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Češka 

Prebivalstvo 
 
Območje: 78.866 kvadratnih kilometrov 
Prebivalci: 10,65 milijona (2019) 
 
Glavni demografski kazalniki Češke republike za leto 2019: 
 

• Rojeni: 108.152 oseb 
• Naravni prirastek prebivalstva: 1.269 
• Selitveni prirast: 6.026 oseb 
• Moški: 5.181.723 (ocena na dan 31.1.2019) 
• Ženske: 5.397.628 (ocenjeno na dan 31.12.2019) 

Starostna porazdelitev prebivalstva 
 
Po izračunih nedavnih publikacij statističnega oddelka Združenih narodov o 
demografski in socialni statistiki. Na začetku leta 2020 je bila starostna porazdelitev 
češkega prebivalstva naslednja: 

13.5 70.2 16.3 

 
 - odstotek ljudi, mlajših od 15 let 
 - odstotek ljudi, starih od 15 do 65 let 
 - odstotek ljudi, starejših od 64 let 

V absolutnih številkah: 

• 1.423.029 mladih, mlajših od 15 let (moški: 731.351 / ženske: 691.678) 

• 7.427.128 oseb, starejših od 14 let in mlajših od 65 let (moški: 3.737.262/ženske: 
3.689.866) 

• 1.729.195 oseb, starejših od 64 let (moški: 689.351/ženske: 1.039.844) 

 

Statistični podatki o državi 



 
 

  

V nadaljevanju je prikazan poenostavljen model piramide starosti in spola, v katerem so predstavljene le tri starostne skupine, vzete iz zgoraj 
navedenih podatkov: 

 

 

 

 

Kot vidimo, je starostna piramida na Češkem regresivna ali padajoča. Ta tip piramide je običajen v visoko razvitih državah. V državah z dokaj 
visoko stopnjo zdravstvenega varstva in izobrazbe državljanov. Zaradi razmeroma nizke stopnje umrljivosti in rodnosti ima prebivalstvo visoko 
pričakovano življenjsko dobo. Vsi ti dejavniki skupaj s številnimi drugimi vodijo k staranju prebivalstva (povečanje povprečne starosti 
prebivalstva).1 

 

Mladina 

Število podjetnikov na Češkem se je lani zmanjšalo za 20.000. Skoraj 60.000 ljudi je začelo poslovati. Hkrati je 45.000 oseb prenehalo poslovati, 
še 35.000 podjetnikov pa je bilo izbrisanih iz registra zaradi odvzema dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov. To izhaja iz analize 
podatkov CRIF.   

                                                      
1 Vir: Podatki iz tega oddelka temeljijo na nedavnih publikacijah Statističnega urada Združenih narodov na področju demografske in socialne statistike. 
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"Število ljudi, ki vsako leto ustanovijo podjetje, je od leta 2014 zelo stabilno. V teh letih je vsako leto začelo poslovati med 57.000 in 60.000 
fizičnih oseb. Nekoliko drugačne razmere pa smo opazili pri številu oseb, ki so končale s poslovanjem. 

Največ ljudi je lani začelo poslovati v Pragi (9567), v osrednječeški regiji (7810) in v južnomoravski regiji (6786). Po drugi strani je najmanj ljudi 
začelo poslovati v Karlovarski regiji (1405), Liberški regiji (2380) in Plzenski regiji (2838). 

Večina fizičnih oseb je začela poslovati v predelovalni industriji, in sicer 8664. Sledijo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, v katerih je 
začelo poslovati 7590 oseb, ter gradbeništvo z 7272 novimi podjetniki. Največ oseb je končalo s podjetništvom (13522), predelovalnimi 

Vir: Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR 



 
 

  

dejavnostmi (5818) in strokovnimi, znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi (5681). Lani je bilo največ podjetnikov v predelovalnih dejavnostih 
(2846), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (1909) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1902). Po drugi strani se je 
število samozaposlenih zmanjšalo v trgovini (za 7809) ter v gostinstvu, kjer se je zmanjšalo za 453 podjetnikov. 

Češka nacionalna banka je s 1. aprilom 2019 odvzela dovoljenje za poslovanje s heksakonom 120.000 fizičnim osebam, ki so imele dovoljenje za 
opravljanje pomožnih finančnih storitev, predvsem kot posredniki za posojila in zavarovalne produkte. To se je aprila odrazilo tudi v poslovnem 
registru. Tu je bilo izbrisanih 35.000 podjetnikov, ki opravljajo pomožne finančne storitve. Ostale fizične osebe so imele dovoljenje tudi za druge 
panoge in so zato ostale v registru. To enkratno čiščenje podatkov se ne odraža v statistiki o prenehanju veljavnosti dovoljenj po panogah.  

Češka birokracija zavira rast mladih podjetij. Lokalna novoustanovljena podjetja se soočajo s težjimi pogoji za začetek in razvoj doma kot v tujini. 
Po podatkih Svetovne banke je Češka med 190 gospodarstvi na svetu na 81. mestu. Češka se je uvrstila pred Slovaško, Slovenijo in Madžarsko. 
Podružnica globalne neprofitne organizacije Start-up Weekend se resno ukvarja s tem vprašanjem. Češka ne zdrži primerjave s tujimi gospodarstvi 
prav zaradi birokratskih ovir. 

Češka zagonska podjetja se že od samega začetka soočajo s težavami, težko je tako odpreti podjetje kot najti naložbe, zakonodaja pa pri tem ne 
pomaga. Študija inštituta Aspen potrjuje podatek, da na Češkem ni strokovnjakov za to področje, ni dovolj neodvisnih institucij, ki bi prispevale k 
razvoju mladih podjetij. 2 

Start-up Weekend je le ena od redkih organizacij, ki delujejo na tem področju in pokrivajo zagonska podjetja na področju IT ter organizirajo 
hackathone v različnih mestih po svetu. Dogodek Start-up Weekend na Češkem traja 54 ur, v tem času pa morajo udeleženci predložiti svoje načrte 
ali ideje za ustanovitev zagonskega podjetja. Njihova naloga vključuje tudi prepričevanje drugih o svoji zamisli, oblikovanje ekipe in poskus 
premisleka o strategiji projekta. Hackathon je predvsem izobraževalni dogodek. Ljudem brez tehnične podlage pomaga razumeti, kaj tehnologije 

                                                      

2 Vir: https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/analyza-pocet-podnikatelu-v-cesku-se-loni-snizil-o-20-000-1366309 

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/analyza-pocet-podnikatelu-v-cesku-se-loni-snizil-o-20-000-1366309


 
 

  

pomenijo v sodobnem svetu in kako na tej podlagi ustanoviti podjetje. Zahvaljujoč Start-up vikendu so se v Pragi pojavili projekti, kot sta Kumšt.art 
(spletna borza in galerija mlade umetnosti) in zagonska podjetja BookVoyager. 

Kultura zagonskih podjetij na Češkem 

Češka je ena najlepših držav v Srednji Evropi in je lahko zanimiva lokacija za ustanovitev zagonskega podjetja. Na Češkem ni vse izostreno za razvoj 
inovacij kot v Estoniji, vendar ima država svoje prednosti. Nekaj primerov: ugodno okolje za razvoj podjetja in geografska lega, saj se država nahaja 
v samem središču Evrope. Češka je znana po svojih izumiteljih in odkritjih: Čehi so izumili štiri krvne skupine: Otto Wichterle je izumil kontaktne 
leče, Yan Yansky je odkril štiri krvne skupine, češki izum pa je tudi protivirusni program AVAST. V tem poglavju bomo pokukali v sodobne zagonske 
ekosisteme Češke. 
 

Dejstva o Češki republiki: Realistični pristopi in načrti za zagon zagonskega podjetja 

Na področju inovacij država sicer ni vodilna, vendar je na splošno Češka na dobrem položaju. Na svetovnem indeksu inovacij je država na 27. 
mestu, na svetovnem indeksu konkurenčnosti pa na 29. mestu. Vredno je upoštevati tudi dejstvo, da je 50 % aktivnega prebivalstva podjetnikov, 
kar pomeni, da so pogoji za odprtje in razvoj podjetja ugodni. V nadaljevanju sledi nekaj napotkov o tem, kako in zakaj je z vidika razvoja podjetij 
zanimiva Češka, ter praktičnih načinov za zagon svojega zagonskega podjetja. 

1. Ustanovitev podjetja na Češkem ne zahteva veliko časa in denarja. Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je od 1 krone, 
dokumente pripravi notar, nato pa se vloga predloži gospodarskemu sodišču. 



 
 

  

2.  Na Češkem je manj zagonskih podjetij kot v drugih državah EU. Po podatkih Eurostata je delež inovativnih podjetij na Češkem 42 
%, medtem ko je evropsko povprečje 49,1 %. 

3 

3. Če pogledamo z vidika gospodarskih področij, so najbolj priljubljene smeri za zagonska podjetja na Češkem igre, zabava in potovanja 
(18 %), spletne storitve (15 %), najmanj priljubljena področja za zagonska podjetja pa so na področju kmetijstva, prehrane, znanosti 
o življenju (2 %) in maloprodaje (2 %).. 

4. 20 % vseh zagonskih podjetij, ki delujejo na Češkem, je tujih. 

                                                      
3 Vir: https://events.withgoogle.com/google-for-startups-cz/ 
 

https://events.withgoogle.com/google-for-startups-cz/


 
 

  

5. Na Češkem imajo sedež številni veliki mednarodni centri in korporacije, med njimi Motorola, Microsoft, Red Hat, IBM, NXP. 

6. Država ima eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropi, ki znaša manj kot 4 %. Na Češkem ne primanjkuje delovnih mest na 
področju informacijske tehnologije; nasprotno, primanjkuje strokovnjakov s tega področja. Zaradi tega plače razvijalcev stalno 
rastejo, tudi tistih, ki šele začenjajo svojo poklicno pot. 

7. Pomembna prednost Češke republike so njene cene. Je cenejša od drugih držav EU. Kar zadeva plačo, je povprečna plača v državi 
1115 EUR, v Pragi pa je povprečna plača 1450 EUR. 

8. Tudi za tujce obstaja realna možnost, da na Češkem najdejo investitorja za projekt. Kot v primeru ustanovitelja podjetja DAVINCI 
Alekseja Iljaša iz Ukrajine: odločil se je za delo na Češkem in po oblikovanju MVP mu je uspelo najti naložbo češkega investicijskega 
sklada. 

9. Na Češkem obstajajo skupnosti podjetnikov z različnih področij, vključno z zagonskimi podjetniki. Če se pridružite eni od teh 
skupnosti, lahko najdete stike, ki jih potrebujete za promocijo svojega projekta. 

10. Mreža angelskih naložb, ki deluje na Češkem, je mreža 1 266 059 podjetnikov in vlagateljev z vsega sveta. Z registracijo na tem 
spletnem mestu lahko poiščete sredstva za svoj projekt. 

Češka zagonska podjetja 

Številni češki zagonski projekti so doživeli svetovni razcvet ter se širijo in uporabljajo po vsem svetu. 

- AVAST Software in AVG Technologies 

AVAST Software je češko podjetje, ki razvija programsko opremo za informacijsko varnost. Protivirusni program Avast je eden od desetih najbolj 
priljubljenih protivirusnih programov na svetu. 



 
 

  

Leta 2016 je podjetje AVAST Software objavilo namero o nakupu drugega češkega podjetja - AVG Technologies, ki prav tako razvija protivirusno 
programsko opremo. AVG Anti-Virus vključuje pregledovalnik datotek, elektronsko pošto in funkcijo samodejnega posodabljanja. 

- Kiwi.com 

Iskalnik poceni železniških, avtobusnih in letalskih vozovnic. Podjetje ustvarja poti, ki potnikom omogočajo prestopanje z letal na avtobuse in vlake 
na vseh celinah. Spletna stran dnevno proda približno 30.000 sedežev. 

- 3D pen 

Naprava, s katero lahko ustvarite tridimenzionalne predmete - s posebnim polnilom. Z ročajem lahko tudi režete, spajkate in žgete les. 

- Chimpanzee 

Podjetje proizvaja energijske ploščice in prehranska dopolnila za športnike. 

- Scinners — “Pocket Shoes” 

Hibrid med nogavicami in škornji, pletene nogavice z gostim, a prožnim podplatom. Primerne za treninge v telovadnici, pa tudi za hojo, rolanje ali 
ko se morate hitro preobuti. 

- Apiary 

Projekt je bil ustanovljen leta 2014 in je specializiran za zagotavljanje ogrodij in orodij za ustvarjanje vmesnikov za programiranje aplikacij (API) ter 
priročen način oblikovanja sodobnih aplikacij v oblaku. Zagonsko podjetje je leta 2015 v San Franciscu pritegnilo 6,8 milijona dolarjev naložbe 
serije A. 



 
 

  

- Daytrip 

Zmagovalka tekmovanja Women Startup Competition, vseevropske platforme za razvoj ženskega podjetništva, ki poteka najprej na nacionalni, 
nato pa še na regionalni ravni na Češkem. Projekt se je začel izvajati leta 2016.  

Gre za storitev, ki združuje potnike in lokalne voznike ter turistom omogoča obisk krajev, ki niso dostopni z javnim prevozom. 

- Marotic 

Platforma za kartiranje, ki uporabnikom omogoča deljenje informacij o priljubljenih krajih. S storitvijo lahko ustvarite skupnosti okoli določenih 
lokacij, ki temeljijo na določenih temah. 

- Actijoy 

Osebni trenerji in strokovnjaki za prehrano hišnih psov. Naprava, ki spremlja vse vidike življenja vašega psa: kaj in kdaj poje in popije, kako aktiven 
je. Storitev pomaga tudi podaljšati pasje življenje zaradi odkrivanja zgodnjih faz bolezni. 
 

Inkubatorji in vlagatelji 

Češka zagonska podjetja se financirajo iz zasebnih skladov, tveganega kapitala, poslovnih angelov in množičnega financiranja. 

Češki vlagatelji tveganega kapitala so združeni v Združenje zasebnega in tveganega kapitala. Organizacija ima 17 polnopravnih članov in 46 
pridruženih članov. Češki poslovni angeli so aktivni udeleženci evropske mreže poslovnih angelov. Kar zadeva sklade tveganega kapitala, imajo ti 
na voljo povsem drugačno količino sredstev in financiranje izvajajo na različne načine. 



 
 

  

Naložbeni sklad RSJ na primer vlaga predvsem v druge sklade tveganega kapitala z močnim upravljanjem in jasno strategijo, katere cilj je povečati 
stroške naložbenih projektov. Sklad RSJ Investment je investiral v Credo Ventures, enega najbolj znanih in dejavnih skladov tveganega kapitala na 
Češkem. Hkrati družba RSJ Investments vlaga v posamezna zagonska podjetja. Med njimi je že omenjeno zagonsko podjetje Apiary in Photoneo. 
Slednje razvija visokokakovostne 3D-senzorje, ki proizvodni opremi omogočajo natančno prepoznavanje predmeta. 

Spodaj so navedeni nekateri aktivni češki vlagatelji: 

- RSBC skupina 

Spletna stran: https://www.rsbcgroup.com/ 
Zbrani znesek: €100 milijonov 
Skupno število naložb: 21 

Podjetje vlaga v zagonska podjetja, ki razvijajo nove tehnologije v izobraževanju in zdravstvu. Regija - Srednja in Vzhodna Evropa, Velika Britanija. 
Med projekti skupine RSBC je tudi zagonsko podjetje mooveez. Mobilna aplikacija za učenje jezikov s pomočjo filmov. Leta 2016 je aplikacija 
prejela nagrado Britanskega sveta za "najbolj inovativen digitalni izdelek za učenje jezikov". Aplikacija je na voljo za prenos v 20 državah. 

- Miton 

Spletna stran: https://www.miton.cz/ 
Zbrani znesek: €100 milijonov 
Skupno število naložb: 31 

https://www.rsbcgroup.com/
https://www.miton.cz/


 
 

  

Investicijska družba, ki vlaga v inovativna digitalna podjetja B2C. Sklad je bil ustanovljen leta 1998. Med projekti je tudi zagonsko podjetje ROSSUM, 
tehnologija, ki temelji na umetni inteligenci in omogoča strojem, da berejo dokumente tako kot ljudje. Drug zanimiv projekt je na Češkem 
priljubljena storitev za primerjavo cen Heureka. 

- Inven Capital 

Spletna stran: http://www.invencapital.cz/ 
Zbrani znesek: €74 milijonov 
Skupno število naložb: 11 

Sklad tveganega kapitala, ki vlaga v projekte na področju čiste tehnologije in nove energije. Vlagali so v zagonska podjetja v Evropi in Izraelu. Za 
sklad je pomembno, da je poslovni model projekta skalabilen, poleg sfere pa mora biti potrjena tudi prodaja izdelkov. Med projekti, ki jih je 
financiral sklad, je tudi zagonsko podjetje NEURON Soundware. Podjetje razvija programsko opremo, ki po zvoku prepoznava pokvarjene 
avtomobile. Programska oprema lahko prepozna okvare pri delovanju katere koli opreme; od klimatskih naprav do avtomobilskih menjalnikov. 

- Credo Ventures 

Spletna stran: https://www.credoventures.com/ 
Zbrani znesek: €71 milijonov 
Skupno število naložb: 22 

Specializirani so za financiranje zagonskih podjetij iz srednje- in vzhodnoevropskih držav, ki so v zgodnjih fazah razvoja. Vlagali so v projekte na 
področju IT, interneta, mobilnih komunikacij in zdravstva. Za projekte prispevajo od 50 tisoč do 6 milijonov evrov. Eden od projektov, ki jih je 
vlagatelj financiral, je zagonsko podjetje Supernova. Gre za orodje, ki združuje oblikovanje in razvoj. Z uporabo te storitve se vsi oblikovalski 
elementi prevedejo v pripravljeno kodo za sisteme iOS, Android in React Native. Vsak zaslon, ki ga nariše oblikovalec, je v celoti kodiran ob 
upoštevanju značilnosti podprtih platform. 

http://www.invencapital.cz/
https://www.credoventures.com/


 
 

  

- Tilia Impact ventures 

Spletna stran: https://tiliaimpactventures.cz/en/ 
Zbrani znesek: €2.6 milijonov  
Skupno število naložb: 11 

Sklad za socialna podjetja. Zagotavlja prilagodljiva posojila, neposredne naložbe in mezzanin financiranje. Sklad je bil ustanovljen julija 2018. 
Financirali so projekt Datlab, češko podjetje IT, specializirano za podatkovno rudarjenje in analizo s poudarkom na javnih naročilih. Cilji projekta 
so spodbujanje preglednosti, učinkovitosti in kakovosti javnih naročil. 

 

Lokalna mladinska zagonska podjetja - študije primerov 

-  Undout 

Ime podjetja: Undout (2020) 
Letni promet: 600.000 čeških kron 
Število zaposlenih: 3 soustanovitelji/več kot 5 sodelavcev 
Industrija - področje delovanja: elektronska pametna tehnologija  
 
 
 

https://tiliaimpactventures.cz/en/


 
 

  

 
Družba undout.cz pomaga ljudem spati na naraven način za boljše zdravje in produktivnost. Ustvarja tehnološke pripomočke, izobraževalne 
vsebine in ukrepe za izboljšanje spanja. Na Češkem izdeluje naravno leseno budilko Undout Sleep Box, ki vam s pomočjo luči in zvokov omogoča 
udoben spanec in prebujanje z nasmehom. 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Da. Najprej je bila narejena analiza potreb, nato je bila glede na trenutni problem oblikovana ideja. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da. 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Da. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da. Soustanovitelji so imeli znanje na področju tega izdelka. 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 

https://www.bing.com/videos/search?q=undout&&view=detail&mid=B8FDB64F3ADC7FC3CCB0B8FDB64F3ADC7FC3CCB0&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dundout%26FORM%3DHDRSC3


 
 

  

O: Da, soustanovitelji so na določenih delavnicah dobili povratne informacije od strokovnjakov s področja zagonskih podjetij.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Kombinacija (lastni kapital + podpora v obliki nepovratnih sredstev) 
 
V: Ali ste uporabili kakršno koli nepovratno pomoč? 
O: Da. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja? 
O: Projekt se je začel dobro, saj smo se med analizo potreb veliko pogovarjali z ljudmi, potencialnimi strankami. To nam je omogočilo jasno 
razumevanje problema. Tako smo z našo pametno napravo pomagali reševati težave naše ciljne skupine. 
Bodite odprti, pogovarjajte se z ljudmi, poskusite po najboljših močeh! 
 
 
Arhetipi sistema   
 

1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
 Da. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja oziroma nedoseganje cilja? 
 Ne. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Ne. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 



 
 

  

 Ne. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Da. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
 Ne. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
 Da. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Ne. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
 Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Da. 
 



 
 

  

13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Da. 
 
14. Ali je uspeh ene od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Ne. 

 
 

- PalmMedia 

 
Name of the business: PalmMedia 
Number of Employees: more than 5  
Industry – Area of Operation: B to B SAS (software) 
palmmedia.cz 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/palmmedia.co/videos/423839284814274


 
 

  

Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Da. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da. 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Da. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da, člani ekipe so se izobraževali na tem področju. 
 
V: Ali ste uporabljali kakšno svetovalno storitev? 
O: Da, povratne informacije strokovnjakov. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Z lastnim kapitalom 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja? 
O: Razlog za uspeh je bil ustvarjalni način razmišljanja. ''Spremenili bomo način, kako ljudje razmišljajo o vašem podjetju'' Nauk, ki se ga je treba 
naučiti: prepričajte se, da imate zakonite ustanoviteljske pravice.  



 
 

  

 
 

Arhetipi sistema   
 

1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
 Da. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
 Da. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Da. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Da. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Da. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Da. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 



 
 

  

 Da. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
 Ne. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Ne. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
 Da. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Da. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Da. 
 
14. Ali je uspeh ene od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Ne. 

 
 



 
 

  

Inkubatorji in pospeševalniki 

Na Češkem deluje več deset inkubatorjev in pospeševalnikov. Nekateri so pripravljeni sodelovati s startupi z različnih področij, drugi so prilagojeni 
določenim tržnim segmentom. Številni startupi in inkubatorji delujejo kot investitorji: eni vlagajo v startup za delež v projektu. Med njimi obstajata 
tudi investicijski sklad in inkubator UP 21. 

UP 21 sodeluje tudi s startupi, ki so še v fazi načrtovanja, najpomembnejša je dobra ideja. Trenutno je v inkubaciji 13 zagonskih podjetij, 17 
inkubiranih projektov pa je v portfelju vlagatelja. Skupno je UP21 v času svojega delovanja v startupe vložil 122 milijonov CZK oziroma 5,3 milijona 
dolarjev. Eden od najzanimivejših projektov, ki jih je financiral ta vlagatelj, je zagonsko podjetje NutritionPro. Gre za storitev, ki določi sestavo 
telesa in ob upoštevanju tega sestavi prilagojen jedilnik. Z uporabo programa lahko naročite tudi dostavo hrane, ki je pripravljena samo za vas in 
vsebuje potrebne elemente v sledovih za vaše telo. 

Drugi inkubator, ki se predstavlja kot vlagatelj, je Al Startup Incubator. Ustanovljen je bil leta 2017 v Pragi in pomaga pri razvoju in promociji 
poslovnih projektov na področju umetne inteligence, zlasti gre za zagonska podjetja, katerih izdelki so povezani z umetno inteligenco: strojno 
učenje, obdelava naravnega jezika, avtomatizacija robotike, dopolnjeni z resničnostjo. Investira do 500.000 USD za 10-30 % stroškov projekta. 

Pospeševalnik ChechAccelerator sodeluje z zagonskimi podjetji ne glede na področje, na katerega se nanašajo. V trimesečni program so lahko 
vključeni projekti, ki razvijajo inovativen izdelek ali storitev in imajo velik potencial rasti. 

Biotehnološki center i&i Praga sodeluje s projekti s področja MedTech, BioTech, medicinske diagnostike in odkrivanja zdravil. Pospeševalnik 
Startupbootcamp Commerce pomaga zagonskim podjetjem, ki delujejo na področju trgovine, StartupYard pa tehnološkim projektom s področij 
AR/VR, Deep Tech, AI, strojnega učenja, blockchain, kriptografije, robotov, IoT, kibernetske varnosti. Poleg tega zadnji omenjeni pospeševalnik ne 
dela razlik med češkimi in tujimi udeleženci, ko se startup vključi v program, ima dostop ne le do strokovne podpore, temveč tudi do financiranja. 



 
 

  

 
Stanje zagona po COVID-19 
 
Vpliv na zagonske ekosisteme pred pandemijo 
 
Češka postaja vse bolj dinamična na področju razvoja tehnologije. Tu se že dlje časa aktivno razvijajo IT podjetja, specializirana za programsko 
opremo in e-poslovanje - Avast, Alza, Kiwi. V zadnjih letih se je pojavilo vse več inovativnih zagonskih podjetij. To ni presenetljivo, saj ima Češka 
veliko prednosti za zagon novih projektov. 
 
Svetovalni velikan Deloitte je že opozoril na inovativni potencial čeških tehnoloških podjetij. Uvrstil jih je na svojo lestvico Fast 50 CE. To je seznam 
najhitreje rastočih podjetij v srednji in vzhodni Evropi. Leta 2020 je bilo na ta seznam uvrščenih 21 čeških podjetij. Najvišje mesto je zasedla 
logistična storitev DoDo, ki dostavlja hrano, hrano iz restavracij in pakete. Leta 2020 je podjetje DoDo zraslo za 8427 % in zasedlo drugo mesto 
na skupni lestvici. Podjetji UlovDomov.cz in FAVI sta se uvrstili na tretje in četrto mesto. 
 
