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POVZETEK  

Opravljena raziskava ugotavlja vpliv inovativnosti na zaposlovanje invalidnih oseb v 
invalidskih podjetjih. V kvantitativni raziskavi uporabljeni podatki temeljijo na populaciji 
malih, srednjih in velikih invalidskih podjetij. Raziskava je ob pomoči izbranih analitičnih 
metod pokazala, da inovativnost vpliva na zaposlovanje invalidov. Ugotavljamo, da se je 
delež invalidov v inovativnih podjetjih povečal, v neinovativnih pa zmanjšal. Na spremembo 
zaposlenosti invalidov pozitivno vplivajo inovacijski predlogi in skupni stroški za inovacijsko 
dejavnost glede na poslovne odhodke, medtem ko pri pravicah intelektualne lastnine in 
subjektivnem vidiku inovativnosti ne moremo potrditi vpliva. Nizka raven posameznih 
dejavnikov se kaže na strateškem nivoju v poslovni politiki, v organiziranosti menedžmenta 
idej, v inovacijskem sodelovanju in v odnosih do pravic intelektualne lastnine. 

Ključne besede: invalidsko podjetje, inovativnost, menedžment, procesi, raziskave, razvoj, 
uspešnost, zaposlovanje. 

SUMMARY  

The research analyses the impact of innovation on the employment of infirm persons in the 
infirm establishments. We used the quantitative analysis for the populations in small, medium 
and large infirm establishments. It was found out that innovation has an impact on the 
employment of infirm people. The findings indicated the increase percentage of infirm 
employees in innovation establishments and the decrease percentage in no innovation 
establishments. The important positive impacts on the employment modification of infirm 
people are innovative propositions and common expenses for innovation activity with regard 
to business outgoings, whereas in the intellectual property justice and subjective point of view 
on innovation the impact cannot be confirmed. The low level of individual factors is seen in 
the strategic level in business politics, in organized management of ideas, in innovation 
cooperation and in relation to the intellectual propriety justice. 

Key words: infirm establishment, innovations, management, processes, research, 
development, efficiency, employment.  
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev problema 

Globalizacija, ki navidezno enakopravno povezuje vse dele sveta, jih v resnici povezuje tako, 
da deluje v gospodarsko in politično korist najbolj inovativnih in spravlja v težave tiste 
posameznike, organizacije, države in mednarodna območja, ki so premalo inovativni, da bi 
inovativnim konkurirali, ne da bi sebi povzročali škodo in izgubo (Mulej 2002, 12). V novi 
ekonomiji povečuje vlaganja v inovativnost v povezavi z raziskovalnim delom tako 
produktivnost in konkurenčnost gospodarstva kot tudi možnosti zaposlovanja. Znanje in 
intelektualni kapital postajata najpomembnejša dejavnika uspešnega dela. Vendar se postavlja 
vprašanje, kako človeške potenciale razvijati in jih čim uspešneje izrabiti (Likar 2002, 261). 

Usposabljanje in zaposlovanje je glavno poslanstvo invalidskih podjetij (v nadaljevanju IP), 
ki ga po oceni vodij IP v Sloveniji (v nadaljevanju RS) najslabše dosegajo (Čufer in Ovsenik 
2002, 177). IP so gospodarske družbe posebnega pomena in kot oblika socialne ekonomije so 
v praksi postala ena redkih možnosti zaposlovanja invalidov (MDDSZ 2005, 4). »Trenutno je 
v RS okoli 10.500 brezposelnih invalidov, koliko jih bo izgubilo zaposlitev zaradi finančne 
krize, pa je težko reči,« je rekel Uršič ob svetovnem dnevu invalidov (STA 2008). 
Zaskrbljujoč je podatek, da je med brezposelnimi kar 15,1 odstotka invalidov, medtem ko jih 
je bilo leta 2004 8,9 odstotkov (Vertot 2008). Pri tem je pomembna tudi uspešnost poslovanja 
IP. Ta je po informacijah MDDSZ (2005, 32–33) odvisna od lastnih in novih proizvodnih 
programov. Izkazalo pa se je, da IP, ki posluje s povezano družbo, ne izvaja samostojnega ali 
ločenega proizvodnega programa. Povezana družba je pogosto večinska (100 %) lastnica. 

IP mora poslovati kot samostojna gospodarska družba, vendar se je pogosto izkazalo, da: 
– IP pogosto ne izvajajo samostojnega ali ločenega proizvodnega programa od matične 

družbe oziroma jim je s takšno politiko onemogočen samostojen razvoj. Posledično se 
dejavnost IP izvaja praktično v celem matičnem podjetju, delavci IP pa opravljajo manj 
zahtevna dela, ali pa del dejavnosti, ki je sestavni del proizvodnega procesa blagovnih 
znamk matičnega podjetja in bi slednje v primeru, da IP teh dejavnosti ne bi opravljalo 
več, moralo izvedbo organizirati samo. 

– Delavci invalidi nimajo proizvodnega programa posebej prilagojenega za njihovo delo, 
temveč so prerazporejeni na manj zahtevna dela. 

– V nekaterih primerih ima IP z matičnim sklenjene zanj škodljive poslovne pogodbe, ki 
invalidsko podjetje izčrpavajo, odstopljena sredstva, ki bi morala biti za strogo določene 
namene, opredeljene po 61. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (ZZRZI – UPB1, Ur. l. RS, št. 100/2005) (v nadaljevanju ZZRZI), pa se 
prelivajo v matično družbo skozi nenormalno visoke najemne pogodbe ali stroške drugih 
poslovnih storitev. 
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– IP odstopljena sredstva pogosto investira v opremo, ki je potrebna za proizvodnjo v 
matični gospodarski družbi.  

– Pogosto je bilo ugotovljeno, da matična gospodarska družba za IP opravlja vse 
vodstvene, organizacijske, finančne, kadrovske dejavnosti, trži storitve, določa vrsto in 
obseg proizvodnje, vodi investicijsko, kadrovsko politiko, določa smer razvoja in 
podobno. S tem IP je popolnoma odvzeta možnost lastnega razvoja in samostojnega 
odločanja oziroma spremljanja lastnih poslovnih odločitev. 

Pri oblikovanju ukrepov in programov za nadaljnji razvoj IP v RS je treba upoštevati njihovo 
tržno naravnanost, delovanje ekonomskih zakonitosti in seveda tudi posebno poslanstvo – 
zaposlovati tiste invalide, »ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve 
pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih 
delovnih mest« (MDDSZ 2008, 15). 

Rebernik idr. (2005, 33) navajajo, da je zavedanje o pomenu inoviranja in podjetništva v 
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) na zelo visoki ravni, kar dokazuje množica političnih 
programov, akcijskih načrtov, raziskav, konferenc in objav v različnih medijih, kjer sta 
inoviranje in podjetništvo postavljena v središče. Tudi Evropska komisija je leto 2009 
razglasila za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. Podjetje, ki deluje znotraj EU, 
mora uspešno voditi svojo lastno inovacijsko dejavnost in postopke raziskav in razvoja (v 
nadaljevanju R&R) ter prenašati znanje v podjetniški rezultat. Zatorej je podjetja treba 
spodbujati, da razvijejo sistemske pristope, nova znanja, spretnosti in sposobnosti, povezane s 
procesi inovativnosti, ki prispevajo k večji konkurenčnosti, podjetništvu in novim 
zaposlitvenim možnostim (Likar idr. 2006, 9). 

Da bi spoznali stanje, vzroke in medsebojne vplive, smo oblikovali vizijo izdelave 
magistrskega naloge na osnovi raziskovalnega vprašanja, ki se glasi: Kakšne so povezave med 
dejavniki inoviranja, uspešnostjo poslovanja in zaposlovanja v IP v RS? 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je ugotoviti stanje in opozoriti IP oziroma njihov menedžment na 
pomen inoviranja ter kam naj usmerijo svoje aktivnosti, da bi uspešneje razvijali nove 
proizvode, storitve, poslovne modele, programe, delovna mesta, ki vplivajo na njihovo 
konkurenčnost, uspešnost in zaposlovanje.  

Osnovni cilj raziskave je izboljšati razumevanje razmerij med dejavniki inoviranja, uspešnosti 
poslovanja in zaposlovanja v IP v RS. S tem želimo lastnike, menedžerje in zaposlene 
opozoriti na stanje in pomembnost I-I dejavnosti v IP, hkrati pa jim predstaviti dejavnike, ki 
vplivajo na zaposlovanje invalidnih oseb. Uspešna izvedba osnovnega cilja pa je zasnovana 



 

3 

na dveh skupinah podciljev, ki sta opredeljeni s podcilji teoretičnega dela in podcilji 
empiričnega dela. 

Podcilji teoretičnega dela raziskave so naslednji:  
– Ct1: S pomočjo literature in virov pridobiti poglobljen pogled razumevanja pojmov 

dejavnikov inoviranja, uspešnosti podjetij in zaposlovanja.  
– Ct2: Predstaviti I-I proces, pomembnost dejavnikov I-I potenciala na I-I proces ter ovire v 

procesu ustvarjalnosti. 
– Ct3: Proučiti ugotovitve različnih raziskav zadevnega področja in spoznati medsebojne 

vplive in povezanost posameznih konstruktov.  

Podcilji empiričnega dela raziskave so naslednji: 
– Ce1: Ugotoviti deleže inovativnih IP v RS po skupinah dejavnosti in po velikosti.  
– Ce2: Ugotoviti deleže inovativnih IP v RS glede na lastniško strukturo. 
– Ce3: Ugotoviti razlike med inovativnimi in neinovativnimi IP v RS. 
– Ce4: Ugotoviti medsebojno povezanost vhodnih in izhodnih spremenljivk.  
– Ce5: Proučiti vplive neodvisnih dejavnikov inovativnosti na zaposlovanje v IP v RS ter 

vzroke za njihovo stanje. 

1.3 Hipoteze 

Na podlagi proučene literature in ugotovitev drugih avtorjev bi lahko postavili naslednje 
hipoteze, ki jih bomo preizkusili v raziskavi: 
– H1: Delež inovativnih IP v RS se z vidika dejavnosti IP razlikuje.  
– H2: Delež inovativnih IP v RS se z vidika velikosti IP razlikuje. 
– H3: Delež inovativnih IP v RS se z vidika lastniške strukture razlikuje. 
– H4: IP v RS, ki so inovativna, poslujejo uspešneje kot neinovativna. 
– H5: Zaposlovanje invalidnih oseb je močno povezano z inovativnostjo v IP v RS. 

Temeljna teza raziskave je: Inovativnost vpliva na zaposlovanje v IP v RS.  

1.4 Metodologija 

Izdelava magistrske naloge je razdeljena na dva ključna dela – teoretičnega in empiričnega.  

1.4.1 Teoretični del 

Prvi del obravnava proučevanje relevantne domače in tuje literature, normativov in raziskav s 
področja zaposlovanja, inovativnosti in uspešnosti poslovanja. Ta skušajo z različnimi, 
največkrat delnimi pristopi povečati stopnjo inovativnosti, a so ti največkrat premalo 
učinkoviti. Težava je v tem, da je izboljšanje stanja povezano z mnogimi dejavniki, ki pogosto 
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predstavljajo težko rešljiv vozel. Zato se postavlja vprašanje, kako sistemsko in sistematično 
pristopiti k analizi in izboljšanju stanja (Markič 2003, Mulej 2005). Vedeti torej moremo, 
katere aktivnosti v poslovanju podjetja so pomembne za doseganje inovativnosti in 
posledično boljših ekonomskih in socialnih izidov.  

Literatura obravnava več vrst pristopov za spremljanje predvsem I-I dejavnosti. Eden 
osnovnih pristopov je obravnava inovacijskega procesa glede na vhodne, procesne in izhodne 
skupine indikatorjev (Likar in Kopač 2005, 251–252). Vhodni indikatorji so vložki v proces, 
v katerem so izhodi obravnavani z ekonomskimi in tudi socialnimi kazalci za ta primer.  

1.4.2 Empirični del 

Empirični del temelji na teoretičnem delu. Vključuje raziskavo I-I procesa v povezavi z 
zaposlovanjem v IP v obdobju 2006–2008 v Sloveniji. Z njim želimo spoznati pogled 
respondentov na področje te raziskave ter jih opozoriti na stanje in pomembnost I-I dejavnosti 
v IP, hkrati pa predstaviti vpliv dejavnikov inovativnosti, ki vplivajo na zaposlovanje 
invalidnih oseb.  

Pridobivanje podatkov 

Osnovni raziskovalni instrument za zbiranje podatkov je vprašalnik. Oblikovan je bil na 
podlagi vprašalnika o inovacijski dejavnosti, ki ga že več let uporablja Statistični urad RS (v 
nadaljevanju SURS) in Statistični urad EU (v nadaljevanju Eurostat) za zbiranje 
standardiziranih podatkov, in prilagojen namenu in ciljem raziskave. Kvalitativna vprašanja 
smo na podlagi trditev preoblikovali iz implicitne v eksplicitno obliko zaradi lažje merljivosti. 
Test zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika smo opravili prek pilotne raziskave pred glavno 
fazo zbiranja podatkov, kar je omogočilo izločitev neustreznih abnormalnih vprašanj. Pojem 
»abnormalen« je uporabljen v statističnem pomenu, da bi označili, da je določeno vprašanje 
nenavadno. To ne vsebuje implikacij o tem, ali je vprašanje pravilno ali napačno (Easterby-
Smith, Thorpe in Lowe 2007, 164–168). Anketiranje smo v prvi fazi izvedli po pošti, v drugi 
pa preko elektronske pošte. Vprašalnik smo naslovili na vsa IP v RS, ki jih je v registru IP 
176.  

Za potrebe raziskave smo oblikovali podatkovno bazo, v kateri so shranjeni podatki, 
pridobljeni z anketo, in dopolnjeni s podatki iz baze Bonitete poslovanja (v nadaljevanju 
iBON) in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ). 



 

5 

Definiranje spremenljivk 

Iz nabora zbranih podatkov smo definirali spremenljivke, ki so: 
– osnovne: spremenljivke iz vprašalnika, uporabljenega v anketi; 
– dodatne:  

− spremenljivke iBON (npr. »dobiček na zaposlenega«, ki je določen kot 
»dobiček«/»število vseh zaposlenih«); 

− kombinacija spremenljivk iz vprašalnika in spremenljivk iBON (npr. »delež stroškov 
za inovacijsko dejavnost«, ki je določen kot »skupni stroški za inovacijsko 
dejavnost«/»poslovni odhodki podjetja«); 

− kombinacija spremenljivk MDDSZ in spremenljivk iBON (npr. »delež zaposlenih z 
najmanj višjo izobrazbo«, ki je določen kot »število vseh zaposlenih z najmanj višjo 
izobrazbo«/»število vseh zaposlenih«). 

Spremenljivke smo razdelili v dve skupini, ki tvorijo I-I proces, in sicer: 
– vhodne – predstavljajo osnovo za I-I aktivnosti in se skozi proces udejanjajo v rezultate 

teh aktivnosti (npr.: število zaposlenih, stroški za izobraževanje v povezavi z inovacijsko 
dejavnostjo, stroški za prilagoditev delovnih mest invalidom, organizacijska klima, viri 
informacij znotraj podjetja …); 

– izhodne – ponazarjajo končne rezultate I-I procesa (npr. bistveno izboljšan proizvod, 
večji tržni delež, dobiček, večji poslovni prihodki, nove zaposlitve …). 

Analiza podatkov 

Ker smo raziskovali razlike med deleži inovativnih IP po skupinah dejavnosti, po velikosti in 
z vidika lastniške strukture, smo za ugotavljanje statističnih razlik uporabili test hi kvadrat – 
x2. Za ugotavljanje razlike med inovativnimi in neinovativnimi IP smo uporabili t test – t, ki je 
primeren za ugotavljanje statističnih razlik za dva večja neodvisna vzorca. 

S faktorsko analizo smo analizirali povezave v množicah spremenljivk I-I dejavnosti, tako da 
smo našli skupne spremenljivke, ki smo jih poimenovali »dimenzije«. V nadaljevanju smo 
analizirali povezanost spremembe zaposlenosti invalidov med leti 2006 in 2008 ter vsemi 
dimenzijami I-I dejavnosti. S Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti smo preverjali, katere 
dimenzije so povezane z odvisno spremenljivko in tudi, ali morda obstaja prevelika 
povezanost med dimenzijami, kar bi kazalo na problem multikolinearnosti. Z regresijsko 
analizo smo analizirali vplive I-I dejavnosti na zaposlovanje invalidnih oseb. Celotno analizo 
podatkov smo izvedli s programsko opremo SPSS – Statistical Products and Service Solution. 
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1.5 Predpostavke in omejitve 

Pri pripravi magistrske naloge smo predpostavljali, da se zakonodaja, ki ureja področje 
zaposlovanja invalidov in delovanja IP v RS, v času raziskovanja ne bo spremenila. 
Predpostavljali smo tudi, da se bo na podlagi Uredbe o splošnih skupinskih izjemah na 
področju državnih pomoči, ki ga je sprejela Komisija evropskih skupnosti, prilagajala tudi 
slovenska zakonodaja. Prav tako smo predpostavljali, da lahko s študijem vključene literature 
in virov dovolj dobro preučimo obravnavano problematiko. 

V magistrski nalogi smo se omejili na proučevanje možnosti zaposlovanja invalidnih oseb. Pri 
tem smo se osredotočili na pomen I-I dejavnosti za zaposlovanje v IP v RS. V teoretičnem 
delu smo proučevali delovanje IP v RS in državah EU. V nadaljevanju teoretičnega 
raziskovanja smo proučevali izsledke znanstvenih raziskav s področja inovativnosti in 
podrobneje obravnavali dejavnike, ki vplivajo na I-I proces. Z analizo uspešnosti poslovanja 
IP v RS v letih 2006 do 2008 smo zaključili teoretični del.  

Omejitev v raziskavi predstavlja časovni okvir uporabljenih podatkov za poglobljeno analizo. 
Podatki za inovacijsko dejavnost v IP v RS so zbrani z anketnim vprašalnikom po navadni in 
elektronski pošti in se nanašajo na inovacijsko dejavnost v obdobju 2006–2008. Pri analizi 
uspešnosti poslovanja IP v RS smo omejeni na podatke MDDSZ, ki so izdani 2008 za leto 
2006, in podatke iBON za obdobja 2006–2008, vendar podatki MDDSZ vsebinsko 
(demografske značilnosti zaposlenih v IP) ne predstavljajo večjih odstopanj (benchmarking 
predhodnih izdaj podatkov) glede na leto 2008.  

Tudi za zbrane anketne podatke velja nekaj omejitev. Nekateri odgovori so odraz 
subjektivnega mnenja tistih, ki so izpolnjevali vprašalnik – ob izpolnjevanju namreč ni bil 
prisoten izpraševalec, ki bi morebitne nejasnosti lahko pojasnil. Vprašanje je, ali so kljub 
priloženim metodološkim navodilom problematiko poznali dovolj dobro. To velja še posebej 
takrat, ko je bilo mogoče odgovoriti le z »da« ali »ne«. Navedena vprašanja/odgovori so lahko 
zavajajoči tudi zato, ker ne upoštevajo velikosti podjetja. Pri odgovorih, kjer je ocena 
kvantitativna, se vrednost odgovora lahko normira oziroma vpliv velikosti podjetja ustrezno 
upošteva, pri drugih, kjer je odgovor kvalitativen, pa vpliv velikosti podjetja lahko izkrivi 
predstavo o pomembnosti oziroma inovacijski uspešnosti podjetja (Likar in Kopač 2005, 255–
256). 

V anketno raziskavo je bilo vključenih 93 podjetij. V Sloveniji so v uporabi različne delitve 
podjetij glede na velikost. Najpogosteje sta uporabljeni delitvi po Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gospodarski družbah in po Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo. 
Ti delitvi podjetij po velikosti se nanašata na število zaposlenih v podjetjih, na osnovi česar so 
podjetja razvrščena med mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Mikro podjetja 
zaposlujejo manj kot deset zaposlenih, mala so tista, ki zaposlujejo 10–49 zaposlenih, srednje 
velika 50–250 zaposlenih in velika več kot 250 zaposlenih. Po teh dveh delitvah je v našem 
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vzorcu 41 (44,1 %) malih, 45 (48,4 %) srednje velikih in sedem (7,65 %) velikih podjetij. Za 
primerjavo rezultatov smo v analizah upoštevali velikost podjetja zgolj na podlagi števila 
zaposlenih, in sicer do 50 zaposlencev, kar predstavlja 44,1-odstotni delež, nad 50 do 150 
zaposlencev (26,9 %) in nad 150 zaposlencev (29,0 %). Razlog za to delitev je, da smo želeli 
dobiti skupine z dokaj enakim številom podjetij, saj bi bila v primeru delitve po klasifikaciji, 
ki velja v RS in EU glede velikosti, skupina velikih podjetij zastopana s samo sedmimi 
podjetji.  

Kot omejitev hkrati razumemo tudi vlogo »raziskovalke/raziskovalca, ki je primeren 
instrument za zbiranje podatkov« (Merriam 1998, 7), saj metodologija kot »temeljna strategija 
pri odločanju o sklopu alternativ in možnosti, ki so dosegljive raziskovalki/raziskovalcu, 
to/tega popolnoma vključuje – od nezavednega pogleda na svet do uzakonitve tega pogleda na 
svet skozi raziskovalni proces« (Guba in Lincoln 1989 v Trnavčevič 2001, 5). 
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2 TEORETIČEN DEL  

V drugem poglavju opredeljujemo ključne pojme zaposlovanja invalidnih oseb, inoviranja in 
uspešnosti poslovanja IP v RS, da bi v zaključku poglavja lahko predstavili njihovo 
medsebojno povezanost. Za ponazoritev načrtovanega dela smo preučili relevantno literaturo 
in vire, ki jih povezujemo z opredeljenimi konstrukti v teoretičnem delu. 

2.1 Teoretična izhodišča zaposlovanja invalidov 

Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije predstavljajo invalidni ljudje približno 10 % 
svetovnega prebivalstva in 16 % prebivalstva v okviru EU. Predstavljajo zelo heterogeno 
skupino, kar je razvidno pri njihovih možnostih in sposobnostih za zaposlitev in delo. 
Pretežen del invalidnih oseb je s trga dela izločen, kar predstavlja velik delež brezposelnih 
oseb. Invalidi1 v praksi še vedno nimajo dejansko enakih možnosti pri zaposlovanju, zato je 
naloga državnih in tudi širših, mednarodnih organov ustvariti razmere za enakovredno 
vključitev te »manjšine« na trg dela (Kresal 2007, 72–73). 

2.1.1 Invalidi na trgu dela 

Ugotavljanje invalidnosti je z vidika umeščanja invalidov na trg delovne sile ter z vidika 
zagotavljanja socialnih pomoči prvi in temeljni korak pri oblikovanju politike zaposlovanja in 
usposabljanja delovno omejenih oseb. V zunanjem okolju so prisotne različne definicije 
invalidnosti, vendar se bomo osredotočili na funkcionalno opredelitev glede na preostalo 
delovno zmožnost. Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 159 pojem invalida definira 

                                                 
1 »Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, 
ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito 
sodelovali v družbi.« (OZN 2006)  

Deklaracija o pravicah invalidov poudarja, da je invalid vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali 
pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali duševnih sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v 
celoti, zadovoljevati potreb normalnega individualnega in/ali družbenega življenja« (OZN 2006). 

Po definiciji Americans with Disabilities Act je »invalid oseba s fizično ali psihično motnjo, ki znatno 
omeji eno ali več življenjskih dejavnosti«. Kot glavne življenjske dejavnosti zakon navaja sposobnost 
skrbeti zase, opravljati ročna dela, hoditi, videti, slišati, govoriti, dihati, se učiti in delati (Denbo 
2003). 

Po Zakonu o invalidskih organizacijah je invalid posameznik, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih 
okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne more sam delno ali 
v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v 
skladu z mednarodno klasifikacijo (ZInvO 2002). 

Po ZZRZI je invalid oziroma invalidka oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih 
predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali 
duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev 
ali v zaposlitvi napreduje (ZZRZI 2007). 
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kot osebo, katere možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in da napreduje v njej, 
so bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne okvare. 

Nadalje je treba omeniti Mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in oviranosti Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki narekuje kvalitativno spremenjene pristope pri sistemskih 
opredelitvah na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in priprave za delo ter 
zaposlitve invalidov. Pri opredelitvah delazmožnosti klasifikacija ne izhaja iz telesnih ali 
duševnih okvar in prizadetosti, temveč iz preostalih delovnih zmožnosti (Kumer 2003, 3). 

Po ZZRZI, ki daje socialni komponenti invalidnosti prednost pred zdravstvenim 
pojmovanjem invalidnosti, je po 3. členu ZZRZI invalid oziroma invalidka oseba, ki pridobi 
status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega 
organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno 
manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev oziroma v zaposlitvi napreduje (MDDSZ 
2008). 

2.1.2 Zaposlitvene možnosti invalidov  

Kumer (2003, 3–6) navaja, da hitro spreminjajoče se globalno okolje, ki povzroča stalne 
spremembe, vpliva na zaposlitvene možnosti invalidov skozi naslednje dejavnike: 
– Odnos delodajalcev do invalidov. Pogosto invalidi za delodajalce niso dovolj zanimivi, 

saj si ti o njih že vnaprej ustvarjajo predstavo, da imajo manj kompetenc, so težko 
prilagodljivi, manj zanesljivi, ne dovolj vztrajni in da jim je treba pri delu vseskozi 
posvečati veliko pozornosti, kar se odraža z večjimi stroški organizacije in priprave dela. 

– Strukturna brezposelnost. Dolgotrajna brezposelnost na eni strani in na drugi strani 
visoka stopnja brezposelnosti oblikujeta posebno kategorijo brezposelnih oseb, ki se 
umešča kot pomembna ovira za invalide pri iskanju zaposlitve. Invalidi so tipični 
predstavniki strukturne brezposelnosti in so bolj izpostavljeni sistemskim in 
institucionalnim spremembam na trgu dela. Raziskava MDDSZ (2005) navaja, da se 
invalidi s VI. in VII. stopnjo izobrazbe zaposlujejo v večjem številu, ker se z 
izobraževanjem prilagajajo gospodarskemu razvoju in kulturnim spremembam in si s tem 
omogočijo lažji vstop na trg dela. 

– Negativni demografski trendi. Staranje evropskega, s tem pa tudi slovenskega 
prebivalstva bo povzročilo drugačno obravnavo invalidov. Zaradi zmanjševanja deleža 
aktivnega prebivalstva, ki neugodno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, je 
ena izmed rešitev vključitev manj sposobnega in teže zaposljivega prebivalstva v 
zaposlitev, če želimo ohraniti obstoječo raven socialne varnosti in konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva. 

– Delovnopravna zakonodaja. Preveč toga in zaščitniška zakonodaja na področju delovnih 
razmerij lahko negativno vpliva na zaposlitvene možnosti invalidov. Na eni strani sicer 
preprečuje odpuščanje že zaposlenih invalidov, hkrati pa odvrača delodajalce, da bi 
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zaposlili nove invalide. Ta ukrep se lahko sprevrže v svoje nasprotje, saj se delodajalci ob 
krizi, ko je nujno odpustiti delavca, znajdejo v težavah, ko lahko odpustijo druge zdrave 
delavce, invalidov pa ne smejo. Obstajajo celo države, ki so uzakonile blažjo obliko 
zaščite pred odpuščanjem, kot npr. Avstrija in Nemčija. V Sloveniji dolgo časa ni bilo 
mogoče odpustiti invalida, trenutno pa delovnopravna zakonodaja dopušča tudi to 
možnost. Poleg tega uzakonja nekatere bolj fleksibilne oblike zaposlitve, kot je delo na 
domu, delo s skrajšanim delovnim časom, kar lahko ugodno vpliva na zaposlitvene 
možnosti invalidov. 

– Strukturni premiki v gospodarstvu. Zmanjšuje se število zaposlenih v proizvodnji, ravno 
tako je vedno manj delovnih mest, na katerih ni potrebna nobena izobrazba. Samo ročne 
spretnosti postajajo vedno manj potrebne. Za Slovenijo je bilo značilno, da je prehod v 
tržno gospodarstvo sprožil hitre strukturne spremembe v poklicni in sektorski strukturi 
gospodarstva. Delež poklicev za preprosta dela se je v celotni in sektorski strukturi 
poklicev v tem času zmanjšal za polovico (Ignjatovič 2002, 14). Hkrati pa naraščajoči 
delež storitvenega sektorja v sodobnih gospodarstvih zapira klasična delovna mesta v 
industriji. 

– Uvajanje informacijske tehnologije. Michailakis (2001, 477–500) pojasnjuje, da so učinki 
uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri prilagajanju delovnih mest za 
invalide pozitivni, hkrati pa opozarja, da je v nekem pogledu informacijska družba za 
določeno skupino invalidov, zlasti za osebe z motnjami v duševnem razvoju, celo bolj 
izključujoča, kot je bila industrijska. S tem je opozoril, da invalidi niso homogena 
skupina. V isti raziskavi je poudaril nasprotne učinke informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij na mikro in makro ravni. Če se kažejo pozitivni učinki na mikro ravni, pa so 
na makro ravni učinki uporabe informacijske tehnologije predvsem v zmanjševanju 
potrebnih delovnih mest. Problem uporabe novih tehnologij za invalide je v tem, da 
pridobljena znanja sorazmerno hitro zastarajo. Prehod iz postindustrijske v informacijsko 
družbo pomeni tudi grožnjo tradicionalnim poklicem. 

– Ideološke spremembe, do katerih prihaja v družbi. Omenimo spremembe »polne 
zaposlenosti« v smeri »aktivne politike zaposlovanja«. Nadalje je treba izpostaviti 
spremembo razmišljanja iz »skrbi za invalida« v »neodvisno življenje, integracijo in 
človekove pravice«. Končno pa je treba izpostaviti spremembo, ko govorimo o 
preusmeritvi iz »inštitucije k posamezniku«. 

– Tržne raziskave. V raziskavi Čufer in Ovsenik (2002, 177) navajata, da so tržne raziskave 
pomembne za podjetje. Oskrbujejo menedžment s pravočasnimi, zanesljivimi in prav 
ovrednotenimi informacijami o tržišču. Šele takrat se lahko oblikuje ustrezna tržna 
ponudba, ki ustreza potrebam, željam in pričakovanju trga. Vodje invalidskih podjetij so 
dobro seznanjeni s konkurenco na trgu in se zavedajo, da konkurenca na trgu spodbuja 
inovativnost. Menijo tudi, da tržnih raziskav niso sposobni izvajati samostojno in da je 
nujno, da pri tržnih raziskavah sodelujejo z zunanjimi sodelavci oziroma ustreznimi 
institucijami. 
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2.1.3 Zaposlovanje invalidov v RS 

Invalidi so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Pri zaposlovanju in razvoju poklicne 
kariere se srečujejo s težavami. Da bi izboljšale njihov položaj in preprečile diskriminacijo na 
osnovi invalidnosti oziroma da bi jim zagotovile enake možnosti, so države sprejele številne 
programe in predpise. To velja tudi za Slovenijo. Konec novembra 2006 je Vlada RS sprejela 
Akcijski program za invalide 2007–2013 in pred tem zakonski predpis,2 ki skupaj s 
pravilniki,3 ki so bili sprejeti na njegovi podlagi, ter Standardi storitev zaposlitvene 
rehabilitacije in Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije4 celovito ureja področje 
zaposlovanja invalidov (Uršič idr. 2007, 7).  

 

Slika 1: Brezposelni invalidi in delež invalidov med brezposelnimi, Slovenija 

Vir: ZRSZ 2009a in 2010. 

                                                 
2 ZZRZI. 
3 Pravilniki, sprejeti na podlagi ZZRZI, so: 

• Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 
• Pravilnik o merilih in postopku za priznanje statusa invalida, za priznanje pravice do 

zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 
rehabilitacijskih komisij, 

• Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, 
• Pravilnik o invalidskih podjetjih, 
• Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 
• Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide,  
• Pravilnik o načinu dela komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

4 Objavljeno na spletnih straneh MDDSZ. 
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Med invalidi je dva- do trikrat več brezposelnih kot med preostalimi prebivalci. Samo 16 % 
tistih, ki se srečujejo pri svojem delu z različnimi omejitvami zaradi invalidnosti, ima nekaj 
pomoči za delo.  

Po podatkih Mednarodne organizacije dela5 (v nadaljevanju MOD) je bilo leta 2003 med 
vsemi invalidi, ki so tedaj po starosti spadali med delovno aktivne, zaposlenih samo 40 % 
invalidov, medtem ko jih je bilo med preostalimi toliko starimi osebami zaposlenih dobrih 
64 %. Podatki tudi kažejo, da je bilo 52 % invalidov v starosti, ko je človek običajno delovno 
aktiven, ekonomsko neaktivnih, med prav toliko starimi drugimi osebami pa je bilo 
ekonomsko neaktivnih 28 % oseb. Med zaposlenimi invalidi je tedaj bilo dvakrat več moških 
kot žensk.  

RS pri zaposlovanju invalidov sledi dvema temeljnima skupnima ciljema EU: invalidom 
zagotoviti zaposlitev in s tem ekonomsko oziroma socialno varnost. Tako je v RS zdaj 
zaposlenih skoraj 32.000 invalidov, kar pomeni 3,9 % vseh zaposlenih (Vertot 2010). 

V RS se invalidi lahko zaposlujejo na delovnih mestih, kjer ob upoštevanju izjave o varnosti z 
oceno tveganja invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela, torej so prilagojena 
njihovim sposobnostim. Delovna mesta delodajalci zagotavljajo v običajnem delovnem 
okolju, v IP, v zaščitni in podporni zaposlitvi. Zaposlenost invalidov zmanjšuje stroške 
nadomestil za invalidnost in s tem koristno prispeva k narodnemu gospodarstvu. Kot navaja 
Hanlon (2003, 34), pa obstaja tudi globoko zakoreninjen predsodek, da invalidi dejansko niso 
konkurenčno zaposljivi. Delodajalci in invalidi ugotavljajo, da to ni le stališče delodajalcev, 
ampak tako menijo mnogi strokovnjaki, ki se srečujejo z življenjsko problematiko invalidnih 
oseb.  

Zaščitna zaposlitev in zaposlitveni centri 

Uršič idr. (2007) navajajo, da je pojem zaščitne zaposlitve opredeljen z ZZRZI in je 
zaposlitev invalida na delovnem mestu v delovnem okolju, prilagojenem delovnim 
sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. To po 
ZZRZI zaščiteno delovno mesto se invalidu lahko zagotovi v zaposlitvenem centru ali z 
opravljanjem dela invalida na domu. Zaščitena delovna mesta se opredelijo s splošnim aktom 
delodajalca in so razpoložljiva le za zaposlovanje invalidov, ki se na podlagi odločbe Zavoda 
RS za zaposlovanje zaposlujejo le na zaščitenih delovnih mestih. Zaposlitveni center lahko 
ustanovi gospodarska družba ali zavod in je pravna oseba. Izpolnjevati mora kadrovske, 

                                                 
5 ILO – International Labour Organization oz. Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana 
agencija Organizacije združenih narodov (OZN). Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo, 
leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija Organizacije združenih narodov. Namen MOD je 
uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic. Republika 
Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. Več o tem je dosegljivo na www.ilo.org. 
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organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki jih predpiše minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, in ima izdelan poslovni načrt. Zaposlitveni center zagotavlja delo na svojem sedežu 
ali občasno tudi na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb pri poslovnih partnerjih. Zaposlitveni 
center mora ves čas zagotavljati programe, ki vseeno zaposlenim invalidom zagotavljajo 
stalno neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. 

Podporna zaposlitev 

V podporni zaposlitvi gre za zaposlitev na običajnem delovnem mestu v običajnem delovnem 
okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna 
podpora delodajalcu in delovnemu okolju je zagotovljena prvenstveno s seznanjanjem z 
invalidnostjo, njenimi posledicami in vplivi delovnega okolja na invalidnost ter s svetovanjem 
o možnostih prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja. 

V podporni zaposlitvi se zaposlujejo invalidi, ki ob ustrezni podpori dosegajo boljše delovne 
rezultate od zaposlenih na delovnih mestih v zaščitni zaposlitvi. Med glavne dejavnike 
uspešnega podpornega zaposlovanja Tabaj in Dolinšek (2004, 124–125) uvrščata: 
– zmožnosti delavca invalida, da opravlja delo, 
– osebnost delavca invalida, ki vključuje motivacijo za uspeh, 
– ukrepe usposabljanja in podpore, ki ga začrta in zagotovi izvajalec storitev, 
– delodajalce, ki so se pripravljeni prilagoditi, podpirati, biti realistični v pričakovanjih, 
– nadomestilo delodajalcu za kompenzacijo za daljše obdobje usposabljanja v obliki 

dodatne subvencije. 

Vseskozi je prisotno dojemanje, da se invalidi niso sposobni konkurenčno zaposliti. Z 
oblikovanjem vodenega pristopa6 do podpornega zaposlovanja, ki obsega devet osnovnih 
korakov, in sicer: izbiro, nadzor, poklicno kariero, vključenost v družbo, dolgoročno podporo, 
podporo lokalne skupnosti in podjetij, kakovostno vodenje, pomožno tehnologijo in osebno 
načrtovanje (Brooke idr. 2006, 6), pa tudi invalidom lahko omogočimo dolgoročno poklicno 
kariero. Stalna zaposlitev je še posebej za invalidne osebe eden najpomembnejših, če ne 
najpomembnejši pogoj za njihovo vključenost v družbo. Čeprav je delodajalec tisti, ki odloča, 
koga bo zaposlil in koga ne, je oblikovanje pogojev, ki zagotavljajo zaposljivost, bistvena 
naloga politikov in družbe. Podjetja bodo zaposlovala invalide, če jih bodo izobraževalni, 
pravni in socialni sistem uspešno podpirali pri pridobivanju in vzdrževanju njihovih 
zaposlitvenih zmožnosti (Ullrich 2005, 63), invalidi pa bodo s preostalo delovno zmožnostjo 
in razvojem dolgoročno prispevali k razvoju podjetja. 

                                                 
6 Angl.: Custumer-driven approach. 
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Invalidska podjetja 

V RS obstajajo t. i. IP, ki so ustanovljena zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide. 
Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo, v praksi pa so postala ena redkih možnosti 
zaposlovanja invalidov. Njihovo ustanavljanje se je začelo že pred letom 1976, in sicer z 
ustanavljanjem invalidskih delavnic. Te so se obdržale do leta 1988, ko so se preoblikovale v 
IP. Tedaj je v Sloveniji nastalo skupaj enajst IP, do danes pa je njihovo število narastlo že na 
176 podjetij. 

Pravno podlago za ustanavljanje IP predstavlja ZZRZI, ki opredeljuje pogoje delovanja, 
postopek pridobitve statusa, način poslovanja, način delitve dobička, določa vpliv države na 
lastništvo in vpliv pri sprejemanju odločitev ter tudi obvezno revizijo računovodskih izkazov. 

IP lahko deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba ali kot komanditna 
delniška družba, če vse poslovno leto usposablja in zaposluje najmanj 40 % invalidnih oseb 
od vseh zaposlenih v družbi. Poleg navedenih pogojev mora IP: 
– imeti izdelan poslovni načrt, 
– zaposlovati in usposabljati invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali 

zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo 
zagotoviti ustreznih delovnih mest, 

– zaposlovati najmanj enega strokovnega delavca, če zaposluje in usposablja več kot tri 
invalide, sicer pa mora na vsakih 20 zaposlenih invalidov zaposlovati enega strokovnega 
delavca. 

Ob vseh navedenih pogojih pa mora za status IP gospodarska družba predhodno pridobiti 
soglasje Vlade RS (MDDSZ 2008).  

Vloga IP je večplastna. Kot gospodarska družba tekmuje na trgu pod pogoji sodobne 
konkurence, zaradi specifične delovne sile, ki jo zaposluje, pa je invalidsko podjetje deležno 
pri svojem poslovanju ekonomskih olajšav. Uresničevanje njihovega poslanstva – 
usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb, humanizacije dela in izvajanja socialnih 
aktivnosti – je tudi v vse večjo javno korist (Čufer in Ovsenik 2002, 173). 

Šumah Zaluberšek (2009, 17–23) navaja, da so IP podjetja, v katerih se usposabljajo in 
zaposlujejo invalidi, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter glede 
na svoje zdravstveno stanje ne morejo usposabljati in zaposliti pod enakimi pogoji kot drugi 
invalidi. Zaradi omejene delovne zmožnosti lahko invalide uvrstimo med teže zaposljive 
skupine, saj so zaradi invalidnosti na trgu delovne sile bistveno manj konkurenčni kot osebe, 
ki so v celoti zmožne za delo. Na rednem trgu dela torej teže najdejo in obdržijo zaposlitev, 
samozaposlitev pa je zanje skoraj nemogoča. 
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Osnovno poslanstvo IP je torej usposabljanje in zaposlovanje invalidov. S funkcijo 
usposabljanja IP lahko pomaga invalidom, da se prekvalificirajo oz. jim omogoči drugo 
posebno obliko zaposlovanja. S funkcijo zaposlovanja pa IP omogočajo delo in zaposlitev 
invalidom, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter glede na svoje 
zdravstveno stanje ne morejo zaposlovati pod splošnimi pogoji. Na ta način je invalidom 
ponujajo možnosti, da najdejo svojim zmožnostim in interesom primerno delovno mesto. To 
IP dosežejo s prilagajanjem delovnega okolja in delovnih mest ter z izvajanjem posebnih 
programov, ki se sestavni del konkurenčnega tržno-ekonomskega sistema. Kot že omenjeno, 
IP poslujejo na podjetniški strategiji in po tržnih zakonitostih, vendar ob hkratnem 
uresničevanju socialnih ciljev, za kar imajo ekonomske olajšave pri poslovanju (Čufer in 
Tabaj 2004, 82). 

Cilj ustanavljanja IP je tudi v tem, da z njihovim spodbujanjem država omogoča inovativne 
rešitve za reševanje brezposelnosti. Za Slovenijo velja, da je v čedalje bolj zaostrenih pogojih 
trga dela eden izmed pomembnejših instrumentov, s katerim država spodbuja zaposlovanje 
invalidov, prav IP. Tudi pred socialno izključenostjo je najboljše varovalo zaposlitev, zato je 
treba spodbuditi enakopravno zaposlovanje invalidov ter povečati njihovo zaposljivost. Tudi 
zaradi omejene zmožnosti za delo so invalidi manj konkurenčna delovna sila. To jih uvršča v 
skupino teže zaposljivih, zato je velik delež invalidov brez zaposlitve. Danes zaposlujejo IP 
slabo petino vseh zaposlenih invalidov: septembra 2010 je bilo med vsemi osebami, 
zaposlenimi v teh podjetjih, 5.782 ali 43,8 % invalidov. Po podatkih Zavoda RS za 
zaposlovanje se je v obdobju 2006–2009 povprečno letno na novo zaposlilo 1.770 invalidov 
(Vertot 2010).  

