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TEMA 1 : OPREDELITEV KORPORACIJSKEGA PODJETNIŠTVA 

 Turbulentno okolje kot pritisk na podjetja  

Upoštevati moramo zunanje in notranje okolje  

 Zunanje okolje je vse kar je izven podjetja vključeno s konkurenčnim, tehnološkim, 

političnim, socialnim okoljem, odjemalci, delovno silo in dobavitelji. Vsako od teh 

področij ima vpliv na notranje okolje 

 Notranje okolje vključuje strukturne, sisteme, procese in kulturo, ki oblikujejo okolje 

v katerem zaposleni delajo  

Zunanje okolje močno vpliva na razvoj podjetništva v podjetju in je z njim neločljivo 

povezano. Podjetja, ki poslujejo v dinamičnem okolju se morajo z inovativnostjo in 

prodornostjo boriti za svoj obstoj in uspeh. 

KAKO DINAMIKA OKOLJA POTREBE PO NOVIH NAČINIH VODENJA PODJETIJ ? ( za 

konkurenčni boj pripravljeno podjetje ) 

 ODJEMALCI – Podjetja morajo uporabljati različne pristope, da zadovoljijo različne 

ciljne skupine odjemalcev. Naraščanje pričakovanj odjemalcev prisiljuje podjetja, 

da prilagajajo svoje proizvode in storitve.  Stroški teh prilagajanj zahtevajo od 

podjetij, da razvijajo dolgoročne odnose z odjemalci.  

 KONKURENTI -  Zaradi konkurentov, ki vodijo odjemalce na povsem nove trge, 

morajo podjetja vse več časa nameniti razvoju proizvodov. Podjetja čutijo 

konkurenco podjetij povsem drugih panogah, ki delujejo pod drugimi pogoji, za 

katere določeni konkurenčni pristopi niso primerni. 

 TEHNOLOGIJA – Podjetja morajo svoje notranje delovanje in konkurenčno 

delovanje navezen spreminjati . 

 PRAVNI,REGULATIVNI IN ETIČNI STANDARDI – Podjetja so vse bolj odgovorna 

različnim interesnim skupinam, katerim so dejanja podjejta tudi vse bolj vidna, zato 

mora management sprejemati težke odločitve in imeti dobre rezultate. Okolje je 

vse bolj usmerjeno v pravne norme in pravila ter tako pritiska na odgovornost 

podjetja.  Regulativne omejitve omejujejo alternative podjetja in jih prisiljujejo k 

uporabi novih načinov konkuriranja

ANTONČIČ IN HISRICH –DIMENZIJE ZUNANJEGA PODJETJA 

 Povečanje dinamičnosti – zaznavanje nestabilnosti in ponavljajoče spremembe na 

trgu, na katerem deluje podjetje -> vir neizkoriščenih priložnosti. 

 Povečanje tehnoloških priložnosti – podjetja pogosto odgovorijo na spremembe 

okoliščin s podjetniško naravnanimi akcijami. 

 Industrijska rast – zaznavanje upadanja industrijske rasti naj bi podjetja spodbudilo 

k novim aktivnostim. 

 Povečan o povpraševanje po novih izdelkih – povpraševanje po novih izdelkih je 

pomemben vir novih priložnosti, ki spodbuja notranje podjetnike k akciji. 

 Povečanje konkurenčnosti in rivalstva – podjetja so prisiljena odgovarjati na 

konkurenčno pobudo, pri čemer je notranje podjetništvo pomemben vir 

izboljševanja ponudbe.  

 Nenaklonjenost spremembam -odpor do sprememb pomeni grožnjo podjetjem pri 
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doseganju zastavljenih ciljev in poslanstva, ter s tem spodbuja notranje 

podjetništvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V KATERIH PODJETIJ NAJDEMO KOORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO ? 

 

Korporacijsko podjetništvo najdemo v Malih, srednje velikih in velikih podjetjih. 

 

 Opredelitev in razvoj korporacijskega podjetništva 

 

Izrazi za korporacijsko podjetništvo: corporate entrepreneurship, intrapreneurship, 

internal corporate entrepreneurship, internal entrepreneurship, corporate ventures, new 

venture. 

