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Kot vsak dober podjetniški projekt se je tudi podjetništvo na EPF leta 1992
začelo z dobro idejo, ki je - kot večina uspešnih podjetniških idej - želela
rešiti stvarni problem. Sedemindevetdeset odstotkov vseh slovenskih in
evropskih podjetij ima manj kot 50 zaposlenih, na slovenskih fakultetah
pa smo takrat učili, kot da se bodo diplomanti zaposlovali v velikih podjetjih, čeravno mala podjetja terjajo ekonomiste, katerih znanje in veščine
so manj specializirane, bolj integrirane in celovite, študenti pa morajo že
med študijem spoznati dejansko stanje v podjetju in znati reševati praktične probleme. Naredimo torej študijski program, ki bo v celoti upošteval
specifiko malih podjetij!

prof. dr. Miroslav Rebernik

Kot večina dobrih podjetniških rešitev tudi naša ni bila popolnoma izvirna,
saj je model takšnega izobraževanja že nekaj let uspešno potekal na Švedskem. Povezali smo se z dvema švedskima univerzama (Göteborg in Borås),
pridobili še belgijsko (Gent) in italijansko (Videm), pripravili projekt in z njim
zagotovili financiranje Evropske unije. S predano ekipo profesorjev s štirih
fakultet iz Maribora, Kranja in Ljubljane ter s kolegi iz tujine smo oblikovali prodoren študijski program, ki smo ga poimenovali Management malih
podjetij. Vanj smo vpisali prvo skupino 13 študentov, ki so študirali tako,

da so dve leti dva dni v tednu preživeli na fakulteti,
dva dni v tednu pa vse do diplome v skrbno izbranih
mentorskih podjetjih.
Tudi v tem primeru je obveljala temeljna podjetniška
resnica, da je bolj kot sama ideja pomembna njena
izvedba, ki zadovoljuje stvarne potrebe. Študenti so
se želeli podjetniško udejstvovati in so se v podjetjih
izkazali kot podjetni in koristni sodelavci, kasneje kot
diplomanti pa so bili zelo prodorni. Profesorji so se
bili pripravljeni prilagoditi novim potrebam in raziskovati podjetniško stvarnost, mentorji v podjetju pa
so s študenti delili svoje bogate izkušnje. Znova se je
pokazalo, da nič ne more ustaviti ideje, katere čas je
prišel, in potrdila se je resnica, da brez angažiranja v
raziskovanju in družbenega angažmaja ter sodelovanja s podjetji podjetništva ni mogoče zares poučevati.
In tako lahko danes, dvajset let kasneje, s ponosom
pokažemo: študijske programe podjetništva na visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski ravni,
Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, ki ima za seboj številne uspešne domače in tuje
projekte, Katedro za podjetništvo in ekonomiko poslovanja, katere sodelavci smo v preteklih dvajsetih
letih ustvarili zavidljive znanstvene, strokovne in aplikativne rezultate. Izvajamo obširen raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo, vključeni
smo v številne mednarodne raziskovalne in akadem-

ske mreže ter s Slovenskim podjetniškim observatorijem
in Globalnim podjetniškim monitorjem redno spremljamo
podjetništvo v Sloveniji in svetu. Ponosni smo na Tovarno
podjemov, na mednarodno konferenco PODIM, tekmovanje
za najboljše mlado podjetje Start:up Slovenija, na razvojno
pobudo Start:up Maribor, na prispevek k uveljavljanju inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru, na našo angažiranost na področju trajnostnega razvoja.
Z dvajsetletnimi izkušnjami v raziskovanju, poučevanju in
praktičnem uveljavljanju podjetniških vsebin smo zato z
optimizmom zazrti v leto 2020, odprti za nova raziskovalna
spoznanja in naravnani v okolje, da po najboljših močeh prispevamo k soustvarjanju razmer, v katerih bodo lahko najprodornejši in najinovativnejši mladi ljudje uresničevali svoje podjetniške vizije in življenjske želje z vizijo, da bi Maribor
in regija postala inovativno podjetniško vozlišče, Slovenija
pa humana družba in uspešna evropska država z visoko kakovostjo bivanja.
Prof. dr. Miroslav Rebernik,

predstojnik Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja,
vodja Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij

Z dvajsetletnimi izkušnjami v raziskovanju,
poučevanju in praktičnem uveljavljanju
podjetniških vsebin smo z optimizmom
zazrti v leto 2020...
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Razvijamo potenciale za
podjetnost in ustvarjalnost