Mednarodni dokumenti in akcijski programi posameznih držav poudarjajo, naj se invalidi 
zaposlujejo na splošnem trgu dela, če je le mogoče. Na ta način so se razvili številni ukrepi 
zaposlovanja pod splošnimi pogoji, kot npr.: kvotni sistem zaposlovanja, zaščita pred 
odpuščanjem, rezervirana delovna mesta, subvencija plač in prilagoditev delovnih mest. 

Kot ukrep za spodbujanje zaposlovanja invalidov je Vlada RS na podlagi ZZRZI 29. julija 
2004 sprejela tudi Akt o ustanovitvi Sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov.  

Kot lahko preberemo na spletnih straneh sklada www.sviz.gov.si, so njegove naloge, da 
odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev, predvsem pri subvencioniranju 
plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitvah v podpornem zaposlovanju in 
drugih finančnih spodbudah v skladu z zakonom. 

Vse to pojasnjuje, da je bilo na področju stimulativnega zaposlovanja invalidov narejenega 
veliko. Za uveljavljanje oprostitev in olajšav pa morajo invalidi, invalidske organizacije in IP 
dokazati, da invalidi niso zmožni delati v običajnih pogojih. Kot v svojem prispevku navaja 
Hanlon (2003, 36): »To invalidom povzroča težave – če morajo dokazati, da ne zmorejo delati 
pod običajnimi pogoji, začenjajo v to verjeti – in obtičijo v položaju, v katerem so prepričani, 
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da ne bodo več mogli delati. Obstaja pa tudi problem za delodajalce, ki ne morejo zaposlovati 
ljudi z nizkim zaupanjem vase, ki so prepričani, da dela ne zmorejo.« 

V RS se stopnjuje problem zaposlovanja ljudi s spremenjenimi ali zmanjšanimi delovnimi 
sposobnostmi, kar je povezano s splošnim gospodarskim stanjem, rastočo brezposelnostjo, 
zmanjševanjem socialno-varstvenih pravic na eni strani, po drugi strani pa z vedno večjimi 
globalizacijskimi pritiski na domača podjetja, ki morajo na račun konkurenčnosti 
racionalizirati svojo proizvodnjo zlasti z zniževanjem stroškov, kar pomeni tudi zmanjšanje 
delovne sile (z odpuščanjem delavcev). Invalidom ostaja tako edina realna možnost 
zaposlovanje v invalidskih podjetjih ali varstveno-delovnih zavodih. Zaposlovanje invalidnih 
oseb pa pomeni velik prispevek k njihovemu vključevanju v običajno življenjsko okolje 
(Primec 2002). 

Kvotni sistem 

ZZRZI določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih 
in konzularnih predstavništev, IP in zaposlitvenih centrov, dolžni zaposlovati invalide v 
okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (v nadaljevanju kvota).  

 

Slika 2: Kvota in kvotni sistem 

Vir: Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 2009. 
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Kvoto določi Vlada RS na predlog Ekonomsko-socialnega sveta z uredbo. Kvota je glede na 
dejavnost delodajalca lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % od 
skupnega števila zaposlenih delavcev.  

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote, ima tri možnosti: 
– da zaposli invalida, 
– da sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnitev kvote z 

zaposlitvenim centrom ali IP, 
– da mesečno plačuje v Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne 

plače za vsakega invalida, ki ga je dolžan zaposliti v okviru predpisane kvote. 

Hanlon (2003, 37) pa meni, da uporaba kvot predstavlja eno od večjih ovir pri določanju 
števila zaposlenih invalidov, da kvotni sistem navidezno deluje, ker si delodajalci, ki so 
dosegli kvoto, prenehajo prizadevati za zaposlovanje novih invalidov. Treba je torej dopustiti 
možnost za to, da ukinitev kvotnega sistema lahko prispeva k izboljšanju situacije. 

In kako deluje kvotni sistem v EU? Razvoj ukrepov za zaposlovanje invalidov in v njihovem 
okviru sistem obvezne kvote je bil v preteklosti odvisen od pristopa v posameznih državah. 
Tako so države EU poudarjale zlasti pomen rehabilitacije in usposabljanja kljub obvezni 
kvoti, druge države pa so uvajale in pospeševale določene oblike zaposlovanja, zato imajo 
različno urejen kvotni sistem (Šumah Zaluberšek 2009, 23).  

2.1.4 Zaposlovanje invalidov v EU 

Na območju EU so bili začetki ustanavljanja invalidskih podjetij po posameznih državah 
članicah zelo različni. Tovrstna podjetja obstajajo v članicah Unije od petdesetih let 20. 
stoletja dalje. Pri tem je treba poudariti, da se zakonodaje posameznih članic, ki urejajo 
področje poslovanja invalidskih podjetij, med sabo precej razlikujejo. Razlike so opazne 
predvsem v pravnem statusu zaposlenih, v višini plače zaposlenih v primerjavi z minimalno 
plačo, deležu invalidov, višini omejitev za delo v invalidskih podjetjih, ciljni populaciji in 
seveda v financiranju omenjenih podjetij. V EU tako na področju IP ne obstaja enoten 
koncept zakonodajne ureditve.7 

Prebivalstvo držav EU-27 šteje več kot 494 milijonov ljudi, od katerih je vsaj 16 % delovno 
sposobnega prebivalstva invalidov. Veliko izmed njih je sposobnih in si želijo delati. Invalidi 
torej predstavljajo znaten potencial, ki bi lahko prispeval h gospodarstvu in trgu delovne sile. 
Stopnja zaposlenosti invalidov, ki znaša 50 % v primerjavi z več kot 68 % stopnjo 
zaposlenosti neinvalidov, je pokazatelj, da potencial invalidov še vedno ostaja neizkoriščen 
(ZRSZ 2009b, 11).  
                                                 
7 Več o ureditvi področja zaposlovanja invalidov v EU lahko preberemo na spletnih straneh Evropske 
komisije o zaposlovanju in socialnih zadevah. 
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Invalidi so torej ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Pri zaposlovanju in razvoju poklicne 
kariere se soočajo z velikimi težavami. Da bi izboljšale njihov položaj in preprečile 
diskriminacijo na podlagi invalidnosti oz. invalidom zagotovili enake možnosti, so države po 
svetu sprejele številne programe in predpise. Nekaj usmeritev mednarodnih organizacij na 
področju zaposlovanja invalidov navajamo v nadaljevanju. 

Izmed številnih dokumentov Organizacije združenih narodov8 (v nadaljevanju OZN) in njenih 
specializiranih organizacij bomo izpostavili nekaj najnovejših (Uršič idr. 2007, 7–9). Prva in 
za prihodnost invalidov pomembna je Konvencija o pravicah invalidov (2007), ki jo je 
Generalna skupščina OZN sprejela decembra 2006 (Uredba 2008). V 27. členu z naslovom 
Delo in zaposlovanje prvi odstavek priznava »invalidom pravico do dela enako kot drugim, ki 
vključujejo pravico do možnosti za preživljanje s svobodno izbranim ali sprejetim delom na 
trgu dela ali v delovnem okolju, ki je odprto, vključujoče in dostopno invalidom«.  

Uršič idr. (2007, 8) omenjajo tudi Kodeks dobre prakse pri ravnanju z invalidnostjo na 
delovnem mestu,9 ki ga je MOD sprejela leta 2002. Kodeks je oblikovan kot vodnik za 
delodajalce pri sprejemanju pozitivnih strategij v zvezi z obvladovanjem invalidnosti na 
delovnem mestu. Iz vsebine kodeksa je vsekakor treba opozoriti na načelo, ki ga poudarja tudi 
RS v svojih programskih dokumentih, da »zaposlovanje invalidov koristi delodajalcem; da 
invalidi lahko pomembno prispevajo z delom na delovnem mestu, ki je skladno z njihovimi 
zmožnostmi in sposobnostmi, ob pogoju, da se vprašanja, povezana z invalidnostjo na 
delovnem mestu, ustrezno obravnava«. Utemeljen je tudi na kazalcih, »da učinkovita 
strategija obvladovanja invalidnosti na delovnem mestu prinaša pomembne prihranke na 
področju zdravstvenih stroškov, plačil zavarovanja in izgube časa« in da so »prakse 
obvladovanja invalidnosti najbolj učinkovite takrat, ko temeljijo na pozitivnem sodelovanju 
med vladami, organizacijami delodajalcev, predstavniki delavcev, organizacijami delavcev in 
organizacijami invalidov« (ILO 2002).  

MOD je leta 2004 izdala Smernice o zagotavljanju enakih zaposlitvenih možnosti za invalide 
prek zakonodaje. Da bi zagotovili enake možnosti in obravnavanje invalidov na področju 
dela, je treba to urediti z ustrezno zakonodajo. Te smernice so pripravljene za pripravljavce 
nacionalnih zakonodaj na področju invalidnosti in delovnih razmerij. Smernice poudarjajo, da 
morajo biti zagotovljene denarne spodbude tako za invalide kot za delodajalce. Namen 
denarnih spodbud na strani invalidne osebe je v tem, da olajšujejo prehod iz sistemov socialne 
                                                 
8 Organizacija združenih narodov (OZN) je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse 
države sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu. Republika Slovenija je postala 
članica Organizacije združenih narodov leta 1992. Cilji OZN so naslednji: ohranjanje mednarodnega 
miru in varnosti, razvijanje prijateljskih odnosov med narodi, sodelovanje in razreševanje 
mednarodnih problemov, promocija in spoštovanje človekovih pravic ter harmonizacija aktivnosti 
med državami članicami. Več o tem na www.un.org. 
9 Besedilo dosegljivo na naslovu 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/disability/download/codeeng.pdf. 
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varnosti, da zmanjšujejo njihova tveganja, povezana z izgubo dajatev za invalidnost zaradi 
prehoda v aktivno zaposlitev (ILO 2004).  

Izmed dokumentov EU v povezavi z zaposlovanjem invalidov velja izpostaviti še naslednje 
dokumente. Že v prejšnjih poglavjih omenjeno Amsterdamsko pogodbo, ki obravnava 
področje zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena in nalaga članicam razvoj usklajene 
strategije v skladu s smernicami Evropskega sveta, enako na področju socialne politike, 
izobraževanja kot tudi poklicnega usposabljanja (Uršič idr. 2007, 9). Potem omenjamo 
Direktivo Sveta EU, št. 2000/78/EC (Ur. l. EU L 303/2000) iz leta 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Države naj bi po direktivi zagotavljale vse 
potrebne ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov na področju zaposlovanja, ki zajemajo 
prilagoditve delovnih mest, delovni čas, distribucijo delovnih nalog ali ukrepe usposabljanja 
in integracije. 

Raziskava Evropske komisije je pokazala, da se države članice EU na področju diskriminacije 
najpogosteje srečujejo s problemi rasnega razlikovanja ter z nezmožnostjo oziroma 
nesposobnostjo za delo (invalidnostjo). Pokazalo se je tudi, da je prenos direktiv v nacionalno 
zakonodajo pozitivno vplival na mišljenje glede diskriminacije zaradi rasizma in invalidnosti. 
Navedena direktiva EU pozitivno vpliva na nacionalno zakonodajo (EC 2007, 52).10 
»Invalidska podjetja v EU imajo enoten namen: koristiti morajo javnemu interesu. Njihov 
glavni cilj torej ne sme biti maksimiranje dobička, temveč doseganje socialnih ciljev,« 
navajata Tabaj in Dolinšek (2004 v Hafner 2007, 24). 

Socialna podjetja so organizacije, ki zavzemajo različne pravne oblike v različnih državah, so 
organizirane v podjetniškem duhu in težijo tako k socialnim kot tudi k podjetniškim ciljem. 
Od običajnih podjetij se razlikujejo predvsem po njihovi zmožnosti iskanja inovativnih in 
dinamičnih rešitev problemov brezposelnosti in prispevanju k tipu ekonomskega razvoja, ki 
izboljšuje socialne zveze, te pa so ene izmed najbolj ustaljenih razvojev (OECD 1999).  

Leta 2003 je MOD izvedla raziskavo o vplivu prakse enakih možnosti pri delu na uspešnost 
poslovanja in produktivnost. Ugotovitve kažejo, da je politika enakih možnosti precej bolj 
razširjena med malimi in srednje velikimi podjetji, kot bi to pričakovali. Najpomembnejša 
ugotovitev pa je, da politika enakih možnosti ne vpliva negativno na uspešnost poslovanja 
podjetij. Nasprotno – podjetja, ki so vodila politiko in prakso enakih možnosti, so izkazovala 
večjo uspešnost, večji pozitiven učinek na produktivnost. Raziskava tudi poudarja pomembno 
dejstvo, da prepoved diskriminacije in posledično obveznost njene odprave izhaja iz 
spoštovanja človekovih pravic in zato uveljavljanje načela enakih možnosti in obravnavanja 
ne more biti odvisno od ekonomske (ne)uspešnosti, učinkovitosti itd. Pri temu imajo v praksi 
za učinkovito uveljavljanje tega načela ekonomski vidiki pomembno praktično vrednost – 
niso in ne morejo biti odgovor na vprašanje: »Ali (odprava diskriminacije)?« temveč na 
                                                 
10 Za več podatkov glej: EC 2006, EC 2007a. 
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vprašanje: »Kako jo odpraviti?« Kot primer je navedena Nizozemska, kjer poznajo t. i. 
poskusne zaposlitve za invalide. V prvih treh mesecih zaposlitve invalida delodajalcu ni treba 
plačevati plače, zaposlena oseba pa ohrani dajatve iz sistema za brezposelnost. V Franciji 
lahko invalidna oseba, ki se zaposli, pridobi t. i. bonus za zaposlitev.11 V Španiji zakonsko 
zagotavljajo ohranitev pravic do prejšnjih dajatev iz naslova invalidnosti, če invalidna oseba 
spet izgubi delo. Na Finskem dopuščajo, da osebe, ki imajo pravico do dajatev iz naslova 
invalidnosti, to dajatev zadržijo in jim miruje do dveh let, tako da se lahko v tem času 
vključijo v usposabljanje in zaposlitev, ne da bi izgubili svoje pravice do dajatev.  

Moto »več in boljša delovna mesta za vse« iz prenovljene Lizbonske strategije zaposlovanje 
in na njeni podlagi sprejete zaposlitvene smernice 2005–2008 še toliko bolj veljajo za 
invalide, saj je stopnja njihove zaposlenosti bistveno nižja. Dokument poudarja, da je treba 
usklajene ukrepe spodbujanja zaposlovanja invalidov usmerjati tako na stran ponudbe kot 
povpraševanja (torej ukrepe tako za invalide kot za delodajalce, ki bi jih zaposlovali) (Kresal 
2007, 64–73). 

V okviru akcijskega programa boja proti diskriminaciji 2001–2006 je raziskava Evropske 
komisije zbirala podatke o dobrih praksah na delovnem mestu v podjetjih EU. Več kot 50 % 
podjetij je odgovorilo, da ne vodijo nobene posebne politike ali prakse v smislu vključevanja 
različnosti na delovnem mestu. Na vprašanje, zakaj ne, so ponujali različne razloge, npr. 
»zanimajo nas le kvalifikacije« (35 %), »nismo pomislili na to« (14 %), »smo pomislili, 
vendar to ni posebna konkurenčna prednost« (7,5 %), »nimamo znanj s tem v zvezi«, 
»potrebovali bi več informacij«, »ne vemo točno, kaj ta koncept pravzaprav pomeni« (skupaj 
14 %). Izmed tistih, ki upoštevajo politiko vključevanja različnosti, pa je kar 31 % podjetij 
odgovorilo, da se njihova politika vključevanja nanaša na invalidnost (močneje so bili 
zastopani spol, starost in nacionalnost). Na vprašanje, kakšne nove kvalitete lahko različnost 
delovne sile prinese podjetju, so kot pomembne izpostavili npr. »dostop do nove delovne sile 
in visoko kvalitetnih delavcev« (42 %), »ugled podjetja, dobri odnosi s skupnostjo« (38 %), 
medtem ko je bil razlog »spoštovanje predpisov, obveznosti« nekje na sredini (23 %), malo 
točk pa so dobili npr. »konkurenčne prednosti« (17 %), »ekonomska učinkovitost in 
produktivnost« (16 %), »tržne možnosti povečevanja potrošniške baze« (15 %). Na vprašanje, 
kaj je najpomembnejši izziv politike različnosti na delovnem mestu, so na prvo mesto 
postavili »pomanjkanje informacij« (20 %), »težave merjenja učinkov« (20 %), 
»diskriminatorno obnašanje« (16 %). Na vprašanje, kdo je vir informacij v tej zvezi, so 
odgovarjali: »delodajalske organizacije« (46 %), »druga podjetja in delodajalci« (30 %), 
»država« (25 %), »gospodarska zbornica« (16 %), »Evropska komisija« (13 %), »sveti 
delavcev in sindikati« (12 %). Na vprašanje, od koga bi si želeli več informacij, pa so na prvi 
mesti postavili »od delodajalskih organizacij« (39 %) in »države« (38 %) (EC 2005, 51–60). 

                                                 
11 Angl. employment bonus. 
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Tradicionalni pristop k invalidnosti je temeljil na »medicinskem modelu«, ki je predvideval, 
da invalidnost izvira iz fizičnih, senzornih in duševnih okvar (Šumah Zaluberšek 2009, 43). 
Moderne evropske politike v povezavi z invalidnostjo pa temeljijo na »psihosocialnem 
modelu invalidnosti«, kjer se invalidnost obravnava kot interakcija med posameznikom, 
socialnim in fizičnim okoljem. Ta socialni model loči med biološko različnostjo ter 
interakcijo z družbenimi in ekonomskimi vlogami invalida. Ugotavljanje invalidnosti mora 
izhajati iz tega novega socialnega modela. Priznan status invalidnosti bi moral ostati 
nespremenjen in neodvisen od zaposlitvenega statusa, od vrste in uspeha zaposlitve. S tem bi 
upravičenci tvegali in se vključevali v zaposlitev, čeprav niso gotovi, da so sposobni za to 
delo, da jim ustreza, da bodo uspešni pri delu v podjetju. Poleg tega bi moral biti status 
invalidnosti sam po sebi podlaga za pridobitev dajatve, ki je namenjena nadomeščanju 
dodatnih stroškov zaradi invalidnosti, zato ta dajatev ne bi smela biti povezana z 
zaposlitvenim statusom invalidne osebe, niti odvisna od dohodkov12 in bi morala biti 
zagotovljena zagotavljati, dokler obstajajo ti pogoji in razlogi za povišane stroške. Številne 
države, kot npr. Velika Britanija, Danska, Švedska, so šle v to smer z zadnjimi spremembami 
(Kresal 2007, 80–81). 

2.2 Teoretična izhodišča inoviranja  

Globalizacija, ki povezuje vse dele sveta, deluje navidezno enakopravno tako gospodarsko kot 
tudi politično (Mulej 2002, 12). Dejansko pa postaja svet zelo zapleten. V ozadju te 
zapletenosti so različne stopnje razvoja posameznih držav. Te slonijo na osnovi inoviranja, tj. 
ustvarjanja in (!) praktičnega uveljavljanja tistih novosti, ki jih uporabniki štejejo za koristne 
(Likar idr. 2006, 13). 

Med začetniki opredeljevanja inovacij je klasik ekonomske teorije Joseph Shumpeter. 
Njegovo prepričanje temelji na ključnem dejavniku kapitalističnega razvoja, tj. inovaciji. 
Prednost daje tehničnim inovacijam v povezavi z organizacijskimi in družbenim inovacijami 
(Freeman 1988, 5). V njegovi teoriji imamo opravka s podjetjem in/ali drugo organizacijo ter 
inovativnim podjetnikom, ki s t. i. proizvodnim mehanizmom uporablja nove načine 
proizvajanja, s čimer usmerja ter ustvarja potrebe in okuse potrošnikov (Norčič 1990 v Ilič 
2001, 36). Odkar je Shumpeter poudaril, da inoviranje v ekonomskem smislu ne zajema samo 
tehničnih novosti, in poudaril povezavo med podjetjem in/ali drugo organizacijo in inovacijo, 
si raziskovalci prizadevajo za ustrezno opredelitev pojmov, povezanih z inovacijo (Rašič 
2007, 8). 

                                                 
12 Angl. means-tested.  
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2.2.1 Definicije osnovnih pojmov 

Različni avtorji navajajo z inovacijami povezane pojme različno, a večinoma medsebojno 
podobne razlage. Med njimi (v nadaljevanju) je tudi definicija, ki jo predpisuje Organization 
for Economic Cooperation and Developement (v nadaljevanju OECD). Zaradi gospodarske in 
tehnološke moči držav članic OECD so njihova merila standard tudi na področju inovacij in 
R&R dela. Slovenija, ki ni članica OECD, je statistične indikatorje skoraj v celoti uskladila z 
njihovimi metodologijami in klasifikacijami. OECD-jevi indikatorji bodo tudi informacijska 
osnova za spremljanje in ocenjevanje mednarodnega položaja slovenske znanosti in 
tehnologije (Bavec 1994, 3). 

Preden se posvetimo podrobnejši opredelitvi pojmov, je dobro poznati celotno inovacijsko 
verigo, ki jo po Schumpetru, začetniku modernega razumevanja podjetništva, delimo na tri 
faze: invencija, inovacija in difuzija (Jančar Matekovič 2006, 3). 

Ideja – zamisel, navdih, inspiracija 

Trstenjak (1981, 377) opredeljuje, da je ideja zamisel, ki se porodi izumitelju in tudi 
inovatorju sama od sebe ali ob nekem dogodku. Običajno se hitro pojavi, vendar lahko tudi 
hitro izgine, zato ni najpomembnejši trenutek, ko nas nekaj navdahne, temveč kasnejši 
trenutek, ko se tega zavemo in postanemo nanjo pozorni.  

Ideja je kot zamisel, podoba, oblika, videz; umsko oblikovan splošni pojem o nekem pojavu, 
procesu, predmetu; zamisel ali okvirni načrt nečesa, središčna misel oziroma sporočilo nekega 
filozofskega ali znanstvenega dela in je vsebina zavesti (Sruk 1985, 101). 

»Za Immanuela Kanta je bila ideja najvišji pojem uma. Za Platona je temeljna ontološka 
kategorija – transcendentalna, večna, absolutna, popolna bit, pravzor, prapodoba, praizvor 
vsega izkustvenega.« (Likar idr. 2006, 28) 

Inoviranje 

Z vidika inoviranja so pomembne dvojne ideje: kaj napraviti novega in koristnega ter kako to 
napraviti in uveljaviti pri odjemalcih. Pomembno je tudi razlikovanje pojmov inovativnost in 
inoviranje. Pri inovativnosti govorimo o lastnosti ljudi; je sposobnost za razvoj invencij v 
koristne novosti in njihovo uveljavitev, ki se odraža v konkretnih rezultatih – inovacijah. Pri 
inoviranju pa gre za dejavnost, ki inovativnost uporablja kot del nujnih virov, da nastanejo 
invencije (Likar idr. 2006, 28).  

»Inoviranje je prodorno vedenje, ki organizacijam omogoča, da vidijo preko sedanjosti in 
ustvarjajo prihodnost.« (Pervaiz 1998, 45) 
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Nove ideje se nanašajo na inoviranje tehnologij, nove tehnične izume, stroje ali proizvode, na 
inoviranje proizvodnih procesov, nove storitve, programe, načine proizvajanja, na izvedbo 
inoviranja, nove institucionalne razrešitve, strukture in sisteme. Inoviranje je povezano s 
tveganjem, saj so izidi negotovi (van de Ven 1998, 298). 

Inoviranje je eden izmed najtežjih zapletenih instrumentov uvajanja sprememb. Zahteva 
organsko strukturo, ki je bolj fleksibilna, manj formalna in ustreza poslovno-
organizacijskemu okolju, ki se nenehno spreminja. Zamisli se pogosto oblikujejo v timih ali 
projektnih skupinah, v prijetnem vzdušju, kjer so posamezniki svobodni in ustvarjalni. Čeprav 
spremlja inoviranje precejšnjo tveganje, zagotavlja z majhnimi in velikimi spremembami 
dolgoročen uspeh (George in Jones 199, 695). 

Invencija, inventivnost 

Invencija je širok tehniški pojem ali pojem drugih strok, označuje pa vsakršno ustvarjalno 
spoznanje, rešitev, zamisel ali dosežek (Pretnar 1995, 7). 

Likar navaja, da invencija predstavlja novo, obetavno zamisel s potencialom, da bo postala 
koristna. Nanaša se na nov proizvod storitev, proces ali sistem, npr. industrijski proizvod, 
design, izboljšan način dela, nov učni pripomoček, prihranek, varnost pri delu (Likar idr. 
2006, 11). Gre za proces ustvarjanja novega znanja z opazovanjem in razmišljanjem, kako bi 
obstoječe znanje lahko izboljšali ali prilagodili specifičnim potrebam. S tehniškega vidika je 
invencija zamisel nove naprave, proizvodnega postopka ali uporabe v nove namene (Likar 
1998, 17).  

Invencija je zamisel o novem izdelku ali procesu in obdelava detajlov v bistveni, a 
rudimentarni obliki (Rebernik 1990, 111). 

Invencija je pojav novih znanj, ki se lahko teoretično in praktično dokažejo. Rezultati 
invencije so nove ideje pri opravljanju nekih aktivnosti in so zaradi praktične vrednosti 
pogosto pravno zaščitene (Devetak 1980, 21). 

Invencija je vsaka nova zamisel, morda obetavna, morda vredna zaščite, celo patentiranja, ki 
je ustvarjena s poklicnim ali nepoklicnim raziskovanjem, namenskim ali slučajnostim, 
tehnično-tehnološkim ali katerim drugim. O njej odločajo avtorji. Načeloma se prodaja dokaj 
poceni, ker lastnik prevzema majhno tveganje. Potencialni odjemalci so tisti, ki so voljni 
tvegati investicijo v razvoj, proizvodnjo in komercializacijo (Mulej in Ženko 2004, 187). 

Inventivnost je sposobnost za dosego invencij, ki se odraža v konkretnih rezultatih – 
invencijah (Likar idr. 2006, 30).  
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Inventivnost predstavlja sposobnost odkrivanja novih vidikov ali odnosov med stvarmi, 
pojavi ali pojmi oziroma zmožnost, da se na podlagi poznanih elementov izdelajo nove celote 
– sinteze. Ta sposobnost, ki je pri posameznikih različno razvita, prihaja do izraza v znanosti 
in umetnosti, in sicer pri snovanju novih teorij, hipotez, sistemov, pri odkrivanju dotlej 
neznanih zakonitosti, mehanizmov, naprav, postopkov. Pri psiholoških raziskavah so 
ugotovili, da je invencija tesno povezana z razvitostjo domišljije in splošno inteligenco 
(Enciklopedija leksikografskega zavoda 1968, 183 v Likar idr. 2006, 30). 

Invencija še ni donosen posel ali izdelek, je samo koristen domislek ali potencialna inovacija. 
Do uporabnosti dognana invencija predstavlja vmesno stopnjo razvoja v I-I procesu.  

Inovacija 

Sodobni svet z dokumenti OECD (Likar 2001, 17) in dokumenti EU (European Commission 
1995, 4) opredeljuje, da je inovacija13 vsaka koristna novost. Ne gre več samo za tehnično-
tehnološke inovacije. Gre za vsako novost, ki sme dobiti naziv inovacija, potem ko ji 
koristnost pripišejo njeni uporabniki in to oceno v obliki nakupa ipd. priznajo tudi avtorjem 
ozirom lastnikom novosti (Mulej 2007, 16). Inovacija je v nasprotju z invencijo predvsem 
ekonomski pojem in je dokazano koristna novost (Mulej 1992, 5). Pri tem je inovacijo treba 
ločevati od invencije. Invencija je vsaka zamisel, ki lahko v prihodnosti postane inovacija, 
običajno z veliko dodatnega napora in naložb. Zato je invencij veliko več, neposredne koristi 
od njih ni, a so nujna surovina za inovacije, eden od pogojev za njo in s tem za korist – 
posredno so torej obet za korist (Mulej in Ženko 2002, 18). Inovacija po Likarju idr. (2006, 
31) je nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali uporabi 
v okviru nekega postopka in se izkaže za koristno. Izdelki, storitve ali postopki morajo 
predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. 
Najprej nastane invencija, nato potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ne še nujno 
donosen oziroma koristen nov domislek. Zadnji člen v I-I verigi je inovacija, to je vsaka 
dokazano koristna novost. Inovacije niso le tehnološke narave, temveč so lahko tudi družbene, 
sociološke, organizacijske, metodološke ipd. 

Majaro (1992, 6) opredeljuje inovacije kot praktično uporabo idej, da bi učinkoviteje dosegli 
cilje sistema. Praktična uporaba zajema širši pojem od komercializacije in predstavlja vse 
ideje, ki se lahko praktično uporabijo v procesu dodajanja vrednosti nekemu izdelku ali 
storitvi. Praktično uporabo opredeljujejo tudi vse ideje, katerih koristi ni mogoče enostavno 
določiti v materialnem smislu. Pri podjetjih lahko praktično in komercialno uporabo enačimo, 
kajti avtor ozko povezuje cilje podjetij in ideje, ki pomagajo doseči cilje. Dodaja, da morajo 

                                                 
13 Ivanišin (2004 v Mulej 2004, 4) navaja, da so izboljšave primerna slovenska sopomenka za 
inovacije kot koristno uporabljene novosti. 
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biti cilji jasno definirani, tako da je določeno, kaj z njimi želimo doseči. Ideje morajo biti 
praktične in uporabne ter dajati izide.  

Inovacija zajema dejavnosti, s katerimi v organizacijah razvijajo in izboljšujejo kakovost 
proizvodnih sredstev, postopkov ali storitev do stopnje, ko se novost pokaže ekonomsko in 
tržno koristna. Za inovacije ni nujna tehnološka novost. Tehnološke oziroma proizvodne 
inovacije so pomembne in so poglavitna značilnost prehoda v postindustrijsko družbo 
(Stanovnik 1990, 31). 

Drucker (1992) opredeljuje inovacijo kot dejanje, ki spreminja znan ali nov potencial ali 
stvari procesa in ki ima dodano uporabno vrednost. Gre tako za družbeni kot tudi za tehnični 
pojem, zato ni opredeljena samo s tehničnega vidika, ponazarja tudi spreminjanje družbenega 
področja. Po Druckerju (ibid., 37) je inovacija specifično orodje menedžerjev, s katerim 
izrabljajo spremembe. 

Inovacije so po definiciji »termin, s katerim opišemo način, kako organizacije ustvarijo 
dodano vrednost z razvojem novega znanja ali z uporabo obstoječega znanja na nov način« 
(Jamrog, Vickers in Bear 2006, 12). 

2.2.2 Viri znanja 

V I-I procesu gre za trajno razmišljanje, kako slediti trendom, da ostanemo v stiku s 
konkurenco oziroma da jo prehitimo. Zato so potrebna znanja, ki omogočajo snovanje 
novih/izboljšanih novosti – izdelkov/storitev za odjemalce, ki v njih prepoznajo svoje 
zadovoljstvo. Postavlja se vprašanje, kje najti potrebna znanja, da prehitimo oziroma vsaj 
sledimo konkurenci.  

Shane (2003, 6) navaja, da različni avtorji uporabljajo za vire znanj različne pojme, kot so viri 
inovacij, viri inovacijskih priložnosti, viri invencij, viri idej in celo viri poslovnih priložnosti. 
Tehnološke, politične, zakonodajne in demografske spremembe so tiste, ki so glavni vir 
priložnosti (ibid., 12). Afuah (1998, 40) pa navaja, da je priložnosti možno najti v: 
– notranji verigi vrednosti (R&R–marketing–operativno poslovanje), 
– zunanji verigi vrednosti (dobavitelji, odjemalci, zunanji izumitelji in inovatorji), 
– drugem poslovnem okolju (konkurenti), 
– R&R organizacijah (univerze, instituti …). 

Drucker (1985 v Rebernik 1990, 130) vidi inovacijske priložnosti v: 
– slučajnih dogodkih, ki so vir idej, ker nas uvrščajo izven rutinskega delovanja ter podirajo 

predpostavke in prepričanja; zaznavajo jih tisti, ki so budni in pripravljeni; sem spadajo 
tudi lastne in tuje napake ter učenje na neuspelih inovacijah (Afuah 1998, 74); 
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– vrzel med tem, kar je in tistim, kar uporabniki želijo, da bi bilo; podjetniki in inovatorji 
znajo to vrzel zaznati in izkoristiti; sem spada tudi vrzel med tem, kje podjetje je in kje si 
želi biti (Kuratko in Welsch 2004, 127); 

– potrebah poslovnih procesov, kjer gre lahko za spremembo procesov, njihovo izboljšanje, 
zamenjavo slabosti ali preoblikovanje na novem znanju (Kuratko in Welsch 2004, 128); 

– spremembah v panožni in tržni strukturi, do katerih prihaja kljub njihovi stabilnosti; kaos, 
nagle spremembe, zmede, neravnovesja, vrzeli v tehnologiji, znanju dajejo priložnosti; če 
podjetja to zaznavajo, imajo prednost pred konkurenti; 

– demografske spremembe, ki so posledica daljšega časovnega obdobja in jih je mogoče 
napovedovati; 

– spremembah vrednot in percepcij uporabnikov; 
– novi tehnologiji in tehniki oziroma znanju z drugih področij, ki je vir novih idej; sem 

spada tudi pridobivanje novih kadrov, proces izobraževanja in usposabljanja, udeležbe na 
sejmih, znanstvenih in strokovnih konferencah, spremljanje strokovnega tiska itd.; 
inovacije nastajajo v procesih medsebojne interakcije in komunikacije med partnerji 
(Fonseca 2002, 7). 

Likar idr. (2006, 95–98) jih delijo na vir znanja in na vir idej. Po viru znanja opredeljujejo 
lastne vire, kot so lastna I-I dejavnost izven službene dejavnosti, lastna I-I dejavnost po 
službeni dolžnosti, zlasti glede dejavnosti izven proizvodnje, in na lastno R&R dejavnost, 
zlasti glede tehnično-tehnoloških lastnosti izdelkov, storitev, procesov in proizvodnih 
postopkov. Med tuje vire uvrščajo nakupe pravic intelektualne lastnine, tehnološkega in 
drugega znanja, inovativnega podjetja ter posnemanje in kopiranje. 

Med notranje vire idej uvrščajo sam vrh vodilne strukture, notranji R&R, trženje, 
proizvodnjo, odzive na stimulacije znotraj podjetja, spremljanje tehnološkega razvoja in 
osebje s posebnimi znanji. Zunanji viri znanja obsegajo širok nabor aktivnosti. Mednje sodijo: 
javni programi za pospeševanje inovacij, odzivi na vladne pogodbe, sejmi, razstave, srečanja, 
konkurenčni položaj, pridobivanje materialne tehnologije, zunanje usposabljanje, sodelovanje 
s kupci, svetovalci, univerzami, raziskovalnimi instituti, z drugimi podjetji, znanstvena in 
strokovna literatura, informacije tekmecev, zakonodaja, standardi, predpisi itd. 

Predvsem lastno znanje daje podjetju konkurenčno prednost. Ideje znotraj podjetja razrešujejo 
konkretne probleme v podjetju in so povezane z osnovno njegovo dejavnostjo. Novosti same 
po sebi v praksi navadno ne zadoščajo, povezati jih je treba z obstoječim delovnim okoljem. 
Hkrati ostajajo posodobitvam namenjena sredstva v podjetju v oblikah lastnih vložkov. V tem 
vidijo zaposleni svoj lasten prispevek k razvoju podjetja in samega sebe. Praviloma pa je tudi 
lasten prispevek cenejši od nakupa tujega znanja. 

»Ena najvišjih oblik doseganja in ohranjanja tehnološke ravni je lastno raziskovalno in razvojno 
delo. Dolga leta je veljalo, da ta kategorija predstavlja bistven dejavnik tehnološkega razvoja, 
zato so bila tudi merila mednarodne primerljivosti tehnološke ravni industrije in države določena 
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s stopnjo [R&R] dejavnosti. V osnovi to drži, vendar v zadnjem času ključno razliko predstavlja 
prav pojmovanje tehnološke inovacije.« (Likar idr. 2006, 99–100) 

Ključen dejavnik v R&R delu je komunikacija v povezavi z dejavnostmi menedžmenta. Mulej 
(1994, 31) navaja, da prispeva k uspešnemu komercialnemu uspehu R&R dosežkov sedem 
temeljnih dejavnikov: tržna naravnanost, skladnost s skupnimi cilji organizacije, uspešna 
izbira projekta in načina vodenja, učinkovito vodenje in nadzorovanje projekta, viri 
ustvarjalnih zamisli, dovzetnost organizacije za inovativnost in velika zagnanost enega ali 
nekaj posameznikov.  

Pomembno vlogo v I-I procesu imajo vsi deli organizacije. Pri tem Mulej (2004a, 2–3) 
izpostavlja vlogo služb za raziskave, za razvoj in trženje. Raziskave so v gospodarstvu 
dejavnost, ki ustvarja nove vrednosti in znanja, nove zamisli. Lahko je temeljno, usmerjeno 
ali uporabno (Likar 2001, 47). Delček dosežkov so zamisli, ki so nove in zabeležene, zato 
invencije ne ustvarjajo inovacij, četudi ustvarjajo novosti. Tvorijo novo znanje, pretežno 
teoretičnega značaja, splošno, ki se da uporabiti, a z dodelavo, pogosto zelo bistveno, obsežno 
in drago. Niso nujen pogoj za inovacije, saj lahko nastanejo na osnovi obstoječega znanja ali 
pa z izvedbo raziskav v sodelovanju s partnerji ali nakupom izdelkov (Mulej 2004a, 2). 
Razvoj ima dolžnost ustvarjati iz invencij, ki so teoretične novosti potencialne inovacije 
(Likar 2001, 47). Kar nastane v fazi raziskovanja kot nova vrednost in znanje, mora v fazi 
razvoja postati novo znanje s praktično uporabnostjo. Zanjo je treba zagotoviti še mnogo 
drugih virov (oprema, kadri, sposobnosti, nabavni in prodajni trgi materiala, finance, 
izdelki/storitve, tržni prodor znotraj ali zunaj organizacije) (Mulej 2004a, 9). Razvoj inovacije 
je proces pretvorbe ideje v obliko, ki zadovoljuje potrebe potencialnih uporabnikov (Rogers 
1995, 137). Trženje pa je dejavnost, ki pomaga pri raziskovanju, razvoju in operativnem 
poslovanju, najprej kot vir informacij s trga, kasneje pa kot izvajalec uvajanja proizvodov na 
trg (Radonjič 2003 v Mulej 2004a, 3). S sodelovanjem vseh treh se vrti krog od ideje preko 
invencije in potencialne inovacije do inovacije, ki nudi uporabnikom nova zadovoljstva. 

Niso samo aktivnosti v notranjem poslovnem okolju ključ do inovativnega delovanja v verigi 
vrednosti. Sem spada tudi zunanje poslovno okolje (Porter 1990, 579; Rogers 1995, 137; 
Afuah 1998, 7). Von Hippel (1995, 3) in tudi Crawford (1996, 26–27) ugotavljata, da igrajo 
ključno vlogo v I-I procesih uporabniki, zato poudarjata nujnost njihovega vključevanja v 
proces. Vsaka inovacija izhaja iz različnih dispozicij: ali jo aktivira povpraševanje ali 
ponudba. Zato velja omeniti različne pristope, ki jih tvorijo novo znanje (Schumpeter 1951, 
65 v Rebernik 1990, 113) ali pritisk povpraševanja (Schmookler 1966, 12 v Rebernik 1990, 
112), vendar ni inovacij brez enega ali drugega pristopa. 
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2.2.3 Delitev inovacij 

Različni avtorji delijo inovacije na svojstven način. Tako smo v strokovni in znanstveni 
literaturi naleteli na neenotna stališča do delitve, kakor tudi do opredelitve osnove delitev. 

Že Schumpeter (1951 v Rebernik 1999, 57) je zelo natančno ugotovil, da je ekonomski razvoj 
določen z uvajanjem novih kombinacij, ki jih je opredelil: 
– uvedba nove dobrine, to je takšne, ki je uporabniki še ne poznajo, ali uvedba nove 

kakovosti dobrine; 
– uvedba nove metode proizvodnje, ki še ni preizkušena z izkušnjami v panogi in za katero 

ni nujno, da temelji na novem znanstvenem odkritju; lahko gre za nov način 
komercialnega ravnanja z blagom; 

– odprtje novega trga, na katerega dana panoga proizvodnje v deželi, ki jo obravnavamo, 
do tedaj še ni vstopila ne glede na to, ali je trg v tej deželi že obstajal; 

– osvojitev novega vira dobave surovin ali polizdelkov ne glede na to, ali je ta vir pred tem 
že obstajal, ali pa ga je bilo treba najprej ustvariti; 

– uvajanje nove organizacije katere koli panoge kot ustvarjanje monopolnega položaja ali 
razbitje monopolnega položaja.  

Po Druckerju (1999) se inovacije delijo po pojavnih oblikah in po mestu, kjer se pojavijo. 
Inovacije deli v dve skupini. Prva skupina se pojavi pri poslovnih dejavnostih v podjetjih, 
javnih ustanovah ali storitvenih dejavnostih. Kažejo se skozi simptome znakov, ki 
predstavljajo zanesljive pokazatelje določenega dogajanja na področju inoviranja. Ti znaki so 
lahko: 
– nepričakovan uspeh, neuspeh ali zunanje okoliščine, 
– razlika med tem, kako je in kako bi moralo biti, 
– inovacija, ki temelji na potrebah procesa,  
– spremembe v strukturi industrije in/ali tržišča, ki poslovno-organizacijski sistem 

preseneti. 

Drugo večjo skupino inovacij vidi v spremembah mišljenja, razmišljanja in vedenja, novih 
spoznanjih in demografskih gibanjih. Meja med posameznimi kategorijami je zelo ohlapna in 
jo je zelo težko določiti, tako da se spoznavni znaki za posamezno inovacijo lahko prepletajo 
(Drucker 1999, 41). 

Poleg navedenega so znani so številni poskusi razporejanja inovacij, ki jih v celoti lahko 
razdelimo v dve skupini. Prva jih deli glede na to, kaj se spreminja, druga pa glede načina 
spreminjanja. 

