri dobrih praks ), 

- aktivno sodelovanje z nosilci razvoja v občini (skupen nastop na razpisih EU..), 

- vzpodbujanje endogenih potencialov (ustvarjanje verig proizvodov in storitev z 

večjo dodano vrednostjo na lokalni in regionalni ravni, ...).  

Razvojni steber 2:  Promet 

Razvojni steber 3:  Okolje 

Razvojni steber 4:  Izobraževanje 

Razvojni steber 5:  Kvaliteta življenja 

 

Dolgoročni razvojni program občine Litija 2007 – 2015 

Vizija: Občina, ki je odprta in zanimiva tako za prebivalce kot tudi obiskovalce, s 

prijaznim odnosom do okolja, varstvom naravne in kulturne dediščine ter 

uravnotežene absorpcije človeških in naravnih potencialov. Občina, ki je sposoben 

zagotoviti pogoje za uravnotežen in trajnostni razvoj gospodarstva, kmetijstva, 

turizma, storitev, trgovine ter tudi razvoj komunalne, prometne in gospodarske 

infrastrukture. 

Ukrepi: Krepitev konkurenčne sposobnosti podjetij za njihovo trajnostno rast, 

povečanje dodane vrednosti njihovih izdelkov in storitev ter zagotavljanje evropske in 

globalne konkurenčnosti, kjer so organizacijske in procesne inovacije ter naložbe 

ključni razvojni dejavniki. 

 

Lokalni razvojni program občine Dol pri Ljubljani 2007 – 2013 
http://old.dol.si/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=62&Itemid=86 

Vizija: Učinkovit razvoj gospodarskega in človeškega kapitala ter kakovostno 

upravljanje naravne in kulturne dediščine. 
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Vrednote: inovativnost, podjetništvo 

Strateški poslovni cilji temeljijo na treh področjih delovanja, in sicer: 

- Okolje, prostor in infrastruktura  

- Družbeno okolje  

- Gospodarstvo, pri čemer lahko izpostavimo povečanje produktivnost 

gospodarstva občine in podcilje: Vzpodbujati podjetništvo in podjetništvu 

prijazno okolje; Nadaljevati institucionalno-raziskovalno dejavnost v okviru 

Inštituta Jožef Štefan ter mu omogočiti tudi gospodarsko dejavnost; Povečati 

zavedanje o pomembnosti podjetništva med mladimi; Povezovati podjetja in 

šole pri izobraževanju mladih ter vzpostaviti učinkovit sistem štipendiranja  

 

Vizija in strategije občine Šentrupert  
http://www.sentrupert.si/media/objave/dokumenti/2012/VIS_Sentrupert_knjiga_08koncna.pdf 

Vizija: Gospodarski razvoj bo poudarjal obrt, mala podjetja, ekokmetovanje in 

dopolnilne dejavnosti. 

Vrednote: pritegniti nadarjene posameznike v občino, inovativnost in podjetništvo 

5 razvojnih stebrov (kjer so ukrepi nanizani le v stebru, ki se direktno nanaša na 

gospodarski razvoj): 

- Gospodarstvo, področje Podjetništvo in obrt predvideva naslednjih 6 ukrepov: 

Projekti obnovljivih virov energije; Nove prostorske možnosti (nakup in 

ureditev zemljišč in objektov za obrt in podjetništvo, ureditev ITK 

infrastrukture, stimulativni razpisi prodaje oz. najema, pogoji za delo na 

domu...); Finančne spodbude (olajšave za deficitarne  storitve, prioritete, 

inovativni razpisi ...); Partnerstva (povezovanje ponudbe, sistem obveščanja, 

primeri dobrih praks, izobraževanje ...); Aktivno sodelovanje z nosilci razvoja v 

občini (skupen nastop na razpisih EU, sejemska dejavnost, skupen portal 

ponudbe ...); Spodbujanje endogenih potencialov (ustvarjanje dobrega imidža 

in samozavesti, inovativni razpisi, ustvarjanje verig proizvodov in storitev z 

večjo dodano vrednostjo na lokalni in regionalni ravni)  

- Promet 

- Okolje 

- Izobraževanje 

- Kakovost življenja 
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1.2 Informacije o obstoječih sedanjih regionalnih dejavnosti, ki se nanašajo na mlade 

MSP 

 

Slovensko podporno okolje za MSP lahko razdelimo na 2 nivoja, in sicer: 

 

� NACIONALNI NIVO z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo kot 
krovno inštitucijo, ki pripravlja predloge programov ukrepov za spodbujanje 
podjetništva, skupaj z izvedbenima nacionalnima agencijama za podporo 
podjetništvu na nacionalnem nivoju, ki sta:  

 

SPIRIT Slovenija (informiranje, svetovanje, nacionalni dogodki, nacionalne VEM točke), 

ki nudi storitve / aktivnosti pri razvoju podjetniškega podpornega okolja kot so: 

- koordinacija in financiranje podpornih dejavnosti za podjetništvo in inovacije 

- celovita promocija podjetništva in inovacij (preko dogodkov, kot na primer: 

Slovenski forum inovacij, Evropski teden podjetništva, Evropska nagrada za 

spodbujanje podjetništva,...) 

- prevzemanje vloge osrednje nacionalne kontaktne točke za informacije in 

osnovno svetovanje gospodarskim družbam, tako domačim kot tujim, seveda z 

interesom, da bi le-te delovale v Sloveniji 

- obveščanje in spodbujanje podpornega okolja in njegovih dejavnosti preko 

spletnih portalov in e-glasila: 

 

Slovenski podjetniški portal je nastal na pobudo Javne agencije RS za podjetništvo in 

tuje investicije - JAPTI (danes SPIRIT) in združuje podjetniške informacije več 

ponudnikov podjetniških informacij ter podjetnikom pomaga tudi pri pridobivanju 

finančnih sredstev na razpisih. Poleg tega najdemo na portalu tudi informacijsko 

elektronski bilten in Moj spletni priročnik, ki podjetnike obvešča o tekočih razpisih in 

virih financiranja, novostih v zakonih in predpisih vezanih na poslovanje malih in 

srednje velikih podjetij in novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih 

razvoju in internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij. 

 

Portal za inovativne Imam idejo! z vizijo ustvariti potenciale za razvoj odprte inovativne 

družbe, ki omogoča podjetjem, da kljub tržnim pritiskom ostanejo konkurenčna in 

zmanjšajo čas trženja novih proizvodov in storitev. Namen portala  je usmerjati in 

povezovati vse akterje inovacijskega podpornega okolja ter drugih uporabnikov. 

Storitve se izvajajo na nivoju 4-ih korakov inovacijskega procesa, in sicer:  

IDEJA: 

- Tehnično področje (tehnično svetovanje, preizkus izvedljivosti, pomoč pri 

razvoju prototipa) 

- Pravno področje (splošno pravno svetovanje) 
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- Mreženje (iskanje partnerjev pri razvoju novosti pri proizvodnji, pri poslovanju, 

iskanje partnerja za odkup ideje / invencije / inovacije ali pravice uporabe 

intelektualne lastnine) 

- Ostalo (pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novosti, izobraževanje, 

marketinška pomoč (raziskava tržišča, promocija, iskanje tržnih poti, trženje 

inovacij), obveščanje) 

INVENCIJA: 

- Tehnično področje (tehnično svetovanje, tehnološke študije in raziskave, 

preizkus izvedljivosti, pomoč pri razvoju prototipa) 

- Pravno področje (splošno pravno svetovanje, pravna zaščita intelektualne 

lastnine (patenta / modela / vzorca / porekla blaga / avtorske in sorodne 

pravice)) 

- Finančno področje (finančno svetovanje in analize, davčno in računovodsko 

svetovanje, pridobivanje investitorjev, pridobivanje finančnih sredstev prek 

nacionalnih in evropskih razpisov) 

- Mreženje (iskanje partnerjev pri razvoju novosti pri proizvodnji, pri poslovanju, 

iskanje partnerja za odkup ideje / invencije / inovacije ali pravice uporabe 

intelektualne lastnine, mednarodno povezovanje) 

- Ostalo (pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novosti, cenitev 

intelektualne lastnine, izdelava poslovnega načrta, marketinška pomoč 

(raziskava tržišča, promocija, iskanje tržnih poti, trženje inovacij), organizacijska 

pomoč (notranja organizacija projekta, podjetja), priprava projektne 

dokumentacije, vodenje projekta, iskanje specializiranih kadrov, nudenje 

poslovnega prostora za razvoj novosti (ideje, invencije ali prototipa), 

izobraževanje, obveščanje) 

POTENCIALNA INOVACIJA: 

- Tehnično področje (tehnološke študije in raziskave, pomoč pri razvoju 

prototipa, pomoč pri postavitvi tehnologije za proizvodnjo) 