Študij podjetništva na EPF

Leta 1993 se je takrat prva generacija študentov vpisala na podjetniško smer, ki se je na začetku imenovala Management malih podjetij. Zasnovana je bila na razumevanju, da uspešnost sodobnih razvitih držav temelji na uspešnosti številnih malih in srednje velikih podjetij ter da je treba izobraževanje prilagoditi spremembam in trendom
v svetu. Letošnja dvajseta obletnica izobraževanja za podjetništvo
na EPF kaže na tradicijo, ki odseva zares najsodobnejša spoznanja
o tem, kako na dodiplomski in podiplomski ravni izobraževati za
podjetništvo. V vseh teh letih se je spreminjalo tudi število sodelavcev, ki sodelujemo v izobraževalnem programu in ga soustvarjamo. Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja smo
posamezniki, ki o podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ne le
učimo, ampak to tudi počnemo. V prvi vrsti se inovativnost oziroma podjetnost in ustvarjalnost kažeta v stalnem bogatenju vsebin
predmetov ter z uvajanjem novih in sodobnih načinov dela v pedagoški proces. Združujemo učitelje in raziskovalce z raznolikim znanjem in bogatimi izkušnjami na različnih področjih ekonomske in
poslovne stvarnosti. Ponosni smo, da lahko prispevamo k izobraževanju podjetnih in ustvarjalnih posameznikov, ki so sposobni svoja
znanja in potenciale ustvarjalno prenesti v poslovno prakso.

Prva generacija študentov MMP na
strokovni ekskurziji leta 1995

Člani katedre:
prof. dr. Miroslav Rebernik (predstojnik);
prof. dr. Jožica Knez-Riedl (upokojena od leta 2010);
zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej (upokojen od leta 2001);
izr. prof. dr. Karin Širec;
izr. prof. dr. Zdenka Ženko;
izr. prof. dr. Dijana Močnik (od leta 2001 zunanja članica Katedre);
doc. dr. Barbara Bradač Hojnik;
doc. dr. Ksenja Pušnik (pokojna od leta 2011);
dr. Katja Crnogaj;
mag. Matej Rus;
mag. Tadej Krošlin (od leta 2008 zunanji član Katedre)

Na EPF smo potrebo po podjetniškem izobraževanju prepoznali že v začetku devetdesetih let in takrat je prva generacija študentov na podjetniški smeri štela 13 študentov. Danes, dvajset let kasneje, na dodiplomskih in podiplomskih
usmeritvah Podjetništvo študira kar 277 študentov. V dvajsetih letih izobraževanja za podjetništvo se lahko pohvalimo z bogato pedagoško produktivnostjo članov naše Katedre, ki jo prikazujemo v tabeli. Skupaj je bilo napisanih kar
51 učbenikov in drugega učnega gradiva, hkrati pa smo člani Katedre izvedli tudi 23 predavanj na tujih univerzah. V
vseh teh letih smo bili mentorji 393 diplomantom na dodiplomski in podiplomski ravni (od tega 16 doktorjem znanosti) ter somentorji 49 diplomantom.

Dvajseta obletnica izobraževanja za podjetništvo na EPF kaže na tradicijo, ki
odseva zares najsodobnejša spoznanja o tem, kako na dodiplomski in
podiplomski ravni izobraževati za podjetništvo.
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Pregled pedagoške
produktivnosti od 1993 do 2013

Študij podjetništva na EPF

Pregled pedagoške produktivnosti v letih od 1993 do 2013

disertacijah

1993–1998

1999–2003

2004–2008

2009–2013

Skupaj

5

4

7

3

19

12

10

6

4

32

4

9

9

1

23

1

3

6

6

16

1

11

20

9

41

5

85

87

59

236

7

7

93

93

2

4

6

3

12

4

19

9

11

3

23

1

1

194

516

disertacijah

Skupaj

28

134

160

Vir: http://www.sicris.si (27. 2. 2013)

