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Maribor, 29. 5. 2020. Izzivi aktualne krize pred podjetja in celotno družbo postavljajo izzive 

transformacije obstoječih načinov poslovanja in razvoja novih modelov. Dva pomembna vidika 

sta izkoriščanje druge priložnosti za podjetnike in uvajanje krožnih praks v podjetja. V času 

krize, ko veliko podjetnikov doživlja neuspeh, bo družba morala znati podpreti izkoriščanje 

druge priložnosti. Krožno gospodarstvo pa pri tem lahko predstavlja priložnost, na kateri bo-

mo temeljili novo realnost. 
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Slovenski podjetnis ki observatorij 2019 se podrobneje posveč a izkoris č anju druge priloz -

nosti za podjetnike. Druga priloz nost, ki na splos no pomeni ponovno odloč itev za podjetnis -

tvo po preteklem podjetnis kem neuspehu, je normalen del podjetnis tva. Ker se vpliv s irs ega 

druz benega okolja izkazuje kot velika ovira pri izkoris č anju druge priloz nosti, je potrebno 

spreminjanje druz benih norm in odnosa do podjetnis kega neuspeha, pri č emer je ključ no 

s irs e ozaves č anje in informiranje na načionalni ravni.  

Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik izpostavlja: »Za podjetnike, ki so se znašli v poslovnih 

težavah, je treba vzpostaviti celovit sistem podpore za rešitev nastalih težav. V Evropi 

se vzpostavlja sistem 'zgodnjega opozarjanja na težave podjetnikov', ki bi ga bilo mo-

goče ustrezno prilagojenega implementirati v Sloveniji. Prav pričujoča kriza, ki spremi-

nja modele poslovanja podjetij po vsem svetu, bo pokazala, kako pripravljena je posa-

mezna družba na spremembe in kako podjetni so posamezniki v njej.« 

Vloga podpornega okolja za podjetnis tvo se kaz e v podpori podjetnikom pri izkoris č anju 

druge priloz nosti po steč aju, saj morajo premagati tako osebno krizo, kot se odloč iti za mo-

rebitno ponovno podjetnis ko pot. Pri tem potrebujejo različ ne oblike spečializirane pomoč i, 

tako finanč ne kot mentorske in pravno-svetovalne. Prof. dr. Andreja Primec ugotavlja: 

»Analiza obstoječih pravnih predpisov izkazuje, da Slovenija na področju druge prilož-

nosti ne zaostaja za članicami EU. Zakon o finančnem poslovanju, prisilni poravnavi in 

postopkih zaradi insolventnosti ureja preventivno prestrukturiranje, poenostavljeno 

prisilno poravnavo, osebni stečaj podjetnika z možnostjo odpusta vseh dolgov, kar vse 

sodi med ukrepe druge priložnosti. Pravna podlaga drugi priložnosti je torej vzpostav-

ljena in sledi smernicam, ki prihajajo iz EU. Kar pa seveda ne pomeni, da področja pre-

ventivnega prestrukturiranja in druge priložnosti ni treba nadalje izpopolnjevati in 

nadgrajevati. Prva priložnost za izboljšanje obstoječih zakonskih možnosti bo imple-

mentacija nedavno sprejete direktive, ki jo bo treba izpeljati v običajnem roku dveh let 

od začetka veljavnosti direktive, to je do 17. julija 2021.« 

Drug vidik transformačije poslovanja predstavlja uvajanje kroz nega gospodarstva. Slednje 

je postalo svetovni trend, ki ga ni mogoč e ustaviti. Tudi Slovenija je kroz no gospodarstvo 

postavila v sredis č e svojih strates kih razvojnih dokumentov, kar pomeni, da bo vzpostavlja-

nje kroz nega gospodarstva osrednja toč ka razvoja v prihodnjem desetletju.  
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Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik poudarja: »Zadnja ocena krožnosti gospodarstev na svetovni ravni kaže, da je svet 

v povprečju le 8,6-odstotno krožen. Zato nas pri uvajanju krožnih praks čakajo veliki izzivi. Za celovito implementi-

ranje krožnega gospodarstva v Sloveniji bo treba vključiti čim več različnih deležnikov in vpeljati ustrezen splet 

politik in ukrepov, ki se bodo nanašali na različne skupine instrumentov, od ozaveščanja in izobraževanja, do regu-

lative in podpore inoviranju.« 

Očena z ivljenjskega čikla (LCA) je čelovita in zaenkrat edina mednarodno standardizirana metoda za presojanje okoljskih 

