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AN ENTREPRENEUR’S PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL RECYCLING 
 

POGLED PODJETNIKA O PODJETNIŠKEM RECIKLIRANJU 

 
Alenka Slavec Gomezel, Rok Stritar 

V članku predlagava nov pogled na podjetniško recikliranje, pri čemer se osredotočava na 

pogled podjetnika o vlogi podjetniškega recikliranja. Do sedaj je bilo to raziskovalno področje 

precej razdrobljeno in nedodelano. Podjetniško recikliranje opredeliva kot proces, v katerem 

podjetniki delijo, prejemajo in preoblikujejo človeški, socialni, organizacijski in finančni kapital 

v celotnem podjetniškem ciklu: v fazi nastajanja podjetja, v fazi rasti podjetja in v fazi izstopa 

iz podjetja. S kvalitativno, interpretativno in induktivno raziskovalno metodo sva raziskovala 

izkušnje šestih podjetnikov, ki so izvajali podjetniško recikliranje in na tej podlagi opredelila 

podjetniško recikliranje ter prispevala k boljšemu razumevanju posledic podjetniškega 

recikliranja za podjetniško teorijo in prakso. V članku predlagava tezo, da podjetniki s 

podjetniškim recikliranjem sprožijo recipročno zanko zaupanja, ki doprinese tako dajalcu kot 

prejemniku v zanki podjetniškega recikliranja, kar posledično lahko doprinese tudi k 

podjetniškemu ekosistemu, regiji in nacionalnemu gospodarstvu. 

Ključne besede: podjetniško recikliranje, podjetniški ekosistem, ponovna uporaba kapitala, podjetnik, 

interpretativna fenomenološka analiza 
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THE ROLE OF ENTERPRISE EUROPE NETWORK IN EXPORT ACTIVITIES OF THE

WESTERN BALKAN SMES 

VLOGA EVROPSKE PODJETNIŠKE MREŽE PRI IZVOZNIH DEJAVNOSTIH MALIH IN

SREDNJE VELIKIH PODJETIJ DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA 

Bojan Ćudić, Matjaž Klemenčič 

Mala in srednje velika podjetja (MSP) držav Zahodnega Balkana (ZB) v svojih izvoznih 

dejavnostih zaostajajo za EU-28 državami članicami. Ugoden vpliv Evropske podjetniške 

mreže (EEN) na lokalne organizacije za podporo podjetništvu in lokalna podjetja je opredeljen 

kot pomemben dejavnik, ki prispeva k temu izboljšanju. Za raziskovanje vloge EEN v izvoznih 

dejavnostih malih in srednje velikih podjetij ZB v obdobju 2014–2017 so avtorji uporabili 

razpoložljive statistične podatke o izvozih iz držav ZB. Raziskava je bila izvedena v treh fazah, 

z vzorci 1.463, 222 in 12 podjetij. Analizirani rezultati dejavnosti EEN v državah ZB 

pokažejo, da je EEN pozitivno vplivala na uspešnost podjetij in njihove mednarodne 

dejavnosti, saj je 67 % podprtih podjetij povečalo svoj promet, 62 % jih je povečalo svoj tržni 

delež, medtem ko so dejavnosti EEN imele ugoden vpliv na zaposlitve v 52 % podjetij, 

vključenih v raziskavo. Rezultati raziskave glede pričakovanega in dejanskega učinka 

dejavnosti EEN izkažejo pozitiven vpliv EEN na pet kazalnikov: izboljšanje trga, prihranek 

stroškov, ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest, izboljšanje kakovosti in inovacije. 

Prispevek poda pomembne praktične posledice tako za oblikovalce politik kot za vodstva malih 

in srednje velikih podjetij s posplošitvijo zgoraj navedenih posledic. 