 

 Podjetništvo v klasičnem smislu povezujemo z ustanovitvijo samostojnega podjetja 

 Koncept notranjega in korporacijskega podjetništva se od klasičnega razlikuje 

najbolj po tem, da podjetniški proces poteka znotraj obstoječega podjetja 

 

RAZVOJ KP  

 Koncept KP razvijal v zadnjih štirih desetletjih in v tem času se je razvijala tudi 

njegova opredelitev 

 Drucker je KP poimenoval kot »podjetništvo v podjetju« 

 1970 - Proučevanje KP je samo še naraščalo 

 1980 - Kot odziv na mednarodno konkurenco, predvsem iz Japonske, postala 

tematika KP še bolj aktualna. 

 1990 – KP je bilo razumljeno za povečanje sposobnosti poti, da razvija svoje 

sposobnosti (skills), s pomočjo katerih bodo ustvarjene inovacije. 

 21. stoletje – Definicija KP se je razvijal in povezuje KP s prizadevanji podjetja, da 

razvija trajnostjo konkurenčno prednost kot osnovo za uspešno rast 

 

S prevladujočo vlogo malih podjetij je postala konkurenca na trgu za velika podjetja 

večja. Le‐ta sili velika podjetja, da se odzivajo in obnašajo podjetniško. 

 

Tako se uresničuje velik del podjetniških zamisli z novimi iniciativami prav v velikih podjetjih. 

Podjetja spodbujajo zaposlene, da predlagajo možne izboljšave in razvoj novih poslov -  To je 

uresničevanje korporacijskega podjetništva. 

 

DEFINICIJA KP 
PINCHOT - Korporacijsko podjetništvo je podjetništvo znotraj obstoječih (velikih podjetij), za katere 
je značilno, da zaposleni generirajo podjetniške ideje in razmišljajo, kako jih spremeniti v 
dobičkonosne projekte.  

KANTER : KP je način notranje organizacijske preobrazbe podjetja, spodbujanje zaposlenih in 
pospeševanja inovacij v podjetju 
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ZAHRA: KP obsega dva fenomena: Ustvarjanje novih podjemov v obstoječih podjetij in obnovo 
obstoječih delujočih podjetij 

DRUCKER: KP je »podjetništvo v podjetju«, rezultat je razvoj podjetniškega duha, s čemer se 
ustvarjajo pogoji za uspešen razvoj inovacij 

SHARMA: KP je proces, kjer posamezniki ali skupina posameznikov v sodelovanju z obstoječo 
organizacijo, oblikujejo novo podjetje ali spodbudijo prenovo ali inovacije v tej obstoječi organizaciji. 

ANTONČIČ: KP je podjetništvo znotraj obstoječe organizacije. KP pomeni način obnašanja podjetij in 

poudarja uvajanje novosti na različnih področjih (proizvodi, strategije, organiziranost,…) 

SKUPNE ZNAČILNOSZI OPREDELITEV KORPORACIJSKEGA PODJETNIŠTVA: 

 Ustvarjanje novega podjema oz. dejavnosti v sklopu obstoječega podjetja. 
 

 

 Transformacija podjetja s prenovo ključnih poslovnih področij, ki pomeni radikalen 

odmik od uveljavljenih struktur in obstoječih praks ter daje podjetniško dimenzijo 

procesu transformacij 
 

 Ustvarjalnost in inovativnost, ki pomeni uveljavljanje podjetniškega načina razmišljanja 

in delovanja, kar omogoči razširitev nabora poslovnih področij, kjer ima podjetje 

potencialne možnosti za uspeh. 

 

 Umestitev korporacijskega podjetništva v podjetništvo 

Definicija 1  

Podjetništvo je proces iskanja ali ustvarjanja poslovnih priložnosti in njihovo izkoriščanje, 

neodvisno od virov, s katerimi podjetnik trenutno razpolaga. 

