
Mreže podjetij, mrežne pogodbe, združevanje 
prispevki za mreže, kapitalski skladi, davčne olajšave

Vprašanja in odgovori v zvezi z mrežami podjetij

MREŽE PODJETIJ
ZDRUŽEVANJE ZA RAST

KAJ SO MREŽE PODJETIJ
Mreže podjetij se v Italiji hitro širijo: čeprav so nastajale spontano že v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, se je italijanski zakonodajalec pred kratkim odločil, da formal-
no opredeli vzpostavljanje in delovanje mrež, pri čemer je pogodbenicam pustil precej 
svobode pri določanju predmeta mrežne pogodbe.
Takšna ureditev pa vendarle kaže na določeno mero nezaupljivosti, in sicer po eni strani 
zaradi nezadostnega poznavanja tehničnih vidikov delovanja mreže, po drugi pa zaradi 
zadržanosti podjetij do odprtosti do drugih podjetij, s čimer bi presegla individualizem, 
ki zaznamuje zlasti manjša podjetja.
Podjetja v mreži lahko v mednarodnem kontekstu pridobijo veliko na prepoznavnosti, 
pogajalski moči do tujih strank in izkoriščanju priložnosti za pridobitev naložbenih 
sredstev za promocijo. 
 

 

MREŽE PODJETIJ V ITALIJI 
RASTOČ POJAV
�1.240 mrežnih pogodb
�sodelujejo vse pokrajine
� sodelujejo vse dežele
� 6.201 podjetje (z izjemo teh, ki so odstopila) s sklenjeno mrežno pogodbo 
    6.267 skupaj s podjetji, ki so odstopila
� 5.887 sodelujočih podjetij, pri čemer ima 1 sklenjenih 5 pogodb, 7 jih ima po 4, 24 pa 

po 3 pogodbe in 241 podjetij po 2 pogodbi
� 3.953 kapitalskih družb (3.350 družb z omejeno odgovornostjo, 603 delniških družb)
� 770 osebnih družb (418 družb z neomejeno odgovornostjo, 292 komanditnih družb, 

60 preprostih družb)
�616 samostojnih podjetnikov
� 421 zadrug
� 127 družb drugih oblik (od teh 47 konzorcijev, 37 konzorcijev z omejeno odgovor-

nostjo 13 konzorcijev z zunanjo dejavnostjo)
 
 (podatki iz decembra 2013)

Pobuda se izvaja v okviru projekta S.I.R.I.: “Razvoj mrež: prihodnost v 
povezanosti” se financira iz izravnalnega sklada po Programskem sporazumu 
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in Zvezo zbornic (Unioncamere). 

Za sodelovanje se zahvaljujemo Studiu D’Antonio iz Milana.

ARIES ZA MREŽE PODJETIJ
      Aries spodbuja vzpostavitev in razvoj mrež podjetij.
V ta namen smo ustanovili kontaktno pisarno, ki ponuja obširne informacije in storitve v  
         zvezi z mrežami.

STORITVE V PONUDBI
Pomoč pri vzpostavljanju mreže

Podpora s strani različnih strokovnjakov 

Informacije o obstoječih prispevkih in olajšavah

Možnosti za mreženje z drugimi podjetji pri povezovanju in vzpostavljanju mreže

Pomoč pri pripravi študij izvedljivosti za promocijo mrež v tujini

Možnost udeležbe na promocijskih dogodkih mreže v tujini 

ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA NAS
Aries - Posebna družba Tržaške trgovinske zbornice

Piazza della Borsa, 14
34121 TRST

Tel. +39 040 6701400
Faks +39 040 365001

 E-pošta: reti@ariestrieste.it

Ta vodič se je pripravil izključno kot informativno gradivo, da bi se potencialnim 
uporabnikom podale koristne in enostavne informacije o mrežah podjetij, pri čemer 
vsebina nikakor ni izčrpna. Izdajatelj ne sprejema odgovornosti za pravilnost in popol-
nost podatkov v tem vodiču.



01.KAJ JE MREŽA PODJETIJ? 
 
Mreža podjetij je oblika povezovanja podjetij, ki z izvajanjem skupnega programa na 
različne načine prispevajo k doseganju skupnega cilja.  

02.KAJ JE MREŽNA POGODBA? 
 
Mrežna pogodba je sporazum, na osnovi katerega se podjetniki obvežejo, da bodo 
sodelovali pri izvajanju skupnega programa, ki temelji na skupnih strateških ciljih in 
katerega namen je povečati svoje inovacijske zmogljivosti in konkurenčnost na trgu. 

03.SE LAHKO MREŽE VZPOSTAVIJO 
IZKLJUČNO NA OSNOVI MREŽNE 
POGODBE? 
 
Načinov povezovanja v mrežo podjetij ne moremo zajeti in primerno urediti z eno 
samo pravnoorganizacijsko obliko. Mreža podjetij preprosto pomeni povezovanje in 
sodelovanje med podjetji, pri čemer se za vsa sodelujoča podjetja zagotavljata precej 
obširna prožnost in varovanje samostojnosti pri upravljanju. 

04.KAKŠNE VRSTE AKT JE MREŽNA 
POGODBA? 
 
Pogodba se mora skleniti kot javna listina ali overjena zasebna listina. Te oblike so 
določene z zakonom in ustrezajo merilu javnosti, ki je obvezno za mrežne pogodbe, 
saj se morajo vpisati v register gospodarskih družb, v katerega je vpisana sodelujoča 
družba.  