Češka podjetja so postala vodilna tudi v drugi kategoriji vzhajajočih zvezd. V tej razvrstitvi se ocenjujejo mlada podjetja, ki so se pravkar pojavila 
na trgu. Od petindvajsetih mest so jih deset zasedla češka zagonska podjetja. Sedem od njih se jih je uvrstilo med deset najboljših, vključno z 
zmagovalcem - platformo FTMO za obetavne trgovce, ki jim zagotavlja finančni kapital. Ta ocena je pokazala, da je Češka republika vodilna na 
področju tehnoloških inovacij ne le v Srednji Evropi, temveč tudi v svetu. 
 
 
Vrsta zagonskih podjetij, razvitih med COVID-19 
 
V času konference COVID-19 je tehnološka industrija in industrija kibernetske varnosti na Češkem doživela res velik razcvet. Na teh področjih je 
bilo veliko uspešnih pobud. 
 



 
 

  

Spodaj je predstavljenih 10 najboljših čeških zagonskih podjetij na področju kibernetske varnosti v letu 2021: 
 

- BankID 

https://bankid.cz/en/ 
Češke banke so ustanovile BankID, ki je lep primer "korporativnega zagonskega podjetja", da bi omogočile enostavno preverjanje pristnosti, 
zanesljivo preverjanje KYC in podpisovanje pogodb prek prijave v obstoječi bančni račun. 
 

- GreyCortex 

https://www.greycortex.com/ 
GreyCortex varuje omrežno komunikacijo z analizo prometa v omrežju z naprednimi tehnikami odkrivanja. Odkriva grožnje in vizualizira 
komunikacije, da se lahko hitro odzove na anomalije. 
 

- IP Fabric 

https://ipfabric.io/ 
IP Fabric omrežnim inženirjem omogoča samodejno odkrivanje, preverjanje in dokumentiranje velikih podjetniških omrežij, zagotavlja vidnost 
povezav in preprečuje varnostne težave zaradi pomanjkanja vidnosti. 
 

- Resistant AI 

https://resistant.ai/ 
Odporna umetna inteligenca prepozna ponarejene dokumente in sumljive transakcije z uporabo naprednih tehnik umetne inteligence. 
Preprečuje goljufije med popolnoma avtomatiziranimi digitalnimi procesi, kot sta odprtje računa ali vloga za posojilo. 
 

- Signi 

https://signi.com/en/ 

https://bankid.cz/en/
https://www.greycortex.com/
https://ipfabric.io/
https://resistant.ai/
https://signi.com/en/


 
 

  

Signi je platforma za elektronsko podpisovanje dokumentov. Podjetjem pomaga hitreje skleniti pogodbe s strankami, saj pravno zavezujoč 
dokument v celoti ustvari na spletu in brez papirja. 
 

- TeskaLabs 

https://teskalabs.com/ 
TeskaLabs zagotavlja varno komunikacijo mobilnih naprav ali naprav IoT z omrežno infrastrukturo in izdeluje več izdelkov, ki temeljijo na 
predpostavki varnega omrežnega prehoda. 
 

- ThreatMark 

http://threatmark.com/ 
ThreatMark preprečuje spletne goljufije v bančništvu z analizo vedenja uporabnikov, atributov naprav, podrobnosti o transakcijah in različnih 
drugih dejavnikov, ki jih samodejno oceni umetna inteligenca, ter z upoštevanjem ugotovitev pri avtentikaciji uporabnika. 
 

- Veracity Protocol 

https://veracityprotocol.org/ 
Protokol Veracity zagotavlja pristnost fizičnih predmetov z ustvarjanjem edinstvene fizične kode™, ki predstavlja "podpis" določenega predmeta. 
Protokol Veracity lahko ustvari fizično kodo™ s preprosto mobilno aplikacijo. 
 

- Whalebone 

https://www.whalebone.io/ 
Whalebone tiho varuje naprave končnih uporabnikov z izdelki, ki jih dobavlja telekomunikacijskim operaterjem, ponudnikom internetnih storitev 
in podjetjem. Spremlja dejavnosti uporabnikov in zaustavi sumljive dejavnosti, kot je obisk problematičnega spletnega mesta ali prenos 
zlonamerne programske opreme. 
 

- Wultra 

https://teskalabs.com/
http://threatmark.com/
https://veracityprotocol.org/
https://www.whalebone.io/


 
 

  

https://www.wultra.com/ 
Wultra bankam in fintech podjetjem ponuja rešitve za avtentikacijo in mobilno varnost. Z uvajanjem zaupanja vredne identitete in zagotavljanjem 
zaščite pred zlonamerno programsko opremo, varnosti naprav in varnega izvajalnega okolja na mobilnih napravah zmanjšuje število goljufij. 
 
 
Nova področja/področja podjetništva, odprta zaradi pandemije 
 
Čeprav se češki tehnološki trg razvija v pravo smer, mora še storiti številne korake, da bi dosegel raven zahodnih držav.  
 
Na Češkem na primer ni razvitega sektorja strojne opreme. Obstajajo izjeme, kot so Prusa Research, Snuggs ali več podjetij, specializiranih za 
proizvodnjo nanovlaken. A kljub temu Češka na tem področju zaostaja za konkurenti. Toda zakaj? V češkem investicijskem svetu še vedno 
prevladujejo bolj konservativni vlagatelji, ni pa mreže poslovnih angelov in vlagateljev iz kategorije FFF (friends, family and fools), ki bi vlagali v 
bolj tvegane projekte. Zato je za podjetja lažje razviti programsko opremo in nato iskati vlagatelje kot pa najprej zbrati kapital in se šele nato 
lotiti proizvodnje strojne opreme. 
Zato je Češka še vedno ena od držav, v katerih je zelo malo mladih tehnoloških podjetij na prebivalca.. 

Zaključek 

Ekosistem zagonskih podjetij na Češkem se aktivno razvija. Inovativni projekti, ki se začenjajo v tej državi, so povezani z različnimi področji: od 
zabave, potovanj, razvoja spletnih storitev do kibernetske varnosti in interneta stvari. 

V državi je ustvarjeno ugodno okolje za razvoj malih podjetij; odpreti svoje podjetje je precej preprosto. Na Češkem je nizka stopnja brezposelnosti, 
strokovnjaki IT pa so zelo iskani, zato je priporočljivo, da imate v ekipi že svojega razvijalca, če želite tam zagnati svoje zagonsko podjetje. 

https://www.wultra.com/


 
 

  

Kar zadeva financiranje, na Češkem delujejo številni skladi tveganega kapitala, naložbe pa lahko pridobite tudi od poslovnih angelov ali z objavo 
svojega projekta na spletni strani za množično financiranje. 

Svoj projekt lahko razvijate tudi s sodelovanjem v programih lokalnih inkubatorjev in pospeševalnikov, ki jih je precej. Številni inkubatorji in 
pospeševalniki poleg mentorstva zagotavljajo tudi naložbe.4 

 
Literatura 
 
10 Cybersecurity Startups in the Czech Republic in 2021 | by Petr Dvořák | Wultra Blog | Medium 
Технологии и инновации: что мешает расти стартапам в Чехии / Бизнес / Иммиграция / 420on.cz Пражский городской портал 

 
  

                                                      
4 Vir: https://medium.com/startup-jedi/the-startup-ecosystem-in-the-czech-republic-f97a1690907b 

https://medium.com/wultra-blog/10-cybersecurity-startups-in-the-czech-republic-in-2021-bf1b11418f84#:%7E:text=%2010%20Cybersecurity%20Startups%20in%20the%20Czech%20Republic,network%20engineers%20to%20automatically%20discover%2C%20verify%2C...%20More%20
https://420on.cz/immigration/business/60132-tehnologii-i-innovatsii-chto-meshaet-rasti-startapam-v-chehii
https://medium.com/startup-jedi/the-startup-ecosystem-in-the-czech-republic-f97a1690907b


 
 

  

 

 

Grčija 
 

Prebivalstvo 
 
Območje: 131.957 kvadratnih kilometrov 
Prebivalci: 10.724.599 
 

• Moški: 5.208.293 
• Ženske: 5.516.306 
• Mladi: 1.667.431 
• Mladi podjetniki: 4,48 %  
• Število novoustanovljenih podjetij: Grških zagonskih 

podjetij ni lahko izmeriti. Ocenjuje se, da jih je okoli 
2.000. 

Statistični podatki o državi 



 
 

  

5 
Podjetništvo - Odpiranje podjetja na splošno 
 
Kdor želi ustanoviti podjetje v Grčiji, ima na voljo 7 možnosti: 
1. Podjetje z omejeno odgovornostjo: To je najpogostejši in najprimernejši podjetniški subjekt v Grčiji za ustanovitev malega in srednje velikega 
podjetja. Ta vrsta podjetja zahteva vsaj enega delničarja in enega direktorja. To je lahko pravna oseba ali posameznik, ne glede na njegovo 
državljanstvo. Za ustanovitev podjetja je potreben najmanjši znesek 4500 Eur.  
2. Podjetje z zasebnim kapitalom: Ta vrsta je podobna podjetju z omejeno odgovornostjo, z edino razliko, da je treba ustanoviti osnovni kapital. 
Natančneje, struktura podjetij z zasebnim kapitalom, se lahko ustanovi z osnovnim kapitalom v višini 1 EUR.  
3. Javno podjetje z omejeno odgovornostjo: Za to vrsto podjetja se zahtevajo en delničar in trije direktorji, ki so lahko fizične ali pravne osebe, 
ne glede na njihovo državljanstvo. Za ustanovitev podjetja je potreben minimalni znesek 60000 Eur (ta znesek je treba plačati v prvih dveh 
mesecih, ko bo podjetje ustanovljeno).  
4. Podružnica: Za ustanovitev podružnice v Grčiji mora imeti ustanovitelj stalno prebivališče v Grčiji, registrirana pa morata biti vsaj en delničar 
in en direktor.  
6. Anonimna družba: To vrsto podjetja lahko ustanovi ena ali več oseb. Pri tej vrsti podjetja je odgovornost družbenikov omejena na znesek 
kapitala, ki so ga vložili v podjetje. 
7. Splošna družba v Grčiji (Omorthymi Eteria (OE): Vrsta podjetja, v katerem so vsi družbeniki skupaj odgovorni za dolgove družbe brez omejitve 
odgovornosti.. 
 
 
Državljani 
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj korakov, ki jih morate upoštevati: 
 

                                                      
5 Vir: Analiza BCG, Crunchbase, raziskava 



 
 

  

1. Izberite poklicno dejavnost in ustrezno šifro poklicne dejavnosti davčnega urada (KAD). Prijavite lahko eno primarno dejavnost in več 
sekundarnih dejavnosti. 
 
2. Prijavite kraj opravljanja dejavnosti (sedež). Če je sedež podjetja nepremičnina, ki je v vaši lasti ali na kateri imate pravico uporabe, 
morate predložiti obrazec E9 davčnega urada, v katerem so podrobno navedene vse nepremičninske posesti davčnega zavezanca. Če vam 
starši ali sorodniki ponudijo brezplačno uporabo nepremičnine, morajo o tem podpisati notarsko overjeno izjavo ter predložiti obrazca 
E9 in E1, pri čemer slednji podrobno navaja splošni ekonomski status davčnega zavezanca in vse dohodke. Prav tako morajo prek spletne 
platforme TAXIS davčnega urada predložiti spletno izjavo, v kateri prijavijo darilo upravičencu. 
 
3. Predhodno se prijavite pri skladu socialnega zavarovanja EFKA in gospodarski zbornici. 
 
4. Registracija pri davčnem uradu, ki pokriva lokacijo sedeža podjetja, za začetek opravljanja poslovnih dejavnosti. Tam je treba predložiti 
vso dokumentacijo, zbrano v prejšnjih korakih. Na davčnem uradu je treba izpolniti tudi obrazec M2, v katerem je treba navesti šifro 
poslovne dejavnosti, in prejeti potrdilo, da je bilo podjetje prijavljeno na davčnem uradu. 
 
5. Dokončajte registracijo pri EFKA in gospodarski zbornici. V ta namen je treba organizaciji EFKA predložiti fotokopijo potrdila davčnega 
urada o začetku opravljanja dejavnosti. Prav tako je treba kupiti žig z imenom, dejavnostjo, naslovom, telefonsko številko, lokalnim 
davčnim uradom in davčno številko podjetja ter knjigo prihodkov in odhodkov in knjigo prejemkov.. 

Opomba: Če vaše podjetje potrebuje blagajniški avtomat, morate njegovo delovanje prijaviti v sistemu TAXIS. 
 
Tujci 
 
Če ste tujec v Grčiji in želite ustanoviti podjetje v Grčiji, morate upoštevati nekaj korakov. Najprej morate poiskati ime za svoje podjetje (ki ga ne 
uporablja nobeno drugo podjetje v Grčiji), nato pa se lotiti registracije imena podjetja. Glede na vrsto podjetja, ki ga želite opravljati, morate 
izbrati poslovno dejavnost.  V naslednjem koraku morate izbrati strukturo podjetja za svoje podjetje in pripraviti osnutek družbene pogodbe, v 
kateri boste navedli vse pomembne podrobnosti v zvezi s podjetjem (npr. delničarje, deleže, vrsto podjetja, začetni kapital itd.) Po izpolnitvi tega 

https://www.efka.gov.gr/el


 
 

  

poglavja morate po prvem osnutku nadaljevati s potrjevanjem ustanovitvenega akta z MOA. Nazadnje bo za preverjanje registracije podjetja 
sodelovala poslovna zbornica. 
 
Kultura zagonskih podjetij v Grčiji 
 
Zagonsko podjetje je mlado podjetje, ki ga ustanovi eden ali več podjetnikov, da bi razvili edinstven izdelek ali storitev in jo dali na trg. Tipično 
zagonsko podjetje je po svoji naravi običajno majhno, z začetnim financiranjem s strani ustanoviteljev ali njihovih družin. 
 

Lokalna mladinska zagonska podjetja 
 

- Augmenta 

Augmenta je kmetijsko-tehnološko zagonsko podjetje, ki sta ga leta 2017 v Atenah ustanovila dva kmeta in inženirja vgrajenih sistemov ter 
ponuja na umetni inteligenci temelječo rešitev, sestavljeno iz strojne naprave in spletne platforme, ki pregleduje in analizira pridelke. Cilj je 
omogočiti kmetom sprejemanje informiranih odločitev. Ocenjuje se, da bo povečala učinkovitost kmetijstva za 12 %, uporabljala 13 % manj 
kemikalij in izboljšala raven beljakovin za 15 %. 
 
- Spotawheel 

Ustanovitelj Haris Arvanitis, poslovni svetovalec, je delal v velikem telekomunikacijskem podjetju, dokler se mu ni porodila ideja o ustanovitvi 
lastnega podjetja zaradi osebne potrebe. Zamisel se je zelo hitro obnesla, zato je našel še dva partnerja in leta 2016 zagnal podjetje 
Spotawheel, tako da je ustvaril orodje za lažje iskanje rabljenega avtomobila. Podjetje deluje na področju e-trgovine/e-tržnic. Spotawheel je 
prodajalna rabljenih avtomobilov, katere cilj je pod isto spletno stran pripeljati najboljše rabljene avtomobile na trgu, svojim strankam 
povedati le celotno resnico, uporabiti tehnologijo za zmanjšanje stroškov in ponuditi avtomobile v odličnem stanju in v dobri vrednosti glede 
na njihove razmere. Vsak avtomobil gre skozi pregled mehanika Spot, kilometri so potrjeni in zapisani (kar je na trgu rabljenih avtomobilov 
velik zalogaj), status avtomobila pa je pisno točkovan, česar noben konkurent ne želi storiti (iz očitnih razlogov). Vse informacije in pisno 
poročilo o vseh avtomobilih so v virtualnem razstavnem salonu www.spotawheel.gr, prek katerega lahko izberete način plačila, zaprosite za 

https://www.augmenta.ag/
https://www.spotawheel.gr/


 
 

  

bančno financiranje ali zamenjavo s svojim starim avtomobilom, organizirate testno vožnjo po naših prostorih ali objektih in nam seveda 
poveste, kam naj avtomobil dostavimo po vsej Grčiji! 
 
- Nummyspay: 

Podjetje Nummuspay, ustanovljeno leta 2017, je platforma za upravljanje naročnin in obdelavo kreditnih kartic, ki spletnim podjetjem 
pomaga prihraniti denar in čas. Spletno izdajanje računov, upravljanje naročnin, upravljanje davkov in samodejno ponavljajoče se 
zaračunavanje so le nekatere od njenih funkcij. FinancesOnline jim je podelil nagrado Rising Star 2018. 
 
- Quizdom: 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2014 v Atenah kot zagonsko podjetje, od takrat pa jim je uspelo povečati velikost podjetja na 1-10 
zaposlenih. Panoga, ki jo začenja Quizdom, je na področju iger, zabave in izobraževanja. Quizdom je največja aplikacija za igre v Grčiji z več 
kot 2 milijona uporabnikov in televizijsko oddajo "Quizdom The Show". Aplikacija je bila od začetka delovanja nameščena na več kot polovici 
pametnih telefonov v državi. Pred kratkim je Quizdom prejel nagrado Hellenic Entrepreneurship Award za Quizdom Education, ločeno enoto 
znotraj Quizdoma, katere cilj je revolucionirati način priprave študentov na izpite. Podjetje se namerava širiti s sedanjih trgov - Grčije, 
Nemčije, Avstrije in Švice - na nove države, kot so Rusija, Filipini in Brazilija..  
 
 

Mladinska poslovna področja 
 
Med najbolj cvetočimi sektorji v Grčiji in področji, za katera se odločajo mladi, so naslednji: 
 

• Hrana in pijača 
• Obnovljivi viri energije 
• Ladijska oprema in storitve 
• Informacijske in komunikacijske tehnologije 

https://nummuspay.com/
http://www.quizdom.com/


 
 

  

• Potovanja in turizem 
• Kozmetika in kozmetični izdelki 
• Pomorska in mejna varnost 
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6 Vir: https://www.fortunegreece.com/article/startups-in-greece-2019-pos-to-equifund-epireazi-to-elliniko-ikosistima/  

https://www.fortunegreece.com/article/startups-in-greece-2019-pos-to-equifund-epireazi-to-elliniko-ikosistima/


 
 

  

Inkubatorji in vlagatelji 
 

- Startupweekend 

V samo 54 urah imajo startuperji priložnost izkusiti vzpone, padce, zabavo in pritisk, ki sestavljajo življenje v startupu. Medtem ko se boste 
učili, kako ustvariti pravo podjetje, boste spoznali najboljše mentorje, vlagatelje, soustanovitelje in sponzorje, ki so vam pripravljeni pomagati 
pri zagonu. Najtežji del ustanavljanja podjetja je začeti. Na Techstars Startup Weekendu se boste potopili v idealno okolje, v katerem se lahko 
zgodi zagonska čarovnija. Obkroženi s pametnimi in strastnimi ljudmi ter z najboljšimi orodji in pristopi, ki so vam na voljo, boste naredili 
velike korake na poti do ustanovitve podjetja, postali ustanovitelj ter se povezali s pravimi ljudmi in viri. 
 
- StartUp Greece 

StartUp Greece je digitalni informacijski in mrežni prostor, katerega namen je omogočiti razvoj nove generacije podjetnikov v Grčiji, združiti 
ljudi in ideje ter spremeniti dojemanje poslovanja in podjetništva v državi. StartUp Greece združuje spletno podjetniško skupnost s 
podatkovno zbirko znanja in informacij, specializirano za področje poslovanja. Podatkovna baza znanja in informacij vključuje:  
 
• pobude za javno ali zasebno financiranje, da bodo vsi razpoložljivi viri zbrani na enem spletnem mestu in dostopni podjetnikom ali vsem, 

ki jih zanima ustanovitev podjetja. 
• postopke, zakone in predpise, da bi ustvarili usklajeno podatkovno zbirko, vodnik za podjetnike, obstoječe ali ambiciozne. 
• dogodke o podjetništvu, inovacijah ter mentorski dogodki, saj sta osebni stik in mreženje še vedno neprecenljiva za navdih in motivacijo. 
• članke "Kako" o majhnih in večjih podrobnostih, ki opredeljujejo podjetje in ga lahko spravijo na noge (npr. osnovna načela trženja za 

vaše novo podjetje). 
• tekmovanja za podjetništvo in inovacije, da bodo imeli mladi, naj bodo podjetniki ali ne, stalno informacijsko točko in priložnost, da 

izkoristijo svoje talente in strokovno znanje. 
• uporabne podatke in trende za pametnejše poslovne odločitve. 
• zgodbe o uspehu in neuspehu, da bi poudarili uspešne poslovne rezultate in ker je treba neuspeh spodbujati kot dragoceno izkušnjo in 

nujen korak k uspehu. 

https://startupweekend.org/
https://startupgreece.gov.gr/


 
 

  

Spletna skupnost: V skupnosti lahko sodelujejo vse zainteresirane strani: podjetniki in mladi, ki jih zanima ustanovitev podjetja, poslovni 
strokovnjaki, zasebni vlagatelji in poslovni angeli, direktorji finančnih organizacij, uradniki javne uprave in vodstveni delavci, ki delajo za organe, 
povezane s podjetji in/ali inovacijami, ter vsi, ki menijo, da jim sodelovanje lahko koristi ter da lahko delijo svoje znanje in izkušnje. 
 
 
Elektronsko poslovanje - mladinska podjetja 
 
Elektronsko poslovanje v Grčiji naj bi bilo konec letošnjega leta vredno 4 milijarde evrov. To bi pomenilo več kot 8-odstotno povečanje v 
primerjavi s 3,7 milijarde evrov, kolikor je bila grška industrija elektronskega poslovanja vredna lani. Do zdaj je bilo 80 % nakupov opravljenih v 
domačih spletnih trgovinah. Danes ima v Grčiji digitalne prodajalne več kot 7000 podjetij. Leta 2019 je 3400 podjetij prejelo naročila prek spletnih 
spletišč/platform/aplikacij. Prevladujoča področja, ki jih ljudje vlagajo v e-poslovanje, so: potovalne storitve (46 %), hrana (43 %), oblačila/obutev 
(42 %), računalniška oprema (41 %), elektronika (40 %), vstopnice za dogodke (39 %), knjige (37 %) %), gospodinjstvo (36 %), lekarna (30 %), 
osebna nega (30 %) in zavarovanje (26%). 
 
 
Pravni načrt za podjetnike 
 
Ustanovitev podjetja v Grčiji je zaradi gospodarskega okolja izziv. Zapletena in neučinkovita birokracija ter pomanjkanje dostopa do regulativnih 
informacij precej otežujejo začetek poslovanja v Grčiji. 
 
Grčija se po indeksu globalne poslovne zapletenosti za leto 2019 med 75 državami uvršča v sam vrh po težavnosti ustanavljanja in vodenja 
podjetij. Težave pri ustanavljanju podjetja v Grčiji so predvsem posledica labirinta birokracije, pogostih sprememb zakonodaje, razlik v stopnjah 
obdavčitve in DDV v regijah ter nepredvidljive obravnave podjetij s strani organov. 
  

https://greekreporter.com/tag/greek-businesses/
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Čeprav je zakonodaja v Grčiji morda zapletena, si veliko ambicioznih ljudi po najboljših močeh prizadeva ustanoviti podjetje v Grčiji, predvsem v 
najbolj znanih panogah, kot so turizem, ladijski promet, kmetijstvo, tekstil in rudarstvo. 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Vir: http://en.protothema.gr/wp-content/uploads/2019/06/bus1.jpg 
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Položaj zagonskih podjetij po COVID-19 
 
Vpliv na zagonske ekosisteme pred pandemijo 
 
Pandemija COVID-19 je imela velik vpliv na sektor zagonskih podjetij, vendar njene posledice niso bile niti tako razširjene niti tako zaskrbljujoče, 
kot je bilo pričakovano. V Grčiji so bila najbolj prizadeta zagonska podjetja, ki so bila v obdobju rasti. Hkrati so bili vsekakor primeri zagonskih 
podjetij, ki jim je uspelo izkoristiti posebne priložnosti, ki jih je ustvarila kriza, pri čemer je treba poudariti, da se je vsak sektor z razmerami soočal 
drugače. Na splošno pa lahko rečemo, da je zorenje ekosistema v številnih primerih prineslo pozitivne premike. 
 
Pri odpornosti, ki jo je v teh težkih letih pokazalo več zagonskih podjetij, je imela pomembno vlogo podpora grške vlade in skladov tveganega 
kapitala ali inkubatorjev. Hkrati so v številnih primerih pomagali tudi ukrepi, kot so hackathoni, in prostovoljne pobude, kot je COVIDhackGR 
(GreeceVSvirus). 
  