 

Definicija 2  

Druga definicija podjetništva pravi, da je to proces dodajanja vrednosti na osnovi novih 

kombinacij virov, s katerimi podjetnik izkoristi poslovno priložnost. Ima 4 elemente  

1. Podjetništvo je proces, ki ga je možno voditi, ga lahko razdelimo na faze in poteka vsaj neka časa 

2. Oblikovanje nove vrednosti, ki še do sedaj ni bila dostopna na trgu. 

3. podjetniki kombinirajo vire na nove načine, ki dodajajo novo, dodano vrednost. 

4. podjetniško obnašanje je rezultat zaznanih priložnosti, ki jih podjetniki izkoriščajo.  

 

PODOBNOSTI MED SAMOSTOJNIM PODJENIKOM IN KORPORACIJSKIM PODJETNIŠTVOM 

1) Oba vsebujeta prepoznavanje in opredelitev priložnosti  

2) Oba potrebujeta edinstven poslovni koncept, ki se izraža kot nov izdelek, storitev ali 

proces. 

3) Oba vodi posameznik – (notranji) podjetnik, ki vodi tim in uvede poslovni koncept. 

4) Oba zahtevata od (notranjega) podjetnika, da usklajuje svojo vizijo z managerskimi 

Sposobnostmi 

5) Oba predstavljata koncept, ki je najbolj ranljiv v fazi opredeljevanja in ki zahteva 

prilagajanje v času razvoja. 

6) Oba morata izkoristiti okno priložnosti, saj je le tako lahko izvedba koncepta uspešna. 

7) Oba temeljita na ustvarjanju nove vrednosti za odjemalce. 

8) Oba podjetnika se soočata z odporom in ovirami, ki zahtevajo vztrajnost in sposobnost 

poiskati inovativne rešitve. 

9) Oba vsebujeta tveganje in zahtevata uporabo strategij za obvladovanje tveganj. 
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10) Oba potrebujeta (notranjega) podjetnika, ki razvije ustvarjalne strategije za 

izkoriščanje virov. 

11) Oba vsebujeta pomembno stopnjo negotovosti. 

12) Oba zahtevata žetvene strategije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLIKE MED SAMOSTOJNIM IN KORPORACIJSKIM PODJETNIŠTVOM 

Samostojni podjetnik Korporacijsko podjetništvo  

Podjetnik prevzema tveganje Podjetje prevzame tveganje, ki ni povezano s kariero 
posameznika. 

Podjetnik je lastnik koncepta oz. inovativne ideje Podjetje je lastnik koncepta oz. poslovne ideje ter 
industrijske lastnine, povezane z njo 

Podjetnik je lastnik celega ali večine podjetja Podjetnik običajno ni solastnik ali pa ima le manjši delež 

Nagrade za podjetnika so navzgor teoretično 
neomejene 

Nagrade za podjetnika so jasno določene in omejene 

Eno napačno dejanje lahko pomeni neuspeh Več prostora za napake, ki jih absorbira podjetje 

Ranljivo za zunanje vplive Bolj zaščiteno pred zunanjimi vplivi 

Neodvisnost podjetnika, kljub temu, da imajo 
uspešni podjetniki okrog sebe uspešen tim 

Medsebojna odvisnost podjetnika z drugimi zaposlenimi v 
podjetju 

Fleksibilnost in možnosti sprememb, eksperimentiranja ali 
preizkušanja novosti 

Pravila, procesi in birokracija zmanjšujejo možnosti 
podjetnika 

Hitro sprejemanje odločitev Daljše trajanje odobritve določene zahteve. 

Malo varnosti Varnost zaposlitve 

Malo ljudi okrog sebe (tim), s katerimi podjetnik dela Velika mreža ljudi, ki delajo na ideji 

Omejen obseg in razpon v začetku Hitre možnosti doseganja ekonomije obsega in 
razpona 

Velike omejitve virov Dostop do financ, R&R, proizvodnih aktivnosti, 
prodajnih storitev, distribucijskih kanalov, 
podatkov o trgih in odjemalcih. 