- Pravno področje (splošno pravno svetovanje, pravna zaščita intelektualne 

lastnine (patenta / modela / vzorca / porekla blaga / avtorske in sorodne 

pravice), registracija s.p. / podjetja) 

- Finančno področje (finančno svetovanje in analize, davčno in računovodsko 

svetovanje, pridobivanje investitorjev, pridobivanje finančnih sredstev prek 

nacionalnih in evropskih razpisov) 

- Mreženje (iskanje partnerjev pri razvoju novosti pri proizvodnji, pri poslovanju, 

iskanje partnerja za odkup ideje / invencije / inovacije ali pravice uporabe 

intelektualne lastnine, mednarodno povezovanje) 

- Ostalo (pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novosti, cenitev 

intelektualne lastnine, izdelava poslovnega načrta, marketinška pomoč 

(raziskava tržišča, promocija, iskanje tržnih poti, trženje inovacij), organizacijska 

pomoč (notranja organizacija projekta, podjetja), managerska pomoč, priprava 
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projektne dokumentacije, vodenje projekta, iskanje specializiranih kadrov, 

nudenje poslovnega prostora za razvoj novosti (ideje, invencije ali prototipa), 

izobraževanje, obveščanje) 

INOVACIJA: 

- Tehnično področje (pomoč pri postavitvi tehnologije za proizvodnjo) 

- Pravno področje (splošno pravno svetovanje, pravna zaščita intelektualne 

lastnine (patenta / modela / vzorca / porekla blaga / avtorske in sorodne 

pravice)) 

- Finančno področje (davčno in računovodsko svetovanje, pridobivanje 

investitorjev, pridobivanje finančnih sredstev prek nacionalnih in evropskih 

razpisov) 

- Mreženje (iskanje partnerja za odkup ideje / invencije / inovacije ali pravice 

uporabe intelektualne lastnine, mednarodno povezovanje) 

- Ostalo (cenitev intelektualne lastnine, organizacijska pomoč (notranja 

organizacija projekta, podjetja), managerska pomoč, marketinška pomoč 

(raziskava tržišča, promocija, iskanje tržnih poti, trženje inovacij), vodenje 

projekta, obveščanje) 

 

Portal Izvozno okno je informacijski vir, ki ga podjetja koristijo, ko se soočajo s 

vprašanji vezanimi na internacionalizacijo poslovanja. Zagotavlja uporabne in ažurne 

informacije ter svetovanja na področju internacionalizacije in s tem pomaga 

slovenskim izvoznikom v vseh fazah izvoznega trženja. 

- Pomoč podjetjem pri izvozu (izobraževanje, izvozno svetovanje, tržne raziskave, 
gospodarske delegacije, sejmi, poslovni klubi, knjižnica, video galerija, 
pretvornik valut, koledar dogodkov) 

- Mednarodno trgovanje (finančni vidiki, carinski postopki, TARIC, poreklo blaga, 

standardi in standardizacija, intelektualna lastnina, dostop na tretje trge, 

trgovinski sporazumi EU, ukrepi trgovinske politike, tarifne opustitve, izvoz 

blaga z dvojno rabo, program notranjega nadzora, viri in povezave) 

- Zbirka informacij o poslovnem okolju 53 držav 

- Zbirka splošnih in specifičnih informacij o globalnih trendih (pregled dogajanja) 

nekaterih najpomembnejših izvoznih panog Slovenije v svetu, po državah 

- Informacije o povpraševanju, poslovnem sodelovanju in javnih razpisih.  

 

Slovenski podjetniški sklad, katerega glavni namen je vzpostavljanje ugodnega 

finančnega okolja za klasična podjetja ter tehnološko inovativna podjetja, in sicer preko 

subvencij, garancij, kreditov in lastniškega financiranja. 
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Pisarne za prenos tehnologij (prenos znanja v industrijo) 

8 javnih organizacij je vključenih v Konzorcij za prenos tehnologij, in sicer: Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, Inštitut Jožef Stefan, Nacionalni 

inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Univerza v 

Mariboru, Univerza na Primorskem 

Konzorcijske dejavnosti: 

- postopki pred pridobivanjem pravic intelektualne lastnine 
- postopki za zaščito intelektualne lastnine 

- trženje intelektualne lastnine 

- lansiranje “spin-off”-ov  

 

Enterprise Europe Network (EEN), Slovenija  

EEN je v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat 

za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja 

področja: 

- mednarodno poslovno sodelovanje 

- inovacije, prenos znanja in tehnologij 

- sodelovanje v programih EU 

S 600 centri v več kot 50 evropskih državah in približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, 

povezanimi v enotno mrežo, je Enterprise Europe Network največja mreža v Evropski 

uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, 
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raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim 

institucijam. 

V Sloveniji je EEN prisoten v konzorciju 6-ih partnerjev: Inštitut Jožef Stefan, Univerza v 

Mariboru s Centrom za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije, 

Gospodarska zbornica Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Mariborska 

razvojna agencija, Univerza na Primorskem z Znanstveno-raziskovalnim središčem. 

 

Slovenska izvozna in razvojna banka – SID banka, ki ponuja financiranje poslovanja 

malih in srednje velikih podjetij, financiranje tehnološko razvojnih projektov, 

so/financiranje infrastrukturnih projektov občin ter financiranje izvoznih dejavnosti 

slovenskih podjetij. 

 

Gospodarska zbornica Slovenije – GZS kot največje samostojno, prostovoljno, interesno 

in nepridobitno združenje gospodarstva, ki kot eno od združenj delodajalcev zastopa 

interese svojih članov v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in 

poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Svojim članom nudijo 

širok nabor storitev za podporo poslovanju podjetij ter zagotavljajo nove priložnosti za 

razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge. Na ta način spodbujajo gospodarski, 

družbeni in okoljski razvoj v Sloveniji. Ključne naloge, ki jih GZS opravlja za svoje člane 

so: 

- Organizacija dogodkov (npr. Vrh slovenskega gospodarstva, Nagrada GZS, Dan 

inovativnosti, itd.) 

- Informiranje 

- Različna svetovanja 

- Organiziranje ekskluzivnih poslovnih srečanj z gospodarskimi delegacijami 

- Strokovna podpora in organiziranje stikov in srečanj (match-making), razstav in 

sejemskih nastopov 

- Pomoč pri prijavi na razpise 

- Dejavnosti po območnih zbornicah 

- Dejavnosti po gospodarskih panogah 

- Dejavnosti po sekcijah/združenjih  

- Redno spremljanje gospodarskega položaja v regijah ter priprava in 

posredovanje temeljnih gospodarskih informacij (analize, napovedi) 

- Razpisi za najboljše inovacije, nagrada GZS za izjemne gospodarske in 

podjetniške dosežke 

 

Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije – OZS  predstavlja temelj povezovanja 

obrtnikov, mikro, malih in srednjih podjetij, se zavzema za ohranjanje tradicije in 

posebnosti obrti ter svojim članom nudi strokovno pomoč in podporo (v okviru 

strokovnih sekcij). Temeljne naloge OZS so: 

- Zastopanje interesov članov pred državo 
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- Informiranje članov (Revija Obrtnik, Revija Podjetnik, zborniki, učbeniki, 

priročniki, promocijsko gradivo) 

- Povezovanje članov na strokovni (preko 30 različnih sekcij) ter lokalni 

ternacionalni ravni (preko 62 območnih zbornic in krovne organizacije v 

Ljubljani) 

- Opravljanje storitev za člane (svetovanje na področjih: ustanovitev podjetja - 

točka VEM, davki, delovno pravo in pravo socialne varnosti, gospodarsko in 

civilno pravo, plače, računovodstvo in knjigovodstvo, tehnična zakonodaja in 

standardi, ugodni finančni viri, nastopanje na tujih trgih, varstvo okolja, varnost 

in zdravje pri delu, elektronsko poslovanje; Organizacija izobraževanj, ejmov in 

poslovnih srečanj) 

- Izvajanje javnih pooblastil (postopki, sklepi, registri, mojstrski izpiti, potrdila, 

kvalifikacije, oznake, certifikati, licence, dovolilnice, itd.) 