Do konca leta 2019 je grško gospodarstvo uspelo izkazati presežek v višini 3,6 % bruto domačega proizvoda. V letu 2020 je gospodarstvo začelo 
s pozitivnimi obeti za fiskalno upravljanje države, da bi zmanjšalo davčno breme in lahko okrepilo elektronske transakcije tako med državljani in 
podjetji kot med državljani in javnim sektorjem. (Hazakis, 2021)8 
 
Ne glede na njihov poslovni ali tržni poudarek sta večino zagonskih podjetij prizadeli napeta omejitev in svetovna gospodarska recesija. 
Prizadevanja za razvoj podjetja so bila ovirana, prihodki so se zmanjšali, pridobivanje sredstev in sodelovanje z vlagatelji pa sta postala težja kot 
kdaj koli prej. V ta namen je grška vlada predlagala vrsto podjetništvu prijaznih politik, katerih namen je bil ublažiti negativne posledice 
gospodarstva. Podporni ukrepi, ki jih je vlada izdala za podjetja, so v številnih primerih pomagali, vendar so povzročili tudi nekatera zelo resna 
izkrivljanja na trgu. Prvi sprejeti ukrepi so znašali 6,8 milijarde EUR, kar je predstavljalo 3,5 % grškega BDP. Ti ukrepi so se nanašali na podporo 
zdravstvenemu sistemu. Zadevnim delavcem, samozaposlenim osebam in lastnikom podjetij z do petimi zaposlenimi, ki so bila v suspenzu, je 
bilo dodeljeno namensko nadomestilo v višini 800 EUR. Hkrati je bil predviden 40-odstotni popust na najemnine za podjetja z začasno ustavitvijo, 

                                                      
8 Is There a Way out of the Crisis? Macroeconomic Challenges for Greece After the Covid – 19 Pandemic: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895554 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895554


 
 

  

zaposlenim v teh podjetjih pa je bil odobren tudi 25-odstotni popust za zamude pri plačilih in ugotovljene dolgove, vključno z začasno ustavitvijo 
davčnih obveznosti. Nazadnje je bilo predvideno zagotavljanje likvidnosti podjetjem s posojili z nizkimi obrestmi, ki se odplačujejo pet let, 
vključno z odlogom plačila v prvem letu, ter podpora sektorju primarne proizvodnje. (Makantasi & Valentis, 2020)9 
 
Nekateri finančni ukrepi, ki so bili izvedeni med COVID-19, kot so bili zabeleženi v raziskavi družbe Found.ation v sodelovanju z EIT Digital in 
Velocity.Partners VC, so:10 
 

• Helenska razvojna banka (HDB, prej TANEO) je v sodelovanju z Evropsko komisijo napovedala uvedbo poslovnega jamstvenega sklada 
Covid19, sheme, katere cilj je zagotoviti jamstva v skupnem znesku do 1 milijarde EUR za nova posojila obratnega kapitala za podporo 
projektom v Grčiji. 

• Nova posojila so bila zagotovljena prek podjetniškega sklada Helenske razvojne banke s 100-odstotno subvencijo obrestne mere. 

                                                      
9 Εκτιμήσεις & Προσδοκίες: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Πανδημία (Estimations & Expectations: The Greek Economy after the Pandemic): https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-
economycoronavirus/ 
10 Found.ation, EIT Digital and Velocity.Partners VC, (2021). STARTUPS IN GREECE 2020-2021 – Progressing against all odds , Annual Report  https://thefoundation.gr/wp-
content/uploads/2020/12/Startups-in-Greece-2020-by-EIT-Digital-and-Foundation.pdf  

https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-economycoronavirus/
https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-economycoronavirus/
https://thefoundation.gr/wp-content/uploads/2020/12/Startups-in-Greece-2020-by-EIT-Digital-and-Foundation.pdf
https://thefoundation.gr/wp-content/uploads/2020/12/Startups-in-Greece-2020-by-EIT-Digital-and-Foundation.pdf


 
 

  

Na podlagi navedene raziskave (2021)11, je bilo ugotovljenih več razlik v tem, kako so posamezna podjetja obravnavala posledice nastalih 
razmer. Nekatera podjetja so bila močno prizadeta - zlasti zagonska podjetja, katerih glavna dejavnost je turizem in gostinstvo. Bile pa so tudi 
panoge, ki so zaradi pandemije doživele povečanje povpraševanja in še naprej rastejo, na primer platforme za e-učenje in e-trgovanje ali 
logistični sektor. Raziskava je zagotovila pomembne podatke o delu v zagonskih podjetjih med pandemijo, pa tudi o prehodu na delo na 
daljavo, saj je le 11 % zagonskih podjetij navedlo, da ne prehajajo ali še niso prešli na delo na daljavo. Pomembno je tudi, da je v teh posebej 

                                                      
11 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Workforce Survey): 
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability
=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTA
NCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_q
DQ8fBKKo4lN_locale=el 

https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents%20_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_%20publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=445369&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el


 
 

  

težkih okoliščinah večina podjetij (40 % zagonskih podjetij, ki so odgovorila na anketo) med COVID-19 zaposlovala ljudi, medtem ko jih je 
manjši delež (približno 26 %) odpuščal. 

 
Več zagonskim podjetjem se je uspelo prilagoditi novemu okolju in se sčasoma razširila na nove trge ali prilagodila svoje izdelke. Več podjetij je 
sprejelo nove zaposlene, manjši odstotek pa jih je odpustilo. (ICAP, 2020)12 
 
Skoraj vsi sektorji so zaradi pandemije COVID-19 utrpeli izgube, medtem ko se je sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije uspelo 
povečati prodajo, čisti dobiček in tržni delež. 
                                                      
12 Αποτελέσματα Έρευνας για τις Επιπτώσεις του Covid – 19 στις Εταιρείες και τους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας (Results of the Survey on the Impact of Covid19 on Companies 
and Sectors of the Greek Economy):https://dir.icap.gr/mailimages/icap.gr/Conference/13th_GR_CRC_2020_presentation_P ANTELAIOU.pdf 

https://dir.icap.gr/mailimages/icap.gr/Conference/13th_GR_CRC_2020_presentation_P%20ANTELAIOU.pdf


 
 

  

 
 

Vrsta zagonskih podjetij, razvitih med COVID-19 
 
Leta 2020, ko je epidemija potrkala na vrata številnih grških zagonskih podjetij, se je hitrost njihovega napredka nepričakovano zmanjšala. Čeprav 
so si uspeli opomoči od prvega šoka in z nekaj dobro načrtovanimi ukrepi obvladati negativni vpliv zdravstvene krize. Tako je bila zapora zanje 
precej kratek premor, vendar je bilo nekaj zagonskih podjetij, ki so se po pandemiji pojavila z velikim uspehom. 13 
- Blueground; podjetje, ki se ukvarja z dolgoročnim najemom opremljenih stanovanj v Evropi, Združenih državah Amerike in Aziji, 
- Spotawheel; inovativna platforma za prodajo in nakup rabljenih avtomobilov. 
- Ferryhopper; spletna platforma za rezervacijo trajektnih vozovnic, katere prodaja se je povečala za 300 %. 
- Owiwi; ki zagotavlja digitalna orodja za najemanje in ocenjevanje osebja. 
- BIOPIX-T; podjetje je usmerjeno na dva trga, povezana z zdravstveno diagnostiko, s proizvodnjo instrumentov in standardiziranih esejev za 
odkrivanje in spremljanje nalezljivih bolezni in spremljevalne diagnostike. Njihov glavni izdelek, Iris, je prenosna oprema za odkrivanje Covid19, 
ki lahko odkrije virus v vzorcu v manj kot pol ure. 
- EnzyQuest; biotehnološko zagonsko podjetje s sedežem v Heraklionu na Kreti, osredotočeno na razvoj in trženje novih encimskih izdelkov, ki 
omogočajo učinkovite proizvodne in analitične postopke. Med njihovimi izdelki je EnzyQuest SARS CoV2 RT qPCR kit_IVD, molekularni test RT-
PCR v realnem času, namenjen kakovostnemu odkrivanju RNA SARS-CoV-2, pridobljene iz vzorcev človeških dihal. 

 
 

Nova področja podjetništva, ki so se odprla zaradi pandemije 
 
Pandemija COVID-19 je močno spremenila potek države in vplivala na zdravstveno varstvo, socialno kohezijo in celotno gospodarstvo. Grčija je 
bila pred začetkom pandemije v povsem drugačnem stanju pripravljenosti kot med gospodarsko krizo leta 2009. Grčija se je pred epidemijo 
izkazala z izjemno odpornostjo. V nasprotju s prevladujočim negativnim vzdušjem, ki je spremljalo izbruh virusa, se je država hitro odzvala na 

                                                      
13 Eptakili, (2020). Greek startups riding out the pandemic: https://www.ekathimerini.com/society/260547/greek-startups-riding-out-the-pandemic/  

https://www.theblueground.com/
https://www.spotawheel.gr/
https://www.ferryhopper.com/en/
https://owiwi.co.uk/
https://biopix-t.com/
https://enzyquest.com/
https://www.ekathimerini.com/society/260547/greek-startups-riding-out-the-pandemic/


 
 

  

reševanje zdravstvenih težav. Proces modernizacije države se je pospešil s pospešeno digitalizacijo pomembnih funkcij javne uprave, s čimer so 
bili postavljeni temelji za naslednji dan. Hkrati je precejšen del grških podjetij kljub svojim digitalnim primanjkljajem učinkovito prilagodil taktike 
za boj proti pandemiji, kot so model dela na daljavo in druge potrebne digitalne rešitve, na primer elektronsko poslovanje. 
 
Pandemija je skupaj s strogimi omejitvami, ki jih je uvedla vlada, drastično spremenila vsakdanje življenje ljudi. Ta sprememba je pomembno 
vplivala na nakupno vedenje potrošnikov. Zaradi tega je e-trgovanje postalo vse bolj priljubljeno po vsem svetu. V zadnjih letih je elektronsko 
poslovanje v Grčiji postalo zelo priljubljeno. Pred epidemijo se nakupovanje prek interneta v državi ni pogosto uporabljalo, manjkala pa je tudi 
potrebna infrastruktura. Vendar je zaradi zapor in omejevalnih predpisov zahtevala nabavo zalog in storitev prek interneta. Zato se je Grčija leta 
2020 v primerjavi z letom 2019 uvrstila na prvo mesto med drugimi evropskimi narodi po rasti spletne prodaje. 
 
Grški trg doživlja spremembe, ki so posledica hitrega vzpona e-trgovine. Zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja so izkoristila priložnost, 
da postanejo bolj digitalna in dosežejo večje občinstvo. Treba je poudariti, da je skokovit porast spletnih nakupov v Grčiji zaradi epidemije 
povzročil revolucijo na grškem trgu in odprl številne priložnosti za mala in srednje velika podjetja (MSP) ter podjetnike. V naslednjih nekaj letih 
se bo ta naraščajoči trend predvidoma nadaljeval. (Karakatsani, 2022)14 
 
Poleg tega je bila Grčija v skladu s poročilom o evropskem elektronskem poslovanju za leto 202115, leta 2020 srednje uspešna v sektorjih 
infrastrukture in logistike, ki sta ključnega pomena za razvoj in trajnost elektronskega poslovanja. Med obravnavanimi značilnostmi so bili 
logistična uspešnost, enostavnost poslovanja, rast e-uprave, vključenost v internet, učinkovitost poštnih storitev, gospodarska pripravljenost za 
podporo spletnemu poslovanju, kibernetska varnost itd. Hitra rast kurirskih podjetij ter pojav novih tehnologij in digitalnih sistemov s strani 
številnih zagonskih podjetij so pripomogli k temu premiku. Poleg tega je med letoma 2020 in 2021 prišlo do eksplozije priljubljenosti e-platform. 

 
 
 

                                                      
14 Greece economy briefing: The rapid growth of e-commerce in Greece: https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022e02_Greece.pdf 
15 “EUROPEAN E-COMMERCE REPORT”: 
https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf  
 

https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022e02_Greece.pdf
https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf


 
 

  

Lokalna mladinska zagonska podjetja - študije primerov 
 

- Laddroller 

Ime podjetja: Laddroller 
Število zaposlenih: 2 
Industrija - področje delovanja:  Biotehnološko podjetje 
 
Laddroller je inovativen hibrid med eksoskeletom in invalidskim vozičkom na električni pogon, ki funkcionalno oviranim osebam pomaga pri 
vstajanju. 

 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
A. Da. 
Zamisel o oblikovanju takšnega inovativnega invalidskega vozička je nastala na podlagi potreb stranke, ki sem jo imel v preteklosti. Za začetek, 
moj uradni poklic je arhitekt in imam arhitekturni biro. Po nekaj letih, ko sem ustvaril pisarno svoje stranke, me je poklicala in mi sporočila, da je 

http://www.laddroller.com/?fbclid=IwAR1UbVWUkjyNfy0Ll5q9J4kcLM0rlTPItGElHbqMV_8wlKgxtau7Mc3AW8k


 
 

  

imela prometno nesrečo in da je postala invalidna oseba. Posledica tega je bila, da se z invalidskim vozičkom ni mogla več enostavno premikati 
po svoji hiši, zato je prosila, da bi njeno hišo preuredili v skladu z njenimi novimi potrebami, da bi se lažje premikala z invalidskim vozičkom. Tako 
sem začel razvijati nove zasnove in možne funkcije za njeno hišo. Med procesom se mi je porodila zamisel. Natančneje, moja misel je bila 
naslednja: Zakaj ne bi namesto spreminjanja celotne hiše izdelali invalidskega vozička, ki bo naši stranki omogočil lažje gibanje v njenem 
obstoječem domu? In tako sem svojo zamisel začel uresničevati. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da. 
Raziskava trga, ki smo jo izvedli, je bila večinoma prek interneta o inovativnih invalidskih vozičkih, ki so že bili na trgu, in iskali smo njihove 
značilnosti. Nekaj navdiha sem črpal iz njih, vendar sem želel stranki ponuditi nekaj bolj posebnega. Zato sem se lotil razvoja lastnega. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt in kako? 
O: Da. 
Po oblikovanju in razvoju invalidskega vozička moje stranke in po tem, ko sem od nje dobil zelo pozitivne povratne informacije, sem razumel, da 
bo to dobra priložnost za lansiranje tega izdelka na trg. Zato sem začel pripravljati poslovni načrt z uporabo standardne predloge, ki je na voljo 
na internetu.  
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Ker je bil moj študij večinoma blizu arhitekturnemu sektorju, nisem imel posebne izobrazbe, da bi sam pripravil poslovni načrt. Imel pa sem 
nekaj idej o tem, kako ga izdelati, saj sem se udeležil nekaj neformalnih tečajev, ki obstajajo na internetu. Pri izpolnjevanju poslovnega načrta mi 
je pomagal tudi moj brat. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovanje? 
O: Da, pri mojem bratu. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 



 
 

  

O: Uporabili smo le nekaj lastnega kapitala, saj smo zaprosili za množično financiranje na Kickstarterju in od tam pridobili kapital. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Prejeli smo množično financiranje. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja? 
O: Razlog za uspeh Laddrollerja je, da združuje eksoskelet z invalidskim vozičkom na električni pogon. Omogoča hkratno manevriranje iz stoječega 
položaja in prilagajanje drže brez dodatnih zapletenih mehanizmov. Laddroller je lahka in trdna enota z majhnim polmerom obračanja in 
minimalnimi potrebami po vzdrževanju. Z lahkoto se upravlja iz katerega koli položaja uporabnikove drže, zaradi diferenciranega pristopa pa 
lahko premaguje robnike in premaguje vrzeli tudi pri vožnji naprej. Kakovosten okvir iz kovinske zlitine, najsodobnejša elektronika, zanesljivi 
motorji in preprosta uporaba sestavljajo edinstven, učinkovit in obetaven izdelek. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Težave, s katerimi smo se srečali ob odprtju zagonskega podjetja, so bile predvsem v tem, da smo ga ustrezno razširili na trgu in zlasti v naši 
ciljni skupini, saj je potreben čas, da ga ljudje spoznajo. 
 
V: Kakšne so izkušnje, ki se jih je treba naučiti iz podjetja? 
O: Da lahko ideja za razvoj nečesa novega pride iz preprostih stvari. Opazovati morate svoje okolje, potrebe okolja in najti inovativno rešitev. Če 
nimate dovolj kapitala, ne pozabite na rešitev množičnega financiranja. To vam lahko zagotovi kapital, ki ga boste potrebovali. 
 
 
Arhetipi sistema  
 
1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
 Da. 
 



 
 

  

2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
 Da. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Da. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Ne. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Da. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
 Ne. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
 Ne. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Ne. 



 
 

  

 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
 Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Ne. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Ne. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Da. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretirano strogega upravnega organa? 
 Ne. 
 

- Solomon Ears 

Ime podjetja: Solomon Ears 
Število zaposlenih: 2 
Industrija - področje delovanja: Finančne storitve 



 
 

  

Glavna vrednost vašega podjetja za družbo: Solomon Ears je pametna naprava za glasbeno industrijo, ki bo demokratizirala razdeljevanje 
avtorskih honorarjev umetnikom in založbam, zaradi česar bo piratstvo zastarelo. 

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Da. 
Čeprav bi moral vsakič, ko plačamo za pivo v našem najljubšem lokalu, delček tega denarja priti nazaj zakonitim lastnikom glasbe, ki jo poslušamo, 
ta plačila največkrat nikoli ne prispejo na cilj. Glasbena industrija in skorajda monopol storitev pretakanja sta vedno večja, medtem ko se 
neodvisni umetniki in založbe borijo, da bi ostali na trgu. Podjetje Solomon Ears ponuja inovativne rešitve z izvajanjem napredne tehnologije, ki 
piratstvo obrača v korist zakonitih lastnikov avdiovizualnih del brez dodatnih stroškov za končne uporabnike. Solomon Ears je rešitev 150 let 
starega in zapletenega problema. Učinkovito in demokratično podeljevanje pravic umetnikov, producentov, distributerjev in založb. Priznavanje 
avtorskih honorarjev je bilo vedno težava. Solomon Ears bo spremenil način, kako spremljamo, kaj je priljubljeno, z uporabo najnovejših 
dosežkov, kot so platforme veriženja blokov in tehnologija porazdeljene knjige, skupaj s cenovno dostopnimi sistemi na čipu in naprednimi 
računalniškimi stroji bomo zgradili omrežje, ki bo patruljiralo po vseh krajih, kjer se predvaja glasba, in spremljalo, kaj se predvaja, kje, kdaj, kako 
dolgo, kaj se je predvajalo prej in kaj pozneje. Ogromno podatkov! Solomon Ears bo spremenil način, kako glasbena industrija pristopa k zbiranju 
podatkov in analizi delovanja svojih izdelkov z uporabo istega omrežja strojev, saj bo na ta način pridobila globlje znanje o vplivu glasbe na 
splošno. Solomon Ears bo spremenil način nagrajevanja umetnikov za njihov intelekt in izenačil večmilijardno industrijo, ki daje prednost 
šibkejšim. Začelo se bo na lokalni ravni, kjer neslavni in uveljavljeni umetniki težko dokažejo svoj talent, mladi in neodvisni pa ne morejo 

http://www.solomonears.co.uk/?fbclid=IwAR1u5TY9FNRH0cqz2v_IlVKnWx4yE55cdCPMTSzWkxKJMB_UWhV1ewfAJF4


 
 

  

vzpostaviti odnosov z velikimi založbami. Spodbujanje kakovostne umetnosti je zagotovljeno. Solomon Ears bo uničil piratstvo, kot ga poznamo. 
Ne bo več pomembno, ali je bila pesem kupljena ali prenesena. Takoj ko jo bo "slišal" Solomon Ears, bo pripisana in s tem ustvarila avtorske 
honorarje. Pirati bodo jutri postali prodajalci glasbe na drobno. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da.  
Študija iz leta 2013 je pokazala, da 1 % superzvezdnikov dejansko zasluži 77 % vseh prihodkov v glasbeni industriji. Danes je stanje verjetno 
najslabše. Mladi umetniki, ki so večinoma med preostalimi 99 %, se te statistike zavedajo in neradi sodelujejo. Prav oni zahtevajo korenito 
spremembo načina nagrajevanja za svoje delo v varnih in učinkovitih okoljih. Ravno to zagotavlja Solomon Ears: preglednost in demokratičnost 
pri dodeljevanju avtorskih honorarjev skupaj z omejevanjem piratstva. Takšno okolje je mogoče zgraditi le z uporabo tehnologije veriženja blokov 
in porazdeljene glavne knjige. Je varno, pregledno, stroškovno učinkovito, enostavno in hitro razmestljivo od lokalnega vozlišča do obsežnega 
omrežja brez kompromisov. Poleg tega je zelo razširljiv in lahko takoj pokaže rezultate, zato je zanesljiv zmagovalec. Sistematična uporaba 
Solomon Ears lahko mlade vrne v glasbeno industrijo in jim da pošteno priložnost, da postanejo resnični udeleženci, zaslužijo denar s svojim 
intelektom ter so ustvarjalni in koristni. Spreminjajoče se gospodarstvo vpliva predvsem na mlade, ki živijo v majhnih in srednje velikih krajih, 
stran od velikih metropol. Oddaljeni so od struktur, kjer bi lahko razvijali svoje sposobnosti in talente. Prav to je tisto, kar prinaša Solomon Ears: 
priznanje pravic do intelektualnega dela tudi tistim, ki so oddaljeni od velikih založb in distribucijskih podjetij. Učinkovitost in enakost za vse 
umetnike. 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt? 
O: Da, 
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih informacij, ki smo jih pridobili z analizo potreb in raziskavo trga, smo se lotili izdelave poslovnega načrta. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Nisem se posebej izobraževal. Pridobil sem ga le z neformalnim študijem, vendar je bil razvoj tega poslovnega načrta moj drugi, tako da sem 
že imel izkušnje, kako jih razviti. 
 



 
 

  

V: Ali ste uporabili kakšno svetovanje? 
O: Ne.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Svojo idejo smo predstavili na Kickstarterju, od koder smo pridobili množično financiranje. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Inovativni vidik, ki ga ponuja, in tudi pomoč, ki jo bo ponudil glasbenim producentom. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Kako prepričati lastnike barov, restavracij in glasbene producente o prednostih, ki jih bodo imeli od tega. Vendar so se te težave pojavile le v 
prvih korakih. Zdaj smo jih premagali. 
 
V: Kaj se je treba iz tega podjetja naučiti? 
O: Začetek je lahko težak, vendar če verjamete v svojo idejo/začetno podjetje, vam lahko uspe.! 
 
 

Arhetipi sistema 
 

1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
 Da. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 



 
 

  

 Da. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Da. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Da. 
  
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Ne. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
 Ne. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
 Ne. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Ne. 
 



 
 

  

11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
 Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Ne. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Ne. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Da. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretirano strogega upravnega organa? 
 Ne. 
 
 

- 11mm 

Ime podjetja: 11mm 
Število zaposlenih: 1 
Industrija - področje delovanja: Podjetje za trgovino na drobno 



 
 

  

11mm je cenovno ugodna zračna blazina za vaš e-skuter. Pnevmatsko vzmetenje z majhno težo - nič kompromisov pri nadzoru in moči - 100 %.  

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

 
V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Skuterji so trend 21. stoletja. Še več ljudi kupuje osebne skuterje za lastno uporabo. Vendar imajo tudi negativne posledice. Po nekaj urah 
uporabe jih je treba napolniti. Po pisarniški raziskavi in ob upoštevanju potreb teh skuterjev se je ideja o razvoju zračne blazine za e-skuterje 
zdela odlična. 
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Izdelava poslovnega načrta je bila pomembna za uspeh naše pobude. Zapisati smo morali vse potrebne informacije, da bi imeli nekaj 
referenčnega za uspeh ali neuspeh našega izdelka. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da, obiskoval sem magistrski študij podjetništva, kjer sem dobil dovolj znanja o tem, kako izpolniti poslovni načrt, kako ustvariti kanvas 
poslovnega modela in kako pripraviti predstavitev svojega zagonskega podjetja. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno podjetje? 

https://www.facebook.com/get11mm/


 
 

  

O: Ne.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Začel sem z lastnim kapitalom, zdaj pa bom za več kapitala zaprosil platforme za množično financiranje. 
 
V: Ali ste uporabili kakršno koli podporo v obliki nepovratnih sredstev? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Zagonsko podjetje bo uspešno, saj bo enostavno za uporabo in bo zelo uporabno za vse, ki imajo skuter. To je kot banka energije, ki jo nekdo 
uporablja za mobilne telefone. 
 
V: Na kakšne težave ste naleteli pri odpiranju zagonskega podjetja? 
O: Stroški so bili večji od pričakovanih. 
 
V: Kakšne so lekcije, ki se jih je treba naučiti iz podjetja? 
O: Tudi če ste pripravili finančne načrte, se lahko včasih soočite z nepričakovanimi situacijami in potrebujete več denarja, vendar je to vedno 
tveganje pri ustanavljanju novega podjetja. 
 
Arhetipi sistema  

 
1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
Da. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
Da. 



 
 

  

 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Ne. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
Da. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
Da. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Da 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
Da. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
Da. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
Ne. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Ne. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 



 
 

  

Da. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
Da. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Ne. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Ne. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
Ne. 

 
- Dopper 

Ime podjetja: Dopper 
Število zaposlenih: 33 
Industrija - področje delovanja:  Steklenice za večkratno uporabo 



 
 

  

 
 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O:  Analiza potreb je bila za to zagonsko aplikacijo zelo pomembna. Raziskali so potrebe ljudi glede varstva okolja in inovativnih načinov ponovne 
uporabe plastike. Zato so ugotovili, da imajo ljudje potrebo po uporabi steklenice, ki mora biti praktična, enostavna za rokovanje in lepega videza. 
Tako so zaradi oblikovalskega natečaja našli popolno steklenico, prilagojeno željam kupcev. Nato so morali poskrbeti, da je bila steklenička 
trajnostna. trajnostna steklenička je bila zahteva, hkrati pa tudi izziv z vidika proizvodnje. Vendar so, tako kot pri vseh stvareh, našli način, da je 
steklenička trajala skoraj vse življenje, s čimer so lahko predstavili način pitja vode, ki je v skladu z njihovo filozofijo. 
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O:  Da, da bi se osredotočili na ciljno skupino in svoje konkurente. Oblikovali so svojo strategijo in nato ponudili svoje izdelke. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O:  Pred začetkom poslovanja so izdelali podroben poslovni načrt. Ta načrt je vključeval: zamisel, finančno upravljanje, strategijo trženja in analizo 
ciljne skupine. 