Naša vizija prihodnosti je jasno začrtana: privabiti želimo ambiciozne, ustvarjalne in podjetne posameznike, ki si želijo drugačnosti in inovativnosti. Kaj pa
je tako različnega na naših študijskih programih? Na
bolonjskem univerzitetnem študijskem programu je
to zagotovo delo v mentorskih podjetjih, v katerih študenti en dan v tednu dve leti pridobivajo podjetniške
izkušnje. Število mentorskih podjetij, v katerih študenti
preverjajo teorijo, ki so jo spoznali v predavalnicah, je
v vseh teh letih naraslo že na več kot 400. Zavedamo
se, da poslovno izobraževanje ne more biti učinkovito, če študenti nimajo stika s poslovno prakso. Zato v
pedagoškem procesu sodelujejo tudi številni vrhunski
podjetniki, inovatorji ter direktorji uspešnih domačih in
mednarodnih podjetij, ki študentom predstavijo svoje

metode dela, primere dobre prakse in izkušnje. Omogočamo številne aktivnosti, v katere so med študijem vključeni študentje vseh študijskih programov podjetništva na
visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski ravni.
Doktorski študenti podjetništva lahko recimo izkoristijo
možnost študijskega sodelovanja na eni izmed univerz
v sklopu ICES (International Center of Entrepreneurship
Studies). Najboljšim študentom ponujamo možnost sodelovanja z različnimi organizacijami, ki so vključene v mrežo naših partnerskih (mentorskih) podjetij, zaradi možnih
svetovnih raziskovalnih mrež jim je omogočeno tudi, da
se vključijo v podatkovne baze in jih neposredno uporabijo za svoje raziskovanje ter da del študijskih obveznosti
opravijo na univerzah v tujini.
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Naši diplomanti so se uveljavili na različnih področjih:
•
•
•
•
•
•
•

pri ustanavljanju lastnih in vodenju družinskih podjetij,
pri sodelovanju v projektih različnih ustanov in pri vodenju le-teh v okviru sistema za pospeševanje podjetništva in inoviranja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, pospeševalni
centri, tehnološki centri, inkubatorji ipd.,
v velikih podjetjih za vodenje notranjih podjemov ali spin-off podjetij ter drugih razvojnih projektov,
v finančnih ustanovah za vodenje projektov na področjih, ki so povezana s storitvami za mala
in srednje velika podjetja,
v ustanovah državne uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, katerih naloge so neposredno ali posredno povezane s pospeševanjem podjetništva in inovacijskih procesov,
v inovacijskih in tehnoloških agencijah,
v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in pospeševanjem podjetništva in inoviranja, ali takih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem o podjetništvu in inoviranju.

Ker se zavedamo pomena podjetniškega izobraževanja, ustrezno prilagajamo in nenehno posodabljamo
vsebine na vseh štirih programih. Tako izobražujemo
in vzgajamo dinamične, prodorne in ustvarjalne ljudi,
ki so sposobni podjetja ne samo voditi, temveč jih tudi
ustanavljati in s tem ustvarjati nova delovna mesta. Prav
tako je usmeritev namenjena vsem tistim, ki se nameravajo zaposliti v organizacijah vseh vrst: v gospodarskih
družbah, neprofitnih organizacijah in javnih družbah.

Potrebo po zaposlenih, ki so podjetni in ustvarjalni,
imajo znanja o podjetništvu ter so sposobni ta znanja
uporabiti pri svojem delu, so doslej prepoznala številna
podjetja in različne inštitucije ustanove v Sloveniji in tujini. Mnogi naši diplomanti so danes na vrhuncu svoje
poslovne kariere in so se uveljavili na različnih področjih. Delo in rezultati dosedanjih generacij diplomantov
usmeritve Podjetništvo so tako nesporno dokazali, da
smo na pravi poti. Pridružite se nam!

BV

MB

BU

BD

http://www.podjeten.si/studij-podjetnistva
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Zgodilo se je...
Študij podjetništva na EPF
Študentom usmeritev Podjetništvo ponujamo možnost, da že med študijem vzpostavljajo in gradijo svoje mreže
povezav, ki jim bodo pomagale do zastavljenih ciljev v poklicnem in zasebnem življenju. Prepoznavni smo po že
tradicionalnih strokovnih ekskurzijah v tujino ter eno- ali večdnevnih strokovnih ekskurzijah po Sloveniji, v okviru
katerih študenti obiščejo različna podjetja ter druge ustanove in v razgovoru z vodilnimi spoznajo njihovo poslovanje. Študenti so dejavno vključeni tudi v organiziranje različnih družabnih dogodkov, ki prispevajo k podjetnemu in
ustvarjalnemu vzdušju med učitelji in študenti ter diplomanti podjetništva. Kar veliko tega se je nabralo v dvajsetih
letih, zato ponujamo zgolj nekaj utrinkov …

Švedska - Belgija, 1995

ZDA, 1997

ZDA, 1998

ZDA, 2006

Strokovne ekskurzije v tujini

ZDA, 2008

München-Strasbourg-ParizLondon, 2009

ZDA, 2010

Strokovne ekskurzije po Sloveniji

Pivovarna Laško, 2008

Portorož, 2012

Podčetrtek, 2012

Spoznavni večeri, bowling, kino in še kaj ...