 

     

� LOKALNI NIVO, s financiranjem 1,9 mio € v obdobju 2013-2014 ter 
predvidenimi 3 mio € v letu 2015, na katerem najdemo različne oblike podpore 
podjetništvu in inovativnosti, kot na primer: 

 

VEM točke (potencialni podjetniki, MSP-ji) 

233 VEM točk na lokalni ravni (od tega 26 SPIRIT-a, 12 AJPES, 33 UE, 61 OZS, 4 GRS, 3 

druge, 94 notarji). Storitve VEM točk so: 

- osnovne informacije in svetovanje 

- celovita obravnava potencialnih podjetnikov z namenom vzpostavitve 

poslovanja 

- izvajanje elektronskih postopkov 

- posredovanje informacij in izvajanje promocijskih ter tematskih delavnic 

 

Inkubatorji, tehnološki parki (slovenski start-up ekosistemi), Združenje tehnoloških 

parkov in inkubatorjev za oblikovanje skupnih interesov in njihovo predstavitev 

pristojnim ministrstvom ter izmenjavo in prenos izkušenj ter znanj med člani (11 članov 

združenja: Pomurski tehnološki park d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Štajerski 

tehnološki park d.o.o., Primorski tehnološki park d.o.o., Inkubator d.o.o Sežana, 

Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o., UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator 

primorske d.o.o., IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Regionalni center za razvoj 

d.o.o., Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije, Tehnološko razvojni center za 

Koroško) 

 

Univerzitetni inkubator, Ljubljana, ki nudi naslednje storitve: 

- prepoznavanje novih poslovnih idej 

- sistematična pomoč pri razvoju poslovne ideje in realizaciji podjetniške 

ambicije, kar se odraža v ustanovitvi podjetja 
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- podpora obstoječim inovativnim podjetjem v obliki informiranja, motiviranja, 

svetovanja, mentorstva, izobraževanja in mreženja 

 

Tehnološki park, Ljubljana 

Skupnost 296 podjetij, ki delujejo na področjih: IKT, čiste tehnologije, industrijske 

tehnologije, naravoslovne vede, kreativne industrije, avtomatizacija & proizvodnja, 

zdravje & medicina, novi materiali. Tehnološki park nudi naslednje storitve:  

- pred-inkubacijski programi 

- inkubacijski programi 

- podjetniški pospeševalniki  

 

Preko podjetniškega pospeševalnika “Geek House”-a lahko start-up-i koristijo:  

- do 50.000 € konvertibilnega posojila, kjer podjetjem omogočajo   pridobitev 

podojila v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom v okviru razpisa SK50  

- t.i. “bootcamp”, kjer se podjetja, ki pridobijo investicijo, udeležijo trimesečnega 

programa za pridobitev temeljnega znanja o gradnji start- up podjetja po 

najsodobnejših »vitkih in agilnih« metodologijah 

- prostori za start-up ekipe, kjer gre za ugodne in dostopne prostore za  mlada 

start-up podjetja in podjetniške ekipe, vključno z znanjem, kako  podjetje 

oziroma produkt uspešno lansirati na trg po najsodobnejših metodologijah 

- start-up mentorji (33 mentorjev iz različnih organizacij vključenih) 

- prostori za freelancerje z zjemno ugodnegim najemom delovnega mesta 

- t.i. “Master of Freelancing”, kjer gre za intenziven enodnevni izobraževalni 

program za vse, ki bi se radi podali na samostojno  podjetniško pot kot 

freelancerji in pogodbeniki oziroma zunanji izvajalci 

 

Preko podjetniškega pospeševalnika Go:Global (deluje v okviru celovitega programa za 

podporo start-up podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg “Go:Global Slovenia”, ki 

se izvaja v v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov in v sklopu Iniciative Start:up 

Slovenija), kjer vključena podjetja lahko dobijo:  

- 200.000 € kapitala, program priprave na investicijo, Go:Global for Growth - 

obsežen spremljevalno-izobraževalni program z izkušenimi domačimi in tujimi 

mednarodnimi podjetniki, osebnega start-up mentorja, celotno administrativna 

pomoč, infrastrukturo po Sloveniji v okviru inkubatorjev in tehnoloških parkov, 

ki je delno subvencionirana, mrežo med investitorji, tako v obliki domačih ter 

tujih skladov tveganega kapitala kot pospeševalnikov, aktivno promocijo doma 

in v tujini 

- Individualni mentorski program ter mreženje med podjetniki in mentorji 

- Program usposabljanja podjetnikov v zagonskih podjetjih s sodobnimi 

metodologijami podjetništva (vitek in agilen razvoj proizvodov) 
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- Program vključevanja slovenskih zagonskih podjetij v tuje podjetniške 

pospeševalnike 

- Monitoring zagonskih podjetij (predvsem po pridobitvi državnih subvencij) 

- Platforma za globalno trženje proizvodov na ključnih trgih 

 

Različni programi / projekti / iniciative (npr. Start:up Slovenija, tekmovanje Start:up 

leta, Podim konferenca, Mini Seedcamp dogodki, Podjetno v svet podjetništva, 

Podjetništvo v Srcu, itd.) 
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2. Predstavitev konkretnih izzivov, ki jih je potrebno rešiti 

 

2.1 Pregled podpore, ki bi morala biti na voljo mladim MSP 

 

Mala in srednje velika podjetja (MSP) so vitalni del uspešnega gospodarstva. Poleg 

tega, da podpirajo oskrbovalne verige ter spodbujajo inovativnost in podjetništvo, ta 

podjetja predvsem ustvarjajo trajnostne skupnosti  z ustvarjanjem delovnih mest v 

lokalnem okolju.  

Podpora MSP, v prvi vrsti s tem, da se jim pomaga preživeti v njihovih prvih letih po 

ustanovitvi,  dalje, da se jim pomaga zrasti v močna in konkurenčna podjetja, ter ne 

nazadnje, da se jim da priložnosti za ustvarjanje novih poslov, prispeva k uspešnosti 

lokalnega in regionalnega gospodarstva, pri tem pa istočasno in v veliki meri prispeva k 

zmanjševanju stopnje brezposelnosti. 

Obstajajo številne specifične težave in vprašanja, s katerimi se soočajo mlada MSP na 

območju, pri čemer lahko izpostavimo in v programu dela 2015 nagovorimo predvsem 

naslednje: 

- razdrobljena podpora (potreba po povezanosti ukrepov za podporo 

ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij, tako finančnih kot tudi nefinančnih) 

- informiranost o podpori, ki je na voljo 

- doseganje večje dodane vrednosti izdelkov in storitev (poudarek na končnih 

izdelkih, ne le polizdelkih)  

- večja usmeritev na razvoj inovativnih izdelkov, storitev in procesov, ki so novi za 

trg (bolj kot novi za podjetje samo)1 

- razumevanje poslovnega okolja 

- dostop do znanja (več praktičnega usposabljanja), informacij in povezav 

 

Ostale potrebe MSP so še: 

- izboljšanje dostopnosti do finančnih virov in zagotavljanje ugodnih finančnih 

instrumentov 

- zmanjšanje prezadolženosti  

- prevzemanje tveganj  

- ustrezno izobražen in dovolj motiviran kader 

- doseganje višje produktivnosti  

- doseganje večje fleksibilnosti pri zaposlovanju 

- trženje izdelkov in storitev na slovenskem in mednarodnih trgih 

- povečanje zasebnih in tujih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije 

- dolgoročna inovacijska politika, ki upošteva širši koncept inovacij, tudi ne-

tehnoloških ter  povezovanje raziskovalno-razvojnih rešitev z industrijo 

                                                           
1 V Sloveniji visokotehnološks podjetija zasedajo le 10%, ustvarijo pa 70% gospodarske rasti. 
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- izboljšanje poslovnega okolje in zmanjševanje administrativnih ovir in 

poenostavitev postopkov za podjetja na področju vstopa na trg (pridobivanje 

različnih licenc, draga dovoljenja, itd.)  

Končni cilj bi moral biti zagotoviti dolgoročno stabilno okolje, ki bo upoštevajoč 

družbene izzive (demografska gibanja, pritiski na okolje, dostop do hrane, itd.), 

spodbudilo razvoj kakovostnih delovnih mest. 

 

2.2 Pričakovani rezultati in cilji, ki jih je treba doseči 

 

Poglavje sestavljajo 3 del, in sicer so v prvem delu prikazani statistični podatki 

gospodarskih dejavnosti v Srcu Slovenije, ki dosegajo največ prihodkov ter tistih, ki 

dosegajo najvišjo dodano vrednost na zaposlenega. Pri tem je pomembno, da se po 

osnovnih principih »pametne specializacije« tudi na subregionalnem območju v 

prihodnje ponudi podporno okolje, ki bo podprlo in dalje razvijalo tudi tiste dejavnosti, 

kjer ima Srce Slovenije kapacitete in kompetence za pozicioniranje na širših trgih. 

 

V drugem delu so predstavljeni konkretni projekti in cilji podpore podjetništvu in 

inovativnosti Srca Slovenije, ki imajo potencial za doseganje boljših rezultatov na 

področju razvoja podjetništva in inovativnosti in ki so bili identificirani tudi na osnovi 

konkretno izraženih potreb s terena. 

 

V tretjem delu pa so predstavljene izbrane dobre prakse, ki so bile identificirane v 

projektu Young SME's in pri katerih beležimo dolgoročni potencial implementacije na 

območju Srca Slovenije. 