 
 

  

 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja podjetij (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Za ustanovitev uspešnega podjetja je imel Dopperjev ustanovitelj ekipo in je organiziral poslovni načrt in finančno upravljanje. Njihov cilj je 
bil zaščititi okolje, strankam zagotoviti zelo uporabno rešitev in povečati svoj prihodek. Vsi člani ekipe so bili izobraženi na področju podjetništva 
in financ. Podjetje Dopper danes šteje 33 zaposlenih. Podjetje vsako leto še naprej raste. V ekipi so različne pristojnosti in naloge. Vloge v ekipi 
se razlikujejo od vodje pisarne do vodje mednarodne nabave. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno podjetje? 
O: Ekipa je seveda zaprosila za pomoč druga podjetja iz istega sektorja. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Začeli so z lastnim kapitalom. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Podjetje je zelo uspešno. Razlog je v tem, da so zelo dobro organizirali svojo strukturo in delovanje podjetja. Prav tako imajo vsa orodja in 
znanja za izvajanje raziskav ter posodabljanje svojih izdelkov in ukrepov. 
 
 
Arhetipi sistema  
 

1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
Ne. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 



 
 

  

Da. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
Ne. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
Da. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
Ne. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
Ne. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
Ne. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Ne. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
Ne. 
 



 
 

  

12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
Da. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Ne. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretirano strogega upravnega organa? 
Da . 

 
- CityCrop 

Ime podjetja: CityCrop 
Število zaposlenih: 7 
Industrija - področje delovanja: Kmetijstvo   

 
 
 



 
 

  

Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetj 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Prvotna zamisel je izhajala iz dejstva, da sta se oba spraševala o kakovosti hrane, ki jo dnevno uživata. Oblikovanje naprave, ki bi lahko 
reproducirala pogoje rastlinjaka in bi uporabnik s pomočjo tehnologije dejansko zelo enostavno pridelal lastno zelenjavo in sadje.   
Sodoben način življenja je ljudi odtujil od narave in kmetijskih proizvodov, zato sta želela ustvariti izdelek, ki bi človeku pomagal ponovno 
vzpostaviti stik z naravnimi proizvodi s povsem drugačne perspektive. V številnih severnih državah zaradi vremenskih razmer uvažajo zelenjavo 
in sadje, ki sta bila narezana več tednov, preden ju pojedo doma! 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt? 
O: Da, poslovni načrt je bil pomemben korak za začetek poslovanja in prošnjo za financiranje. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja podjetij (formalno izobraževanje ali na različnih tečajih)? 
O: Christos se je ukvarjal z oblikovanjem in ustvarjanjem vrtnih krajin, Evriviades Makridis pa je bil grafični oblikovalec. 
 
V: Ali ste uporabljali kakšno svetovalno podjetje? 
O: Ne. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Začela sta s sodelovanjem v podjetniškem programu Enter - Grow - Go (EGG), ki ga izvaja banka Eurobank.  
 
V: Ali ste uporabili kakršno koli nepovratno pomoč? 
O: Da, EGG, Eurobank. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  



 
 

  

O: Trg se razvija zelo hitro, zaradi novega trenda zdravih izdelkov in prehrane pa se je veliko zagonskih podjetij osredotočilo na to področje! Trg 
zdrave hrane je res ogromen, zato je na njem veliko prostora za številne ideje, če so seveda dobre.! 
 
 
 
Arhetipi sistema  
 

1. Ali obstajajo kakšni cilji ali standardi, ki sčasoma slabijo? 
 Ne. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
 Da. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Da. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Da. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Ne. 
 



 
 

  

8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
 Ne. 
 
9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti? 
 Ne. 
  
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Ne. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
 Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Ne. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Da. 
 
14. Ali je uspeh ene od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Ne. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Ne. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
 Ne. 
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Prebivalstvo  
 
Območje: 301.318 kvadratnih kilometrov 
Prebivalci: 60,4 milijona prebivalcev 
 

• Moški: 29.427.607 
• Ženske: 31.056.366 
• Mladi: 16 milijonov (med 0 in 29 leti) 
• Podjetniki: 4,2 % odraslega delovno sposobnega prebivalstva se 

ukvarja z ustanavljanjem zagonskih ali novih podjetij. 
• Število zagonskih podjetij: V letu 2019 je v register podjetij vpisanih 

10.027 zagonskih podjetij. 
• Mladinska zagonska podjetja: Le 9 % vseh italijanskih zagonskih 

podjetij sestavljajo izključno mladi, mlajši od 35 let. 
• Mladi podjetniki: Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu 

posameznikov. Slika prikazuje porazdelitev podjetniške aktivacije z 
razdelitvijo prebivalstva med 18. in 64. letom v 5 starostnih skupin. 
Zlasti na sliki (a) stolpci predstavljajo število oseb, ki so se aktivirale. 
Na sliki (b) palice predstavljajo odstotke oseb, ki so aktivirale 
podjetniške pobude v vsaki starostni skupini, v primerjavi z odstotki 
v različnih skupinah tistih, ki se niso aktivirale. 

Statistični podatki o državi 

Opaziti je, da je v primerjavi z ostalim prebivalstvom več podjetnikov v 
skupinah od 25 do 34 let in od 35 do 44 let. Nasprotno pa je teža starostne 
skupine 55-64 let pri podjetnikih bistveno manjša kot pri preostalem 
prebivalstvu. Z drugimi besedami, medtem ko je v skupinah 25-34 in 35-44 let 
podjetniška nagnjenost večja, je v skupini 55-64 let bistveno manjša. 

Italija 
 



 
 

  

Podjetništvo - Odpiranje podjetja na splošno 
 
Državljani  
 
Ustanovitev podjetja Start up v Italiji je postala precej preprost postopek, ki ga pospešuje uporaba novih spletnih orodij. Začetno podjetje je 
predvsem podjetje. Da bi mu dali pravno življenje, je treba izvesti postopek, ki ga predvideva naš sistem za odprtje katerega koli podjetja: izbira 
pravne oblike in ustanovitev podjetja, odprtje številke DDV, vpis v poslovni register itd. 
 
Zahvaljujoč vpisu v register lahko dostopate do centralnega jamstvenega sklada in pridobite jamstvo države za banko, pri kateri zaprosite za 
posojilo, kar je zagonskim podjetjem olajšalo iskanje finančnih sredstev pri kreditnih institucijah. Za registracijo morate obiskati posebno stran na 
spletnem mestu registra podjetij InfoCamere in slediti postopku za pridobitev generiranja statuta in ustanovitvenega akta. 
 
Tujci  
 
S programom Italia Startup Hub Italija uvaja ukrepe, ki naj bi tujim talentom, ki nameravajo ustanoviti novo inovativno podjetje z visoko tehnološko 
vrednostjo, olajšali stalno bivanje v naši državi. 
 
Da bi lahko izkoristili program, morajo imeti tuji državljani redno dovoljenje za prebivanje, ki ga lahko spremenijo v dovoljenje za prebivanje za 
samozaposlena zagonska podjetja, če nameravajo ustanoviti inovativno zagonsko podjetje, za katerega velja poenostavljen, pospešen in 
telematski postopek, in brez potrebe po vrnitvi v matično državo, da bi zaprosili za vizum za zagonsko podjetje.  
 
Tuji državljan, ki namerava ostati v Italiji za ustanovitev inovativnega zagonskega podjetja, mora na elektronski naslov 
italiastartupvisa@mise.gov.it poslati natančen opis poslovnega projekta in dokumentacijo, ki potrjuje razpoložljivost finančnih sredstev v višini 
najmanj 50.000 evrov, ki jih bo vložil v ustanovitev novega podjetja. 
 
 



 
 

  

Kultura zagonskih podjetij v Italiji 
 
Začetno podjetje je opredeljeno kot vsako malo podjetje, ki se začenja. Po drugi strani pa je opredelitev inovativnega zagonskega podjetja bolj 
specifična, prav tako kot so strožje značilnosti, ki so potrebne za njegovo ustanovitev, kot je določeno v zakonodajnem odloku št. 179 z dne 18. 
oktobra 2012, bolj znanem kot razvojni odlok 2.0. V Italiji morajo torej inovativna zagonska podjetja izpolnjevati naslednje zahteve: 
 
 - ne sme biti ustanovljeno več kot 60 mesecev, 
 - skupna letna proizvodnja od drugega leta dalje ne sme presegati 5 milijonov EUR, 
 - njegov glavni cilj morajo biti inovativni in visokotehnološki projekti. 
 - biti mora registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo, 
 - dokler je v režimu inovativnega zagona, ne sme razdeljevati dobička. 
 
Tukaj je zakonski odlok: 
Italijanski zakonski odlok 179/2012 določa, da so "inovativna zagonska podjetja" družbe z omejeno odgovornostjo, ki ne kotirajo na borzi in so bile 
ustanovljene pred manj kot petimi leti, imajo letni promet manj kot pet milijonov evrov in kažejo nekatere posebne značilnosti tehnoloških 
inovacij. 
 
 
Lokalna mladinska zagonska podjetja 
 

- Eppela 
 
Eppela je italijanska platforma za množično financiranje, ki temelji na nagrajevanju in je splošna. Na Eppeli je mogoče s pomočjo upravitelja 
kampanje začeti kampanjo množičnega financiranja, da bi pridobili skupinsko sofinanciranje za izvedbo svojega projekta. Gre za spletno 
zbiranje sredstev s pomočjo individualnih donacij v zameno za darila, imenovana nagrade. Podjetje Eppela je ustanovil mladi poslovnež Andrea 
Landini. 



 
 

  

 
 

- Credimi 
 
Credimi je inovativno zagonsko podjetje, ki ga je septembra 2015 ustanovil Ignazio Rocco skupaj s skupino približno 30 mladih talentov, 
večinoma starih med 28 in 35 let. Gre za digitalno platformo za faktoring, ki podjetjem pomaga optimizirati njihov obratni kapital. Banka 

Italije je izdala dovoljenje za neposredno financiranje javnosti kot finančni posrednik, skupina znanih italijanskih podjetnikov ga je na začetku 
financirala v višini 8 milijonov evrov, do danes pa naložbe v obliki lastniškega kapitala znašajo več kot 18 milijonov evrov. 

 
 

- Artficial 
 
Artfical je sicilijansko zagonsko podjetje, ki ga je ustanovil 25-letni Giorgio Gori (skupaj z Davidejem Sherjem in Eriko Valenti), da bi širil lepoto 
umetnosti s kloni najpomembnejših klasičnih skulptur, izdelanih v 3D tehnologiji koruznih vlaken. Podjetje se je rodilo leta 2015, lani pa je 

začelo distribuirati izdelke Artificial. Vsaka podrobnost izvirne mojstrovine je skenirana v zvesto digitalno repliko, ki se uporablja za izdelavo 
3D-klonona: "100-odstotno prijazen do okolja, saj je izdelan z barvno bio smolo, pridobljeno iz koruze. 

 



 
 

  

 
 
Mladinska poslovna področja 
 
Konec junija 2018 je bilo v registru gospodarskih zbornic 551.761 mladinskih podjetij. Iz poročila Unioncamere in InfoCamere je razvidno, da so 
med glavnimi sektorji poslovnih dejavnosti v Italiji tiste, v katerih je prisotnost mladinskih podjetij večja, dejavnosti storitev za stavbe in krajino 
(čiščenje in vrtnarjenje), kjer imajo pod 35 let druge osebne storitvene dejavnosti (vključno s pralnicami, frizerji, wellness centri) delež 14,6 %, kjer 
jih je 14,3 %, in dejavnosti gostinskih storitev (13,9 %). Poleg tega je Italija v evropskem vrhu po številu mladih v kmetijstvu, pri čemer mlajši od 35 
let leta 2018 vodijo 57 621 podjetij. To izhaja iz analize družbe Coldiretti, razkrite ob razširjanju Eurostatovih podatkov, ki Italiji pripisujejo 
rekordnih 28,9 % za skupno 3 milijone mladih med 20 in 34 let, ki ne študirajo in ne delajo (tako imenovani "neeti"). 
 
 
 

Inkubatorji in vlagatelji 
 

- New zero rate businesses 

Upravičenci so mladi med 18. in 35. letom, ženske vseh starosti, ki lahko pridobijo posojila z ničelno stopnjo za ustanovitev mikropodjetja, 
preostalih 25 % pa je mogoče zagotoviti z lastnimi sredstvi ali bančnimi posojili. 
Koncesije so sestavljene iz brezobrestnega subvencioniranega posojila (z ničelno obrestno mero), ki traja največ 8 let in lahko krije do 75 % vseh 
stroškov. 
 

- Resto al sud 

Z ukrepom "Ostanite na jugu" se močno podpira novo podjetništvo, saj se mladim z juga, ki nimajo lastnih sredstev za začetek podjetniške 
dejavnosti na področju proizvodnje blaga v kmetijstvu, obrti in industriji ali v zvezi z opravljanjem storitev, zagotovi subvencija v višini 50.000 EUR, 
od katere je 35 % nepovratnih, za kritje celotne naložbe in obratnega kapitala. 



 
 

  

Upravičenci so podjetniki, mlajši od 35 let, s stalnim ali začasnim prebivališčem v regijah Abruzzo, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Molise, Apulija, 
Sardinija in Sicilija, ki so že začeli (po 21. juniju 2017) ali nameravajo začeti poslovati v navedenih regijah. če niso rezidenti, morajo svoje prebivališče 
prenesti v 60/120 dneh od obvestila o sprejemu v instrument. 
Vrsta instrumenta zagotavlja 50.000,00 EUR za vsakega člana predlagatelja do največ 4 članov (200.000,00 EUR), pri čemer pristojbina sklada za 
izgube znaša 35 %, preostalih 65 % po ničelni obrestni meri pa se vrne v 8 letih, s 24 mesečno predčasno amortizacijo. 
 

- New innovative companies, Smart&Start 

Objekti Smart & Start Italia so namenjeni inovativnim zagonskim podjetjem na nacionalnem ozemlju, ki so vpisana v poseben oddelek registra 
podjetij in predstavljajo podjetniški projekt, za katerega je značilna pomembna tehnološka in inovativna vsebina in/ali je namenjen razvoju 
izdelkov, storitev ali rešitev na področju digitalnega gospodarstva in/ali je namenjen gospodarskemu izkoriščanju rezultatov javnega in zasebnega 
raziskovalnega sistema. 
Podjetja morajo biti majhna in ne smejo biti starejša od 60 mesecev. Za vložitev zahtevka za koncesijo ne bo potrebno, da je podjetje že 
ustanovljeno. 
Koncesija je sestavljena iz brezobrestnega posojila za kritje investicijskih stroškov in stroškov upravljanja, povezanih z začetkom predlaganega 
projekta. 
 
 
 

Elektronsko poslovanje - mladinska podjetja 
V Italiji e-trgovina beleži pozitivne podatke. Iz študije Gospodarske zbornice Milano Monza Brianza Lodi na podlagi podatkov poslovnega registra: 
e-trgovina v Italiji se je leta 2018 povečala za 9 %, registriranih pa je bilo 17 432 podjetij, dejavnih v državi. V tem sektorju imajo zagonska podjetja 
vodilno vlogo: izstopi, financiranje in prevzemi so pogosto zabeleženi med mladimi podjetji, ki se posvečajo e-trgovini. 

- Med različnimi italijanskimi zagonskimi podjetji za e-trgovanje, ki so že začela delovati, je nekaj takih, ki so dosegla zmeren uspeh. 
- Bauzaar.com je portal e-trgovine, specializiran za spletno prodajo visokokakovostne hrane in prigrizkov za pse in mačke. Zagonsko podjetje 

se je rodilo marca 2013 iz navdušenja in iznajdljivosti dveh mladih italijanskih fantov, Mattea Valenteja in Domenica Gimelija. 



 
 

  

- Podjetje Depop se je rodilo leta 2011 v podjetju H-Farm po zaslugi intuicije ustanovitelja Simona Beckermana, mladega Milančana. Depop 
omogoča prodajo oblačil, oblikovalskih predmetov in dodatkov z le nekaj kliki. Med ljubitelji nakupov in prodaje modnih oblačil in modnih 
dodatkov prek spleta je to že uveljavljena resničnost. V preteklih letih se je znatno povečalo število aktivnih uporabnikov, ki se je povzpelo 
na več kot 8 milijonov, in transakcij v skupni vrednosti 230 milijonov dolarjev, kar je 130-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom 
v Združenih državah Amerike. 

- Lanieri, prvo italijansko e-trgovino z moškimi oblekami po meri. Podjetje Lanieri, ki se je rodilo leta 2012 po zamisli ustanoviteljev Simoneja 
Magija in Riccarda Schiavotta, dveh mladih inženirjev, je prvo e-trgovino, ki je 100-odstotno izdelana v Italiji in je namenjena moškim 
oblačilom. S popolnoma spletno storitvijo po meri, ki uporablja večkanalno platformo in inovativen algoritem za analizo anatomskih mer, 
lahko Lanieri združuje tehnologijo in tradicijo ter vam omogoča, da si ustvarite oblačilo po meri.. 

 
 

Startupi - o uporabi alternativnih/digitalnih valut 
 
Zdi se, da virtualna valuta v Italiji ni tako razširjena, nasprotno, kot načinu plačevanja ji skoraj nasprotuje sama Banka Italije. Namestnik 
generalnega direktorja Fabio Panetta pravi, da bi bilo to sicer koristno orodje za izboljšanje dostopa do digitalnih plačil za določene skupine 
potrošnikov, kot so tisti, ki nimajo bančnega računa, in bi lahko zmanjšalo stroške gotovine Tveganja so še vedno velika, čeprav je v Italiji ocenjeno 
tveganje, obstaja regija, ki je pripravljena prevzeti tveganje: Sicilija. Sicilija je vodilni predstavnik južne Italije pri uporabi bitcoinov, saj ima kar 56 
podjetij, ki omogočajo plačila s kriptovaluto (po podatkih QuiBitcoin, italijanske aplikacije za podjetja v tem sektorju). Težava je v tem, da je 
opravljenih transakcij skoraj nič. Kljub temu se otok ponaša z rekordom: namestitvijo prvega bankomata za bitcoine na jugu, v Palermu, glavnem 
mestu Sicilije, ki omogoča nakup bitcoinov s fiat valuto in dvig, nato pa pretvorbo digitalne valute v tekočo valuto. Poleg Sicilije V Italiji je skoraj 
tisoč strokovnjakov in trgovcev, ki opravljajo transakcije s kriptovalutami. Na regionalni ravni je zanimanje za ta plačilni sistem osredotočeno 
predvsem med Lombardijo, Benečijo in Trentinom. Uporaba bitcoinov narašča do te mere, da so se nekatera mala in srednje velika podjetja 
odločila sprejeti kriptovaluto in tako ustvariti lokalna mikro gospodarstva. Žal pa še vedno ni popolnega seznama trgovin, ki sprejemajo virtualno 
valuto, saj uradnega registra še ni. 
Italijansko zagonsko podjetje, ki temelji na uporabi in razširjanju plačilnega sredstva bitcoin, je zelo uspešno. Zagonsko podjetje Young Platform je 
junija 2018 ustanovilo šest študentov IT iz Torina, mlajših od 23 let. Young Platform je prva kripto menjalnica, ki je zasnovana tako, da je v središču 



 
 

  

enostavna uporaba, da bi vsakomur omogočila sodelovanje v veliki revoluciji decentraliziranih financ, ki jo poganja veriženje blokov. Ne le borza, 
temveč celoten ekosistem, katerega temeljni element je demokratizacija dostopa do gospodarskih virov. Znotraj tega ekosistema je bil prvi 
predstavljeni izdelek Stepdrop, aplikacija, ki vam omogoča, da zaslužite našo kriptovaluto Young preprosto s hojo, in ki vam omogoča, da se 
izobrazite o teh novih vprašanjih. Aplikacija Stepdrop, ki je na voljo za operacijska sistema iOS in Android, je v nekaj mesecih dosegla več kot 80.000 
prenosov, kar vam omogoča ustvarjanje močne skupnosti. 
 

 
 
Inovacije v Italiji 
 
V Italiji je tehnološka dejavnost slabo razvita, zato raziskave in inovacije v Italiji kažejo resne pomanjkljivosti. K slabemu razvoju tehnološke 
dejavnosti prispevajo številni dejavniki. Med njimi so pomanjkanje pozornosti sektorjem, kot so raziskave in razvoj, prisotnost nekaj velikih in 
srednje velikih podjetij, prevzem številnih inovativnih italijanskih podjetij s strani tujih multinacionalk, težave pri financiranju inovacij in skromen 
delež diplomantov ter razlike med severom in jugom, ki so bile v državi vedno prisotne. Zaradi izgube proizvodnje in zmanjšanja naložb, ki sta 
prizadela italijanska podjetja, so se inovacije močno upočasnile. Italijansko podjetništvo sestavljajo številna mikro in mala podjetja z zelo malo 
dejavnostmi in zelo majhnimi izdatki za raziskave in razvoj. Made in Italy je v primerjavi z glavnimi državami EU povezano z nizko in srednje 
tehnološkimi dejavnostmi. Sektorji, ki temeljijo na znanosti in proizvodnji strojev, so v Italiji zelo zapostavljeni. Italija zaostaja tudi pri naložbah v 
raziskave in razvoj. Vsekakor so Italijo prizadele varčevalne politike, ki so vplivale na javno porabo v tehnološkem sektorju, vendar je 



 
 

  

najpomembneje, da sredstva za univerze ter javne in zasebne raziskovalne in razvojne organe niso bila prednostna naloga med politikami zadnjih 
vlad od osemdesetih let naprej. To dokazuje 19-odstotno zmanjšanje javnih sredstev za raziskave, do katerega je prišlo med letoma 2008 in 2016. 
Vlaganje v inovacije pomeni rast in manjšo brezposelnost. Da bi dosegli cilje, ki so jih države, kot je Južna Koreja, že dosegle, je treba najti ustrezna 
sredstva in vlagati v prihodnost. V Italiji do zdaj ta odločilni zagon za tehnološke inovacije manjka, rešitev pa je staviti na hibridne sklade z javnim 
in zasebnim kapitalom. To se je že zgodilo v Franciji, kjer podjetjem pomaga država in jih podpira zasebni sektor, Italija upočasnjuje svojo rast, 
ker je vse manj naklonjena inovacijam, za razumevanje, koliko inovacije vplivajo na rast države, pa je dovolj analizirati primerjalne ocene 
uspešnosti držav članic EU in nekaterih tretjih držav na področju raziskav in inovacij. Slednja slika razkriva, da se inovacijska uspešnost EU počasi 
povečuje le v državah z višjo rastjo BDP. Na krizo italijanskega položaja na področju inovacij kaže dejstvo, da je še vedno malo javnih in zasebnih 
sogovornikov, ki bi tvegali svoj denar za podporo 10 tisoč inovativnih zagonskih podjetij v državi. V svetu, ki se izjemno hitro spreminja, bi morala 
Italija slediti spremembam ter sprejeti strategije in politike za inovacije. Tehnološke spremembe povzročajo eksponentne osnovne spremembe. 
Slaba inovacijska zmogljivost omejuje možne prihodnosti ter ne pomaga v boju proti recesiji in pri ohranjanju rasti. 
 
 
Položaj zagonskih podjetij po COVID-19 
 
Vpliv na zagonske ekosisteme pred pandemijo 
 
V poročilu ICE 2020-202116 so italijanska zagonska podjetja pokazala veliko odpornost. Kljub slabim socialnim in gospodarskim razmeram je 
sektor rasel in pokazal velik napredek. V skladu z nacionalnimi predpisi je bilo odobrenih veliko število novo registriranih zagonskih podjetij. 
Omeniti velja tudi načrt EU Next Generation, s katerim je italijanska vlada ponudila finančno podporo novim in inovativnim podjetjem ter tako 
spodbudila njihovo rast in obstoj. 
 
Med pandemijo so zagonska podjetja, ki delujejo v sektorju dostave hrane, dosegla veliko kapitalizacijo: na primer Cortilia, zagonsko podjetje, ki 
deluje kot e-trgovina z živili, je leta 2020 doseglo oceno v vrednosti 34 milijonov EUR.. 

                                                      
16 https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Quaderno%20Le%20startup%20italiane_Dell%27Acqua_0.pdf 
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Cortilia je inovativno podjetje, ki prek e-trgovine ljudem zagotavlja svežo in hranljivo hrano. Cilj tega zagonskega podjetja je ljudem zagotoviti 
enake storitve in izkušnje, kot jih imajo v živilskih trgovinah na lokalnem trgu. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2012, povezuje kupce 
neposredno s proizvajalci, zmanjšuje razdaljo v proizvodni verigi in spodbuja potrošnike, da kupujejo bolje in od lokalnih proizvajalcev. V 
intervjuju za nacionalni časopis je ustanovitelj Cortilia povedal, da so v prvih dveh tednih blokade dosegli vrhunec naročil, petkrat bolj dosledno 
kot njihove logistične zmogljivosti . Tudi število njihovih strank se je potrojilo, njihovi prihodki pa so se v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 
povečali za 150 %.. 