Spoznavni večer

Bowling
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Akademska odlicnost –
temelj izobrazevanja za podjetništvo

Znanstveno raziskovalno
delo Inštituta

Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja raziskujemo,
poučujemo in svetujemo na področju podjetništva in managementa malih podjetij v okviru Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (IPMMP) na EPF. Znanje za podjetništvo
in inoviranje posredujemo študentom, podjetnikom, organizacijam vseh vrst, javnosti ter snovalcem ekonomske politike. Na ta način prispevamo k ustvarjanju
podjetne, humane in na znanju temelječe družbe.
S proučevanjem podjetništva se intenzivno ukvarjamo že od leta 1998, ko smo se vključili v evropsko mrežo inštitutov European Network for SME
Research (ENSR), ki vse od leta 1990 združuje neodvisne raziskovalne inštitute s področja
podjetništva v državah članicah EU. Od leta 1998
dalje delamo redne letne raziskave o stanju podjetništva v Sloveniji primerjalno z Evropo, rezultate pa objavljamo v znanstveni monografiji v
zbirki Slovenski podjetniški observatorij. Od leta
2002 dalje izvajamo slovenski del svetovne raziskave Global Entrepreneurship Monitor. Smo nosilec
raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno
družbo, izvajamo temeljne in ciljne raziskovalne projekte in sodelujemo v številnih mednarodnih projektih.
Mala in srednje velika podjetja predstavljajo v današnjih razvitih
gospodarstvih največji delež podjetij. Imajo številne značilnosti, po katerih se razlikujejo od velikih podjetij, zato je raziskovanje teh podjetij pomembno ne samo za znanost, ampak predvsem za vodenje učinkovite razvojne politike in
gospodarsko odločanje. Akademska odličnost se odraža v objavljenih delih članov in kakovosti publiciranih del. V nadaljevanju zato prikazujemo dvajsetletni pregled raziskovalnega dela vseh
članov Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja.

Akademska odličnost se odraža v objavljenih delih članov in kakovosti
publiciranih del. Skupno število bibliografskih enot vseh članov Katedre za
podjetništvo in ekonomiko poslovanja v obdobju od 1993 do 2013 znaša zavidljivih 3.015 enot.

http://www.epfip.uni-mb.si
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Publikacije v obdobju od
1993 do 2013

Znanstveno raziskovalno
delo Inštituta

Skupno število bibliografskih enot vseh članov Katedre za
podjetništvo in ekonomiko poslovanja v obdobju od 1993
do 2013 znaša zavidljivih 3.015 enot. Najkakovostnejše objave, ki zajemajo izvirne in pregledne znanstvene članke, samostojne znanstvene sestavke ali poglavja v monografskih
publikacijah ter znanstvene monografije, prikazujemo za
štiri petletna obdobja (1993–1998, 1999–2003, 2004–2008,
2009–2013) v spodnji tabeli. Iz podatkov je moč razbrati izreden napredek v opazovanem dvajsetletnem obdobju tako
z vidika števila in kakovosti kakor tudi z vidika odmevnosti
znanstvene aktivnosti članov. Čistih citatov se je doslej nabralo že 210, njihovo število pa je izjemno
poraslo prav v zadnjem petletnem obdobju.

V dvajsetletnem obdobju je
opazen izreden napredek števila,
kakovosti in odmevnosti znanstvene aktivnosti članov Katedre.