 

V nadaljevanju navajamo statistične podatke za 8 občin Srca Slovenije (Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji), in 

sicer 10 najboljših dejavnosti glede na dodano vrednost na zaposlenega. Podatki so za 

leto 2012 (vir: Bisnode). Pri tem ugotavljamo, da se, po obeh spremenljivkah, 

naslednjih 6 dejavnosti pojavlja kot »najboljših«:  

- F 43 Specializirana gradbena dela (805 podjetij) 

- H 49 Kopenski promet, cevovodni transport (314 podjetij) 

- G 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili (450 podjetij) 

- C 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (212 podjetij) 

- G 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (291 podjetij) 

- G 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (209 podjetij) 

 

V navedenih dejavnostih je v letu 2012 delovalo 2.281 podjetij, to je 36% vseh podjetij, 

ki jih je bilo v istem obdobju skupaj v vseh dejavnostih 6.369. 
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Tabela 5: Podatki po doseganju najvišje dodane vrednosti na zaposlenega po 

posameznih dejavnostih (SKD) za leto 2012  

Št. podjetij SKD Celotni prihodki 

Dodana 

vrednost/zaposlenega 

805 

F 43  

Specializirana gradbena dela 89.248.748,00 9.722.462,22 

314 

H 49 

Kopenski promet, cevovodni transport 110.126.499,00 6.421.456,94 

450 

G 46 

 Posredništvo in trgovina na 

debelo, razen z motornimi vozili 250.972.761,00 5.842.397,93 

212 

C 25  

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 

strojev in naprav 77.410.470,00 4.827.601,81 

307 

M 70* 

Dejavnost uprav podjetij, podjetniško 

in poslovno svetovanje 12.412.451,00 3.136.419,48 

206 

M 69* 

Pravne in računovodske dejavnosti 8.758.218,00 3.001.041,96 

213 

M 71* 

Arhitekturno in tehnično 

projektiranje, tehnično preizkušanje in 

analiziranje 24.693.012,00 2.540.216,23 

177 

J 62* 

Računalniško programiranje, 

svetovanje in druge s tem povezane 

dejavnosti 8.694.222,00 2.175.998,20 

291 

G 47 

 Trgovina na drobno, razen z 

motornimi vozili 340.567.319,00 2.139.989,88 

209 

G 45 

Trgovina z motornimi vozili in 

popravila motornih vozil 53.638.942,00 1.906.893,45 

Vir: Bisnode 

*Dejavnosti, ki dosegajo najvišje vrednosti po dodani vrednosti na zaposlenega, ne pa tudi po 

prihodkih 

Tabela 6: Podatki po doseganju najvišjih prihodkov po posameznih dejavnostih (SKD) 

za leto 2012  

Št. podjetij SKD Celotni prihodki 

Dodana 

vrednost/zaposlenega 

291 

G 47 

Trgovina na drobno, razen z 

motornimi vozili 340.567.319,00 € 2.139.989,88 € 

450 G 46 250.972.761,00 € 5.842.397,93 € 
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Posredništvo in trgovina na debelo, 

razen z motornimi vozili 

314 

H 49 

Kopenski promet, cevovodni 

transport 110.126.499,00 € 6.421.456,94 € 

805 

F 43 

Specializirana gradbena dela 89.248.748,00 € 9.722.462,22 € 

18 

C 20* 

Proizvodnja kemikalij, kemičnih 

izdelkov 86.716.985,00 € 631.755,76 € 

212 

C 25 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 

strojev in naprav 77.410.470,00 € 4.827.601,81 € 

87 

C 10* 

Proizvodnja živil 68.278.795,00 € 521.592,53 € 

14 

C 24* 

 Proizvodnja kovin 59.977.002,00 € 277.139,25 € 

209 

G 45 

Trgovina z motornimi vozili in 

popravila motornih vozil 53.638.942,00 € 1.906.893,45 € 

7 

C 29* 

 Proizvodnja motornih vozil, 

prikolic in polprikolic 53.211.853,00 € 125.369,30 € 

Vir: Bisnode 

*Dejavnosti, ki dosegajo najvišje vrednosti po prihodkih, ne pa tudi po dodani vrednosti na 

zaposlenega 

 

Tabela 7: Podatki po doseganju najvišje dodane vrednosti na zaposlenega po 

posameznih dejavnostih (SKD) in po posameznih občinah za leto 2012  

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

18 

Dol pri 

Ljubljani 

M 69.200 Računovodske, 

knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje 761.261,00 1.084.150,71 

27 

Dol pri 

Ljubljani H 49.410 Cestni tovorni promet 3.953.499,00 534.713,64 

1 

Dol pri 

Ljubljani H 52.100 Skladiščenje 19.872,00 356.475,00 

3 

Dol pri 

Ljubljani 

C 20.300 Proizvodnja barv, 

lakov in podobnih premazov, 

tiskarskih barv in kitov 62.842.486,00 276.619,68 

4 

Dol pri 

Ljubljani 

Q 86.230 Zobozdravstvena 

dejavnost 201.336,00 271.123,78 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

74 Ivančna H 49.410 Cestni tovorni promet 54.838.809,00 2.399.973,27 
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Gorica 

15 

Ivančna 

Gorica 

J 62.010 Računalniško 

programiranje 464.545,00 1.267.977,62 

6 

Ivančna 

Gorica 

J 59.110 Produkcija filmov, 

video filmov, televizijskih oddaj 343.837,00 776.643,75 

9 

Ivančna 

Gorica F 43.342 Pleskarska dela 576.346,00 728.382,15 

17 

Ivančna 

Gorica 

R 93.190 Druge športne 

dejavnosti 526.700,00 460.656,00 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

6 Kamnik 

L 68.200 Oddajanje in 

obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 2.188.384,00 1.146.716,81 

57 Kamnik H 49.410 Cestni tovorni promet 11.739.195,00 865.320,44 

53 Kamnik 

M 71.129 Druge inženirske 

dejavnosti in tehnično 

svetovanje 3.531.571,00 808.556,86 

48 Kamnik 

G 46.190 Nespecializirano 

posredništvo pri prodaji 

raznovrstnih izdelkov 8.545.520,00 761.051,76 

112 Kamnik 

M 70.220 Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje 3.925.059,00 609.520,14 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

38 Litija H 49.410 Cestni tovorni promet 6.680.547,00 977.213,71 

16 Litija 

F 43.990 Druga specializirana 

gradbena dela 1.813.159,00 470.379,01 

9 Litija 

F 43.290 Drugo inštaliranje pri 

gradnjah 1.551.217,00 455.097,18 

9 Litija 

L 68.200 Oddajanje in 

obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin 624.966,00 405.391,93 

2 Litija 

C 28.930 Proizvodnja strojev za 

živilsko in tobačno industrijo 73.257,00 390.971,43 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

23 Lukovica H 49.410 Cestni tovorni promet 4.863.656,00 459.674,45 

11 Lukovica 

G 45.200 Vzdrževanje in 

popravila motornih vozil 1.909.795,00 295.471,32 

9 Lukovica 

F 41.200 Gradnja stanovanjskih 

in nestanovanjskih stavb 3.591.970,00 127.362,91 

2 Lukovica 

C 25.990 Proizvodnja drugje 

nerazvrščenih kovinskih 

izdelkov 197.028,00 105.510,53 

2 Lukovica 

G 47.110 Trgovina na drobno v 

nespecializiranih prodajalnah, 

pretežno z živili 283.752.014,00 85.931,48 
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Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

42 Mengeš 

M 70.220 Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje 2.137.594,00 660.664,56 

1 Mengeš 

G 46.160 Posredništvo pri 

prodaji tekstila, oblačil, krzna, 

obutve, usnjenih izdelkov 677.562,00 341.614,00 

23 Mengeš 

G 46.190 Nespecializirano 

posredništvo pri prodaji 

raznovrstnih izdelkov 4.298.089,00 253.736,92 

16 Mengeš 

M 69.200 Računovodske, 

knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje 1.014.262,00 235.444,65 

10 Mengeš 

F 43.220 Inštaliranje 

vodovodnih, plinskih in 

ogrevalnih napeljav in naprav 3.674.177,00 234.324,78 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

3 Šentrupert 

C 25.990 Proizvodnja drugje 

nerazvrščenih kovinskih 

izdelkov 4.707.444,00 179.354,38 

4 Šentrupert 

F 43.990 Druga specializirana 

gradbena dela 1.794.366,00 118.660,53 

4 Šentrupert 

C 25.620 Mehanska obdelava 

kovin 1.472.223,00 109.402,52 

1 Šentrupert 

C 25.500 Kovanje, stiskanje, 

vtiskovanje in valjanje kovin; 

prašna metalurgija 169.955,00 99.996,00 

3 Šentrupert I 56.101 Restavracije in gostilne 347.046,00 66.326,66 

Št. podjetij Občina Glavna dejavnost Celotni prihodki Dodana vrednost/zap 

11 

Šmartno 

pri Litiji 

M 70.220 Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje 148.832,00 354.404,55 

12 

Šmartno 

pri Litiji H 49.410 Cestni tovorni promet 9.594.787,00 267.007,72 

1 

Šmartno 

pri Litiji 

C 23.990 Proizvodnja drugih 

nekovinskih mineralnih izdelkov 4.849.808,00 150.617,06 

4 

Šmartno 

pri Litiji 

B 08.120 Pridobivanje gramoza, 

peska, gline 4.495.681,00 100.317,13 

8 

Šmartno 

pri Litiji 

M 69.200 Računovodske, 

knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje 547.194,00 99.845,50 

Vir: Bisnode 

 

V Območnem razvojnem programu Razvojnega partnerstva središče Slovenije 2014 – 

2020 so definirani trije strateški cilji, ki izhajajo iz potreb na območju, iz namena 

spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in obstoječih evropskih, nacionalnih in 

regionalnih dokumentov, in sicer: 
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- Zagotavljanje celovitega podpornega okolja za gospodarstvo, za spodbujanje 

različnih dejavnosti, in sicer: podjetništvo in inovacije, s poudarkom na obrti, 

trajnostnem turizmu, aktivnem staranju, lokalni samooskrbi s hrano in 

energetski učinkovitosti. 