Hinterhuber (1988 v Rebernik 1990, 122) jih deli na: 
– inovacije v interni strukturi podjetja, 
– inovacije v podsistemih podjetja, 
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– inovacije v povezavah podjetja z okoljem. 

Zanimiva delitev ponazarja pomen inoviranja v podjetju, kakor tudi v poslovnem okolju, v 
katerem podjetje deluje. Ciljno usmerjanje samo na izdelke ali storitve pogosto pozablja na 
pomemben del trga za inovacije. To je notranji trg v podjetju. Nasprotno pa so lahko 
organizacijski pristopi, procesi, metode dela itd. proizvodi za eksterni trg (Hurley in Hult 
1998 v Roehrick 2002, 671); podobno tudi Mulej in Ženko (2004, 12). 

Abernathy (1978, 60) obravnava samo tehnološke inovacije kot posledico razvoja ideje. Deli 
jih glede na vpliv na obstoječ sistem. Ta je lahko korenit/radikalen ali postopen/inkrementalen 
(podobno tudi Rebernik 1990, 121; Kuniyoshi in Child 1988, 4; Bučar in Stare 2003, 27; 
Mulej in Ženko 2004 v Likar idr. 2006, 32). Prvi je usmerjen v maksimiranje izvedbe v 
proizvodnji izdelkov in je vezan na izdelek, medtem ko je inkrementalen pristop usmerjen v 
procese. Iz njegove delitve je prepoznati popolno povezanost tehnologije in inovacije. S tem 
pojasnjuje, da pride najprej do radikalne inovacije izdelka/storitve, ki se kasneje dopolnjuje z 
inkrementalnimi procesnimi inovacijami. Delitev med inovacijo izdelka in procesno inovacijo 
prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 3: Radikalna (izdelek) in inkrementalna (proces) inovacija 

Vir: Kuniyoshi in Child 1988, 4. 

Mulej idr. (2000, 509) navajajo, da gre pri radikalnih inovacijah za rušenje danega znanja in 
uporabnosti obstoječe opreme, ki jo je treba nadomestiti z novo, medtem ko postane stara 
oprema neuporabna. Obstoječa tehnologija ostane nespremenjena do naslednje korenite 
spremembe. Vmes nastopajo postopne inovacije, ki delujejo med časom korenitih sprememb 
tehnologije. Drobne inovacije krepijo dano znanje in uporabnost dane opreme. 

Japonski avtorji gledajo na inovacije pod vplivom strateške povezanosti razvoja podjetij in 
inoviranja. Kuniyoshi in Child (1988, 61) jih deli na tri tipe. Prve so velike inovacije, ki 
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predstavljajo razpršitev inoviranja in so strateškega pomena, druge so srednje inovacije, ki 
predstavljajo razvoj novih izdelkov in so razvojnega pomena, tretje pa so majhne inovacije, ki 
predstavljajo postopne inovacije na proizvodnih procesih in so splošnega pomena za podjetja. 
Japonci obravnavajo vse tipe inovacij enakovredno, saj japonska družba in njihovo 
gospodarstvo predstavljata prvi subjekt, ki je začel na široko uporabljati izboljšave in iz njih 
izhajajoče koristi (Berman in Evans 1989, 56). Za razliko od drugih nacionalnih gospodarstev 
jim je uspelo za to spodbuditi širše množice kot drugod po svetu (Ishikawa 1989, 31). Pri tem 
gre predvsem za družbeno inovacijo, ki je našla svoje mesto v celotni družbi in družbeno-
proizvodnih sistemih (Drucker 1995, 39). 

Zelo podobna in v širšem pogledu bolj celovita je (Mulej in Ženko 2004, 11–12; Likar idr. 
2006, 32) tridimenzionalna razvrstitev, s katero pridemo do dvajsetih tipov novosti in s tem 
upoštevamo Porterjevo (1990, 579) priporočilo, da je na inoviranje treba gledati široko, da bi 
s tem zajeli vse procese v podjetju.  

 

Slika 4: Tridimenzijska tipologija – 20 tipov novosti 

Vir: prirejeno po Mulej 2004a, 4. 

Ta razvrstitev ne obravnava le inovacije, opredeljuje vse vidike inoviranja od invencije preko 
potencialne inovacije do inovacije. Iz te tridimenzionalne tipologije izhajajo: 
– Po vsebini: 

− Programske inovacije. Vsak poslovni program ima svoj življenjski cikel in s tem 
njegova donosnost preneha, kar lahko podjetje nadomesti z novim programom. Gre 
za sinergijo delovanja R&R služb s službo trženja, zato je inoviranje njihovega 
sodelovanja pogosto nujen pogoj za ostalo inoviranje. Belak (2002, 187) za njihovo 
planiranje predlaga uporabo portfolio analize z uporabo portfolio matrike.  
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− Tehnično-tehnološke inovacije so posledica spremembe lastnosti obstoječih izdelkov 
ali storitev, spremembe obstoječih ali uvajanje novih procesov/postopkov, opreme, 
metod nabave ali prodaje.  

− Organizacijske inovacije nastajajo zaradi večjega obvladovanja procesov in struktur 
in ne zaradi lastnosti izdelka. Imajo dva glavna cilja; prvi je pocenitev, pospešitev in 
prenova procesov dela in bolj sodelovalni odnosi; drugi je aktivno sodelovanje in 
razumevanje I-I procesov pri širšem krogu sodelavcev, kot če bi se omejili le na 
proizvodno delo. S tem pridobimo širši krog potencialnih inventorjev, inovatorjev in 
podpornikov I-I procesov. 

− Upravljavske inovacije se nanašajo na stil vodenja, ki ustvarja, sprošča in koristno 
aktivira ustvarjalnost, inteligenco, motiviranost in strokovnost sodelavcev. 

− Metodološke inovacije lahko podpirajo inovacije v stilu vodenja in druge tipe 
inovacij, če so s tem namenom in na pravi način uvedene v podjetje in preidejo v 
redno uporabo čim večjega števila zaposlenih pri uvajanju izboljšav – na metode dela 
in sodelovanja.  

– Po posledicah, podobno kot Abernathy (1978): korenite in drobne. 
– Po službeni dolžnosti (Mulej 2004a, 9): 

− znotraj nje – so tiste, ki jih zaposleni ustvarijo, ker nekaj delajo v skladu z opisi del 
in nalog, ter  

− zunaj nje – opredeljene z davnostjo s področij, s katerimi se uradno ne ukvarjajo. 

Inovacije največkrat povezujemo zgolj z radikalnimi spremembami, medtem ko mednarodne 
izkušnje kažejo, da kar 70 odstotkov (Vabšek 2004) vseh predstavljajo manjše novosti 
oziroma izboljšave v postopkih dela. Zato jim je treba posvetiti posebno pozornost. Lahko jih 
ustvarjajo vsi zaposleni in vsa podjetja, ne glede na velikost, panogo in razpoložljivost 
finančnih sredstev. Kljub temu, da je njihov posamični učinek zelo majhen, lahko v sinergiji 
prinesejo izjemen napredek in drastično izboljšajo kazalce poslovanja. Tudi tehnoloških 
inovacij naj bi bilo le okoli 20 odstotkov, zaradi česar je mnogo pomembnejše delo z ljudmi 
in zagotavljanje potrebnih pogojev za njihovo delo (Mulej 2004b, 17).  

Iz navedenih teoretičnih izhodišč delitve inovacij ugotavljamo, da se posamezni tipi med 
seboj ne izključujejo, nasprotno – se vzajemno dopolnjujejo. Tako npr. razvoj novega izdelka 
običajno sproži spremembe procesov in struktur, postopke nabave in prodaje, 
organiziranost …, ki se nato izkazuje na njegovih lastnostih in še zlasti na njegovem 
storitvenem delu, saj več kot polovica lastne cene izdelka predstavlja njegov storitveni del 
(Illeris 1996 v Sundbo 1998, 150). Različni tipi inovacij so odvisni tudi od različnih 
dejavnikov uspeha ali neuspeha inovacijskih projektov ter drugače učinkujejo na kazalnike 
uspešnosti (Cozijnsen, Vrakking in Ijzerloo 2000, 158). S tega vidika je treba za dvig 
inovativnosti upoštevati vse tipe inovacij, kar navaja tudi predhodni evropski komisar 
Liikanena (EC 2004), in sicer, da moramo gledati na inoviranje kot na multidimenzionalen 
koncept, ki presega zgolj tehnološke inovacije in zajema, na primer, tudi nove oblike 
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distribucije, trženja in organizacije. Zato inoviranje ni omejeno zgolj na visoko tehnološki del 
gospodarstva, ampak predstavlja vseobsegajoče gonilo rasti. 

Iz navedenih tipologij izhaja, da je izgradnja ustreznih tipov inovacij pomembna za uspeh 
inoviranja, zato bomo skušali v empiričnem delu izbrati dimenzije, ki bodo združevale 
posamične tipe inovacij in hkrati ponazarjale pomen inoviranja za uspešnost oziroma 
zaposljivost invalidov v slovenskih IP. 

2.2.4 Invencijsko-inovacijski menedžment  

Ugotavljamo, da se dinamika v poslovnem okolju spreminja, povečuje, raste in razvija. Zaradi 
tega inoviranja ne moremo prepustiti naključju. Njegova kompleksnost zahteva sistematičen 
pristop oziroma prvine načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja, ki jih lahko 
povzamemo v inovacijski menedžment. 

Menedžment je pojem, ki ima v teoriji in praksi dva ključna pomena: 
– je proces obvladovanja dogajanja, v katerem je treba koordinirati dejavnosti, ki se 

nanašajo na opredeljevanje in uresničevanje smotrov in ciljev, da zadovoljimo potrebe 
svojih odjemalcev in samih sebe, ter 

– je proces obvladovanja ljudi, ki se ukvarjajo s koordinacijo dejavnosti v teh procesih. 

Inovacijski menedžment se od rutinskega razlikuje po tem, da gre v njem za odkrivanje, 
razvijanje in uveljavljanje novosti, ne pa za utečene vsakdanje, ponavljajoče se prakse – 
rutine. Oboje je važno – tako novosti, ki postanejo inovacije, in tudi rutine, ki nastanejo čez 
čas iz inovacij. Inovacijski menedžment ima svojo posebno nalogo v kar najbolj 
gospodarnem, učinkovitem in uspešnem ustvarjanju, odkrivanju, izdelovanju, uveljavljanju in 
uporabi novosti. Te dobijo pravico do oznake »inovacije«, ko se zanje odločijo 
uporabniki/odjemalci/kupci, ker vidijo v njih korist. Na tej osnovi pridejo do nove koristi tudi 
avtorji/inovatorji in lastniki/prodajalci novosti (Likar idr. 2006, 20).  

Proces inovacijskega menedžmenta vključuje načrtovanje, organiziranje, vodenje in 
nadzorovanje v procesu ustvarjanja invencij in njihove preobrazbe v potencialne inovacije ter 
inovacije v najširšem krogu zaposlenih, praviloma med neprofesionalnimi inovatorji. 
Mednarodna praksa navaja inovacijski14 menedžment, dejansko pa gre za dve različni fazi, 
zato je smiselno govoriti o I-I menedžmentu. Poleg tega je veliko vplivov iz invencijske faze 
na inovacijsko fazo dokaj posrednih, le redke invencije postanejo inovacije. Zato govorimo o 
menedžmentu ustvarjanja invencij – kot novih ali celo obetavnih zamisli – in menedžmentu 
inoviranja – kot procesu spreminjanja invencij v novo korist za odjemalce in avtorje, tj. 
ustvarjanja inovacij – ter menedžment inovacij – kot procesa, v katerem se nekaj, kar je 
                                                 
14 V angleščini se inovacija in inovacijski proces imenujeta enako kot tudi v latinščini in drugod, 
vendar žal v škodo zanesljivosti sporazuma (Mulej 2007, 145; Mulej idr. 2008, 8). 
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načelno že postala inovacija, uveljavlja med uporabniki in širi med več ljudi s t. i. difuzijo 
novosti (Mulej in Ženko 2002, 18; Mulej idr. 2008, 8). 

Za uspešno delovanje I-I menedžmenta ne zadostuje le vzpostavitev formalnih okvirov. Treba 
je spodbuditi težnjo k čim večji sistemski integraciji I-I procesov tako v vertikalni kot tudi 
horizontalni smeri. 

 

Slika 5: Integracija I-I procesov 

Vir: Likar, Fatur in Ropret 2010, 69. 

Integracija je najuspešnejša, če so aktivno vključijo vsi oddelki podjetja, tudi skupne službe 
(horizontalna integracija), in vse hierarhične ravni (vertikalna integracija). Pri tem je 
pomembno, da vodstvo spodbuja vse možne tipe invencij in inovacij (Likar, Fatur in Ropret 
2010, 68–69). 

I-I menedžmentu pa mora biti prilagojena tudi organizacijska kultura in klima. Pogoj, ki je 
prvi nujni korak za uspeh menedžmenta inovacij, je zato inovacija menedžmenta. To je takšna 
posodobitev stila vodenja pri podjetnikih, lastnikih, menedžerjih in strokovnjakih, da znajo in 
hočejo upoštevati, da sami ne morejo vedeti niti napraviti dovolj, zato ne smejo biti 
ukazovalni ampak sodelovalni (Mulej in Ženko 2002, 18). 

Raziskave kažejo, da občasno I-I delo ni dovolj. Dolgoročno uspešna in konkurenčna podjetja 
dokazujejo, da je uspešno inoviranje rezultat sistemsko organiziranih aktivnosti I-I 
menedžmenta ter trdega dela (Drucker 1995, 1; Hickman in Raia 2002, 15; Germ Galič 2003, 
23). Sistemsko inoviranje sestoji iz smiselnega in organiziranega iskanja možnosti sprememb 
ter iz celovite, sistemske analize ugodnih priložnosti za ekonomske in družbene inovacije, ki 
so plod teh sprememb (Germ Galič 2003, 23). Kako podjetja umestijo inoviranje v svoje 
poslovanje in kako ga načrtujejo, organizirajo, vodijo in nadzirajo, je odvisno od njihovega 
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pristopa. Lahko gre za trd razumski ali mehak intuitiven proces, ki ga menedžment vseeno 
lahko upravlja. 

Celovit pogled na podjetje kot poslovni sistem upošteva, da v njem tečejo trije enakovredni in 
enako vplivni ter s tem v celoti soodvisni procesi/sistemi. Poslovni proces predstavlja 
namensko in ciljno usmerjeno poslovanje podjetja. Ti procesi so vedno kompleksni in 
sestavljeni iz številnih raznolikih aktivnosti, v katerih se prepletajo temeljno-izvedbene, 
informacijske in upravljalno-vodstvene aktivnosti (Belak 2002, 29). Proizvodni menedžment 
se ukvarja s pomembnim delom poslovnega procesa, kjer nastajajo produkti, zato predstavlja 
bistven del poslovnega procesa, kamor štejemo še nabavo in prodajo. Menedžment izvaja 
upravljavski proces, s katerim vpliva na temeljnega. To počne preko informacijskega procesa. 
Vsi trije procesi so soodvisni. 

 

Slika 6: Umestitev I-I procesov v poslovni proces podjetja 

Vir: prirejeno po Belak 2002, 29. 

Značilnosti vseh treh procesov, zlasti menedžmenta, se izraža skozi inovativno in zato 
sodobno poslovanje. I-I proces prepleta informacijske, upravljalno-vodstvene in temeljno-
izvedbene aktivnosti ter se širi v ožje in širše okolje. Inoviranje torej povezuje vse poslovne 
funkcije od raziskovanja, razvoja, proizvodnje, nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, 
vzdrževanja, upravljanja itd. do zadovoljevanja odjemalcev in ustvarjanja prihodkov ter 
dobička prodajalcev. Med njimi mora obstajati soodvisnost in mrežno sodelovanje (Mulej idr. 
2002, 219–220).  
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2.2.5 Invencijsko-inovacijski proces 

Invencijski proces se začne, ko zaposleni v neredu, neujemanju s pričakovanji, neizpolnjenih 
zahtevah strank ali lastnih željah po izboljšanju produktov ali procesov identificira novo 
priložnost. Z raziskovanjem priložnosti se začne proces rušenja rutine (de Jong in Marsili 
2004, 7). 

Na nastanek inoviranja neposredno vplivajo operativci v podjetju, strokovnjaki, zagovorniki 
zamisli, delovna mesta z rotacijami, interdisciplinarni timi, notranja podpora inoviranju, 
finančna sredstva/viri, informacijska tehnologija, timsko delo na projektu, povezava s 
strankami, zunanje okolje in sodelovanje z njim. Posredno pa nanje vplivajo podpora vodstva, 
odprta kultura, notranje komuniciranje, avtonomija zaposlenih, vizija podjetja, objektivnost 
inoviranja, ujemanje s strategijo podjetja, skladnost z obstoječo tehnologijo, velikost podjetja, 
kompleksnost invencije. Na inoviranje vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so vstopni pragovi, 
tehnološke spremembe kot posledica novega znanja, povpraševanje na trgu, zasebna lastnina, 
politika, davki in subvencije. Z inoviranjem vplivamo na dobavitelje, tržne mehanizme, 
povpraševanje in ekonomsko rast. Razlogi za inoviranje so finančno in nefinančno izrazljivi. 
Kažejo se kot finančni uspeh podjetja in kot povečana vrednost za odjemalca (de Jong idr. 
2003, 26–35). 

 

Slika 7: Strateški inovacijski proces 

Vir: prirejeno po Afuah 1998, 336. 

Afuah (1998, 335) navaja, da se morajo tako izrazite spremembe najprej odraziti v politiki in 
strategijah podjetja. Te nastanejo v strateškem inovacijskem procesu. S tem misli na 
sistematičen proces oblikovanja in uresničevanja strategij, ki bo omogočal, da bo podjetje z 
inoviranjem doseglo želene cilje. 
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V središču strateškega inovacijskega procesa je opredeljena politika podjetja z vizijo, 
poslanstvom, smotri in cilji. Podjetje se mora najprej lotiti sistematične analize poslovnega 
okolja, da bi odkrilo inovacijske priložnosti in nevarnosti. Potrebna je presoja, ali je sposobno 
katero od njih izkoristiti v kateri koli vlogi znotraj vrednostne verige. Na podlagi tega izbere 
eno poslovno strategijo in se v inovacijski strategiji opredeli za vlogo konkurentov na 
tržišču.15 Slediti morajo različne poslovne funkcije, ki v medsebojnem sodelovanju oblikujejo 
svoje funkcijske strategije glede razporeditve virov vzdolž vrednostne verige. Širino 
aktivnosti podjetje opredeli s strategijo globalizacije. Vse navedene strategije predstavljajo 
strateško usmeritev podjetja, ki usmerja uresničitvene procese. Ti zahtevajo ustrezno politiko, 
organiziranost, kadre in druge vire, ki predstavljajo pomembne dejavnike I-I potenciala 
(Sundbo 1998, 98; Mulej idr. 2002, 226). 

Rezultat invencijskega procesa v podjetjih so ideje kot posledica I-I potenciala posameznikov. 
Fatur in Likar (2009a, 422–437) ugotavljata, da je merilo uspešnosti sistema menedžmenta 
idej trajnostni razvoj vseh vidikov menedžmenta idej. Pri tem razdelita »dejavnike« na 
vhodne parametre: (1) strategija, (2) cilji, (3) inovacijska kultura in klima, (4) zaznavanje 
menedžmenta idej, (5) izobraževanje, (6) organizacija sistema menedžmenta idej, (7) 
ustvarjalne tehnike, (8) interno komuniciranje, (9) nagrajevanje, (10) linijski vodje, (11) idejni 
vodja; in rezultate, merjene z izhodnimi parametri: (1) število podanih predlogov, (2) število 
zaposlenih, ki so podali predlog, (3) število odobrenih predlogov, (4) število izvedenih 
predlogov, (5) neto prihranki, (6) skupno število zaposlenih; in navajata, da daje uravnotežen 
razvoj vseh vhodnih parametrov ugodne rezultate za menedžment idej podjetja. 

V inovativni družbi je osrednji problem dovolj znanja, vrednot, ustvarjalnosti in sugestij 
(Mulej 2005, 1). V nadaljevanju po različnih avtorjih povzemamo opredelitve I-I potenciala:16 
– Rebernik (1990, 134) ugotavlja, da je to sposobnost podjetja, da se odziva na spremembe 

v poslovnem okolju in se skozi proces inoviranja prilagaja. Večje kot je, laže se podjetje 
spreminja in obnavlja. To zahteva odprtost in prožnost podjetja. Pri tem pa posamezne 
komponente različno vplivajo na inovacijski potencial. 

– Nystroem (1979, 10–11 v Rebernik 1990, 134) podrobneje inovacijskega potenciala ne 
opredeljuje. Navaja, de je v neki točki v nekem času tem večji, čim hitreje in čim bolj 
radikalno lahko podjetje izpelje inovativne spremembe. To bo mogoče takrat, ko bo čim 
manj strukturnih omejitev v razvoju, ki izhajajo iz obstoječe organizacijske strukture. 

                                                 
15 Vloge konkurentov na tržišču so: vodja tržišča, tekmec, sledilec, specialist/kotičkar. Vodja je 
praviloma eden, tekmecev je malo, sledilcev še več, daleč največ pa specialistov/kotičkarjev/nišerjev. 
Slednji imajo običajno vsi skupaj manjši delež tržišča; največja deleža imata vodja in skupina 
tekmecev, sledi skupina sledilcev (Tavčar 2007, 40).  
16 V literaturi se pojavlja pojem »ustvarjalni potencial posameznikov«, ki odraža njihovo sposobnost 
generiranja izvirnih idej. Gre pravzaprav za razliko v poimenovanju in v ravni proučevanja, ne pa v 
vsebini in rezultatu procesa. 
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Inovacijski potencial je tako mogoče opazovati kot splošen vir razvoja, ki tvori ugodno 
okolje za uspešnost podjetja. 

– Nekateri avtorji ugotavljajo, da gre za precej abstrakten koncept, ki ni neposredno 
merljiv, saj njegovo jedro predstavljajo znanje, motivacija in veščine ljudi, ki so vključeni 
v inovacijske procese (de Jong in Brouwer 1999, 15). 

– Inovacijski potencial je zmožnost podjetnika in njegovih sodelavcev, da ustvarijo nove 
ideje ter jih razvijejo in uspešno uresničijo v obliki novih in/ali izboljšanih izdelkov, 
storitev, tehnologije, delovnih postopkov in tržnih pogojev (de Jong in Brouwer 1999, 9). 

– Inovacijska sposobnost je nujen pogoj za to, da lahko podjetje zagotovi kontinuiran tok 
inovacij (de Jong, Kemp in Snel 2001, 14). 

– Edwards, Delbridge in Munday (2001, 5) ugotavljajo, da inovacijski potencial določa 
konfiguracija kompetenc, posameznikov in procesov v organizaciji. Ta jim omogoča 
hitrejše odzivanje na notranje in zunanje spremembe. 

Nekatere opredelitve govorijo o potencialu, druge o sposobnostih, vendar med njimi ni 
vsebinskih razlik in lahko oba pojma uporabljamo kot sopomenki.17 Sposobnost podjetja, da 
se uspešno spopada z burnim in nepredvidljivim okoljem, je namreč funkcija njegovih 
internih značilnosti (Rebernik 1990, 137). Dejavnike, ki podrobneje vplivajo na I-I potencial 
bomo proučevali v poglavju 2.2.7 in jih ne bomo delili z vidika I-I procesa oziroma njegove 
učinkovitosti na dejavnike, ki vplivajo na invencije, potencialne inovacije oziroma na 
inovacije.  

I-I proces je torej proces, sestavljen iz zaporedja soodvisnih faz in aktivnosti, ki se začnejo z 
iskanjem idej in identificiranjem inovacijskih priložnosti znotraj in zunaj podjetja ter se 
nadaljujejo s prvo presojo in z vzporednimi aktivnostmi razvoja ter komercializacije invencij 
z namenom, da bi jih pretvorili v inovacije in izvedli uspešno difuzijo. Inovacijske aktivnosti 
CIS (EC 2004a, 11) definira kot vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno ustvarjeno 
inovacijo. 

Celotna raziskava temelji na procesnem pristopu, ki je po Ivanku (1999, 134 v Tavčar 1999, 
137) neprekinjen proces organiziranja številnih dejavnosti, ki jih je treba opraviti v vsaki 
organizaciji. Zato so raziskovalci poskušali oblikovati različne modele I-I procesa, da bi z 
njimi laže upravljali, vodili in spremljali množice soodvisnih spremenljivk. V nadaljevanju 
bomo ponazorili nekaj modelov, ki nam bodo v pomoč v empiričnem delu raziskave pri 
določanju dejavnikov inoviranja v IP v RS. 

Mulej (2004a) prikazuje I-I proces kot kompleksen krožni proces raziskovanja, razvijanja in 
uporabe novih zamisli. Pomemben je zaradi celovitosti, v njem pa poudarja: 

                                                 
17 V SSKJ v obeh primerih najdemo zelo podobni opredelitvi. Potencial pomeni zmogljivost, 
zmožnost. Ta je lastnost, značilnost nekoga, da zmore uresničiti, opraviti kako dejanje. Sposobnost pa 
je prav tako lastnost, značilnost, potrebna za opravljanje kake dejavnosti. 
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– da so nove zamisli rezultat ustvarjalnosti in ustvarjanja; 
– da inovacija preide v rutino, ko je koristno uporabljena v praksi, vendar z višjo 

koristnostjo, ki sproža nove pobude za ustvarjanje; 
– da imajo v modelu pomembno vlogo vsi deli organizacije; izpostavlja pa vlogo služb 

R&R ter trženja; iz sodelovanja izhajajo ideje, iz njih invencije in iz teh potencialne 
inovacije oziroma inovacije v procesu poslovanja; 

– da v vsaki fazi večina zamisli odpade, majhen delček pa uspe; uspeh naj bi doživelo 
približno dva odstotka zamisli (Likar idr. 2006, 73; Mulej 2004a, 3; Kotler 1996 v de 
Jong in Brouwer 1999, 17). 

 

Slika 8: Proces raziskovanja, razvijanja in uporabe novih zamisli 

Vir: prirejeno po Mulej 2004a, 2. 

Dokaj linearen I-I proces prikazuje Rogersov model. Ta ne kaže vmesnih rezultatov v 
procesu. Čeprav je proces linearen, se posamezne faze ne pojavijo vedno v navedenem 
zaporedju oziroma so lahko nekatere tudi izpuščene. Njegov dodaten prispevek je v razširitvi 
procesa s fazama difuzije in v proučevanju učinkov. 
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Preglednica 1: Proces menedžmenta I-I procesa 

Usposabljanje Za strokovnost in za ustvarjalnost, vključno z ustvarjalnim sodelovanjem (voljo in 
sposobnostjo ter organiziranostjo za timsko delo) – seminarji priročniki, praksa 

Poslanstvo Nadpovprečno doseganje sistemske kakovosti celotnega poslovanja, ne samo 
izdelkov 

Politika Nenehno namensko iskanje možnih novosti in njihovo uveljavljanje/uresničevanje 
Strategija Oceniti in programsko razvijati svoje obnašanje, da bi ustrezalo ISO 9000 (v 

verziji 2000: sistemsko razmišljanje) in celo evropski nagradi za kakovost (v novi 
verziji: temelj je učenje in inoviranje) – a ne birokratsko (ki da samo sledljivost); 
podpora inoviranju v strategijah vseh poslovnih funkcij 

Taktika Organizirano kritiziranje – vir spodbud za ustvarjanje invencij, potencialnih 
inovacij in inovacij, delno posamično, pretežno z delovanjem I-I 
skupin/timov/krožkov 

Praksa Redno ustvarjanje invencij, potencialnih inovacij in inovacij, sprotno in (če se le 
da) vnaprejšnje odpravljanje ovir (zlasti rutinerskega in birokratskega 
razmišljanja) 

Spremljanje in 
interveniranje 

Opik – odbor poslovodstva za pospeševanje inoviranja in kakovosti; seje vsake 3 
do 6 mesecev v: 1. primerjalna ocena dosežkov vseh enot, 2. variabilni del 
prejemkov vodij enot v odvisnosti od tega, 3. odobritev novih inovacijskih 
delovnih ciljev 

Nagrajevanje Nedenarno (upravičen občutek, da te imajo za ustvarjalnega vodje in kolegi) in 
denarno (npr. pol inovacijskega dohodka za podjetje, pol za sodelavce, od tega 30 
odstotkov za avtorje in soavtorje, 10 odstotkov za vse v enoti, v kateri so zamisel 
ustvarili, 10 odstotkov za vse, vključno z vodji 

Vir: Mulej idr. 2008, 11. 

2.2.6 Ovire v I-I procesu 

Podjetja se stalno odzivajo na signale okolja, zato prihaja do sprememb v podjetju in s tem do 
odpora do sprememb. Izsledki kažejo, da odpor v resnici obstaja. Odpor sam po sebi ni 
izključno slab. Zaradi množice sil, ki na podjetje vplivajo in ga želijo spraviti iz ravnotežja, je 
stabilnost podjetju potrebna. Vnos določene stabilnosti podjetju je pozitivna lastnost odpora 
(Robbins 1996, 723).  

Odpor do sprememb je reakcija zaposlenih, ki so navajeni rutinskega načina dela. Zato je 
treba za uspešno izveden projekt premagovati odpore do sprememb pri zaposlenih in 
menedžmentu oziroma znotraj in zunaj podjetja. Likar idr. (2006, 124–128) delijo odpore na 
naslednji način: 
– Notranji in zunanji odpori. Predvsem notranji odpori se pojavljajo ves čas uvajanja 

novosti. Njihov namen je preprečiti ali vsa zavleči uvajanje invencije. Ti so: ekonomski – 
predstavljajo tveganje za izdatke in negotove izide; tehnološki – uvajanje nove 
tehnologije je povezano z začetnimi pomanjkljivostmi ali potrebnimi manjšimi 
prilagoditvami delovnih sredstev, zato je izkoriščanje nepopolnosti prava priložnost za 
argumentiranje odporov; odpori iz okolice – preko nespodbudnih ekonomsko-političnih 
ukrepov (zakonodaja, pravilniki …) ali zunanjih poslovnih partnerjev inovacijske verige 



 

42 

(kooperanti, dobavitelji, kupci, konkurenti …); odpori nadrejenih – ti so ključnega 
pomena, ker imajo izvršilno moč in se hkrati počutijo nesposobni; strah pred novostjo – 
povzročajo spremembe, ki ukinjajo rutino in povečujejo tveganje, drugi odpori – 
avtomatizacije povzročajo socialne pomisleke, ki pa so s prekvalifikacijo oziroma novimi 
delovnimi mesti brezpredmetni; manifestacija odporov – dodatno utemeljevanje 
koristnosti inovacije. 

– Organizacijsko-administrativne ovire: ozka grla – spremembe zahtevajo prilagajanje 
procesov, sredstev, zmogljivosti; pristojnost – jasno delegiranje in pooblaščanje 
pristojnosti in odgovornosti ne pa prelaganje na višje ravni ali odlaganje, kar povzroči 
odklonitev inventorja, odgovornega za realizacijo. 

– Vpliv na uvajanje invencije: objektivne pripombe – tehtne pripombe omogočajo nove 
ideje za inovacijski menedžment; neobjektivna nasprotovanja – zavirajo nadaljnji razvoj 
ter uvajanje novosti, lahko pa jih s dovolj vztrajnim in strokovnim delom ovržemo ali 
vsaj omilimo; razumevanje inventorja in vodstva – vsaka novost prinaša tudi določeno 
tveganje, in če je to preveliko, je treba razumeti odgovornost vodstva nasproti lastnikom. 

Grover in Jeong (1998, 53) sta v raziskavi zaznala najpogostejše ovire: vršni menedžerji 
izvajajo kratkoročno poslovno politiko, togo hierarhično strukturo v podjetju, spodnji 
menedžerji ne sprejemajo inovacij podrejenih, potreba po obvladovanju sprememb ni 
prepoznavna, napake pri sprejemanju in načrtovanju odpora do sprememb znotraj podjetja.  

Univerzalnega recepta, kako se izogibati oviram, ni. S poznavanjem in upoštevanjem možnih 
scenarijev pa se je mogoče vsaj delno izogibati nekaterim od njih. V praksi se je pokazalo, da 
je zelo koristno pridobiti širok krog ljudi med soavtorje. Zanje novost ne predstavlja ničesar 
vsiljivega, ampak nekaj lastnega, zato vrednega zagovarjanja, ne napadanja (Mulej in Ženko 
2004, 66–67). 

2.2.7 Dejavniki uspešnega I-I procesa 

Bučar in Stare (2003, 51) navajata, da je širše družbeno-ekonomsko okolje inovacijske 
politike opredeljeno s človeškimi viri, ustvarjanjem in prenosom znanja, pravnim in upravnim 
okvirom ter makroekonomskim okoljem, ki bodisi zavirajo ali pospešujejo inoviranje. 

Prihodnost imajo samo inovativne gospodarske družbe in druge organizacije, v katerih je 
najpomembnejša sposobnost znanje, ki se nenehno dopolnjuje v procesih ustvarjalnega učenja 
in delovanja ter ga podpira tudi kultura, vidna kot motiviranost (Markič 2004, 281). Meni 
tudi, da humanistično perspektivo inoviranja povezujemo z zaznavo o tem, kako vplivni so 
ljudje, koliko več je zaradi zapletene opreme treba vložiti v šolanje ljudi, socialno varnost itd. 
(prav tam, 275). 
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Likar (1998, 93–94) ter Likar, Križaj in Fatur (2006, 129–130) opredeljujejo dejavnike za 
uspešno uresničitev invencij kot sistemske pogoje; med njimi navajajo naslednje dejavnike: 
– Ustrezna inovacijska klima: vodstvo mora zagotoviti ozračje, ki spodbuja ustvarjalno 

razmišljanje na vseh ravneh podjetja ter nudi podporo prizadevanjem inovacijskega 
menedžmenta. V primeru inovacije, ki je namenjena trgu, je zelo pomembna ustrezna 
povezanost R&R s tržiščem preko oddelka trženja in vseh ostalih oddelkov podjetja. 

– Interna oziroma eksterna finančna podpora: obstaja več načinov pridobivanja finančnih 
sredstev za realizacijo invencij v inovacije, od oblikovanja namenskih skladov do izrabe 
zunanjih virov financiranja. 

– Tehnološka podpora: razvoj zahtevnejših tehnoloških idej zahteva ustrezno razvojno in 
merilno opremo, sredstva za komunikacijo, obdelavo podatkov, programsko in strojno 
opremo itd. Če invencija podpira nova strateška področja, je k sodelovanju smiselno 
pritegniti zunanje okolje, zasnovati odprto inoviranje. 

– Informacijska podpora: v primeru tehnično-tehnološke inovacije, namenjene zunanjim 
uporabnikom, je treba pridobiti podatke o analizah tržišča, trendov, konkurence, 
obstoječih zaščitah intelektualne lastnine itd. Pomembno je aktivno ali vsaj pasivno 
sodelovanje na strokovnih konferencah in z osebnimi stiki širiti ostale vire. 

– Zaščita intelektualne lastnine: je pomembna naloga menedžmenta I-I procesov in ključno 
področje za zaščito in preverjanje intelektualne lastnine.  

– Človeški viri: osrednji, najpomembnejši vir znanja, ki skozi proces in v vseh fazah I-I 
procesa dodaja vrednost spremembam. Pri tem je ključna naloga vodstva, da vsestransko 
podpira inventorja in ostale udeležence pri njihovem delu. 

Katz in Allen (2004, 459–462) izpostavljata še druge pomembne dejavnike, ki jih je smiselno 
upoštevati ob uveljavljanju invencije znotraj organizacije. Ti so:  
– poznavanje in priznavanje vseh bistvenih prednosti in slabosti invencije; 
– dobro razumevanje invencije in njenih posledic med njenimi sodelavci, saj bodo ti 

izjemno pomemben člen pri posredovanju ideje; 
– dodelanost ideje z vseh bistvenih in potrebnih vidikov; 
– potencialne možnosti za dodelavo invencij, za izboljšave, rast in razvoj; 
– razpoložljivost časa in prostora za R&R, svoboda in proste roke za razvoj radikalnih 

novosti in novosti, ki potrebujejo dalj časa za realizacijo, čim manjši pritiski na rezultate; 
– primeren način motiviranja in nagrajevanja ustvarjalnih naporov in dosežkov – večinoma 

se nagrajujeta učinkovitost in produktivnost, čeprav se pravi premiki bolj dolgoročno 
dosežejo z ustvarjalnostjo in razdiranjem obstoječega. 

Empirična raziskava Sunga in Gibsona (1998, 302) opredeljuje 20 ključnih dejavnikov, ki sta 
jih razdelila v štiri skupine: strateške, organizacijske, metodološke in tehnološke. Navajamo 
jih v spodnji preglednici. 
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Preglednica 2: Ključni dejavniki inoviranja 

strateški organizacijski metodološki tehnološki in 
izobraževalni 

vodenje, 
usmeritev in vizija,  
motivacija, 
pristop od zgoraj 

naravnanost organizacije, 
vzdušje in inovacije, 
obvladovanje sprememb, 
ukazovalna hierarhija, 
komuniciranje, 
nagrajevanje 

obseg procesa, 
pokroviteljstvo, 
cilji, 
merjenje, 
benchmarking, 
osredotočenost na 
odjemalca, 
izbira prenovitvene skupine 
in izvedba 

pomen IKT, 
izobraževanje 

Vir: Sung in Gibson 1998, 302. 

Celovit pregled dejavnikov uspešnega I-I procesa podaja Krošlin (2004, 90–92) in jih 
razporeja v skupine glede na pomen, ki ga raziskovalci pripisujejo nekaterim njihovim 
skupnim značilnostim. 

Glede na raven proučevanja de Jong in Brouwer (1999, 18) navaja dve skupini: 
– makroekonomsko področje s »trdimi« kazalniki: izdatki za R&R, število patentov in 

licenc, standardi kakovosti, delež prihodkov, ustvarjenih z novimi izdelki/storitvami …; 
– mikroekonomsko področje – organizacijska raven: uporabljena tudi »mehkejša« 

dimenzija kazalnikov, kjer ti niso vedno merljivi in se zato uporabljajo kvalitativne 
metode raziskovanja. 

Mnogi izmed dejavnikov obeh skupin se prekrivajo, zato jih raziskovalci kombinirajo. 
– Glede na faze I-I procesa Kemp idr. (2003, 10–20) s petfaznim modelom (odločitev za 

inoviranje, inovacijski input, proces, output in uspešnost) delijo indikatorje in vplivne 
dejavnike. Dejavniki se med fazami prepletajo, zato je priporočljivo za vsako fazo odkriti 
nekaj specifičnih dejavnikov. Vsaka faza zahteva različne metode dela, zato je 
praktičnost takšnega modela vprašljiva. 

– Glede na tipologijo inovacij. Pogosto uveljavljen način proučevanih dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj novih izdelkov ali storitev. 

– Enačba pogojev za nastanek inovacije. Kaj vse je važno, da dobimo inovacijo kot izid, ne 
samo kot proces, nam prikazuje enačba: INOVACIJA = (invencija X podjetnost X 
celovitost X vodenje X sodelavci X kultura X tekmeci X odjemalci X dobavitelji X 
družbeno-gospodarski pogoji X naravno okolje X slučajnosti/sreča. Prikazuje soodvisnost 
in povezanost dejavnikov, ki jih avtorja imenujeta faktorji (Mulej in Ženko 2002, 26). 
Vendar prikazana formulacija ne ponazori dovolj dobro, da vsi dejavniki odločilno 
vplivajo na prvi člen enačbe – na ustvarjanje invencij. 

– Glede na vrednostno verigo Aufah (1998, 40–41) ponazarja (slika 10) verigo dejavnikov, 
ki ustvarjajo dobiček. Ta je posledica inoviranja in uporabe znanja za nove izdelke ali 
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storitve, kar podjetje trži skozi nižjo ceno od konkurence, ali pa diferenciacije proizvodov 
po višji ceni, ki odtehtajo stroške diferenciacije. Vsi ključni elementi modela odločilno 
vplivajo na verigo vrednosti ustvarjanja inovacij in njihovo difuzijo. 

 

Slika 10: Veriga ustvarjanja dobička na temelju inovativnosti 

Vir: Afuah 1998, 40. 

– Glede na njihov izvor. Nekatere raziskave (Albaladejo in Romijn 2002, 1056) delijo 
dejavnike na notranje (znotraj podjetja) in zunanje (zunaj podjetja), ki izhajajo iz okolja. 
Vendar sodobnejši koncepti povezovanj in sodelovanj podjetij brišejo mejo in zaradi tega 
ta delitev ni najbolj primerna. 

– Glede na njihovo obvladljivost. Pomembna delitev z vidika menedžerjev in podjetnikov 
na obvladljive in neobvladljive dejavnike. Med slednje de Jong, Kemp in Snel (2001, 10) 
uvrščajo dejavnike inovacijske infrastrukture in dejavnike trga, na katere podjetje ne 
more vplivati ali lahko le delno vpliva.  

2.2.8 Obvladljivi in neobvladljivi dejavniki  

Ključni dejavniki v I-I procesu so po Violeti Bule (2005, 24) ljudje, organizacijska kultura in 
klima ter upravljanje in menedžment.  

Kadri 

Prehod iz industrijske v post-industrijsko oziroma informacijsko družbo je spremenil vlogo 
zaposlenih, ki so nekoč bili proizvodni vir za izkoriščanje fizične moči. Tranzicija družbe je 
uveljavila nove sodobnejše procese, ki temeljijo na znanju in usposobljenosti. To pa je 
temeljnega pomena za ustvarjalnost in inovativnost. Zato kadri z znanjem, izkušnjami, 
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veščinami zdaj predstavljajo pomemben ustvarjalni potencial (Burgar 2003, 41). Nanj zlasti 
vpliva izobrazbena struktura v podjetju, tj. delež zaposlenih z visoko strokovno in znanstveno 
izobrazbo. Pozitivno korelacijo med izobrazbeno strukturo in inovativnostjo v organizacijah 
dokazujejo številne raziskave (Baldwin in Johnson 1995, 3; Drew 2000 v de Jong, Kemp in 
Meijaard 2002, 8; Romijn in Albaladejo 2002, 1064; Darroch in McNaughton 2003, 572–
593). Danes vodi visoko izobražene kadre in strokovnjake želja po razvoju kariere (Prijović 
1994, 52), zato tradicionalne pripadnosti podjetju ni več. Teorija virov pojasnjuje, da so vsi 
viri v podjetju izjemno pomembni za prihodnji razvoj, pri čemer pa je človeški kapital ključen 
vir podjetja (Li, Zhao in Liu 2006, 681). Za inovativna podjetja je značilno, da njihovo glavno 
premoženje predstavljajo zaposleni in ne inovativni izdelki, storitve … (Gupta in Singhal 
1993, 41). V zvezi z vplivnostjo človeških sposobnosti prevladuje v informacijskih procesih z 
vidika inoviranja in odličnosti računovodsko nadziranje, kar pa v resnici odraža nerealnost 
tako izkazane vrednosti. Milost (2001, 3) priporoča interdisciplinaren pristop ter opozarja na 
(ne)realnost in informacijsko (ne)moč računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo podatkov o 
človeških sposobnostih. 