vplivov. Kombinirana uporaba LCA in kroz nega gospodarstva omogoč a razvojnim oddelkom, da dejansko merijo okoljsko 

uspes nost, primerjajo kroz ne strategije in zagotovijo pozitivno okoljsko bilančo zaradi novih izdelkov, zasnovanih na 

kroz nih tokovih, saj vzpostavljanje kroz nih tokov samo po sebi s e ni zagotovilo za uspeh. Zato v zadnjih desetletjih opaz a-

mo, da tako odloč evalči v vladi, kot industrija in potros niki pri sprejemanju okoljskih odloč itev vse pogosteje uporabljajo 

LCA. Prof. dr. Matjaž Denac opaz a: »Raziskave kažejo, da se bo obseg izvajanja LCA ter uporabe tako dobljenih re-

zultatov v prihodnosti še povečeval, prav tako pa se ocenjuje, da bo merjenje vplivov na okolje postala vsakodnevna 

praksa organizacij. Okoljske značilnosti, ki temeljijo na življenjskem ciklu, bodo postale prevladujoče, podobno kot 

sta danes prevladujoči varnost in kakovost pri načrtovanju in razvoju proizvodov, tehnologij in storitev.«  

V Slovenskem podjetnis kem observatoriju 2019 smo podrobno analizirali tudi gospodarske druz be in samostojne podjet-

nike v Sloveniji, in sičer za leto 2018 ter primerjali ključ ne podatke za leto 2017 oziroma 2016 med Slovenijo in EU-28 

oziroma posameznimi č laničami v dejavnosti industrije, gradbenis tva, trgovine in storitev. V Sloveniji je bilo leta 2018 

121.435 gospodarskih druz b in samostojnih podjetnikov (brez tistih, ki so obdavč eni na podlagi ugotovljenega dobič ka z 

upos tevanjem normiranih stros kov), ki so zaposlovala 584.735 ljudi. Največ  podjetij (skoraj petina) je v Sloveniji leta 

2018 delovalo v dejavnosti trgovine; vzdrz evanja in popravil motornih vozil. Tudi v EU-28 je leta 2017 več  kot č etrtina 

podjetij (6,1 milijona) poslovala v dejavnosti trgovine; vzdrz evanja in popravil motornih vozil. Ta dejavnost je zaposlova-

la največ  ljudi, skoraj č etrtino (33,1 milijona). Podjetja predelovalnih dejavnosti v EU-28 in Sloveniji so ustvarila največ  

dodane vrednosti. Povpreč na dodana vrednost na zaposleno osebo v EU-28 v letu 2017 je znas ala 52.000 evrov, v Slove-

niji pa 36.000 evrov (31 % manj), najvis ja je bila na Irskem (142.000 evrov), najniz ja pa v Bolgariji (14.000 evrov). 

Prof. dr. Dijana Močnik ob tem poudarja: »Po učinkovitosti, merjeni z ustvarjeno dodano vrednostjo na zaposlenega, 

so največkrat zasedale prva mesta majhne članice EU-28, kot so Luksemburg, Irska in Danska. To so članice, ki jim 

je uspelo s premišljeno in strateško usmerjeno gospodarsko politiko postati najproduktivnejše članice v nefinanč-

nem sektorju gospodarstva. V Sloveniji je manj kot polovica dejavnosti k skupni ustvarjeni dodani vrednosti prispe-

vala 86 % dodane vrednosti. Med njimi so bile: predelovalne dejavnosti, trgovina; vzdrževanje in popravila motor-

nih vozil, promet in skladiščenje, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gradbeništvo ter informacijske in 

komunikacijske dejavnosti. Za vseh teh šest dejavnosti bi si v Sloveniji morali prizadevati za njihovo relativno iz-

boljšanje poslovnega položaja, saj so bile v primerjavi z najboljšimi članicami EU-28 bistveno manj produktivne in 

donosne. Prizadevanja bi morala biti usmerjena v rast podjetij v teh dejavnostih, s ciljem, da postanejo večja, traj-

nejša in globalno konkurenčnejša.« 

 

Raziskavo Slovenski podjetniški observatorij, ki že vse od leta 2000 kontinuirano spremlja stanje slovenskih podjetij in poda-

ja sliko slovenskega podjetništva, je v letu 2019 financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne 

agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter In-

štitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Publikacija je 

brezplačno dostopna na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/ 
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