 

 RAZLOGI  ZA KORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO 

Dve skupini motivov oz. razlogov 

VZVODJE: izkoriščanje obstoječih kompetenc organizacije pri novih produktih ali trgih 

UČENJE: pridobivanje novega znanja in sposobnosti, ki bi lahko bili koristni pri novih 

produktih ali trgih 

 

 

 

 



Korporacijsko podjetništvo – 1. kolokvij                        22.11.2014                                                                                           

 

 KORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO V ŽIVLJENJSKEM CIKLU PODJETJA 

Do pojava korporacijskega podjetništva pride zaradi razvoja in rasti podjetja. Zato moramo 

razumeti naravne vzorce faz v življenjskem ciklu podjetja. 

 

 Ustanovitev in zgodnja rast – visoko 

ustvarjalna, temelji na inovacijah, 

neformalno vodenje. Kriza se pojavi zaradi 

rasti podjetja, ki zahteva vodenje 

 

 Rast na osnovi ustanovitve – vzpostavitev 

organizacije in procesov vodenja. Kriza se 

pojavi zaradi večjih zahtev po avtonomiji 

zaposlenih. 

 

 

 Rast na osnovi delegiranja – v podjetju 

nastajajo samostojne devize, ki imajo 

jasne cilje in dovolj samostojnosti. To povzroči krizo – management izgublja nadzor nad visoko 

diverzifikacijo. 

 

 Rast na osnovi koordinacije – Na izgubo nadzora se odzovejo s centralizacijo; nastanejo centralne 

pisarne za koordinacijo marketinga, kadrov, proizvodnje, raziskav in razvoja, informacijske 

tehnologije, itd. Kriza - Centralizacija sčasoma povzroči razrast birokracije; 

 Rast na osnovi sodelovanja - Birokrate in administratorje je težko prevzgojiti v inovatorje ter 

birokratski stroj pretvoriti v tovarno inovacij. Zato večina podjetij v naslednjo fazo nikoli ne pride. 

Temelji poslovanja morajo biti postavljeni povsem na novo. Potrebno je poenostaviti strukture 

in procese, zmanjšati število vrhnjega vodstva, strokovne delavce prerazporediti v svetovalne 

skupine za delo po divizijah…. 

 

Podjetje se v posameznih fazah razvija, dokler ne pride do krize, ko je potrebno 

posebno ukrepanje, ki lahko vodi v naslednjo fazo ali pa do propada podjetja. 

POMEN RAZVOJA KP V ŽIVLJENJSKEM CIKLU PODJETJA 

 V času poslovanja (razvoja in rasti) se v veliko podjetjih podjetniški duh uničuje in 
zatira. 

 Podjetje, ki je bilo v svojih začetnih fazah podjetno in inovativno, postaja vse bolj 
birokratizirano in formalizirano. 

 V vsaki naslednji fazi so dodani novi sistemi, pravila in kontrola, obstoječa pravila pa 
so le prilagojena. 

 Podjetje postaja vse manj fleksibilno in odzivno, ne išče priložnosti in ne spodbuja 
podjetniškega vedenja med zaposlenimi 

2 TEMA: POJAVNE OBLIKE KORPORACIJSKEGA PODJETNIŠTVA: NOTRANJE‐PODJETNIŠKE 
DEJAVNOSTI OZ. AKTIVNOSTI 

 Vsebinska delitev korporacijskega podjetništva  

Notranje‐podjetniško usmerjeno podjetje lahko 

uporabi dva različna pristopa oz. obliki izvajanja 

notranje‐podjetniških aktivnosti 

 Notranje‐podjetniške aktivnosti oz. 

dejavnosti 

 Notranje‐podjetniški podjemi 

 



Korporacijsko podjetništvo – 1. kolokvij                        22.11.2014                                                                                           

 

Značilnosti notranje‐podjetniških dejavnosti 
 
 Vključujejo več podjetniških iniciativ, ki ne vključujejo nujno tudi ustanovitve novega 

podjetja 

 Osrednja točka tega pristopa so inovacije 

 Inovacije lahko predstavljajo osnovne spremembe podjetja glede preteklih strategij, 

proizvodov, trgov, organizacijskih struktur, procesov, zmožnosti ali poslovnih modelov 

in so osnova za različnost podjetja glede na konkurente v panogi 

 