Obvladovanje I-I procesov omogoča raznolikost zaposlenih. Zato pestrost znanj, izkušenj, 
veščin, kultur, narodnosti … predstavlja potencial razumevanja in odzivanja na raznolikost 
signalov iz okolja, omogoča sinergijske učinke in jih ponekod načrtno spodbujajo (Roffe 
1999, 223; Trott 2003, 65), zato nekatera podjetja zaposlujejo sodelavce iz obstoječih in 
potencialnih trgov. 

Izobraževanje in usposabljanje prispeva k širjenju baze vrednosti znanj in veščin (Baldwin in 
Johnson 1995, 3; Buckler 1996, 31). Spodbuja ustvarjalnost ne le z novim znanjem in 
vednostjo, temveč s širitvijo obzorja, osebno rastjo, razumevanjem potreb drugih, 
odstranjevanjem odpora do sprememb. Deluje kot motivacijski dejavnik, da razpoložljivo 
znanje čim bolje uporabimo (Krošlin 2004, 101). Tudi rotacija delovnih mest, kjer zaposleni 
sistematično menjajo delovna mesta (DeNisi in Griffin 2001, 281), omogoča širjenje obzorja s 
tem, ko zaposleni spoznavajo procese kot celoto, pridobivajo veščine, izkušnje, znanja. To se 
izkaže v primerih celovitega reševanja problemov in ustvarjanja novih idej. Posebej 
pomembno je izobraževanje in usposabljanje s področja inoviranja in podjetništva za 
zaposlene, predvsem vodilne, da bi znali voditi I-I procese ter celovito razumeli njihove 
posledice (Cottam, Ensor in Band 2001, 88), saj različne raziskave kažejo, da je pomanjkanje 
znanja menedžerjev o I-I procesih ključna ovira za inoviranje (Hughes 2003, 63). Dimovski in 
Penger (2004, 27) pa navajata, da je predhodno znanje pogoj za pridobivanje in ustvarjanje 
novega, saj tudi pripomore k večji hitrosti učenja, ki je danes odločilen dejavnik konkurenčne 
prednosti in se izkazuje skozi uspešnost tako s finančnimi kot tudi z nefinačnimi kazalniki. 

Motivacija spodbuja zaposlene, da svoje kompetence razvijajo v prispevek uspešnosti 
podjetja. Lipičnik (1998, 409–410) motivacijo deli na pet raznih silnic, ki vplivajo na 
človekovo vedenje in ga vzdržujejo. Spodbuda za inoviranje ohrani ordinalno naravo merske 
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spremenljivke in se pojavlja kot individualni ali skupinski motiv, ki usmerja človekovo 
dejavnost k določeni vrsti dejavnosti in ciljev. Usmerja inovacijsko dejavnost posameznega 
inovatorja ali skupine k doseganju ciljev. Kako to doseči? Udovičič (2004 v Mulej 2004a, 18) 
navaja, da raven motivacije ni odvisna le od različnih pripomočkov in metod motiviranja, 
temveč tudi od samih ljudi, ki so močno različni. Tradicionalni sistemi motiviranja temeljijo 
na izpolnjevanju pravil iz pravilnikov, kar ovira uvajanje sprememb, sodobni oz. inovativni pa 
morajo biti vezani na rezultate posameznikov ali skupin, ki zmorejo nagrajevati inovativne 
posameznike in njihovo ustvarjalnost. Materialno nagrajevanje je treba dopolnjevati z 
nematerialnem, ki lahko pri posamezniku doseže pričakovano zadovoljstvo, saj daje občutek, 
da ga sodelavci cenijo kot ustvarjalnega posameznika (Milner, Kinnell in Usherwood 1995, 4; 
de Jong, Kemp in Meijaard 2002, 6; Trott 2003, 78). Vse oblike motiviranja morajo bite 
pregledne in spodbudne. Podjetja praviloma nagrajujejo inovatorje po pravilniku o inovacijski 
dejavnosti. Ta naj vsakemu omogoči, da si lahko izračuna okvirno višino nagrade in s tem 
presojo o smiselnosti ustvarjalnega razmišljanja. 

Inovacije zahtevajo kreativno delovno okolje, ki je pomemben motivacijski dejavnik, ker daje 
inovatorju notranjo motivacijo (Sorensen 2001, 51). V takšnem okolju posameznik hitreje 
pridobi novo znanje in nadalje razvija inovacijske sposobnosti skozi praktično usposabljanje 
(Li, Zhao in Liu 2006, 681).  

»Prihodnost imajo samo inovativne organizacije, v katerih je najpomembnejša sposobnost 
znanje, ki se nenehno dopolnjuje v procesih ustvarjalnega učenja in delovanja in ga podpira 
tudi kultura, vidna kot motiviranost.« (Markič 2004, 148) 

Leavy (2005, 40) navaja, da podjetja lahko spodbudijo inovacije, če znajo izkoristiti kreativni 
potencial zaposlenih in njihovo znanje o kupcih, konkurenci in procesih, pri čemer je ključ v 
vzpostavitvi ustrezne organizacijske kulture in klime. 

Organizacijska kultura in klima 

Ljudje, ki živijo in delajo v nekem okolju, si delijo nekatere izmed svojih vrednot – in te 
vrednote so korenine kulture organizacije (Tavčar 2006, 41). Organizacijska kultura 
predstavlja vrednote in prepričanja, ki jih izkazujejo zaposleni v organizaciji. Je vzorec 
ureditve in/ali vedenja, ki je ukoreninjen v neki družbi/skupini in predstavlja način 
razreševanja problemov. Je nekakšen odziv na klimo v organizaciji (Pervaiz 1998, 2–3). 
Belak (2002, 93) jo opredeljujejo kot splet vrednot, norm, pravil v obnašanju in ravnanju 
ljudi, ki pripadajo dani organizaciji. Kultura v organizaciji močno vpliva na kakovost 
odločanja menedžerjev in uspešnost organizacije v menjalnih razmerjih. Zato menedžerji radi 
posegajo po poenostavljenih tipologijah, ki izhajajo iz opaznih značilnosti kultur. V literaturi 
je precej razvrstitev kultur po značilnostih, ki se zdijo najbolj pomembne kakšnim avtorjem 
(Tavčar 2006, 43). Z vidika spreminjanja je Ansoff (1981, 120) razvrstil kulture organizacije 
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na stabilne, odzivne, predvidevajoče, raziskujoče in ustvarjalne. Shematski pregled razvrstitev 
organizacijskih kultur podajamo v prilogi 3 in nam prikaže razsežnosti med rutino in 
inovativnostjo. Zanimiva je povezava med kulturo družbe, organizacijsko kulturo in 
organizacijskimi subkulturami. Mednje štejemo projektno, inovacijsko, marketinško, finančno 
in druge »elemente«, ki v »seštevku« definirajo organizacijsko kulturo. Posamezne 
organizacijske subkulture so lahko indikatorji za določanje organizacijske kulture in zato 
lahko služijo kot indikatorji za organizacijsko kulturo celotne družbe. Nedvomno je tudi 
odnos do inovativnosti (inovacijska kultura) precej ustrezen za oceno organizacijske kulture 
(Bistričić 2005 v Pucelj in Likar 2006, 132–133). 

Tran (2006, 122) navaja, da vrsta organizacijske kulture in način menedžmenta ljudi, ki ga 
podjetje izvaja, vplivata na to, kako podjetje zaznava notranje in zunanje okolje in s tem kako 
izoblikuje inovacije znotraj podjetja. Raziskava Changa in Leea (2007, 296) je potrdila, da 
ima inovativna kultura znotraj podjetja pozitivne učinke na spremljanje in oddajanje znanja in 
obratno. Kreativnost in inovativnost ljudi v podjetju spodbujajo organizacijske spodbude, 
nadzorne spodbude, spodbude delovne skupine, avtonomija in viri (McLean 2005, 229). 

Jamrog, Vickers in Bear (2006, 12) gledajo na inovacije s trženjskega vidika in navajajo 
kupca kot glavnega dejavnika inovativnih kultur; gredo celo naprej, pustijo kupcem, da so 
inovatorji namesto njih. Vendar to še ni dovolj za inovativno organizacijsko kulturo. Nekatere 
raziskave potrjujejo pomembnost podpore vodstva, ki spodbuja podjetništvo, kar lahko 
razumemo tudi kot pripravljenost vodstva podpreti posameznikovo inovativno obnašanje 
(Rutherford in Holt 2007, 432). Nekateri raziskovalci tudi ugotavljajo, da je za inovativno 
organizacijsko kulturo značilna podpora, zavezanost in resnično prepoznavanje inovatorjev 
(Montes, Moreno in Fernandez 2004, 168). Pri tem je zelo pomembno, da je kultura 
naklonjena tveganju (Jamrog, Vickers in Bear 2006, 12). 

Kultura in ugled inovativnega podjetja omogoča ohraniti in pritegniti ustvarjalen izobražen 
kader (Trott 2003, 79). Tudi Kahn (1998, 218) trdi, da je kultura najpomembnejša za 
pridobitev, motiviranje in zadržanje talentov in lastnost, ki predstavlja vzrok odličnosti družb. 
Študije Deala in Kennedyja (1999) kažejo, da družbe z močno kulturo poslujejo uspešneje kot 
tiste s šibko. Omenjene študije kažejo, da je za uspeh družb pomembnejša kot sama kultura 
njena moč ali jakost. Moč kulture pomeni prisotnost določenih vrednot pri vseh ali vsaj večini 
članov družbe. Močna kultura vodi v uspešno, lahko pa – če gre za »napačne« vrednote, ki se 
ne ujemajo z vplivnimi spremenljivkami – tudi v neuspešno poslovanje (Rozman 2008, 2). 

Inovativnosti prijazno okolje zahteva organizacijsko kulturo, katere temeljni del je inovacijam 
naklonjena klima v organizaciji (Pucelj in Likar 2006, 132), ki se izraža v načinu vedenja 
ljudi, v njihovih medsebojnih odnosih ter v odnosih do uporabnikov in drugih zunanjih 
partnerjev (Treven 2001, 80). Medtem ko je klimo mogoče opaziti v politiki in postopkih 
ravnanja znotraj organizacije, so vrednote in prepričanja, ki tvorijo kulturo, bolj prikrita in jih 
je moč prepoznati šele skozi vedenje in odzivanje članov organizacije na spodbude iz okolja 
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(Fatur 2005, 28). Raziskava Puclja in Likarja (2006, 138) navaja, da v 70 % primerov vodenje 
ključno vpliva na inovacijsko dejavnost oziroma na inovacijsko kulturo v organizaciji. Zelo je 
pomembna tudi ugotovitev, da so od vodenja odvisnosti tudi dejavniki komuniciranje, 
medsebojni odnosi, nagrajevanje in usposabljanje, za kar pa je v veliki meri odgovoren 
neposredni vodja. 

Politika podjetja 

Politika podjetja obsega cilje podjetja in strategijo za doseganje teh ciljev (Tavčar 1999, 25). 
Mulej idr. (2008, 24–25) jo zaokrožujejo z modelom za operativno pot do uresničevanja 
dialektičnega sistema pogojev inovacije. Vedno gre za vizijo, poslanstvo, politiko, strategijo 
in taktiko, da pridemo do operativnega dela, nadzora nad njim in popravljalnega ukrepanja 
(interveniranja).  

Vizijo18 ponazorimo kot preživetje, doseženo s konkurenčnostjo dela in sodelovanja, 
zasnovano na sistemski kakovosti, tj. odjemalcem ustreznem produktu cene, tehnične in 
komercialne kakovosti, izbire in enkratnosti. 

Poslanstvo je navdušiti odjemalce z odlično ravnjo sistemske kakovosti in jih kar se da trajno 
pritegniti med zveste odjemalce.  

Politika je uveljaviti inovativno poslovanje kot vir za nenehno sistemsko kakovost v vseh 
delih poslovnega procesa in organizacijskih enotah. Po potrebi zajema tudi prenovo podjetja, 
a ne formalno-programske ali formalno-organizacijske. Vsako podjetje mora oceniti lasten 
položaj in razvojno hotenje in na tej osnovi izbrati svojo politiko, da bi bila dovolj stvarna.  

Strategija za uresničitev take politike je uporaba samopreveritve kakovosti lastnega 
poslovanja po merilih Evropske nagrade za kakovost ali certifikata ISO 9000/2008 kot prvi 
korak na tej dolgi poti. Strategije se ne nanašajo samo na inoviranje, korenito ali delno, 
tehnološko ali netehnološko, ampak na opredelitev načinov za uresničevanje razvojne politike 
podjetja nasploh, vključno z inovacijsko politiko. Gupta in Singhal (1993, 41) pa pravita, da 
večina inovativnih podjetij povzema tako imenovano štiristopenjsko strategijo upravljanja z 
ljudmi: 
– inovativna podjetja analizirajo potrebe zaposlenih in zaposlujejo kreativne ljudi z 

namenom slediti organizacijskim ciljem; 
– vzpostavijo primerne sisteme ocenjevanja učinkovitosti; 
– vzpostavijo sisteme nagrajevanja z namenom prepoznavanja in spodbujanja kreativnosti 

zaposlenih; 

                                                 
18 Inovativna podjetja izkazujejo zavezanost k inoviranju že v viziji npr: podjetje 3M: Hočemo biti 
najinovativnejše podjetje na svetu! (Gundling 2000 in Collins 2001 v Mulej 2004c, 32) 
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– najdejo sorazmerje med dolgoročnimi cilji v karieri zaposlenega in prihodnjimi cilji 
podjetja. 

Po Tavčarju (1999, 26) strategija organizacije obsega dejavnosti, urejenost in sredstva za 
doseganje ciljev.  

Dejavnost oziroma panoga imata močan vpliv na inoviranje in uspešnost poslovanja. Velja 
opomniti na hitro rastoče panoge/tehnologije, ki omogočajo več priložnosti kot klasične zrele 
panoge. To se izkazuje z deležem investicij v nove tehnologije, za nove izdelke, storitve, kar 
prinaša nove prihodke in njihovo rast iz naslova novih proizvodov, povečuje dobičkonosnost 
oziroma se izkazuje preko ugodnih kazalnikov poslovanja. Vendar ni nujno, da so dejavnosti, 
ki skrivajo največ inovacijskih priložnosti, tudi najbolj dobičkonosne. Podjetja vlagajo velike 
zneske v razvoj novih produktov, vendar se rezultati teh vlaganj kažejo v različnih časovnih 
obdobjih. V stabilnih panogah so tržne strukture bolj urejene, zato prideta do izraza tržna moč 
in ekonomija obsega (Lööf idr. 2001 v Kemp idr. 2003, 12). Dejavnost podjetja močno vpliva 
na velikost podjetja, ki se je v mnogih raziskavah pokazala kot ključen dejavnik, ki vpliva na 
nagnjenost in intenzivnost inoviranja. Verjetnost, da bo podjetje inovacijsko aktivno, se 
povečuje z velikostjo podjetja (Brouwer in Kleinknecht 2000, 101; Diederen, van Meijl in 
Wolters 2002, 73–76; Leiponen 2002, 253–281; Kemp idr. 2003, 11). Hkrati pa je 
inovativnost tistih manjših podjetij, ki se zanjo odločijo, večja kot pri velikih (Acs in 
Audretsch 1987, 576; Kemp idr. 2003, 11). 

Ustrezno urejenost omogoča organizacijska struktura, ki mora biti procesno utemeljena, saj je 
njena uspešnost odvisna od sposobnosti obvladovanja procesov (Shane 2003, 219; Mulej 
2004a, 18). Pri tem je bolj primerna projektna organiziranost, ki povezuje posamezne 
specialiste v celovit proces in povečuje I-I potencial. V celovitem pogledu pa avtorji delijo 
strukture na mehanistične in organske. Slednje naj bi bile primernejše za delo v dinamičnem 
okolju in bi omogočile večjo prilagodljivost za inoviranje (Roffe 1999, 226). Pomemben 
dejavnik v podporo inoviranju so urejeni informacijski sistemi v podjetju v povezavi z 
okoljem. Na spletu je mogoče s splošnimi ali specializiranimi iskalniki najti potrebne podatke 
v podporo. Prav tako sodobni informacijski sistemi omogočajo učinkovito komuniciranje 
znotraj podjetja kakor tudi s centri znanja v širšem okolju. K zadovoljevanju potreb 
odjemalcev in s tem k večjemu I-I potencialu pa pripomore tudi vertikalna integracija, ki 
zmanjšuje število hierarhičnih ravni v strukturah podjetja in preprečuje slabljenje 
komunikacijskih kanalov in s tem omogoča lažji prenos idej. Taktika za uresničitev 
inovacijske strategije z uporabo samoopredelitve kakovosti je organizirano kritiziranje, 
sodelovanje v skupinah za reševanje izbranih problemov z nagradami za invencije in 
inovacije. Inoviranje tehnologij je ena izmed možnih in smiselnih tematik, vendar nič posebno 
samostojnega ali celo edinega smiselnega. Skratka, gre za povezovanje inoviranja in 
kakovosti, spreminjanje v odličnost, po japonski logiki in z neposredno uporabo ameriškega 
in evropskega modela, združenih v samoocenjevalnih pravilih Evropske nagrade za kakovost.  
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Raziskava med 1.450 menedžerji ameriških podjetij je pokazala, da je sposobnost opredelitve 
jasne vizije, politike, strategij in vrednot podjetja najpomembnejša med 21 proučevanimi 
sposobnostmi (Kuratko in Welsch 2004, 14). 

Vodenje 

Vodenje udejanja cilje in strategije za doseganje ciljev, ki jih načrtuje menedžment, je 
obvladovanje organizacije v ožjem smislu besede (Tavčar 2006, 325). Inoviranje mora biti 
osrednja dolžnost poslovodstva (Mulej 2003, 282) in zahteva precejšnje spremembe v 
lastnostih vodij, stilu vodenja, organizaciji, ki mora podpirati takšne procese, in drugih 
ukrepih I-I menedžmenta, katerih namen je bolje izkoristiti potencial posameznikov in 
organizacije na področju izboljšav in novosti. 

Klasično ali ukazovalno vodenje ponazarja vzdrževanje reda, nadzorovanje vedenja 
zaposlenih in njihovo usmerjanje k rezultatom, kar zanemarja ustvarjalen vidik človeških 
zmogljivosti in s tem ustvarjalnih potencialov za inoviranje. Nasprotno pa ustvarjalno ali 
sodelovalno vodenje pomeni poslovanje z uporabo dinamičnih interdisciplinarnih strokovnih 
timov, ki krepijo ustvarjalno povezovanje različnih specializiranih strokovnjakov. Načrte in 
rezultate povezuje z delitvijo dela in določanjem osebnih delovnih načrtov zaposlenih, ki 
bodo poleg podjetniških vsebovali tudi njihove osebne cilje (Mlakar 2001, 154). In katere 
lastnosti (menedžerske in organizacijske) so potrebne za vodenje inovativnosti v ekonomiji 
znanja (Johannessen, Olaisen in Olsen 1999, 118–125)? 

Postavljanje ciljev ima motivacijski učinek in je ključen dejavnik uspešnega osredotočenja na 
inovativnost. Zaposleni lahko sami odločajo o načinu svojega dela, kar spodbuja njihovo 
ustvarjalnost in maksimalno izrabo znanja ter veščin (de Jong, Kemp in Meijaard 2002, 7), 
vendar mora biti v kombinaciji z jasno določenimi cilji. Ko so določeni cilji, je laže določiti 
aktivnosti, ki vodijo do izvedbe ciljev. Strategije uspešnih podjetij so usmerjene v izvajanje 
projektov z višjo dodano vrednostjo, zanjo pa so potrebna tudi višja in visoka znanja ter 
znanja specializiranih področij. 

Vodje, stil vodenja, usmerjen na zaposlene, krepi občutek zaposlenih, da vodje spoštujejo 
njihovo znanje, ustvarjalnost ter inovativnost in je izhodišče vseh drugih tipov inovacij. 
Takšen pristop se je izkazal kot mnogo učinkovitejši v primerjavi z ukazovalno hierarhijo, ki 
pogosto temelji na predpostavki nesposobnosti in neustvarjalnosti podrejenih (Mulej 2004a, 
6). Posameznik je tako v ospredju pri definiranju nalog in ciljev (de Jong 2002, 7). Raziskave 
kažejo, da so številna podjetja inovativna predvsem zaradi načina vodenja vodij, ki so 
naklonjeni inoviranju, so polni novih idej, imajo znanje o vodenju, izkušnje in veščine za 
menedžment I-I procesov (Albaladejo in Romijn 2000, 29; Hughes 2003, 65). Mulej (2002a, 
18) ugotavlja, da se je njihovih veščin moč naučiti. Vodja, ki je osredotočen na inovativnost, 
je pripravljen sprejeti tveganje in zna ravnati z njim. Ravnanje s tveganjem razumemo kot 
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analiziranje aktivnosti z možnim tveganji in njihove minimizacije ob hkratnem zavedanju, da 
brez tveganja ni napredka. Tveganjem se pri izvajanju inovacijski projektov ni mogoče 
izogniti (Trott 2003, 67). 

Decentralizacija odločanja z manj hierarhičnimi ravnmi omogoča večjo odzivnost na 
odločanje, saj se to izvaja blizu dogajanja in v pristojnosti tistih, ki zadevo poznajo (Trott 
2003, 75). To pa je mogoče takrat, ko vodstvo ugotovi, da zaposleni razpolagajo z ustreznim 
znanjem, izkušnjami in drugimi potrebnimi vrednotami ter so zaradi tega vredni zaupanja 
(Mulej 2002a, 6).  

R&R, trženje in financiranje 

Klasično pojmovanje funkcije R&R predstavlja, da je snovanje in razvijanje novih izdelkov, 
storitev, tehnologij pristojnost za to posebej usposobljenih in izbranih, ki tvorijo središče 
znanja v podjetju. Takšno razmišljanje še danes ovira podjetja pri odzivanju na signale iz 
okolja. Brez tesne povezave s trženjem in z drugimi poslovnimi funkcijami R&R ne morejo 
ustvariti inovacij. Pri tem je zanimivo, da imajo z izjemo velikih podjetij le redka svoje lastne 
R&R oddelke, pa niso zato nič manj inovativna (Albaladejo in Romijn 2002, 4). 

Dolga leta je veljalo, da kategorija lastnih R&R dela predstavlja bistven dejavnik 
tehnološkega razvoja, zato so bila tudi merila mednarodne primerljivosti tehnološke ravni 
industrije in države določena s stopnjo R&R dejavnosti. V osnovi to drži, vendar v zadnjem 
času ključno razliko predstavlja pojmovanje tehnološke inovacije. Za razliko od predhodnih 
enostavnejših linearnih modelov novejši interaktivni modeli poudarjajo medsebojne vplive 
trga in tehnologij, znanosti in drugih dejavnosti znotraj in zunaj podjetja. Šele upoštevanje 
vseh posameznih dejavnikov in interaktivnih povezav nam da bolj primerljiva merila za 
presojo uspešnosti R&R dejavnosti (Likar idr. 2006, 100). 

Raziskovanje je v gospodarstvu dejavnost, ki je dolžna ustvarjati novo vrednost in znanje, 
nove zamisli. Gre za temeljno ali usmerjeno ali uporabno raziskovanje (Likar 2001, 47). 
Razvoj je v gospodarstvu dejavnost, katere dolžnost je iz invencij, ki so teoretične novosti, 
ustvarjati potencialne inovacije (Likar 2001, 48–50). Trženje je v gospodarstvu dejavnost, 
katere dolžnost je pomagati pri raziskovanju, razvoju in operativnem poslovanju, najprej kot 
vir tržnih podatkov, sporočil in informacij, kasneje pa kot izvajalec uvajanja teh na trgu 
(Radonjič 1993, 9). Iz sodelovanja vseh treh nastajajo ideje, iz idej nastajajo invencije in iz 
invencij potencialne inovacije in inovacije, vendar ne brez sodelovanja tako rekoč vseh treh 
delov operativnega sodelovanja (Mulej 2007, 95), pri tem pa se snovanje in trženje izdelkov 
ali storitev v vseh oblikah organiziranosti izvaja v treh ključnih funkcijah, ki so si tudi 
soodvisne. Te funkcije so trženje, proizvajanje in financiranje (Dilworth 2000, 4). Zato je 
delovanje R&R funkcije v tesni povezavi s ključnimi funkcijami v podjetjih, ker dobiva 
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potrebe/ideje iz okolja preko trženja, jih udejanja preko R&R v proizvajanju, zanj pa porablja 
sredstva, ki jih zagotavlja funkcija financiranja. 

Osnovno delovanje R&R oddelkov temelji na izvajanju temeljnih in aplikativnih tehnično-
tehnoloških raziskav, ki omogočajo pridobivanje novih znanj in možnosti njihove uporabe. 
Takšna znanja omogočajo izboljšanje absorpcijske sposobnosti podjetja, ki lahko 
razpoložljiva znanja iz središč znanja sinergično usmerjajo v nove učinke (Trott 2003, 291; 
Mulej 2004a, 1; Flor in Oltra 2004, 325; Mulej 2007, 108–109). Delovanje R&R naj bo 
načrtovano, da bodo nastajale inovacije, ugotavljajo raziskovalci (Baldwin, Hanel in Sabourin 
2000, 93). Pri tem R&R v povezavi z drugimi poslovnimi funkcijami neposredno pripeljejo 
do novih izdelkov in procesov ali pa prispevajo k lažjemu zaznavanju in večji sprejemljivosti 
tehnološkega napredka ter rešitev, ki jih razvijajo drugi (ibid.). Kontinuirano delovanje R&R 
omogoča akumuliranje znanja za nadaljnji razvoj, kar je pa je povezano z višino vlaganj v 
R&R, zato morajo podjetja z njimi skrbno upravljati, jih voditi in spremljati donosnost 
vloženih sredstev (Mohnen in Dagenais 2002, 6).  

Služba trženja/marketinga proučuje potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje. Na tej 
osnovi razvijamo in proizvajamo tiste izdelke/storitve, ki jih lahko zatem ponudimo 
interesentu. S pravočasnim proučevanjem ponudbe in povpraševanja bomo ustrezno 
oblikovali trženjske aktivnosti za zadovoljevanje vsakdanjih potreb. S tem ko zadovoljimo 
plačilno sposobno povpraševanje, dosežemo s prodajo izdelkov/storitev ustrezen dobiček za 
nadaljnji razvoj (Devetak 1999, 2). Ob tem pa Mulej (2004a, 4) navaja, da je izjemno 
pomembna naloga službe trženja pridobivanje informacij o obstoječih in bodočih trgih in s 
tem gradi bazo izvedbenega in trženjskega znanja in z njim oskrbuje druge oddelke podjetja 
(Afuah 1998, 57–59). Izvajati mora tržne raziskave, ki so širši pojem od osnovnih nalog, saj 
obsegajo zbiranje, analiziranje, hranjenje in uporabo informacij o dogajanjih na različnih trgih 
za uvajanje izboljšav in novosti. Njihov namen je zagotoviti podporo v različnih fazah I-I 
procesa. Preveliko zanašanje na tržne raziskave z namenom zmanjševanja tveganja pa lahko 
pripelje tudi do prehitre opustitve dobrih idej (Trott 2003, 227). Oskrbovanje podjetja z 
inovativnimi informacijami s trga pomaga krepiti različne kompetence podjetja (ibid., 77), kot 
so: pritegniti in ohraniti ustvarjalne sodelavce, pridobiti vire financiranja, uveljaviti novosti na 
trgu itd. Pri tem gre tudi za podatke, sporočila in informacije o tem, kaj počnejo konkurenti in 
drugi viri novih zamisli. Z natančnim informiranjem daje jasno usmeritev aktivnosti in 
racionalizira procese. To potrjujejo Diederen, van Meijl in Wolters (2002, 73–86), ko 
ugotavljajo, da so inovativna podjetja aktivnejša na področju trženja. 

Naposled je funkcija financiranja, ki vsebuje preskrbo finančnih sredstev na najboljši način, 
uporabo sredstev, gospodarjenje z njimi, vračanje njihovim virom, razporejanje finančnih 
izidov in v zvezi s tem nastala finančna razmerja (Repovž in Peterlin 1998, 57). S tem se 
lahko pojavijo tudi ovire v razvoju podjetništva oziroma za intenzivnejše inoviranje. Že sama 
zaščita patentna znaša v EU, Ameriki, na Japonskem in v Izraelu sto tisoč evrov in če pri tem 
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nimamo finančnih virov, ne moremo postati inovativna visoko tehnološka država, navaja 
raziskovalka Remškar iz Instituta Jožef Stefan (Žagar in Javornik 2009, 3). Posamezna 
podjetja se soočajo s pomanjkanjem idej, druga pa ob obilici razpoložljivih idej s 
pomanjkanjem sredstev za razvoj idej v inovacije. Eden izmed virov financiranja je uspešnost 
poslovanja v preteklosti, kar je še posebej pomembno za manjša podjetja, ki teže pridobivajo 
tuje vire za tvegane razvojne projekte (Geroski, van Reenen in Walters 2002, 32). Uspešno 
preteklo poslovanje precej pomaga pri pridobivanju tujih virov financiranja od bank, skladov 
tveganega kapitala, drugih finančnih institucij, saj raziskave kažejo na močno korelacijo med 
dobičkonosnostjo podjetja in dostopom do zunanjih virov (Nas in Leppalahti 1997, 26). 
Raziskave tudi kažejo, da marsikateri obetaven projekt ne bi bil nikoli uresničen, če podjetja 
ne bi pridobila subvencij (nacionalne ali EU inovacijske in tehnološke), s katerimi si lahko 
pokrijejo del inovacijskih stroškov (Favre, Negassi in Pfister 2002, 214). Inovativno 
delovanje posameznikov/podjetij je treba zaščititi z varstvom intelektualne lastnine, ki 
omogoča, da podjetje na daljši rok izkorišča sadove svojega dela. Kljub temu raziskave 
pogosto ne uspejo dokazati pozitivne korelacije števila patentov na število inovacij (Baldwin, 
Hanel in Sabourin 2000, 106). Geroski, van Reenen in Walters (2002, 47) ugotavljajo, da je 
število patentov v podjetjih bolj odvisno od dejavnikov na strani ponudbe, število inovacij pa 
od dejavnikov povpraševanja, Baldwin, Hanel in Sabourin (2000, 86) pa, da patentiranje v 
številnih panogah nima velikega pomena in mu podjetja ne posvečajo velike pozornosti. 

Na koncu naj omenimo še tiste dejavnike I-I potenciala, na katere ima podjetje omejen vpliv. 
Pri tem mislimo na dejavnike inovacijske infrastrukture, politike in na dejavnike okolja. 
Mulej idr. (2000, 34) jim dodajajo še slučajne dogodke in srečo. Če so slabo razviti, bo to 
podjetje dobro občutilo ob izvajanju inovacijskih projektov in aktivnosti. Kjer pa trg in okolje 
ponujata dobro podporo inovacijskim aktivnostim, je zelo pomembna sposobnost podjetij, da 
jih znajo izkoristit (Krošlin 2004, 110). 

2.3 Teoretična izhodišča uspešnosti poslovanja  

2.3.1 Uspešnost poslovanja  

Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje. Lahko se izraža v povečanem tržnem deležu, 
dobičku, prihodkih, dodani vrednosti, novih proizvodih ipd. Podjetja uporabljajo predvsem 
klasične primerjave s konkurenti za ugotavljanje uspešnosti. Tradicionalni načini presojanja 
uspešnosti temeljijo predvsem na finančnih kazalnikih. Pučko (1999, 97) meni, da so 
najpogosteje uporabljeni kazalniki uspešnosti investiranega kapitala naslednji: 
dobičkonosnost kapitala (razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo lastnega 
kapitala), dobiček na delnico (razmerje med delnico in dobičkom na delnico), količnik tržne 
vrednosti podjetja (razmerje med tržno vrednostjo delnic in lastnim kapitalom), delež dobička 
v prodaji (razmerje med čistim dobičkom in vrednostjo prodaje), dobičkonosnost sredstev 



 

55 

(razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo sredstev). Tavčar (2002, 83) pravi, 
da merila uspešnosti tvorijo hierarhijo, ki ustreza hierarhiji ciljev v organizaciji. Določanje 
meril uspešnosti je praviloma zahtevnejše od snovanja ciljev, ki izhajajo iz smotrov, ti pa iz 
interesov vplivnih udeležencev. Merila uspešnosti deli po osmih različnih področjih merjenja: 
– donosi – celotni prihodek, kosmati dobiček, čisti dobiček, dobiček pred dajatvami, 

dobiček po dajatvah;  
– rentabilnost – rentabilnost vseh sredstev, rentabilnost kapitala, rentabilnost poslovnega 

sklada; rast dividend na delnico, neto sedanja vrednost donosa, rast knjižne vrednosti, rast 
tržne vrednosti podjetja, rast razmerja tržne in knjižne vrednosti;  

– produktivnost – produktivnost živega dela, produktivnost sredstev (kapitala); 
– ekonomičnost – stroški sredstev, uporaba sredstev;  
– tržnost – konkurenčnost v nabavljanju, konkurenčnost v prodajanju;  
– prožnost – prilagodljivost na različna okolja in na spremljanje okolij, vplivanje čez meje 

okolij, spreminjanje okolij;  
– uglednost – poslovna kakovost in zanesljivost, podoba podjetja v javnosti in pred 

vplivnimi dejavniki;  
– kakovost življenja sodelavcev – delovni pogoji in varnost, varnost zaposlitve, stranske 

koristi (izobraževanje, zdravstveno in pokojninsko varstvo), osebni razvoj (priložnosti, 
oblike, hitrost napredovanja).  

V podjetju je smiselno omejiti tri do pet meril uspešnosti. Za najbolj ustrezne dejavnosti in 
usmeritve naj veljajo tiste, ki po merilih uspešnosti največ prispevajo k doseganju ciljev 
podjetja. Merila uspešnosti morajo biti jasna in enostavna za merjenje ter takšna, da jih je 
mogoče brez prevelike porabe sredstev pridobivati iz obstoječega informacijsko-
komunikacijskega sistema podjetja. Za doseganje ciljev morajo biti merila uspešnosti skladna, 
prav tako morajo biti skladni smotri podjetja s cilji. Markič (2004, 273) ugotavlja, da je 
odličnost poslovanja majhna, če smotri in cilji ne vsebujejo sistema vseh sestavin, vidikov in 
pogojev konkurenčnosti. Za uspešno obvladovanje podjetja je pomembno, da nanjo gledamo 
kot poslovno-organizacijski sistem, ki ga sestavljajo soodvisne sestavine sodelavcev, 
procesov in funkcij. 

S pojavom konkurence, ki je temeljila na informacijah, je sposobnost podjetij postati 
nedotakljiva in nepremagljiva postala odločilnejša od sposobnosti investiranja in 
zagotavljanja fizičnih sredstev. Iz navedenega izhaja, da so se morala podjetja osredotočati na 
več različnih ciljev, povezanih s kupci, notranjim poslovnim procesom, odnosom med 
zaposlenimi in rastjo. V spoznanju teh sprememb se je razvil koncept uravnoteženega sistema 
kazalnikov (Young 2001, 190). Stari rek: »What gets measured gets done,« nam pove, da ne 
moreš odgovoriti na vprašanje, ali je podjetje uspešno ali ne, če ne izvajaš meritev objektivnih 
kazalnikov. Vendar, če podjetje določi kazalnike za merjenje uspešnosti delovanja brez 
skrbnega premisleka, lahko pride do vedenja, ki ni v skladu z njegovimi cilji. Primer: če 
podjetje, ki se ukvarja z dostavo na dom, za merjenje uspešnosti delovanja zaposlenih meri 
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hitrost dostave na dom. Zaradi uresničevanja tega cilja se lahko zgodi, da se kakovost blaga 
poslabša, saj se zaposleni osredotoča na samo en cilj. Izpostavljen primer nakazuje na to, da je 
smiselno v sistem merjenja uspešnosti podjetja vgraditi mešanico kazalnikov z več področij 
delovanja (Atkinson idr. 2001, 406–409). 

Model uravnoteženega sistema kazalnikov oziroma merjenja uspešnosti podjetja (angl. 
Balanced scorecard – BSC) sta razvila Kaplan in Norton. Sestavljajo ga štirje temeljni vidiki 
in vplivni dejavniki poslovne uspešnosti, ki izhajajo iz vizije, poslanstva in strategije podjetja; 
ti so (Kaplan in Norton 2000, 36–135): 
– Finančni vidik. Finančni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja kažejo, ali strategija, 

njeno uveljavljanje in izvajanje v podjetju prispevajo h končnemu izboljšanju. 
Alternativni finančni cilji so lahko tudi hitra rast prodaje ali ustvarjanje denarnih tokov. 
Finančni cilji so dolgoročni cilji in zagotavljajo izjemne donose kapitala, investiranega v 
podjetje. Na finančni vidik pomembno vpliva vidik poslovanja s strankami, ki kaže na to, 
kako nas vidijo kupci. Gibala finančnega vidika morajo biti prilagojena družbenemu 
okolju, strategiji in panogi podjetja. Pri tem so pomembne tri finančne usmeritve. Rast in 
sestava prihodkov, ki se nanašajo na nove izdelke in storitve, nove stranke oziroma trge 
in spremembe programa k izdelkom z višjo dodano vrednostjo, zmanjševanje stroškov in 
izboljševanje produktivnosti ter izboljševanje izrabe sredstev oziroma naložbena 
strategija z usmerjanjem novih poslov k sredstvom, ki trenutno niso izkoriščena – 
skrajšanje denarnega kroga. 

– Vidik poslovanja s strankami. Znotraj tega vidika menedžerji opredelijo segmente strank 
in tržne segmente, na katerih bo podjetje tekmovalo, ter kazalnike uspešnosti podjetja na 
teh ciljnih segmentih. Med osnovne kazalnike v tem vidiku sodijo zadovoljstvo strank, 
ohranjanje strank, pridobivanje novih strank, donosnost strank ter tržni delež in delež 
strank na ciljnih segmentih. Vidik poslovanja s strankami omogoča menedžerjem v 
poslovnih enotah izoblikovanje strategije s poudarkom na strankah in trgu, kar bo 
prineslo boljše prihodnje finančne donose.  

– Vidik notranjih poslovnih procesov. Procesi podjetja omogočajo zagotavljanje ponudb, ki 
bodo pritegnile in obdržale stranke na ciljnih tržnih segmentih, ter izpolnitev pričakovanj 
delničarjev glede odličnih finančnih donosov. 

– Vidik učenja in rasti. Ta vidik opredeli infrastrukturo, ki jo mora zgraditi podjetje za 
ustvarjanje dolgoročne rasti in izboljšav. Učenje in rast v podjetju izhajata iz treh glavnih 
virov: ljudi, sistemov in organizacijskih postopkov. 

Vsi našteti dejavniki delujejo drug na drugega, zato so uravnovešeni. Omogočajo strateško 
upravljanje in vodenje podjetja. Podjetje in njegove organizacijske enote morajo imeti 
opredeljene dolgoročne in kratkoročne poslovne cilje, ki jih je treba primerno meriti, 
načrtovati, uresničevati in presojati. Za celovito obvladovanje uspešnosti poslovanja niso 
dovolj zgolj finančni cilji in finančno-računovodski kazalniki. Mednje sodijo tudi cilji 
inovativnosti, ki so: (1) rast dodane vrednosti za kupce, (2) zniževanje proizvodnih stroškov, 
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(3) rast deleža uspešnih invencij, ki so postale inovacije, (4) dvig kakovosti izdelkov/storitev, 
(5) izboljšanje učinkovitosti razvoja, (6) pospešitev uvajanja novih izdelkov/storitev, (7) 
skrajšanje časa uvajanja izdelkov/storitev na trg, (8) razvoj novih družin izdelkov/storitev in 
(9) ustvarjanje novih poslovnih modelov (Likar in Fatur 2007, 149). Pri tem so potrebni še 
drugi kazalniki, iz katerih je mogoče spoznavati vzroke neustreznih stanj in razvojnih teženj v 
delovanju podjetja ter jih z njihovo pomočjo odpravljati. Izbrani kazalniki nam pomagajo 
ugotoviti najslabše, najboljše in v opazovanem obdobju dejanske izide v posameznem 
podjetju oziroma verigi (Koletnik 2006, 71−72).  

2.3.2 Inovativnost in uspešnost 

S primerjavami kazalnikov uspešnosti kot so npr. dodana vrednost na zaposlenega, prodaja na 
zaposlenega, dobiček in podobno, podjetja ugotovijo, ali so relativno boljša oziroma slabša od 
primerjanih podjetij, ne dobijo pa odgovora na vprašanje, zakaj so boljša ali slabša. 

Uspešnost podjetij je odvisna od številnih dejavnikov, med katere nedvomno spadajo 
dejavniki, ki smo jih obravnavali v poglavju 2.2.8. Velja splošno prepričanje, da inovativna 
podjetja poslujejo uspešneje od tistih, ki niso inovativna. Inovativna naj bi bila bolj odporna 
na različna nihanja na trgih in naj bi bila sposobna ohraniti rast posameznih kazalnikov skozi 
daljše časovno obdobje (Nas in Leppalahti 1997, 13), vendar je to ravno zaradi množice 
dejavnikov in težavnega ločevanja finančnih učinkov inovacijskih aktivnosti od utečenega 
poslovanja težko dokazati (Krošlin 2004, 121). Kakšen bo vpliv inovacij, je odvisno od 
celotnega I-I procesa, v končni fazi pa od uspešnosti difuzije med njene uporabnike. Inovacije 
dajejo največ takrat, ko se njihova uporaba razširi v prakso mnogih (EC 2004a, 16). 

Pričakovanih pozitivnih vplivov inovativnosti na uspešnost poslovanja, ki jih najdemo v 
teoriji, empirične raziskave iz različnih razlogov ne uspejo vedno potrditi (Krošlin 2004, 117). 