Pregled znanstvene produktivnosti v letih od 1993 do 2013

A

1993–1998

1999–2003

2004–2008

2009–2013

Skupaj

3

6

32

20

61

8

24

30

39

101

2

1

3

A

ijah

Skupaj

1

4

4

1

16

12

10

30

27

79

3

6

6

15

24

47

104

100

275

2

2

44

162

210

Vir: http://www.sicris.si (27. 2. 2013)
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GEM
Globalni podjetniški monitor

Znanstveno raziskovalno
delo Inštituta

Global Entrepreneurship Monitor je dolgoročni raziskovalni program, ki sta ga leta 1997
začela London Business School in Babson College (Boston, ZDA). Od začetnih 10 držav leta
1999 je raziskovalni konzorcij narasel že na 69 sodelujočih držav in predstavlja edinstveni svetovni projekt brez primere v podjetniškem raziskovanju. Inštitut za podjetništvo in
management malih podjetij na EPF je Slovenijo vključil leta 2002 in od takrat vsako leto
raziskujemo dogajanja v slovenskem podjetništvu. V slovenskem raziskovalnem timu so
prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin
Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik, dolga leta pa je bila z nami tudi pokojna doc. dr. Ksenja
Pušnik.
Temeljno poslanstvo GEM-a je ustvariti zanesljive mednarodne podatke o podjetniški aktivnosti in z
njimi seznaniti čim širšo javnost. Podatkovna podlaga raziskave GEM se oblikuje letno, sestavljata pa jo dva temeljna
vira primarnih podatkov, ki ju dopolnjujejo tudi nekateri drugi sekundarni podatki. Sistem harmoniziranega zbiranja
podatkov za vse države, ki sodelujejo pri GEM-u, tako temelji na štirih virih:
•
•
•
•

anketiranje odraslega prebivalstva,
osebni intervjuji z nacionalnim izvedenci,
standardizirani anketni vprašalniki za nacionalne izvedence,
sekundarni viri – mednarodne standardizirane baze podatkov.

GEM je konzorcij nacionalnih timov, ki so povezani v krovno organizacijo Global Entrepreneurship Research Association (GERA), v okviru katere se izvaja projekt GEM. Konzorcij GEM je edinstvena mreža številnih podjetniških raziskovalcev, ki gradijo podatkovno bazo, da bi z njeno pomočjo pridobili trdnejša spoznanja o podjetniških pojavih. Na
domači strani konzorcija GEM (www.gemconsortium.org) in tudi na slovenski strani (www.gemslovenia.org) lahko
zainteresirani bralci najdejo številne informacije – od nacionalnih raziskav do podatkovnih baz in pregleda vse bogatejše zbirke znanstvenih člankov, ki nastajajo z uporabo podatkov, pridobljenih v raziskavah GEM.

Po treh letih upadanja se je podjetniška aktivnost v Sloveniji v letu 2012 znova povečala, zaskrbljujoče pa je, da štiri petine odraslih Slovencev v bližnji
prihodnosti ne vidi nobenih poslovnih priložnosti.

Člani nacionalnih timov GEM iz celega sveta, Kuala Lumpur (Malezija), 2012
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SPO
Slovenski podjetniški observatorij

Znanstveno raziskovalno
delo Inštituta

Slovenski podjetniški observatorij je nastal leta 1998 po zgledu Observatory of European SMEs. S Slovenskim podjetniškim observatorijem tako vsako leto predstavimo pregled stanja slovenske podjetniške demografije ter s podrobnejšimi
raziskavami obdelamo posamezne aktualne teme s področja podjetništva. Ti rezultati so podlaga za predloge ukrepov oblikovalcem vladnih politik na različnih
področjih. Od leta 2008 naprej uspešnost evropskih malih in srednje velikih podjetij spremlja poročilo SME Performance Review, ki je nadomestilo Observatory
of European SMEs. Temu se je prilagodilo tudi naše raziskovanje, saj lahko le na
ta način zagotovimo potrebne harmonizirane primerjalne analize in pripravljamo
usklajena priporočila za oblikovalce ekonomske politike in akterje pospeševanja
podjetništva v Sloveniji.
Ker je poročilo SME Performance Review zgrajeno na osnovi Akta za mala podjetja in spremlja uspešnost njegovega uresničevanja, smo leta 2009 ustrezno prenovili tudi Slovenski podjetniški observatorij,
tako da še naprej omogoča primerljivost slovenskega podjetništva z evropskim.
Raziskovanje vsa leta financiramo z različnimi temeljnimi in ciljnimi raziskovalnimi projekti ter v sklopu raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«. Med financerji naših raziskav najdemo Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, podjetje Smart Com, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno gospodarsko
zbornico Maribor in seveda Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru.