Pojavne oblike notranje‐podjetniških dejavnosti 
 Strateška prenova  

 Trajnostna prenova 

 Ponovna opredelitev področja poslovanja  

 Organizacijska pomladitev  

 Rekonstrukcija poslovnega modela  

Oblika Fokus Podjetniška akcija Pogosto
st 

Opis 

Strateška 
prenova 

Strategija 
podjetja 

Prevzetje nove 
strategije 

Nizka aktivnosti, ki so usmerjene bodisi v 
znatne 
spremembe poslovno‐funkcijskih in 
korporativnih strategij ali v velike 
spremembe organizacijske strukture 

Trajnostna 
prenova 

Izdelki, 
storitve 

Dodajanje novega 
proizvoda 

Velika pomeni redno in trajno uvajanje novih 
proizvodov in storitev ali razširitev 
dejavnosti podjetja na nove trge 

Ponovna 
opredelitev 

Nov 
konkurenčni 
prostor 

Oblikovanje   novih ali 
preoblikovanje 
obstoječih skupin 
izdelkov 

Nizka V tem primeru gre za poskus podjetja, 
da ustvari nov trg in kot prvo ponudi 
proizvod ter si tako pridobi prednost 
prvega vstopa 

Organizacijska 
pomladitev 
pomladitev 

Organizacijska 
struktura, 
procesi 
podjetja 

Uveljavitev večjih, 
notranje usmerjenih 
inovacij z namenom 
izboljšanja izvajanja 
strategije 

Nizka  
srednja 

se nanaša na spremembe in izboljšave 
v procesih, strukturah in 
sposobnostih. 

Rekonstrukcija 
poslovnega 
modela 

Poslovni 
model 
podjetja 

Oblikovanje novega 
ali preoblikovanje 
Obstoječega 
poslovnega 
modela 

Nizka pomeni novo definiranje ali 
redefiniranje osnovnega poslovnega 
modela z namenom izboljšanja 
operativne učinkovitosti 

 

 

Značilnosti notranje-podjetniški podjemov  
 Klasika notranjega podjetništva 
 Gre za ustanovitev novih organizacijskih enot, 

 stopnja povezanosti z matičnim podjetjem je lahko različna 
 Njihov namen je razširiti delovanje matičnega podjetja na nova področja 
 
Oblika podjetniški podjemi temelji na dodajanju novih podjetij obstoječi organizaciji, kar 
se lahko izvede na tri načine 
 Notranji podjetniški podjemi - obstoječe podjetje ustanovi novo podjetje, ki ga ima v 

lasti 

 Kooperativni podjetniški podjemi - obstoječe podjetje v sodelovanju z enim ali 
več zunanjimi partnerji ustanovi novo podjetje in ga ima v lasti 

 Zunanji podjetniški podjemi - novo podjetje ustanovi skupina zunaj obstoječega 
podjetja in posledično investira v obstoječe podjetje 
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Notranje‐podjetniški podjemi in pristop funkcionalne ločitve 
Pri pristopu funkcionalne ločitve imajo podjetja dva osnovna cilja: 
1) Oblikovanje hitro rastočega novega podjema, s katerim bo matično podjetje doseglo 

velik dobiček in ga prodalo 

2) Oblikovanje novega podjema, ki ga matično podjetje ne bo prodalo, bo pa dosegal 
določeno rast in prispeval k hitrejšim drugim spremembam v matičnem podjetju 

 
 

Značilnosti notranje‐podjetniško usmerjenih podjetij 
 Notranje‐podjetniško usmerjeno podjetje je takšno, ki sistematično podpira in 

pospešuje notranje podjetniške aktivnosti v skrbno izbranih delih podjetja. 

 

 Podjetja, ki želijo od notranjega podjetništva imeti koristi in se ga lotevajo 

načrtovano, oblikujejo sistem, s pomočjo katerega identificirajo zaposlene z notranje‐

podjetniškimi sposobnostmi ter jih razvijajo s pomočjo izobraževanja in usposabljanj. 

Urejen imajo tudi sistem nagrajevanja notranje podjetniških aktivnosti. 