 
 

  

 Še en primer zagonskega podjetja, ki ponuja storitve na področju dostave hrane, je Alfonsino, ki zdaj kotira tudi na borzi.17 

Podjetje je začelo delovati leta 2016, prav tako s pomočjo množičnega financiranja, in je ponujalo dostavo hrane v majhna mesta. Inovativnost 
in intuicija sta povezani z dejstvom, da je v večjih mestih že veliko storitev in konkurentov, medtem ko je bil to naložbeni sektor, v katerem ni 
bilo drugih akterjev; poleg tega je obstajalo povpraševanje po tovrstnem izdelku. V času blokade je imelo podjetje največ povpraševanj, zato se 
je število strank povečalo za 30 %. Na splošno lahko poročila o zagonskem ekosistemu potrdijo, da sta COVID-19 in zlasti zaprtje spodbudila 
podjetja, da so preoblikovala svoje poslovne modele in hitro rasla. 
 
 

Vrsta zagonskih podjetij, razvitih med COVID-19 
 
Razširitev COVID-19 je poudarila in povečala nekatere že obstoječe težave in slabosti, zlasti s socialnega vidika. Te novo odkrite potrebe so bile 
podlaga za oblikovanje in razvoj novih oblik podjetij ter zadovoljevanje trenutnih potreb. 
 
Eno najzanimivejših zagonskih podjetij, ki se je rodilo v letih pandemije, je Senex, inovativno podjetje, ki se je začelo leta 2021 v južni Italiji, zlasti 
v Bariju v Apuliji; podpira starejše ljudi, ki se soočajo z digitalnimi težavami. Njihova glavna storitev se imenuje "vnuki na zahtevo", prek katere 

                                                      
17 https://www.ilsole24ore.com/art/pronta-via-alfonsino-startup-food-delivery-AEjfZyn  
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lahko starejši plačajo mladim, tehnično podkovanim osebam, da dobijo podporo in pomoč pri soočanju z informacijskimi težavami, izpolnjevanju 
digitalnih dokumentov itd. Njihovo poslovanje temelji na dveh glavnih storitvah, tehnični podpori in učenju na domu.. 
 

 
 
Na spletni strani podjetja Senex je navedeno, da se je zamisel o storitvi "vnuki na zahtevo" (Nipote in Affitto) porodila med prvo zaporo. Zapleteno 
obdobje, zlasti za tiste, ki so bili izolirani doma in niso imeli tehničnih in digitalnih spretnosti, da bi ostali v stiku s svojimi bližnjimi.18 
 
 

 
 
Še eno uspešno podjetje, ki je začelo delovati leta 2020 med začetkom pandemije, je Uno Bravo, kar pomeni "dober". To zagonsko podjetje 
strankam ponuja možnost, da pridejo v stik s psihologi in psihoterapevti glede na svoje potrebe. Stranka izpolni znanstveni vprašalnik in na 
podlagi njenih odgovorov ji portal ponudi ustreznega strokovnjaka, ki ji bo nudil podporo. Duševno zdravje je bolj kot kdaj koli prej temeljnega 
pomena in je po omejitvah in družbeni distanci postalo priljubljena tema. Vendar je iskanje najboljšega terapevta, ki bo izpolnil posebne potrebe 
in pričakovanja, lahko zelo težavno. Uno Bravo je ljudem pomagal predvsem med pandemijo in zaporami, saj jim je pomagal pri odločitvi, 

                                                      
18 https://www.esenex.it/  
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katerega strokovnjaka naj najamejo, ter jim omogočil, da je terapija lažja in dostopna od doma. Glede na statistične podatke, ki jih je navedla 
spletna stran zagonskega podjetja , je zagonsko podjetje izbralo več kot 1500 strokovnjakov in več kot 20 000 ljudi je začelo svojo terapevtsko 
pot s pomočjo te storitve. 
 
 

Nova področja podjetništva, ki so se odprla zaradi pandemije 
 
Dva sektorja, ki sta bila v Italiji med pandemsko zaporo deležna največjega razcveta, sta bila dostava hrane in e-poslovanje. Ob povečanju 
povpraševanja se je izboljšalo tudi stanje v sektorjih, ki so bili usmerjeni k osebam. Zaradi strogih pravil o zaprtju okrožja za nadzor virusa je 
potencialno vsak državljan v nekem trenutku potreboval njihove storitve. To je podjetjem in zagonskim podjetjem, ki delujejo na področju e-
trgovine, pomagalo prodreti na trg. 
 
Podobno se je razmahnila tudi dejavnost dostave hrane, kar je pomagalo tako lastnikom restavracij kot strankam. Pravzaprav je sistem dostave 
postal edina strategija, s katero so restavracije lahko preživele med zaporo. 
 
 
 

Lokalna mladinska zagonska podjetja - študije primerov 
 

- Cityxcape 

 
Ime podjetja: CITYXCAPE  
Število zaposlenih: N/A 
Industrija - področje delovanja: Turizem 
 



 
 

  

To zagonsko podjetje kaže, da je treba vlagati v mlajše starostne skupine, hkrati pa želimo z ozemeljsko promocijo dati glas tudi majhnim 
realnostim na območju, ki ga potrebujejo. 

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da. 
Tržne raziskave so bile opravljene predvsem z analizo povpraševanja, ponudbe, konkurentov in priložnosti, vse to pa je bilo opravljeno predvsem 
prek spleta.  
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt in kako? 
O: Da, poslovni načrt je bil izdelan na podlagi povpraševanja na trgu s podrobno analizo. Prav tako smo ocenili svoje vire in kako lahko sčasoma 
povrnemo vložena sredstva. 



 
 

  

 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali prek različnih tečajev)? 
O: Da, magisterij iz turističnega menedžmenta. 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Samo za analizo potreb. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Kombinacija naših sredstev in državnega programa "Resto al Sud". 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Da. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Uspešno delovanje v sektorju doživljajskega turizma. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Dolgi in zapleteni birokratski postopki, nepripravljenost bančnih uslužbencev glede ukrepov nepovratnih sredstev za mladinsko podjetništvo. 
 
V: Kakšne so izkušnje, ki se jih je treba naučiti iz podjetja? 
O: Vsak dan doživljamo in se učimo iz našega dela na področju. 
 
 
 
 



 
 

  

Arhetipi sistema  
 
 

1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo?  
Naše poslanstvo je spodbujati sicilijanski turistični sektor. Z obravnavo incominga želimo biti most, ki povezuje obiskovalca z lokalno 
skupnostjo. To nam uspeva že od začetka našega delovanja.  
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje neprijetnosti oziroma na nedoseganje cilja? 
Naša vizija temelji na doseganju cilja.   
 
3. Ali sta dva ali več akterjev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
Kot samostojni podjetnik je za vse odločitve odgovoren generalni direktor, ki se o morebitnih izboljšavah ali predlogih običajno najprej 
pogovori z zaposlenimi.  
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
Da. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
Prva kriza je bila zaustavitev celotnega turističnega sistema, ki jo je povzročil Covid19. Vsi sprejeti ukrepi so imeli 
srednjeročno/dolgoročno perspektivo.  
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Seveda mora biti vsak ukrep usmerjen v prihodnost.  
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti?  
V pričakovanju. 



 
 

  

8. Ali kot organizacijski signal za naložbe/financiranje bolj kot dolgoročno načrtovanje delujejo težave, ki jih povzroča rast? 
Da, vedno smo nagnjeni k ponovnemu investiranju.  
 
9. Ali se pri nekoč uspešnih programih pojavljajo vse manjši donosi? 
Ne še.  
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Edina omejitev je ekonomska raven, saj zaradi Covida19 trenutno ni kapitala za reinvestiranje.  
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
Tega še nismo potrebovali.  
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljne zmogljivosti organizacije? 
Ne, celotno podjetje sledi vnaprej določenim ciljem, ki imajo skupno in deljeno vizijo in poslanstvo. 
 
13.Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ker nimamo predhodnih izkušenj, te analize žal še ne moremo zagotoviti.  
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Ne, običajno vedno analiza, ki razdeli cilje, ki potrebujejo prednost, in na tiste se nagibamo, da vlagamo bolje in prej.  
 
15. Ali obstaja veliko število enakovrednih akterjev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Ker delamo v turističnem sektorju in ponujamo doživljajske storitve, so viri redko omejeni, ampak so zlahka dostopni tudi konkurentom. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen in nima pretirano vplivnega upravnega organa? 



 
 

  

Ker v turizmu skoraj ni omejenih virov, je na splošno težko najti kompromis z drugimi podjetji, da bi ustvarili partnerstva in sodelovanja. 
Kar zadeva konkurenčni sistem, je ta trenutno zelo omejen, zato menim, da posebni posegi trenutno niso potrebni. 

 
 
 

- ResourSEAs srl 

 
Ime podjetja: ResourSEAs srl 
Letni promet:  15.000 € (leto 2019) 
Število zaposlenih:   1 zaposleni in 5 ustanovnih članov 
 
Namen projekta ResourSEAs je razviti nove tehnologije za predelavo industrijskih in naravnih odpadkov v primarne proizvode. Zato lahko 
podjetje ponudi svoj prispevek k razvoju vse bolj krožnega gospodarstva.  
 

Cilj družbe je razvoj, proizvodnja in trženje inovativnih izdelkov in storitev z visoko tehnološko vrednostjo, natančneje na splošnih področjih 
"zelenega gospodarstva", "krožnega gospodarstva" in "vodne tehnologije", s posebnim poudarkom na (i) izkoriščanju morske vode in virov v njej 
ter vseh drugih naravnih, umetnih in odpadnih voda; (ii) okoljski in energetski trajnosti; (iii) optimizaciji poslovnih in/ali industrijskih procesov. 
uporabne raziskave, oblikovanje, patentiranje, usposabljanje, prototipiranje ter gradnja in testiranje pilotnih tovarn.  
 
 

 
 



 
 

  

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

 
V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Z uporabo dokumentov, ki so jih pripravile specializirane agencije. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Poglobljena raziskava trga je bila opravljena s pomočjo odprtokodnih in ne-odprtokodnih podatkovnih zbirk, pa tudi s povezovanjem s 
strokovnjaki, stiki, ki so se z leti vzpostavili v univerzitetnih skupinah, in raziskavami. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt in kako? 
O: Med pripravo našega poslovnega načrta je bila opravljena tudi analiza potreb in analiza trga. V teh mesecih pregledujemo naš poslovni načrt, 
da bi bil bolj tekoč in berljiv, hkrati pa začenjamo z novo analizo potreb in analizo trga, posodobljeno za sedanji čas. 
V njej so zbrane temeljne zamisli podjetja, prikazane so njegove otežene točke in poudarjene koristi, ki jih ima lahko poslovanje resourSEAs na 
svetovnem trgu. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali na različnih tečajih)? 
O: Vsi ustanovni partnerji imajo specializacije, ki so neločljivo povezane z namenom podjetja in ki so jih imeli že ob začetku dejavnosti. Tako 
ustanovitelji kot zaposleni so diplomanti in imajo tudi doktorat znanosti. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno podjetje? 
O: Ne, nikoli. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali z drugim kapitalom ali s kombinacijo? 
O: Uporabljen je bil lastni kapital.  
 



 
 

  

V: Ali ste uporabili kakršno koli podporo v obliki nepovratnih sredstev? 
O: Brez podpore ali nepovratnih sredstev, razen nagrad, pridobljenih v preteklih letih. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: ResourSEAs je majhno podjetje, ki je začelo delovati pred nekaj leti, zato je v tem trenutku težko govoriti o uspehu ali neuspehu, zagotovo pa 
podjetje raste v smeri, za katero menimo, da je prava.  
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Glavne težave so bile boljše razumevanje konteksta, v katerem želi podjetje rasti, in opredelitev najboljših pristopov, ki jih je treba izvajati v 
prihodnjih letih.  
 
V: Katere so lekcije, ki se jih je treba naučiti iz podjetja? 
O: Zagotovo vsaka akcija s seboj prinese tudi reakcijo, ki je ni mogoče vedno predvideti, vendar nas je to zagotovo okrepilo in spodbudilo k rasti. 
 
 

Arhetipi sistema  
 

1. Ali imate cilje?  Ali se ti sčasoma zmanjšujejo? 
Imamo cilje, ki so se z leti spreminjali, in ti se krepijo. 
Naše poslanstvo je spodbujati sicilijanski turistični sektor. Z obravnavo incominga želimo biti most, ki povezuje obiskovalca z lokalno 
skupnostjo. To nam uspeva že od začetka našega delovanja. 
 
2. Ali se osredotočate na doseganje cilja, zmanjševanje težav ali na to, da cilja ne dosežete? 
Vsekakor se osredotočamo na cilj, ki ga želimo doseči, in po potrebi spreminjamo smer, da bi ga dosegli.  
 
3. Ali obstajata dva ali več enako močnih strokovnjakov, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo?  



 
 

  

Ne, v podjetju ni prej omenjenih težav. 
 
4. Ali ima vsak podrejeni v lasti zmožnost, da se odzove s primerljivimi dejanji? 
V tem trenutku je bilo vsako dejanje razdeljeno brez kakršne koli sprenevedavosti.  
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za odzivanje na krizo v neposredni prihodnosti, ne da bi se upoštevale dolgoročne posledice? 
Vsak dosedanji ukrep je bil sprejet ob upoštevanju dolgoročnih posledic.  
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
To se še nikoli ni zgodilo. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
Vsaka naložba časa in kapitala je vedno izvedena z osredotočenostjo na končni cilj. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
Težave, ki jih povzroča rast, se rešujejo tako, da se poskuša delovati na najboljši možni način in se jih poskuša rešiti čim hitreje.  
 
9. Ali je bilo pri programih rasti kdaj opaziti zmanjševanje donosnosti? 
V teh prvih letih delovanja podjetja nismo imeli padajočega dobička.  
 
10. Ali v sistemu (podjetju) obstajajo omejitve, ki ovirajo rast? 
Da, in proti tem oviram smo že sprejeli ukrepe. 
 
11. Ali so bili sprejeti ukrepi za lajšanje teh problematičnih simptomov, ki preusmerjajo pozornost od bolj osnovnih rešitev? 
Ker smo, kot je navedeno zgoraj, v zvezi s tem že ukrepali. 
 



 
 

  

12. Ali so bili sprejeti ukrepi za ublažitev tistih problematičnih simptomov, ki preusmerjajo pozornost s temeljenjih rešitev? 
Ne, v tej prvi fazi življenja podjetja ni posebnih težav. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Smo v zgodnji fazi razvoja podjetja, zato se to še ni zgodilo. 
 
14. Ali je uspešnost obeh možnosti odvisna od začetnih pogojev? 
Seveda, pred sprejetjem pomembnih odločitev za prihodnost podjetja se opravi začetna ocena tveganja in koristi  
 
15. Ali obstaja veliko število enakih izvajalcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Podjetje ResourSEAs še ni dalo svojega izdelka na trg, zato še nimamo prave predstave o konkurenci na trgu. 
 
 

- KINEDIA 

 
Ime podjetja: Kinedia 
Letni promet: 20.000 
Število zaposlenih: strogo gledano: 0, sodelavci: 2-3 
Industrija - področje delovanja: Avdio-vizualna produkcija 
Glavna vrednost vašega podjetja za družbo: Vrednost: izboljšanje poslovnih zgodb in ozemlja 

 
 



 
 

  

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Da. Iz primerjave med izkušnjami, pridobljenimi v tujini, in pomanjkljivostmi, ugotovljenimi na ozemlju v zvezi s podobnimi dejavnostmi 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Zelo osnovno, s poskusom iskanja uradnih statističnih podatkov. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt in kako? 
O: Da. Po vzorcu, splošnih navedbah strokovnjaka in nekaterih posebnih navodilih. 
Sestavil sem temeljne zamisli podjetja, prikazal njegove točke, ki so se razbohotile, in poudaril prednosti, ki jih ima lahko podjetje resourSEAs na 
svetovnem trgu. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja poslovanja (formalno izobraževanje ali na različnih tečajih)? 
O: Dolgoletne izkušnje na tem področju in tečaji 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Ne. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Z lastnim kapitalom. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 



 
 

  

V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Naše storitve zahtevajo, ker običajno menijo, da so izdelki kakovostni, vendar povpraševanje zaradi razmer na lokalnem trgu ni veliko. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Za učinkovito trženje je v tem sektorju zelo pomembna dejavnost odnosov z javnostmi. 
 
V: Kaj se je treba naučiti iz podjetja? 
O: Začeti, tudi če vse ni popolno, in se med gradnjo izpopolnjevati 
 
 
 
Arhetipi sistema 

 
1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo?  
Splošni cilji, nadaljujte bolj ali manj hitro glede na trenutno delovno obremenitev. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja oziroma na nedoseganje cilja? 
Na doseganje cilja. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
Ne. 
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji?  
Logika avdiovizualnih produkcij je nekoliko drugačna od logike dejavnosti, ki so tradicionalno vključene v startupe. Vodstveni del je v 
bistvu samosvoj, sodelovanje pa je povezano s posameznimi produkcijami. In produkcije sledijo logiki (tudi hierarhični) sklopa. 
 



 
 

  

5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
Ne. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Ne. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
Na dejansko rast. 
 
8. Ali so težave, ki jih povzroča rast, in ne dolgoročno načrtovanje signal organizacije za naložbe/financiranje? 
Ne. 
 
9. Ali imajo nekoč uspešni programi vedno manjše donose? 
Da. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Da: neorganiziran in nespodbuden davčni sistem (kvalitativno še pred kvantitativno. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
Ne. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne. 



 
 

  

 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Ne. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretirano strogega upravnega organa? 
Pri nas ni problema skupnih in omejenih virov. 
 

- AMV IdeaLab 

 
Ime podjetja: AMV Idealab S.r.l. 
Letni promet: 20.000,00 EUR 
Število zaposlenih: 1: 0 
Industrija - Področje delovanja: Razvoj programske opreme - Turizem 
 
Glavna vrednost vašega podjetja za družbo: Vrednost za družbo: Izboljšanje italijanske kulinarične in vinske, zgodovinsko-kulturne in 
naravoslovne dediščine, tako da jo lahko turisti in obiskovalci takoj uporabijo s tehnologijo CHATBOT-a, samodejnega klepeta, ki omogoča 
odkrivanje krajev na popolnoma inovativen način. Vlagamo v našo deželo, ker je dežela bogata z viri z vseh vidikov, ki jih je še vedno treba 
izboljšati in približati vsemu svetu. 



 
 

  

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Da. Da bi razumeli, ali je našo zamisel res mogoče uporabiti za gradnjo podjetja, smo najprej analizirali problem tako, da smo raziskali potrebe 
našega ciljnega trga in mu ponudili inovativno rešitev. analiza potreb je bil intervju s potencialnimi uporabniki naše storitve. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Da, po izvedbi analize potreb, opredelitvi problema in rešitve smo prešli na tržno raziskavo, da bi razumeli, ali ista stvar, ki jo predlagamo, že 
obstaja ali pa imamo na tem področju dovolj manevrskega prostora. Raziskali in analizirali smo vse možne konkurente in kaj nas razlikuje od njih, 
našli smo svoje prednosti in slabosti, da bi bili pripravljeni na vstop na trg. 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Naš poslovni načrt se nenehno posodablja! Izhajajoč iz platna poslovnega modela in vseh študij, opravljenih za analizo potreb in trga, smo 
ustvarili naš prvi poslovni načrt, ki se, kot že omenjeno, nenehno razvija in spreminja. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da, vsak od partnerjev je visoko usposobljen za opravljanje dela na svojem referenčnem področju. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno storitev? 
O: Da, prosili smo za finančno svetovanje. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Uporabili smo lasten kapital. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 



 
 

  

O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Resnični uspeh nas še čaka, vendar smo zadovoljni z delom, ki ga opravljamo, saj nas zdaj prepoznavajo in vedo, da imajo rešitve, ki jih 
izvajamo, dodano vrednost pri poskusu, da bi naše ozemlje postalo znano in v celoti izkoriščeno. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Glavna težava, s katero se srečujemo še danes, je pomanjkanje znanja malih lokalnih podjetij o digitalnem svetu. Zelo pogosto našega dela 
tisti z več izkušnjami ne obravnavajo kot takega. 
 
V: Kakšne so lekcije, ki se jih je treba naučiti iz podjetja? 
O: Zagotovo smo razumeli, da je zlasti na našem ozemlju izvajanje tovrstnih zamisli res zapleteno in da deluje le tako, da se postavimo pred ljudi, 
da nas ljudje res poznajo in da poskušamo doseči, da bi razumeli resnični potencial digitalizacije podjetij. To je težko delo in zahteva veliko volje 
in vztrajnosti, vendar verjamemo vanj in delamo vse, da bi nam uspelo uresničiti naše sanje. 
 

Arhetipi sistema 

 
1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo?  
Da, imamo cilje in ti se sčasoma dejansko nekoliko zmanjšujejo. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja oziroma na to, da ne dosežejo cilja? 
Začnemo z osredotočenostjo na cilj, vendar se na poti usmerjamo k njegovemu neuspehu in to je ena naših največjih napak. 
 
3. Ali sta dva ali več igralcev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo?  
Znotraj našega zagonskega podjetja ne, zunaj njega pa da. 



 
 

  

4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji?  
Naš moto je, da sodelujemo in ne destruktivno tekmujemo drug proti drugemu. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
Med pandemijo covid-19 smo se glede na zaprtje vseh dejavnosti, ki bi lahko bile naše potencialne stranke, pa tudi naših dejanskih 
strank, odločili, da se odzovemo z razvojem drugih sistemov za njihovo podporo, ki bi lahko bili koristni za odziv na sedanjo krizo, 
kot je priprava digitalnih menijev ali razvoj virtualnih pomočnikov za rezervacije in dostavo na dom. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Da, trudimo se sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi 
napredovanje našega podjetja, tako s prilagajanjem zahtevam strank kot tudi z notranjimi odločitvami podjetja, s katerimi 
poskušamo čim hitreje povečati obseg. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
Poskušamo jih izvajati v pričakovanju rasti. 
 
8. Ali kot organizacijski signal za naložbe/financiranje bolj kot dolgoročno načrtovanje delujejo problemi, ki nastanejo zaradi rasti? 
Rast za nas pomeni vlaganje v nove finančne in človeške vire. Organiziramo se tako, da to storimo. 
 
9. Ali nekoč uspešni programi doživljajo vse manjše donose? 
Da. 
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Da, nas je malo in čaka nas še veliko dela. Skrbimo za vse, v vseh sektorjih, vendar je zdaj napočil čas za naložbe v nove človeške 
vire, da bi resnično naredili preskok k resnični rasti. 
 



 
 

  

11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev problematičnih simptomov, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
Zaenkrat smo o njihovem izvajanju le razmišljali in upamo, da jih bomo kmalu izvedli. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
Da. 
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne, za to vrsto ukrepov ni bilo možnosti. 
 
14. Ali je uspešnost katere od možnosti odvisna od začetnih pogojev? 
Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Da, v resnici je konkurenca močna. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretirano strogega upravnega organa? 
Prizadevamo si za sodelovanje z drugimi podjetji v istem sektorju. Včasih nam je ta namera uspela, drugič pa to ni bilo mogoče 
zaradi različnih vizij sodelovanja v različnih realnostih. 

 
 

Pravni načrt za podjetnike  
 
Ustanovitev podjetja Start up v Italiji je postala precej preprost postopek, ki ga pospešuje uporaba novih spletnih orodij. Začetno podjetje je 
predvsem podjetje. Da bi mu dali pravno življenje, je treba izvesti postopek, ki ga predvideva naš sistem za odprtje katerega koli podjetja: izbira 
pravne oblike in ustanovitev podjetja, odprtje številke DDV, vpis v poslovni register itd. 



 
 

  

Zahvaljujoč vpisu v register je mogoče dostopati do centralnega jamstvenega sklada in pridobiti poroštvo države za banko, pri kateri se zahteva 
posojilo, kar je zagonskim podjetjem olajšalo iskanje finančnih sredstev pri kreditnih institucijah. 
Za registracijo morate obiskati posebno stran na spletni strani registra podjetij InfoCamere in slediti postopku za pridobitev generiranja statuta 
in ustanovitvenega akta. 
Tukaj je navedeno, kaj je potrebno za statut družbe: 
 

- Datum in kraj 
- Naročniki (vsaj eden) 
- Ime 
- Sedež 
- Delniški kapital 
- Prispevki 
- Zaključne vaje 
- Administracija 
- Stroški in davki 
- Priloge 
- Vlagatelj 
- Overitev  

 
Podatki, potrebni za statut: 
 

- Ime 
- Sedež 
- Predmet 
- Trajanje 
- Delniški kapital 



 
 

  

- Povečanje kapitala 
- Finančni instrumenti 
- Pristojbine za udeležbo 
- Prenos delnic 
- Delnice  
- Umik delničarja 
- Izključitev člana 
- Način odločanja 
- Sklepi o sklepčnosti 
- Upravljanje 
- Sestanki 
- Razrešitev 
- Priloge 
- Overitev 

 
 
S programom Italia Startup Hub Italija uvaja ukrepe, ki naj bi tujim talentom, ki nameravajo ustanoviti novo inovativno podjetje z visoko 
tehnološko vrednostjo, olajšali stalno bivanje v naši državi. 
 