Tiskovna konferenca SPO, 2012

Raziskovanje slovenskih MSP smo po
letu 2008 prilagodili načelom Akta za
mala podjetja.
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GEM Slovenija in SPO
v medijih

Znanstveno raziskovalno
delo Inštituta
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Za nami je prvih deset let
podpore podjetništvu v praksi

Aplikativna raven

Šibka podjetniška aktivnost v mestu Maribor in regiji ter pomanjkanje ustreznih podpornih storitev nas je pred dobrimi desetimi leti spodbudila, da ustanovimo zavod IRP s Tovarno podjemov in prispevamo svoje znanje in energijo
za podjetniški preboj regije. V tem obdobju je bilo s pomočjo storitev Tovarne podjemov ustanovljenih 51 inovativnih tehnoloških podjetij, med katerimi je petim že uspelo pridobiti zasebne investitorje, ki so vložili 3 milijone evrov
semenskega kapitala. Izvedli smo več kot 600 različnih podjetniških dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 15.000
posameznikov. V strateškem partnerstvu z Novo KBM smo razvili bančni podjetniški center, ki malim in srednjim
podjetjem v mestu Maribor in širše ponuja kakovostne svetovalne storitve in posebej prilagojene finančne proizvode
(npr. start-up kredit).
Danes je Tovarna podjemov pomemben element inovacijskega ekosistema Univerze v Mariboru in mesta Maribor,
deluje pa v okviru RAZ:UM-a znotraj stebra »Podjetništvo in inoviranje«. Tovarna podjemov je v njem prevzela odgovornost za razvoj in izvajanje programov za promocijo podjetništva, svetovanje (potencialnim) podjetnikom in
inkubacijo start-up podjetij (spin-off in spin-out). Aktivnosti Tovarne podjemov v okviru podjetniško-inovacijskega
stebra RAZ:UM obsegajo naslednja vsebinska področja:

•

Promocija podjetništva:
Za podjetne posameznike in ustanovitelje start-up
(spin-off in spin-out) podjetij organiziramo vrsto
podjetniških delavnic, forumov, krožkov in konferenc, ki predstavljajo odlično priložnost za pridobitev
podjetniških znanj in veščin ter mreženje med udeleženci. Osrednji dogodek je mednarodna podjetniška
konferenca PODIM (www.podim.org).

•

Svetovanje podjetnikom:
Podjetnim posameznikom in ustanoviteljem start-up
podjetij ponujamo brezplačne svetovalne storitve in
orodja ter mentorstvo, ki olajšajo proces ustanavljanja
podjetja ter povečajo možnosti za uspeh na trgu. Zajeta so področja poslovnega načrtovanja, oblikovanja
poslovnih modelov, raziskave tržišča, priprave trženjske
strategije, ocene vrednosti start-up podjetja, pogajanj
za investicijo ipd.

•

Inkubacija start-up podjetij:
Univerzitetni inkubator Tovarna podjemov zagotavlja
stimulativno delovno okolje za start-up podjetja (spin-out in spin-off ). Vabimo vas, da se nam pridružite!
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Podjetniška univerza in mesto:
Soustvarjamo okolje za talente

Aplikativna raven

Maribor je še do sredine osemdesetih let veljal za napredno in
uspešno industrijsko mesto. Gospodarstvo je slonelo na močni
in relativno prodorni industriji in gradbeništvu ter na dobrih trgovinskih povezavah z vzhodnimi in južnimi trgi. Danes je slika
gospodarskega položaja univerzitetnega mesta Maribor in regije Podravje žal popolnoma drugačna in zaznamovana z velikimi gospodarskimi in socialnimi problemi. Gospodarski podatki
kažejo, da mesto in regija v zadnjih letih razvojno stagnirata.
Gospodarska struktura je neugodna, saj podjetja ne dosegajo niti povprečja slovenskega gospodarstva, kar kaže na slabo
podjetniško aktivnost in inovacijsko sposobnost gospodarstva,
ki je deloma povezana tudi z izjemno šibkim sodelovanjem gospodarstva z izobraževalno-raziskovalno dejavnostjo. Dodana
vrednost na zaposlenega v povprečni gospodarski družbi podravske regije je po podatkih AJPES-a leta 2011 dosegla samo
30.400 evrov, kar je le 81 % povprečja slovenskih družb in samo
še okrog 75 % povprečja osrednje slovenske regije.

Priznanje Mestne občine Maribor

Za pomemben prispevek h krepitvi vloge inovativnega podjetništva
je Tovarna podjemov leta 2012 od
Mestne občine Maribor prejela
ugledno priznanje, listino mesta
Maribor, ki pomeni nagrado za
preteklih deset let dobrega dela
ter hkrati spodbudo za
prihodnost pa tudi odgovornost
za prispevek k razvoju mesta.