 

 

 Dejavniki korporacijskega podjetništva 

 Notranji oz. organizacijski dejavniki (notranje okolje podjetja) 

 Zunanji oz. dejavniki okolja (zunanje okolje podjetja) 
 Dejavniki sodelovanja (sodelovanje podjetja z drugimi podjetji, npr. v strateških 

povezavah) 
 

Notranji dejavniki  
 
 Odprta komunikacija – Komunikacija mora 
potekati horizontalno in vertikalno. Pomembno je 
komuniciranje med različnimi ravni v podjetju 
  

 Nadzor nad podjetniškimi projekti – 
management mora bedeti nad temi projekti in imeti 
pregled. 
 
 Analiza okolja – podjetje mora nenehno 
pridobivati informacije, predvsem o sedanjih in 
možnih novih trgih  

 Organizacijska podpora – predstavlja podporo 
managementa, spodbujanje samostojnosti pri delu, 
nagrade..  

 
 Vrednote – pomeni vrednote zaposlenih v odnosih znotraj podjetja, npr. nagnjenost 

k sodelovanju in pozitiven (razumevajoč) odnos do drugih 
 

Zunanji dejavniki  

 Radodarnost okolja - pomeni hitrost sprememb 

v okolju in nove poslovne priložnosti, ki jih 

okolje ponuja 

 Sovražnost okolja  - pomeni neugodnost 

sprememb v okolju, predvsem kot povečanje 

konkurence 
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Dejavniki sodelovanja med podjetji 

 Število (strateških) povezav podjetja z drugimi podjetji. 

 Komunikacija med podjetji, ki obsega pogostost in kakovost komuniciranja s 

strateškimi partnerji. 

 Raven zaupanja do strateških partnerjev. 

 Organizacijska podpora sodelovanju z drugimi podjetji, ki pomeni podporo in 

zavzemanje managementa za strateške povezave, zagotavljanje nagrad in časa, 

namenjenega sodelovanju s partnerskimi podjetji ter za sproščene zunanje meje 

podjetja. 

 Skladnost vrednot, norm in managerskih praks med partnerskimi podjetji 

 

 Dimenzije korporacijskega podjetništva 

 

 

 Nova podjetja 

 Novi posli 

 Inovacije izdelkov ali storitev 

 Tehnološke inovacije 

 Samoprenova 

 Prevzemanje tveganja 

 Proaktivnost 

 Tekmovalna agresivnost 

 

 Nova podjetja ali enote – Novo ustanovljena podjetja so najbolj vidna značilnost 

notranjega podjetništva, vključujejo pa oblikovanje več formalno avtonomnih oz. delno 

avtonomnih enot ali firm 

 Novi posli - Dimenzija "nova podjetja" je sicer tesno povezana z novimi posli, vendar 

je razlika v tem, da je samo vstopanje v nove posle tesneje povezano z obstoječimi 

temeljnimi aktivnostmi matičnega  

 Inovacije izdelkov - Notranje podjetništvo vključuje razvoj novih izdelkov oz. storitev 

ter njihovih izboljšav. Za podjetniško delovanje je značilen večji obseg in pogostost 

inoviranja novih izdelkov 

 Tehnološke inovacije - Tehnološka inovativnost se razlikuje od prej omenjene dimenzije 

v tem, da prinaša razvoj na področju produkcije izdelkov in storitev, kar ne pomeni 

nujno tudi novih izdelkov oz. storitev 

 Samoprenova - Ta dimenzija se nanaša na preoblikovanje matičnih podjetij skozi 

prenovo ključnih idej, na katerih so ta podjetja zgrajena. Prenova ključnih idej nujno 

vključuje spremembo strategije in preoblikovanje organizacijske strukture. 

 Prevzema tveganja - Prevzemanje tveganja je opredeljujoča in ena izmed temeljnih 

značilnosti podjetništva in je splošno sprejet element podjetniškega procesa pri vseh 

avtorjih. Tveganje je neločljivo povezano z ustvarjanjem novega (izdelka oz. storitve, 

podjetja ali prodornih aktivnostih obstoječega podjetja). 