- Lokalna samooskrba s poudarkom na prehranski samozadostnosti in uporabi 

lastnih virov (naravnih in človeških). 

- Visoka kakovost življenja za vse prebivalce, s poudarkom na izgradnji močne 

skupne identitete. 

 

Prva dva strateška cilja sta neposredno povezana s spodbujanjem podjetništva in 

inovativnosti na območju, medtem ko je tretji strateški cilj posledica prvih dveh.  

Na območju Srca Slovenije prepoznavamo nekaj podjetniških dejavnosti (in posledično 

ciljnih skupin), za katere verjamemo, da imajo potencial rasti za doseganje višje 

kakovosti življenja na območju ter širše prepoznavnosti, zato bomo v Akcijskem načrtu 

namenili poseben poudarek predvsem tem. Sem spadajo predvsem: turizem, 

rokodelstvo – obrtništvo, kmetijstvo in druge dejavnosti mikro ter malih podjetij (pri 

čemer je smiselno spodbujati predvsem tista podjetja, ki dosegajo največjo dodano 

vrednost na zaposlenega oz. najvišje prihodke2).  

 

Razvojna prioriteta: PODJETNIŠTVO S POUDARKOM NA LOKALNI SAMOOSKRBI, 

UČINKOVITI RABI VIROV, ROKODELSTVU IN LESARSTVU  

Projekt: PODPORNO OKOLJE ZA PODJETNIŠTVO V SRCU SLOVENIJE  

Projekt predvideva zagotovitev celovite podpore za podjetniško udejstvovanje različnih 

ciljnih skupin z namenom odpiranja novih podjetij in novih delovnih mest. Naslavlja: 

- Sistemsko ureditev financiranja storitev vstopnih točk VEM  in tudi njihovo 

vsebinsko nadgradnjo z dodatnimi vsebinami in ciljnimi skupinami podjetnikov 

- Svetovanja za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, osebnega 

dopolnilnega dela, trženja izdelkov in storitev 

- Specializirano vavčersko podjetniško svetovanje, v izvedbi priznanih in 

kakovostnih lokalnih strokovnjakov (odvetniki, notarji, prevajalci, itd.), ki 

nadgrajuje osnovno podjetniško svetovanje na naslednjih področjih svetovanja: 

pravno, davčno, računovodsko, varstvo pri delu, poslovanje s tujino, svetovanje 

IT področje, komuniciranje) 

- Pomoč pri izdelavi razpisnih dokumentacij in poslovnih načrtov ter 

implementacija različnih podjetniških projektov 

- Izvajanje podjetniških delavnic, izobraževanj in usposabljanj za različne ciljne 

skupine (obstoječi podjetniki, potencialni (mladi) podjetniki, brezposelni, mladi 

v osnovnih in srednjih šolah, turistični ponudniki, rokodelci, kmetje) ter drugih 

                                                           
2 Glej tabele 5, 6 in 7 
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izobraževanj in seminarjev, primernih za podjetnike (digitalno trženje, IKT v 

turizmu, itd.) 

- Upravljanje Poslovne mreže Srca Slovenije – spletnega socialnega omrežja za 

povezovanje iz izmenjavo informacij, izkušenj, izdelkov in storitev med 

podjetniki na območju. 

- Zagotavljanje podpornega okolja za razvoj (zelenih) podjetniških grozdov, ki 

povezujejo mikro in mala podjetja 

 

Cilji: 

- Pridobitev 3 mio € nepovratnih sredstev za podporo mikro in malim podjetjem 

Delujoči vsaj 2 VEM točki na območju 

- Nadgrajen spletni portal, 140.000 uporabnikov (Poslovna mreža Srca Slovenije z 

vsaj 300 uporabniki) 

- 6.000 osebnih svetovanj 

- 1.500 registracij novih s. p. ali d. o. o. ter vsaj 10 socialnih podjetij 

- 700 novih delovnih mest 

- 4.200 ostalih postopkov preko eVEM 

- Izvedenih 300 različnih izobraževanj 

- 9.500 udeležencev na različnih izobraževanjih 

- Izvedenih 14 kolegijev/forumov županov s podjetniki 

- Izvedenih 7 dogodkov, skupno 300 udeležencev na dogodkih 

- Vzpostavljena 2 podjetniška grozda z vsaj 10 partnerji na grozd 

 

Projekt: MREŽA ROKODELCEV SRCA SLOVENIJE  

Mreža je zasnovana kot središče, ki povezuje tradicionalna rokodelska znanja in 

spodbuja njihovo najširšo možno uporabo, zagotavlja promocijo in trženje rokodelskih 

izdelkov, spodbuja registracijo novih podjetij in odpiranje novih delovnih mest ter, 

istočasno, tudi prenos znanj na mlajše generacije. Gre za izrazito podjetniški pristop, ki 

ima potencial  manifestacije tako v prodaji posameznih izdelkov domače obrti kot tudi 

turističnih storitev (prikaz izdelave, uporabe in tradicije), ki bodo ustvarili inovativne 

turistične zgodbe iz Srca Slovenije ter povečali prihodke v lokalnih okoljih. Okoli 

nekaterih posameznih rokodelskih točk v mreži je moč razviti tudi prave dediščinskih 

skupnosti, kjer dediščina lahko predstavlja glavno razvojno priložnost za posamezno 

lokalno skupnost. Poleg tega je namen mreže tudi izboljšanje statusa rokodelcev na 

nacionalni ravni. 

Cilji:  

- 200 rokodelcev vključenih v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije  

- Oblikovanih 8 turističnih programov, ki vključujejo rokodelstvo 

- Vzpostavljene 3 dediščinske skupnosti 

- Ustanovljenih vsaj 15 novih podjetij na osnovi tradicionalnih obrtniških znanj  

- Izvedenih 10 strokovnih izobraževanj za rokodelce  
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- Odprtje rokodelskih delavnic javnosti (predvsem mladim) 

- Promocija in trženje rokodelcev ter njihovih izdelkov in storitev (poudarek na 

znakih kakovosti) ter vključevanje rokodelskih vsebin v turistično ponudbo Srca 

Slovenije 

 

Projekt: NADGRADNJA SISTEMA LOKALNE SAMOOSKRBE V SRCU SLOVENIJE 

Ključna usmeritev projekta bo nadaljnji razvoj in izvajanje lokalne samooskrbe, s 

poudarkom na širjenju mreže pridelovalcev na eni strani ter iskanje novih prodajnih 

poti v sektorju lokalno pridelane hrane. Projekt bo usmerjen v izboljšanje ponudbe 

lokalne samooskrbe s hrano, kar obsega načrtovanje zasaditev glede na potrebe 

območja, odkup hrane, krepitev tržnih poti in večjo aktivnost lokalnih pridelovalcev, 

predelovalcev in potrošnikov hrane v mreži lokalne samozadostnosti. Gre predvsem za 

zagotavljanje ustreznih količin lokalnih pridelkov in izdelkov ter njihova aktivna 

promocija in trženje. 