Fatur in Likar (2009, 67–69) navajata, da je v literaturi opisana vrsta poskusov opredeljevanja 
indikatorjev, s katerimi bi bilo mogoče meriti inovacijsko uspešnost podjetja, in jih je v 
grobem mogoče deliti v več sklopov, in sicer glede na fazo njihovega vplivanja na I-I proces, 
torej na vhode v proces, sam proces in izhode iz njega (Flor in Oltra 2004; Fatur, Likar in 
Kopač 2007; Likar in Kopač 2005). 

Posamični indikatorji merijo posamezne značilnosti (karakteristike) podjetja, ki vplivajo na 
njegovo stopnjo inventivnosti in inovativnosti, kot so na primer: delež sredstev, ki jih podjetje 
namenja za R&R, letno število dni izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, tržne raziskave, 
analize scenarijev, delež dobička, ki izhaja iz zadnjih treh let, število podeljenih patentov v 
zadnjih treh letih (Hollenstein 1996, Coombs, Narandren in Richards 1996; Freel 2005). 
Problem posamičnih indikatorjev pa je, da težko objektivno analizirajo kompleksno področje, 
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kot je menedžment inovativnosti. Carayannis, Dömötör in Hienerth (2005, 5) navajajo, da 
nekatera podjetja sploh ne prijavljajo patentov, pa so izjemno inovativna.  

Kompozitni indikatorji gledajo na I-I proces kompleksno kot na splet mnogih medsebojno 
povezanih dejavnikov, ki pogosto delujejo v sinergijah (Hollenstein 1996; Hagedoorn in 
Cloodt 2003; Mulej idr. 2008). 

Fatur in Likar (2009a) sta za raziskavo merjenja uspešnosti in učinkovitosti menedžmenta idej 
zgradila logičen nabor kazalnikov, ki vsak zase pojasnjuje bistveni element menedžmenta 
idej, vsi kazalniki skupaj pa tvorijo en agregatni kazalnik. 

Sandven (2000, 70) opozarja, da v empiričnih raziskavah nepotrjene povezave ne pomenijo 
nujno, da jih v praksi ni. Če je ekonomska uspešnost odvisna spremenljivka, je pojasnjena 
varianca običajno nizka. Dejavniki, ki jih je težko ali celo nemogoče meriti in so specifični za 
posamezno panogo oziroma podjetje, lahko močno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. 
Najpogosteje pa se uspešnost poslovanja meri z naslednjimi kazalniki:  
– rasti – kot rast prihodkov, rast števila zaposlenih, povečanje tržnega deleža (Nas in 

Leppalahti 1997, 55; Diederen, van Meijl in Wolters 2002, 84; Baldwin, Hanel in 
Sabourin 2000, 86; Sandven 2000, 71); 

– donosnosti – merjeno z različnimi kazalniki, kot so donosnost investicij, dobičkonosnost 
sredstev, dobičkonosnost skupnih prihodkov, dobičkonosnost kapitala (Roper in 
Anderson 2000, 11; Baldwin, Hanel in Sabourin 2000, 86; Salavou 2002, 164–170); 

– produktivnosti – najpogosteje s kazalniki produktivnosti dela, kot sta prihodki na 
zaposlenega (Nas in Leppalahti 1997, 55) in dodana vrednost na zaposlenega (Roper in 
Anderson 2000, 19). 

Vendar pri tem (Nas in Leppalahti 1997, 19; Likar in Kopač 2005, 254; Ropret in Likar 2010, 
1307) navajajo, da kazalniki, ki izkazujejo končne rezultate vlaganj v inovacijski proces, 
pogosto nastopijo po določeni časovni zakasnitvi. 

Raziskave raziskovalnega projekta »Referenčni model inoviranja« (Likar idr. 2011, 124–126) 
navajajo za vsa podjetja, da: 
– obstaja povezava med višino tržnih prihodkov od inoviranja in finančnimi rezultati 

podjetja, saj je uspešnost poslovanja v skupini inovacijsko vodilnih za 40 % višja kot pri 
sledilcih in podjetjih, ki niso inovativna; 

– povečanje inovacijskih vlaganj ne vodi (nujno) v povečano inovacijsko uspešnost. 
Povečanje vlaganj sovpada s povečanjem produktivnosti vloženih sredstev v tistih 
podjetjih, ki imajo relativno nizke prihodke od inovacij. Vlaganje z namenom, da 
povečamo delež »prebojnih« inovacij, pa znižuje produktivnost teh sredstev. Ko podjetje 
želi povečat delež prebojnih inovacij, so vlaganja z vidika izrabe vloženih sredstev manj 
učinkovita, vendar nujno potrebna, če želimo doseči večji delež prebojnih inovacij; 
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– glavni organizacijski dejavniki, ki vplivajo na rast prihodkov od inovacij, so uvajanje 
zlasti tehnoloških inovacij (nekoliko manj, a še vedno v veliki meri to velja tudi za 
organizacijske), inovacijsko sodelovanje z zunanjimi partnerji, zlasti kupci, vlaganja v 
inovacijske dejavnosti in učinkovita izraba teh sredstev; 

– mala podjetja niso manj inovativna od velikih, kot kažejo nekatere raziskave. Med 
malimi podjetji je del takih, ki sodijo med vodilne, del pa takih, ki niso inovativna. V 
kategorijo sledilcev se uvrščajo zlasti srednje velika in velika podjetja. 

Presojanje inovativnosti kot tudi presojanje uspešnosti pa ni možno samo s finančnimi 
kazalniki. Analiziranje temeljnih računovodskih izkazov, ki je najbolj priljubljen in 
najpogostejši način, pokriva pretežen del kvantitativnega področja obsežnejšega analiziranja 
poslovanja podjetja, ki pa mora vključevati kakovostne dejavnike in podatke (Korošec 2000, 
170). Marsikatero podjetje pa izvaja I-I aktivnosti primarno zaradi drugih pričakovanih 
pozitivnih učinkov na poslovanje, zaposlene in poslovno, naravno, družbeno okolje (Krošlin 
2004, 116) ter nove zaposlitve in ne le zaradi neposrednih finančnih učinkov. Zato se lahko 
pojavijo pomisleki, da menedžment inovativnosti ni zgolj prinašanje finančne koristi podjetju, 
ampak tudi doseganje večjega zadovoljstva zaposlenih, dvig občutka pripadnosti, ravni 
ustvarjalnosti itn. Vendar v svojem bistvu vse, kar podjetje počne, služi enemu cilju. Ta cilj 
pa je gospodarska korist, kakor koli se v poslovnih vedah imenuje (dobiček, donosnost 
kapitala, maksimiranje vrednosti za lastnika). Tako se vsi parcialni cilji menedžmenta 
inovativnosti združujejo v končnem cilju – gospodarski koristi (Fatur in Likar 2009, 73). 

2.3.3 Poslovanje Invalidskih podjetij v RS 

V nadaljevanju teoretičnih izhodišč uspešnosti poslovanja navajamo način in posebnosti 
poslovanja IP v RS. Ta poslujejo po zakonodajnih normah, ki so enake za vse gospodarske 
družbe v RS, poleg tega pa področje IP urejujejo posebne zakonodajne norme. Ker te 
posebnosti omogočajo, da IP namenska sredstva izkoriščajo pod posebnimi pogoji tudi za 
uspešno poslovanje, smo to področje umestili v teoretična izhodišča uspešnosti poslovanja. 

Osnovna naloga vsakega podjetja je, da ustvarja poslovne učinke v obliki izdelkov ali storitev 
ter s prodajo in s pomočjo pravilno vodene politike poslovanja doseže maksimalen učinek. 
Običajno je to dobiček, lahko pa je to tudi prodaja, tržni delež ali katera druga ekonomska 
kategorija. V IP pa so zelo pomembni tudi socialni cilji (Šumah Zaluberšek 2009, 60–61). 
Zato so IP v RS deležna nekaterih posebnosti pri poslovanju. 

Subvencije plače  

V skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide 
(Uradni list RS, št. 117/2005) so invalidi, zaposleni v IP, upravičeni do subvencije plače, 
vendar samo v primeru, ko je ugotovljeno, da zaradi invalidnosti ne dosegajo pričakovanih 
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delovnih rezultatov njihovega delovnega mesta. O pravici do subvencije plače zaposlenemu 
invalidu odloča Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Osnova za izračun 
subvencije je minimalna plača, višina subvencije je odvisna od stopnje invalidnosti in znaša v 
invalidskem podjetju od 5 % do 30 % plače. 

Odstopljeni prispevki  

Odstopljeni prispevki so v plačah zaposlenih in dajatvah na plače vključeni davki in 
prispevki, ki jih IP obračuna, vendar ne plačuje. To so: prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za starševsko varstvo, ki jih določajo: 
– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – določa, da se podjetjem, zavodom 

in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov 
zavarovanca in delodajalca za obvezno zavarovanje, vplačajo na poseben račun pri 
delodajalcu in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij v 
skladu z zakonom; navedene prispevke plača RS iz proračuna;  

– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – določa, da se podjetjem, 
zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov vsi prispevki po tem zakonu 
odvedejo na poseben račun in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj 
teh podjetij oz. organizacij v skladu z zakonom; Zavod za zdravstveno zavarovanje se 
plačilu odpove;  

– Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – določa, da se podjetjem, 
zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo 
teh prispevkov, ti obračunajo in odvedejo na poseben račun in kot odstopljena sredstva 
uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oz. organizacij v skladu z zakonom; 
prispevke plača RS iz proračuna.  

Poleg oprostitve plačila prispevkov, ki jih našteti zakoni predpisujejo za IP, pa ZZRZI vse 
delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, oprošča plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje od prejemkov zaposlenih, ki to kvoto presegajo (Hieng idr. 2008, 
239–241). Odstopljena sredstva so IP dolžna prikazovati na posebnem kontu in jih uporabiti 
za namene, ki jih določa 61. člen ZZRZI: za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z 
delom invalidov, za izboljšanje delovnih pogojev za invalide, za ohranjanje in ustvarjanje 
novih delovnih mest za invalide, pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, 
pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, plačilo revidiranja računovodskih izkazov ter druge razvojne 
namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost invalidov. 

Tako kot druge gospodarske družbe tudi IP poslujejo v večini primerov uspešno. V krizi je 
večina IP, ki nimajo samostojnega proizvodnega programa ali lastne dejavnosti ali pa izvajajo 
le določeno fazo dela za matično družbo. IP, ki imajo samostojne proizvodne programe in 
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lastno dejavnost ter konstanten trg, poslujejo uspešneje. Dvolična narava podjetij, ki 
zaposlujejo invalide, pomeni, da morajo menedžerji, ki delujejo v njih, obvladati tako 
ekonomsko kot tudi socialno področje. Menedžerji imajo več nalog: ustvarjati dobiček, 
nadzirati stanje sredstev in obveznosti ter skrbeti za likvidnost podjetja. Dobiček sam po sebi 
ne jamči za preživetje podjetja in za pozitiven denarni izid (Tracy 1999, 16−17).  

V letu 2006 je v RS poslovalo 165 IP, v letu 2008 pa 169. V analizi poslovanja smo najprej 
pridobili podatke o IP v letu 2008 in po bonitetnih bazah (iBON 2009) iskali podatke o njih še 
za leto 2006.  

V nadaljevanju navajamo preglednico dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (v 
nadaljevanju SKD) iz leta 2008, za katere so bila registrirana IP v RS, ki so poslovala v letu 
2008. 

Preglednica 3: IP v RS po SKD 2008 

SKD 
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(v %) 
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Skupaj  169 100 

Vir: SURS 2010 in iBON 2008. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je več kot polovica (tj. 60 %) IP v RS registriranih v okviru 
skupine D – predelovalne dejavnosti, drugi največji delež (13 %) predstavlja dejavnost K – 
poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, sledijo jim še G – trgovina, 
popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe (8 %) ter N – zdravstvo in socialno 
varstvo (7 %). 
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njihovim spodbujanjem država omogoča inovativne rešitve za reševanje brezposelnosti. Za 
Slovenijo velja, da je v čedalje bolj zaostrenih pogojih trga dela eden izmed pomembnejših 
instrumentov, s katerim država stimulira zaposlovanje invalidov, prav IP. Tudi pred socialno 
izključenostjo je najboljše varovalo zaposlitev, zato je treba spodbuditi enakopravno 
zaposlovanje invalidov ter povečati njihovo zaposljivost. 

IP so organizacije, ki zavzemajo različne pravne oblike v različnih državah, so organizirane v 
podjetniškem duhu in težijo tako k socialnim kot tudi podjetniškim ciljem. Od običajnih 
podjetij se razlikujejo predvsem po možnosti iskanja inovativnih in dinamičnih rešitev 
problemov brezposelnosti in prispevanju k tipu ekonomskega razvoja, ki izboljšuje socialne 
zveze, te pa so ene izmed najbolj ustaljenih razvojev. 

Zaradi uresničevanje podjetniških ciljev so za IP pomembne tudi tržne raziskave. Te 
oskrbujejo menedžment s pravočasnimi, zanesljivimi in prav ovrednotenimi informacijami o 
tržišču. Šele takrat se lahko oblikuje ustrezna tržna ponudba, ki ustreza potrebam, željam in 
pričakovanjem trga. Vodje invalidskih podjetij so dobro seznanjeni s konkurenco na trgu in se 
zavedajo, da konkurenca na trgu spodbuja inovativnost. 

Inovacije največkrat povezujemo zgolj z radikalnimi spremembami, medtem ko mednarodne 
izkušnje kažejo, da kar 70 odstotkov vseh predstavljajo manjše novosti oziroma izboljšave v 
postopkih dela. Zato jim je treba posvetiti posebno pozornost. Lahko jih ustvarjajo vsi 
zaposleni in vsa podjetja, ne glede na velikost, panogo in razpoložljivost finančnih sredstev. 
Kljub temu, da je njihov posamični učinek zelo majhen, lahko v sinergiji prinesejo izjemen 
napredek in drastično izboljšajo kazalce poslovanja. Tudi tehnoloških inovacij naj bi bilo le 
okoli 20 odstotkov, zaradi česar je mnogo pomembnejše delo z ljudmi in zagotavljanje 
potrebnih pogojev za njihovo delo. Inoviranje je multidimenzionalen koncept, ki presega zgolj 
tehnološke inovacije in zajema tudi nove oblike distribucije, trženja in organizacije. Zato 
inoviranje ni omejeno zgolj na visoko tehnološki del gospodarstva, ampak predstavlja 
vseobsegajoče gonilo rasti. 

Literatura obravnava več vrst pristopov za spremljanje predvsem I-I dejavnosti. Eden 
osnovnih pristopov je obravnava inovacijskega procesa glede na vhodne, procesne in izhodne 
skupine dimenzij (Likar in Kopač 2005, 251–252). Omenjena delitev predstavlja osnovo za 
definiranje izbranih dejavnikov v dve skupini – potencialno vplivne vhodne dimenzije (vložki 
v inovacijski proces: poslovna politika, stroški za inovativno dejavnost, kadri, organizacijska 
kultura in klima, organiziranost menedžmenta idej, sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev, 
inovacijsko sodelovanje in financiranje) in izhodne dimenzije (rezultati inovacijskega 
procesa: rezultati inovativnost, pravice intelektualne lastnine, končni rezultati inovativnosti), 
ki so podrobneje obravnavani v poglavjih 2.2 in 2.3. 

Uspešnost podjetij je odvisna od številnih dejavnikov, med katere nedvomno spadajo 
dejavniki, ki smo jih predhodno navedli. Velja splošno prepričanje, da inovativna podjetja 
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poslujejo uspešneje od tistih, ki niso inovativna. Inovativna naj bi bila bolj odporna na 
različna nihanja na trgih in bi bila sposobna ohraniti rast posameznih kazalnikov skozi daljše 
časovno obdobje, vendar je to ravno zaradi množice dejavnikov in težavnega ločevanja 
finančnih učinkov inovacijskih aktivnosti od utečenega poslovanja težko dokazati. Dejavniki, 
ki jih je težko ali celo nemogoče meriti in so specifični za posamezno panogo oziroma 
podjetje, lahko pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Najpogosteje pa se 
uspešnost poslovanja meri s kazalniki rasti, donosnosti in produktivnosti. Presojanje 
inovativnosti kot tudi presojanje uspešnosti pa ni mogoče samo s finančnimi kazalniki. 
Analiziranje temeljnih računovodskih izkazov, ki je najbolj priljubljen in najpogostejši način, 
pokriva pretežen del kvantitativnega področja obsežnejšega analiziranja poslovanja podjetja, 
ki pa mora vključevati kakovostne dejavnike in podatke (Korošec 2000, 170). Vendar pri tem 
avtorji (Nas in Leppalahti 1997, 19; Likar in Kopač 2005, 254; Ropret in Likar 2010, 1307) 
navajajo, da kazalniki, ki izkazujejo končne rezultate vlaganj v inovacijski proces, pogosto 
nastopijo po določeni časovni zakasnitvi. 

Kot smo iz pregleda literature razbrali, gre za različne poglede na pomen in vpliv posameznih 
dejavnikov, mi pa bomo poskušali v empiričnem delu spoznati, kateri so tisti ključni 
dejavniki, ki vplivajo na zaposlovanje invalidnih oseb v IP.  



 

66 

3 EMPIRIČNI DEL 

V tem poglavju bomo najprej predstavili osnove kvantitativnega raziskovanja. V nadaljevanju 
predstavljamo postopek pridobivanja podatkov z definiranjem spremenljivk, razvojem 
vprašalnika, sestavo in strukturo dimenzij, izvedbo anketiranja ter analizo podatkov s 
predstavitvijo rezultatov. V zaključku poglavja sledi preverjanje hipotez. 

3.1 Uvod v kvantitativno raziskovanje 

Guba in Lincoln (1989) navajata, da je metodologija »temeljna strategija pri odločanju o 
sklopu alternativ in možnosti, ki so dosegljive raziskovalcu. Metodologija je mnogo več kot le 
izbira metod. Popolnoma vključuje raziskovalca – od nezavednega pogleda v svet do 
uzakonitve tega pogleda na svet skozi raziskovalni proces« (Trnavčevič 2001, 5). Tako nam 
raziskovanje s filozofsko mislijo pomaga osvetliti značilnosti različnih paradigem 
raziskovanja. Kvantitativno paradigmo raziskovanja mnogi avtorji najpogosteje povezujejo s 
pozitivizmom (Merriam 1998, 3–4), katerega ključna zamisel je, »da družbeni svet obstaja 
zunaj človeka in da bi morali njegove lastnosti meriti z objektivnimi metodami« (Easterby-
Smith, Thorpe in Lowe 2007, 46). 

Termin kvantitativna raziskava označuje »raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno 
gradivo podatki, dobljeni s standardiziranimi merskimi postopki. Ti podatki, ki jih je mogoče 
izraziti kot števila, pa so potem tudi analizirani z matematičnimi in statističnimi metodami« 
(Mesec 1998, 26). Pomembna lastnost kvantitativnih tehnik je, da je proces zbiranja podatkov 
ločen od analize (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163).  

3.2 Pridobivanje podatkov 

V prvem koraku smo uporabili teoretična izhodišča iz literature, t. i. sekundarne podatke. Kot 
širši vir sekundarnih podatkov sta nam služila MDDSZ, Direktorat za invalide, in iBON. 
Sledil je drugi korak, kjer smo sekundarno raziskovanje dopolnili s terenskim primarnim 
raziskovanjem, s pomočjo katerega smo pridobili glavnino podatkov za podrobnejšo 
osvetlitev raziskovalnih ciljev. V tem delu smo teoretične ugotovitve preverili s 
poizvedovanjem. Metoda poizvedovanja je primerna zato, ker na podlagi teoretičnih izhodišč 
pripravimo vprašanja in z njimi poiščemo odgovore pri določeni ciljni populaciji. 
Poizvedovanju, ki temelji na vprašanjih, pravimo tudi anketiranje ali preiskava (Tratnik 2002, 
33). 

Za zbiranje podatkov izbrane populacije IP je bil uporabljen anketni vprašalnik. Anketni 
vprašalnik je najprimernejša oblika takrat, ko je večina vprašanj standardiziranih, se pravi 
zaprtega tipa. Na ta način pridobljeni podatki so primerni za analizo oziroma testiranje 
hipotez. 
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3.2.1 Definiranje spremenljivk 

Za potrebe raziskave smo oblikovali podatkovno bazo, v kateri smo shranili zbrane podatke, 
pridobljene z anketiranjem, in dopolnjene s podatki iz baz iBON in MDDSZ. Iz nabora 
izbranih podatkov smo definirali dve skupini spremenljivk: 
– osnovne: spremenljivke iz vprašalnika uporabljenega v anketi; 
– dodatne:  

− spremenljivke iBON, 
− kombinacija spremenljivk iz vprašalnika in spremenljivk iBON,  
− kombinacija spremenljivk MDDSZ in spremenljivk iBON. 

Spremenljivke smo glede na I-I proces razdelili v dve skupini, in sicer: 
– vhodne – predstavljajo osnovo za I-I aktivnosti in se skozi proces udejanjajo v rezultate 

teh aktivnosti, ter 
– izhodne – ponazarjajo končne rezultate I-I procesa. 

Med vhodne spremenljivke smo uvrstili spremenljivke po zaokroženih področjih Poslovna 
politika – strategija in cilji, Stroški za inovativno dejavnost, Kadri, Organizacijska kultura in 
klima, Organiziranost menedžmenta idej, Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev ter 
Inovacijsko sodelovanje in financiranje; skupino izhodnih spremenljivk pa so zajela področja 
Rezultati inovativnosti, Pravice intelektualne lastnine in Končni rezultati inovativnosti. 

3.2.2 Razvoj vprašalnika 

Celoten proces razvoja vprašalnika je obsegal več faz. Pregled literature s področja 
zaposlovanja invalidov, I-I dejavnosti in uspešnosti poslovanja podjetij je predstavljal 
izhodišče procesa. V nadaljevanju smo opredelili vplivne dejavnike, ki jih literatura 
obravnava kot pomembne za uspešen oziroma neuspešen vidik obravnavanih področij. Sledilo 
je oblikovanje dejavnikov z vprašanji. Glede na vrsto vprašanj smo uporabili vprašanja 
zaprtega in odprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa so se nanašala na dejavnike, ki so merili 
kvalitativne lastnosti I-I procesa, vprašanja odprtega tipa pa so spraševala po numeričnih 
vrednostih, ki so evidentirane v IP oziroma so jih respondenti ocenili za tista IP, ki evidenc 
nimajo.  

Prvi osnutek vprašalnika je obsegal množico vprašanj. Kvalitativna vprašanja smo na podlagi 
trditev zaradi lažje merljivosti preoblikovali iz implicitne v eksplicitno obliko. V ta namen 
smo definirali pojem »pozitivna« trditev. Fatur in Likar (2009, 74) pojasnjujeta, da je 
pozitivna trditev tista trditev, pri kateri stopnja soglašanja z njo pomeni večjo uspešnost v I-I 
dejavnosti v tem merilu. To pa je pomembno zato, da vemo, katero smer – ugodno ali 
neugodno – izraža posamezna trditev. Za potrebe vprašalnika je to nujno zato, da pri 
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respondentu izločimo dilemo, ali višja ocena posamezne trditve označuje uspešen ali 
neuspešen I-I dejavnik. Posledično to pomeni, da smo lahko izračunali povprečje ocen trditev.  

Na podlagi teorije je sledilo združevanje dejavnikov I-I dejavnosti v vsebinsko zaokrožena 
področja, ki smo jih poimenovali »dimenzije«. Oblikovali smo deset področij in jih 
poimenovali ustrezno vsebini. V nadaljevanju smo izločili tiste trditve, ki so se znotraj 
posamezne dimenzije pokrivale ali podvajale. 

Glede na način anketiranja smo izbrali vprašalnik in ga po pošti poslali v izpolnjevanje za 
inovativno dejavnost IP pristojnim osebam oziroma, če te ne obstajajo, kandidatom, ki to 
področje najbolj poznajo. Test zanesljivosti in veljavnosti vprašalnika smo opravili prek 
pilotne raziskave pred glavno fazo zbiranja podatkov, kar je omogočilo izločitev abnormalnih 
vprašanj. Pojem »abnormalen« je uporabljen v statističnem pomenu, da bi označili, da je 
določeno vprašanje nenavadno. To ne vsebuje implikacij o tem, ali je vprašanje pravilno ali 
napačno (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 164–168). Pred pošiljanjem po pošti je bil 
vprašalnik dvakrat testiran. Prvo testiranje so izvedli strokovnjaki timov, ki so zadolženi za 
inovativno dejavnost v Premogovniku Velenje in IP HTZ Velenje. Ti so podali večje število 
izpolnjenih vprašalnikov. Vprašanja, ki so bila v okviru enega podjetja različno ocenjena, smo 
vnovič proučili in ustrezno prilagodili. Drugo testiranje smo izvedli v po dejavnosti dveh 
različnih podjetjih. Eno je bilo proizvodno – Gorenje IPC, drugo pa storitveno – Monter 
Dravograd. Namen testiranja je bil v terminološkem pojmovanju posameznih trditev. Tudi po 
drugem testiranju je sledila korekcija trditev. Vprašalnik je bil sestavljen iz 77 vprašanj, od 
tega je bilo 63 vprašanj zaprtega tipa in 14 vprašanj odprtega tipa, njegovo izpolnjevanje pa 
naj ne bi trajalo več kot 20 minut (priloga 3). 

3.2.3 Sestava in struktura dimenzij 

V raziskavo vključene spremenljivke razdelimo v dva dela in so izbrane na podlagi vplivnih 
dejavnikov, ki jih literatura opredeljuje kot pomembne z uspešno oziroma neuspešno I-I 
dejavnost.  

Uvodni del predstavljajo spremenljivke, ki podajajo za raziskavo splošne značilnosti IP. 
Splošne značilnosti IP so: velikost (mala, srednje velika, velika), dejavnost (predelovalna, 
storitvena) in število družbenikov/delničarjev. Osrednji del spremenljivk predstavlja deset 
vsebinsko zaokroženih področij. V nadaljevanju podajamo okvirni pregled spremenljivk po 
področjih. Podrobnejši pregled spremenljivk je razviden iz priloge 3. 
– Poslovna politika – strategija in cilji: področje je bilo oblikovano s sedmimi trditvami. 

Trditve so imele možnost ocenjevanja na petstopenjski lestvici od 1 (sploh ne soglašam) 
do 5 (popolnoma soglašam). Skupna povprečna ocena dimenzije je poslovna politika – 
povprečje. 
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– Stroški za inovativno dejavnost: spremenljivke so se nanašala na sedem področij stroškov 
za inovativno dejavnost v IP. Da smo stroške relativizirali glede na velikost podjetja, smo 
jih normalizirali glede na poslovne prihodke. Na koncu pa smo dodali še trditev, ki je 
omogočala oceno strinjanja od 1 (sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam), da 
stroški za inovativnost zavirajo inovativno dejavnost.  

– Kadri: poleg spremenljivk strukture zaposlenih – delež zaposlenih s VI. stopnjo izobrazbe 
in več v letu 2008, delež zaposlenih s VI. stopnjo izobrazbe in več: sprememba 08/06, 
delež zaposlenih invalidov v letu 2008, delež zaposlenih invalidov: sprememba 08/06, je 
to področje oblikovano s petimi pozitivnimi trditvami aktivnosti pri razvoju kadrov in 
šestimi lastnostmi pri zaposlovanju. Trditve aktivnosti do kadrov so bile ocenjevane na 
petstopenjski lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno). Skupna 
povprečna ocena dimenzije je kadri – povprečje. Pomembnost lastnosti pri zaposlovanju 
je bila ocenjena z rangi od ena do šest. Pri tem je bil prvi rang najpomembnejši, šesti pa 
najmanj pomemben. 

– Organizacijska kultura in klima: podaja jo šest pozitivnih trditev. Ocenjevanje je bilo s 
petstopenjsko lestvico od 1 (sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam). Skupna 
povprečna ocena dimenzije je organizacijska kultura in klima – povprečje. 

– Organiziranost menedžmenta idej: področje je obsegalo štiri številčne spremenljivke in 
pet pozitivnih trditev, merjenih s petstopenjsko lestvico od 1 (sploh ne soglašam) do 5 
(popolnoma soglašam). Skupna povprečna ocena dimenzije je organiziranost 
menedžmenta idej – povprečje. 

– Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev: podaja jo sedem trditev, ki se nanašajo na 
pogostost posameznih aktivnosti. Ocenjevanje je bilo s petstopenjsko lestvico od 1 
(nikoli) do 5 (vedno). Skupna povprečna ocena dimenzije je sistem nagrajevanja in vloga 
menedžerjev – povprečje. 

– Inovacijsko sodelovanje in financiranje: merjeno z devetimi trditvami, ki se nanašajo na 
pomembnost trditev s področja inovacijskega sodelovanja in financiranja. Ocenjevanje je 
bilo s petstopenjsko lestvico od 1 (popolnoma nepomembno) do 5 (zelo pomembno). 
Skupna povprečna ocena dimenzije je inovacijsko sodelovanje in financiranje – 
povprečje. 

– Rezultati inovativnosti: zajema ključne spremenljivke inovativnosti IP, če je inovacija 
uvedena v proučevanem obdobju 2006 do 2008. Merjeno je število inovacij 
izdelkov/storitev, poleg tega pa še delež izvedenih predlogov v okviru informacijskih 
sistemov. Slednjo spremenljivko smo umestili v vprašalnik zgolj za dodatno ilustracijo, ki 
ponazarja učinkovitost izvedbe predlaganih predlogov na področju informacijske 
tehnologije, ki omogoča uspešnejše informiranje deležnikov IP. Poleg tega je bilo 
merjeno s šestimi trditvami, ki se nanašajo na skupno korist. Ocenjevanje je bilo s 
petstopenjsko lestvico od 1 (zanemarljiva) do 5 (zelo visoka). Skupna povprečna ocena 
dimenzije je skupna korist. Področje so dopolnjevale še tri številčne spremenljivke, ki so 
podajale (1) prihodke, (2) znižanje stroškov in (3) gospodarsko korist od inovacij. Da 
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smo kategorije relativizirali glede na poslovne rezultate, smo jih normalizirali glede na 
(1) poslovne prihodke, (2) poslovne odhodke in (3) poslovne prihodke in poslovne 
odhodke. 

– Pravice intelektualne lastnine: merjeno s štirimi trditvami, ki se nanašajo na strinjanje 
navedb s trditvami s področja pravic intelektualne lastnine za IP. Ocenjevanje je bilo s 
petstopenjsko lestvico od 1 (sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam), če pa IP 
nimajo te pravice, so to lahko tudi ustrezno navedla. Skupna povprečna ocena dimenzije 
je pravice intelektualne lastnine – povprečje. 

– Končni rezultati inovativnosti: objektivni vidik je podan s sedemnajstimi 
spremenljivkami finančnih rezultatov, ki so normirani glede na zaposlenega. Subjektiven 
vidik je bil merjen s štirimi pozitivnimi trditvami, ki se nanašajo na pomembnost trditev s 
področja končnih rezultatov inovativnosti za IP. Ocenjevanje je bilo s petstopenjsko 
lestvico od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno). Skupna povprečna ocena 
dimenzije je končni rezultati inovativnosti – povprečje. 

3.2.4 Anketiranje 

Ker gre za specifično tematiko in bi bili odgovori zaposlenih z različnimi organizacijskimi 
funkcijami različni, smo morali zagotoviti, da je odgovore podajala oseba, ki se v IP dejansko 
ukvarja z I-I dejavnostjo, oziroma pristojne osebe, ki najbolj poznajo obravnavano tematiko. 
Zato smo preko Sveta zavoda IP RS pridobili seznam in naslove kontaktnih oseb vseh IP v 
RS. Anketni vprašalnik smo poslali po pošti s pripisom in povratno ovojnico vsem IP, ki so v 
registru IP v RS. Teh podjetij je 176. Prav tako smo preko pristojne osebe Sveta zavoda 
naknadno pozvali vse članice zavoda, da sodelujejo v raziskavi, z zagotovilom, da bodo 
rezultati raziskave povratno posredovani preko zavoda.  

Da bi povečali število prejetih odgovorov in s tem relevantnost rezultatov, smo po desetih 
dneh telefonsko pozvali še tista IP, ki niso vrnila vprašalnika in jih ponovno prosili za 
izpolnjevanje vprašalnika. Vprašalnik smo naknadno posredovali tudi po elektronski pošti. 
Skupno smo prejeli 96 vrnjenih vprašalnikov. Pri pregledu odgovorov, smo izločili tri 
nepopolne vprašalnike. Anketa je bila izvedena od 10. julija do 10. septembra 2010.  

3.3 Analiza podatkov in predstavitev rezultatov 

Analizo podatkov smo najprej izvedli z parametrično statistiko s katero smo opisali ključne 
značilnosti IP vključenih v raziskavo. Ker smo raziskovali razlike med deleži inovativnih IP 
po skupinah dejavnosti, po velikosti in z vidika lastniške strukture, smo za ugotavljanje 
statističnih razlik uporabili test hi kvadrat – x2, kot ustrezno metodo za primerjavo deležev 
inovativnih IP glede na: (1) skupine dejavnosti (storitvena, predelovalna), (2) velikosti IP 
(mala, srednja in velika) ter (3) lastniško strukturo IP (eden ali več družbenikov/delničarjev). 
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Za ugotavljanje razlike med inovativnimi in neinovativnimi IP smo uporabili t test – t, ki je 
primeren za ugotavljanje statističnih razlik za dva večja neodvisna vzorca. S faktorsko analizo 
smo analizirali povezave v množicah spremenljivk I-I dejavnosti v raziskavi imenovane 
dimenzije, tako da smo našli skupne dimenzije, ki smo jih poimenovali »dimenzija – 
povprečje«. Pri tem pa je naziv dimenzije poimenovan po vsebini dimenzije. Poleg dimenzij, 
ki so bile analizirane s faktorsko analizo je tudi dimenzija stroški za inovacijsko dejavnost, 
kjer je kot rezultat relativnih skupnih stroškov za inovacijsko dejavnost nastala skupna 
dimenzija imenovana »delež skupnih stroškov za inovacijsko dejavnost v poslovnih 
odhodkih«, in dimenzija rezultati inovativnosti, kjer je skupna dimenzija rezultat povprečja 
posameznih vrst inovacij,19 imenovana kot »skupna korist« od inovacij. Ob dejavnikih I-I 
dejavnosti, ki so analizirani skozi posamezne dimenzije poda raziskava še nekatere dejavnike, 
ki niso vključeni v analizo posameznih dimenzij, podajajo pa dodatno ilustracijo stanja na 
preučevanem področju.20 

V nadaljevanju smo analizirali povezanost spremembe zaposlenosti invalidov med leti 2006 
in 2008 ter vsemi skupnimi dimenzijami I-I dejavnosti. S Pearsonovimi korelacijskimi 
koeficienti smo preverjali, katere skupne dimenzije so povezane z odvisno spremenljivko in 
tudi, ali morda obstaja prevelika povezanost med skupnimi dimenzijami, kar bi kazalo na 
problem multikolinearnosti. Pearsonov korelacijski koeficient smo uporabili zato, ker so vse 
skupne dimenzije dokaj normalno porazdeljene, vrednosti koeficientov asimetričnosti in 
sploščenosti so blizu nič. Z regresijsko analizo pa smo analizirali vplive I-I dejavnosti na 
zaposlovanje invalidnih oseb. Celotno analizo podatkov smo izvedli s programsko opremo 
SPSS – Statistical Products and Service Solution. 

3.3.1 Značilnosti podjetij 

V anketno raziskavo je bilo vključenih 93 podjetij. V Sloveniji so v uporabi različne delitve 
podjetij glede na velikost, najpogosteje sta uporabljeni delitvi po Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gospodarski družbah (ZGD-H) in po Zakonu o podpornem okolju za 
podjetništvo (ZPOP). Po teh dveh delitvah je v našem vzorcu 41 (44,1 %) malih, 45 (48,4 %) 
srednjih in 7 (7,65 %) velikih. Za primerjavo rezultatov bomo v nadaljnjih analizah upoštevali 
velikost podjetja zgolj na podlagi števila zaposlenih, in sicer do 50 zaposlencev, kar 
predstavlja 44,1-odstotni delež, nad 50 do 150 zaposlencev (26,9 %) in nad 150 zaposlencev 
(29,0 %). Razlog za to delitev je dobiti skupine z dokaj enakim številom podjetij, upoštevaje 
tudi vsebinske kriterije.  

 

                                                 
19 Več o tem v poglavju 3.3.2. 
20 Več o tem v poglavju 3.3.2. 



 

72 

Dejavnost 

Skoraj dve tretjini (62,4 %) IP, ki so bila anketirana, se ukvarja s predelovalno dejavnostjo, 
ostala pa s storitveno.  

Slika 13: Dejavnost podjetja glede na število zaposlenih 

Kot je s slike 13 razvidno, se delež predelovalnih podjetij s številom zaposlenih povečuje. 
Tako je v podjetjih z do 50 zaposlenimi skoraj enak delež storitvenih kot predelovalnih 
podjetij, v podjetjih z nad 50 do 150 zaposlenimi znaša delež predelovalnih podjetij 64,0 %, z  
nad 150 zaposlenimi pa 77,8 %. Hi kvadrat statistika znaša 4,9 in je na meji statistične 
značilnosti (p<0,1). 

Preglednica 5: Dejavnost podjetij glede na število zaposlenih 

   
rzap_1 Število zaposlenih 

Skupaj 
do 50 51 do 150 nad 150 

SKD 
klasifikacija 

A Delež 2,4 8 0 3,2
D Delež 58,5 72 77,8 67,7
F Delež 2,4 4 0 2,2
G Delež 2,4 0 3,7 2,2
H Delež 2,4 0 0 1,1
I Delež 0 0 3,7 1,1
K Delež 19,5 4 11,1 12,9
M Delež 2,4 0 0 1,1
N Delež 2,4 12 3,7 5,4
O Delež 7,3 0 0 3,2

Skupaj Število 41 25 27 93
Delež 100 100 100 100

Po SKD klasifikaciji se dve tretjini podjetij ukvarja s predelovalno dejavnostjo (D), največ od 
teh z dejavnostjo DD (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame 
in protja, razen pohištva), DB (Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in krznenih 

Štev ilo zapos lenih

51,2
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22,2
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izdelkov) in DJ (Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov). Največ storitvenih podjetij se 
ukvarja z dejavnostjo K (Poslovanje z nepremičninami, najemom in poslovnimi storitvami) in 
predstavljajo 12,9-odstoten delež, največji je v podjetjih z do 50 zaposlenimi (19,5 %). Ostale 
dejavnosti so zastopane v manjšem obsegu. Dejavnost O (Druge, skupne in osebne storitvene 
dejavnosti) je zastopana le v podjetjih z do 50 zaposlenimi in med njimi predstavlja 7,3-
odstotni delež. Omenimo še dejavnost A (Kmetijstvo, lov, gozdarstvo), ki je med podjetji z do 
50 zaposlenimi zastopa z 2,4-odstotnim deležem, med podjetji z nad 50 do 150 zaposlenimi 
znaša ta delež 8 %, večja podjetja pa se s to dejavnostjo ne ukvarjajo. 

Finančni rezultati 

V nadaljevanju so predstavljeni finančni rezultati, normirani na zaposlenega, in sicer za leto 
2008 ter za spremembo iz leta 2006 na 2008.  

Povprečni poslovni prihodki na zaposlenega znašajo v letu 2008 36.892 EUR. Najnižje 
povprečne prihodke beležijo podjetja z nad 150 zaposlenimi (32.409 EUR), sledijo podjetja z 
do 50 zaposlenimi (37.070 EUR), najvišje pa v podjetjih z nad 50 do 150 zaposlenimi (41.441 
EUR). Omenimo še, da je med podjetji z do 50 zaposlenimi več kot tretjina (34,1 %) takih, ki 
beležijo negativen poslovni izid, v ostalih dveh skupinah pa jih je okoli petina. Podjetja z 
najmanj zaposlenimi beležijo negativno rast prihodkov (-4.969 EUR) glede na leto 2006, 
medtem ko ostala podjetja pozitivno, kar velja zlasti za podjetja z nad 50 do 150 zaposlenimi 
(8.428 EUR). Poslovni odhodki na zaposlenega so zelo primerljivi s prihodki, prav tako 
sprememba odhodkov 2008/2006. Tako najmanjša podjetja beležijo negativen dobiček na 
zaposlenega v letu 2008 (-689 EUR), podjetja z nad 150 zaposlenimi rahel pozitiven dobiček 
(294 EUR), ter preostala podjetja še nekoliko večji dobiček (797 EUR). Glede na leto 2006 so 
največje povečanje izgube na zaposlenega zabeležila podjetja z do 50 zaposlenimi (-2.358 
EUR), iz majhnega dobička v majhno izgubo so prišla tudi podjetja z več kot 150 zaposlenimi 
(-599 EUR), podjetja z 51 do 150 zaposlenimi pa so dobiček še povečala (1.079 EUR). Delež 
izgube v prihodkih za leto 2008 znaša v podjetjih z do 50 zaposlenimi 17 %, v ostalih dveh 
skupinah pa -1 %, torej na meji rentabilnosti poslovanja. Največji porast deleža izgube v 
prihodkih v letih 2006 do 2008 so imela podjetja z do 50 zaposlenimi (20 %), v ostalih dveh 
skupinah pa je delež ostal na približno enaki ravni. Podjetja z do 50 zaposlenimi so imela v 
povprečju 1,2-odstotni tržni delež, podjetja z nad 50 do 150 zaposlenimi 3,2-odstoten ter 
podjetja z nad 150 zaposlenimi 5,1-odstoten tržni delež.  

Glede na ta kazalnik se skupine med seboj statistično značilno razlikujejo (F=3,54, p<0,05). V 
primerjavi z letom 2006 se tržni deleži niso veliko spreminjali, rahel povprečen porast so 
beležila le podjetja z nad 150 zaposlenimi (za 1,9-odstotne točke). Povprečna dodana vrednost 
na zaposlenega v letu 2008 znaša nekaj manj kot 18.000 EUR in se skorajda ne razlikuje 
glede na velikost podjetja. Tudi sprememba dodane vrednosti od leta 2006 je zanemarljiva v 
vseh treh skupinah podjetij.  
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Preglednica 6: Finančni rezultati glede na število zaposlenih 

 

Število zaposlenih v IP 
F 

preizkus

Stopnja 
tveganja 

p 

do 50 51 do 150 nad 150 Skupaj 
Aritm. 
sred. 