Da bi lahko izkoristili program, morajo imeti tuji državljani redno dovoljenje za prebivanje, ki ga lahko spremenijo v dovoljenje za prebivanje za 
samozaposlena zagonska podjetja, če nameravajo ustanoviti inovativno zagonsko podjetje, ki ima koristi od poenostavljenega, pospešenega in 
telematskega postopka in se mu ni treba vrniti v matično državo, da bi zaprosil za vizum za zagon.  
 
Tuji državljan, ki namerava ostati v Italiji za ustanovitev inovativnega zagonskega podjetja, mora poslati natančen opis poslovnega projekta in 
dokumentacijo, ki potrjuje razpoložljivost finančnih sredstev v višini najmanj 50.000. 
  



 
 

  

 
 
 
 
 
Prebivalstvo  
 
Površina: 20 271 kvadratnih kilometrov 
Število prebivalcev: 2.089.310 19 
 
 

• Moški: Število moških podjetnikov je dvakrat večje kot žensk.   EU 
monitor poroča, da je tudi v Sloveniji 82,80 % moških ustanoviteljev 
novoustanovljenih podjetij. 

• Ženske: ''Ženske ustanavljajo podjetja v manj kot polovičnem deležu 
kot moški''20 ˝Razlika med spoloma je v Sloveniji druga največja med 
evropskimi državami, saj ženske sodelujejo le v 30,1 % zgodnjih faz 
podjetniškega udejstvovanja.‘‘21 „ V Sloveniji je bila leta 2017 v 
starostni skupini od 25 do 34 let največja razširjenost zgodnje 
podjetniške aktivnosti (32,4 %).“22 

• Mladi: 309.00023 

                                                      
19 Dosegljivo na: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104, November 5, 2019 
20 Dosegljivo na: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf, stran 21, November 5, 2019 
21 Dosegljivo na: http://www.sloveniatimes.com/early-stage-entrepreneurial-activity-down-a-little-in-2018, November 5, 2019 
22 Dosegljivo na: https://www.oecd.org/cfe/smes/SLOVENIA-IE-Country-Note-2018.pdf stran 13, Februar 28, 2020 
23 Dosegljivo na: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8070, November 5, 2019 

Slovenija 
 

Statistični podatki o državi 

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104
http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf
http://www.sloveniatimes.com/early-stage-entrepreneurial-activity-down-a-little-in-2018
https://www.oecd.org/cfe/smes/SLOVENIA-IE-Country-Note-2018.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8070


 
 

  

• Podjetniki: 195.756 24 (leta 2017), aktivni podjetniki 146.196 25 (leta 2018) 
• Število zagonskih podjetij: 2.515 26 (2016) 
• Slovenija je mlade spodbujala k podjetništvu s projektom Mladi podjetniki (Mladi podjetnik), vendar natančnih podatkov o tem do danes 

ni. 
• Mladi podjetniki: 5% 27 

 
 
Podjetništvo - Odpiranje podjetja na splošno 
 
Slovenija je v svet industrijske demokracije in tržnega gospodarstva vstopila pred več kot desetletjem. Pomembno je omeniti, da je Slovenija šele 
28 let samostojna država.  Podjetniška miselnost je bila v obdobju pred osamosvojitvijo, ki je trajalo 45 let, tako da smo iz tega obdobja podedovali 
kulturo, ki podjetništvu ni ravno naklonjena. Kljub temu pa Slovenija, ko je postala članica Evropske unije, pozna praktično vse uveljavljene 
programe in nepovratna sredstva za tiste, ki želijo ustanoviti in razvijati podjetja.  
 
Število podjetnikov se vsako leto spreminja. Nekatera leta so višja, druga pa upadajo. Nekateri nacionalni statistični podatki kažejo, da je 
podjetništvo v Sloveniji nestabilno. Morda zato, ker obstajajo dobri pogoji za njegovo odpiranje in zapiranje, morda pa zato, ker kultura 
podjetništva v Sloveniji še ni tako razvita in mu vlada ne daje tolikšnega pomena. Vendar je treba verjeti, da je podjetništvo ključnega pomena 
za gospodarsko okrevanje države, poleg tega pa bo izboljšalo podjetniški ekosistem.28 
 
Slovenija je za zdaj pod povprečjem EU glede števila zaposlenih, ki jih zaposluje.29 Velika večina podjetij je ustanovljena in vodena v Sloveniji in 
ne v kateri koli drugi državi.30 
                                                      
24 Dosegljivo na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7341, November 5, 2019 
25 Dosegljivo na: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8156, November 5, 2019 
26 Dosegljivo na: https://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/country_report/Country_Report_Slovenia.pdf, stran 1, November 5, 2019 
27 Dosegljivo na: https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-evropskim-povprecjem Januar 6, 2020 
28 Dosegljivo na: https://data.si/en/blog/entrepreneurship-in-slovenia/ Marec 2, 2020 
29 Stran 13 
30 Stran 31 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7341
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8156
https://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/country_report/Country_Report_Slovenia.pdf
https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-evropskim-povprecjem
https://data.si/en/blog/entrepreneurship-in-slovenia/


 
 

  

 
Če povzamemo, slovenska zakonodaja in pogoji sprejemanja poslovnega sveta v Sloveniji niso preveč privlačni za državljane, pa tudi za tujce ne, 
čeprav državljani menijo, da podjetja najbolj krepijo in vplivajo na gospodarstvo države. Vendar pa se je inovativnost v zadnjih nekaj letih 
obogatila zaradi finančne podpore in ugodnosti, ki jih je mogoče prejeti, večinoma v okviru programov, ki jih podpira Evropa. Kljub temu ni tako 
gotovo, da so vsa novoustanovljena podjetja uspešna, in tudi v resnici niso vsa. Nekatera so ustanovljena le za obdobje prejemanja finančnih 
sredstev, ko pa morajo postati finančno stabilna, propadejo. Toda ali je to prihodnost slovenskega gospodarstva? 
 
 
Kultura zagonskih podjetij v Sloveniji 
 
Začetno podjetje je podjetje, ki poskuša uspeti z inovativno zamislijo ali izdelkom. Najpogosteje gre za majhno podjetje, ki ima dobro zasnovano 
kratkoročno strategijo uspeha. V podjetju lastniki upajo, da bodo s prodajo svojih storitev ali izdelkov, ki ne obstajajo nikjer drugje na trgu, 
ustvarili velik dobiček. Za novoustanovljena podjetja je značilno, da želijo ustanovitelji ustvariti in ohraniti sproščeno delovno vzdušje, saj naj bi 
to prispevalo k boljšemu načinu poslovanja.31 
 
Slovenska zagonska podjetja so do konca leta 2015 zbrala 120 milijonov evrov, skoraj polovico (55 milijonov evrov) v letu 2014. Po podatkih 
Slovenskega zagonskega ekosistema (SSE) se te številke vsako leto podvojijo. Skupna vrednost slovenskih zagonskih podjetij naj bi znašala 
približno 552 milijonov evrov. Samo v letu 2013 naj bi v Sloveniji delovalo 147 zagonskih podjetij, ki naj bi zaposlovala približno 1.400 ljudi.32 
 
 
 
 
 
 

                                                      
31 Do you know what is start up company? Dosegljivo na: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/ Februar 28, 2020 
32 Do you know what is start up company? Dosegljivo na: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/ Februar 28, 2020 

https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/
https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/


 
 

  

Lokalna mladinska zagonska podjetja 
 
V Sloveniji ni enotnega javnega organa, ki bi bil odgovoren za zaposlovanje in podjetništvo mladih, vendar je slovenska vlada razvila aktivno 
politiko zaposlovanja. Slovenska zagonska podjetja, številna specializirana na področjih, kot sta veriženje blokov in potovalna tehnologija.33 
‚ Za spodbujanje podjetništva med mladimi je bila oblikovana Resolucija o nacionalnem programu za mlade 2013-2022, ki naj bi mladim pomagala 
pri začetku poklicne poti. Mladi podjetniki so deležni tudi številnih informacij in finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada. SEF nudi 
finančno podporo novoustanovljenim inovativnim podjetjem.‘34 
 
Nekateri uspešni primeri zagonskih podjetij, ki jih vodijo mladi, iz leta 2019. 
 
 
Mladinska poslovna področja 
 
Slovenija je odprla programe za podporo podjetništva med mladimi z namenom zmanjševanja brezposelnosti, kar je bilo na začetku te ideje 
(nekje okoli leta 2018) zelo zanimivo za mlade. S tem so začeli že prej, leta 2015 z OECD, in nadaljevali s start-up inkubatorji in še marsičim 
drugim. 
 
Zaradi tega se mladi veliko osredotočajo na inovacije, ustvarjanje, kar je glavno merilo za prijavo za takšno pomoč. 
 
 
Inkubatorji in vlagatelji 
 
Slovenija zagonskim podjetjem ponuja nekaj ugodnosti, kot so finančna podpora in znižane dajatve za določen čas. 

                                                      
33 Dosegljivo na: https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/ Marec 2, 2020 
34 Mladinske politike v Sloveniji 2017, dosegljivo na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf stran 42, Februar 28, 2020 

https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf


 
 

  

Med prvimi in najpomembnejšimi naslovi na tej poti najdemo javni vir financiranja za zagon v podjetništvu, Slovenski podjetniški sklad, ki skupaj 
s SID banko podpira Ministrstvo za gospodarski razvoj pri tehnološko bogatih finančnih spodbudah, ovirajo pa ga tudi drugi naslovi virov 
financiranja, ki jih je treba upoštevati. 
Naštejmo nekaj subvencij35: 
 

- P2 - EUR 54,000 spodbuda za zagon podjetja.  

 
- SK75 - EUR 75,000 konvertibilno posojilo za vstop na trg.  

 
- SI-SK - Od EUR 100,000 do 600,000 soinvesticijski denar za hitro rast. 

  
- Vavčerji - Enostavne spodbude majhne vrednosti za MSP.  

 
- MSP Instrument - nepovratna sredstva za razvoj konceptov in izdelkov.  

 
- Nepovratna sredstva - namenjena predvsem raziskavam in razvoju, človeškim virom in drugim razvojno usmerjenim dejavnostim, za 

katere veljajo prednostne naloge nacionalnih in/ali evropskih programov in politik. 

 
- Subvencije, posojila, jamstva in lastniški kapital - dolžniško in lastniško financiranje, zavarovanje slovenskih izvoznikov, boni za MSP in 

subvencije za zaposlovanje določenih ciljnih skupin. 

 

                                                      
35 Dosegljivo na: https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/javni-viri-financiranja Januar 6, 2020 

https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/javni-viri-financiranja


 
 

  

- Nagrade - za zmagovalce javnih natečajev. 

 
- Olajšave - davčne olajšave za naložbe v raziskave in razvoj, naložbe v opremo, zaposlovanje invalidov. 

 
- Javna naročila - kot poslovna priložnost. 

 
- Nefinančne oblike javne pomoči - strokovna pomoč, svetovanje, mentorstvo, delavnice in usposabljanje. 

 
Poleg splošnih subvencij, za katere lahko zaprosi vsak, Slovenija ponuja tudi subvencije, ki veljajo samo za ženske, da bi jih spodbudila k 
podjetništvu. Poleg tega Slovenija ponuja tudi posebne subvencije za mlade.  
 
Vse zgoraj naštete subvencije so občasno na voljo na podlagi javnih razpisov in se presegajo glede na proračun in potrebe.  



 
 

  

 

36 
 
 
 
 
Poleg teh finančnih podpornikov: 
 

                                                      
36 Naložbe v zagonska podjetja se vsako leto povečujejo. Številke so v milijonih dolarjev. https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-
rundi.html 

https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-rundi.html
https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-rundi.html


 
 

  

Maja 2016 je Slovenija začela izvajati poseben program ALMP za spodbujanje in podpiranje samozaposlovanja žensk z višjo stopnjo izobrazbe. 
'Podpora podjetnicam' je skupni program ALPM, ki ga nadzira MDDSZ in MGRT, izvajata pa javni ESS in Javna agencija Spirit Slovenija.‘37 
 
 
Elektronsko poslovanje - mladinska podjetja 
 
21 % podjetij prodaja svoje izdelke prek spleta. ''Rast spletne trgovine je bila najbolj izrazita na trgih hrane in pijače, avtomobilske industrije ter 
hrane in izdelkov za hišne ljubljenčke.  Šestinsedemdeset odstotkov spletnih strani v Sloveniji je razvilo spletne različice svojih spletnih strani, 
optimizirane za mobilne naprave.‘‘38  Nekatera zagonska podjetja se bodo v letu 2019 predstavila tudi na spletni trgovini Amazon Europe.39 
 
Zanimivost: V letu 2019 je v Sloveniji potekala 8. konferenca Ecommerce Day, ki predstavlja največje tekmovanje spletnih trgovcev v regiji, na 
katerem sodelujejo vplivni spletni trgovci in se zaključi s podelitvijo nagrad. V letu 2019 je na tekmovanju sodelovalo 266 spletnih trgovcev.40 

                                                      
37 Dosegljivo na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-slovenia Marec 2, 2020 
38 Dosegljivo na: https://www.export.gov/article?id=Slovenia-E-Commerce, November 5, 2019 
39 Dosegljivo na: https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-already, November 5, 2019 
40 Dosegljivo na: https://ecommerceday.smind.si/ Januar 6t, 2020 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-slovenia
https://www.export.gov/article?id=Slovenia-E-Commerce
https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-already
https://ecommerceday.smind.si/


 
 

  

41 
 
 
 
 
 
 

                                                      
41 Najbolj uporabljene platforme za e-poslovanje v Sloveniji. 
Vir:https://smind.si/razkrivamo-top-5-ecommerce-platform-med-spletnimi-trgovinami-v-sloveniji/  

https://smind.si/razkrivamo-top-5-ecommerce-platform-med-spletnimi-trgovinami-v-sloveniji/


 
 

  

Startupi - o uporabi alternativnih/digitalnih valut 
 
Deležniki digitalnih valut, ki pri trgovanju z virtualnimi valutami opravljajo nakupe, shranjevanje v virtualnih valutah, niso sistemski regulatorji v 
nadzorovanih valutah.42 
Do sedaj ni relevantnih podatkov o številu uporabe digitalnih valut, Slovenija pa ''gradi na Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 - 
DIGITALNA SLOVENIJA 2020, ki ponuja priložnost za izkoriščanje družbenega potenciala ekonomskega potenciala IKT za digitalno rast, osredotoča 
se na digitalno infrastrukturo, intenzivno uporablja IKT na internetu, kibernetska varnost je vključena v informacijsko družbo. Predvideno je 
prednostno raziskovanje digitalizacije podjetništva, inovativnih vodilnih upravljavskih podatkov v razvoju uporabnikov interneta, v tem okviru pa 
raziskovanje razvoja tehnologije interneta stvari, računalništva v oblaku, množičnih podatkov v mobilni tehnologiji. Razviti je treba nov sistem 
elektronskih identitet, v osnovi za javni sektor, z omogočanjem integracije čezmejnega poslovanja v realno poslovanje, ki je vključevalo slovenska 
podjetja v enotni evropski digitalni trg.’’43 
 
 

Položaj zagonskih podjetij po COVID-19 
 
Vpliv na zagonske ekosisteme pred pandemijo 
 
Izbruh epidemije COVID-19 je v prvi polovici leta 2020 povzročil močan upad gospodarske in delovne aktivnosti v Sloveniji. Številna podjetja so 
se odzvala tako, da so zmanjšala število zaposlenih, kar je v državi povzročilo velik problem zaposlovanja. (Kajzer 2020)44 Vlada in EU sta se 
odzvali s številnimi pobudami, ki so zmanjšale vpliv trenutne krize. V primerjavi s številnimi drugimi državami ima Slovenija dobro razvito 

                                                      
42 Dosegljivo na: https://www.bsi.si/mediji/1180/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-virtualnih-valutah Januar 6, 2020 
43 Dosegljivo na: https://kikstarter.si/iz-prve-roke-kaj-so-in-kaj-omogocajo-blockchain-in-kriptovalute/ Januar 6, 2020 
44 Vpliv epidemije na trg dela. 
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/2020_12_Vpliv_epidemije_na_trg_dela/Vpliv_epidemije_na_trg_dela_v_EU_Kajzer_01.pdf (7. 4. 2022). 
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https://kikstarter.si/iz-prve-roke-kaj-so-in-kaj-omogocajo-blockchain-in-kriptovalute/


 
 

  

podporno okolje, kot so Slovenski podjetniški sklad in druga vgrajena infrastruktura za podporo in olajšanje postopka ustanavljanja in registracije 
novoustanovljenih podjetij. (Svenšek 2021)45 
 
Matej Rus z Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru situacijo pojasnjuje 
takole, “Številni podjetniki so se na krizo sprva odzvali z zanikanjem in željo, da bi razmere čim prej izginile. Drugi so se odzvali takoj in prilagodili 
način poslovanja, kar jim bo v novem obdobju pomagalo delovati učinkoviteje in prožneje.” Dodaja, da so podjetja prilagodila svoje poslovanje s 
pomočjo digitalizacije, vendar je veliko odvisno od vrste industrije, v kateri delujejo. “ Po prvem šoku so številna podjetja uspešno preizkusila in 
spremenila svoje poslovne modele tako, da je njihovo poslovanje dobesedno eksplodiralo. Nekateri podjetniki so celo obžalovali, da so se na prvi 
šok odzvali tako, da so odpustili in zaprli del svojega podjetja,” je povedal Rus. (Svenšek 2021)46 
 
 
Vrsta zagonskih podjetij, razvitih med COVID-19 
 
Številna zagonska podjetja, prijavljena na COVID-19, so se osredotočila na prilagodljivost pri vsakodnevni digitalizaciji. 
Najboljša start-up podjetja v Sloveniji, zabeležena v letu 202147, so: 
 

- Bird Buddy  
(Pametna krmilnica za ptice: krmilnica za ptice s senzorjem gibanja, mikrofonom in kamero) 
 
- BEVO 
(Meso rastlinskega izvora: Po okusu, videzu in teksturi spominja na pravi file mignon ali druge vrhunske kose mesa). 

                                                      
45 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-
v-visave/573064 (7. 4. 2021). 
46 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-
v-visave/573064 (7. 4. 2021). 
47 Finalists of Start:up of the Year Award 2021. Https://www.startup.si/en-us/news/finalists-of-start-up-of-the-year-award-2021 (7. 4. 2021). 



 
 

  

- Maestro Amadeus 
(Organizator glasbenih listov: aplikacija za samodejno prepoznavanje in organiziranje glasbenih listov) 
 
- RingoX 
(Inovativna modularna naprava IOT, ki odklene vrata na daljavo prek mobilnega telefona) 
 
- SeaVision 
(Prvi inteligentni sistem za spremljanje sider za plovila na svetu) 
  

Nova področja podjetništva, ki so se odprla zaradi pandemije 
 
V Sloveniji se na področju digitalizacije odpirajo številna nova področja priložnosti. Pred izbruhom COVID-19 se je veliko podjetij v državi upiralo 
procesu digitalizacije. Zaprtje zaradi pandemije jih je spodbudilo, da so se prilagodila spremenjenim okoliščinam s prilagajanjem digitalnih 
strategij in platform za izvajanje predpisov/sistemov, kot je delo na domu. 
Globalna digitalna podjetja, digitalni prodajni kanali in promocija odpirajo prihodnje kariere in ustvarjajo delovna mesta. Priložnosti se odpirajo 
za tiste, ki so se pripravljeni hitro učiti. (Svenšek 2021)48 
 
 

Lokalna mladinska zagonska podjetja - študije primerov 

- Moon and Sun 
- Ime podjetja: Luna in sonce - delite ljubezen, plešite in se zabavajte 
- Ime trgovine: V imenu podjetja: Dancing9Lives 
- Število zaposlenih: 1 

                                                      
48 Poslovne priložnosti med koronakrizo: "S februarskega dna smo skočili v višave". https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-
v-visave/573064 (7. 4. 2021). 



 
 

  

- Industrija - področje delovanja: Moda, ples, moda 

-  
To zagonsko podjetje je bilo ustanovljeno pred kratkim, vendar se glede na trenutne razmere zdi, da je uspešno. Ponudba različnih stilov plesnih 
oblačil in plesne mode na enem mestu. 
 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Analizo smo opravili z uporabo Googlove analitike, spletne raziskave in raziskave niš. Ta projekt poteka v okviru Združenja za razvoj 
ustvarjalnega gibanja "Arabeska". Naši uporabniki so nam dali povratne informacije o tem, kaj potrebujejo in zakaj.  
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo in kako? 
O: Iskali smo podobna podjetja, kaj delajo, kako delajo, kje delajo (Amazon, e-trgovina). Uporabljali smo različna analitična orodja za SEO 
(optimizacija za iskalnike, Neil Patel SEO made simple). 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt in kako? 
O: Poslovni načrt smo izdelali z uporabo poslovnega modela Canvas. Business Model Canvas je predloga za strateško upravljanje in vitko zagonsko 
podjetje za razvoj novih ali dokumentiranje obstoječih poslovnih modelov.  



 
 

  

 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali prek različnih tečajev)? 
O: Posebna izobrazba sta bila samo neformalno izobraževanje in strast do tega. 
 
V: Ali ste uporabljali kakšno svetovalno storitev? 
O: Da, uporabili smo lokalno svetovanje lokalnega centra za razvoj podjetništva (zagonski inkubator). 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Uporabili smo samo lastni kapital, zato smo si prizadevali, da bi bili stroški čim nižji. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Smo na začetku poti. Pravkar smo začeli poslovati, vendar moramo že narediti nekaj izboljšav, na primer boljšo strategijo trženja za povečanje 
prodaje in napredek pri SEO, da se uvrstimo višje v Googlu. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Glavna težava je bila, da nismo imeli nobene finančne podpore, zato vse poteka počasneje. Spletno trženje ni poceni in preprosto. Obstaja 
velika konkurenca. Naučiti se moramo, kako izboljšati svoj položaj brez plačljivih dodatkov, kako povečati sezname elektronske pošte itd. Zato 
lahko rečem, da je vse potrebno učenje lahko nekoliko zahtevno, vendar je z vsakim korakom, ki ga naredimo, lažje. 
 
V: Kaj se je treba naučiti iz podjetja? 
O:  
 1. Če želite uspeti v svojem podjetju, morate biti do njega strastni. 
 2. Nikoli se ne nehajte učiti. 



 
 

  

 3. Analizirajte svoje konkurente. 
 4. Pripravite dober poslovni načrt. 
 5. Imejte dobro prodajno strategijo. 
 6. Poiščite mentorja. 
 7. Projekt je razdeljen na korake, ki jih ni mogoče preskočiti. 
 8. Verjemite vase! 
 9. Pripravljeni se prilagoditi spremembam na trgu. 
 10. Vse je mogoče ugotoviti in izpeljati. 
 
Arhetipi sistema 

 
 1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo? 
 Da. 
 
 2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
 Doseganje cilja. 
 
 3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
 Da. 
 
 4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Da. 
 
 5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
 Da in ne. 
 



 
 

  

 6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
 7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti? 
 Oboje. 
 
 8. Ali težave, ki jih povzroča rast, in ne dolgoročno načrtovanje delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
 Da. 
 
 9. Ali nekoč uspešni programi doživljajo vse manjše donose? 
 Da. 
 
 10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Da. 
 
 11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od bolj temeljnih rešitev? 
 Da. 
 
 12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Ne. 
 
 13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
 Da. 
 
 14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Da. 



 
 

  

 
 15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Da. 
 
 16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
 Ne. 
 

- InstaText 

 
Ime podjetja: InstaText d.o.o. 
Število zaposlenih: 2 (+ član ekipe za polovični delovni čas) 
Industrija - področje delovanja: Umetna inteligenca, jezikoslovje 
InstaText je zelo uspešno zagonsko podjetje, ki si prizadeva za boljšo pisno komunikacijo (angleščina) 
 
 

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 



 
 

  

O: Imeli smo bogate izkušnje na področju akademskega pisanja. Opazili smo, da manjka orodje, ki bi raziskovalcem (zlasti tistim, ki jim angleščina 
ni materni jezik) pomagalo pisati v jasni in razumljivi angleščini. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Pri pogovoru s potencialnimi strankami smo upoštevali priporočila iz knjige The Mom Test (http://momtestbook.com/): "Kako se pogovarjati 
s strankami in izvedeti, ali je vaše podjetje dobra ideja, ko vam vsi lažejo". 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Kot podjetnika sva imela več kot 10 let izkušenj. Glavni izvršni direktor in ustanovitelj sta v preteklosti že ustvarila nagrajeni poslovni načrt. 
Prijavili smo se na razpis "Spodbude za zagon podjetij P2" Slovenskega podjetniškega sklada in dobili odobrena sredstva. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja podjetij (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Kot izkušeni podjetniki smo imeli različne tečaje in usposabljanja, vzpostavljeno mrežo (npr. prek CEED - https://ceed-global.org/). Pri tem 
smo upoštevali metodologijo vitkega zagona (Lean Startup). Priporočeno branje: "V okviru projekta Startup je bilo na voljo več informacij o tem, 
kaj je treba storiti, da bi se lahko začeli ukvarjati s podjetništvom: How to Build a Startup (brezplačni spletni tečaj na Udacity) 
(https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245) in Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works, Ash Maurya. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno podjetje? 
O: Izbrali smo mentorja s seznama, ki ga je zagotovil Slovenski podjetniški sklad v okviru odobrene "spodbude P2 za startupe", ter se udeležili 
drugih izobraževalnih programov za startupe (ki jih organizira ekosistem Sloveniam Start:up). 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom oziroma kombinacijo? 
O: Začeli smo s 23.000 EUR lastnega kapitala + dodatno podporo prejšnjega startupa (zdaj že uveljavljenega podjetja) ustanovitelja in direktorja. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno nepovratno pomoč? 