Cilji:  

- Povečanje števila ponudnikov in javnih kupcev v mreži lokalne samooskrbe Srca 

Slovenije za 70% ter 10% letna rast količine dobavljene hrane  

- Izvedenih 28 predstavitev na sejmih 

- Delujoča VEM točka za kmete (pomoč ter mentorstvo zainteresiranim kmetijam 

za pridelavo tržnih viškov v sodelovanju z zadrugo Jarina - 5 novih 

kmetij/občino/leto) 

- Postavljenih 7 premičnih tržnic ter iskanje drugih prodajnih poti 

- Vzpostavljen semenski arhiv 

- 2 obnovljeni sušilnici sadja 

- Pridobitev vsaj 100 pridelkov in prehranskih izdelkov iz območja s certifikatom 

kakovosti  

- Uvedba sezonskega jedilnika na podlagi lokalno pridelane hrane vsaj 4x letno v 

šole in vrtce RPSS 

 

Razvojna prioriteta: TURIZEM S POUDARKOM NA AKTIVNEM IN DOŽIVLJAJSKEM 

TURIZMU 

Projekt: PODPORA TURIZMU NA PODEŽELJU 

Turizem v Srcu Slovenije predstavlja eno izmed pomembnejših podjetniških dejavnosti 

s potencialom ustvarjanja (zelenih) delovnih mest. Prizadevanja bodo zato usmerjena v 

vzpostavitev kompetenčnega centra za turizem kot možnosti za profesionalizacijo in 

dvig kakovosti podeželske turistične ponudbe ter iskanje inovativnih možnosti za 

turistični razvoj območij Natura 2000, kar lahko odgovori na rast povpraševanja po 

zelenih destinacijah, destinacijah z avtentičnimi zgodbami ter izkustvenem turizmu. 

Gre za gradnjo skupne turistične identitete, povečanje turistične prepoznavnosti in 

izboljšanje kakovosti turistične ponudbe območja Srca Slovenije. 

Cilji:  
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- Vzpostavljen kompetenčni center za turizem (izvedenih 68 usposabljanj za dvig 

kompetenc s 600 vključenimi zaposlenimi) 

- 12 delujočih turističnih točk in 84.000 obiskovalcev na točkah 

- Povečan obisk avtodomov na območju Srca Slovenije za 50% 

- Izdani informacijsko - promocijsko – trženjski materiali (zgodbe Srca Slovenije, 

turistični proizvodi, destinacijski časopis, brošure, označevalne in informativne 

table) 

- Promocija in trženje turistične ponudbe območja 

 

Razvojna prioriteta: OKOLJE S POUDARKOM NA ZNANJU, KOMPETENCAH IN 

INOVATIVNOSTI 

Projekt: INOVATIVNI UTRIP SRCA SLOVENIJE 

Gre za projekt razvoja, izvajanja in upravljanja podpornega okolja za inovacije v Srcu 

Slovenije z inovacijskimi tekmovanji, konferencami, odprtimi inovacijskimi platformami 

(primer »Moja MICI – Moja inovativna civilna ideja«) in spremljanjem ter merjenjem 

inovativnosti v lokalnih skupnostih. Namen projekta je povečanje stopnje ustvarjalnosti 

in inovativnosti med prebivalci z namenom kreiranja novih podjetniških priložnosti in 

novih delovnih mest. 

Cilji: 

- 1 platforma v okviru spletnega portala Srca Slovenije (naše okolje), vključenih 

12 občin in objavljenih 1.050 inovativnih idej 

- Izvedeni dogodki (15 delavnic, 5 natečajev za inovativne ideje, 5 podjetniških 

omizij, 4 konference z vsaj 200 udeleženci) 

- Izvedenih 300 svetovanj nosilcem inovativnih idej 

- Izdan 1 priročnik 

 

V tretjem delu kratko predstavljamo še izbrane dobre prakse, ki so bile identificirane v 

projektu Young SME's in za katere verjamemo, da bi lahko imele pozitivne učinke na 

razvoj (mladih) MSP tudi na območju Srca Slovenije. Nekatere od spodaj navedenih 

dobrih praks bi bilo mogoče uvesti (le) na območju Srca Slovenije, pri nekaterih pa bi 

bile potrebne rešitve na nacionalni ravni. Vse dobre prakse iz projekta so dostopne v 

katalogu dobrih praks na naslednji povezavi: http://www.srce-

slovenije.si/resources/files/pdf/Young_SMEs_-opis_dobrih_praks.pdf.  

 

Poslovni zajtrk (Business breakfasts), Anglija 

Okrožni svet Oldhama (predmestje Manchestra) je razvil poseben način sodelovanja z 

lokalnim gospodarstvom, ki so ga poimenovali podjetniški zajtrk, katerega se ga kljub 

zgodnji uri (ob 7. uri zjutraj) v povprečju udeleži 70 lokalnih podjetnikov. Srečanje, ki je 

organizirano 4 krat letno, je namenjeno srečanju podjetnikov z najvišjimi predstavniki 

lokalnih oblasti (predsednik mestnega sveta, direktor občinske uprave, člani sveta itd.). 

S strani občine se podajo rezultati dela občinske uprave na področjih, o katreih je tekla 
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beseda na zadnjem poslovnem zajtrku. Podjetniki se zajtrka udeležujejo tudi zaradi 

možnosti direktne komunikacije z najvišjim nivojem odločevalcev na občinske nivoju, ki 

ima moč, da vpliva na lokalni razvoj in njihove potrebe (predvsem prostorske). 

Pomemben del srečanje je tudi možnost mreženja podjetnikov po dejavnostih.  

 

Inovacijski natečaj (Innovation Leaders), Poljska 

Na Poljskem so za spodbujanje inovativnosti v podjetjih objavili javni natečaj na treh 

področjih inovacij: inovativna tehnologija, inovativni izdelki in inovativne storitve. 

Namen razpisa ni le spodbuditi razvoja inovacij, temveč tudi inovacijske miselnosti in 

kompetenc vodstva in zaposlenih v podjetjih na splošno. Za dosego čim večjega števila 

podjetij izvajajo promocijo po vseh medijskih kanalih, za objektivno ocenjevanje pa 

prijavitelj izpolni detajlen vprašalnik. V ocenjevalni komisiji so predstavniki raziskovalne 

sfere, podjetniški podpornih institucij ter prejšnji dobitniki priznanj. Za mlada podjetja 

do 5 let pa so zaradi nekonkurenčnosti z velikimi podjetji vzpostavili novo kategorijo 

inovacij za podjetja do 5 let.  

 

Izvozna vrata (Gateway to export), Malta 

Malta Enterprise novim in manj izkušenim MSP nudi pomoč pri promociji na tujih trgih, 

predvsem v obliki usposabljanja in stalne podpore. Gre za strukturiran, a fleksibilen 

program, ki ga morajo podjetja opraviti v 18 mesecih. Pogoji za vključitev so: 

maksimalno 50 zaposlenih, maksimalno 10 mio letnega prometa in maksimalno 20% 

prodaje na tujih trgih. Podprti so MSP ji na naslednjih področjih: predelovalne 

dejavnosti, kreativne industrije, IKT, izobraževanje in usposabljanje, zdravstvene 

storitve in biološke znanosti, finančne storitve, transport in logistiks, turizem. Podpora 

poteka v treh korakih  in sicer: 

- Podjetja izpolnijo spletni vprašalnik o pripravljenosti na izvoz 

- Vsako podjetje dobi svetovalca, ki se osredotoči na analizo pomanjkljivosti 

podjetja, izvaja treninge in delavnice, pripravi načrt pripravljenosti na izvoz, 

nudi pomoč pri izkoriščanju razpoložljivih spodbud 

- Pomoč svetovalca pri implementaciji izvoznega plana, vključno z udeležbo na 

mednarodnih dogodkih mreženja, izvajanje dodatnih tržnih raziskav, 

spremljanje in vrednotenje 

 

Mreža iCreo (iCreo network), Španija 

V regiji Valencia so zaradi pomanjkanja inovacijske kulture in posledično stagnacije 

gospodarstva v obdobju 2006 – 2011 financirali ustanovitev mreže strokovnjakov glede 

na različne poslovne dejavnosti (iCreo network). Funkcija mreže je bila identifikacija in 

razvoj poslovnih priložnosti za ponoven zagon stagnirajočih gospodarskih sektorjev v 

regiji. Regija je nato objavila javni razpis (vavčerje) za individualna svetovanje 

podjetjem, vključevanje podjetij na izobraževalne in informativne dogodke ter podporo 

pri sodelovanju in prijavah skupnih projektov podjetij. Rezultat 5 letnega projekta je 
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bilo prejetih 650 vlog, vključitev podjetij v 140 skupnih projektov na nacionalni in 87 na 

mednarodni ravni, vzpostavljeni 702 sektorski povezavi, podpisanih 26 medsektorskih 

sporazumov o sodelovanju ter kontaktiranih 2.500 podjetij. Večina podprtih podjetij je 

v kratkem obdobju dosegla vidno rast/širitev podjetja.   

 

Pregled energetske učinkovitosti podjetja (Energy Audits), Malta 

Na Malti morajo zaradi majhnosti uvoziti večino energije iz kontinentalne Evrope. 

Zaradi tega je javna agencija Malta Enterprise razvila poseben model za pregled 

energetske učinkovitosti podjetij in subvencije za podjetja. Podjetje preko javnih 

sredstev pridobi strokovnjaka, ki štiri tedne spremlja energetsko porabo v podjetju in 

na podlagi ugotovitev pripravi načrt energetskega prestrukturiranja. S tem načrtom 

podjetje lahko kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje energetske obnove.  