St. 
odklon 

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon 

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon

fin_2 Poslovni prihodki na zaposlenega v letu 2006 42.039 62265 33.013 18760 30.636 21152 36.302 43942 0,639 0,53 
fin_4 Poslovni prihodki na zaposlenega v letu 2008 37.070 30337 41.441 28070 32.409 22372 36.892 27544 0,695 0,502 
fin_5 Poslovni prihodki na zaposlenega: sprememba 08/06 -4.969 64254 8.428 12914 1.773 7506 590 43421 0,749 0,476 
fin_7 Poslovni odhodki na zaposlenega v letu 2006 40.954 61465 33.452 18563 30.084 19978 35.782 43223 0,559 0,574 
fin_9 Poslovni odhodki na zaposlenega v letu 2008 37.121 28899 42.039 27068 32.347 21066 37.057 26323 0,878 0,419 
fin_10 Poslovni odhodki na zaposlenega: sprememba 08/06 -3.833 59326 8.587 13108 2.264 7333 1.276 40209 0,748 0,476 
fin_12 Dobiček na zaposlenega v letu 2006 1.670 3040 -281 2935 893 1727 920 2784 4,071 0,02 
fin_13 Delež dobička v prihodkih v letu 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 3,362 0,039 
fin_15 Dobiček na zaposlenega v letu 2008 -689 7537 797 6621 294 2339 -4 6172 0,489 0,615 
fin_16 Dobiček na zaposlenega: sprememba 08/06 -2.358 6955 1.079 8176 -599 1325 -924 6403 2,354 0,101 
fin_17 Delež dobička v prihodkih v letu 2008 -0,17 0,96 -0,01 0,24 -0,01 0,09 -0,08 0,65 0,686 0,506 
fin_18 Delež dobička v prihodkih: sprememba 08/06 -0,20 0,96 0,00 0,26 -0,04 0,08 -0,10 0,65 0,932 0,397 
fin_19 Tržni delež v letu 2006 0,010 0,019 0,034 0,075 0,032 0,032 0,023 0,046 3,008 0,054 
fin_20 Tržni delež v letu 2008 0,012 0,021 0,032 0,074 0,051 0,082 0,029 0,062 3,540 0,033 
fin_21 Tržni delež: sprememba 08/06 0,001 0,015 -0,002 0,014 0,019 0,075 0,006 0,042 1,946 0,149 
fin_26 Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2008 17.978 8.210 18.684 7.034 16.871 6.919 17.846 7.498 0,386 0,681 
fin_27 Dodana vrednost na zaposlenega: sprememba 08/06 0,9969 0,2899 1,0526 0,1974 1,0194 0,2414 1,0184 0,2523 0,373 0,69 
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Ne glede na zgoraj navedene razlike med posameznimi skupinami podjetij pa le-teh na 
podlagi F statistike ne moremo potrditi, saj F statistika ni v skoraj nobenem primeru 
statistično značilna. 

Struktura zaposlenih 

V tem podpoglavju so predstavljena podjetja glede na izobrazbeno strukturo zaposlenih in 
deležem zaposlenih, ki ga predstavljajo invalidi. 

Preglednica 7 nam ponazarja povprečen delež zaposlenih z vsaj 6. stopnjo izobrazbe, ki se je 
v prvih dveh skupinah podjetij leta 2008 gibal okoli 10 %, v skupini podjetij z nad 150 
zaposlenimi pa 8 %. Glede na leto 2006 se ta delež skorajda ni spremenil. Podjetja z do 50 
zaposlenimi imajo v letu 2008 v povprečju največji delež zaposlenih invalidov, 51 %, medtem 
ko znaša v ostalih dveh skupinah ta delež 45 % in se statistično značilno razlikujeta od deleža 
v skupini. Deleži se glede na leto 2006 niso spremenili v nobeni od skupin podjetij. 

Povzamemo lahko, da so skupine invalidskih podjetij med seboj primerljive tako glede na 
finančne rezultate kot tudi glede na strukturo zaposlenih in njihovo dejavnost. 
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Preglednica 7: Struktura zaposlenih glede na število zaposlenih 

 

Število zaposlenih v IP 
F 

preizkus

Stopnja 
tveganja 

p 

do 50 51 do 150 nad 150 Skupaj 
Aritm. 
sred. 

St. 
odklon 

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon 

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon

Aritm. 
sred. 

St. 
odklon

zap_10 Delež zaposlenih s VI. stopnjo izobrazbe in več v 
letu 2008 

0,1069 0,1024 0,0986 0,0535 0,0801 0,0558 0,0969 0,0795 0,935 0,396 

zap_11 Delež zaposlenih s VI. stopnjo izobrazbe in več: 
sprememba 08/06 

-0,006 0,0826 -0,004 0,0236 0,0036 0,0143 -0,002 0,0564 0,227 0,798 

zap_13 Delež zaposlenih invalidov v letu 2008 0,5072 0,1291 0,4504 0,0386 0,4467 0,0586 0,4744 0,0973 4,501 0,014 
zap_14 Delež zaposlenih invalidov: sprememba 08/06 -0,002 0,0947 -0,008 0,0449 -0,007 0,033 -0,005 0,0689 0,078 0,925 
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3.3.2 Rezultati anketne analize 

Anketa je bila razdeljena na naslednjih deset področij, ki posredno ali neposredno zadevajo 
inovativnost v podjetju: (1) Poslovna politika – strategija in cilji, (2) Stroški za inovativno 
dejavnost, (3) Kadri, (4) Organizacijska kultura in klima, (5) Organiziranost menedžmenta 
idej, (6) Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev, (7) Inovacijsko notranje in zunanje 
sodelovanje ter financiranje, (8) Rezultati inovativnosti, (9) Pravice intelektualne lastnine in 
(10) Končni rezultati inovativnosti. 

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni rezultati za vsako od teh področij. S faktorsko 
analizo bomo preverili faktorsko strukturo, s Cronbachovim koeficientom pa zanesljivost 
merskega instrumenta, razen v področjih (2) in (8) kot navedeno v poglavju 3.3. 

Poslovna politika – strategija in cilji 

Ta dimenzija je bila merjena z sedmimi trditvami, ki so jih anketiranci ocenili na lestvici od 1 
(sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam).  

 

Slika 14: Poslovna politika – strategija in cilji (frekvenčne porazdelitve) 

S trditvijo Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih priložnosti kot zrele 
panoge več kot dve tretjini (67,8 %) anketirancev soglaša (ocena 4 ali 5) in le 7,5 % jih ne 
soglaša (oceni 1 ali 2). Pri trditvi Sistematično analiziramo rezultate inovativnosti so rezultati 
nasprotni: skoraj dve tretjini (65,6 %) anketirancev z njo ne soglaša, 15,1 % pa soglaša. Zelo 
podobno je ocenjena trditev Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z drugimi 
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podjetji, s katero ne soglaša 68,5 % anketirancev, soglaša pa jih 16,3 %. S trditvijo Inovacijski 
cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno osebo se strinja 21,6 %, ne strinja pa 
46,3 % anketirancev. S trditvijo Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za 
organizacijo dela ali postopkov v lastno podjetje se približno enak delež anketirancev strinja 
(33,3 %) kot ne strinja (39,8 %). Trditev Inovativnost je ena izmed deklariranih vrednot je 
pozitivno ocenilo 25,8 % anketirancev, negativno pa 43,0 %. S trditvijo Inovacijska politika 
je natančno opredeljena v strateškem razvojnem načrtu se strinja 22,6 %, ne strinja pa 32,3 % 
anketirancev.  

 

Slika 15: Poslovna politika – strategija in cilji (povprečne vrednosti) 

Trditev Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih priložnosti kot klasične 
zrele panoge je edina trditev, ki je bila ocenjena s povprečno oceno nad 3, ki je sredina 
lestvice, torej se anketiranci v povprečju s tem bolj strinjajo kot ne strinjajo (3,8). Trditev 
Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za organizacijo dela ali postopkov v lastno 
podjetje je ocenjena s povprečno oceno 3,0, podobno tudi trditve Inovacijska politika je 
natančno opredeljena v strateškem razvojnem načrtu, Inovativnost je ena izmed deklariranih 
vrednot (obe 2,9) in Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno osebo 
(2,8). Najnižjo stopnjo strinjanja so anketiranci pokazali s trditvama Dosežke na področju 
inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji in Sistematično analiziramo rezultate 
inovativnosti (2,4). Skupna povprečna ocena te dimenzije znaša 2,9 (priloga 5, preglednica 
20). 

V nadaljevanju s faktorsko analizo (Metoda glavnih osi) preverimo faktorsko strukturo 
dimenzije Poslovna politika – strategija in cilji. Z enim faktorjem je pojasnjene 56,1 % 
celotne variance spremenljivk. Najnižja vrednost komunalitete znaša 0,23, in sicer pri 
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spremenljivki Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih priložnosti kot 
klasične zrele panoge, kar pomeni, da je v najmanjši korelaciji z dimenzijo (priloga 5, 
preglednice 21–23). 

 

Slika 16: Poslovna politika – strategija in cilji (diagram lastnih vrednosti) 

Diagram lastnih vrednosti pokaže, da lahko vseh osem trditev obravnavamo v sklopu ene 
dimenzije. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,89 in kaže na visoko zanesljivost 
merskega instrumenta. 

Stroški za inovacijsko dejavnost 

Anketiranci so ocenili inovacijske stroške za sedem področij, na koncu pa so podali še oceno, 
v kolikšni meri naj bi ti zavirali inovacijsko dejavnost v podjetju. Da bi stroške relativizirali 
glede na velikost podjetja, smo jih naknadno normalizirali glede na poslovne odhodke.  
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Slika 17: Delež stroškov za inovativno dejavnost v poslovnih odhodkih 

Skupen povprečen delež stroškov za inovacijsko dejavnost v poslovnih odhodkih znaša 4,4 %, 
največ od tega pa odpade na stroške za pridobitev strojev, opreme in programske opreme za 
proizvodnjo novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov/poslovni odhodki – ti 
predstavljajo 2,3-odstoten delež v poslovnih odhodkih. 

Stroški za posodabljanje delovnih mest invalidov predstavljajo 1 % v poslovnih odhodkih, 
ostali stroški pa skupno 1,2 %. Omenimo še, da 10,1 % podjetij namenja manj kot 1 % 
poslovnih odhodkov za inovacijsko dejavnost in le 5,5 % podjetij več kot 10 %. Za 
preverjanje hipoteze bomo uporabili spremenljivko, ki predstavlja delež skupnih stroškov za 
inovacijsko dejavnost v poslovnih odhodkih. 

V nadaljevanju predstavljamo še eno spremenljivko, ki pa je nismo uporabili pri preverjanju 
hipoteze in nam služi zgolj za dodatno ilustracijo stanja na preučevanem področju. 

 

Slika 18: Stroški za inovativnost zavirajo inovativno dejavnost (frekvenčna 
porazdelitev) 

0,1

0,2

0,4

0,5

1,0

2,3

0 1 2 3

Stroš ki z a raz is kav e in  raz v oj z unaj
podjetja /pos lov ni odhodki

Stroš ki z a uv ajan je inov ac ij na trž iš če

Stroš ki z a iz obraž ev anje in  us pos abljan je

Stroš ki z a raz is kav e in  raz v oj z notra j podjetja

Stroš ki z a pos odabljan je de lov nih mes t inv a lidov

Stroš ki z a pr idobitev  s tro jev , opreme in  programs ke
opreme z a pro iz v odnjo nov ih a li b is tv eno iz boljš anih

proiz v odov  in  pos topkov

Delež  v  pos lov nih odhodkih (% )

19,4 39,8 39,8 1,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stroški za inovativnost
zavirajo inovativno

dejavnost

sploh ne soglašam ne soglašam niti ne soglašam niti soglašam soglašam popolnoma soglašam



 

81 

Da stroški za inovativnost zavirajo inovativno dejavnost, skoraj petina (19,4 %) anketiranih 
podjetij nikakor ne soglaša oziroma štiri desetine (39,8 %) ne soglašajo. Nadaljnje štiri 
desetine (39,8 %) je neopredeljenih, popolnoma soglaša pa le eno podjetje. Povprečna ocena 
te trditve znaša 2,2, kar pomeni večje nesoglašanje kot soglašanje. 

Kadri 

Poleg števila zaposlenih, deleža invalidov in deleža zaposlenih z najmanj visokošolsko 
izobrazbo, ki smo jih obravnavali v poglavju Značilnosti podjetij, je bil cilj ankete tudi 
ugotoviti, kakšne so aktivnosti podjetja do kadrov ter katerim lastnostim podjetja pripisujejo 
večjo pomembnost. 

Anketirani predstavniki podjetij so na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo 
pomembno) ocenili pomembnost petih aktivnosti pri razvoju kadrov. 

 

Slika 19: Kadri (frekvenčna porazdelitev) 

Fleksibilen delovni čas je za petino (20,4 %) anketirancev popolnoma nepomemben, za skoraj 
štiri desetine (38,7 %) anketirancev nepomemben, za petino (20,4 %) pa bodisi pomemben ali 
pa nepomemben. Možnost prilagoditve delovnih mest je za 7,6 % anketirancev nepomembna, 
za 40,5 % pomembna, več kot polovica (51,6 %) pa je neopredeljenih. Možnost izbire dela je 
več kot polovico anketirancev (51,7 %) nepomembna oziroma celo na 15,1 % popolnoma 
nepomembna, le 15 % pa jih meni, da je to pomembno, vendar pa le 3,2 %, da zelo 
pomembno. Za več kot tri desetine anketirancev (31,2 %) dodatno izobraževanje ni 
pomembno, podoben delež (32,3 %) pa jih meni, da je pomembno. Za vse od naštetih 
aktivnosti je največji delež anketirancev podal oceno »zelo pomembno« za usposabljanje 
(20,4 %), 23,7 % pa oceno pomembno, nihče pa ni menil, da usposabljanje sploh ni 
pomembno.  
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Slika 20: Kadri (povprečne vrednosti) 

Usposabljanje je v povprečju najpomembnejša aktivnost podjetja do svojih kadrov, povprečna 
vrednost znaša 3,6. Naslednja najpomembnejša je možnost prilagoditve delovnih mest (3,4), 
sledi dodatno izobraževanje (3,1). Možnost izbire dela in fleksibilni delovni čas za anketirane 
predstavnike podjetij nista tako pomembna dejavnika, saj sta ocenjena s povprečno oceno, ki 
je pod sredino lestvice (2,5).  

S faktorsko analizo (Metoda glavnih osi) preverimo faktorsko strukturo dimenzije Kadri. Z 
enim faktorjem je pojasnjene 59,6 % celotne variance spremenljivk. Najnižja vrednost 
komunalitete znaša 0,47 (priloga 5, preglednice 27–29). 

 

Slika 21: Kadri (diagram lastnih vrednosti) 

Diagram lastnih vrednosti pokaže na eno dimenzijo, kar pomeni, da lahko vse trditve, ki se 
nanašajo na politiko podjetja do ravnanja s kadri, obravnavamo v sklopu ene dimenzije. Tudi 
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Cronbachov koeficient zanesljivosti pokaže na veliko zanesljivost merskega instrumenta 
(0,893). 

Anketiranci so v nadaljevanju (slika 22) podali range pomembnosti pri zaposlovanju za šest 
dejavnikov. Prvi rang pri tem pomeni najpomembnejši dejavnik, šesti rang pa najmanj 
pomemben dejavnik. Če upoštevamo zgolj prvi rang, ki predstavlja največjo pomembnost, 
potem je delavnost daleč najpomembnejša lastnost, ki jo mora imeti kandidat, če želi biti 
sprejet na delovno mesto, tako namreč meni skoraj štiri desetine (37,6 %) anketiranih 
predstavnikov podjetij, nadaljnjih 28,0 % pa je dalo tej lastnosti drugi rang pomembnosti. 
Ustvarjalnosti je dalo 22,6 % anketirancev prvi rang pomembnosti, discipliniranosti 14,0 % in 
samoiniciativnosti 12,9 %. Za ostale lastnosti je manj kot 10 % anketirancev podalo prvi rang 
pomembnosti. Med lastnostmi izstopa še pogum, ki mu je kar 44,1 % anketirancev dalo zadnji 
rang pomembnosti. 

 

Slika 22: Pomembnost dejavnikov pri zaposlovanju kandidatov (rangi pomembnosti) 
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Slika 23: Pomembnost dejavnikov pri zaposlovanju kandidatov (povprečni rang 
pomembnosti) 

Slika 23 ponazarja povprečne range pomembnosti. Nižja vrednost pomeni večjo pomembnost. 
Delavnost je daleč najbolj pomembnejša lastnost pri zaposlovanju kadrov (povprečni rang 
2,4). Sledijo ustvarjalnost (3,2), discipliniranost (3,4), vztrajnost in samoiniciativnost (obe 
3,6), najmanj pomemben pa je pogum (4,7).  

Organizacijska kultura in klima 

Organizacijska kultura in klima sta merjeni s šestimi trditvami na lestvici od 1 (sploh ne 
soglašam) do 5 (popolnoma soglašam).  
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Slika 24: Organizacijska kultura in klima (frekvenčne porazdelitve) 

Za vse trditve velja, da jih anketiranci v glavnem niso ocenjevali s skrajnima vrednostnima 
sploh ne soglašam in popolnoma soglašam. Trditev Zaposleni lahko odločajo o načinu 
svojega dela je bila med anketiranci ocenjena z največjo stopnjo nestrinjanja (oceni 1 ali 2): 
58,1 % in majhnim deležem strinjanja (11,9 %). S trditvijo Večina zaposlenih v podjetju svoje 
delo opravlja z velikim zadovoljstvom se 20,5 % anketirancev ne strinja, 28,0 % pa strinja. 
Trditev V podjetju so ustvarjalni in inovativni posamezniki med sodelavci deležni visoke 
podpore nadrejenih večji delež anketirancev ocenjuje pozitivno (39,8 %) kot negativno 
(18,3 %). Podobno ocenjujejo trditev V vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen del 
poslovanja se (pozitivno: 31,2 %, negativno: 15,1 %). S trditvijo Klima v podjetju je 
naklonjena podjetnosti se nekaj večji delež anketirancev ne strinja (28,0 %) kot strinja 
(26,9 %). Trditev Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in inovativnosti so anketiranci 
ocenili z večjo stopnjo soglašanja (30,1 %) kot nesoglašanja (17,2 %). 

Znotraj dimenzije Organizacijska kultura in klima je bila trditev V podjetju so ustvarjalni in 
inovativni posamezniki med sodelavci deležni visoke podpore nadrejenih ocenjena z najvišjo 
povprečno stopnjo soglašanja (3,3) – slika 25. Trditvi V vodstvu sprejemamo tveganje kot 
normalen del poslovanja in Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in inovativnosti sta 
bili ocenjeni s povprečno oceno 3,2, trditev Večina zaposlenih v podjetju svoje delo opravlja z 
velikim zadovoljstvom je ocenjena s povprečno oceno 3,1. Predzadnja glede na stopnjo 
soglašanja je trditev Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti (3,0), najmanj pa se 
anketiranci strinjajo s trditvijo Zaposleni lahko odločajo o načinu svojega dela (2,5) 
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Slika 25: Organizacijska kultura in klima (povprečne vrednosti) 

Faktorska analiza je pokazala na precejšnjo homogenost spremenljivk, saj je z enim faktorjem 
pojasnjene 54,3 % celotne variabilnosti. Vrednost komunalitet se pri treh spremenljivkah 
giblje med 0,3 in 0,4 (priloga 5, preglednice 32 do 34). 

 

Slika 26: Organizacijska kultura in klima (diagram lastnih vrednosti) 

Diagram lastnih vrednosti pokaže na eno dimenzijo, vrednost Cronbachovega koeficienta pa 
znaša 0,89, torej obstaja dovolj velika korelacija med spremenljivkami, da jih lahko 
obravnavamo kot eno dimenzijo. 

2,5

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

3,0

1 2 3 4 5

Zaposleni lahko odločajo o nač inu svojega dela

Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti

V eč ina zaposlenih v  podjetju svoje delo oprav lja z
velikim zadovoljs tvom

Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in
inovativnosti

V  vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen del
pos lovanja

V  podjetju so ustvarjalni in inovativni posamezniki
med sodelavc i deležni v isoke podpore nadrejenih

Organizac ijska kultura in klima

Povprečna vrednost



 

87 

Organiziranost menedžmenta idej 

Za merjenje te dimenzije imamo na voljo štiri številska indikatorje in pet indikatorjev, 
merjenih na lestvici od 1 (sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam). Številski 
indikatorji se nanašajo na število zaposlenih, ki so v letu 2008 podali inovacijski predlog 
oziroma na število inovacijskih predlogov. Te indikatorje smo normirali glede na število 
zaposlenih, da bi jih lahko primerjali med seboj. Za boljše razumevanje tega področja smo 
podjetjem zastavili še dve vprašanji, ki se nanašata na sistem spodbujanja, obravnave in 
nagrajevanja inovacijskih predlogov, podanih s strani zaposlenih in na sistem menedžmenta 
inovativnosti. Ti dve vprašanji nista bili vključeni pri izračunu dimenzije, obravnavane v tem 
poglavju. 

Preglednica 8: Delež zaposlenih, ki so v letu 2008 podali inovacijski predlog 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

omi_3 Delež zaposlenih, ki so v letu 
2008 podali inovacijski predlog 

93 0 0,6 0,100 0,138 

Povprečen delež zaposlenih, ki so v letu 2008 podali inovacijski predlog, znaša 10,0 %. V 
40,9 % podjetjih nihče od zaposlenih ni podal predlogov v treh podjetjih pa je podalo predlog 
več kot polovica zaposlenih. 

 

Slika 27: Delež inovacijskih predlogov v letu 2008 glede na število zaposlenih 

Glede na število zaposlenih znaša povprečni delež prijavljenih predlogov 16,4 %, delež 
odobrenih 12,2 %, realiziranih pa 9,3 %. To pomeni, da podjetja realizirajo v povprečju dobro 
polovico (56,3 %) podanih predlogov. Za nadaljnje analize smo izračunali indeks, ki 
predstavlja oteženo povprečje prijavljenih, odobrenih in realiziranih predlogov, in sicer po 
naslednji formuli:  
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predlogi = 0,2*% prijavljenih predlogov+0,3*% odobrenih predlogov+0,5*% realiziranih predlogov 

Formulo smo izbrali glede na pomembnost posameznih predlogov. Uteži smo podali po 
aritmetičnem zaporedju. Najmanjšo imajo prijavljeni predlogi, nekoliko večjo odobreni 
predlogi, precej večjo pa realizirani predlogi. Vsebinsko gledano so torej realizirani predlogi 
enako pomembni kot prijavljeni in odobreni skupaj. Na ta način smo dali največjo težo 
realiziranim predlogom, najmanjšo pa prijavljenim. Uteženo povprečje tako znaša 11,6 % 
predlogov glede na število zaposlenih.  

Podatki iz anketne analize podajajo tudi nizko število prijavljenih in realiziranih predlogov na 
zaposlenega. Zato smo posebej analizirali predelovalne in storitvene dejavnosti. V 
predelovalnih dejavnosti je bilo v letu 2008 prijavljenih 0,308 in realizirano 0,172 predlogov 
na zaposlenega, medtem ko je bilo v storitvenih prijavljenih 0,220 in realiziranih 0,128 
predlogov na zaposlenega. 

 

Slika 28: Organiziranost menedžmenta idej – frekvenčne porazdelitve 

Dobra četrtina podjetij (28,0 %) soglaša s trditvijo, da sistematično uvaja povezovanje 
oddelkov, 45,2 % pa ne soglašajo. Sistematično uvajanje decentralizacije je značilno za 
18,3 % podjetij, za 62,2 % pa ne. Uvajanje skupinskega dela ima 35,5 % podjetij, nima ga pa 
13,0 % podjetij. Tretjina anketiranih predstavnikov podjetij (33,4 %) soglaša, da sistematično 
uvaja nove procese, 18,3 % pa s tem ne soglaša. Uvajanje novih sistemov upravljanja znanja 
je značilno za 16,1 % podjetij, za 60,2 % pa ne. 
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Slika 29: Organiziranost menedžmenta idej – povprečne vrednosti 

Na sliki 29 vidimo, da IP v povprečju najbolj soglašajo, da sistematično uvajajo skupinsko 
delo in nove procese (3,2). Naslednje glede na stopnjo soglašanje je povezovanje oddelkov, ki 
je doseglo povprečno oceno 2,8, sistematično uvajanje novih sistemov upravljanja (2,5) in 
decentralizacija (2,4) pa ni značilno za podjetja. 

Korelacija med spremenljivkami je dovolj visoka, da jih lahko obravnavamo kot eno 
dimenzijo. To nam pokaže tudi faktorska analiza. Vrednost komunalitet pri vseh 
spremenljivkah presega 0,45 (priloga 5, preglednice 39 do 41). 

 

Slika 30: Organiziranost menedžmenta idej (diagram lastnih vrednosti) 

Omenimo še, da ima polovica podjetij vzpostavljen sistem vzpodbujanja, obravnave in 
nagrajevanja inovacijskih predlogov, polovica pa ga nima. Med 57 podjetji, ki so odgovorila 
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na vprašanje, kako imajo organiziran sistem menedžmenta inovativnosti zaposlenih, smo 
dobili naslednje odgovore: 40,4 % tradicionalni, 36,8 % sistem nadrejenega ter 14,0 % drugo. 

Predstavljene spremenljivke lahko obravnavamo v sklopu ene dimenzije, saj diagram lastnih 
vrednosti pokaže, da je zgolj ena večja od 1. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,88. 

Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev 

Ta dimenzija je bila merjena s sedmimi indikatorji, ki merijo pogostost posameznih aktivnosti 
v podjetju, in sicer na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (vedno).  

Vodja, ki je osredotočen na inovativnost (slika 31), je v 6,5 % podjetij vedno pripravljen 
sprejeti tveganje, v 29,0 % zelo pogosto, v 50,5 % včasih, v ostalih 14 % podjetij pa zelo 
redko ali nikoli. V 28,0 % podjetij vodstvene kadre vedno ali zelo pogosto namensko 
usposabljajo za podjetniško vodenje, v 40,8 % pa zelo redko ali pa nikoli. Namensko 
usposabljanje za ustvarjalno delo je še nekoliko redkejše kot za podjetniško vodenje, saj je 
podjetij, ki nikoli ali zelo redko usposabljajo svoje zaposlene, kar 48,4 %. V desetini podjetij 
(10,8 %) nadrejeni vedno pohvalijo sodelavca za dobro opravljeno delo, v treh desetinah 
(30,1 %) zelo pogosto, v skoraj polovici (47,3 %) pa včasih. V skoraj četrtini podjetij 
(22,6 %) nikoli javno ne podeljujejo priznanj najuspešnejšim inovatorjem, v skoraj polovici 
podjetij (45,2 %) pa to storijo včasih in lev v 8,6 % vedno. 

 

Slika 31: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev – frekvenčne porazdelitve 

Dobra desetina (10,8 %) anketiranih predstavnikov mnenja, da materialno in nematerialno 
nagrajevanje vedno prinese pričakovano zadovoljstvo, skoraj polovica (49,5 %) pa jih meni, 
da zelo pogosto. Dokaj deljena mnenja so glede sistema nagrajevanja: 7,5 % anketirancev 
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meni, da so bolj inovativni sodelavci vedno tudi bolj nagrajeni, 21,5 % jih meni, da zelo 
pogosto, 37,6 % da včasih, 30,1 % zelo redko ter 3,2 % nikoli. 

 

Slika 32: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev – povprečne vrednosti 

Anketiranci menijo (slika 32), da najpogosteje materialno in nematerialno nagrajevanje pri 
posamezniku doseže pričakovano zadovoljstvo (3,7). V podjetjih tudi dokaj pogosto v 
primerjavi z ostalimi dejavniki (3,4) nadrejeni javno pohvalijo sodelavca za dobro opravljeno 
delo, vodja, ki je osredotočen na inovativnost, pa je pripravljen sprejeti tveganje (3,3). 
Namensko usposabljanje vodstvenih kadrov za podjetniško vodenje in ustvarjalno delo je 
dokaj redko, prav tako javno podeljevanje priznaj najuspešnejšim inovatorjem.  
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Slika 33: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev (diagram lastnih vrednosti) 

S faktorsko analizo smo ugotovili, da spremenljivke dokaj homogene, saj je z enim faktorjem 
pojasnjene 49,5 % celotne variabilnosti. Vrednost komunalitet se pri treh spremenljivkah 
giblje med 0,3 in 0,4. Komunaliteta spremenljivke sn_2 (Materialno in nematerialno 
nagrajevanje lahko pri posamezniku doseže pričakovano zadovoljstvo) je dokaj nizka (0,225) 
(priloga 5, preglednice 43 do 45). 

Diagram lastnih vrednosti pokaže, da lahko vse spremenljivke obravnavamo v sklopu ene 
dimenzije, kar pokaže tudi vrednost Cronbachovega koeficienta (0,86). 

Inovacijsko sodelovanje in financiranje  

To področje je bilo merjeno z devetimi trditvami, katere so anketiranih predstavniki podjetij 
ocenjevali na lestvici od 1 (popolnoma nepomembno) do 5 (zelo pomembno). Anketirani 
predstavniki podjetij so ocenili, kako pomembni so posamezni dejavniki za inovacijsko 
sodelovanje, ki pa so med drugimi posredno ali neposredno vezani na ustrezne finančne vire. 
Zato smo ključne dejavnike sodelovanja in financiranja združili v eno dimenzijo. 
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Slika 34: Inovacijsko sodelovanje in financiranje (frekvenčne porazdelitve) 

Uspešno preteklo poslovanje podjetja je kot dejavnik financiranja pomemben za 45,1 %, 
nepomemben pa za 10,8 % podjetij. Ustrezni finančni viri so za večji delež podjetij (50,5 %) 
pomembni in za manjši delež nepomembni (7,6 %). Zaščita z varstvom intelektualne lastnine 
je pomembna za 15,0 % podjetij, nepomembna pa kar za 69,9 % podjetij. Sodelovanje med 
oddelki/službami znotraj podjetja kot vir informacij je pomembno za 38,7 % podjetij, 
nepomembno pa za 20,4 %. Sodelovanje z univerzami in visokošolskimi ustanovami je kot 
pomembno ocenilo zgolj 16,1 %, kot nepomembno pa kar 72,1 % podjetij. Sodelovanje s 
svetovalci, laboratoriji za poslovne raziskave je pomembno za 20,4 % podjetij, nepomembna 
pa za 53,8 % podjetij. Sodelovanje s konkurenti ali drugimi podjetji na vašem področju nima 
posebnega pomena za podjetja (pomembno: 15,1 %, nepomembno 61,2 %). Obratno pa je s 
sodelovanjem s strankami ali kupci, ki je pomembno za 50,5 % podjetij, sodelovanje z 
dobavitelji opreme, surovin in materiala pa za 43,0 % podjetij. 

Na sliki 35 vidimo dejavnike za inovacijsko sodelovanje in naštejmo pomembne, tiste, ki so 
dosegli povprečno oceno pomembnosti več kot 3: Sodelovanje s strankami ali kupci (3,6), 
Ustrezni finančni viri in Sodelovanje z dobavitelji opreme, surovin in materiala (oboje 3,5), 
Uspešno preteklo poslovanje podjetja (3,4) ter Sodelovanje med oddelki/službami znotraj 
podjetja kot vir informacij (3,3). Kot lahko ugotovimo, za podjetja ni toliko pomembno 
sodelovanje s tistimi organizacijami, ki imajo velik inovativni potencial in veliko teoretičnega 
znanja, kot npr. laboratoriji, univerze.  
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Slika 35: Inovacijsko sodelovanje in financiranje (povprečne vrednosti) 

Faktorska analiza je pokazala na nekoliko manjšo homogenost spremenljivk, saj je z enim 
faktorjem pojasnjene 46,2 % celotne variabilnosti. Ne glede na nižji delež pojasnjene variance 
lahko obravnavamo vse spremenljivke kot eno dimenzijo, saj imajo vse spremenljivke dovolj 
visoke komunalitete. Vrednost komunalitet se pri dveh spremenljivkah giblje med 0,3 in 0,4, 
ostale komunalitete pa so višje (priloga 5, preglednice 47 do 49). 

Slika 36: Inovacijsko sodelovanje in financiranje (diagram lastnih vrednosti) 
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Diagram lastnih vrednosti nakazuje, da lahko vse zgoraj predstavljene spremenljivke 
obravnavamo v sklopu ene dimenzije. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,88. 

Rezultati inovativnosti 

Glavni pokazatelj inovativnosti podjetja je uvedena inovacija v preučevanem obdobju (2006 
do 2008). Takih podjetij je dobra tretjina (34,4 %). Nadalje nas je zanimalo, koliko inovacij 
izdelkov in storitev so inovativna podjetja v tem obdobju uvedla. Da bi bili podatki 
primerljivi, smo jih normirali glede na število zaposlenih. Nadalje nas je zanimala skupna 
korist od inovacij, in sicer za šest področij.  

Preglednica 9: Delež uvedenih inovacij na zaposlenega v obdobju 2006–2008 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

rri_2 Število uvedenih inovacij v obdobju 
2006–2008 – izdelkov na zaposlenega 

93 0 1 0,0257 0,11063

rri_3 Število uvedenih inovacij v obdobju 
2006–2008 – storitev na zaposlenega 

93 0 0,31 0,0192 0,05621

ri_4 Delež izvedenih predlogov v okviru 
informacijskih sistemov podjetja 

93 0 0,8 0,2168 0,24941

Povprečno skupno število inovacij na zaposlenega znaša 0,04, če pa upoštevamo zgolj 
podjetja, ki so uvedla inovacijo, pa znaša 0,13 inovacij na zaposlenega. Med inovaciji 
nekoliko v večji meri prevladujejo izdelki. Povprečen delež izvedenih predlogov v okviru 
informacijskih sistemov znaša 21,7 %, pri tem omenimo, da 41,9 % podjetij ni imelo 
nobenega izvedenega predloga. 

Anketirana podjetja so na lestvici od 1 (zanemarljiva) do 5 (zelo visoka) ocenila skupno korist 
od inovacij za šest področij.  
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Slika 37: Skupna korist od inovacij (frekvenčne porazdelitve) 

Za inovacije poslovnih modelov je med vsemi naštetimi področji največji delež podjetij 
(22,8 %), da je bila skupna korist od njih zanemarljiva. Le 3,3 % podjetij je poročalo o visoki 
koristi za tovrstne inovacije. Za inovacije na področju trženja je enak delež podjetij (8,6 %) 
navedel, da je bila skupna korist zanemarljiva oziroma zelo visoka, največji delež pa je 
navedel, da je bila majhna (38,7 %). Za inovacije na področju organiziranosti je 11,8 % 
podjetij zabeležilo zelo visoko korist in le 1,1 % zanemarljivo korist. Za inovacije postopkov 
oziroma procesov je med vsemi področji inovacij največji delež (16,1 %) podjetij zelo visoko 
skupno korist. Za inovacije storitev je 7,5 % podjetij navedlo zelo visoko korist, za inovacije 
izdelkov pa 6,5 %. 

 

Slika 38: Skupna korist od inovacij (povprečne vrednosti) 
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inovacije na področju organiziranosti (3,3). Koristi od inovacij izdelkov so ocenjene za 
malenkost višje (3,1) od koristi od storitev (2,9). Najmanj koristi so imela podjetja od inovacij 
poslovnih modelov. 

Preglednica 10: Finančni rezultati inovativnosti v letu 2008 (opisne statistike) 

 N Minimum Maksimum Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

dri_1 Prihodki od novih ali bistveno 
izboljšanih izdelkov/storitev v letu 
2008/poslovni prihodki 

93 0 7,246 0,09274 0,751013

dri_2 Znižanje stroškov zaradi novih ali 
bistveno izboljšanih izdelkov/storitev v letu 
2008/poslovni odhodki 

93 0 0,207 0,00655 0,023054

dri_3 Gospodarska korist v letu 2008 iz 
realiziranih predlogov/poslovni prihodki in 
poslovni odhodki 

93 0 1,116 0,01761 0,116733

Povprečni prihodki od novih ali bistveno izboljšanih izdelkov oziroma storitev glede na 
poslovne prihodke znašajo 9,27 %, pri tem omenimo, da 59,1 % podjetij ni imelo nobenih 
tovrstnih prihodkov. Povprečno znižanje stroškov zaradi novih ali bistveno izboljšanih 
izdelkov oziroma storitev glede na poslovne dohodke znaša 0,66 %. Povprečna gospodarska 
korist iz realiziranih predlogov glede poslovne prihodki in odhodke 1,76%. 

Pravice intelektualne lastnine 

Odnos do pravice intelektualne lastnine smo merili s štirimi indikatorji, merjenimi na lestvici 
od 1 (sploh ne soglašam) do 5 (popolnoma soglašam). V kolikor podjetja ne posedujejo te 
pravice, so to tudi ustrezno navedla. 

 

Slika 39: Pravice intelektualne lastnine (frekvenčne porazdelitve) 

8,6

17,2

21,5

20,4

20,4

26,9

22,6

24,7

36,6

9,7

9,7

8,6

8,6

3,2

6,5

3,2

3,2

1,1

2,2

1,1

22,6

41,9

37,6

41,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Registrirane znamke (tudi IP) bistveno pripomorejo
k našemu poslovnemu uspehu

Registrirane geografske označbe bistveno
pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu

Podeljeni patenti bistveno pripomorejo k našemu
poslovnemu uspehu

Registrirani modeli bistveno pripomorejo k našemu
poslovnemu uspehu

sploh ne soglašam ne soglašam niti ne soglašam niti soglašam

soglašam popolnoma soglašam ne posedujemo te pravice



 

98 

Petina podjetij (20,1 %) ne poseduje nobene od pravic intelektualne lastnine. Največ podjetij 
poseduje pravico do registriranih znamk (77,4 %), vendar se med njimi le redki strinjajo 
(15,1 %), da bistveno pripomorejo k njihovemu poslovnemu uspehu. 62,4 % podjetij ima 
patente in le 13,9 % soglaša, da podeljeni patenti bistveno pripomorejo k poslovnemu uspehu. 
Registrirane modele ima 58,1 % podjetij, enak delež jih ima geografske označbe in 
zanemarljivo malo podjetij meni, da tako modeli kod geografske označbe prispevajo k 
njihovemu poslovnemu uspehu. 

Za oblikovanje dimenzije pripravimo spremenljivke na ta način, da vsem tistim podjetjem, ki 
nimajo pravice do določene intelektualne pravice, priredimo vrednost 0. Na ta način se 
izognemo manjkajočim vrednostim, vsebinsko gledano pa tudi ni sporno, saj odsotnost neke 
intelektualne pravice seveda ne prispeva k poslovnemu uspehu oziroma manj, kot če bi jo 
podjetje imelo in je ne bi izkoristilo (odgovor: ne soglašam).  

 

Slika 40: Pravice intelektualne lastnine (povprečne vrednosti) 

Kot lahko razberemo iz gornjega grafikona, podjetja zelo slabo izkoristijo pravico do 
intelektualne lastnine. Še največ iztržijo registrirane znamke (2,1), sledijo patenti (1,3), 
geografske označbe in modeli pa imajo telo zanemarljiv vpliv na poslovno uspešnost podjetja. 

V nadaljevanju s faktorsko analizo preverimo ali vse obravnavane pravice lahko upoštevamo 
kot eno dimenzijo. Skupna korelacija med spremenljivkami je precej visoka, saj je z enim 
faktorjem pojasnjene 69,6 % celotne variabilnosti. Vrednost komunalitete se pri eni 
spremenljivki nekaj pod 0,4, ostale komunalitete pa so višje od 0,5 (priloga 5, preglednice 51 
do 53). 
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Slika 41: Pravice intelektualne lastnine (lastne vrednosti) 

Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da ima le ena komponenta lastno vrednost nad 1. 
Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,85. Vse zgoraj predstavljene spremenljivke 
obravnavamo v sklopu ene dimenzije. 

Končni rezultati inovativnosti 

V tem podpoglavju obravnavamo le tisti del končnih rezultatov inovativnosti, ki se nanaša na 
subjektivni vidik. Objektivni vidik, ki se nanaša na nekatere značilnosti, kot npr. uspešnost 
podjetja, smo zajeli v podpoglavju Finančni rezultati. Subjektivni vidik smo merili s štirimi 
indikatorji na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno). 

 

Slika 42: Končni rezultati inovativnosti (frekvenčna porazdelitev) 
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Anketirana podjetja so ocenila, kako pomembni so za njih nekateri rezultati kot posledica 
inovacijske dejavnosti. Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in varnost je 22,6 % podjetij 
ocenilo kot zelo pomembno, 51,6 % pa kot pomembno, nihče pa kot popolnoma 
nepomembno. Nekaj manj kot polovica podjetij (44,1 %) je kot pomembno ocenila povečano 
zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev, 53,8 % pa je ocenilo pomembnost izboljšanja 
fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev. Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev je kot 
pomembno ocenilo 52,7 % podjetij. 

Najpomembnejši rezultat inovacijske dejavnosti (slika 43) je po mnenju IP izboljšanje vpliva 
na okolje, zdravje ali varnost (4,0). Zelo podobno so podjetja ocenila pomembnost izboljšanja 
kakovosti storitev ali izdelkov (3,7) in izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave 
storitev (3,6). Nekoliko manj, a še vedno precej so ocenila pomembnost povečane zmogljivost 
proizvodnje ali dobave storitev (3,4). 

 

Slika 43: Končni rezultati inovativnosti (povprečne vrednosti) 

Faktorska analiza je pokazala, da je z enim faktorjem pojasnjene 65,3 % variance 
spremenljivk. Vrednost komunalitete se giblje med 0,45 in 0,8 (priloga 5, preglednice 55 do 
57). 
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Slika 44: Končni rezultati inovativnosti (diagram lastnih vrednosti) 

Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da štiri spremenljivke lahko obravnavamo kot eno 
dimenzijo. Vrednost Cronbachovega koeficienta znaša 0,88.  

3.4 Preverjanje hipotez 

H1: Delež inovativnih IP v RS se z vidika dejavnosti IP razlikuje. 

Hipotezo preverimo s Hi kvadrat preizkusom.  

Preglednica 11: Delež IP glede na dejavnost – Hi kvadrat preizkus 

   
fin_22 Dejavnost invalidskega 

podjetja Skupaj 
predelovalna storitvena 

ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 
2006–2008 uvedlo kakršnekoli 
inovacije 

ne Delež 62,10 71,40 65,60

da Delež 37,90 28,60 34,40

Skupaj 
N 58 35 
Delež 100,00 100,00 100,00

Hi kvadrat 0,847 (p>0,1)

Povprečni delež inovativnih podjetij znaša med predelovalnimi podjetji 37,9 %, med 
storitvenimi pa 28,6 %. Ne glede na to, da obstaja dokaj velika razlika v deležu, pa je ne 
moremo statistično potrditi (p>0,05). Hipotezo zavrnemo. 
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H2: Delež inovativnih IP v RS se z vidika velikosti IP razlikuje. 