 Proaktivnost - Dimenzija "proaktivnost" vključuje prevzemanje pobude oz. iniciative pri 

razvijanju in iskanju novih priložnosti. Tako meri stopnjo namere podjetja, da vodi, ne 

le sledi konkurentom na ključnih področjih, kot so vpeljava novih izdelkov in storitev, 

proizvodnih tehnologij in administrativnih postopkov. 

 Tekmovalna agresivnost - Ta dimenzija se nanaša na nagnjenje podjetja k izzivanju 

svojih konkurentov. Podjetniški duh organizacije se odraža tudi v njenem nagnjenju, 

da agresivno tekmuje s svojimi konkurenti v panogi.  
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TEMA 3 – NOTRANJI PODJETNIKI  

 Opredelitev notranjega podjetnika  

Podjetnik - oseba, posameznik ali skupina, ki ima podjetniško idejo in sposobnost 

realizacije te ideje. 

Notranji podjetnik - podjetnik, ki razvija do določene stopnje neodvisno zamisel v 

obstoječem podjetju ali pa ga takšno večje podjetje podpira. 

Notranji podjetniki  

1. Je inovativna in ustvarjalna oseba, ki poslovno idejo realizira v okviru in s podporo podjetja, 
v katerem je zaposlen. Pri tem mora upoštevati interese podjetja kot celote, managementa 
in zaposlenih, kar lahko pomeni tudi določene omejitve podjetniške avtonomije. 

2. So ljudje, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost v primeru neuspeha, so ljudje z vplivom in 
ugledom v organizaciji, ki vedo, kako uporabiti neformalna razmerja znotraj podjetja, njihov 
cilj pa ni samo razvoj novih tehnologij in proizvodov, temveč tudi uporaba vseh ostalih 
podpornih mehanizmov (marketing, proizvodnja, finance), ki so jim na razpolago znotraj 
podjetja. Vse to pa z enim samim ciljem, prodreti z inovacijo in uspeti. 

3. Je oseba ali skupina oseb, povezanih v tim v obstoječi korporaciji, ki iščejo potencialne nove 
tržne priložnosti. Pri tem izkoriščajo in iščejo razpoložljive obstoječe in nove vire, ki jim 
omogočajo prepoznavanje aktualnih tržnih priložnosti, ter s tem povečanje proizvodnje in 
prodaje. Torej oseba, ki začne nov podjetniški podjem znotraj obstoječega podjetja. 

4. So ljudje, ki krepijo in poživijo podjetja, organizacije in druge skupine s: 
– Prepoznavanjem priložnosti (z raziskovanjem, pregledovanjem in analizo). 
– Pripravo poslovnega načrta v sodelovanju s strokovnjaki trženja in financ. 
– Oblikovanjem tima za razvoj in izvajanje projekta. 

 

10 pravic notranjih podjetnikov 
1) Pravica do iniciative: uveljavitev notranjega podjetja. 

2)  Pravica do izvedbe notranje‐podjetniške priložnosti. 
3)  Pravica odločanja. 
4)  Diskrecija moči: odobritev določenih finančnih sredstev. 
5) Pravica do majhnih začetkov. 
6)  Pravica do neuspeha. 
7)  Pravica do časa. 
8) Pravica do zunanjih virov. 

9) Pravica do izbire članov notranje‐podjetniškega tima. 
10) Pravica do izbire med različnimi dobavitelji in odjemalci. 

 
Lastnosti notranjega podjetnika  

Lastnosti Opis 

Strokovno in poslovno znanje Znanje s področja tehnoloških procesov, marketinga, 
priprave in predstavitve poslovnega načrta. 
Vodstvene sposobnosti. Ustvarjalnost 

Vizionarstvo in sposobnost 
prepričevanja 

Ima velike sanje. Je sposoben prepričati druge ljudi o 
vrednosti svojih sanj. 

Zavedanje prednosti in slabosti 
korporacijskega podjetništva 

izkoriščanje prednosti matičnega podjetja in 
izogibanje slabostim le‐tega. 

Sposobnost zgraditi tim Spodbujanje timskega dela z uporabo 
multidisciplinarnega pristopa 

Spretnost pogajanja in 
reševanja konfliktnih situacij  

Spretnost pogajanj z odprto razpravo. Dober 
diplomat, ki zna reševati konfliktne situacije. 