Ključne besede: internacionalizacija, mala in srednje velika podjetja (MSP), Evropska podjetniška mreža, 

države Zahodnega Balkana 
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CONSUMER CONFUSION CAUSED BY NUTRITION APPS IN PRODUCT HEALTHINESS 

EVALUATION 
 

ZMEDA PORABNIKOV, KI JO POVZROČAJO PREHRANSKE APLIKACIJE Z OCENAMI 

ZDRAVOSTI IZDELKOV 

 
Mila Zečević, Petar Gidaković, Vesna Žabkar, Mateja Kos Koklič 

Hiter razvoj tehnologije in povezanost vplivata na to, kako porabniki dostopajo do informacij o 

prehrani in jih uporabljajo. Vendar te informacije niso vedno jasne in dosledne. Neskladnost v 

informacijah, podanih porabnikom, lahko pripelje do negotovosti glede tega, katere podatke 

uporabiti (tj. šteti za pravilne), zlasti če se različni viri informacij zdijo podobno strokovni in 

točni. Namen tega članka je izpostaviti pomen vpliva nedoslednih informacij na stališča 

porabnikov. Rezultati eksperimenta, opravljenega na vzorcu 237 porabnikov, kažejo, da 

nedosledne informacije, ki so predstavljene porabnikom, vplivajo na njihova stališča, in sicer 

povzročajo povečanje občutka zmede, kar vodi v manjšo gotovost stališča glede zdravosti 

izdelka. 

Ključne besede: zmeda porabnikov, zaznana zdravost, gotovost stališč, nedosledne informacije, prehranske 

aplikacije 



         ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW | Letnik 24 | Št. 2 | 2022 
 

 

DETERMINANTS OF COUNTRY-LEVEL EMPLOYEE OVERQUALIFICATION: A 

CONFIGURATIONAL APPROACH 
 

DETERMINANTE PREVISOKO USPOSOBLJENIH ZAPOSLENIH NA DRŽAVNI RAVNI: 
KONFIGURACIJSKI PRISTOP 

 
Aleksandar Nikolovski, Robert Kaše 

Konfiguracijski pristop uporabimo z namenom, da opredelimo vzorce makroekonomskih 

dejavnikov, ki vodijo do previsoke usposobljenosti zaposlenih na državni ravni. Razlikujemo 

med subjektivno in objektivno previsoko usposobljenostjo zaposlenih in ugotavljamo, da vsako 

od njiju povzroča drugačna sestava makro dejavnikov. Prav tako opredelimo arhetipe previsoke 

usposobljenosti na državni ravni in povežemo določene države z ustreznimi arhetipi. 

Ugotavljamo, da je nepoklicni izobraževalni sistem države obvezen pogoj za visoko objektivno 

usposobljenost, medtem ko se izkaže, da sama objektivna previsoka usposobljenost ni nujno 

pogoj za zaznano previsoko usposobljenost. Zaključimo z razpravo o teoretičnih posledicah in 

ponudimo učinke na področju politik. 

Ključne besede: objektivna previsoka usposobljenost, zaznana previsoka usposobljenost, kontekst, kvalitativna 

komparativna analiza (ali QCA), konfiguracije, arhetipi 



         ECONOMIC AND BUSINESS REVIEW | Letnik 24 | Št. 2 | 2022 
 

 

WILL BLOCKCHAIN REALLY IMPACT YOUR BUSINESS MODEL? EMPIRICAL 

EVIDENCE FROM SLOVENIAN SMES 
 

BO VERIŽENJE PODATKOVNIH BLOKOV RES VPLIVALO NA VAŠ POSLOVNI MODEL? 

EMPIRIČNI DOKAZI SLOVENSKIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ 

 
Horst Treiblmaier, Žan Špan 

V tem prispevku uporabimo široko priljubljeno platno poslovnega modela, ki je bilo predhodno 

prilagojeno okolju veriženja podatkovnih blokov, z namenom, da se oceni izkušnje in 

zaznavanja slovenskih malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki se nanašajo na tehnologije 

veriženja podatkovnih blokov. Rezultati pokažejo pričakovanje MSP-jev, da bodo aplikacije, 

zgrajene na tehnologijah veriženja podatkovnih blokov, imele zelo pozitiven učinek na številne 

vidike njihovega poslovnega modela. Ta pozitivna ocena je še močnejša med podjetji, ki že imajo 

izkušnje s tehnologijami veriženja podatkovnih blokov. 

Ključne besede: veriženje podatkovnih blokov, tehnologija distribuirane knjige transakcij, platno poslovnega 

modela, raziskava 
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