 
 

  

O: "Spodbuda za zagon podjetja P2" pomeni prejem 54 000 EUR v približno dveh letih, če so izpolnjeni določeni pogoji (imeti zaposlenega za 
polni delovni čas, držati se poslovnega načrta itd.) 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Prejeli smo nagrado Start:up leta in prodali več kot 50.000 EUR licenc v samo nekaj mesecih po začetku prodaje izdelka, torej zelo uspešen 
začetek. To pripisujemo hitremu učenju, odlični podpori slovenskega startup ekosistema ter odlični in izkušeni ekipi. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Nič nenavadnega. Pomembno je bilo čim prej priti do skladnosti izdelka s trgom, vendar to ni edino vprašanje, ki ga mora rešiti vsak startup. 
Šlo je tudi za iskanje pravega(-ih) kanala(-ov) in pravega modela ... ter seveda za veliko podrobnosti, ki so pomembne. 
 
V: Kaj se je treba naučiti od podjetij? 
O: Ko imate potencialno odličen izdelek in odlično ekipo, je hitro učenje tisto, kar je resnično pomembno. Močna podpora okolja in močna volja 
do učenja veliko pomagata.. 
 
 
Arhetipi sistema  
 

1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo? 
Ne. 
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja? 
Doseganje cilja. 
 
3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo? 
Ne. 



 
 

  

 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
Ne. 
 
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? Poskušamo se odzvati tako, da ne bi 
imeli slabih posledic za naš dolgoročni cilj. 
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
Če so se na koncu izkazali za uspešne, potem da. 
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti?  
V pričakovanju rasti. 
 
8. Ali težave, ki jih povzroča rast, namesto dolgoročnega načrtovanja delujejo kot organizacijski signal za naložbe/financiranje? 
Da. 
 
9. Ali nekoč uspešni programi doživljajo vse manjše donose? 
Da. 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Delno da. 
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od bolj temeljnih rešitev? 
Ne. 
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno zmožnost organizacije? 
Ne. 



 
 

  

 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Da. 
 
15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Da. 
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
Ne. 

 

- Wizard 

 
Ime podjetja: Wizard  
Število zaposlenih: 2   
Industrija - področje delovanja: e-učenje, svetovanje, mladinsko delo 



 
 

  

Wizard je uspešno zagonsko podjetje. 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Opazili smo manjkajoči del vsakodnevne uporabe IKT, zato smo analizo opravili v balkanskih državah. V analizi smo ugotovili, da se ljudje ne 
zavedajo koristi e-izobraževanja in vpliva na njihovo poslovanje. Ker smo imeli izkušnje na področju IKT in razvoja sistemov LMS, smo se odločili, 
da svoje storitve ponudimo podjetjem. Pred tem smo izvedli en vprašalnik in ugotovili, da se ljudje počutijo bolj udobno z metodami e-
izobraževanja kot z metodami v živo. Zakaj? Odgovor je preprost, saj si lahko organizirajo svoj čas, kot želijo in kadar želijo, po drugi strani pa je 
za lastnika podjetja cenejše, da s to metodo izobražuje svoje delavce/izobraževalce/mladino.  
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 
O: Celotno raziskavo smo opravili v naši fokusni skupini in izvedli veliko anketo. Poleg tega smo poslušali družbene medije in preverili nekaj 
forumov z vprašalniki. Ko smo dobili te rezultate, smo se odločili, da opravimo analizo konkurence.  
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Na tem področju smo za pomoč prosili nekaj strokovnjakov. S tem mislim, da smo imeli svetovalca, ki se je ukvarjal z ekonomijo.  
 

http://learning-wizard.com/


 
 

  

V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja podjetij (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Ker je en član ekipe izobražen na področju poučevanja, drugi pa na področju IT, z različnimi izkušnjami na področju neformalnega 
izobraževanja, nam, upam, ni bilo treba pridobiti nobenega dodatnega posebnega izobraževanja. Kar zadeva finance, smo se odločili, da jih bomo 
oddali v zunanje izvajanje.  
 
V: Ali ste uporabili kakšno svetovalno podjetje? 
O: Kot sem že omenil, smo pri pripravi poslovnega načrta uporabili svetovanje, isto podjetje pa nam je pomagalo tudi pri analizi podatkov, ki smo 
jih zbrali z raziskavo.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Začeli smo z lastnim kapitalom.  
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Na samem začetku je lastnik tega podjetja uporabil državno podporo za brezposelne ženske. Prejeli smo pomoč, ki nam je pomagala kupiti 
vso potrebno opremo (računalnik, licenco in tako naprej ...). 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Naš uspeh je viden v zadovoljstvu naših strank. Imamo majhno ekipo, vendar smo zelo organizirani in smo strankam na voljo, kadar koli nas 
potrebujejo. Menimo, da je odprta komunikacija s strankami eden od glavnih razlogov, zakaj se naše stranke vračajo in vedno znova uporabljajo 
naše storitve.  
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Birokracija, mislim, da je to lahko izziv za vsakogar in da bi te stvari morale biti enostavnejše. Naslednja stvar so zagotovo davki. Na samem 
začetku bi morali biti davki nekoliko nižji, vsaj prvih nekaj let, da bi lahko spodbudili še več ljudi, da začnejo razvijati svoja podjetja.  
 
V: Kaj se je treba naučiti iz podjetja? 



 
 

  

O: To je preprosto. Ves čas moraš biti stoodstotno osredotočen. Pri svojih pričakovanjih moraš biti realističen in ne smeš razmišljati na hitro. Do 
uspeha je treba iti korak za korakom, tudi če na začetku ni najbolje, je treba nadaljevati s početjem, in če verjameš v svoj uspeh, bo zagotovo 
prišel. Bodite potrpežljivi in ne sanjajte. 
 
 
Arhetipi sistema  
 

1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo? 
Da.  
 
2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja?  
Menim, da so ljudje bolj osredotočeni na zmanjševanje nelagodja, kar vodi v neuspeh. To je moje osebno mnenje. Bolj bi morali biti 
osredotočeni na doseganje cilja. Če ga ne dosežete prvič, lahko poskusite znova in znova... poskušate z različnimi strategijami in tako 
naprej ... 
 
3. Ali sta dva ali več igralcev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi igralci razumejo kot grožnjo? 
Ne.  
 
4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
Ne. 
  
5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic? 
S tem se ne morem popolnoma strinjati. Ker se včasih tudi v krizi skušamo hitro odzvati, a hkrati poskrbimo tudi za dolgoročne 
posledice.  
 
6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 



 
 

  

Da.  
 
7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti?  
Da. Večina ljudi je pripravljena vlagati, ko jim pokažete nekaj rezultatov.  
 
8. Ali kot organizacijski signal za investiranje/financiranje bolj kot dolgoročno načrtovanje delujejo problemi, ki nastanejo zaradi rasti? 
Ne.  
 
9. Ali se pri nekoč uspešnih programih pojavljajo vse manjši donosi? 
Včasih.  
 
10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
Ne.  
 
11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev? 
Ne.  
 
12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
Za zdaj ne.  
 
13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto? 
Ne. 
 
14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
Da.  
 



 
 

  

15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
Ne.  
 
16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
Moral bi biti.  

 
- REDG 

Ime podjetja: Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica 
Število zaposlenih: 0  
Industrija - področje delovanja: narava in okolje 
To zagonsko podjetje je neuspešno za zaščito in ohranjanje narave 
 

 
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 

V: Ali ste opravili analizo potreb in kako? 
O: Nismo opravili poglobljene analize, saj se nam je zdelo, da vemo, kakšne so potrebe. 
 
V: Ali ste opravili raziskavo trga in kako? 



 
 

  

O: Tržne raziskave nismo opravili. 
 
V: Ali ste pripravili poslovni načrt in kako? 
O: Poslovni načrt smo izdelali vsi člani skupaj s soglasjem in usklajevanjem naših želja in ciljev. 
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju razvoja poslovanja (formalno izobraževanje ali na različnih tečajih)? 
O: Ne.  
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da, v poslovnem inkubatorju in coworkingu. 
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom, drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Lastniški kapital, pridobljen z donacijami. 
 
V: Ali ste uporabili kakršno koli podporo v obliki nepovratnih sredstev? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: Razlog za neuspeh so bile nedoslednosti v ekipi. 
 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: Težav nismo imeli. Verjetno zaradi podpore, ki smo jo prejeli, vendar ko smo na trg stopili sami, je prišlo do nekaterih spopadov, ki jih nismo 
mogli obvladati. 
 
V: Kaj se je treba iz podjetja naučiti? 
O: Naučili smo se, da je usklajena ekipa osnova za dobro delo v organizaciji. 



 
 

  

 
Arhetipi sistema  
 
 
 1. Ali obstajajo cilji ali standardi, ki se sčasoma zmanjšujejo?   
 Ne. 
 
 2. Ali so ljudje osredotočeni na doseganje cilja ali na zmanjševanje nelagodja ali nedoseganje cilja?  
 Na zmanjšanje nelagodja zaradi nedoseganja cilja. 
 
 3. Ali sta dva ali več udeležencev z enako močjo, katerih posamezna dejanja lahko drugi dojemajo kot grožnjo?  
 Ne. 
 
 4. Ali ima vsak igralec možnost, da se maščuje s podobnimi dejanji? 
 Da. 
 
 5. Ali so bili sprejeti ukrepi za hiter odziv na krizo brez večjega upoštevanja dolgoročnih posledic?  
 Ne. 
 
 6. Ali so bili v preteklosti sprejeti podobni ukrepi kot odziv na podobne krize? 
 Ne. 
 
 7. Ali se naložbe/financiranje običajno izvajajo kot odziv na rast in ne v pričakovanju rasti?  
 Da.  
 
 8. Ali so problemi, ki nastanejo zaradi rasti, in ne dolgoročno načrtovanje, signal organizacije za naložbe/financiranje? 



 
 

  

 Ne. 
 
 9. Ali se nekoč uspešni programi soočajo z zmanjševanjem donosnosti?  
 Da. 
 
 10. Ali v sistemu (organizaciji) obstajajo omejitve, ki omejujejo rast? 
 Da. 
 
 11. Ali ukrepi, ki so bili sprejeti za ublažitev simptomov težav, preusmerjajo pozornost od temeljitejših rešitev?  
 Ne. 
 
 12. Ali obstajajo dodatne posledice, ki sistematično spodkopavajo temeljno sposobnost organizacije? 
 Ne. 
 
 13. Ali obstajata dve ali več enakih možnosti, katerih naložbene odločitve so povezane v igri z ničelno vsoto?  
 Ne. 
 
 14. Ali je uspeh katere od možnosti odvisen od začetnih pogojev? 
 Ne. 
 
 15. Ali obstaja veliko število enakih igralcev, ki imajo prost ali enak dostop do skupnega in omejenega vira? 
 Ne. 
 
 16. Ali je sistem vzpostavljen tako, da je samoregulativen, brez pretiranega upravnega organa? 
 Da. 
 



 
 

  

 
Pravni načrt za podjetnike 
 
Pravila za odprtje podjetja ali začetek podjetništva temeljijo na vrsti podjetja, ki ga želite odpreti. To je prva odločitev, ki jo je treba sprejeti, 
preden lahko začnete odpirati podjetje. V Sloveniji so na voljo štiri različne vrste podjetij, zlasti: d.o.o. (d.o.o.), samostojni podjetnik posameznik 
(s.p.), podružnica (d.n.o.) ali podružnica (d.o.o.). Svoje podjetje boste morali registrirati na točki VEM/ SPOT. Za registracijo boste potrebovali 
(odvisno od odgovornosti):  
 

- Kopija potnega lista, stalni naslov, datum in kraj rojstva 
- Potrdilo o davčnem rezidentstvu iz vaše države (kjer ste davčni zavezanec) 
- Podpisano pooblastilo, da bomo za vas pripravili vse potrebne identifikacijske številke v Sloveniji 
- Ime in dejavnosti bodočega podjetja 
- Slovenska davčna številka (za vas (in zastopnike, kadar je primerno) 
- Uradni naslov in (virtualna) pisarna 
- Ime podjetja 
- Akt o ustanovitvi družbe ali dokumentacija, potrebna za registracijo samostojnega podjetnika 

 
Podjetje lahko ustanovite na eni od fizičnih točk VEM ali prek spleta na točki e-VEM. 
 
Postopki se lahko razlikujejo glede na vrsto podjetja. Vse informacije za posamezno vrsto podjetja so na voljo na vladnem spletišču: Državni 
portal e-VEM za poslovne subjekte in samostojne podjetnike (http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem). 
 
V vsakem primeru pa boste morali določiti tudi naslov podjetja, ki ga mora overiti notar, upravna enota ali katera koli točka VEM. Ko sodišče 
potrdi vašo registracijo, boste prejeli obvestilo sodišča in zdaj je vaše podjetje registrirano na skupnem podjetniškem portalu AJPES. Preden 
začnete poslovati, boste morali odpreti tudi poslovni račun pri kateri koli banki, registrirani v Sloveniji. 
  

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem


 
 

  

 
 
 
 
 
Prebivalstvo  
 
Območje: 783.562 kvadratnih kilometrov 
Prebivalci: 82.003.882 
 
 

• Moški: 40.863.902 
• Ženske: 41.139.980 
• Mladi: 12.823.59849 

 
 
 
  

                                                      
49 Prebivalstvo mladih po spolu in starostnih skupinah 2018 
 

Starost Skupno Ženske Moški 

20-24 6.547.129 3.347.297 3.199.832 

25-29 6.276.469 3.190.023 3.086.446 

Skupno 12.823.598 6.537.320 6.286.278 

Kazalniki novonastalih podjetij delodajalcev, 2017 

Kazalniki % 

Stopnja nastalih podjetij delodajalcev (1) 13,9 

Ustvarjanje delovnih mest v podjetjih delodajalcev (2) 4,6 

Turčija 

Statistični podatki o državi 

• Podjetniki: Stopnja rojstev podjetij delodajalcev ustreza številu rojstev 
podjetij delodajalcev kot odstotku populacije aktivnih podjetij (Skupaj) z 
vsaj enim zaposlenim. Ustvarjanje delovnih mest z rojstvi se meri kot delež 
zaposlovanja v rojstvih podjetij delodajalcev.1 



 
 

  

 
• Število zagonskih podjetij: 28.189 (tisoč) 

 
 
 

Kazalniki novonastalih podjetij 
delodajalcev, 2017 

% 

Stopnja nastalih podjetij 
delodajalcev (1) 

13,9 

Ustvarjanje delovnih mest v 
podjetjih delodajalcev (2) 

4,6 

(gre za razmerje med številom 
aktivnih delodajalskih podjetij) 

 

  

Kazalniki preživetja podjetij 
delodajalcev 

 

Stopnja preživetja novonastalih 
podjetij delodajalca 

82,0 

(To je stopnja v primerjavi z 
osebami, nastalimi pred enim 
letom) 

 

  

Kazalniki zaprtja podjetij 
delodajalcev 

 

Stopnja zaprtij podjetij 
delodajalcev (1) 

10,9  

Kazalniki novonastalih podjetij delodajalcev, 2017 

Kazalniki 
 

% Skupno: 28 189 
(tisoč) 

Stopnja nastalih podjetij 
delodajalcev (1) 

13,9 3 918 

Ustvarjanje delovnih mest v 
podjetjih delodajalcev (2) 

4,6 1 297 

Delež zaposlitve kot delodajalec po 
starostnih skupinah 2017 
Starostna skupina Skupno 100,0 
         15 - 24 2,2 
         25 - 34 19,2 
         35 - 44 36,5 
         45 - 54 25,8 
         55 - 64 12,7 
         65 +     3,6 

• Mladi podjetniki: 



 
 

  

Uničenje delovnih mest zaradi 
zaprtja podjetij delodajalcev (2) 

3,4  

(gre za razmerje med številom 
aktivnih delodajalskih podjetij) 

 

 
Gospodarska dejavnost po letih, [starost 15 let in več]    Tisoč ljudi 

Leto Skupno Kmetijstvo Industrija Gradbeništvo Usluge 
2017 28 189 5 464 5 383 2 095 15 246 
2018 28 738 5 297 5 674 1 992 15 774 

 
2017 Leto Število podjetnikov v Turčiji (na katere se nanašajo zapisi o novih podjetjih) 

 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 28.713 

Rudarstvo in kamnolomi 6.132 

Proizvodnja 428.625 

Proizvodnja in distribucija električne energije, plina, pare in klimatskih 
naprav 

6.859 

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter sanacija 5.294 

Gradbeništvo  269.709 

Trgovina na debelo in drobno; popravilo motornih vozil in motornih koles 1.248.832 

Prevoz in skladiščenje 508.354 

Gostinstvo 328.317 

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 43.926 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 21.317 

Poslovanje z nepremičninami 55.396 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 227.109 



 
 

  

Upravne in administrativne dejavnosti 63.191 

Izobraževanje 25.506 

Dejavnosti na področju zdravja ljudi in socialnega dela 43.647 

Kultura, umetnost, zabava, rekreacija in šport 51.974 

Druge storitvene dejavnosti 333.103 

Skupaj 3.696.004 
 

Status delovne sile neinstitucionalnega prebivalstva po starostnih skupinah in spolu 
Status delovne sile 
neinstitucionalnega 
prebivalstva po 
starostnih skupinah 
in spolu, 2017, 
2018 

Starost 15+ starost od 15 do 24 let 

Skupno Moški Ženske Skupno Moški Ženske 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Delež delovne sile 52,8 53,2 72,5 72,7 33,6 34,2 43,3 44,0 76,9 76,7 34,2 34,8 

Stopnja 
brezposelnosti 

10,9 11,0 9,4 9,5 14,1 13,9 20,8 20,3 7,9 8,1 11,5 11,5 

Stopnja 
brezposelnosti v 
nekmetijstvu 

13,0 12,9 10,7 10,8 18,5 17,8 24,1 23,1 8,9 9,2 15,2 15,0 

Stopnja 
zaposlenosti 

47,1 47,4 65,6 65,7 28,9 29,4 34,3 35,0 70,8 70,5 30,3 30,8 

 
 
 
 



 
 

  

Mladinska poslovna področja 
 
Statističnih podatkov o edinih delovnih področjih mladih ni. V Turčiji ni mogoče doseči podrobnega statističnega raziskovalnega področja za 
mlade. Lahko pa dosežemo delovna in industrijska področja na splošno in brez odvisnosti od starosti. 
 
 
 
 
Sektorska porazdelitev zaposlenosti, 2017 

2017 

  

Sektor 19,4 % 

Kmetijstvo 19,1 % 

Industrija 7,4 % 

Gradbeništvo 54,1 % 

Storitve 19,4 % 

Skupaj 100,0 % 

 
 
Zaposlovanje po starostnih skupinah in sektorjih 50  

Leto 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 

Kmetijstvo 2017 388 347 359 379 507 576 592 668 591 505 552 

                                                      
50 Source: Zafer Development Agency 

19%

19%

8%

54%

Sectorel Distrubition

Agriculture

Industry

Construction

Services



 
 

  

 2018 359 327 324 365 465 520 621 640 614 505 557 

Industrija 
 

2017 313 550 786 871 970 760 556 310 151 75 41 

2018 327 594 809 900 980 849 586 333 169 88 40 

Gradbeništvo 
 

2017 132 244 293 294 321 262 231 166 90 45 16 

2018 119 200 279 274 301 277 225 160 92 43 21 

Storitve 2017 654 1450 2210 2439 2427 2084 1596 1177 657 357 194 

2018 688 1516 2193 2441 2520 2127 1734 1208 729 385 232 

 
Elektronsko poslovanje - mladinska podjetja 
 

Število institucij, ki delujejo na področju e-poslovanja kot neposredni Turčiji, bi bilo zavajajoče navesti število več o e-poslovanju. Ker so danes 
institucije Instagram, Facebook itd. Lahko celo prodajajo s platform. Pri tem ni potrebna nikakršna registracija. 
interneta in uporabe mobilnih telefonov nam lahko dajo predstavo o številu. 
 
 
Internet in e-poslovanje v Turčiji v številkah 
 
 
Hitra rast razširjenosti interneta51  

2000 2004 2008 2012 2016 2020 napoved 
uporabniki interneta 2 milijona 10 milijonov 24 milijonov 34 milijonov 46 milijonov 62 milijonov 

                                                      
51 Source: http://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_2019_ecommerce_eng.pdf 

http://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_2019_ecommerce_eng.pdf


 
 

  

Uporabniki, ki ne 
uporabljajo 
interneta 

61 milijonov 57 milijonov 46 milijonov 41 milijonov 33 milijonov 20 milijonov 

 
%4 %15 %34 %45 %58 %76 

 
 
 

Visoka razširjenost uporabe pametnih telefonov: Samo od leta 2014 je bilo prodanih 16 milijonov novih pametnih telefonov. Od leta 2021 naj 
bi bilo 84 % prebivalcev Turčije uporabnikov pametnih telefonov. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Velikost trga e-trgovine v Turčiji 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

  



 
 

  

 
  



 
 

  

 
Startupi - o uporabi alternativnih/digitalnih valut 
 
 
Ker ni predpisov o uporabi alternativnega ali digitalnega denarja, številke ne moremo določiti. 
V skladu z opredelitvijo v zakonu o plačilnih storitvah v TURčiji se elektronski denar; nanaša na "denarno vrednost", izdano na trgu v zameno za 
sredstva, ki se uporablja za izvajanje plačilnih transakcij in jo kot plačilno sredstvo sprejemajo osebe, ki niso dane na trg. Z drugimi besedami, 
elektronski denar; Je oblika denarja, ki ga je mogoče shraniti in prenesti v imenu ljudi na telefonu, tabličnem računalniku, brezstični kartici, trdem 
disku ali strežniku. 
 
V skladu s tem morate za uspešno elektronsko poslovanje izvajati prodajo z registriranimi plačilnimi storitvami. 
Kupec (stranka) namreč raje nakupuje pod registrom, prek bank ali na podoben način, namesto neposrednega (ročnega) plačila kot varne 
nakupovalne poti. 
 
V Turčiji se pri elektronskem poslovanju uporablja večina načinov plačila:  
Kreditna kartica - Virtualna kreditna kartica: - Plačilo na blagajni: EFT - nakazilo - plačilo na blagajni - PayPal - mobilno plačilo  
Poleg teh zgoraj naštetih načinov spletna mesta za e-trgovanje uporabljajo tudi plačilne metode, kot so elektronska kreditna kartica, poštni nalog, 
e-gotovina, elektronski denar, pametna kartica, elektronski ček, e-denarnica. Kot drugi digitalni denar za nakupovanje v Turčiji (Bitcoin, Crypto 
Money) ni običajno, da se uporabi obrazec. O uporabi takšnega denarja se še vedno razpravlja in med ljudmi povzroča nelagodje. Po drugi strani 
pa je 2. člen turškega kazenskega zakonika najpomembnejša pravna podlaga v zvezi s tem. 
 
"Nikomur ni mogoče naložiti kazni in varnostnih ukrepov za glagol, ki ga zakon izrecno ne obravnava kot kaznivo dejanje." 
 
Izhajajoč iz tega članka, Republika Turčija od danes v državni zakonodaji "kriptovaluta Bitcoin in" ni nobenih predpisov, povezanih konceptov. 
Vendar je člen 2 turškega kazenskega zakonika najpomembnejša pravna podlaga v zvezi s tem. V skladu s členom; V zakonu je jasno navedeno, 



 
 

  

da posameznikom ni mogoče naložiti nobenega ukrepa za katero koli dejanje, ki ni opredeljeno kot kaznivo dejanje. Iz tega razloga uporaba 
bitcoinov in kriptožetonov ni kaznivo dejanje. 
 
Poleg vseh zgoraj navedenih pojasnil: 
- 11. razvojni načrt, ki je prvi razvojni načrt predsedniškega vladnega sistema in zajema obdobje 2019-2023 ter je bil objavljen v Uradnem listu 
23. julija 2019, vključuje odločitev o izdaji "digitalnega centralnobančnega denarja na podlagi veriženja blokov". je tudi pospešeno. 
 
 
Kultura zagonskih podjetij  v Turčiji 
 
V naši državi so vse dejavnosti ustanavljanja novih podjetij opredeljene kot podjetništvo. Poleg tega ni statističnih podatkov glede na starostno 
obdobje oseb, ki ustanovijo podjetje. Vodijo se le statistični podatki, povezani z brezposelnostjo in zaposlovanjem. V zvezi s tem ni mogoče 
pridobiti statističnih podatkov glede na starost in sektor. 
 
 
Podjetništvo - Odpiranje podjetja na splošno 
 
Turški zakon o neposrednih tujih naložbah temelji na načelu enake obravnave, ki mednarodnim vlagateljem omogoča enake pravice in obveznosti 
kot lokalnim vlagateljem. 
 
Pogoji za ustanovitev podjetja in prenos delnic so enaki kot za lokalne vlagatelje.  
Mednarodni vlagatelji lahko ustanovijo katero koli obliko družbe, določeno v turškem trgovinskem zakoniku (TCC), ki ponuja pristop k upravljanju 
podjetij, ki ustreza mednarodnim standardom, spodbuja dejavnosti zasebnega kapitala in javnih ponudb, ustvarja preglednost pri upravljanju 
dejavnosti ter usklajuje turško poslovno okolje z zakonodajo EU in pristopnim procesom k EU. 
 