Graditev koalicije somišljenikov 

in pridobitev oseb v podporo 

Odprtost, ki omogoča izgradnjo močne koalicije. 

Sposobnost identificiranja zaveznikov in njihova 
pritegnitev v sodelovanje 

Vztrajnost Potrebna za premagovanje ovir in frustracij pri 
ustanavljanju novega podjema 
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Glavni lastnosti notranjega podjetnika sta: 

 visoka stopnja vizionarstva in   
 močna nagnjenost k akciji.  

 
VLOGE NOTRANJEGA PODJETNIKA 
 

VLOGA OPIS VLOGE 

Generator idej Ena izmed vlog notranjega podjetnika je podajanje oz. 
generiranje idej, ki vključuje kreativnost. Notranji 
podjetnik je lahko tudi nosilec ideje, vendar to ni nujno. Pri 

tem se je potrebno zavedati, da je generiranih veliko idej, 
ki jih generirajo različni zaposleni, zelo malo pa se jih 
dejansko uresniči. 

Notranji podjetnik Vloga posameznika kot notranjega podjetnika je, da 
prevzame iniciativo za izvedbo notranje‐podjetnikih 
aktivnosti, v poslovni praksi največkrat v obliki projektov. 
Njegova vloga je, da zbere in organizira resurse za 

uresničitev notranje‐podjetniške ideje 

Vodja notranje podjetniškega tima Običajno mora notranji podjetnik zbrati in voditi skupino 
sodelavcev, ki skupaj uresničujejo idejo. 

Podpornik Vloga posameznika kot podpornika oz. zaščitnika je, da 
podpira ideje in aktivnosti zaposlenih (predvsem tima), 
jih izobražuje, spodbuja, motivira 

Oblikovalec podjetniške kulture Spreminjanje in razvijanje kulture v podjetju je dolgotrajen 

proces in ena izmed vlog notranjega podjetnika je, da 
prispeva k ustvarjanju podjetništvu naklonjene kulture. 
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Prednosti notranjih podjetnikov 
 Enostavnejše trženje zamisli, saj se ideja pojavi pod že uveljavljeno znamko, ki 

omogoča izkoriščanje ugleda podjetja in distribucijske mreže. 

 Znotraj podjetja so že prisotna določena tehnološka znanja, lastna tehnologija in 

potrebna oprema. 

 Podjetnik znotraj podjetja že sodeluje z ljudmi, ki jih pozna in imajo specifična 

znanja, ki so mu v pomoč, medtem ko mora podjetnik, ki deluje samostojno, ta 

znanja iskati izven podjetja. 

 Podjetje je skupnost z uveljavljenimi odnosi, kjer so na razpolago informacije, ki so 

izven podjetja poslovne skrivnosti. 

 Podjetje omogoča podjetniško naravnanemu posamezniku vire in pogoje za pilotski 

obrat ter produkcijske možnosti, ki niso polno izkoriščene. 

 Finančna podpora, saj ima podjetje lažji dostop do finančnih virov zaradi bonitete, ki 

jo uživa in garancij, ki jih lahko nudi. 

 

Slabosti notranjih podjetnikov 

 Pojavlja se pomislek, ali je veliko podjetje res pravi partner za podjetnika, in v kateri 

fazi bo birokratska organizacija podjetja postala ovira za podjetnika. 

 Če je podjetnikova ideja uspešna, je potrebna ekspanzivna širitev poslovanja, kar je za 

podjetje sprejemljivo, podjetnik pa običajno nima sredstev za investiranje drugega 

kroga, kar lahko nanj vpliva destimulativno. 

 Podjetje poskuša uvesti pretirano kontrolo vseh svojih enot, zamenjava vodstvenega 

kadra pa lahko pomeni spremenjeni način vodenja. 

 Slab ugled podjetja navzven lahko meče slabo luč tudi na nove projekte. 

 Uspeh podjetniškega podjema znotraj podjetja lahko povzroči, da si podjetje enoto 

priključi in odkupi podjetnikov delež ter s tem izloči podjetnika. 
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