 

Kreditne linije za podjetja (Credit Lines for Entrepreneurs VIF), Španija 

Zaradi kreditnega krča za podjetja, ki se je pojavil v času ekonomske krize, je regija 

Valencia ponudila kreditiranje podjetij na področju tehnoloških inovacij, ustvarjanje 

novih delovnih mest in zagotavljanja trajnosti dodane vrednosti izdelkov s sedežem v 

njihovi regiji. Za podjetja do 3 let je možno pridobiti kredite od 20.000 – 120.000 EUR v 

višini do 85% investicije z možnostjo 3 letnega moratorija ter 7 letno dobo 

odplačevanja, medtem, ko podjetja nad 3 leti poslovanja lahko pridobijo kredite do 

200.000 EUR v višini 50% investicije. Strošek odobritve je 0,5 %odobrenega zneska, 

obresti pa so EURIBOR + 3,5 %, vendar navzgor limitiran na 8%. Kredite odobri Finančni 

inštitut regije Valencie, sam kredit pa se potem izvrši preko bank.    

 

Inovacijski vavčerji, (IVOUCHER), Španija 

Z namenom povezovanja mikro in malih podjetij s tehnološkimi razvojnimi centri in 

svetovalnimi podjetji je Regija Valencia preko javne agencije razpisala vavčerje za 

svetovalne storitve. Zaradi nezahtevnosti razpisa se je nanj lahko prijavilo veliko malih 

podjetij na treh področjih: tehnološki inovacijski vavčer je namenjen sodelovanju z 

tehnološkimi inštituti v regiji, evropski vavčer je namenjen sodelovanju z evropskimi 

razvojnimi in inovacijskimi centri, managerski vavčer pa je namenjen uvedbi 

inovativnih praks v upravljanje podjetja. Prednost programa je spodbujanje raziskav in 

razvoja v malih podjetjih, širok krog upravičencev, dostopnosti specifičnih 

strokovnjakov, slabost pa predvsem omejenost na z vrha določen seznam 

strokovnjakov.  

 

Shema poslovnega svetovanje za podjetja (Business Advisory Service Scheme), Malta 

Shema poslovnega svetovanja za podjetja je brezplačna specifična svetovalna podpora 

podjetjem po zagonu podjetja na področjih: zagonska pomoč podjetjem, poslovno 

planiranje, razvoj podjetja, mednarodna konkurenčnost in izvoz storitev, razvoj trga, 

revizije vpliva na okolje, intelektualno lastništvo, registracije patentov, produkten in 
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storitven razvoj podjetja, redefinicija poslovnih procesov, pridobivanje različnih 

certifikatov, baze podatkov, kadrovski management, energijske revizije. V letu 2013 

nameravajo uvesti nova področja: upravljanje z vodo, branding, podpora kapitalu 

(equity support). Za svetovanja javna agencija najema zunanje svetovalce, 

strokovnjake po področjih, ki so prvih 10 ur svetovanje zastonj. S tem agencija 

spodbuja najemanje zunanjih svetovalcev, ravno tako pa v tem času podjetje preveri 

kvaliteto in uporabnost svetovalca, ki ga kasneje lahko najame po subvencionirani ceni 

(razliko do polne cene krije Malta Enterprise). Na agencijo je naslovljenih v povprečju 

70 vlog na 3 mesece.  

 

Infotočke Novi Széchenyi načrt (Plan SNCZPI - New Széchenyi Plan Infopoints), 

Madžarska 

Madžarske organizacije na področju podpore podjetjem, kot Gospodarska zbornica 

Madžarske, Nacionalno združenje podjetnikov in delodajalcev,  Madžarska fundacija za 

promocijo podjetništva in Zveza informacijsko tehnoloških podjetij, so se združile v 

mrežo infotočk New Széchenyi Plan, ki ponuja podjetjem brezplačno svetovanja za 

prijavo projektov in pridobivanje finančnih virov. V mrežo je vključenih več kot 400 

svetovalcev na 300 infotočkah, ki imajo redna interna izobraževanja, da lahko 

podjetnikom ponujajo najboljšo podporo pri razvoju njihovih podjetij z ugodnim 

financiranjem ali pridobivanju nepovratnih sredstev. Preko projekta so poenostavili 

prijave na razpise, omogočili spletne prijave, s čimer omogočajo tudi hitrejše 

pregledovanje in izbor vlog. Projekt je bil delno financiran s sredstvi EU.  

 

Kreativnost in inovacije v mikropodjetjih (CIME - Creativity & Innovation in Micro 

Enterprises), Irska  

Osnova za prijavo čezmejnega projekta CIME je bilo zavedanje za pomanjkanje 

inovativnih pristopov in tehnik kreativnega razmišljanja v vodenju podjetij v irski 

jugovzhodni regiji in Walesu. V okviru projekta so preko razpisa v izobraževalni 

program povabili 75 podjetij iz obeh regij in različnih branž. Preko projekta so imeli 

manjši podjetniki subvencionirano izobraževanje za spodbujanje kreativnosti in 

inovativnega razmišljanja. Z vsakim izmed 75  izbranih podjetij so šli individualno preko 

24 mesečnega programa, v katerem so podjetjem ponudili vrhunske strokovnjake za 

analizo in nadgradnjo (inovativnega) poslovnega modela, generacijo dodatnih 

poslovnih idej, analizo kupcev in segmentacijo strank, oblikovanje akcijskih načrtov ter 

izobraževanje na področju marketinga, vključno s promocijo na socialnih omrežjih in 

pripravo predstavitvenih filmov. Mentorstvo je bilo po principu ena – na – ena, model 

projekta pa se je na regionalnem nivoju izkazal za tako uspešnega, da ga sedaj 

implementirajo tudi na državnem nivoju. Vrednost 2 letnega projekta je bila 250.000 

EUR, 75 % je bil financiran preko programa čezmejnega sodelovanja Irska – Wales.  
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3. Oblikovanje procesa 

 

3.1 Opis postopka sprejemanja odločitev za doseganje soglasja in izvajanje akcijskega 

načrta  

 

Vsi projekti in cilji iz točke 2 so zajeti v glavnem strateškem dokumentu območja Srca 

Slovenije, to je Območni razvojni program 2014 – 2020 za Razvojno partnerstvo 

središča Slovenije. Ta odgovarja na identificirane prihodnje potrebe in zahteve 

območja, saj so bili osnutki projektov pripravljeni v sodelovanju s predstavniki občin, 

javnih zavodov, podjetji, društev in zainteresiranih prebivalcev. Izkazujejo torej 

dejanske želje in potrebe lokalnega okolja, saj so bili pripravljeni po pristopu »od 

spodaj navzgor«, istočasno pa so skladni tudi z drugimi strateškimi nacionalnimi in 

evropskimi razvojnimi dokumenti. Slednje je pomembno tudi zaradi zagotavljanja 

ustreznega črpanja različnih evropskih sredstev. Programi so usklajeni tudi na 

regijskem nivoju oziroma predstavljajo sestavni del regionalnih razvojnih programov 

(RRP) vključenih regij.  

Na evropskem in nacionalnem nivoju beležimo skladnost predlaganih projektov s 

Strategijo EU 2020 (cilji treh rasti: vključujoča, pametna in trajnostna rast), katere 

bistvo predstavljajo ustvarjalnost, znanje in dostop do informacij, ki so prepoznani kot 

motorji gospodarske rasti in spodbujanja razvoja v globaliziranem svetu. Cilj in projekti 

navedeni v poglavju 2, tako sledijo vsem tematskim ciljem, ki bodo prispevali k 

uresničevanju strategije EU 2020. 

Prav tako sledijo tudi dokumentu Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020, in sicer vsem 

razvojnim prioritetam. 

Predlagani projekti in cilji ravno tako sledijo tudi ključnima prioritetama Operativnega 

programa RS za izvajanje evropske kohezijske politike, ki sta dvig konkurenčnosti 

gospodarstva in zaposlovanje, prav tako tudi definiranim prednostnim osem. 

V poglavju 1 tega akcijskega načrta so predstavljene tudi prioritete, cilji in ukrepi 

ostalih strateških dokumentov, ki jih predlagani projekti v poglavju 2 tudi nagovarjajo.  