Hipotezo preverimo s Hi kvadrat preizkusom.  

Preglednica 12: Delež IP glede na velikost – hi kvadrat preizkus 

   
rzap_1 Število zaposlenih Skupaj 

do 50 51 do 150 nad 150 do 50 
ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 
2006–2008 uvedlo kakršnekoli 
inovacije 

ne Delež 75,60 64,00 51,90 65,60
da Delež 24,40 36,00 48,10 34,40

Skupaj N 41 25 27 93
Delež 100,00 100, % 100,00 100,00

Hi kvadrat 4,11 (p>0,05)

Delež inovativnih podjetij z velikostjo narašča. Med podjetji z do 50 zaposlenimi je 24,4 % 
podjetij inovativnih, med podjetji z 51 do 150 zaposlenimi znaša ta delež 36,0 %, z nad 150 
zaposlenimi pa 48,1 %. Razlike v deležih so vseeno premajhne, da bi jih statistično potrdili 
p>0,05). Hipotezo zavrnemo. 

H3: Delež inovativnih IP v RS se z vidika lastniške strukture razlikuje. 

Hipotezo preverimo s hi kvadrat preizkusom.  

Preglednica 13: Delež IP glede na lastniško strukturo – hi kvadrat preizkus 

   

las Število 
družbenikov/delničarjev 

invalidskega podjetja Skupaj 

1 2 
ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 
2006–2008 uvedlo kakršnekoli 
inovacije 

ne Delež 70,50 56,30 65,60

da Delež 29,50 43,80 34,40

Skupaj 
N 61 32 93
Delež 100,00 100,00 100,00

Hi kvadrat 1,89 (p>0,1)

V podjetjih, kjer je le en družbenik, je delež inovativnih podjetij 29,5 %, medtem ko je med 
podjetji z dvema družbenikoma 43,8 % inovativnih podjetij. Ponovno je razlika v deležih 
premajhna, da bi jo statistično potrdili (p>0,05). Hipotezo zavrnemo. 

H4: IP v RS, ki so inovativna poslujejo uspešneje kot neinovativna. 

Za preverjanje te hipoteze smo vzeli več področij uspešnosti podjetja. S t preizkusom smo 
preverili, ali se aritmetične sredine glede na to, ali je podjetje inovativno ali ne, med seboj 
razlikujejo. 
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Prvo področje se nanaša na finančno uspešnost podjetja in se nanaša na poslovne prihodke, 
odhodke, dobiček, delež dobička in tržni delež. Vsi kazalci so normirani glede na število 
zaposlenih. 

Preglednica 14: Finančna uspešnost IP glede na njihovo inovativnost 

ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 2006–2008 
uvedlo kakršnekoli inovacije N Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon t test 
Stopnja 
tveganja 

p 
fin_4 Poslovni prihodki na 
zaposlenega v letu 2008 

ne 61 34645 29698 -1,087 0,28
da 32 41176 22708 

fin_5 Poslovni prihodki na 
zaposlenega: sprememba 08/06 

ne 61 -2351 52701 -0,901 0,37
da 32 6196 13046 

fin_9 Poslovni odhodki na 
zaposlenega v letu 2008 

ne 61 36025 28375 -0,52 0,604
da 32 39024 22180 

fin_10 Poslovni odhodki na 
zaposlenega: sprememba 08/06 

ne 61 -672 47848 -0,643 0,522
da 32 4989 18580 

fin_15 Dobiček na zaposlenega v letu 
2008 

ne 61 -647 5103 -1,396 0,166
da 32 1223 7764 

fin_16 Dobiček na zaposlenega: 
sprememba 08/06 

ne 61 -1455 4596 -1,106 0,272
da 32 89 8898 

fin_17 Delež dobička v prihodkih v 
letu 2008 

ne 61 -0,14 0,80 -1,188 0,238
da 32 0,03 0,14 

fin_18 Delež dobička v prihodkih: 
sprememba 08/06 

ne 61 -0,15 0,79 -1,129 0,262
da 32 0,01 0,19 

fin_20 Tržni delež v letu 2008 
ne 61 0,03 0,07 0,22 0,827
da 32 0,03 0,05 

fin_21 Tržni delež: sprememba 08/06 
ne 61 0,00 0,04 -0,865 0,389
da 32 0,01 0,04 

Podjetja se v finančnih kazalcih z vidika njihove inovativnosti ne razlikujejo, saj t statistika 
niti v enem primeru ni statistično značilna. Hipotezo v tem delu zavrnemo. 
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Preglednica 15: Končni rezultati inovativnosti glede na inovativnost IP 

ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 2006–2008 
uvedlo kakršnekoli inovacije N Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon t test 
Stopnja 
tveganja 

p 
kri_sum Končni rezultati inovativnosti 
– povprečje 

ne 61 3,45 0,71 -4,055 0
da 32 4,07 0,70 

kri_1 Izboljšanje kakovosti izdelkov 
ali storitev 

ne 61 3,36 0,84 -5,088 0
da 32 4,28 0,81 

kri_2 Izboljšanje fleksibilnosti 
proizvodnje ali dobave storitev 

ne 61 3,39 0,84 -3,677 0
da 32 4,09 0,93 

kri_3 Povečana zmogljivost 
proizvodnje ali dobave storitev 

ne 61 3,20 0,89 -2,818 0,006
da 32 3,75 0,92 

kri_4 Izboljšanje vpliva na okolje ali 
zdravje in varnost 

ne 61 3,84 0,69 -2,008 0,048
da 32 4,16 0,81 

Podjetja, ki so inovativna, so v večji meri zaznala izboljšanje kakovosti storitev ali izdelkov 
(t=-5,09, p<0,05), izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev (t=-3,68, p<0,05), 
povečano zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev (t=-2,82, p<0,05) in izboljšanje vpliva 
na okolje in varnost (t=2,01, p<0,05). Hipoteza je v tem delu v celoti potrjena. Četrto hipotezo 
lahko potrdimo delno: inovativna podjetja ne izkazujejo boljših finančnih rezultatov, vendar 
izboljšajo sam proces proizvodnje oz. dobave storitev. Možno je, da se to izboljšanje pokaže 
na finančnih rezultatih šele z večjim časovnim zamikom.  

H5: Zaposlovanje invalidnih oseb je močno povezano z inovativnostjo v IP v RS. 

Za preverjanje te hipoteze uporabimo t preizkus za enakost povprečij. Osrednja spremenljivka 
za preverjanje hipoteze je sprememba deleža zaposlenih invalidov od leta 2006 do leta 2008. 
V kolikor se je delež v inovativnih invalidskih podjetjih bolj povečal, je hipoteza potrjena. 

Preglednica 16: Delež zaposlenih invalidov glede na inovativnost IP 

ri_1 Ali je vaše podjetje v obdobju 2006–2008 
uvedlo kakršnekoli inovacije N Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon t test 
Stopnja 
tveganja 

p 
zap_12 Delež zaposlenih invalidov v 
letu 2006 

ne 61 0,50 0,12 2,450 0,016
da 32 0,44 0,09 

zap_13 Delež zaposlenih invalidov v 
letu 2008 

ne 61 0,48 0,11 1,239 0,218
da 32 0,46 0,07 

zap_14 Delež zaposlenih invalidov: 
sprememba 08/06 

ne 61 -0,02 0,05 -2,194 0,031
da 32 0,02 0,09 

Delež zaposlenih invalidov v letu 2006 znaša v inovativnih podjetjih 44 %, v neinovativnih pa 
50 %, razlika v deležih je statistično značilna (t=2,45, p<0,5). V letu 2008 se je glede na leto 
2006 delež invalidov v inovativnih podjetjih povečal za dve odstotni točki, v neinovativnih pa 
zmanjšal za prav toliko, razlika v deležih se je zmanjšala in ni več statistično značilna (t=1,24, 
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p>0,5). Sprememba v deležih zaposlenih invalidov je statistično značilna (t=-2,2, p<0,05), s 
čimer je hipoteza potrjena. Inovativna podjetja so v preučevanem obdobju uspela povečati 
delež invalidov, neinovativna pa so ga celo zmanjšala.  

Hglavna: Inovativnost vpliva na zaposlovanje v IP v RS. 

V okviru preverjanja te hipoteze nas je zanimala povezanost med spremembo zaposlenosti 
invalidov med leti 2006 in 2008 in vsemi zgoraj opisanimi dimenzijami oziroma sestavljenimi 
spremenljivkami. S Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti preverimo, katere dimenzije so 
povezane z odvisno s spremenljivko in tudi, ali morda obstaja prevelika povezanost med 
dimenzijami, kar bi kazalo na problem multikolinearnosti. Razlog, zakaj uporabimo 
Pearsonov korelacijski koeficinet, je v tem so vse dimenzije dokaj normalno porazdeljene, 
vrednosti koeficientov asimetričnosti in sploščenosti so namreč blizu 0. 
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Preglednica 17: Korelacijska matrika med dimenzijami in spremembo deleža zaposlenosti invalidov med letoma 2006 in 2008 
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zap_14 Delež zaposlenih invalidov: 
sprememba 08/06 

1 -0,00 0,195 0,069 0,054 0,082 0,566** 0,068 0,11 0,058 0,014 0,104 

sum_pp Poslovna politika – povprečje -0,00 1 0,025 0,694** 0,583** 0,697** 0,311** 0,706** 0,660** 0,591** 0,092 0,520** 
dstr_sum Skupni stroški za 
inovacijsko dejavnost/poslovni 
odhodki 

0,195 0,025 1 0,145 0,074 0,189 -0,04 0,211* 0,279** 0,294** 0,11 0,236* 

kad_sum Kadri – povprečje 0,069 0,694** 0,145 1 0,780** 0,762** 0,281** 0,752** 0,803** 0,717** 0,015 0,688** 
okk_sum Organizacijska kultura in 
klima – povprečje 

0,054 0,583** 0,074 0,780** 1 0,751** 0,291** 0,800** 0,656** 0,727** 0,066 0,630** 

omi_sum Organiziranost 
menedžmenta idej – povprečje 

0,082 0,697** 0,189 0,762** 0,751** 1 0,351** 0,852** 0,765** 0,669** 0,051 0,647** 

predlogi Inovacijski predlogi – 
utežena vsota 

0,566** 0,311** -0,04 0,281** 0,291** 0,351** 1 0,303** 0,240* 0,172 0,05 0,17 

sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga 
menedžerjev – povprečje 

0,068 0,706** 0,211* 0,752** 0,800** 0,852** 0,303** 1 0,765** 0,774** 0,085 0,711** 

is_sum Inovacijsko sodelovanje in 
financiranje – povprečje 

0,11 0,660** 0,279** 0,803** 0,656** 0,765** 0,240* 0,765** 1 0,641** 0,182 0,747** 

ri_sum Rezultati inovativnosti – 
povprečje 

0,058 0,591** 0,294** 0,717** 0,727** 0,669** 0,172 0,774** 0,641** 1 0,088 0,656** 

pil_sum Pravice intelektualne lastnine 
– povprečje 

0,014 0,092 0,11 0,015 0,066 0,051 0,05 0,085 0,182 0,088 1 -0,04 

kri_sum Končni rezultati 
inovativnosti – povprečje 

0,104 0,520** 0,236* 0,688** 0,630** 0,647** 0,17 0,711** 0,747** 0,656** -0,04 1 

*korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05. 

**korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01. 
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Iz korelacijske matrike je razvidno, da so korelacije med nekaterimi zelo visoke, celo nad 0,8, 
kar kaže na resen problem multikolinearnosti. Nekatere dimenzije, kot na primer: dstr_sum, 
pil_sum in predlogi korelirajo z ostalimi dimenzijami. Skupna značilnost dstr_sum in predlogi 
je v tem, da nista mnenjski spremenljivki, temveč se nanašata na podajanje konkretnih, 
objektivnih podatkov. Pil_sum očitno meri svoje področje, preostalih osem dimenzij pa kaže 
na subjektivni vidik inovativnosti v podjetju. V nadaljevanju še s faktorsko analizo preverimo, 
ali lahko te dimenzije združimo v skupno dimenzijo, da jo kasneje uporabimo v multiplo 
regresijo. 

 

Slika 45: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (lastne vrednosti) 

Diagram lastnih vrednosti pokaže, da je korelacija med preostalimi osmimi dimenzijami tako 
visoka, da jih lahko obravnavamo kot eno dimenzijo, saj je z njo pojasnjene 74,4 % celotne 
variance dimenzij (priloga 5, preglednice 58 do 60). Skupno dimenzijo subj izračunamo kot 
povprečje vrednosti na dimenzijah. V regresijsko analizo torej vključimo naslednje neodvisne 
spremenljivke: subj, pil_sum, predlogi in dstr_sum. Spremembe deleža pojasnjene variance 
deleža zaposlenih invalidov 08/06 s temi neodvisnimi spremenljivkami znaša 36,4 %, kar je 
sprejemljivo. F preizkus znaša 14,19 (p<0,01) pokaže, da je regresijski model ustrezen. 
(priloga 5, preglednici 61 in 62). 

Na spremembo zaposlenosti invalidov med leti 2006 in 2008 (preglednica 18) pozitivno 
vplivajo inovacijski predlogi (t=7,14, p<0,05) in skupni stroški za inovacijsko dejavnost glede 
na poslovne odhodke (t=2,98, p<0,05), medtem ko pri pravicah intelektualne lastnine in 
subjektivnem vidiku inovativnosti ne moremo potrditi vpliva. Primerjava standardiziranih 
beta koeficientov pokaže, da imajo največji vpliv prav inovacijski predlogi.  
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Preglednica 18: Regresijska analiza (beta koeficienti) 

 

Nestandardizirani 
beta koeficient 

Standardi
zirani 

koeficient 
beta 

t test 
Stopnja 
tveganja 

p Beta Standardna 
napaka 

konstanta 0,029 0,03   0,996 0,322
pil_sum Pravice intelektualne lastnine – 
povprečje -0,002 0,005 -0,033 -0,393 0,695
predlogi Inovacijski predlogi – utežena vsota 0,138 0,019 0,628 7,144 0
dstr_sum Skupni stroški za inovacijsko 
dejavnost/poslovni odhodki 0,169 0,057 0,256 2,983 0,004
Subj Subjektivni vidik inovativnosti -0,018 0,01 -0,167 -1,861 0,066

Hipoteza je torej potrjena v delu, ki se nanaša na vpliv inovacijskih predlogov in skupnih 
stroškov za inovacijsko dejavnost glede na poslovne odhodke, medtem ko se v subjektivnem 
vidiku inovativnosti in pravicah intelektualne lastnine vpliv ne pokaže. 
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4 ZAKLJUČEK  

4.1 Ključne ugotovitve raziskave 

Inovativnost je temeljni kamen za doseganje bolj dinamičnega, konkurenčnega in na znanju 
temelječega gospodarstva. Po statističnih podatkih (UNU-MERIT 2009), EU še vedno 
zaostaja za ZDA in Japonsko po doseženih inovacijskih rezultatih. Zaznati je kontinuiran 
napredek v primerjavi z ZDA, pa tudi z Japonsko, vendar ostaja velika vrzel med EU in 
obema razvitima regijama. Slovenija, ki v evropskem merilu zaostaja za EU povprečjem se 
uvršča v skupino inovativnih držav – t. i. »Moderate innovators« (UNU-MERIT 2009). 
Inovativnih podjetij tj. tistih, ki so v obdobju 2006–2008 uvedla vsaj eno inovacijo, je bilo 
34,4 %, kar je za 0,7 odstotne točke manj kot v obdobju 2004–2006.  

4.1.1 Ugotovitve analize podatkov 

Glede na dejavnost je bilo v obdobju 2006–2008 v Sloveniji inovativnih 40,7 % podjetij iz 
predelovalne dejavnosti in 27,4 % iz storitvene dejavnosti (SURS 2010). V enakem obdobju 
pa povprečni delež inovativnih IP znaša med predelovalnimi podjetji 37,9 %, med 
storitvenimi pa 28,6 %, kar je primerljivo z rezultati SURS 2010. 

Upoštevajoč velikost podjetja (glede na število zaposlenih) delež podjetij z inovacijsko 
dejavnostjo raste z velikostjo podjetja. Najmanjši je še vedno med malimi podjetji (10–49 
zaposlenih) in znaša 27,6 %, večji je med srednjimi podjetji (50–250 zaposlenih), in sicer 
49,3 %, v največjem obsegu pa se z inovacijsko dejavnostjo ukvarjajo velika podjetja (nad 
250 zaposlenih) – njihov delež je kar 81,4 % (SURS 2010). Na primeru izvedene raziskave je 
inovativnih IP z do 50 zaposlenimi 24,4 %, med podjetji z 51 do 150 zaposlenimi znaša ta 
delež 36,0 %, z nad 150 zaposlenimi pa 48,1 %. Ugotavljamo, da je treba ločevati med 
malimi, srednjimi in velikimi podjetji. Večja podjetja si lahko privoščijo večji delež stroškov 
povezanih z I-I dejavnostjo ali celo s konkretno inovacijo in posledično lažje razvijejo nove 
oziroma bistveno izboljšajo stare proizvode (Likar 2005, 302). Ko primerjamo rezultate 
(SURS 2010) I-I dejavnosti v RS v primerjavi z rezultati raziskave ugotavljamo, da so IP 
manj inovativna kot ostala podjetja v RS. Poudariti pa velja, da so primerjani vzorci podjetij 
glede na velikost razlikujejo in težko posplošujemo rezultate. 

Poslovna politika omogoča zaposlenim, da usklajujejo svoje aktivnosti tako, da dosežejo 
skupni cilj tudi brez usmeritev in navodil vodstva. Vizija in poslanstvo lahko vpliva na 
oblikovanje močne kulture, ki usmerja zaposlene in vodi njihova dejanja (Pervaiz 1998, 12). 
Seveda pa je lahko učinek vizije in poslanstva ničen, če sta izoblikovani tako, da ne pritegneta 
pozornosti in ne motivirata. Vključevanje vodstva v I-I dejavnost pomeni predvsem, da 
zaposleni vedo, da je I-I dejavnost pomembno orodje za doseganje ciljev (Marx 1995, 18), 
tudi v IP. V povprečju so anketirani v raziskavi ocenili Poslovno politiko – strategija in cilji 
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pod srednjo vrednostjo z oceno 2,9 na lestvici od 1 do 5. Najnižje sta bili ocenjeni trditvi 
Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji in Sistematično analiziramo 
rezultate inovativnosti z oceno 2,4. V celoti gledano je v povprečju strateška zavezanost IP k 
inoviranju v drugem planu, kar izkazujejo tudi z povprečno oceno dimenzije Poslovna 
politika – strategija in cilji. Hkrati je tudi izredno pomemben obstoj sponzorja – odgovorne 
osebe za inovativnost v IP, katerega vloga je večslojna (Sorensen 2001, 59). Pri tem se 
inovacijski cilji načrtujejo z odgovorno osebo, kar so anketirani ocenili pod srednjo 
vrednostjo s povprečno oceno 2,8. Lahko povzamemo, da vrednost dimenzije Poslovna 
politika – strategija in cilji sovpada z deležem inovativnih IP. 

Svetlejša stran strukture I-I dejavnosti v IP je dimenzija Organizacijska kultura in klima. 
Rutherford in Holt (2007, 432) potrjujejo pomembnost podpore vodstva, ki vzpodbuja 
podjetništvo, kar se razume lahko tudi kot pripravljenost vodstva podpreti posameznikovo 
inovativno obnašanje. Nekateri raziskovalci tudi ugotavljajo, da je za inovativno 
organizacijsko kulturo značilna podpora, zavezanost in resnično prepoznavanje inovatorjev 
(Montes, Moreno in Fernandez 2004, 168). Pri tem pa je zelo pomembno, da je kultura 
naklonjena tveganju (Jamrog, Vickers in Bear 2006, 12). Poleg navedenih ugotovitev 
raziskovalcev, pa gre v primeru raziskave I-I dejavnosti v IP še za socialen vidik zaposlenih, 
ki sodelujejo z omejenimi delovnimi zmožnostmi. Ob tem ne presenečajo rezultati te 
raziskave, ki ponazarjajo kljub nižji stopnji inovativnih IP višje vrednosti trditev in povprečno 
oceno dimenzije Organizacijska kultura in klima 3 na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 

Med najpomembnejšimi ovirami, ki otežujejo ali preprečujejo uspešno poslovanje, lahko 
običajno najdemo pomanjkanje izobražene in usposobljene delovne sile. Zato kadri z 
znanjem, izkušnjami, veščinami predstavljajo pomemben ustvarjalni potencial (Burgar 2003, 
41). Številne raziskave (Baldwin in Johnson 1995, 3; de Jong, Kemp in Meijaard 2002, 8; 
Romijn in Albaladejo 2002, 1064; Darroch in McNaughton 2003, 572–593) dokazujejo 
pozitivno korelacijo med izobrazbeno strukturo in inovativnostjo v organizacijah. To 
potrjujejo tudi anketirana IP v katerih je povprečen delež zaposlenih z vsaj šesto stopnjo 
izobrazbe v letu 2008 gibal okoli 10 %, in se glede na leto 2006 skorajda ni spremenil. Gre za 
primerljiv delež z nekaterimi raziskavami (Krošlin 2004, 160; Rebernik, Tominc in Širec 
Rantaša 2004, 42; Likar 2005, 297). Ob tem pa so anketirani ocenili usposabljanje, 
izobraževanje in možnost prilagoditve delovnih mest kot pomembnejše aktivnost IP do svojih 
kadrov kar kaže na uresničevanje njihovega poslanstva – usposabljanje in zaposlovanje 
invalidnih oseb, humanizacija dela in izvajanja socialnih aktivnosti (Čufer in Ovsenik 2002, 
173). 

Analiza stroškov za inovacijsko dejavnost podaja skupno vrednost, ki v povprečju znaša 
4,4 % poslovnih odhodkov. Pri tem največji povprečni delež 2,3 % povezan s stroški za 
pridobitev strojev, opreme in programske opreme za proizvodnjo novih ali bistveno 
izboljšanih proizvodov in postopkov. Sledijo stroški za posodabljanje delovnih mest za 
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invalide (1,0 %), stroški za R&R (0,5 %), stroški za izobraževanje in usposabljanje (0,4 %), 
stroški za uvajanje inovacij na tržišče (0,2 %) in stroški za R&R zunaj podjetja (0,1 %). 
Hkrati tudi 39,8 % anketiranih ne soglaša s trditvijo, da stroški za inovativnost zavirajo 
inovativno dejavnost v IP. Gre za ocenjeno enak delež anketiranih, ki sovpada z deležem 
inovativnih IP v RS. Ugotavljamo torej, da stroški povezani z inovativno dejavnostjo 
absolutno gledano niso majhni, njihov učinek v rezultatih I-I dejavnosti pa je majhen. Gre za 
slabo izkoriščenost predvsem strojev opreme in programske opreme za proizvajanje novih ali 
bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov. Prav tako ugotavljamo pri nižjem deležu 
inovativnih IP v primerjavi z ostalimi inovativnimi podjetji v RS tudi sorazmerno majhen 
delež stroškov porabljenih za R&R, zanemarljivega za R&R zunaj IP in za uvajanje inovacij 
na tržišče. Analiza kaže na majhen delež stroškov namenjenih zunanjim R&R institucijam. To 
bi lahko pojasnili z pogostim pristopom »samozadostnih« IP, kjer gre za razvojno tehnološko 
in proizvodno strategijo IP (tehnology in production driven), ne pa dovolj tržno usmerjeno 
(market driven) (Likar 2005, 302). Ugotovitev potrjuje tudi pomembno dejstvo, da se tržni 
delež v obdobju 2008 glede na 2006 v povprečju povečal samo za 0,6 odstotne točke, ob 
hkratnem povečanju povprečnih poslovnih prihodkov na zaposlenega za 1,6 odstotne točke in 
povprečnih poslovnih odhodkov na zaposlenega za 3,4 odstotne točke. Sodelovanje z 
zunanjim R&R bi preneslo sveže pristope in posledično učinkovite in uspešne novosti, ki jih 
trg sprejme bolje. Gre torej za pomembno ugotovitev, ki ponazarja potrebo po krepitvi 
sodelovanj med IP in akademsko sfero. Ugotavljamo, da gre za slabo izkoriščenost stroškov 
za I-I dejavnost, hkrati pa smo prepričani, da bi z usmeritvijo teh virov v ustvarjanje novih 
proizvodov, ki so bolj zanimivi za trg in obenem upoštevajo notranje značilnosti IP 
(technology + market driven), bistveno bolje izkoristili vložena sredstva in napore (Likar 
2005, 302). 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na zaposlenost invalidov v IP je tudi organiziranost 
menedžmenta idej. Pri tem Guimaraes in Langley (1994, 5) merita inovativnost podjetja kot 
splet štirih podprocesov, in sicer kot pridobivanje novih idej, vrednotenje idej, uporabo novih 
idej ter spodbujanje in pospeševanje inovativnosti s katerimi podjetje ustvarja priložnosti za 
inovativnost. Analiza raziskave je pokazala, da ima polovica (50,5 %) IP vzpostavljen sistem 
spodbujanja, obravnave in nagrajevanja invencijskih predlogov, podanih s strani zaposlenih, 
preostala polovica pa tega sploh nima. Od tistih ki imajo vzpostavljen sistem spodbujanja, 
obravnave in nagrajevanja invencijskih predlogov jih ima 48,9 % tradicionalen sistem, v 
katerem vse invencijske predloge, ki jih podajajo zaposleni, sprejema in obravnava posebna 
komisija ali referent za menadžment inovativnosti, 31,9 % sistem predpostavljenega v 
katerem zadevo obravnava neposredni vodja in 19,1 % v drugi obliki. V IP kjer nimajo 
organiziranega sistema menedžmenta idej pa je tudi 13,0 % anketiranih IP navedlo, da imajo 
neformalno obravnavajo podane predloge preko neposrednega vodje in 8,7 % v kakšni drugi 
neformalni obliki. 
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4.1.2 Ugotovitve testiranja hipotez 

V nadaljevanju v preglednici povzemamo ugotovitve testiranja hipotez. 

Preglednica 19: Pregled rezultatov testiranja hipotez 

Oznaka H. Vsebina Rezultat testiranja 
H1 Delež inovativnih IP v RS se z vidika dejavnosti IP razlikuje. zavrnjena 
H2 Delež inovativnih IP v RS se z vidika velikosti IP razlikuje. zavrnjena 
H3 Delež inovativnih IP v RS se z vidika lastniške strukture 

razlikuje. 
zavrnjena 

H4 IP v RS, ki so inovativna poslujejo uspešneje kot neinovativna. delno potrjena 
H5 Zaposlovanje invalidnih oseb je močno povezano z 

inovativnostjo v IP v RS. 
potrjena 

Hglavna Inovativnost vpliva na zaposlovanje v IP v RS. delno potrjena 

Raziskava je pokazala, da so hitro rastoče panoge tehnologije, ki omogočajo več inovativnih 
priložnosti kot klasične zrele panoge, pomemben dejavnik za uspešno inoviranje. Subjektivna 
ocena trditve je bila ocenjena s povprečno oceno 3,8 na lestvici od 1 do 5 kar kaže, da ima 
dejavnost oziroma panoga močan vpliv na inoviranje in uspešnost poslovanja. To se izkazuje 
z deležem investicij v nove tehnologije, za nove izdelke, storitve, kar prinaša nove prihodke in 
njihovo rast iz naslova njihovih proizvodov, povečuje dobičkonosnost oziroma se izkazuje 
preko ugodnih kazalnikov poslovanja (Lööf idr. 2001 v Kemp idr. 2003, 12). 

V raziskovalnem primeru IP gre za razpoložljiva odstopljena sredstva, ki jih IP namenjajo 
skladno z ZZRZI za investicije, za nove programe. Nasprotno pa ne moremo potrditi finančno 
uspešnost IP glede na njihovo inovativnost, ki se nanaša na poslovne prihodke, odhodke, 
dobiček, delež dobička in tržni delež. Pri tem (Nas in Leppalahti 1997, 19; Likar in Kopač 
2005, 254; Ropret in Likar 2010, 1307) navajajo, da končni rezultati vlaganj v inovacijski 
proces pogosto nastopijo šele po določeni časovni zakasnitvi, medtem ko za podjetje 
predstavlja rezultat vlaganja v inovativnost že izboljšanje t. i. posrednih izhodnih 
spremenljivk – podjetje je že uvedlo inovacijo. Tudi Linder (2006 v Ropret in Likar 2010, 
1308), ki je razvil teoretičen sistem profitabilnosti podjetja v raziskavi 46 ameriških podjetij 
iz različnih panog, navaja, da ni podjetij z intenzivnimi vlaganji v razvoj proizvodov, ki bi 
obenem dosegala visoke rasti finančnih kazalnikov. Nasprotno pa Lööf in Heshmati (2006) 
ugotavljata povezavo med stopnjo inovativnosti podjetij in doseženimi poslovnimi rezultati, a 
obenem opozarjata, da utegne biti ta rezultat precenjen, saj negativne vrednosti profitov v 
statistični analizi niso bile zajete. Pri tem pa tudi Šumah Zaluberšek (2009, 60–61) navaja, da 
imajo pri poslovanju IP veliko težo tudi socialni cilji, ki minizirajo finančne kazalnike in 
potrjuje ugotovitve četrte hipoteze, da inovativnost v IP ne izkazuje boljših finančnih 
rezultatov, vendar izboljša sam proces proizvodnje oz. dobave storitev. 

V povezavi z osrednjim namenom magistrske naloge, tj. proučiti povezanost in vpliv 
inovativnosti na zaposlovanje invalidnih oseb v IP smo ugotovili, da je inovativnost v IP 
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povezana in vpliva na zaposlovanje invalidnih oseb. V proučevanem obdobju 2006–2008 se 
je v letu 2008 glede na leto 2006 delež invalidov v inovativnih podjetjih povečal za dve 
odstotni točki, v neinovativnih pa zmanjšal za prav toliko. Na spremembo zaposlenosti 
invalidov med leti 2006 in 2008 pozitivno vplivajo inovacijski predlogi in skupni stroški za 
inovacijsko dejavnost glede na poslovne odhodke, medtem ko pri pravicah intelektualne 
lastnine in subjektivnem vidiku inovativnosti ne moremo potrditi vpliva. Pri tem pa imajo 
največji vpliv prav inovacijski predlogi.  

4.2 Predlogi za izboljšanje stanja 

Podatki iz anketne analize podajajo tudi nizko povprečno število prijavljenih predlogov na 
zaposlenega v IP. Za primerjavo podajamo podatke v sliki 46. 

 

Slika 46: Povprečno število prijavljenih predlogov na zaposlenega za predelovalne in 
storitvene dejavnosti 

Vir: Likar idr. 2011, 103–109 in lastna raziskava. 

Slika nazorno prikazuje21 povprečno oceno stanja dejavnika menedžmenta idej v slovenskih 
IP v primerjavi s slovenskimi in nemškimi podjetji. Povprečne vrednosti prijavljenih 
predlogov v predelovalnih dejavnostih v IP so 3. krat nižje od primerjalnih vrednosti v 
nemških podjetjih, prav tako pa v storitvenih dejavnostih, kar kaže na verodostojnost 
merskega instrumenta. Hkrati pa so vrednosti slovenskih IP v primerjavi z ostalimi 
slovenskimi podjetji v predelovalni dejavnosti primerljive v storitveni pa bistveno boljše, saj 
so vrednosti slovenskih IP kar cca 20-krat večje od ostalih slovenskih podjetij. Pri tem pa 

                                                 
21 Gre za omejeno primerjavo stanja na področju inovacijskih rezultatov menedžmenta idej za 
prijavljene inovacijske predloge slovenskih invalidskih podjetij v primerjavi s slovenskimi in 
nemškimi neivalidskimi podjetji. 
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Likar idr. (2011, 109) navajajo, da so vrednosti nemških podjetij v storitveni dejavnosti kar 
50-krat večje od slovenskih podjetij.  

Rezultati so posledica nizke ravni posameznih dejavnikov, ki se kažejo na strateškem nivoju v 
poslovni politiki do I-I dejavnosti v IP (povprečje 2,9), v organiziranosti menedžmenta idej 
(povprečje 2,8), v inovacijskem sodelovanju (povprečje 2,7) in v odnosih do pravic 
intelektualne lastnine (povprečje 1,4).  

Velik delež IP poseduje pravico do registriranih znamk, vendar se med njimi le redki strinjajo 
(15,1 %), da bistveno pripomorejo k njihovemu poslovnemu uspehu. Pri tem se respondenti 
navezujejo tudi na status invalidskega podjetja kot registrirano znamko, vendar te ugodnosti 
ne izkoristijo v uspešno poslovanje. Vlaganja v intelektualno lastnino negativno vplivajo na 
finančne rezultate, saj podjetja, ki svojo poslovno uspešnost v večji meri povezujejo z zaščito 
intelektualne lastnine na enoto vloženega kapitala ustvarijo manjši dobiček. Pri tem pa so 
visoki vložki v intelektualno lastnino povezani z manjšimi tveganji predvsem v podjetjih, ki 
razpolagajo z ustrezno visokim kapitalom in tako z zaščito (inovativnih) proizvodov ne 
ogrožajo tekočega poslovanja Likar idr. (2011, 92). 

Na strateškem nivoju so izkazane nizke vrednosti dejavnikov Dosežke na področju 
inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji in Sistematično analiziramo rezultate 
inovativnosti z vrednostjo 2,4. V najbolj inovativnih podjetjih zaposleni ne rešujejo zahtevnih 
nalog šele, ko se pojavijo, pač pa dajejo poudarek načrtnemu iskanju problemov. 
Razreševanje aktualnih problemov/izzivov pa lahko predstavlja vrsto priložnosti za izboljšave 
na ravni procesov, kakor tudi končnih proizvodov (Terwiesch in Loch 1998, Thomke in 
Fujimoto 2000 v Likar idr. 2011, 90). Najbolj inovativna podjetja izstopajo tudi po načrtnem 
iskanju dobrih praks izven lastne panoge. Zaskrbljujoča je tudi vrednost trditve, da se 
Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno osebo z vrednostjo (2,8), kar je 
posledica ne preveč dobro zastavljene strateške politike IP in operacionalizacije na podravneh 
IP. Potrebno je sistematično načrtovanje inovacijskih ciljev in dosledno spremljanje 
rezultatov I-I dejavnosti.  

Fatur in Likar (2009, 123) navajata, da skoraj nobeno podjetje, ki ima menedžment idej 
organiziran po tradicionalnem sistemu, tega ne dojema kot orodje vodenja, torej kot »sklop 
metod, s katerimi bi predpostavljeni lahko usmerjali vedenje svojih podrejenih in ga vodili k 
uresničevanju ciljev organizacije«, zato je sistem predpostavljenega kot vodja-sodelavec 
veliko bolj primeren in so rezultati bistveno boljši. Kot kaže se le počasi spreminja zastarelo 
razmišljanje, da se z inovacijami ukvarjajo inženirji in proizvodnja. Pri tem je ustvarjalnost 
kot ena ključnih deklariranih vrednot za kakovost in učinkovitost dela. V raziskavi se je ta 
vrednota izkazala res da nad povprečjem z vrednostjo 3,2 vendar samo na predzadnjem mestu 
po rangu pomembnosti. Zato morajo IP usmeriti več aktivnosti k motiviranju ustvarjalnih 
zaposlenih, zaposleni pa bolj ceniti inovativne sodelavce od rutinerjev. Pri tem ne gre prezreti 
dejstva da je I-I dejavnost skrb vseh zaposlenih ne samo tehnično tehnološkega področja 
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ampak tudi poslovno organizacijskega področja vključno z vsemi splošnimi službami. IP naj 
za dvig ustvarjalnosti posvečajo pozornost tehnikam spodbujanja ustvarjalnosti. S tem dajo 
zaposlenim možnost preseganja omejene ustvarjalnosti. Ne glede na to, da ustvarjalnost 
preveva duh sproščenosti, je smiselno, da IP izoblikuje vsaj minimalna pravila o nagrajevanju 
inovativnosti. Predvsem je treba zaposlenim poslati jasno sporočilo, kaj v IP pomeni biti 
inovativen ter kakšne koristi lahko zaposleni pričakuje v primeru predloga inovativne rešitve 
(Franca in Zirnstein 2009, 706). 

Vlogo organizacijske klime kot temeljnega podpornega dejavnika za vzpostavitev 
inovativnega podjetja ugotavlja več avtorjev (Carrier 1994, 1996, 1998; Covin in Slevin 1991; 
Hornsby idr. 1993; Kanter 1983). Mulej idr. (2008 v Likar idr. 2011, 90) govori o t. i. 
upravljalskih inovacijah. Te so najpomembnejše od vseh tipov inovacij, saj predstavljajo 
nujen pogoj za vse ostale, torej od rutinerskega v inovativno poslovanje. Pri tem pa je treba 
omogočiti kar se da najenostavnejši dostop do prijave predlogov, podporo v realizaciji 
predlogov in sistematično informiranje in komuniciranje z zaposlenimi na področju I-I 
dejavnosti. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Z raziskavo smo dosegli v poglavju 1.2 zastavljen cilj ter podcilje teoretičnega in empiričnega 
dela naloge, ugotovili kakšen je vpliv I-I dejavnikov na inovativnost in uspešnost poslovanja 
v IP v RS ter delno potrdili hipoteze. 

Velik problem predstavlja slab odziv IP, ki se z inoviranjem najbrž ne ukvarjajo, kar 
onemogoča natančnejšo analizo stanja celotne populacije. Ker znotraj skupin dejavnosti IP 
obstajajo velike razlike med IP, bi bilo primerneje za statistično populacijo izbrati posamezne 
od njih, jih ločeno analizirati in primerjati. Če upoštevamo še kriterij velikosti podjetja, jih v 
RS znotraj podskupin ostane tako malo, da bi ob dokazano nizkem odzivu dobili zelo majhne 
vzorce.  

Raziskava je bile usmerjena v zaposlovanje invalidnih oseb v povezavi z inovativnostjo v IP. 
Pri tem smo dejavnike I-I dejavnosti združevali v dimenzije in analizirali povezanost dimenzij 
z postavljenimi hipotezami. Da bi natančneje spoznali medsebojne povezanosti oz. vplive 
posameznih I-I dejavnikov, predlagamo podrobnejšo korelacijsko analizo I-I dejavnikov med 
posameznimi dimenzijami. 

Dvoletno časovno obdobje in časovni zamik, ki ga upoštevamo v naši raziskavi, sta prekratka, 
da bi se pokazali vsi učinki I-I aktivnosti v IP. Proces razvijanja idej traja in učinkuje različno 
dolgo. Zato obstaja potreba po analiziranju istega vzorca v daljše časovno obdobje, ob tem pa 
je treba raziskavo dopolniti s strukturiranim intervjujem.  
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Še vedno se nam pojavlja dvom v celovitost zajemanja I-I dejavnikov za analizo, zlasti 
dejavnikov merjenja uspešnosti poslovanja IP. Zato predlagamo, da se v nadaljnjem 
raziskovanju vključijo še nekateri dejavniki, ki bi dopolnili okvir za presojanje rezultatov I-I 
dejavnosti. Pri tem navajamo kvalitativno raziskovanje gospodarskega prihranka z dejavniki 
kot so: varno delovno okolje, varnost pri delu, ekološko okolje, naložbe v zaposlene skozi 
vidik njihovega zdravja itd. 

Statistična enota raziskovanja so bila IP v RS. Tako je bilo I-I delovanje zaposlenih znotraj 
statistične enote obravnavano enovito, kar nam ne omogoča raziskati ločen pogled na I-I 
učinkovitost in uspešnost delovanja dveh skupin zaposlenih v IP. Gre za možnost ločenega 
raziskovanja delovanja dveh skupin zaposlenih v IP, tj. invalidov in neinvalidov na področju 
I-I dejavnosti. 

Raziskava je izvedena za obdobje 2006 do 2008. Prav v zaključku tega obdobju je nastopila 
finančno gospodarska kriza v tudi v RS, a so rezultati proučevanega obdobja spodbudni z 
vidika zaposlovanja invalidnih oseb v IP. Zato bi bilo smiselno v zaključku tega poglavja 
predlagati tudi raziskovanje vplivov omenjene krize v naslednjih časovnih obdobjih. 

4.4 Sklepne ugotovitve, odprta vprašanja, prispevek raziskave  

Prispevek naše raziskave vidimo v sistematičnem pristopu raziskovanja ciljne populacije. 
Izbrali smo raziskovanje inovativnosti v IP v RS, področje, ki je dokaj neraziskano. Pri 
iskanju ustrezne relevantne literature smo naleteli na problem razpoložljivosti primerne 
znanstvene literature iz področja inovativne dejavnosti IP. Vsa razpoložljiva literatura na 
področju delovanja IP se nanaša na socialen vidik delovanja IP, razen nekaj strokovnih 
člankov Čufarjeve, Ovsenikove in Tabajeve, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu. Zato 
smo v teoretičnih izhodiščih snovali podlago za empirični del na temeljih obstoječih raziskav 
na področju I-I dejavnosti, pri tem pa vključili nekatere posebnosti, ki veljajo za IP.  

S takšnim pristopom k raziskovanju smo dobili dodaten vpogled na možnosti uspešnejšega 
poslovanja IP, s tem pa ponazorili stanje in opozoriti IP oziroma njihov menedžment na 
pomembnost dejavnikov I-I dejavnosti ter kam naj usmerijo svoje aktivnosti, da bi uspešneje 
razvijali nove proizvode, storitve, poslovne modele, programe, delovna mesta, ki vplivajo na 
njihovo konkurenčnost, uspešnost in zaposlovanje. 