 
 

  

Turčija je uvedla reforme za lažje poslovanje, da bi izboljšala naložbeno okolje, odpravila birokracijo pri ustanavljanju podjetij ter zmanjšala 
stroške in postopke. V ta namen je ustanovitev podjetja zdaj mogoča le v uradih trgovinskega registra, ki se nahajajo v gospodarskih zbornicah 
in so zasnovani kot "vse na enem mestu". Postopek se zaključi v istem dnevu.  
 

Položaj zagonskih podjetij po COVID-19 
 
Vpliv na zagonske ekosisteme pred pandemijo 
 
Ekosistem zagonskih podjetij raste po vsem svetu. Medtem ko je pandemija negativno vplivala na številne sektorje v Turčiji, je utrla pot 
pospeševanju industrije zagonskih podjetij. V obdobju pandemije je rast obsega novoustanovljenih podjetij, ki je bila predvidena za 10 let, 
dosegla svoj cilj v kratkem obdobju 15 mesecev. 
 
Leta 2020 je bilo v 172 naložbenih krogih vloženih 177 milijonov dolarjev. V prvih šestih mesecih tega leta je bilo v 159 investicijskih krogih skupaj 
vloženih 1,67 milijarde dolarjev. V prvi polovici leta 2021 je bilo vloženih 116,5 milijona USD v 130 investicijskih krogih, tudi če izvzamemo velike 
mednarodne naložbe podjetij Getir, Dream Games in Trendyol.52 Turčija je postala ena od držav, ki so leta 2020 investirale več kot 100 milijonov 
dolarjev. Med evropskimi državami se je uvrstila na 18. mesto za Poljsko. Na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki pa se je uvrstila na četrto mesto 
za Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo. 
 
Glede na poročilo Start-ups Watch Report je bilo v Turčiji v letih 2019 in 2020 največ zagonskih podjetij ustanovljenih v igralniški industriji. V 
zadnjih dveh letih je bilo v Turčiji ustanovljenih 141 igralniških podjetij. 
 
Od začetka pandemije Covid-19 je moralo več kot 70 % zagonskih podjetij odpustiti svoje redno zaposlene. Zaradi zmanjšanja finančnih virov v 
obdobju pandemije se je delež novih podjetij, ki imajo dovolj finančnih sredstev za opravljanje operativnih dejavnosti le tri mesece ali manj, 
približal 50 %. 

                                                      
52 Vir: Polletno poročilo Ekosistem 2021 | startupmarket.co, Junij 2021 



 
 

  

Po drugi strani pa je Covid-19 povzročil povečanje podjetniških dejavnosti. Številna podjetja so se usmerila na druga področja, da bi zadovoljila 
potrebe po blagu in storitvah v "novem normalnem" delovnem okolju zaradi pandemije. Pojavile so se tudi številne nove pobude. Pričakuje se, 
da bo pandemija v prihodnjem obdobju vplivala tudi na to, kako bo podjetništvo obravnavano kot poslovna in poklicna alternativa.53 
 

Vrsta zagonskih podjetij, razvitih med COVID-19 
 
V Turčiji so leta 2021 največ kapitala zbrala zagonska podjetja na področjih dostave živil, iger na srečo, proptech, fintech in blockchain. Na 
področju dostave živil so se registrirala skupno 4 zagonska podjetja, na področju iger na srečo pa je bila zabeležena naložba v višini 265 milijonov 
USD. Po številu poslov so v letu 2021 vodili igralništvo, umetna inteligenca, DeepTech, FinTech in HealthTech.54  

55 
 

                                                      
53 Vir: Dr. Nilüfer KURT GÜMÜŞ, 5. december 2020. 
54 Vir: Müllerjeva knjiga, str. 1: Top 5 funded verticals in Türkiye in 2021, Türkiye Destination for Early Stage Investments, marec 2022. 
55 Vir: Startups.Watch. 



 
 

  

V obdobju 2020-202156; 
• Turčija je postala ena od desetih evropskih držav z največjim številom naložb v zagonska podjetja. Na ravni angelov in tveganega kapitala 

je bilo sklenjenih 294 poslov, ki so skupaj znašali 1,552B dolarja za naložbe v zagonska podjetja. Od tega so jih 44 financirali tuji vlagatelji. 
• V letu 2021 je podjetje Getir, ki je bilo ustanovljeno leta 2015. Mobilna aplikacija, ki zagotavlja storitve dostave v restavracije in trgovine 

z živili. Podjetje zagotavlja storitve v različnih evropskih državah, vključno s Turčijo. Samo to podjetje je zbralo 983 milijonov dolarjev in 
doseglo status enoroga. 

• Podjetje Dream Games je zbralo 205 milijonov dolarjev in prav tako postalo enorog. 
• Trendyol (platforma za e-trgovanje) je prejel največjo zabeleženo naložbo v Turčiji v fazi zrelosti in postal decacorn.  
• Igralniški sektor je postal središče pozornosti, saj je bilo sklenjenih 52 poslov s skupno zbranimi 265 milijoni dolarjev. Vrednosti so se 

povečale za 80 % in celo zasebni kapitalski skladi so začeli vlagati v zagonska podjetja na področju iger na srečo v zgodnji fazi. 
• 1 Decacorn, 3 Unicorns od leta 2020 v Turčiji. 

                                                      
56 Vir: Pregled leta 2021, startups.watch, 19. januar 2022 



 
 

  

57 
Nova področja podjetništva, ki so se odprla zaradi pandemije 
 
Nova in inovativna pomembna področja podjetništva, ki so se odprla in napredovala med pandemijo58: 
 
Kuhajte sami doma 
Med priporočenimi ukrepi zaradi pandemije je tudi skrb za socialno distanco in preprečevanje zapuščanja hiše, razen če je to nujno potrebno. 
Zato se je z omejitvami v restavracijah in kavarnah, ki se občasno uvedejo, navada prehranjevanja zunaj močno zmanjšala, medtem ko storitve 
"takeaway" pridobivajo na veljavi. Za tiste, ki želijo še bolj povečati varnost svoje hrane, se uporablja aplikacija "skuhaj si sam". V sistemu, ki ga 

                                                      
57 Vir: Stratups.watch, Pitchbook. 
58 Vir: Pobude, ki hitro vstopijo na trg z učinkovitimi predlogi rešitev med pandemijo, pritegnejo pozornost, 25. februar 2021. 
 



 
 

  

uporabljajo številna podjetja, ki se ukvarjajo s pripravo gotove hrane, se zamrznjena živila pakirajo ločeno in se na ta način dostavljajo strankam. 
Stranke odprejo embalažo izdelkov z osebnimi varnostnimi ukrepi in jih pripravijo doma na lastne načine. 
 
Prestopanje meja interneta 
Čeprav je bila karantena, ki je veljala po vsem svetu, zaradi koronavirusa občasno podaljšana, zunanji prostori še vedno niso varni. Zaradi tega je 
koristno, da vse možne storitve dobite prek interneta. Tisti, ki pravočasno vlagajo v internetni sektor, so med zmagovalci procesa. Število storitev, 
ki jih je mogoče zagotoviti prek spleta, je izjemno veliko... Športne aplikacije, virtualni treningi, e-knjige, revije, virtualni muzeji in izleti so med 
izkušnjami, do katerih lahko uporabniki brez težav dostopajo prek interneta. Organizacije, ki zagotavljajo brezplačne spletne storitve, lahko zaradi 
rekordnega števila ogledov dosežejo izjemno visoke oglaševalske prihodke. Podjetja, ki od uporabnikov prejemajo majhna plačila, lahko zaradi 
velikega potenciala strank dosežejo rekordne dobičke. 
 
Novo obdobje v tekstilni in kozmetični industriji 
Zaradi pandemije, ki ogroža svetovno zdravje, je treba sprejeti različne ukrepe. Zaradi te potrebe se pojavljajo nove poslovne smeri. Na začetku 
novih pobud, ki so zasijale v obdobju koronavirusov, je proizvodnja mask in vizirjev. Maske in vizirji, ki prinašajo svež veter v tekstilno industrijo, 
se zaradi velikega povpraševanja štejejo za novo poslovno področje. Novi modeli mask, ki jih proizvajajo številna podjetja, so med 
najpomembnejšimi potrebami tistih, ki želijo zaščititi svoje zdravje. Dejstvo, da je nošenje mask v nekaterih obdobjih postalo obvezno, uvršča te 
poslovne usmeritve med najsvetlejše ideje zadnjega obdobja. Tudi kozmetična industrija je eno od pomembnih področij z novim normalnim 
procesom... Zaradi učinka vrst kolonjske vode in razkužil na koronavirus veliko potrošnikov kaže veliko zanimanje za te izdelke. Izdelki, ki jih 
podpirajo različni okusi in tako nagovarjajo široko ciljno skupino, podjetnikom omogočajo visok dobiček. 
 
Veliko zanimanje za storitev dostave na isti dan 
Zaradi velikega zanimanja za storitve spletnega nakupovanja v času pandemije se podjetja, ki jih ujame nepripravljene, soočajo z različnimi 
težavami pri dostavi. Po drugi strani pa novoustanovljena podjetja, ki želijo dobiti priložnost, da izstopajo pred svojimi tekmeci, s povečanjem 
ponudbe izdelkov v virtualnih tržnih aplikacijah in s podpisom pogodbe o storitvi dostave na isti dan, pridobivajo veliko odobravanje kupcev. 
Storitev dostave na isti dan zagotavlja veliko udobje za potrošnike, ki v pandemičnih dneh ne želijo zapustiti svojih domov. Možnost dostave 



 
 

  

istega dne zagotavlja tudi velike koristi pri nastajanju novih poslovnih področij. Številna podjetja zaposlujejo samozaposlene voznike z lastnimi 
vozili za dostavo, kar ponuja novo priložnost za zaposlitev v času pandemije. 

 
 
Lokalna mladinska zagonska podjetja - študije primerov 
 

- tazedirekt.com                   

 
Ime podjetja: tazedirekt.com  
Število zaposlenih: Število zaposlenih: 400 (približno) 
Industrija - področje delovanja: Spletna prodaja sadja in zelenjave 

  
 

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da. 



 
 

  

 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Da.  
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da. 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja? 
O: 

• To ni bila samo spletna stran, ampak pobuda z veliko dela in stroškov v ozadju, od pošiljanja do proizvodnje. 
• V kratkem času je blagovni znamki uspelo postati priljubljena v Turčiji. Njeno zaprtje je bilo eno od vprašanj, o katerih se je v internetni 

industriji razpravljalo več dni. 
• Vlagatelj Hasan Aslanoba je moral pojasniti razloge za to odločitev, potem ko se je o zaprtju govorilo več dni. 



 
 

  

• Aslanoba je izjavil, da so v zadnjih petih mesecih dosegli povprečno 30-odstotno mesečno rast in da je njihov neto promet januarja 2016 
presegel 2 milijona TL, vendar so nominalne izgube TL zelo visoke. 

• Aslanoba je ob navedbi, da je tvegal celo izgubo štirih ali petih let, da bi ujel dobičkonosnost, izjavil, da se je začel pojavljati velik razkorak 
med izgubami, ki so jih predvideli v proračunu, in nastalo izgubo, in da se različni scenariji, povezani s preglednicami poslovnega izida, ne 
morejo zapreti, vendar ne najdejo izhoda. 

• Največja značilnost, ki je blagovno znamko razlikovala od drugih podjetij, je bila, da je bila več kot le programska oprema in ekipa treh ali 
petih ljudi. Kot je izjavil Hasan Aslanoba, je bil BRAND kapitalsko in delovno intenzivno podjetje. 

• Po besedah Hasana Aslanobe je bil še en razlog za zaprtje njegovega podjetja ta, da je v centru za pripravo naročil v kategoriji zelenjave 
in sadja prišlo do pretiranega izmetavanja, zato so se marže izdelkov močno zmanjšale. "Tudi na strani distribucije je bil potreben sedem- 
do osemkrat večji obseg, da bi se stroški na enoto zmanjšali na razumne številke," ugotavlja. 

• Še en razlog je po mnenju Hasana Aslanobe neuspeh pri izbiri višjega vodstva. 
• Aslanoba to vprašanje pojasnjuje takole: "Zgradil sem dobro ekipo, uspel sem z njihovim vodenjem, nikoli nisem imel predpostavke. 

Nekateri prijatelji, s katerimi sem se strinjal z vrhnjim vodstvom, so imeli zelo nizko stopnjo uspešnosti. Na žalost smo imeli nepravočasna 
odpuščanja in težave z uspešnostjo. Prepozno sem izvedel nekatere menjave vodij, saj me je skrbelo, da bi me poklicali." Aslanoba se 
loteva tega posla, ne prinaša podrobnega poslovnega načrta in analize potrošnikov. 

 
V: Kakšne lekcije se je treba naučiti iz tega podjetja? 
O: "Ne glede na to, koliko raziskav in analiz opravite med izvajanjem svoje zamisli, lahko dejavniki, ki se razvijejo zunaj vas - čeprav ne povzročijo 
vedno zaključka -, vaše načrte premaknejo v druge razsežnosti." 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

- metrekare.com                  

 
Ime podjetja: metrekare.com 
Industrija - področje delovanja: Nepremičnine - spletna prodaja 

 
 

Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da.  
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da.  
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Da.  
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da. 
 



 
 

  

V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: 

• Podjetje Metrekare.com, eden od ustanovnih partnerjev Serhata Karahana, je v nepremičninski sektor prineslo drugačen pristop, 
osredotočen na tehnologijo. 

• Stran, ki je bila ustanovljena na podlagi vrzeli na nepremičninskem trgu, je prejela tudi velike zneske naložb velikih vlagateljev. 
• Stran je spodbujala tudi tehnološko specifične aplikacije, kot je Google Glass. Glavni razlog za nastanek spletnega mesta 

Metrekare.com je; trg ni ustrezno raziskan. Ker je treba biti previden pri vstopu na trg, kjer je Sahibinden.com (vodilni na trgu) daleč 
na prvem mestu, drugi konkurenti pa so močni in jih posamezni in poslovni uporabniki ne preferirajo. 

• Na tem trgu je zelo težko uspeti brez področja moči ustvarjanja prometa, kjer je Sahibinden.com najmočnejši. 

 
V: Kaj se je treba naučiti iz podjetja? 
O: "Če boste znali pravilno analizirati prednosti in slabosti svojih konkurentov na trgu, boste lahko zasedli mesto na tem področju, tudi če 
nimate drugačne značilnosti, ki bi vas ločila od konkurenta." 
 
 
 



 
 

  

- futbolburada.com                 

 
Ime podjetja: futbolburada.com 
Število zaposlenih: približno 150 
Industrija - področje delovanja: Športno novičarsko spletno mesto 

  
 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da.  
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da.  
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Da.  
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da. 
 



 
 

  

V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: 

• Avgust 2012. Ömer Uçar strani, ki jih je ustanovil z imenom, kot bo najbolj gledal v Turčiji in je bil najbolj sledil športne novice način, da 
postane nogomet, ki temelji na straneh. 

• Na spletnem mestu, na katerem so lahko pisali tudi uporabniki, ki so člani spletnega mesta z različnim razumevanjem novinarstva, so 
skupaj pisala tudi imena, ki jih pozna nogometni svet. 

• V samo enem mesecu je doseglo pomembne številke, kot so 150 piscev, 450 članov in 28 tisoč edinstvenih obiskovalcev. Spletna stran je 
načrtovala tudi izdajo aplikacije za operacijska sistema iOS in Android. Vendar je bila zaprta brez enega leta. 

 
V: S kakšnimi težavami ste se srečali ob odprtju zagonskega podjetja? 
O: "Če imate projekt s prihodkovnim modelom, boste morda morali pregledati dovolj denarja, da bo vaše podjetje vsaj nekaj let poslovalo z 
izgubo. Če delujete z logiko, lahko zapravite svoj čas in denar." 
 
 
 
 



 
 

  

- yemeksepeti.com                 

 
Ime podjetja: yemeksepeti.com 
Število zaposlenih: več kot 400 zaposlenih 
Industrija - področje delovanja: Spletna stran za dostavo hrane 
 

  
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 

V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da.  
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da.  



 
 

  

 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Da.  
 
V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da. 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da.  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Da. 
 
V: Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne. 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja? 
O: 

• Yemek Sepeti je uspešno internetno podjetje z najvišjo izhodno vrednostjo, ki znaša 589 milijonov USD. 
• Podjetje Food Basket, ki je bilo ustanovljeno leta 2001 pod vodstvom Nevzata Aydına, ima več kot 400 zaposlenih in za seboj lepo zgodbo 

o uspehu. 
• Njen ustanovitelj Nevzat Aydın je imel idejo. To idejo; zagotoviti, da restavracije prejemajo naročila hrane od uporabnikov prek interneta. 

Na trgu, ki ni bil ustrezno naročen niti po telefonu. 
• In zgodba podjetja Yemek Sepeti se je začela v pisarni, veliki 40 kvadratnih metrov, s tremi ustanovnimi partnerji. Ta ekipa, ki je takoj 

začela pogajanja z restavracijami, dobi zavrnitveni odziv prvih 15 restavracij, s katerimi se srečajo. Čeprav jim je restavracije najprej težko 
prepričati, se na koncu težkega dogovarjanja s 26 restavracijami odpravijo na pot. 



 
 

  

• Najprej začne sprejemati naročila prek tiskalnika in telefaksa. In tako to poteka še dolgo časa. 
• Ustanovitelja in lastnika podjetja Rocket Internet sta sklenila partnerstvo z nemškima bratoma Samwer. Od tega dne so se naročila 

podjetja začela povečevati. Leta 2010 je podjetje Yemek Sepeti z 1-2 naročili na dan doseglo 25 tisoč naročil. 
• Prvih pet let se je podjetje trudilo preživeti brez zaslužka. Njuna vera v svoje zamisli in to, da sta dobra ekipa, je pomemben dejavnik pri 

ohranjanju stabilnosti podjetja. 
• Začenjajo sprejemati naročila na mobilnih napravah iPhone. Rezultati leta 2010 Košarica hrane, ki je v začetku leta 2011 prejela 28-29 

tisoč naročil na dan, doseže 900 tisoč uporabnikov. 
• Leta 2012 podjetje General Atlantic pridobi manjšinski delež v podjetju, saj vanj investira 44 milijonov dolarjev. 
• Podjetje Yemek Sepeti po tej naložbi pospeši svojo rast s povečanjem hitrosti. 
• Največjo svetovno spletno kuhinjo Food Cart, ki dnevno prejme več kot 100 tisoč naročil, je maja 2015 kupilo nemško podjetje Delivery 

Hero za 589 milijonov dolarjev. Temu podjetju so bile prodane vse delnice podjetja (100 %). 
• Nevzat Aydın še naprej opravlja funkcijo izvršnega direktorja v podjetju Food Cart. Ni še znano, koliko časa bo to ostalo v skladu s pogodbo, 

vendar ta zgodba prehaja v zgodovino turškega interneta kot uspešna pustolovščina. 

 
V: Kaj se je treba iz tega podjetja naučiti? 
O: Če povzamemo: v 16 letih so se velikokrat zavrnili. Imajo težave z naročili in težave pri dostavi prvih naročil. Na trgu, ki še ni bil ustrezno 
naročen po telefonu, prepričajo ljudi, naj naročajo prek interneta, in to dosežejo. Do takrat se pojavijo nekateri konkurenti, vendar ne obupajo, 
delajo stvari drugače in jih presežejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

- Insider                   

 
Ime podjetja: INSIDER 
Število zaposlenih: več kot 100 zaposlenih 
Industrija - področje delovanja: Insider je podjetje za programsko opremo, ki zagotavlja orodja za povečanje prodaje za spletna mesta za e-
trgovino.  
 

  

 
Vprašanja in odgovori ustanovnih članov zagonskega podjetja 
 
V: Ali ste opravili analizo potreb? 
O: Da  
 
V: Ali ste opravili tržno raziskavo? 
O: Da  
 
V: Ali ste izdelali poslovni načrt? 
O: Da  
 



 
 

  

V: Ali ste pridobili kakšno posebno izobrazbo na področju poslovnega razvoja (formalno izobraževanje ali različni tečaji)? 
O: Da 
 
V: Ali ste se posluževali kakšnega svetovanja? 
O: Da  
 
V: Ali ste začeli z lastnim kapitalom ali drugim kapitalom ali kombinacijo? 
O: Da 
 
Q. Ali ste uporabili kakšno subvencijo? 
O: Ne 
 
V: Kaj menite, da je razlog za neuspeh tega zagonskega podjetja?  
O: 

• Insider je podjetje za programsko opremo, ki zagotavlja orodja za povečanje prodaje za spletna mesta za e-trgovino. 
• Insider zlasti pomaga vodilnim blagovnim znamkam na svetu pri ustvarjanju uporabnih podatkov, izboljšuje trženjske tehnologije in 

blagovnim znamkam omogoča izvajanje segmentacije z napredno samodejno optimizacijo. Na primer; Zahvaljujoč Insiderjevemu sistemu se 
s pomočjo algoritmov strojnega učenja izračuna nagnjenost stranke k nakupu izdelka v 7 dneh, nato pa se poročila pregledajo okoli 30 dni in 
za vsak dan se določi nova ocena nakupa. Na ta način se s prejemanjem poročil o nakupnih težnjah strank doseže do 17-kratno povečanje 
prodaje izdelkov. Sistem Insider danes uporablja več kot 200 blagovnih znamk, predvsem Fiat, Carrefour, Trendyol, CNNTürk, Biletix, Lenovo, 
AVIS, Toyota, Dominos, Garanti, Doğuş in Hepsiburada.com. 

• Turčija in bližnja geografija v ekosistemu e-trgovine, uporabniki temeljijo na vedenju, realnem času, medtem ko bo uporabnik segmentiran 
in nakupoval; naredi pravo personalizacijo in daje pravo sporočilo, ki ga bo usmerilo v prodajo. 

• Za razliko od drugih podjetij je bil uveden v obliki sistema, ki deluje, ne da bi prinesel kakršno koli IT-obremenitev spletnega mesta, medtem 
ko zagotavlja storitev in omogoča test A/B za vsako novo prilagoditev. 



 
 

  

• Od ustanovitve, od leta 2012, je podjetju Insider uspelo postati blagovna znamka, ki se uporablja na več kot 120 spletnih mestih v petih 
različnih državah. 

• https://useinsider.com/ 
• "Z našo platformo za upravljanje rasti, ki jo poganja umetna inteligenca, pomagamo tržnikom spodbujati rast." 
• Spodbujanje rasti zahteva zagotavljanje doslednih in prilagojenih izkušenj strank na vseh kanalih. Naša platforma za upravljanje rasti, ki jo 

poganja umetna inteligenca, pomaga tržnikom spodbujati rast od pridobivanja do aktivacije, zadrževanja in prihodkov, od premostitve vrzeli 
med spletom, mobilnim spletom, aplikacijami, sporočili, e-pošto in oglaševalskimi kanali do zagotavljanja prilagojenih izkušenj strank. 
Izkoristite informacije o strankah v realnem času, hkrati pa povečajte število konverzij in življenjsko vrednost. 

 
V: Kaj se je treba naučiti iz podjetij? 
O: "Če imate idejo o podjetju, v katero verjamete, poskušajte doseči njen cilj do konca. Ne preobremenjujte se z neuspehi in težavami." 
 
Hande Çilingir, ustanovitelj tržne platforme INSIDER: 
"Podjetje INSIDER je bilo ustanovljeno aprila 2012. V fazi ustanavljanja je pomembno, da se ozremo na tehnološke primere v svetu, zlasti na 
uspešne podjetnike. Svojo mednarodno širitev smo uresničili v devetem mesecu delovanja formata. Kot INSIDER smo podjetje za programsko 
opremo, katerega ekipa s fizičnimi pisarnami v petih različnih državah je presegla 100 ljudi in izvažala turško tehnologijo v tujino." 
 

 

Pravni načrt za podjetnike 
 
Ustanovitev podjetja: 
 
Turški zakon o neposrednih tujih naložbah temelji na načelu enake obravnave, ki mednarodnim vlagateljem omogoča enake pravice in obveznosti 
kot lokalnim vlagateljem. 
 



 
 

  

Pogoji za ustanovitev podjetja in prenos delnic so enaki kot za lokalne vlagatelje. Mednarodni vlagatelji lahko ustanovijo katero koli obliko družbe, 
določeno v turškem trgovinskem zakoniku (TCC), ki ponuja pristop k upravljanju podjetij, ki ustreza mednarodnim standardom, spodbuja 
dejavnosti zasebnega kapitala in javnih ponudb, ustvarja preglednost pri upravljanju dejavnosti ter usklajuje turško poslovno okolje z zakonodajo 
EU in pristopnim procesom k EU. 
 
Turčija je uvedla reforme za lažje poslovanje, da bi izboljšala naložbeno okolje, odpravila birokracijo pri ustanavljanju podjetij ter zmanjšala 
stroške in postopke. V ta namen je ustanovitev podjetja zdaj mogoča le v uradih trgovinskega registra, ki se nahajajo v gospodarskih zbornicah 
in so zasnovani kot "vse na enem mestu". Postopek se zaključi v istem dnevu.59 
 
Uradno spletno mesto za naložbe v Turčiji 
 

 60 
 
 
 

 
 

 
 

                                                      
59 https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx 
60 https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/Pages/default.aspx 
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