Postopek sprejemanja odločitev o vsebini projektov iz akcijskega načrta je bil že 

izveden na primarni ravni, in sicer v okviru medstrukturnih delavnic, ki se jih je 

udeležilo preko 110 posameznikov, predstavnikov javne uprave, gospodarstva, 

nevladnih inštitucij in drugih. Nadaljnji postopki sprejemanja odločitev za doseganje 

soglasja in izvajanje akcijskega načrta bodo izvedeni na naslednji način: 

- Nadgradnja Območnega razvojnega programa 2014 – 2020 RPSS in Letnega 

plana dela RPSS za 2015 z vsebinami iz akcijskega načrta 

- Obravnava obeh dokumentov na srečanju Območnega sveta županov RPSS, ki 

predstavlja glavni organ odločanja na strateškem nivoju    

- Usklajevanje dokumentov na osnovi povratnih informacij Območnega sveta 

županov RPSS ter občinskih koordinatorjev, ki predstavljajo organ odločanja na 

operativno – taktičnem nivoju 



 

48 
 

- Določitev izvedbenih prioritet  

- Pridobivanje virov financiranja (aktivno spremljanje programskih dokumentov 

in razpisov, iskanje primernih evropskih partnerjev, animacija in lobiranje za 

vključitev v kakovostne partnerske mreže, zagotovitev potrebnih informacij za 

pripravo prijav na razpise oziroma samostojna priprava razpisnih dokumentacij 

ter stalna komunikacija z relevantnimi nacionalnimi in evropskimi institucijami) 

- Izbor izvajalcev glede na določene prioritete, postavljene kriterije ter 

zagotovljena finančna in materialna sredstva  

- Izvedba projektov na osnovi sodelovanja in funkcionalnega povezovanja na 

medobčinski ravni 

 

Financiranje projektov iz akcijskega načrta se bo zagotavljalo iz različnih virov 

financiranja, in sicer: 

- Primarno iz Evropskih sredstev 12-ih različnih evropskih programov 

transnacionalnega, med-regionalnega, čezmejnega  sodelovanja ter ostalih 

programov (LEADER, Območje Alp, Srednja Evropa, Interreg Europe, Podonavje, 

Jadransko – Jonski, Horizon 2020, Mediteran, EU čezmejni programi: Slovenija – 

Italija, Slovenija – Avstrija, Slovenija – Madžarska, Slovenija – Hrvaška), ki v 

svojih prioritetah navajajo tudi tematike kot so inovativnost in raziskave, ter 

konkurenčnost MSP. 

- Občinskega proračuna za izvedbo specifičnih projektov oz sklopov projektov, ki 

jih bodo posamezne občine potrjevale v okviru predlaganih letnih načrtov dela.  

- Javno – zasebnih partnerstev, kjer se bodo vzpostavljale povezave med javnim 

interesom in interesom gospodarstva za dogovorjene specifične projekte oz 

določene aktivnosti znotraj projektov. 

- Tržnega dela oz storitev, ki jih bodo direktno plačali uporabniki sami. 
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4. Načrtovanje 

 

4.1 Vloge, odgovornosti, urnik izvedbe, povezan z življenjsko dobo/urnikom glavnih programov 

 

Projekt Pod-projekti Sodelujoči Vloge Časovnica 

PODPORNO OKOLJE 

ZA PODJETNIŠTVO V 

SRCU SLOVENIJE 

VEM točke MGRT (SPIRIT), VEM svetovalci Zagotovitev sofinanciranja, 

Svetovanje 

2015 - 2020 

Specializirano vavčersko 

podjetniško svetovanje 

Občine, VEM svetovalci, Strokovnjaki iz 

različnih področij 

Zagotovitev sofinanciranja, 

Svetovanje 

2015 - 2020 

Individualna pomoč podjetnikom 

(razpisi, poslovni načrti,…) 

RCSS, Specializirana podjetja  Izvedba 2015 - 2020 

Izobraževanja, usposabljanja, 

dogodki 

RCSS, OOZ, VEM svetovalci, Turistica, 

MFDPŠ, Strokovnjaki iz različnih 

področij, Javni zavod za kulturo, 

mladino in šport Litija 

Načrtovanje, Izvedba 2015 - 2020 

Poslovna mreža Srca Slovenije RCSS, VEM svetovalci, Podjetniki Upravljanje Mreže, Zagotavljanje 

vsebin, Pridobivanje poslovnih 

subjektov, Predaja upravljanja 

vključenim v Mrežo 

2015 - 2020 

Vzpostavitev podjetniških 

grozdov 

RCSS, Javno-zasebna partnerstva  Povezovanje podjetij, Zagotovitev 

začetnega financiranja 

2017 - 2020 

MREŽA ROKODELCEV 

SRCA SLOVENIJE 

Delovanje Mreže RCSS Koordinacija, Promocija, 

Motivacija 

2015 - 2020 

Turistični programi RCSS, Jarina, Dežela kozolcev, Zavod za 

turizem in šport v občini Kamnik, Zavod 

Prijetno domače, Zavod za turizem 

Razvoj, Oblikovanje, Trženje, 

Promocija 

2015 - 2020 
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Ljubljana 

Dediščinske skupnosti RCSS, Slovenski etnografski muzej, 

Posamezni rokodelci, Društva 

Oblikovanje in izvajanje 

programov, Prenos znanj, 

Izdelovanje in prodaja izdelkov 

2016 - 2020 

Strokovna izobraževanja  RCSS, OOZ, Turistica, Visoka šola za 

design,  Strokovnjaki iz različnih področij  

Načrtovanje, Izvedba 2015 - 2020 

Odprtje rokodelskih delavnic 

javnosti 

Rokodelci, Društva Načrtovanje, Izvedba 2015 - 2020 

Promocija in trženje RCSS, Konzorcij rokodelskih centrov 

Slovenije, Rokodelci, Jarina, Dežela 

kozolcev, Zavod za turizem in šport v 

občini Kamnik, Zavod Prijetno domače, 

Zavod za turizem Ljubljana 

Načrtovanje, Izvedba 2015 - 2020 

Izboljšanje statusa rokodelcev Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, Konzorcij 

rokodelskih centrov Slovenije 

Sprememba zakonodaje, 

Lobiranje 

2015 - 2020 

NADGRADNJA 

SISTEMA LOKALNE 

SAMOOSKRBE V SRCU 

SLOVENIJE 

Širjenje mreže pridelovalcev Jarina, KSS Motivacija, Odkup 2015 - 2020 

Krepitev prodajnih poti in trženje 

(sejmi, premične tržnice) 

Občine, RCSS, Jarina, Kmetje Sofinanciranje, Koordinacija, 

Izvedba 

2015 - 2020 

VEM točka za kmete Občine, RCSS, Jarina, KSS Sofinanciranje, Usposabljanje, 

Izvedba svetovanj 

2015 - 2020 

Semenski arhiv Občine, Kmetje, Društva, Prebivalci Zagotavljanje prostorov, 

Zagotovitev semen, Upravljanje 

evidenc 

2016 - 2020 

Sušilnice sadja Javno-zasebna partnerstva Obnova 2017 - 2020 

Sezonski jedilnik v VZI Jarina, Zavod RS za šolstvo, Strokovnjaki 

s področja prehrane,  Lokalni kmetje in 

Analiza možne lokalne ponudbe, 

Priprava jedilnika (variacij), 

2015 - 2020 



 

51 
 

ponudniki, Šole in vrtci  Uvedba 

PODPORA TURIZMU 

NA PODEŽELJU 

Kompetenčni center za turizem MFDPŠ, Turistica, Turistični ponudniki, 

Strokovnjaki na področju IKT 

Analiza vsebinskih potreb, Izbor 

izvajalcev, Izvedba programov, 

Izvedba dogodkov, Vzpostavitev 

e-učne platforme 

2016 - 2020 

Turistične točke Občine, RCSS Zagotovitev infrastrukture in 

kadrov 

2016 - 2020 

Informacijsko - promocijsko – 

trženjski materiali 

RCSS, Turistični ponudniki, Tekstopisci, 

Občine 

Priprava in izdaja oz namestitev 2015 - 2020 

Promocija in trženje RCSS, Jarina, Turistične točke,  Zavod za 

turizem in šport v občini Kamnik, Zavod 

Prijetno domače, Zavod za turizem 

Ljubljana, Točke PZA, Turistični 

ponudniki, Turistična društva, Dežela 

kozolcev 

Načrtovanje, Izvedba 2015 - 2020 

INOVATIVNI UTRIP 

SRCA SLOVENIJE 

Platforma inovativnih idej RCSS, Občine, Strokovnjaki na področju 

IKT 

Vzpostavitev, Upravljanje 2016 - 2020 

Inovacijski dogodki (natečaji, 

konference, izobraževanja) 

RCSS, Občine, Strokovnjaki s področja 

podjetništva in inovacij 

Načrtovanje, Izvedba 2016 - 2020 

Inovacijsko svetovanje RCSS, Strokovnjaki s področja 

podjetništva in inovacij, Inovativna 

podjetja in podjetniki 

Izvedba 2016 - 2020 

Inovacijski priročnik RCSS, Strokovnjaki s področja 

podjetništva in inovacij, Inovativna 

podjetja in podjetniki 

Priprava, Izdaja 2017 - 2020 

 