05.PREDNOSTI POVEZOVANJA  
V MREŽO 
 
Delitev režijskih stroškov in zunanjih storitev, skupna promocija v Italiji in na tujem, 
razvoj inovacij za izdelke, konsolidacija proizvodne verige, stabilnost razmerij z 
dobavitelji in podizvajalci, sodelovanje v proizvodnji in trženju. 

12.KATERI SO PRISPEVKI 
IN OLAJŠAVE V PODPORO 
VZPOSTAVITVI IN RAZVOJU MREŽ 
PODJETIJ? 
 
Na voljo so davčne olajšave in kapitalski prispevki. Italijanska vlada je priznala davčno 
olajšavo za dobiček, ki se nameni razvoju mreže. Kapitalske prispevke kot spodbudo 
za vzpostavitev mrež podjetij pa vedno bolj pogosto ponujajo javni organi in 
trgovinske zbornice Dežela Furlanija Julijska krajina je v 15. členu zakona št. 4/2013 za 
MSP-je v deželi določila do 50 % sofinanciranje zneska za mrežne programe za širitev 
na mednarodne trge, inovacije, raziskave in razvoj in druge skupne dejavnosti.

13.ALI SO ZAKONSKO 
PREDVIDENE UGODNOSTI ZA 
ZDRUŽEVANJE DOVOLJ, DA 
SPODBUDIJO PODJETJA, DA SE 
POVEŽEJO V MREŽO? 
 
Nikakor ne. Ugodnosti, predvidene v predpisih lahko zagotovo prispevajo k nastajanju 
zamisli o mrežah podjetij, saj spodbuja družbe, da razmišljajo v tej smeri. Osnovni 
razlog, ki lahko in tudi mora spodbuditi podjetja, da se povežejo, pa je vsekakor 
njihova želja, da poiščejo in izberejo skupni cilj, ki jim bo zagotovil takšne strateške 
in upravljavske prednosti (finančna sredstva, naložbe v trženje in prodajo, inovacije, 
itd.), ki bodo za podjetja predstavljale dodano vrednost.

06.KDO LAHKO PODPIŠE OZIROMA 
PRISTOPI K MREŽNI POGODBI? 
 
Mrežno pogodbo lahko sklenejo samo gospodarske družbe ne glede na njihovo 
pravnoorganizacijsko obliko (d.d., d.o.o, osebne družbe, samostojnimi podjetniki, itd.), 
velikost ali dejavnost. Za to je pomembno, da gre za gospodarske družbe v strogem 
pomenu besede, torej ne za svobodne poklice ali avtorje, zavezance za DDV, ki se ne 
vpisujejo v registre podjetij. 

07.KATERE SO OBVEZNE 
SESTAVINE MREŽNE POGODBE?     
Mrežna pogodba je veljavna le, če ima določene vsebine: podroben seznam 
podpisnikov; navedba strateških inovacijskih ciljev za večjo konkurenčnost podjetij 
in načini za merjenje stanje napredovanja; opredelitev programa za mrežo; trajanje 
pogodbe in način pristopa za nove podjetnike. 

08.V ČEM SE RAZLIKUJE OD 
DRUGIH OBLIK ZDRUŽEVANJA? 
 
V primerjavi z drugimi oblikami povezovanja (konzorciji in začasno združenje podjetij) 
ima mreža podjetij veliko jasneje opredeljena pravila sodelovanja, bolj strateško 
usmerjene cilje in daljše trajanje v primerjavi z začasnimi združenji za določen namen, 
pri čemer pa ni nobenih finančnih obveznosti (članarin, letnih prispevkov, težav pri 
izstopu) ali organizacijskih obveznosti (konsolidacija določenih funkcij podjetja) kot v 
primeru konzorcijev.

09.ALI MORAJO SODELUJOČA 
PODJETJA DELOVATI V ISTI PANOGI, 
ISTI POKRAJINI ALI ISTI DEŽELI? 
 
Ne. Podjetja so lahko iz različnih panog, pod pogojem, da sodelujejo v skupnem 
projektu ali dejavnosti oziroma zasledujejo skupni cilj, ki upravičuje povezovanje v 
mrežo. Ni obvezno, da so podjetja iz istega geografskega območja. Povezovanje v 
mrežo presega geografsko bližino in se v tem razlikuje od drugih oblik združevanja, kot 
so, na primer, industrijska okrožja. 

10.KAKO ČLANI MREŽE SKUPAJ 
SKLENEJO POGODBO O DOBAVI S 
SKUPNIMI STRANKAMI? 
 
Družbe v mreži podjetij lahko ob dobavi blaga oziroma storitev izberejo enega od dveh 
načinov: da blago oziroma storitve skupni stranki dobavijo posamično ali skupaj kot 
enoten subjekt. Pri sklepanju tržne pogodbe s stranko in prevzemanju obveznosti do 
nje se podjetja lahko odločijo, ali naj skupni organ mreže, torej organ, ki jih zastopa, 
pooblastijo, da samostojno prevzame obveznosti v imenu podjetij ali ne. 

11.JE LAHKO ENO PODJETJE DEL 
VEČ MREŽ? ČE JE TO DOVOLJENO, 
MORAJO POGODBE IMETI RAZLIČNE 
PREDMETE? 
 
Posamezna družba je lahko del več mrež, kar dokazujejo podjetja, ki so podpisala več 
mrežnih pogodb. Po zakonu lahko torej podjetja sklenejo poljubno število mrežnih 
pogodb ne glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Prepoved pristopa k drugim mrežam z 
isto dejavnostjo se lahko določi izključno v pogojih posamezne pogodbe, ki jih sprejme-
jo njeni podpisniki.