S svojim angažiranjem želimo prispevati k uresničevanju zastavljene vizije razvoja mesta Maribor in tudi celotne regije Podravje, predstavljene v okviru Regionalne inovacijske strategije
Podravja do leta 2020, ki smo jo pomagali pripraviti Mariborski razvojni agenciji. Mesto Maribor in regijo želimo s pomočjo
programa Start:up Maribor pretvoriti v pomembno podjetniško
vozlišče (podjetniški HUB).
Pomembno je zgraditi podjetniško mesto, ki bo ponujalo spodbudno razvojno okolje, da naši talenti ne bodo odhajali drugam
in iskali drugih središč za uresničitev svojih idej in izkoriščanje
svojih potencialov. Start-up podjetništvo je namreč ključno zaradi inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti ter vnašanja konkurenčne dinamike v poslovno okolje.
Prav zato smo v tesnem sodelovanju z Mariborsko razvojno
agencijo oblikovali program Start:up Maribor, ki ga želimo uresničiti skupaj s ključnimi deležniki v mestu Maribor in širše ter
soustvariti prepoznavno in uspešno podjetniško mesto Maribor. Idealno okolje za nastajanje start-up podjetij mora namreč
zagotoviti kritično maso podjetniških talentov, odličnih podpornih storitev ter dostop do znanja in tehnologije ter kapitala.

www.tovarnapodjemov.org
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Ze šesto leto izbiramo
nacionalno start:up podjetje leta

Aplikativna raven

Kvantitativni cilji programa Start:up Maribor do leta 2020:
•
•
•
•

20.000 posameznikov, vključenih v podjetniško usposabljanje na vseh ravneh izobraževanja,
200 novonastalih start-up podjetij,
5 prebojnih novih visokotehnoloških podjetij globalnega pomena,
500 novih visokotehnoloških delovnih mest.

»Zelo ambiciozne in prebojne cilje programa Start:up Maribor lahko uresničimo le v tesnem sodelovanju ključnih razvojnih deležnikov mesta Maribor,«
je povedal vodja iniciative Start:up Maribor mag. Matej Rus.
Med številnimi tekmovanji imamo v Sloveniji tudi nacionalno tekmovanje za
potencialno uspešne podjetnike. Prepričani smo, da ste že slišali za izbor najboljšega start-up podjetja, imenovan »Start:up leta«, ki poteka v okviru pobude Start:up Slovenija. Zmagovalec je deležen obširne medijske promocije,
prejme privlačne nagrade ter tudi pomembno potrditev in dodatno motivacijo za uresničitev svojih podjetniških vizij. Slavnostni izbor poteka v okviru
največje podjetniške konference za start-up podjetja PODIM.

Vorteks d.o.o. – zmagovalec
Start:up leta 2012

Izbor Start:up leta zajema poleg samega izbora najboljšega start-up podjetja
tudi serijo podjetniških delavnic po Sloveniji in je tesno navezan na program
P2 Slovenskega podjetniškega sklada, ki omogoča pridobitev subvencije v
višini 70.000 evrov.

Predstavljeni dosežki kažejo, da smo v letih razvoja podjetniškega izobraževanja na EPF, ob nenehnem izpopolnjevanju pedagoškega procesa, vlagali tudi v vrhunske raziskovalne kompetence in skrbeli, da podjetniška teorija ni
ločena od podjetniške prakse. Sodelovali smo pri nastanku prvega univerzitetnega inkubatorja v Sloveniji - Tovarne
podjemov, ki skrbi za implementacijo podjetniških idej v praksi in pomaga izgrajevati zavest, da je za ustvarjalne
in inovativne posameznike podjetništvo lahko ena izmed privlačnih poklicnih poti. Želimo namreč prispevati k
izgradnji takšnega okolja za podjetništvo, ki bo lahko zagotavljalo kritično maso podjetniških talentov, odličnih
podpornih storitev ter dostop do znanja, tehnologije in kapitala. S tovrstno miselnostjo in dvajsetletnimi izkušnjami
utiramo nove poti v leto 2020. Pridružite se nam in stavite na podjetnost že danes!
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odkrivamo in razvijamo potenciale
odkrivamo in razvijamo potenciale
za ustvarjalnost in podjetnost
za ustvarjalnost in podjetnost
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