Ugotovitve teoretičnega dela, ki smo jih preverili z empirično raziskavo, smo zbrali v nekaj 
splošnih priporočil za menedžerje na področju I-I menedžmenta, ki bo v prihodnje med 
glavnimi njihovimi nalogami, da bodo dosegali zastavljene razvojne politike IP in sledili 
temeljnem poslanstvu IP tj. zaposlovati invalidne osebe, zanje razvijati nova delovna mesta, 
proizvajati proizvode, ki jih trg potrebuje, ob tem pa se prilagajati na zakonodajne spremembe 
in se odzivati na razsežnosti finančno gospodarske krize. 
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Univerzalnega recepta, kako postati bolj inovativen ni. Od vsakega zaposlenega tudi ne gre 
pričakovati hitrega, neposrednega in močnega učinka, lahko pa predstavlja pomemben 
element sistema vplivnih dejavnikov I-I dejavnosti. Zato je treba posvetiti veliko pozornosti 
povezavam med ljudmi, še posebej pa procesom, ki morajo teči, da bodo IP čim bolj uspešno 
uvajala izboljšave in druge novosti, s tem pa omogočala nova delovna mesta.  
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I-I PROCES PO MULEJU 

Faza I-I procesa Osrednji vložki Običajni izidi Običajni ustvarjalci izidov Običajni ekonomski položaj 
Ustvarjanje idej, 
zlasti invencij 

Ustvarjalni razmislek, čas in 
sredstva za raziskovanje 

Obetaven domislek iz nekega 
delčka raziskovanja, prikrita 
vrednost/znanje 

Domiselni, strokovni ljudje in 
skupine – raziskovalci, poklicni 
in/ali amaterji 

Stroški dela in sredstev za 
raziskovanje nič 
prihodka/dobička s trga 

Ustvarjanje sugestij 
iz invencij 

Pisno ipd. izražanje 
invencije 

Zapisan obetaven domislek Avtorji invencije in svetovalci za 
zapis 

Stroški priprave zapisa, nič 
prihodka/dobička 

Morebitna difuzija 
sugestij 

Ponudba na trgu invencij/ 
sugestij znotraj in/ali zunaj 
organizacij 

Delno prodaja, delno opustitev, 
delno prehod v lasten razvoj 

Lastniki sugestij (avtorji in/ali 
drugi) s sodelavci 

Stroški ponudbe prihodek/ 
dobiček od prodanih sugestij 

Ustvarjanje 
potencialnih 
inovacij iz sugestij 

Ustvarjalni razmislek, čas in 
sredstva za razvoj sugestije 
v potencialno inovacijo 

Uporaben nov izdelek/metoda/ 
postopek/stil vodenja/možni 
trg/organiziranost/poslovni 
predmet 

Domiselni strokovni ljudje in 
skupine – razvojniki, poklicni 
in/ali amaterski 

Stroški dela in sredstev za 
razvijanje, nič 
prihodka/dobička 

Morebitna difuzija 
potencialnih 
inovacij 

Ponudba na trgu 
potencialnih inovacij znotraj 
in/ali zunaj organizacije 

Delno prodaja, delno opustitev, 
delno prehod v lastno uporabo 

Lastniki potencialnih inovacij 
(avtorji in/ali drugi) in njihovi 
(tržniški) sodelavci 

Stroški ponudbe, 
prihodek/dobiček od prodanih 
potencialnih inovacij 

Ustvarjanje 
inovacij iz 
potencialnih 
inovacij 

Ustvarjalni razmislek, čas in 
sredstva za razvoj 
potencialne inovacije v 
inovacijo, vključno z vso 
operativo 

Koristno uporabljen nov 
trg/izdelek/metoda/postopek/ stil 
vodenja/možni trg/organiziranost 
– pri uporabnikih 

Domiselni strokovni ljudje in 
skupine – razvojniki novosti in 
trga za njo, poklicni in/ali 
amaterski, vključno z vso 
operativo 

Stroški ponudbe, 
prihodek/dobiček od prodanih 
inovacij (znotraj in/ali zunaj 
organizacije) 

Morebitna difuzija 
inovacij 

Ponudba na trgu inovacij 
znotraj in/ali zunaj 
organizacije, zlasti 
dodatnim 
kupcem/odjemalcem 

V širših krogih koristno 
uporabljen nov 
trg/izdelek/metoda/postopek/ stil 
vodenja/možen trg/ 
organiziranost 

Lastniki inovacij (avtorji in/ali 
drugi)in njihovi tržniški 
sodelavci 

Stroški ponudbe, prihodek/ 
dobiček od dodatno prodanih 
inovacij (znotraj in/ali zunaj 
organizacije) 

Vir: Mulej idr. 2008, 10. 
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RAZVRSTITEV ORGANIZACIJSKIH KULTUR 

Stabilna Odzivna Predvidevajoča Raziskujoča Ustvarjalna 
Časovno obzorje 
Preteklost Sedanjost Znana prihodnost Neznana prihodnost Drugačna 

prihodnost 
Razpon možnosti 
Precendenčni 
primeri 

Izkušnje v 
preteklosti 

Ekstrapolirane 
možnosti 

Vseobsežne 
možnosti 

Ustvarjalne 
možnosti 

Pozornosti organizacije 
Navznoter - 
introventiranost 

Navnoter - 
introventiranost 

Navznoter ali 
nazven 

Nazven - 
ekstroventiranost 

Nazven - 
ekstroventiranost 

Kaj proži spreminjanje 
Kriza Nezadovoljiv 

potek uspešnosti 
Predvidena 
nezadostna 
uspešnost 

Nenehno iskanje 
sprememb 

Nenehno iskanje 
novih sprememb 

Sprejemljive spremembe 
Nič – status quo Majhna 

odstopanja 
Majhni koraki Prelomi Popolne novosti 

Naklonjenost tveganjem 
Zavačanje tveganj Kar najmanjša 

tveganja 
Znana tveganja Razmerje tveganja: 

pridobitve 
Naklonjenost 
neznanim 
tveganjem 

Ameriška krilatica 
Don't rock the boat Roll with the 

punches 
Plan ahead Be where the action 

is 
Invent the future 

Primernost za 
Proizvodne enote in 
računovodstvo 

Proizvodnjo in 
finančno 
obvladovanje 

Tržne in načrtovane 
enote 

Razvoj tržišč in 
proizvodov ter 
diverzificirane enote 

Raziskave in novi 
programi 

Vir: Tavčar 2006, 45. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK  
ZA RAZISKAVO O INOVATIVNOSTI V INVALIDSKIH PODJETJIH 

Spoštovani,  
Najlepše se Vam zahvaljujem, da ste se odločili sodelovati v raziskavi. 
Tako kot Vi sem že dolga leta zaposlen kot invalid v velikem invalidskem podjetju. Poleg 

tega zaključujem magistrski študij na fakulteti za management, Univerze na Primorskem. 
Za magistrsko nalogo z naslovom »Inovativnost v invalidskih podjetjih – priložnost ali 

grožnja zaposlovanju invalidnih oseb« raziskujem stanje na področju inovativnosti v 
invalidskih podjetjih, ki delujejo v Sloveniji.  

Spremnemu dopisu je v nadaljevanju priložen vprašalnik, katerega izpolnjevanje Vam bo 
vzelo predvidoma 15–20 minut Vašega dragocenega časa. Natančnost Vaših odgovorov je 
izredno pomembna za kakovost raziskave. Zato Vas prosim, da navodila preberete in 
vprašalnik skrbno izpolnite. Kjer se vprašanja nanašajo na numerične podatke, Vas prosim, da 
vrednosti ocenite. Vaše odgovore bomo obravnavali zaupno in jih uporabili izključno v 
raziskovalne namene. 

Anketni vprašalnik se povsod, kjer ni drugače navedeno, nanaša na leto 2008. Čeprav je v 
tem času že marsikatero podjetje čutilo gospodarsko krizo, cilji raziskave z analizo niso 
povezani. Razlage posameznih zapletenejših izrazov so navedene ob vprašanjih. V primeru, 
da na določena vprašanja sami ne morete podati kakovostnega odgovora, prosim, pridobite 
podatke od svojih sodelavcev. 

V kolikor želite biti informirani o rezultatih raziskave, navedite to v polje na koncu 
vprašalnika. Rezultate bomo objavili tudi preko ZIPS-a. Vljudno Vas prosim, da vprašalnik 
izpolnite in vrnete v priloženi kuverti do 22.6.2010. Za pojasnila pokličite na tel. 031 331 411 
ali elektronski naslov stane.blagotinsek@rlv.si . 

Iskrena hvala in lep pozdrav 

Stane Blagotinšek 

 

Prosimo, izrazite stopnjo strinjanja za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami med 
1 (sploh ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam) 

1.1 Inovacijska politika je natančno opredeljena v strateškem 
razvojnem načrtu  

1 2 3 4 5 

     

1.2 Inovativnost je ena izmed deklariranih vrednot       

1.3 

Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za organizacijo 
dela ali postopkov v lastno podjetje  
(tj. upravljanje dobavne verige, upravljanje kakovosti, sistem 
izobraževanja in usposabljanja itd.)  

     

1.4 Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno 
osebo       

1.5 Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji      
1.6 Sistematično analiziramo rezultate inovativnosti      

1.7 Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih 
priložnosti kot klasične zrele panoge       
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Ocenite znesek stroškov (v EUR brez stotinov) za vsako od naslednjih inovacijskih dejavnosti, in sicer 
samo za leto 2008 

2.1 
Izobraževanje in usposabljanje. (Notranje ali zunanje usposabljanje 
vašega osebja izrecno za razvoj in/ali uvajanje novih ali bistveno 
izboljšanih proizvodov in postopkov)  

 

2.2 Raziskave in razvoj znotraj podjetja (tekoči in investicijski)   

2.3 Raziskave in razvoj zunaj podjetja (storitve za raziskave in razvoj, ki 
so jih izvedle druge organizacije)   

2.4 Pridobitev strojev, opreme in programske opreme za proizvodnjo 
novih ali bistveno izboljšanih proizvodov in postopkov   

2.5 Posodabljanje delovnih mest invalidov  

2.6 
Uvajanje inovacij na tržišče. (Dejavnosti, potrebne za uvajanje vaših 
novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, vključno z raziskavo trga in 
oglaševanjem ob lansiranju) 

 

Prosimo, izrazite stopnjo strinjanja za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami med 
1 (sploh ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam) 

2.7 V kolikšni meri se strinjate, da ti stroški zavirajo inovativno dejavnost 
v vašem podjetju  

1 2 3 4 5 

   

 

3 Prosimo, navedite povprečno število zaposlenih v vašem podjetju v 
letu 2008  

Prosimo, ocenite, kako pomembne so naslednje aktivnosti vašega podjetja do kadrov 
1 (sploh ni pomembno) 5 (zelo pomembno) 

3.1 Usposabljanje 
1 2 3 4 5 

   
3.2 Dodatno izobraževanje     
3.3 Možnost izbire dela     
3.4 Možnost prilagoditve delovnih mest    
3.5 Fleksibilen delovni čas    
Rangirajte po pomembnosti (manjše število pomeni večjo pomembnost). Vsaka številka je lahko 
uporabljena le enkrat. 1 – najbolj pomembno 6 – najmanj pomembno 
Ko zaposlujemo na pomembna delovna mesta, nam je najpomembnejša lastnost kandidata: 
3.6.1 Ustvarjalnost  
3.6.2 Samoiniciativnost   
3.6.3 Pogum  
3.6.4 Vztrajnost  
3.6.5 Delavnost  
3.6.6 Discipliniranost  
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Prosimo, izrazite stopnjo strinjanja za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami med 1 
(sploh ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam)  

4.1 Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in inovativnosti  
1 2 3 4 5 

  
44.
2 

Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti       

4.3 V vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen del poslovanja    

4.4 V podjetju so ustvarjalni in inovativni posamezniki med sodelavci 
deležni visoke podpore nadrejenih    

4.5 Večina zaposlenih v podjetju svoje delo opravlja z velikim 
zadovoljstvom    

4.6 Zaposleni lahko odločajo o načinu svojega dela   

 

5.1 
Vzpostavljen imamo sistem spodbujanja, obravnave in 
nagrajevanja inovacijskih predlogov, podanih s strani 
zaposlenih  

DA NE 

5.2 Sistem menedžmenta inovativnosti zaposlenih (MI) 
imamo organiziran v naslednji obliki  

tradicionalni 
sistem22 

sistem 
nadrejenega23 drugo 

5.3 
Ocenite število zaposlenih, ki so v letu 2008 podali 
inovacijski predlog (tudi če je zaposleni podal več 
predlogov, se šteje enkrat) 

 

5.4 Ocenite število inovacijskih predlogov v letu 2008  
prijavljeni odobreni24 realizirani 
   

Prosimo, izrazite stopnjo strinjanja za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami med 1 
(sploh ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam)  

5.5 V podjetju sistematično uvajamo: 

5.5.1 - nove sisteme upravljanja znanja 
1 2 3 4 5 

     
5.5.2 - nove procese      
5.5.3 - skupinsko delo      
5.5.4 - decentralizacijo      
5.5.5 - povezovanje oddelkov      

 

                                                 
22 Vse inovacijske predloge, ki jih podajajo zaposleni, sprejema in obravnava posebna komisija ali 
referent za MI. 
23 Za spremljanje, obravnavo in odločanje o inovacijskih predlogih v svojem oddelku, službi je 
zadolžen organizacijski vodja. 
24 Vsi predlogi, ki so bili v letu 2008 odobreni. Ne predlogi, ki so bili zavrnjeni in so prejeli le 
motivacijsko nagrado. 
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Prosimo, ocenite kako pogosto se lahko v vašem invalidskem podjetju strinjate z navedenimi trditvami 
1 (nikoli) in 5 (vedno) 

6.1 Sistem nagrajevanja v podjetju omogoča, da so bolj inovativni in 
podjetni sodelavci tudi precej bolje nagrajeni  

1 2 3 4 5 

  

6.2 Materialno in nematerialno nagrajevanje lahko pri posamezniku doseže 
pričakovano zadovoljstvo   

6.3 Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja    
6.4 Nadrejeni pohvalijo sodelavca za dobro opravljeno delo    
6.5 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za ustvarjalno delo    
6.6 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za podjetniško vodenje   
6.7 Vodja, ki je osredotočen na inovativnost, je pripravljen sprejeti tveganje    

 

Prosimo, ocenite, kako pomembne so navedbe inovacijskega sodelovanja in financiranja za vaše 
invalidsko podjetje 1 (popolnoma nepomembno) 5 (zelo pomembno) 

7.1 Sodelovanje z dobavitelji opreme, surovin in materiala  
1 2 3 4 5 

  
7.2 Sodelovanje s strankami ali kupci    
7.3 Sodelovanje s konkurenti ali drugimi podjetji na vašem področju    
7.4 Sodelovanje s svetovalci, laboratoriji za poslovne raziskave    
7.5 Sodelovanje z univerzami in visokošolskimi ustanovami    
7.6 Sodelovanje med oddelki/službami znotraj podjetja kot vir informacij    
7.7 Zaščita z varstvom intelektualne lastnine    
7.8 Ustrezni finančni viri   
7.9 Uspešno preteklo poslovanje podjetja    
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8.1 Ali je vaše podjetje v obdobju 2006-2008 uvedlo kakršnekoli 
inovacije25 DA NE 

8.2 Ocenite število v obdobju 2006-2008 uvedenih inovacij 
izdelkov26 storitev 
  

8.3 Ocenite delež predlogov za izboljšave informacijskih sistemov, ki ste 
jih uvedli v prakso v okviru informacijskih sistemov podjetja   

Ocenite, kolikšna je ta skupna korist za vaše podjetje z ocenami med 1 (zanemarljiva) in 5 (zelo visoka) 
8.4 Uvedene inovacije podjetju prinašajo korist – prihranke, boljšo klimo, varnejše delovno okolje.  

8.4.1 Inovacija izdelkov 
1 2 3 4 5 

   
8.4.2 Inovacija storitev, namenjenih zunanjim uporabnikom    
8.4.3 Inovacij postopkov/procesov    
8.4.4 Inovacij na področju organiziranosti    
8.4.5 Inovacij na področju trženja    
8.4.6 Inovacij poslovnega modela    

8.5 Ocenite prihodke (v EUR brez stotinov) od novih ali bistveno 
izboljšanih izdelkov/storitev v letu 2008   

8.6 Ocenite znižanja stroškov (v EUR brez stotinov) zaradi novih ali 
bistveno izboljšanih izdelkov/storitev v letu 2008  

 

8.7 
Ocenite letno gospodarsko korist (v EUR brez stotinov) iz v letu 
2008 realiziranih predlogov. (Če predlog prinaša trajno korist, 
upoštevajte le korist v enoletnem obdobju)  

 

 

                                                 
25 Inovacija proizvoda je uvedba novega ali bistveno izboljšanega izdelka ali storitve. 

Inovacija procesa/postopka je uveljavitev novega ali bistveno izboljšanega proizvodnega postopka, 
načina za distribucijo vaših surovin, izdelkov ali storitev ali pa podporne dejavnosti za vaše izdelke ali 
storitve. 

Organizacijska inovacija pomeni izvajanje novih organizacijskih metod v poslovnih praksah vašega 
podjetja (vključno z upravljanjem znanja), organizaciji delovnega mesta ali zunanjih odnosih, ki jih 
vaše podjetje pred tem še ni uporabilo. 

Inovacija (nova ali izboljšana) mora biti nova za vaše podjetje, ni pa nujno, da je tudi za vaše področje 
ali tržišče (Vir: SURS, vprašalnik INOV-P-S 2008). 

Inovacija na področju trženja je uveljavitev novega koncepta ali strategije trženja, ki se bistveno 
razlikuje obstoječih metod trženja vašega podjetja in ki še ni bila uporabljena (Vir: SURS 2009, 
metodološko gradivo, 11). 

Inovacije poslovnega modela opredeljujejo celovit pristop podjetja, ki rezultira v novih ali bistveno 
izboljšanih: temeljnih zmožnostih podjetja, omrežjih partnerjev, stroškovni strukturi, vrednosti za 
kupca, odnosih s kupci, distribucijskih kanalih in tržiščih (Vir: Wikipedia 2009). 
26 Ne upoštevajte enostavno nadaljnjo prodajo novega izdelka, kupljenega od drugih podjetij, in 
spremembe, ki so izključno estetske narave. 
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Prosimo, izrazite stopnjo strinjanja za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami med 1 
(sploh ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam) oziroma 0 (če ne posedujete pravice) 

9.1 Registrirane znamke27 (tudi IP) bistveno pripomorejo k našemu 
poslovnemu uspehu  

1 2 3 4 5 0 

   

9.2 Registrirane geografske označbe28 bistveno pripomorejo k našemu 
poslovnemu uspehu     

9.3 Podeljeni patenti29 bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu 
uspehu     

9.4 Registrirani modeli30 bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu 
uspehu     

 

Prosimo, izrazite stopnjo pomembnosti za vaše invalidsko podjetje z navedenimi trditvami z ocenami 
med 1 (sploh ni nepomembno) 5 (zelo pomembno) 
10.
1 Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev  

1 2 3 4 5 
  

10.
2 

Izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev    

10.
3 

Povečana zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev    

10.
4 

Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in varnost    

 

Naziv podjetja ����� 
Naslov podjetja ����� 

 

Ali želite, da vam posredujemo rezultate raziskave DA NE 

 

                                                 
27 Kot znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali 
storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati.  
28 Z geografsko označbo se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega 
območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla. 
29 Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je 
industrijsko uporabljiv. 
30 Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je 
industrijsko uporabljiv (Vir: Urad RS za intelektualno lastnino). 
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PREGLEDNICE SPSS ANALIZE 

Preglednica 20: Poslovna politika – strategija in cilji (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Sistematično analiziramo rezultate inovativnosti 93 1 5 2,4 1,06
Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z 
drugimi podjetji 92 1 5 2,4 0,92
Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z 
odgovorno osebo 93 1 5 2,8 1,01
Inovativnost je ena izmed deklariranih vrednot 93 1 5 2,9 1,05
Inovacijska politika je natančno opredeljena v 
strateškem razvojnem načrtu 93 1 5 2,9 1,03
Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za 
organizacijo dela ali postopkov v lastno podjetje 93 1 5 3,0 1,03
Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več 
inovativnih priložnosti kot klasične zrele panoge 93 1 5 3,8 0,93
Poslovna politika - povprečje 93 1 5 2,9 0,78

Preglednica 21: Poslovna politika – strategija in cilji (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

pp_1 Inovacijska politika je natančno opredeljena v strateškem razvojnem 
načrtu 0,498 0,463

pp_2 Inovativnost je ena izmed deklariranih vrednot 0,63 0,667

pp_3 Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za organizacijo dela ali 
postopkov v lastno podjetje 0,521 0,472

pp_4 Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno osebo 0,624 0,636

pp_5 Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji 0,705 0,712

pp_6 Sistematično analiziramo rezultate inovativnosti 0,723 0,749

pp_7 Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih priložnosti 
kot klasične zrele panoge 0,259 0,229
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Preglednica 22: Poslovna politika – strategija in cilji (delež pojasnjene variance) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 4,32 61,712 61,712 3,927 56,103 56,103
2 0,775 11,074 72,786     
3 0,685 9,784 82,57     
4 0,471 6,734 89,304     
5 0,309 4,421 93,725     
6 0,262 3,746 97,471     
7 0,177 2,529 100     

Preglednica 23: Poslovna politika – strategija in cilji (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
pp_6 Sistematično analiziramo rezultate inovativnosti 0,865
pp_5 Dosežke na področju inovativnosti primerjamo z drugimi podjetji 0,844
pp_2 Inovativnost je ena izmed deklariranih vrednot 0,816
pp_4 Inovacijski cilji podjetja se načrtujejo dogovorno z odgovorno osebo 0,798
pp_3 Sistematično prenašamo dobre poslovne prakse za organizacijo dela ali postopkov v 
lastno podjetje 

0,687

pp_1 Inovacijska politika je natančno opredeljena v strateškem razvojnem načrtu 0,68
pp_7 Hitro rastoče panoge/tehnologije omogočajo več inovativnih priložnosti kot klasične 
zrele panoge 

0,479

Preglednica 24: Delež stroškov za inovativno dejavnost v poslovnih odhodkih (opisne 
statistike)  

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

dstr_1 Stroški za izobraževanje in 
usposabljanje/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,020 0,004 0,003

dstr_2 Stroški za raziskave in razvoj znotraj 
podjetja/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,045 0,005 0,008

dstr_3 Stroški za raziskave in razvoj zunaj 
podjetja/poslovni odhodki/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,022 0,001 0,003

dstr_4 Stroški za pridobitev strojev, opreme in 
programske opreme za proizvodnjo novih ali 
bistveno izboljšanih proizvodov in 
postopkov/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,650 0,023 0,072

dstr_5 Stroški za posodabljanje delovnih mest 
invalidov/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,325 0,010 0,035

dstr_6 Stroški za uvajanje inovacij na 
tržišče/poslovni odhodki - delež 

93 0 0,011 0,002 0,003
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Preglednica 25: »Stroški za inovativnost zavirajo inovativno dejavnost« (opisne statistike)  

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

str_7 Stroški za inovativnost zavirajo inovativno 
dejavnost 

93 1 5 2,24 0,799

Preglednica 26: Kadri (povprečne vrednosti) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

kad_sum Kadri - vsota 93 1,8 5 3,02 0,81
kad_1 Aktivnosti podjetja do kadrov: usposabljanje 93 2 5 3,57 0,90
kad_2 Aktivnosti podjetja do kadrov: dodatno 
izobraževanje 

93 1 5 3,12 1,04

kad_3 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost izbire 
dela 

93 1 5 2,52 1,00

kad_4 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost 
prilagoditve delovnih mest 

93 1 5 3,43 0,81

kad_5 Aktivnosti podjetja do kadrov: fleksibilen 
delovni čas 

93 1 5 2,48 1,18

Preglednica 27: Kadri (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

kad_1 Aktivnosti podjetja do kadrov: usposabljanje 0,673 0,747
kad_2 Aktivnosti podjetja do kadrov: dodatno izobraževanje 0,599 0,600
kad_3 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost izbire dela 0,522 0,591
kad_4 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost prilagoditve delovnih mest 0,441 0,467
kad_5 Aktivnosti podjetja do kadrov: fleksibilen delovni čas 0,503 0,576

Preglednica 28: Kadri (delež pojasnjene variance) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 3,373 67,467 67,467 2,980 59,595 59,595
2 0,605 12,097 79,564  
3 0,424 8,470 88,034  
4 0,375 7,492 95,526  
5 0,224 4,474 100,000  
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Preglednica 29: Kadri (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
kad_1 Aktivnosti podjetja do kadrov: usposabljanje 0,864
kad_2 Aktivnosti podjetja do kadrov: dodatno izobraževanje 0,775
kad_3 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost izbire dela 0,768
kad_5 Aktivnosti podjetja do kadrov: fleksibilen delovni čas 0,759
kad_4 Aktivnosti podjetja do kadrov: možnost prilagoditve delovnih mest 0,683

Preglednica 30: Pomembnost dejavnikov pri zaposlovanju kandidatov (povprečni rang 
pomembnosti) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

kad_6 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: 
ustvarjalnost 

93 1 6 3,215 1,594

kad_7 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: 
samoiniciativnost 

93 1 6 3,634 1,654

kad_8 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: pogum 93 1 6 4,742 1,459
kad_9 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: 
vztrajnost 

93 1 6 3,591 1,505

kad_10 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: 
delavnost 

93 1 6 2,366 1,502

kad_11 Lastnosti kandidatov pri zaposlovanju: 
discipliniranost 

93 1 6 3,419 1,690

Preglednica 31: Organizacijska kultura in klima (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

okk_sum Organizacijska kultura in klima 93 1,83 4,5 3,043 0,60936
okk_1 Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti 
in inovativnosti 

93 1 5 3,17 0,88

okk_2 Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti 93 1 5 3,02 0,847
okk_3 V vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen 
del poslovanja 

93 1 5 3,18 0,751

okk_4 V podjetju so ustvarjalni in inovativni 
posamezniki med sodelavci deležni visoke podpore 
nadrejenih 

93 1 5 3,3 0,906

okk_5 Večina zaposlenih v podjetju svoje delo 
opravlja z velikim zadovoljstvom 

93 1 5 3,08 0,783

okk_6 Zaposleni lahko odločajo o načinu svojega 
dela 

93 1 5 2,51 0,789
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Preglednica 32: Organizacijska kultura in klima (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

okk_1 Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in inovativnosti 0,529 0,623
okk_2 Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti 0,475 0,535
okk_3 V vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen del poslovanja 0,371 0,38
okk_4 V podjetju so ustvarjalni in inovativni posamezniki med sodelavci 
deležni visoke podpore nadrejenih 

0,41 0,418

okk_5 Večina zaposlenih v podjetju svoje delo opravlja z velikim 
zadovoljstvom 

0,363 0,375

Preglednica 33: Organizacijska kultura in klima (delež pojasnjene variance) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 3,259 54,311 54,311 2,729 45,478 45,478
2 0,778 12,963 67,274  
3 0,668 11,133 78,407  
4 0,582 9,704 88,111  
5 0,394 6,559 94,670  
6 0,320 5,330 100,000  

Preglednica 34: Organizacijska kultura in klima (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
okk_1 Klima v podjetju je naklonjena ustvarjalnosti in inovativnosti 0,789
okk_2 Klima v podjetju je naklonjena podjetnosti 0,731
okk_4 V podjetju so ustvarjalni in inovativni posamezniki med sodelavci deležni visoke 
podpore nadrejenih 

0,647

okk_6 Zaposleni lahko odločajo o načinu svojega dela 0,63
okk_3 V vodstvu sprejemamo tveganje kot normalen del poslovanja 0,617
okk_5 Večina zaposlenih v podjetju svoje delo opravlja z velikim zadovoljstvom 0,613

Preglednica 35: Organiziranost menedžmenta idej – delež zaposlenih, ki so v letu 2008 podali 
inovacijski predlog (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

omi_3 Delež zaposlenih, ki so v letu 2008 podali 
inovacijski predlog 

93 0 0,6 0,100 0,138
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Preglednica 36: Organiziranost menedžmenta idej –inovacijski predlogi (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

romi_4 Število inovacijskih predlogov v letu 2008 - 
prijavljeni/število zaposlenih v 2008 

93 0 4,24 0,1644 0,45844

romi_5 Število inovacijskih predlogov v letu 2008 - 
odobreni/število zaposlenih v 2008 

93 0 2,97 0,1224 0,32611

romi_6 Število inovacijskih predlogov v letu 2008 - 
realizirani/število zaposlenih v 2008 

93 0 2,24 0,0926 0,24929

Preglednica 37: Organiziranost menedžmenta idej –inovacijski predlogi – utežena vsota 
(opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

predlogi Inovacijski predlogi - utežena vsota 93 0 2,86 0,1159 0,31282

Preglednica 38: Organiziranost menedžmenta idej (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

omi_sum Organiziranost menedžmenta idej - 
povprečje 

93 1 4,8 2,837 0,8054

omi_7 Podjetje sistematično uvaja: nove sisteme 
upravljanja znanja 

93 1 5 2,53 0,951

omi_8 Podjetje sistematično uvaja: nove procese 93 1 5 3,17 0,904
omi_9 Podjetje sistematično uvaja: skupinsko delo 93 1 5 3,24 0,852
omi_10 Podjetje sistematično uvaja: decentralizacijo 93 1 5 2,43 1,026
omi_11 Podjetje sistematično uvaja: povezovanje 
oddelkov 

93 1 5 2,82 1,122

Preglednica 39: Organiziranost menedžmenta idej (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

omi_7 Podjetje sistematično uvaja: nove sisteme upravljanja znanja 0,654 0,766
omi_8 Podjetje sistematično uvaja: nove procese 0,528 0,598
omi_9 Podjetje sistematično uvaja: skupinsko delo 0,459 0,470
omi_10 Podjetje sistematično uvaja: decentralizacijo 0,542 0,555
omi_11 Podjetje sistematično uvaja: povezovanje oddelkov 0,580 0,664
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Preglednica 40: Organiziranost menedžmenta idej (pojasnjena varianca) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 3,429 68,588 68,588 3,053 61,060 61,060
2 0,580 11,591 80,179  
3 0,414 8,287 88,466  
4 0,313 6,252 94,717  
5 0,264 5,283 100,000  

Preglednica 41: Organiziranost menedžmenta idej (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
omi_7 Podjetje sistematično uvaja: nove sisteme upravljanja znanja 0,875
omi_11 Podjetje sistematično uvaja: povezovanje oddelkov 0,815
omi_8 Podjetje sistematično uvaja: nove procese 0,773
omi_10 Podjetje sistematično uvaja: decentralizacijo 0,745
omi_9 Podjetje sistematično uvaja: skupinsko delo 0,686

Preglednica 42: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev - 
povprečje 

93 2 5 3,06 0,706

sn_1 Sistem nagrajevanja v podjetju omogoča, da so 
bolj inovativni in podjetni sodelavci tudi precej bolje 
nagrajeni 

93 1 5 3 0,978

sn_2 Materialno in nematerialno nagrajevanje lahko 
pri posamezniku doseže pričakovano zadovoljstvo 

93 1 5 3,68 0,725

sn_3 Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo 
priznanja 

93 1 5 2,39 1,207

sn_4 Nadrejeni pohvalijo sodelavca za dobro 
opravljeno delo 

93 1 5 3,39 0,86

sn_5 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za 
ustvarjalno delo 

93 1 5 2,77 1,044

sn_6 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za 
podjetniško vodenje 

93 1 5 2,9 0,99

sn_7 Vodja, ki je osredotočen na inovativnost, je 
pripravljen sprejeti tveganje 

93 1 5 3,27 0,809
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Preglednica 43: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

sn_1 Sistem nagrajevanja v podjetju omogoča, da so bolj inovativni in 
podjetni sodelavci tudi precej bolje nagrajeni 

0,494 0,515

sn_2 Materialno in nematerialno nagrajevanje lahko pri posamezniku doseže 
pričakovano zadovoljstvo 

0,306 0,225

sn_3 Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja 0,334 0,332
sn_4 Nadrejeni pohvalijo sodelavca za dobro opravljeno delo 0,54 0,591
sn_5 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za ustvarjalno delo 0,728 0,808
sn_6 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za podjetniško vodenje 0,609 0,533
sn_7 Vodja, ki je osredotočen na inovativnost, je pripravljen sprejeti tveganje 0,426 0,458

Preglednica 44: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev (delež pojasnjene variance) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 3,915 55,927 55,927 3,462 49,451 49,451
2 0,876 12,521 68,448  
3 0,694 9,917 78,365  
4 0,519 7,417 85,782  
5 0,443 6,325 92,108  
6 0,363 5,192 97,299  
7 0,189 2,701 100,000  

Preglednica 45: Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
sn_5 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za ustvarjalno delo 0,899
sn_4 Nadrejeni pohvalijo sodelavca za dobro opravljeno delo 0,769
sn_6 Vodstvene kadre namensko usposabljamo za podjetniško vodenje 0,73
sn_1 Sistem nagrajevanja v podjetju omogoča, da so bolj inovativni in podjetni sodelavci 
tudi precej bolje nagrajeni 

0,717

sn_7 Vodja, ki je osredotočen na inovativnost, je pripravljen sprejeti tveganje 0,677
sn_3 Najuspešnejšim inovatorjem javno podeljujemo priznanja 0,576
sn_2 Materialno in nematerialno nagrajevanje lahko pri posamezniku doseže pričakovano 
zadovoljstvo 

0,474
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Preglednica 46: Inovacijsko sodelovanje in financiranje (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

is_sum Inovacijsko sodelovanje - notranje, zunanje 
ter financiranje 

93 1,5 4,5 2,688 93

is_1 Sodelovanje z dobavitelji opreme, surovin in 
materiala 

93 2 5 3,48 93

is_2 Sodelovanje s strankami ali kupci 93 1 5 3,62 93
is_3 Sodelovanje s konkurenti ali drugimi podjetji na 
vašem področju 

93 1 5 2,51 93

is_4 Sodelovanje s svetovalci, laboratoriji za 
poslovne raziskave 

93 1 5 2,6 93

is_5 Sodelovanje z univerzami in visokošolskimi 
ustanovami 

93 1 5 2,25 93

is_6 Sodelovanje med oddelki/službami znotraj 
podjetja kot vir informacij 

93 1 5 3,31 93

is_7 Zaščita z varstvom intelektualne lastnine 93 1 5 2,17 93
is_8 Ustrezni finančni viri 93 1 5 3,53 93
is_9 Uspešno preteklo poslovanje podjetja 93 1 5 3,41 93

Preglednica 47: Inovacijsko sodelovanje in financiranje 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

is_1 Sodelovanje z dobavitelji opreme, surovin in materiala 0,480 0,440
is_2 Sodelovanje s strankami ali kupci 0,615 0,600
is_3 Sodelovanje s konkurenti ali drugimi podjetji na vašem področju 0,481 0,403
is_4 Sodelovanje s svetovalci, laboratoriji za poslovne raziskave 0,641 0,491
is_5 Sodelovanje z univerzami in visokošolskimi ustanovami 0,617 0,442
is_6 Sodelovanje med oddelki/službami znotraj podjetja kot vir informacij 0,534 0,534
is_7 Zaščita z varstvom intelektualne lastnine 0,548 0,502
is_8 Ustrezni finančni viri 0,518 0,370
is_9 Uspešno preteklo poslovanje podjetja 0,510 0,372
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Preglednica 48: Inovacijsko sodelovanje in financiranje 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 4,683 52,028 52,028 4,154 46,158 46,158
2 1,252 13,906 65,934  
3 0,801 8,905 74,839  
4 0,643 7,141 81,980  
5 0,457 5,077 87,057  
6 0,356 3,955 91,012  
7 0,322 3,580 94,593  
8 0,279 3,104 97,697  
9 0,207 2,303 100,000  

Preglednica 49: Inovacijsko sodelovanje in financiranje 

 
Faktor 

1 
is_2 Sodelovanje s strankami ali kupci 0,775
is_6 Sodelovanje med oddelki/službami znotraj podjetja kot vir informacij 0,731
is_7 Zaščita z varstvom intelektualne lastnine 0,708
is_4 Sodelovanje s svetovalci, laboratoriji za poslovne raziskave 0,701
is_5 Sodelovanje z univerzami in visokošolskimi ustanovami 0,665
is_1 Sodelovanje z dobavitelji opreme, surovin in materiala 0,663
is_3 Sodelovanje s konkurenti ali drugimi podjetji na vašem področju 0,635
is_9 Uspešno preteklo poslovanje podjetja 0,610
is_8 Ustrezni finančni viri 0,608

Preglednica 50: Pravice intelektualne lastnine (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

pil_sum Pravice intelektualne lastnine - povprečje 93 0 3,8 1,4 1,1
pil_1 Registrirane znamke (tudi IP) bistveno 
pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 

93 0 5 2,1 1,415

pil_2 Registrirane geografske označbe bistveno 
pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 

93 0 5 1,18 1,233

pil_3 Podeljeni patenti bistveno pripomorejo k 
našemu poslovnemu uspehu 

93 0 5 1,32 1,353

pil_4 Registrirani modeli bistveno pripomorejo k 
našemu poslovnemu uspehu 

93 0 5 1,14 1,212
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Preglednica 51: Pravice intelektualne lastnine (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

pil_1 Registrirane znamke (tudi IP) bistveno pripomorejo k našemu 
poslovnemu uspehu 

0,453 0,384

pil_2 Registrirane geografske označbe bistveno pripomorejo k našemu 
poslovnemu uspehu 

0,662 0,696

pil_3 Podeljeni patenti bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,599 0,586
pil_4 Registrirani modeli bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,721 0,747

Preglednica 52: Pravice intelektualne lastnine (pojasnjena varianca) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 2,784 69,602 69,602 2,412 60,307 60,307
2 0,643 16,070 85,673  
3 0,421 10,524 96,197  
4 0,152 3,803 100,000  

Preglednica 53: Pravice intelektualne lastnine (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
pil_4 Registrirani modeli bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,864
pil_2 Registrirane geografske označbe bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,834
pil_3 Podeljeni patenti bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,765
pil_1 Registrirane znamke (tudi IP) bistveno pripomorejo k našemu poslovnemu uspehu 0,619

Preglednica 54: Končni rezultati inovativnosti (opisne statistike) 

 N Min. Max. Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

kri_sum Končni rezultati inovativnosti - povprečje 93 1,8 5 3,661 0,7614
kri_1 Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev 93 2 5 3,68 0,934
kri_2 Izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali 
dobave storitev 

93 1 5 3,63 0,93

kri_3 Povečana zmogljivost proizvodnje ali dobave 
storitev 

93 2 5 3,39 0,933

kri_4 Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in 
varnost 

93 2 5 3,95 0,743
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Preglednica 55: Končni rezultati inovativnosti (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

kri_1 Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev 0,550 0,616
kri_2 Izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev 0,659 0,770
kri_3 Povečana zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev 0,636 0,744
kri_4 Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in varnost 0,433 0,481

Preglednica 56: Končni rezultati inovativnosti (delež pojasnjene variance) 

Faktor 
Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 2,943 73,566 73,566 2,611 65,269 65,269
2 0,490 12,241 85,807  
3 0,335 8,375 94,183  
4 0,233 5,817 100,000  

Preglednica 57: Končni rezultati inovativnosti (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
kri_2 Izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev 0,877
kri_3 Povečana zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev 0,863
kri_1 Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev 0,785
kri_4 Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in varnost 0,693

Preglednica 58: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

sum_pp Poslovna politika - povprečje 1 0,619
kad_sum Kadri - vsota 1 0,810
okk_sum Organizacijska kultura in klima 1 0,742
omi_sum Organiziranost menedžmenta idej - povprečje 1 0,799
sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev - povprečje 1 0,855
is_sum Inovacijsko sodelovanje in financiranje - povprečje 1 0,769
ri_sum Rezultati inovativnosti - povprečje 1 0,701
kri_sum Končni rezultati inovativnosti - povprečje 1 0,656
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Preglednica 59: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (pojasnjena varianca) 

Faktor 
Faktor Začetne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 5,951 74,388 74,388 5,951 74,388 74,388
2 0,508 6,348 80,735  
3 0,455 5,683 86,418  
4 0,330 4,123 90,542  
5 0,285 3,559 94,101  
6 0,221 2,763 96,864  
7 0,147 1,840 98,705  
8 0,104 1,295 100,000  

Preglednica 60: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev - povprečje 0,925
kad_sum Kadri - vsota 0,900
omi_sum Organiziranost menedžmenta idej - povprečje 0,894
is_sum Inovacijsko sodelovanje in financiranje - povprečje 0,877
okk_sum Organizacijska kultura in klima 0,862
ri_sum Rezultati inovativnosti - povprečje 0,837
kri_sum Končni rezultati inovativnosti - povprečje 0,810
sum_pp Poslovna politika - povprečje 0,787

Preglednica 61: Regresijska analiza (pojasnjena varianca) 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

0,626 0,392 0,364 0,05491 

Preglednica 62: Regresijska analiza (F preizkus) 

 Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F p 
Regresijska funkcija 0,171 4 0,043 14,191 0,000(a)
Ostanek 0,265 88 0,003    
Skupaj 0,436 92      
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Preglednica 63: Končni rezultati inovativnosti (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
kri_2 Izboljšanje fleksibilnosti proizvodnje ali dobave storitev 0,877
kri_3 Povečana zmogljivost proizvodnje ali dobave storitev 0,863
kri_1 Izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev 0,785
kri_4 Izboljšanje vpliva na okolje ali zdravje in varnost 0,693

Preglednica 64: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (komunalitete) 

 Začetna 
vrednost 

Končna 
vrednost 

sum_pp Poslovna politika - povprečje 1 0,619
kad_sum Kadri - vsota 1 0,81
okk_sum Organizacijska kultura in klima 1 0,742
omi_sum Organiziranost menedžmenta idej - povprečje 1 0,799
sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev - povprečje 1 0,855
is_sum Inovacijsko sodelovanje in financiranje - povprečje 1 0,769
ri_sum Rezultati inovativnosti - povprečje 1 0,701
kri_sum Končni rezultati inovativnosti - povprečje 1 0,656

Preglednica 65: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (pojasnjena varianca) 

Faktor 
Faktor  Začetne vrednosti 

Skupaj Delež 
variance 

Kumulativa 
( %) Skupaj Delež 

variance 
Kumulativa 

( %) 
1 5,951 74,388 74,388 5,951 74,388 74,388
2 0,508 6,348 80,735  
3 0,455 5,683 86,418  
4 0,330 4,123 90,542  
5 0,285 3,559 94,101  
6 0,221 2,763 96,864  
7 0,147 1,840 98,705  
8 0,104 1,295 100,000  
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Preglednica 66: Skupna dimenzija Subjektivni vidik inovativnosti (faktorske uteži) 

 
Faktor 

1 
sn_sum Sistem nagrajevanja in vloga menedžerjev – povprečje 0,925
kad_sum Kadri - vsota 0,900
omi_sum Organiziranost menedžmenta idej - povprečje 0,894
is_sum Inovacijsko sodelovanje in financiranje - povprečje 0,877
okk_sum Organizacijska kultura in klima 0,862
ri_sum Rezultati inovativnosti - povprečje 0,837
kri_sum Končni rezultati inovativnosti - povprečje 0,810
sum_pp Poslovna politika - povprečje 0,787

Preglednica 67: Regresijska analiza (pojasnjena varianca) 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

0,626 0,392 0,364 0,05491 

Preglednica 68: Regresijska analiza (F preizkus) 

 Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F p 
Regresijska funkcija 0,171 4 0,043 14,191 0,000(a)
Ostanek 0,265 88 0,003    
Skupaj 0,436 92      

 


